
Molboløb d 24. februar 2019

Musk m.m.

Når man laver styrketræning, så kan man få? 

Længere muskler

Flere muskler

J Større muskler

Er det her på billedet ’De tre musketerer’?

Ja

J Nej, de tre vise mænd

Nej, de tre små grise

Hvad havde de tre personer på billedet på forrige post på 

hovedet?

Kasketter

Fjerhatte

J Kroner

Hvilket af disse billeder viser muskatnødder?

J Billede 1

Billede 2

Billede 3

Hvor mange mandler var der på billedet på forrige post?

J 5

3

6

Her er Pippi. Hun er meget stærk, selvom hun ikke har 

særligt store muskler. Hvad hedder Pippis abe?

J Hr. Nilsson

Hr. Svensson

Hr. Karlsson



Hvilken farve var Pippis trøje og bukser på billedet på 

forrige post?

Rød og hvid

Gul og rød

J Blå og grøn

Hulk er en tegneseriefigur (og filmfigur) med store muskler 

og overnaturlige kræfter. Hvilken farve er Hulk? 

Rød

Gul

J Grøn

Det er ikke en elbil lavet af Elon Musk, som disse figurer 

kører i. Hvor kommer disse figurer fra?

Animationsfilmen ’Up’

J Computerspillet ’Fortnite’

Animationsfilmen ’Monsters Inc’

Muskat er hovedstaden i Oman. Hvad hedder hovedstaden 

i Polen? 

Berlin

Stockholm

J Warszawa

Skeletmusklerne hæfter på knoglerne. Hvor mange knogler 

har et menneske: 

Ca. 80

Ca. 150

J Ca. 200

Postmand Per kan ikke løfte sin bil, og hans kat kan ikke 

danse tango. Men Postmand Per kan godt løfte sin kat. 

Hvad hedder hans kat? 

J Emil

Gurli

Marschall



Hvem har skrevet ’De tre musketerer’? 

Jean-Paul Sartre

J Alexandre Dumas

Victor Hugo

Her er Pippi, som er meget stærk, selvom hun ikke har 

særligt store muskler. Hvad hedder Pippis hest? 

J Lille Gubben

Basse

Tøsen

En stor moske i Istanbul navngives efter farven af de 

kakler, der pryder moskeens ydre og indre. Hvilken farve 

har kaklerne?

Rød

J Blå

Lysegrøn

Til næste år vil Elon Musk igen sælge en model som 

tidligere fandtes til salg i Danmark. Hvad hedder denne 

model? 

Tesla Falcon

J Tesla Roadster

Tesla Lotus

Hvilken farve havde bilen på billedet på forrige post? 

Rød

J Grå

Hvid

Hvilket af disse biller viser en moskusbille?

J Billede 1

Billede 2

Billede 3



Hvilket andet sted i rummet har Elon Musk talt om at flytte 

til?

Månen

J Mars

En rumstation
 

I hvilket land er Muskat hovedstad? 

Yemen

Bahrain

J Oman

Hulk er en meget muskuløs tegneserie- og filmfigur med 

overnaturlige kræfter, som også har et alter ego. Hvad 

hedder hans alter ego:  

J Bruce Banner

Peter Parker

Bruce Wayne

Billedet på forrige post viste et kortudsnit – og der var også 

et billede af et dyr. Hvilket?

Elefant

J Næsehorn

Flodhest

Menneskets store rygmuskel hedder: 

J Erector spinae

Rectus femoris

Rectus abdominis

Hvad hedder de tre musketerer? 

J Athos, Porthos og Aramis

Gustave, Francois, Alain
Francois, Pierre, Alexandre



I hvilken af de tre sætninger nedenfor er der flest stavefejl?

Måske målte Musk muskler i en moske i Måscat omgivet af 

mosketerer og moskusokser med måskatnødder i månden

J

Muske målte Mosk muskler i en måske i Moscat omgivet af 

måsketerer og moskusokser med muskatnødder i munden

Måske målte Musk muskler i en måske i Muskat omgivet af 

musketerer og muskusokser med moskatnødder i munden

Hvad hed Elon Musk før han kom frem med elbilen 

’Tesla’? 

J Elon Musk

Xavier Musk

Damian Musk

Elon Musk er en af verdens rigeste mennesker. Ifølge 

Forbes.com er han nummer: 

4

J 24

107

Muskler kan forbrænde, 

J Fedt og kulhydrat

Vitaminer og mineraler

Vand og kuldioxid

Muskler består mest af? 
Fedt

Kulhydrat

J Protein


