
 Spørgsmål og svar

Molboløb d 12. januar 2020

Molbohistorier

Molboerne blev enige om at mødes på Mols højeste bjerg. 

Hvor mødtes de

J Agri Baunehøj

Molstoppen

Ellemanshøj

Hvem var det, der skulle jage storken ud af marken, fordi 

den havde store fødder?

Hofjægermesteren

Skytten

J Hyrden

Hvordan mente molboerne, de kunne sllppe af med jorden 

fra de to førstet gravede huller?

De smed jorden tilbage i brønden

De skabte en ø i gadekæret

J De gravede et hul, der var dobbelt så stort

Molboerne ville avle spegesild i gadekæret, men året efter 

havde en ål spist dem alle sammen, hvordan straffede de 

ålen?

De stegte den og bildte konerne ind, at det var spegesild

J De druknede den i havet

De drak den fuld og satte den i en åleruse

Besætningen på den norske båd var gået i land og en 

fangst-kurv væltede.Hvilken lille nordmand gav molboen en 

fast hånd?

J En Hummer

En stenbider

En havtaske



På juletræet i Holtehal 2 hængte et billede fra storkejagten. 

Hvor mange synlige bærere af leddet var der?

J 7

9

11

Molboens spegesild hang på hesten. Han drak sig fuld på 

kroen og tabte en spegesild, bukkede sig ned og spiste i 

stedet

J En skruptudse

En frø

En skovsnegl

Hvorfor sænkede molboerne kirkeklokken i havet

De havde hørt om en nyttig dykkerklokke

De gemte den, mens kirketårnet blev flyttet til den anden 

ende

J De havde hørt, at fjenden var på vej

Molboerne kunne ikke tælle, hvor mange de var, fordi 

optælleren glemte sig selv. Hvordan løste den 

forbipasserende den?

J De stak næserne i en kokasse = kolort, og så 6 huller

De stak næserne i mudder fra muddergrøften, og så 6 

huller

De stak alle næserne i en bakke næsegrus, og så 6 huller

I hvilken af molbohistorierne optræder Fanden ikke?

J Sytråden

Lommeuret

Vognhjulet



Hvad var det for en lodden tingest, der lå bag kisten, da 

molboerne skulle gøre forårsrent?

Et franskbrød, som en molbo havde fundet på vejen og 

glemt

En fåreknogle, som hunden havde gemt fra julen

J En glemt sortepølse fra slagtetiden

Molboerne havde på et møde i en rundkreds viklet benene 

ind i hinanden. Hvordan blev det løst af en fremmed?

Han fik alle deres molbokoner til at råbe, at der var mad

Han plantede et hvepsebo mellem deres ben

J Han slog dem over benene med en stok

En fræk molbo fik en bøde for at fornærme borgmesteren i 

Ebeltoft, som han kaldte ?

En olm tyr

J Et æsel

En gedebuk

Molboerne havde set en lille båd på slæb efter et skib og 

købte "skibsungen" for at fede den op. Hvad prøvede de 

ikke?

J De gav den mælk og honning

De hentede frisk tang til den hver dag 

De satte den ud på den fedeste eng, så den kunne græsse

Molboerne skulle ud at sejle, men båden var læk og fuld af 

vand. Det var de kede af, men den kvikkeste foreslog

At de bare kunne låne en anden båd

J At de kunne bore hul i bunden, så vandet kunne løbe ud

At de kunne hive båden på land og vende den på hovedet



I hvilken molbohistorie havde molboerne glemt et reb, da 

de skulle fælde træet?

Huggeblokken

Den uheldige skovløber

J Den hovedløse mand

Molboerne roede ud og sænkede kirkeklokken i søen, men 

hvordan skulle de nu finde den igen?

J De skar et mærke i bådens ræling

De pejlede mellem kirken og noget græssende kvæg

De ventede til det blev stjerneklart og lod skipperen finde 

ud af det

I Aarhus købte molboerne et gevær, som de afprøvede 

nede ved bugten over til Mols. De røg alle bagover og 

troede?

At løbet vendte den forkerte vej, så de kastede det i havet

J

At de havde tændt ild til mols, fordi månen samtidig stod 

op - helt rød

At det var fanden selv, som havde givet dem en 

forskrækkelse mod skydevåben, som de kastede i vandet.

Molboerne ville hjælpe det tørstige træ ved gadekæret 

med at få grenene ned i vandet. Hvad endte det hele med?

At de savede grenene af, så de selv kunne drikke af 

gadekæret

J

At alle molboerne, der holdt fast i hinanden, faldt i vandet, 

da øverste molbo slap grebet, da han lige spyttede i 

hænderne

At de hentede brandsprøjten og pumpede gadekærets 

vand ud over træet


