
 Spørgsmål og svar

Molboløb d 21. januar 2018

Så til søs

☺ Skørbug

Knogleskørhed

Klap for øjet (dårligt syn)

Hvem byggede arken da Jorden blev oversvømmet?

Abel

☺ Noah

Moses

Hvor mange takker er der er i redderiet Mærsk’s stjerne?

Fem

Seks

☺ Syv

Hvis du sejler en kurs på 157,5 grader sejler du så

☺ SSØ

SØS

VSV

Hvad bor Svampebob i, dybt i det blå?

Kokosnød

☺ Ananas

Konkylie

Hvad er en hæk på et skib?

Rækværk rundt om udkigstønden

☺ Bagenden af skibet

Gelænder så man ikke falder ud over siden

I gamle dage manglede søfolk C vitamin. Det gjorde, at de 
fik:?



Hvad er aptering på et skib?

Gammelt udtryk for sejlene i masten

Måltid ombord

☺ Indretning af skibet

Hvad betyder det at “Stå til søs”?

At gå på vandet (som Jesus)

☺ Bevæge sig ud på havet

Stå på den side af roret der vender mod syd-øst

Dory og Nemo

☺ Sebastian og Tumle

SvampeBob og Patrick

Hvad hedder det mystiske uhyre der bor i en sø i Skotland?

☺ Loch Ness

Midgårdsormen

Hvalen Hvalborg

Hvilket skib sank ved at sejle ind i et isbjerg i 1911?

☺ Titanic

Queen Mary

Fregatten Jylland

Hvem overtager skibet i filmen Madagascar?

☺ Pingvinerne

Aberne

Rotterne

Hvad hed Far til fire filmen fra 2012?

☺ Far til fire - til søs

Far til fire - på de fem verdenshave

Far til fire - går planken ud

Disney-prinsessen Ariel har to gode venner, hvad hedder 
disse?



Hvad betyder det at “sejle sin egen sø”?

Man har for mange penge

☺ Klare sine egne problemer

Tisse i bukserne

Hvad slags butik er Søs og Co. i Vedbæk?

Fiskehandler

☺ Boligindretning

Lingeributik

☺ Flying Dutchman

Forty-Niner

Guldfireren

Flådens friske fyre

☺ Styrmand Karlsen

Nyhavns glade gutter

Hvilke af følgende er stavet korrekt?

Søs Bjerre

Søspekt

☺ Søs Fenger

Hvad er Kaptajn Haddocks ynglings-replik?

Hundehoveder og hængerøve

Kølhal skibsdrengen

☺ Splitte mine bramsejl

Med hvilken bådtype vandt Jørgen Bojsen-Møller OL 
Guldmedalje i 1988?

Hvilken film er sangen “Jeg vil leve, jeg vil dø på min 
lysegrønne ø” fra?



Hvilket dyr har Pi med i båden, det meste af filmen?

En hund

En papegøje

☺ En tiger

 

Hvad hedder de to hovedpersoner i “Det søde liv til søs”?

Mary og Bob

☺ Zack og Cody

Henrik og Lea

Hvilken verdensdel runder man, når man runder Kap Horn?

Afrika

Grønland

☺ Sydamerika

Nautilus

☺ Sælen

UC3

Hvor mange takker er der på Kong Neptuns våben?

To

☺ Tre

Fire

Hvem har skrevet Moby Dick?

☺ Herman Melville

Jules Verne
Ernst Hemingway

Hvad kan man se på den “Den blå planet”?

☺ Fisk

Solsystemet

Dinosaurer

Hvad hedder den ubåd som er udstillet på Holmen i 
Københavns Havn?



Hvilket skib sejlede “Hovsa-Olsen” på?

☺ Peter Skram

Vædderen

Niels Juel

Hvad hedder dette knob?

Råbåndsknob

☺ Flagknob

Pælestik





 



 



 


