
 Spørgsmål og svar
Molboløb d 16. januar 2022

Farver
Hvilken farve har præstens messehagel 17. søndag efter 
trinitatis?

J Grøn
Hvid
Rød

Partifarverne i den nye tyske regering har dannet 
baggrunden for tilnavnet…?
"Jamaica" (grøn, gul og sort)

J "Trafiklys" (rød, gul og grøn)
"Kenya" (sort, rød og grøn)

De første juletræer her i landet var typisk af arten?
Blågran
Sølvgran

J Rødgran

Hvis et skib hejser et gult signalflag, betyder det, at …?
J Mit skib er smittefrit

Mit skib skal i karantæne
I stævner mod fare

Disney opfandt farven "Go Away Green". Til hvilket formål?
Alle pile der peger mod udgangen.

J "Camouflere" bygninger m.m.
Så toiletbygningerne var nemme at finde

I Farvergade ligger bygningen Vartov. Hvad blev denne 
plads tidligere brugt til?
Hotel
Kollegium

J Fængsel



Hvor bruger man mest "blå toner"?
J Jazz

Rock
Klassisk

Hvilken gudinde er forbundet med regnbuen ifølge græsk 
mytologi?
Aros

J Iris
Eris

Hvad er musikgruppen "Røde Mor" kendt for?
Vuggeviser
Popsange

J Protestsange

Hvor lever den røde panda frit?
J Det østlige Himalaya og det sydvestlige Kina

Kina, Vietnam og Indien
Er udryddet og lever derfor ikke frit

Hvilken farve bliver ikke nævnt i Homers Odyssé?
Grøn

J Blå
Gul

Hvad er IKKE årsagen til at kamæleonen skifter farve?
J For at kamouflere sig

For at regulere sin temperatur
For at signalere følelser

Hvilken betydning havde endelsen "-rød" i f.eks. Trørød og 
Søllerød?

J En rydning (i en skov)
En trærod
En bebyggelse



Hvilken kendt forfatter har skrevet en farvelære?
Shakespeare

J Goethe
Cervantes

Hvilken farve er den vin, som englænderne kalder "claret"?
J Bordeaux

Orange
Lys gul / grøn

Hvem skabte albummet "The Wall"?
J Pink Floyd

Red Hot Chili Peppers
Deep Purple

Hvad hedder de sanseceller i øjnene, der ser farver?
Korn

J Tappe
Stave

Hvor ligger Fav'rskov kommune?
Fyn
Sjælland

J Jylland

Hvad bruger man til at forstærke farven i sovsekulør?
J Ammoniak

Mononatriumglutaminat
Natriumklorid

En stjerne kaldet "rød kæmpe" bliver oftest til en?
Orange dværg

J Hvid dværg
Brun dværg
 

Ifølge 1. mosebog er regnbuen et symbol for …?
De ti bud
Fred på jord og i mennesker velbehag.



J At Gud aldrig mere vil lave en syndflod.

Hvilken farve er ikke en farve?
J Sort

Grå
Guld



Hvad er "den lyserøde panter"?
En slægtning til den røde panda.
En motorcykelkub for kvinder over 50.

J En stor diamant.

Hvordan får flamingoer deres farve?
Den kommer af sig selv - de er bare lyserøde.
De får farven fra det røde sand, de går på.

J De får farven fra det, de spiser.

Hvilke farve bruger man til  "åbent land" på et 
orienteringskort?

J Gul
Hvid
Grøn

Hvilken spætte kan ikke flyve?
Sortspætte

J Rødspætte
Grønspætte

Hvilken farve har Marshalls uniform i Paw Patrol?
Blå
Gylden

J Rød

Hvad bruger vi de røde blodlegemer til?
J Transportere ilt

Bekæmpe sygdomme
Hele sår

Hvilken farve bliver mælk, hvis det blandes med rødkål?
Rød

J Blå
Grøn

Hvilken sygdom kaldes også "Den sorte død"?
Corona



J Pest
Kolera



Hvilken planet er kendt som "den røde planet"?
J Mars

Venus
Merkur

Hvilken farve har Bamses gummistøvler?
Grønne

J Røde
Sorte

Hvad hedder regnbuen, der forbinder Asgård med 
Midgård?
Gyldenkam
Ygdrasil

J Bifrost

Hvilken af disse "fisk" findes ikke?
J Platinfisk

Guldfisk
Sølvfisk

Til et bryllup skal bruden bære "noget nyt, noget gammelt, 
noget lånt og noget …?"
Hvidt

J Blåt
Grønt


