
 Spørgsmål og svar
Molboløb d 7. februar 2021

The Missing Link
Hvad er den oprindelige betydning af "The missing link"?

J Et hypotetisk trin i udviklingslæren, der forbinder to nulevende arter
Et manglende spor i efterforskning af en forbrydelse
En manglende busforbindelse til molboløb

Hvilket led mangler en kugle (dvs er ikke et kugleled)?
Skulderleddet
Hoften

J Albuen

Den nye faste forbindelse fra Danmark til Tyskland bliver en?
Hængebro
Boret tunnel

J Sænke tunnel

Statsminister: Der er ikke fejet noget ind under?
bedetæppet

J gulvtæppet
sengetæppet

Kendt fra politik: Det var mig der lagde min hånd på hendes?
arm
bryst

J lår

Slogan: Tør - hvor andre?
taler

J tier
tøver

Popsang: Gid du var i?
Silkeborg

J Skanderborg
Sønderborg

Krimi: Kriminalkommissær John og Tom Barnaby er?
J fætre

brødre
far og søn



LinkedIn blevet lanceret i?
1999

J 2003
2008

Viking Link er en kommende elforbindelse mellem Danmark og England. 
Hvor lang er den?
ca. 666 km

J ca. 770 km
ca. 888 km

Linie 3 består af Preben Kristensen og Anders Bircow og?
Mads Mikkelsen
Niels Hausgaard

J Thomas Eje

Hvis en person bliver drillet med at være "missing link" er vedkommende 
så:
Surmulende

J Stærkt behåret
Oversminket

Dyret "Archaeopteryx" er missing link mellem
Fisk og aligator

J Dinosaur og fugl
Øgle og slange

Hvilket dyr antages at være "mellemvært" ved overførsel af Corona-virus 
fra flagermus til mennesker?
Slange

J Skældyr
Pindsvin

Hvad hedder en bro eller passage over en grøft i "orienteringssprog"?
Sprang

J Spang
Spa 

Hvad mangler man, hvis man er husvild?
Gode manerer
At falde til ro

J Et sted at bo

Hvad er man, hvis man er Cand.link.merc?



Dygtig til sprog
J Fuld af løgn, for det hedder Cand.ling.merc.

Dygtig til økonomi

Hvad hedder de små dimser en cykelkæde består af?
Kædelink

J Kædeled
Kædehængsler

At linke betyder at forbinde to steder, men i gamle dage kunne det også 
på dialekt betyde….
At hinke
At kysse i hemmelighed

J At halte eller være dårligt gående

Hyperlink bruges til at 
J Forbinde hjemmesider

Sikre at trafikken afvikles hurtigt
Få radioen til at modtage mange kanaler
 

Citat fra The julekalender: That was a good?
melding
sniting

J vending

Kendt fra børne TV: Anton, dine bukser er?
krøbet

J revnet
sprækket

Børnerim: Abel spendabel hvad koster din?
J sabel

snabel
vabel

Børnessang: Hønsefødder og gulerødder og halsen af en?
trane
hane

J svane

Eventyr: Der sad en hund med øjne så store som?
skoldkopper
tanglopper

J tekopper



Hvad mangler man, hvis man er brødflov?
At sige undskyld

J Noget mad
Rent tøj

En kæde er ikke stærkere end…..
…..hvad man gør den til
…..sytråd

J …..det svageste led

Link er hovedpersonen i hvilket Nintendo spil?
J "The Legend of Zelda"

"Super Mario"
"Bayonetta"

Pippi Langstrømpe, Tommy og?
J Annika

Hr Karlson
Emil

Dansk filmcitat: Hvad skal jeg sige til?
Gro
Maude

J Yvonne

Hvem mangler i Rip, Rap og?
J Rup

Chap
Gurli Gris

Julius Cesær sagde: Jeg kom, jeg så, jeg?
fejrede
lejrede

J sejrede

Hvordan kommer man fra 5 til 10?
Siger 2 + 5
Siger 5 divideret med 2

J Siger 2 gange 5


