Spørgsmål og svar
Molboløb d 8. januar 2017
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Skrøner, Myter og andre(s) gode historier
Regnvejr på bryllupsdagen betyder at
Brudeparret bliver velstående
Brudeparret bliver fattige
Brudeparret får mange børn
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Hvor mange almindelige støvsugere skal der (Ifølge
"Mythbusters") til at løfte en personbil (1.300 kg)?
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Hvis en gravid kvindes mave har form som en fodbold,
venter hun en dreng. Hvis maven er bred, venter hun en
pige.
Nej, det er genetisk bestemt, hvordan en gravid kvinde ser
ud
Nej, men hvis hun pludselig får hang til salt mad, venter
hun en dreng
Ja, de genetiske forskelle er så udtalte, at det kan ses på
moderen
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Hvordan ser Minotauros fra Knossos på Kreta ud ?
Tyrehoved og meneskekrop
Menneske overkrop på en hestekrop
Menneskehoved på en løvekrop
El Dorado er iflg sagnet en forgyldt by. Hvor ledte man
efter denne ?
I det nordvestlige afrika
I indonesien
I mellemamerika
"Skrøner fra et værft" foregår på…..?
Burmeister og Wain
Danyard
Svendborg Værft
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Aboriginals skabelsesmyte hedder…..?
Dreamtime
New Life
Lifetime
Hvem har skrevet "Forliset og andre skrøner"?
Carsten Jensen
Flemming Jensen
Jørn Riel
Hvilken af disse historier har Carsten Jensen IKKE
skrevet?
Klokken fra Makedonien
Vi, de druknede
Den sidste sten
Jørgen Riels skrøner foregår på…..?
Island
Færøerne
Grønland
Sisyfos-myten handler om en mand der…..?

J

J

ruller en sten op ad bjerget, som hele tiden ruller ned igen
tømmer et hav med en teske, men som fyldes med
regnvand igen
gør alt, hvad han rører ved, til guld, så han til sidst dør af
sult
Hvad er en "Urban legend"?
En person, der er berømt i sin egen by
En vandrehistorie
En fortælling om en bys skabelse
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Hvordan kom Baron Von Münchhausen og hans hest op af
mudderet ?
Ved at trække sig i skægget
Ved at trække sig i ørerne
Ved at trække sig i håret
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Hvilket bygningsværk siges det at man kan se fra rummet?
Eiffeltårnet
Taj Mahal
Den kinesiske mur
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Hvilken berømt roman handler om Sisyfos-myten?
Pesten
Den fremmede
Muren
Krampus fra Østrig er en skidt karl. Hvad gør han?
Stjæler ting fra hjemmet
Følges med Sankt Nikolaus og pisker de uartige
Spreder sygdom og ulykke på gårdene
Hvad hedder vesirdatteren der i 1001 nætter fortæller gode
historier?
Sultana
Sheherezade
Sofie Linde

Et berømt skotsk uhyre lever efter sigende i hvilken sø?
Loch Lomond
Loch Ness
Loch Awe
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Man siger at: Når du leger med ilden, kommer du til at ......
Tisse i sengen
Svede i sengen
Hikke i sengen
Hvad sker der, hvis din næse klør?
Så er der bussemand på vej
Så er du fuld af næstekærlighed
Så får du næsvise gæster
Hvad sker der med Pinocchio, når han lyver?
Hans ører vokser
Hans næse vokser
Han får en sort streg i panden
Hvem kommer med påskeæg til påske
Polkagrisen
Påskeharen
Påskekaninen
Hvad kaldes "Den afskyelige snemand" også?
Yaty
Yeti
Yatzy
Hvis du smadrer et spejl, betyder det ...?
7 års ulykke
9 års ulykke
13 års ulykke
Hvem, siger man, giver penge eller en gave i bytte for en
mælketand?
En tandengel
En tandtrold
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En tandfe
I "Harry Potter og Dødsregalierne" gør 3 ting til sammen
ejeren til herre over døden. Oldstaven,
genopstandelsesstenen og .....?
Et gyldent kompas
En usynlighedskappe
En flaske veritaseleksir

Når solen går ned i en sæk, går den op i en ...?
Hæk
Læk
Bæk
Hvad gjorde Arthur, der overbeviste britterne om at han var
den retmæssige konge?
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Dræbte en ondskabsfuld drage der var på kongeborgen
Han trak sværdet Excalibur op af en sten
Han fordrev en stor vikingeinvasion
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Hvad hed Kong Arthurs berømte borg hvor han samlede
sine riddere om det runde bord
Camelot
Northumbria
Hasstings
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Hvordan kan man efter sigende slå en vampyr ihjel ?
Hive dens tænder ud
Banke en træpæl igennem dens hjerte
Drukne den i vandet fra en jomfrus bad

