
 
 
 
 
 
 
Testa era kunskaper i Sanning eller Bullshit. 
Markera det ni tror är rätt! 
 

1. De flesta grodor dricker inte vatten utan absorberar vatten genom huden. 
SVAR: Sanning. De flesta grodor och andra amfibier dricker inte alls, utan absorberar i stället 
vatten genom huden. De behöver inte ens vara nedsänkta i vatten, utan det räcker med att de 
trycker sig mot fuktig jord eller något annat fuktigt underlag.  

2. Hajen är det enda djur som man vet är immun mot cancer. 
SVAR: Sanning  
 

3. Heliga Birgitta som helgonförklarades 1391, var då åttabarnsmor? 
SVAR: Sanning  
  

4. San Francisco hette fram till 1847 Yerba Buena 
SVAR: Sanning. Staden grundades som en fästning av kapten Juan Baustita de Anza 1776, samma 
år som USA:s självständighets-förklaring. Den hette då Yerba Buena, vilket ändrades till San 
Francisco 1848 då Californien blev amerikanskt.  
 

5. Ett ostrons öga är större än dess hjärna 
SVAR: Sanning  
 

6. Tennisspelaren Björn Borg vann den prestigefulla tävlingen Wimbledon fem år i rad.  
SVAR: Sanning. 1976 (Ilie Nâstase), 1977 (Jimmy Connors), 1978 (Jimmy Connors, 1979 
(Roscoe Tanner), 1980 (John McEnroe). 
 

7. Det första graviditestet i historien fanns i det osmaniska riket. Kvinnan fyllde en lerkanna med 
mullbärssaft och kissade i den. När saften färgades var hon gravid. 
 SVAR: Bullshit. Det förmodligen första historiskt dokumenterade graviditetstestet är beskrivet i 
ett egyptiskt papyrus från år 1350 f.Kr. Metoden gick ut på att en kvinna som ville veta om hon 
var gravid fick kissa på en plats där både vete och korn växte. Efter några dagar mätte man 
sädesslagen. Om varken korn eller vete hade vuxit var hon inte gravid. Om vete hade vuxit var 
hon gravid med en flicka och om korn hade vuxit kunde hon förvänta sig en pojke. Studier i 
modern tid har visat att urin från gravida kvinnor faktiskt får sädesslagen att växa i 70% av fallen 
medan urin från ej gravida kvinnor och män inte har samma effekt. Det förmodas att det är den 
ökade koncentrationen av östrogen i urinen hos gravida kvinnor som får sädesslagen att växa. 
 

8. Ridkonsten finns i fem grenar; till dessa hör dressyr, banhoppning, hunt, seat och barockridning  
SVAR: Sanning   



9. Fotboll benämns ofta som världens populäraste sport och sägs ha sitt ursprung i Afrika. 
SVAR: Bullshit. Enligt arkeologerna började man spela fotboll i Kina under 300-talet. Den 
moderna fotbollen startade i England i mitten av 1800-talet. 
 

10. San Fransisco vann en kvinna en rättstvist mot stadens spårvägar efter en olycka. Efter att hon 
blivit påkörd av spårvagnen blev den djupt troende kvinnan nämligen nymfoman och hade sex 
med 50 män på fem dagar. Kvinnan fick ett skadestånd på 50 000 dollar. 
SVAR: Sanning   
 

11. Den första svenska mobiltelefonen vägde 4 kilo.  
SVAR: Bullshit. Hela 40 kilo fick man kånka runt på i slutet av 1950-talet. 
 

12. Punkbandet Ebba Grön hämtade sitt namn från svenska polisens kodnamn på en tysk terrorist.  
SVAR: Sanning. Det var kodnamnet på den tyska terrorist som planerade att kidnappa Anna-Greta 
Leijon. Det fanns till och med en låda snickrad som hon skulle placeras i. 
 

13. Två av världens mest kända dinosaurieforskare blev bittra fiender efter att en av dem rättade den 
andre när han hade satt huvudet på rumpans plats på ett stort dinosaurieskelett 
SVAR: Sanning. Othniel Charles March rättade Edward Drinker Cope och de hatade varandra 
efter denna incident, men hatet ledde också de två till arbetsmässiga storverk. 
 

14. Den italienske doktorn Gabrielle Allopio uppfann kondomen 1546. Den gjordes av vattentätt 
linne, var figuranpassad och indränktes i en örtkonkokt både före och efter sex för att förhindra 
sjukdomar. 
SVAR: Sanning 
 

15. Den första sexdockan uppfanns i Japan på 1600-talet och var gjord i ett speciellt slags mjukt trä 
samt tyg. 

SVAR: Bullshit. Den första sexdockan, som fick namnet Borghild, uppfanns under Andra 
världskriget av nazi-Tyskland för att lindra truppernas sexuella spänningar. 
 

16. En agalmatofil är en person som tänder på amalgamfyllningar  
SVAR: Bullshit. Den tänder på utställningsdockor.  
 

17. I Iran hotas homosexuella av dödsstraff. Däremot är det tillåtet att byta kön genom en operation. 

SVAR: Sanning. Operationen betalas t.o.m. av sjukförsäkringen. Koranen förbjuder inte 
uttryckligen könsbyte, så Ayatollah Chomenei tillät könsoperationer på 1980-talet. 


