
  
 
1. Över 60 % av de mänskliga generna är detsamma som bananflugans.  

SVAR: Sanning.  
Genom experiment på just bananflugor har man utvecklat cancermedicin, botat sömnsvårigheter 
och kommit längre i forskningen kring alkoholism hos människor. 

 
2. En människa förbrukar cirka 10 smaklökar under sin livstid. 

SVAR: Bullshit. 
En vuxen människa har mellan 5 000 – 10 000 smaklökar, och livslängden på en smaklök är cirka 
14 dagar. Så man förbrukar betydligt fler än 10 smaklökar under ett normallångt liv. 

 
3. Frukten kiwi kallades från början mongol-äpple. 

SVAR: Bullshit. 
Kiwin kallades för kinesiskt krusbär. 
 

4. I Japan kan man få en skönhetsbehandling med en blandning av malt kaffe och jäst ananaskött. 
SVAR: Sanning. 
Man badar i blandningen av kaffet och ananasköttet och när ananasen jäser ger den ifrån sig 
hetta som gör rent huden ungefär som i en bastu. 
 

5. Ordet iPod betyder ”Intelligent Player Of Development”. Det började som arbetsnamn på en 
prototyp men när det inte skedde några större förändringar från demo-versionen till den färdiga, 
fick även namnet vara kvar. 
SVAR: Bullshit. 

 
6. På en brandstation i Kalifornien finns världens äldsta glödlampa, som fortfarande lyser. Lampan 

har lyst sedan 1901. 
SVAR: Sanning. 
Det finns en webcam där man hela tiden kan följa glödlampans liv och den har nu blivit en 
turistattraktion. 

 
7. Sångaren Avril Lavigne har spelat in refrängen till sin låt ”Girlfriend” på spanska, franska, 

italienska, portugisiska, tyska, japanska och mandarin. 
SVAR: Sanning. 

 
8. Christian Dior, Dolly Parton och Liv Tyler har alla en ros uppkallad efter sig. 

SVAR: Sanning. 
 

9. Jeans är fulla av små nitar som håller ihop dem bättre. Förr fanns en nit i grenen på alla jeans, men 
den togs bort efter att det upptäcktes att man brände sig illa på ett känsligt ställe när man satt för 
nära lägerelden. 
SVAR: Sanning. 
Chefen på Levi’s provade själv efter att företaget fått massor av klagomål från cowboys som bränt 
sig vid lägereldarna, och 1941 tog man bort niten i skrevet.  

 
10. Namnet ”sandwich” anses härstamma från John Montagu, Earl av Sandwich i Storbritannien. Han 

ska under ett kortspel ha, för att slippa avbryta spelet, bett att få en köttbit mellan två brödskivor, 
en sandwich. 
SVAR: Sanning. 

 
11. Den som är kåt löper större risk att bli myggbiten. 

SVAR: Sanning. 
Myggorna dras till människor som utsöndrar sexualferomoner. Så om man är kåt är man attraktiv 
för myggorna. 



 
 

12. Världens största uppblåsbara hoppborg har 61 våningar, trappor, balkonger och ett bollhav. 
SVAR: Sanning.  
Den uppfanns av två kanadensare och det tog två år att sätta ihop den, men den har aldrig varit 
helt uppblåst. Den får inte användas för den anses för osäker. Vilket antiklimax, va! 

 
13. I Japan har man avlat fram en ungefär 40 cm hög hund – med gräsgrön päls. De här hundarna är 

speciellt lämpliga vid jakt i högt gräs eftersom de då  smälter ihop med färgen i gräset och därför 
syns mindre. 
SVAR: Bullshit. 

 
14. I Namibia talas inte bara språken afrikaans, otjeherero och oshivambo. Det talas även en hel del 

tyska. Namibiatyskan  kallas Südwesterdeutch. 
SVAR: Sanning. 
Namibia var en tysk koloni 1884 – 1919. Tyskan har levt kvar och fram till 1990 var tyskan 
faktiskt ett av landets ämbetsspråk. I dag är tyskan modersmål för mellan 20 000 – 30 000 
namibier. Tyskan utgör en så kallad språkö i Namibia, det är den enda tyskspråkiga språkön 
utanför Europa. 

 
15. Sverige är det land i Europa som har längst kust. 

SVAR: Bullshit. 
Grekland har Europas längsta kust.  

 
16. Sedan 1999 firar man ”Mannapuddingens dag” den 21 september i Norrbottens län. Det är 

Mannagrynssällskapet som infört dagen som bjuder på långbord i Haparanda uppdukat med 
mannagrynspudding till alla.  
SVAR: Bullshit. 

 
17. I den brittiska staden Blackley finns ”The older People’s Play Area”, som är en lekplats för äldre. 

Syftet är att få gamlingar att röra på fläsket. 
SVAR: Sanning. 
Parken kostade nästan 190 000 kr att bygga.  

 
18. I Kina är den traditionella avrättningsmetoden av dödsdömda ett nackskott och de anhöriga som 

vill begrava sin avrättade släkting måste själv betala kostnaden för den dödande kulan. 
SVAR: Sanning. 
Det avrättades minst 3 000 fångar i Kina under 2004 men enligt Amnesty befaras det faktiska 
antalet vara betydligt högre. I mars 2004 uppgav en framträdande politiker att Kina avrättar runt 
10 000 personer varje år. I dagsläget bestraffas runt 68 olika typer av brott med döden i Kina, 
bland annat skattesmitning.  

 
19. Fladdermöss har en låsmekanism i fötterna som gör att de kan hänga upp och ner utan att 

anstränga musklerna. Och därför hänger fladdermössten kvar när de har dött – så går du in i ett 
fladdermusbo hänger det ofta hundratals fladdermusskelett i taket. 
SVAR: Bullshit. 
När fladdermusforskare hittar döda fladdermöss brukar de ligga på marken. 

 
20. Enligt gammal isländsk folktro var människors öron från början vingar.  

SVAR: Bullshit. 
 


