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gennem generationer moret os på molboernes bekostning, på trods af at man må gå ud fra, at langt de
færreste, hvis nogen overhovedet, af molbohistorierne overhovedet fundet sted på Mols eller omhandlet

molboer. Alverdens lande har deres egne molboere, og udefrakommende kan have svært ved at forstå, hvorfor
én befolkningsgruppe skal gøres nar med af de andre, som trods alt er næsten ligesådan. Arthur Christensen
har samlet en række gamle sjove historier, der med et glimt i øjet fortælles om folk fra en bestemt egn –
denne gang ikke kun dem fra Mols, for der findes som bekendt dumme folk overalt i verden! Arthur

Christensen (1875-1945) var en dansk forfatter, journalist og professor i iransk filologi. I løbet af sit liv
foretog Arthur Christensen flere rejser til den islamiske orient, hvor han studerede kultur, talesprog og

folkepsykologi. Mange af Arthur Christensens bøger er blevet oversat til fremmedsprog, og han anses som en
af Danmarks største forskere inden for den islamiske orientalisme.
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