
Facit til denne del af popquizzen: 

100. Rejser man fra vest mod øst vinder man et døgn, rejser man fra øst mod vest taber man 

ét. Rejsen i ”Jorden rundt i 80 dage” (”Le tour du monde en quatre-vingt jours”) af Jules 

Verne foregår med udgangspunkt i London mod øst, og uden at afsløre for meget, kan 

jeg vist godt fortælle, at det vundne døgn spiller en væsentlig rolle i plottet. 

 

101. Efter at Pluto er blevet degraderet til dværgplanet, er der otte planeter i Solsystemet: 

(regnet fra Solen, altid,) Merkur, Venus, Jorden, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus og 

Neptun. De syv roterer mod øst (mod uret, som omløbet om Solen), kun Venus har 

såkaldt retrograd rotation og roterer mod vest. 

  

102. Diana Ross og Lionel Richie, og det gør de nu godt. 

 

103. ”Ante meridiem”, ”før middag”, ”post meridiem”, ”efter middag”, ”exemplia gratia”, 

”fx, f.eks., for eksempel” og ”id est”, ”dvs., det vil sige”. 

 

104. RJ11 benyttes om telefonforbindelser, RJ45 om ethernet-forbindelser (en 

netværkstopologi på linje med token ring og stjernetopologien for lokalnetværk, LAN, 

hvilket står for Local Area Network). 

 

105. Hhv. Niue, Tuvalu og Amerikansk Samoa.  

 

En liste over samtlige internet-topdomæner findes hér og her en oversigt over ISO 

3166-1 alpha 2. 

 

106. Zetta (Z), yotta (Y), zepto (z) og yocto (y). 

 

Læs evt. mere om dekadiske præfikser. 

 

107. Det nordlige og sydlige Ishav, det nordlige og sydlige Stillehav, det nordlige og sydlige 

Atlanterhav og Det Indiske Ocean. 

 

108. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications. 

 

109. Halleys komet, den berømteste af alle kometer, har en omløbstid om solen på knap 76 

år. Seneste besøg var i 1986 og det næste bliver i 2061. Den engelsksprogede Wikipedia 

har en glimrende artikel om kometen. 

 

110. Herodes 1. den Store var lydkonge ved Jesu fødsel og beordrede barnemordet i 

Betlehem, mens hans sjuft af en søn, Herodes Antipas, var lydkonge ved Jesu 

korsfæstelse og er den, man taler om, i forbindelsen ”at blive sendt mellem Herodes og 

http://www.denstoredanske.dk/It%2C_teknik_og_naturvidenskab/Astronomi/Planeter_og_m%C3%A5ner/Dv%C3%A6rgplanet
http://en.wikipedia.org/wiki/Eight
http://www.niueisland.com/
http://www.tuvaluislands.com/
http://www.americansamoa.travel/
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Internet_top-level_domains
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2
http://www.denstoredanske.dk/It%2C_teknik_og_naturvidenskab/M%C3%A5l_og_v%C3%A6gt/Dekadisk_pr%C3%A6fiks
http://en.wikipedia.org/wiki/Halley%27s_Comet


Pilatus” (efter Luk 23); Pontius Pilatus var som bekendt den romerske statholder. 

 

111. Tiberius, der var romersk kejser mellem år 14 og 37. Jesus blev korsfæstet langfredag år 

33. 

 

I denne glimrende artikel findes en samlet kronologisk oversigt over de romerske 

kejsere. 

 

112. Da der ikke var noget år 0 mellem 1 f.Kr. og 1 e.Kr., bliver årstallene 0, -1, -2, osv. Det vil 

sige, at år n f.Kr. bliver til år -(n-1) eller -n+1 (eller 1-n, om man vil…).  

 

113. Den anbefalede måde at gøre det på er 2:23 A og 2:23 B. Det kan have betydning for 

bl.a. politiet. 

 

114. ”Manden i jernmasken” hhv. ”Dronningens vagtmester”. 

 

115. De tre ildtegn er vædderen, løven og skorpionen.  

 

Jordtegnene er tyren, jomfruen og stenbukken.   

 

Lufttegnene er tvillingerne, vægten og vandbæreren.  

 

Endelig er vandtegnene krebsen, skytten og fiskene. 

 

116. 78. 

 

117. 14. De 13 første fra ”Olsen-Banden” (1968) til ”Olsen-Banden over alle bjerge” (1981), 

samt efternøleren ”Olsen-Bandens sidste stik” (1998). Endvidere nogle junior-udgaver i 

form af en julekalender og en spillefilm. 

 

118. 118 er nummeret på nummeroplysningen. TDC’s tjeneste findes nu også på nettet. Det 

vil sige, at de ”konkurrerer” mod noget, der er skilt ud fra TDC, nemlig TDC Forlag, hvis 

navn blev lidt belastet efter en tv-dokumentar om, hvordan man nedbrød de ansatte på 

kurser; det er hvad det ér (nej, det er det IKKE), men at man ikke samler op på psykisk 

og mentalt nedbrudte medarbejdere – skandaløst! 

 

Nå, men nu hedder det dgs – De gule sider, på trods af, at de rummer både de hvide og 

de gule sider (forvirringen er total) – en glimrende service, undertegnede ofte bruger. Et 

alternativ, der også er udmærket, er Krak.dk. 

 

119. To træk, fx: 1. f3 e6. 2. g4 Qh4#. 

 

Et sådant parti er kendt som Fool’s mate. 

https://www.bibelselskabet.dk/BrugBibelen/BibelenOnline.aspx?book=luk&id=3&chapter=23b
http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Antikken/Romerriget/Romerriget_27_f.Kr.-391_e.Kr./Tiberius
http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Antikken/Romerriget/Romerriget/Romerriget_-_historie
http://www.118.dk/
http://tdc.dk/
http://www.degulesider.dk/
http://www.krak.dk/
https://en.wikipedia.org/wiki/Fool%27s_mate


 

Det korteste parti, hvor hvid vinder, kræver et halvtræk mere og er således på tre træk, 

fx 1. e4 f5 2. f4 g5 3. Qh5#. 

 

Dette kan varieres til et parti, hvor en brik slås – det kan ikke gøres i et parti som Fool’s 

mate på fire halvtræk, fx 1. e4 f5 2. exf5 g5 3. Qh5#. 

 

120. Færøbåd hhv. masseødelæggelsesvåben. Sidstnævnte hedder på am.-eng. WMD 

(double-u-m-d), Weapons of Mass-destruction, sådan nogle, man ikke fandt i Irak under 

anden golfkrig på trods af, man var så sikre på, at det flød med dem i hele staten – og at 

de konstant var under transport på store… køretøjer (i mangel af bedre ord) – der mest 

er ørken, men også rummer livets vugge mellem floderne Eufrat og Tigris, samt byen 

Babylon, hvor man fik den på papiret geniale idé at bygge et tårn op til Gud; det brød 

Vorherre sig naturligvis ikke om – og så på syvendedagen, Hans velfortjente hviledag 

efter at at været skaberen de første seks. Let’s watch and listen to some serious disco-

pop!  

 

Vi lever på syvendedagen, Guds gave til hele Sit skaberværk; glæd dig til ottendedagen 

(8 som i undertegnedes lykketal, hvilket det altid har været – jeg er jo født den 8. [marts 

1967]), der vil herske en helt anden, mere emotionel, mere tillidsfuld, mere kærlig og 

mere venskabelig verdensorden. 

 

121. 21 udtalte konsonanter og hele 29 udtalte vokaler; ikke så mærkeligt, at dansk er et 

svært sprog at lære for udlændinge. Lidt spøjst sammenfald, at antallet af udtalte 

vokaler er lig antallet af bogstaver i alfabetet… 

  

122. 1956 i Melbourne, 2000 i Sydney (altså to gange i Oceanien, tidl. kaldet Australien og 

senere Australien og Oceanien) og 2016 i Rio de Janeiro, hvilket er første gang i Syd-

/Latinamerika. 

 

Så mangler bare Afrika, men med den fornemme afholdelse af FIFA VM i fodbold 2010 (i 

Sydafrika) kan der ikke være lang vej endnu… 

 

123. ”Gruk” er en sammentrækning af ”Grin” og ”suk”. 

 

124. ”Lego” betyder ”jeg spiller” på latin; det er også en sammentrækning af ”leg godt”. 

 

125. .com, .org, .edu, .int, .net, .gov og .mil. De to sidstnævnte kun til anvendelse i USA. 

 

126. Clostridium botulinum. Vil du læse mere om Botox® kan jeg anbefale denne artikel. 

 

127. IRS, Internal Revenue Service. 

 

http://www.nationalbanken.dk/DNDK/money.nsf/side/Faeroebaad!OpenDocument
http://www.youtube.com/watch?v=2FgDles4xq8&ob=av2e
http://www.youtube.com/watch?v=2FgDles4xq8&ob=av2e
http://www.denstoredanske.dk/Krop%2C_psyke_og_sundhed/Sundhedsvidenskab/Toksikologi/Botox
http://www.irs.gov/


128. ETLA, Extended Three Letter Acronym (eller Abbreviation). Man kan indvende, at 

“Extended” kan gå på ethvert akronym eller enhver forkortelse, der blot er på minimum 

fire bogstaver, men skal vi ikke lade denne detalje ligge? 

 

129. FBI, som I denne forbindelse ikke står for Funny Business Inc. (Inc. for Incorporated), 

men Federal Bureau of Investigation, det amerikanske forbundspoliti med hovedsæde i 

Washington, D.C. (hvor Mulder og Scully har base) og kontorer over hele USA. 

 

Og så må jeg altså lige nævne en anden udlægning af FBI, jeg hørte for nylig: Female 

Body Inspector.  Skulle vi ikke få trykt nogle sexede MBI (M naturligvis for Male) T-

shirts, der overlader en lille bitte smule, men ikke for meget til fantasien? De ville da 

sælge som varmt brød… og du nupper ikke ideen, vel? 

 

130. Den meget ubehagelige sygdom miltbrand. 

 

131. Hvis Augustus var død på sin fødselsdag i sit dødsår, altså 23/9 år 14 e.Kr. var han så 

ikke blevet 63+14 = 77 år gammel? Nej, for tidslinjen mangler et årstal, år 0, jf. 

spørgsmål (og svar dertil) 112. Det har ganske enkelt aldrig eksisteret, og tallet 0 blev 

opdaget meget sent (det repræsenterer jo heller ingenting ). Så det bliver altså 76. Nu 

nåede han jo ikke sin fødselsdag i år 14 e.Kr., så vi må subtrahere ét år, hvilket giver 75 

år, samt nogle måneder og dage. 

 

Tak til den altid alle tiders ”Alle Tiders Tal”, 1. udg., Politikens forlag, 1972 for 

regneeksemplet – og øjenåbner. 

 

132. Blå – orange – gul – pink – grøn – brun (- blå). 

 

133. Dvandva! Jaså… 

 

134. ”Gennem vanskeligheder til stjernerne”. Det er det britiske Royal Air Force (R.A.F.), der 

har valgt det som motto. 

 

135. Mange vil sige ”det er (det) hvert fjerde år” (giver ingen mening) eller ”det er det i dé 

år, hvor der er (sommer-)OL / præsidentvalg i USA” (giver nogen mening, men er kun 

korrekt for den julianske kalender, ikke den gregorianske, vi har anvendt i Danmark 

siden mandag 1.3.1700). 

 

Denne dato fulgte efter søndag 18/2 ved at springe elleve dage over (idet 1700 var 

skudår efter den julianske kalender, og derfor havde datoen 29/2, men ikke efter den 

gregorianske) – vi kom sent med på vognen; mange lande var med fra indførelsen 

15.10.1582 eller kort tid derefter. 

 

Det sidste land ”af betydning”, der ”bøjede sig”, var Rusland (14.2.1918), hvorfor vi 

http://www.fbi.gov/
http://www.fbi.dk/
http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Stilistik%2c_retorik_og_metrik/dvandva
http://www.denstoredanske.dk/Livsstil%2c_sport_og_fritid/Sport/Sport_generelt/De_Olympiske_Lege/Olympiske_Lege_%28De_moderne_Olympiske_Lege_%28OL%29%29/Olympiske_Lege_%28Oversigt_over_OL_1896-2004%29
https://en.wikipedia.org/wiki/US_Presidential_Electors#Historic_electoral_vote_distribution


bruger udtrykkene ”Oktoberrevolutionen” (25/10) og ”Novemberrevolutionen” (7/11) 

efter den julianske hhv. gregorianske kalender, side om side, om bolsjevikkernes 

magtovertagelse i 1917. 

 

Men det ér heller ikke let, da skudårsreglen er tredelt: 

 

1. År, der er delelige med 4 er skudår (2016 er skudår), 

2. på nær år, der også er delelige med 100 (1800 og 1900 var ikke skudår og 2100 bliver 

det ikke), 

3. med mindre året også er deleligt med 400 (2000 var skudår)! 

 

Der er således 100 - 4 + 1 = 97 skudår (à 366 dage) og 303 ikke-skudår (à 365 dage) på 

400 år. Dette er en interessant cyklus, skudårscyklen, bl.a. også fordi den er på et helt 

antal uger, 20.871; ligegyldig hvornår man starter på sine 400 år, vil man ende på 

ugedagen før dén ugedag, man begyndte på.  

 

Man kan udlede mange interessante fakta, bl.a. at datoen den 13. oftere falder på en 

fredag end nogen af de øvrige seks ugedage. Gys! (Dog er der tale om meget små 

forskelle i frekvens mellem ugedagene, men gys bare videre!) 

 

136. Den oprindelige uge, en søndagsuge, gik fra søndag til lørdag (forklaring hér) og det gør 

den stadig i fx Israel og mange anglikanske lande, såsom USA. Da danskerne med stor 

majoritet den 2.10.1972 sagde ja til EF-optagelse pr. 1.1.1973 gik vi over til 

mandagsugen (mandag til søndag). Det gjorde briterne og irerne således også. 

 

Meeen… gik det gnidningsløst? Ja, ved et utroligt tilfælde – eller guddommelig 

indgriben, devine intervention, måske – var 1972’s sidste otte dage, juleaftensdag 24.12 

til nytårsaftensdag 31.12, fra søndag til søndag. Altså en bonusuge med hele to søndage 

– dém sku’ man da ha’ nogle flere af! Og så var mandag d. 1.1.1973 jo nytårsdag – en 

helligdag, og dermed en ekstra fridag, der lige forlængede weekenden, så det var først 

tirsdag d. 2.1.1973, det var hverdag igen, og man kunne trække i arbejdstøjet. Danmark 

var nu EF-medlem og blev senere, efter ”lidt knas i maskineriet”, eller hvad vi nu skal 

kalde det, EU-medlem.  

 

Og efter denne noget lange forklaring, lyt til lidt The Beatles. 

 

137. Spørgsmålet giver ingen mening, når der ikke angives, hvilket system, der tænkes på. Så 

gør man som jeg, wiseguy, misterknowitall, men ikke besserwisser, der betyder en 

bedrevidende person, og en sådan ved netop ikke bedre, tværtom, skriver en e-mail 

(det var den første, men det blev til mange, mange flere!) til redaktionen bag 

spørgsmålene hos Bezzerwizzer, at der kunne være lige så mange blodtyper som 

mennesker (og dyr, hvis man medtog disse), nulevende, såvel som afdøde og endnu 

ufødte. 

http://www.denstoredanske.dk/Samfund%2c_jura_og_politik/Sprog/Navne/Ugedagene/ugedag
http://da.wikipedia.org/wiki/Folkeafstemningen_om_Danmarks_optagelse_i_EF
http://www.youtube.com/watch?v=Vs5qsk0pc6Y
http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=bedrevidende


 

I Danmark (og sikkert mange andre steder) bruges normalt AB0-systemet (ikke 

bogstavet ”O” – en udbredt misforståelse, men cifferet nul, ”0”), kombineret med 

Rhesus (Rh positiv eller negativ). I AB0 er der fire blodtyper, A, B, AB og 0. Kombineret 

med Rhesus giver det således otte. 

 

Var dette svaret på kortet fra Bezzerwizzer? Nej, det var fire! Ja, ja, det er fint. Så var 

det udelukkende AB0, I tænkte på. Hvad I ikke tænkte på, var at skrive det… 

 

138. Boney M… det vidste du nok, men her er info fra den engelsksprogede Wikipedia om 

albummet og om sangen ("Old love, new love, every love but true love") – som er af 

selveste Cole Porter (1930) og indsunget af et hav af stjerner; skru helt op for 

højttalerne og nyd den totale halvfjerdserstemning i ”Love for Sale”. En lidt trist historie 

om en prostitueret kvinde. Tja – det er også en del af verden, som den ser ud, og der 

har fandtes prostitution lige så længe tilbage, som ingen kan huske mere. 

 

139. Fra Jesu berømte Bjergprædiken (Matt 5-7), hvor han lærte sine disciple den. Den fulde 

version findes hos Matthæus i Matt 6,9-13, mens Lukas har en kortere version med en 

noget anden ordlyd i Luk 11,2-4.  

 

Hele Bibelen i den af H.M. Dronning Margrethe 2. autoriserede oversættelse (1992) kan 

findes i elektronisk form på Bibelselskabets website hér; er det ikke en forunderlig 

verden, vi lever i? 

 

140. Thele hhv. papilla 

 

141. Borup og Viby Sj. (modsat Viby Jylland v/Aarhus, hvor Morgenavisen Jyllands-Posten har 

hovedsæde – dét er dér, ækle, feje, kujonagtige terrorister gerne vil ind og gøre så 

megen skade og maje så mange uskyldige ned som muligt). Det er Borup nærmest 

Ringsted. 

 

142. Neapel, Florens og (nein, ”und”!) Mailand. 

 

De kendte kalendere (ifølge Retskrivningsordbogen må man ikke skrive det ”kalendre” – 

øv!) udtales som Mailand, men staves Mayland. Fimaet bag hed oprindelig C. Mayland 

A/S, og hedder i dag Mayland Burde A/S, da firmaet med hovedkontor i Herlev er en del 

af Burde Förlags AB med hovedsæde i Växjö, Sverige.  

 

Naturligvis er Mayland Burdes webadresse www.mayland.dk, men hvad mon der 

gemmer sig bag www.mailand.dk? Tja, jeg har hverken brugernavn eller adgangskode… 

 

143. Addition: addend + addend + … = sum (, es, est, [vor lærer er et bæst,] sumus, estis, sunt 

[, det gør os alle ondt!] – hø-hø) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Love_for_Sale_%28Boney_M._album%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Love_for_Sale_%28song%29
http://www.youtube.com/watch?v=fOPh1ut-sGw
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https://www.bibelselskabet.dk/BrugBibelen/BibelenOnline.aspx?book=luk&id=3&chapter=11b&highlight=helliget
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Subtraktion: minuend (ja-ja!) – subtrahend = differens 

Multiplikation: faktor ∙ faktor ∙ … = produkt 

Division: 
𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑

𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑜𝑟
= 𝑘𝑣𝑜𝑡𝑖𝑒𝑛𝑡 (ja, også intelligenskvotient, IQ og emotionel kvotient, EQ) 

 

Potensopløftning (m/u Viagra®): 𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑𝑡𝑎𝑙𝑒𝑘𝑠𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡 = 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑠, and finally 

Roduddragning: √𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑𝑡𝑎𝑙
(𝑠𝑢𝑟𝑝𝑟𝑖𝑠𝑒:) 𝑟𝑜𝑑𝑒𝑘𝑠𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡 

 = 𝑟𝑜𝑑 

 

Og så lige et ekstraspørgsmål: Hvad hedder de forskellige betegnelser på latin, 

oldgræsk, nygræsk, engelsk, tysk, fransk, spansk, portugisisk, italiensk, grønlandsk, 

kinesisk, sanskrit og hvad jeg nu i skyndingen har glemt af sprog. Send meget gerne en 

mail, hvis du har interessant(e) trivia omkring dette. 

 

144. En generel førstegradsligning i én variabel, x, også kaldet en lineær ligning, er af formen 

ax + b = 0. Skal denne løses for x, springer vi direkte frem til løsningen, da jeg har 

”forberedt lidt hjemmefra” (som var det tv-køkkenet eller en af dets mange, mange, alt 

for mange, efterfølgere): 
−𝑏

𝑎
 (kom ikke og sig, det ikke er simpelt ); af matematisk-

æstetiske årsager ville man aldrig skrive 
𝑏

−𝑎
, selv om det er fuldt korrekt - det ville i 

bedste fald vidne om, at personen ikke anede det fjerneste om det universelle sprog. 

Men… jeg foretrækker, at minustegnet står FORAN brøken: - 𝑏

𝑎
; eneste problem ved 

denne skrivemåde, er, at minustegnet risikerer at flyde sammen med brøkstregen (med 

mindre man anvender et blanktegn eller to, men så kommer minustegnet for langt 

væk…), men så kan man jo også ændre lidt på formen: - 𝒃 𝒂⁄ . Afbilder man 

førstegradspolynomiet får man en ret linje med hældning a og skæring b med y-aksen. 

Og hvad var det lige, der var abscisse (er det barnligt at tænke på, hvad det rimer på? 

Nej, det er helt normalt, og det er det, fordi det normale har vide rammer. Og det, jeg 

tænkte på, var et andet ord for lederen af et nonnekloster  Ja-ja) og ordinat? 

 

Med hensyn til den generelle andengradsligning i én variabel, x, a𝑥2 + bx + c = 0 (ja, det 

var så godt, jeg kunne gøre det med Microsnot Words mere eller mindre umulige 

ligningseditor) kender ethvert barn løsningen (i x, naturligvis) på, nemlig  

 

−𝑏 ± √𝑏2 − 4𝑎𝑐

2𝑎
 

 

Dét der står under kvadratrodstegnet betegnes d, diskriminanten (ej determinanten, 

der hører hjemme i den lineære algebra, vedr. matricer). Den afgør nemlig, hvordan 

rødderne bliver. Er d positiv, har ligningen to reelle rødder; er d nul én reel rod og er d 

negativ, har ligningen to komplekse rødder. 

 

Afbilder man andengradspolynomier, får man fine parabler. En parabel er et keglesnit, 

ligesom cirkler, ellipser og hyperbler (se denne glimrende artikel) men også en 

betegnelse for en lignelse, hvoraf de kendteste er Jesu lignelser. Hvem husker ikke dén 

mailto:ur@urdata.dk
http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=abscisse
http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=ordinat
http://www.denstoredanske.dk/It%2C_teknik_og_naturvidenskab/Matematik_og_statistik/Analytisk_plan-_og_rumgeometri/keglesnit
http://www.denstoredanske.dk/Samfund%2C_jura_og_politik/Religion_og_mystik/Ny_testamente/Jesu_lignelser


om den barmhjertige samaritaner (Luk 10, 30-35), fx? Og mange af de øvrige? 

 

Ikke bare ”parabel” har fundet vej til det sproglige. En ellipse betegner en udeladelse, fx 

angivet ved tre prikker (”…”), og en hyperbel er en overdrivelse; en underdrivelse 

hedder en litote med et fint ord. 

 

Den generelle tredjegradsligning og fjerdegradsligning kommer vi til på et senere 

tidspunkt. Der skal jo også være lidt at se frem til… og jeg VIL så gerne have, at du 

vender tilbage til mit website fra tid til anden; selv om jeg som regel jo ikke véd, du gør 

det, kan jeg med min sjette sans mærke det, og det luner om hjertet. Meget endda. 

 

145. Njaaah, vi har vist ikke så mange nåletræer i Danmark, så det gør noget. Ifølge den 

æske, jeg sidder med hér, hedder producenten Swedish Match – det giver endda rigtig 

megen mening. 

 

146. Godt 6,67 trilliarder (1021), helt præcis 6.670.903.752.021.072.936.960. Læs meget 

mere hér på nettets ultimative matematiksite. 

 

147. Godt 43 trillioner (1018), 43.252.003.274.489.856.000. På Wolfram MathWorlds side 

om terningen kan man endda virtuelt vende og dreje den i et tænkt 3D-rum. 

 

148. Der findes undtagelser, men de fleste har Aabenraa (dejlig dansk by, hvis tyske navn er 

Apenrade) som første by, og det er der ikke noget at sige til. Dobbelt-a (også til sidst!) 

efterfulgt af et ”b”, alfabetets andet bogstav – kan det gøres bedre? Hvordan man 

alfabetiserer dobbelt-a og bolle-å er et evigt problem (også for it-folk, skulle jeg hilse at 

sige). Holder vi os inden for dansk kan man vælge at placere dobbelt-a først, eller man 

kan opfatte det som et ”å” og placere det sidst, men hér støder man så ind i det 

internationale problem, fx at den tyske by Aachen aldrig har set et bolle-å, og derfor 

under ingen omstændigheder må alfabetiseres under ”å”. Ja, hvem siger, det skulle 

være let. 

 

Det i alfabetet førstkommende fornavn, jeg har kendskab til, er Aage, og det første 

efternavn er Aamund, med så prominente medlemmer som Asger, Jane og Malou. 

 

Der er utallige både sted- og personnavne indeholdende ”aa”, og hvordan skal de lige 

behandles? Jeg har ikke fundet andre ord end Aabenraa, proprier eller ej, der ender på 

–aa, men der er rigtig mange, der ender på –å; af proprier fx Grenå og Suså, 

adverbiet/præpositionen bagpå, og substantiver som dameskrå (mit yndlingsbolsje), 

samt en hel del adjektiver, heriblandt naturligvis blå (også substantiv (intetkøn), fx i 

sammenhængene himlens blå og øjets blå), min yndlingsfarve, ja simpelt hen ”min 

farve”, og et utal af nuancer af denne, bl.a. azurblå, blågrøn, blågrå, blåsort (!), dueblå 

(!), dybblå, havblå, himmelblå, indigoblå, koboltblå, kongeblå, kornblå (!), køkkenblå (en 

kraftig, mellemblå farve), lyseblå, marineblå, mørkeblå, safirblå og violblå. Bare for at 

https://www.bibelselskabet.dk/BrugBibelen/BibelenOnline.aspx?book=luk&id=3&chapter=10b&order=luk10&bookpos=3&highlight=Jerusalem#v24
http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Stilistik%2C_retorik_og_metrik/litote
http://www.swedishmatch.com/
http://mathworld.wolfram.com/Sudoku.html
http://mathworld.wolfram.com/RubiksCube.html
http://mathworld.wolfram.com/RubiksCube.html


nævne dé, der er anført i Retskrivningsordbogen i skrivende stund (juli 2015).  

 

Jo, der er noget ved farven blå, skulle jeg mene (og har altid ment). 

 

149. Alfa Bravo Charlie Delta Echo Foxtrot Golf Hotel India Juliet(t) Kilo Lima Mike November 

Oscar Papa Quebec Romeo Sierra Tango Uniform Victor Whiskey X-ray Yankee Zulu 

(Ægir Øresund Åse; eller Alfa-Echo Oscar-Echo og Alfa-Alfa; jf. det sidste: Husk nu, at 

Danmarks næststørste by, ”Smilets by”, fra 1.1.2011 igen-igen skal skrives med dobbelt-

a, ej bolle-å: Aarhus. Fint med mig, bare jeg fortsat må få lov at bo i det nordlige 

København, og naturligvis vil jeg respektere Aarhus’ stavemåde; alt andet ville være 

ortografisk slendrian) 

 

150. Hér kommer alle ti i kronologisk rækkefølge: Frank Lloyd (Cavalcade, 1933 og Mutiny on 

the Bounty/Mytteriet på Bounty, 1935), Frank Capra (It Happened One Night/Det 

hændte en nat, 1934 og You Can’t Take It with You/Du kan ikke tage det med dig, 1938), 

William Wyler (Mrs. Miniver, 1942, The Best Years of Our Lives/De beste år, 1946 og 

Ben-Hur, 1959), Elia Kazan (Gentleman’s Agreement/Mand og mand imellem, 1947 og 

On the Waterfront/I storbyens havn, 1954), Vincente Minnelli (An American in Paris/En 

amerikaner i Paris, 1951 og Gigi, 1958), David Lean (The Bridge on the River Kwai/Broen 

over floden Kwai, 1957 og Lawrence of Arabia/Lawrence af Arabien, 1962), Robert Wise 

(West Side Story, 1961 og The Sound of Music, 1965), Francis Ford Coppola (The 

Godfather/Godfather, 1972 og The Godfather: part II/Godfather del 2, 1974), Milos 

Forman (One Flew Over the Cukoo’s Nest/Gøgereden, 1975 og Amadeus, 1984), samt 

Clint Eastwood (Unforgiven/De nådesløse, 1992 og Million Dollar Baby, 2004). 

 

151. Klik hér, læs og lyt!  

 

152. Hér er de 11 ord, det drejer sig om: 

 

(alene/luksus/skygge)tilværelse 

 

(allesteds/ånds)nærværelse 

 

overværelse 

 

tilstedeværelse 

 

(ånds)fraværelse 

 

153. Fælleskøn på latin hedder commune; se evt. også generis communis 

 

154. 23.1.1956 åbnedes den første strækning på den nuværende Helsingørmotorvej (den 

nuværende rute 19 og i nordgående retning fra Motorvejskryds Kgs. Lyngby, hvor 

http://www.denstoredanske.dk/Samfund%2C_jura_og_politik/Sprog/Ortografi/ortografi
http://www.imdb.com/name/nm0515979/
http://www.imdb.com/name/nm0001008
http://www.imdb.com/name/nm0943758
http://www.imdb.com/name/nm0001415
http://www.imdb.com/name/nm0591486
http://www.imdb.com/name/nm0000180
http://www.imdb.com/name/nm0936404
http://www.imdb.com/name/nm0000338
http://www.imdb.com/name/nm0000338
http://www.imdb.com/name/nm0000338
http://www.imdb.com/name/nm0000142
http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Massemedier/Tv,_udenlandske_institutioner/EBU?revision=3
http://www.denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Sprog/Fremmedord/cl-c%C3%A5/commune
http://www.denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Sprog/Fremmedord/g-gk/generis_communis


Motorring 3 støder til dét, der indtil 2005 hed Lyngbymotorvejen, med betegnelserne 

E47 og E55; sidstnævnte er der desværre en del forvirring omkring – selv Krak, som 

ellers er ret professionelle til dét med kort, kan ikke altid helt finde ud af det!). 

 

Vejen hed dengang Hørsholmvejen, og den 11,3 km lange strækning gik fra Jægersborg 

til Brådebæk. Hvad angår Jægersborg er det Jægersborgvej (og ikke Jægersborg 

Station), dvs. det nuværende exit 7; Brådebæk hedder i dag Hørsholm S og er exit 10. 

 

Læs evt. mere i denne udmærkede beskrivelse fra Vejdirektoratet. Hér et link til 

Wikipedias artikel om Helsingørmotorvejen. 

 

155. En skudårscykel (se evt. svaret til spørgsmål 135 i dette dokument om skudårsreglen) 

skal tages i betragtning, og vi får følgende antal dage pr. måned i gennemsnit: 

 
303∙365+97∙366

400∙12
 = 

400∙365+97

400∙12
 = (365 + 97

400⁄ )/12 = 30,436 875. 

 

Tæt på 30½, men altså ikke over, hvilket jeg næsten havde forventet inden 

beregningen, idet over halvdelen (altid syv) af årets 12 måneder har 31 dage. Men de 

fire måneder på 30 dage samt februar trækker åbenbart mere ”ned i regnskabet” end 

jeg på forhånd havde troet. 

 

Og så lige en sidebemærkning: Ofte får man i fjollede ”quizzer” (egentlig ikke-quizzer) 

spørgsmål som ”Hvor mange måneder har 28 dage?”. Svaret skal naturligvis være 

”Alle!”, men er kun et udtryk for, at sproget ofte kommer til kort. Enten må man spørge 

”Hvor mange måneder har mindst 28 dage?” eller ”Hvor mange måneder har 

eksakt/præcis/nøjagtigt 28 dage?”; til sidstnævnte spørgsmål er svaret altså ”kun 

februar, og kun i ikke-skudår (303 af 400 år)”. 

 

156. A trombone. 

 

157. The White House 

1600 Pennsylvania Avenue NW 

Washington, DC 20500 

 

158. Det er Vergil, der er ophavsmanden, og som det ses af indledningen til linje 69 af den 

tiende og sidste eclogae i samlingen Bucolica (’hyrdedigte’), har han skrevet det Omnia 

vincit amor, med andre ord fuldstædig bagfra i forhold til dansk og engelsk. 

 

Men nu forholder det sig jo så enkelt, at latin kom før både engelsk og dansk, så… 

 

159. (TO BE CONTINUED) 

 

 

http://vejdirektoratet.dk/DA/viden_og_data/statens-veje/vejenes_historie/Sider/Helsingormotorvejen.aspx
https://da.wikipedia.org/wiki/Helsing%C3%B8rmotorvejen
http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Latinsk_litteratur/Roms_litter%C3%A6re_guldalder/Vergil
https://la.wikisource.org/wiki/Eclogae_vel_bucolica/Ecloga_X


 

 

Har du kommentarer til spørgsmål og/eller svar, er du mere end velkommen til at skrive. 

 

Tilbage til quizzen 

Tilbage til hovedsiden 

mailto:ur@urdata.dk
http://urdata.dk/popquiz2.pdf
http://urdata.dk/

