Her fortsætter popquizzen:
100.

Hvad sker der, når man passerer datolinjen, der de jure er 180 graders længde, men i
praksis ikke helt følger denne?

101.

Hvor mange planeter er der i Solsystemet? De roterer alle mod uret om Solen, men
hvordan roterer de om deres egen akse?

102.

Hvilken duet synger ”My Endless Love”? Hér er lidt hjælp at hente, fra en af de mange,
der uploader videosekvenser til YouTube, så det bliver YourTube og MyTube – tak er
kun et fattigt ord i denne sammenhæng. Hvad enten du har brug for hjælp eller ej, vil
jeg anbefale at klikke, læne dig tilbage i stolen og bare nyde kærligheden strømme din
vej!

103.

I engelsktalende lande opereres med forkortelser, der er det rene latin, fx a.m., p.m.,
e.g. og i.e. Hvad står de for, og hvad betyder de?

104.

Hvilke numre efter ”RJ” (Registered Jack) benyttes om telefonforbindelser og
ethernetforbindelser, samt mindre korrekt om de stik, der anvendes i disse
forbindelser?

105.

Mange websites, også danske, er placeret under topdomæner som .nu, .tv. og .as, men
hvor hører de egentlig hjemme?

106.

Hvilke er de internationale dekadiske præfikser for 1021 og 1024, hhv. 10-21 og 10-24,
vedtaget i 1991?

107.

Hvilke er de syv have?

108.

SWIFT er et begreb i bankverdenen – hvad står det for?

109.

Arthur C. Clarke har skrevet fire science-fiction romaner med et årstal som titel; 2001,
2010 (2001 er skrevet på baggrund af manuskriptet til filmen af samme navn, alle
moderne science fiction-films moder; 2010 er filmatiseret), 2061 og 3001.
Sidstnævnte kan man regne ud, da det er 1000 år efter den første, men hvorfor 2061?

110.

Det var en Herodes, der var lydkonge i Judæa, da Jesus blev født og ifm. korsfæstelsen,
men der er naturligvis tale om to forskellige. Hvordan hænger det sammen?

111.

De fleste ved, at Augustus (”Den ophøjede”, egl. Octavian) var kejser, da Jesus blev født
– han ville jo skrive ”verden”, dvs. Romerriget, som Palæstina (Judæa, Samaria og

Gallilæa) var en del af, i mandtal, men hvem var kejser, da Jesus blev korsfæstet?
112.

Hvordan betegner bl.a. astronomer årstal som 1 f.Kr., 2. f.Kr., 3 f.Kr., osv.?

113.

Når vi den sidste søndag i oktober (EU-standard) går fra sommertid til normaltid
(”vintertid”) – som jo egentlig ikke lever op til sit navn om at være ”normal”, da vi kun
har normaltid ca. 5 mdr. af året – drejer viserne (og sætter havemøblerne) tilbage og får
to timer mellem 2 og 3 (med mindre man sætter uret en time tilbage, hver gang,
klokken bliver 3 – så bliver det et evighedsprojekt); hvordan skelner man mellem fx
klokkeslættet 2:23 i den første og den anden time?

114.

Hvad hedder fortsættelserne til de to klassikere ”De tre musketerer” og
”Gøngehøvdingen”?

115.

Hvordan fordeles de tolv stjernetegn på de fire elementer?

116.

Hvor mange tarot-kort er der i et spil?

117.

Hvor mange Olsen-Banden-film blev det til?

118.

Hvad er det, man kan ringe, hvis man kan huske 117 ting, men lige har glemt…

119.

Hvilket er det kortest mulige skakparti?

120.

Hvad er det korteste hhv. længste danske ord indeholdende ”æ”, ”ø” og ”å”,
bøjningsformer ekskluderet?

121.

Det danske sprog har 20 skrevne konsonanter og 9 skrevne vokaler, men hvor mange
udtalte konsonanter og vokaler?

122.

Til og med 2016, hvilke gange har sommer-OL været placeret syd for ækvator og har
derfor rettelig været et ”vinter-OL” ?

123.

Vi kender alle flere af Piet Heins gruk. Men hvad betyder ”gruk”?

124.

Ordet bag de verdenskendte Lego®-klodser kan udlægges på to måder – hvorledes?

125.

Hvilke er de oprindelige syv særlige internet-topdomæner?

126.

Hvilken bakterie producerer Botox® (der er en sammentrækning af botulinum toxin) –
det giftigste stof pr. vægtenhed på Jorden og sandsynligvis i hele Universet?

127.

Når man skriver til skattevæsenet i Danmark, kan man med rette indlede med ”Hej
Skat!”. Den amerikanske pendant er en trebogstavsforkortelse (TLA, Three Letter
Acronym / Abbreviation), men hvilken? Og hvad står den for?

128.

I spørgsmål 127 havde vi at gøre med begrebet TLA (da. TBF, trebogstavsforkortelse),
der er selvrefererende og i værste (?) fald skabende af et infinite loop. Hvordan
benævner man så en fire-bogstavsforkortelse på en måde, der er tro mod de
indbyggede spidsfindigheder i definitionen af TLA’en?

129.

Hvor arbejder Fox Mulder og Dana Scully i tv-serien (og de to spillefilm bygget derover)
X-files (da. Strengt Fortroligt)?

130.

Hvordan oversættes eng. anthrax til dansk?

131.

I forlængelse af spørgsmål 111 bliver vi ved Augustus, der regerede som den første
kejser over romerriget, det romerske imperium. Han blev født Octavian (efter tallet
otte) og hans søster hed det samme, bare i femininum, Octavia. Han har lagt navn til
den ottende måned, men nu skal der regnes: Han fødtes 23/9 år 63 f.Kr. og døde 19/8
år 14 e.Kr. Helt enkelt: Hvor gammel blev manden? PS: Ikke helt så enkelt…

132.

Lad os sige, vi har samlet en fuld ost i Trivial Pursuit, så den svarer til ”ostefelternes”
indbyrdes rækkefølge på spillebrættet. Hvordan er rækkefølgen af de små oste, hvis vi
regner fra den blå og går méd uret?

133.

Hvad man ikke kan finde i www.DenStoreDanske.dk: Hvad kalder man sammensatte
ord, hvis led er sideordnede, dvs. de semantisk bidrager lige meget til det sammensatte
ords betydning; fx kinesisk fumu, ”far-mor” = ”forældre”?

134.

Hvad betyder den latinske vending ”Per ardua ad astra” og hvilket lands flyvevåben har
valgt det som motto?

135.

Hvornår er det skudår?

136.

Der har engang i danmarkshistorien – ja, ja, så længe siden er det heller ikke – været en
uge på otte dage. Hvorfor? Hvornår? Og hvilken ugedag forekom to gange?

137.

Bezzerwizzer spørger et sted: ”Hvor mange blodtyper er der?”. Hvad mener du om det
spørgsmål – kan det besvares og i givet fald, hvordan? Hvad tror du (eller véd du),
Bezzerwizzers svar er?

138.

Hvem storhittede i 1977 med albummet og sangen Love for Sale? På facitlisten er der
links til både spændende rå info fra Wikipedia og en live performance video fra YouTube

– glæd dig!
139.

Hvorfra stammer Fadervor?

140.

Hvad hedder en brystvorte på græsk hhv. latin?

141.

På regionalbanen Sydbanen, mellem Roskilde og Ringsted, ligger to stationer, hvor der
standses af og til. Hvad hedder de, og hvilken ligger nærmest hvilken af de to nævnte
byer?

142.

Hvad kalder tyskerne de italienske byer Napoli, Firenze og Milano?

143.

Der findes fire basale regningsarter ”dem, man lærer (læs: lærte) i folkeskolen”,
addition, subtraktion, multiplikation og division, samt to lidt mere avancerede, nemlig
potensopløftning og roduddragning (og så har vi slet ikke været inde på den avancerede
matematik!). Angiv for hver af disse, hvad de indgående størrelser kaldes (på venstre
side af lighedstegnet operatorerne og på højre side resultatet).

144.

Angiv, hvordan man løser en generel ligning i én variabel af 1., 2., 3. og 4. grad. Så går
den heller ikke længere (med rodtegn), jf. den store norske matematiker Niels Henrik
Abel.

145.

Alle kender en, der kender en, der kender en, der har set et billede af Tordenskjold.
Talemåden kommer nok af, at Tordenskjolds kontrafej er på de mest udbredte
tændstiksæsker, men hvem fremstiller dem? Tror du, de er danske?

146.

Du har sikkert løst en masse Sudoku-opgaver af enhver slags (det har jeg også, indtil jeg
blev lidt træt af det, så jeg satte mig ned foran pc’en og på no time skrev et program,
der ved brute force kan løse enhver opgave). Den klassiske opgave er en 3 x 3 matrix,
hver matrix bestående af en 3 x 3 felter, altså i alt 9 linier og 9 kolonner, 81 felter. Hvor
mange mulige sådanne opgaver er mulige, da de jo skal have én og netop én løsning? Vi
kan starte med størrelsesordenen.

147.

Og nu vi er ved den rekreative matematik, hvor mange måder kan man så vende og
dreje Rubiks terning (professorterningen) på? Ingen lad os starte med
størrelsesordenen.

148.

Hvis du bladrer i et godt, internationalt (eller dansk) atlas’ register over stednavne mv.,
hvilken by vil du så typisk finde som den allerførste?

149.

Hvordan er NATO’s bogstaveringsalfabet?

150.

Af alle priser ved den årlige uddeling, Academy of Motion Picture Arts and Sciences
uddeler, den såkaldte ”Academy Award of Merit”, populært og langt mere mundret
kaldet en ”Oscar”, er prisen for bedste film den mest eftertragtede og prestigefyldte.
Der er i skrivende stund uddelt priser fra 1928 til og med 2014 (2015; priserne for et
givet år uddeles året efter). Hidtil har ingen instruktør stået bag fire eller flere film, der
har vundet prisen, men hele ni har stået bag to og en enkelt bag tre.
Nævn så mange af disse instruktører som muligt, samt de to eller tre film, det drejer sig
om, og årstal for prisen (ikke uddelingen af denne).

151.

Hvilket stykke klassisk musik benytter Eurovisionen som fanfare?

152.

Som lovet i svaret til spørgsmål 1 (første popquiz), kommer her spørgsmålet om 2012udgaven af Retskrivningsordbogens ord på –værelse, der ikke har noget med selve
ordet værelse at gøre. Det er således ikke sammensatte ord; de ville i så fald også være
intetkøn, men de ord, der spørges til er alle fælleskøn. Blandt disse ord er der også en
del sammensatte.

153.

Nu vi er ved det: Hvad hedder fælleskøn på latin? Jeg ved godt, latin har kønnene
maskulinum, femininum og neutrum (han-, hun- og intetkøn), men der findes en
betegnelse, der kan være god at kende grammatisk set.

154.

Hvilken strækning på hvilken dansk motorvej var den første, der blev indviet, og
hvornår skete det?

155.

Hvor mange dage rummer en måned i gennemsnit?

156.

Musikinstrumentet fagot hedder på engelsk interessant nok basoon. Men nu er en
basun jo også et musikinstrument; hvad hedder en sådan så på engelsk?

157.

Måske har du set den glimrende film Murder at 1600 (1997, Mord i Det Hvide Hus) med
Wesley Snipes i hovedrollen. Den kan i hvert fald varmt anbefales.
Tallet 1600 refererer naturligvis til Det Hvide Hus’ adresse, men hvordan er USA’s
præsidentresidens’ fulde adresse?

158.

De fleste er nok bekendt med sentensen kærlighed besejrer alt; på engelsk Love
Conquers All, men som oprindelig er fra latin. Romerne gik ikke så højt op i ordstillingen,
hvilket giver en vis frihed, således at man fx ofte ser sentensen med den samme
ordstilling som på dansk og engelsk, hvilket vil sige amor vincit omnia.
Det er så sandelig smukt, og på ingen måde som sådan forkert, men i dét værk,

sentensen stammer fra, er ordstillingen en anden.
Hvem er ophavsmanden til dette eviggyldige citat, og hvordan lyder det i den originale
version?
159.

(TO BE CONTINUED)

VI SES TIL EN FORTSÆTTELSE PÅ ET SENERE TIDSPUNKT (og så var der lige sidste del af svaret til spørgsmål
144…).

Popquizzen udbygges løbende. You ain’t seen nothing yet!

Du er altid mere end velkommen til at kommentere både spørgsmål og svar via e-mail.

Til facitlisten
Tilbage til hovedsiden

