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OPF NDELSER
1. Hvad opfandt Johann Gutenberg og i hvilket århundrede?

_________________________________________________________________________
2. I hvilket land menes de første kompasser at være lavet? ____________________________
3. Hvilken ret vigtig opfindelse kom i 1769? ______________________________________
4. Hvor i verden kørte det første damplokomotiv og hvornår?
________________________________________________________________________
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5. Hvem vaccinerede Benjamin Jesty mod kopper i 1774?

________________________________________________________________________
6. Hvem lavede den første glødepære og hvornår? _________________________________
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7. Hvem forbedrede glødepæren og blev berømt for den? ____________________________
8. Hvad blev Robert Stephenson kendt for i 1829? __________________________________
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9. Den elektriske telegraf belv opfundet i 1837. Man brugte morsesystemet. Hvem er det
egentlig opkaldt efter? _______________________________________
10. Skriv SOS med morsealfabetet. ______________________________________
11. Hvilke to betydninger har SOS? _________________________________________
og ______________________________________
12. Hvornår åbnedes den første jernbanestrækning i Danmark? ______________________
13. Alfred B. Nobel opfandt dynamitten. Hvor og hvornår blev han født?
___________________________________________________
14. Der er flere opfindere af telefonen - dvs. flere, der arbejdede på at lave en telefon
nogenlunde samtidig. Nævn tre af disse.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
15. Hvem fik patent på telefonen og hvornår? ___________________________________
i året __________________________
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15. Der er tre former for bueskydning (på konkurrenceplan) i Danmark. Hvilke?
_____________________________________________________________________
16. I hvilken sportsgren kan man finde udtrykket “refusering”? ____________________
17. Hvor mange fejl giver en refusering? _________
18. Hvad er det, islandske heste kan, som andre heste ikke kan? _________________
19. I hvilken sportsgren kan man lave en overskru? _____________________________
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20. Nævn to andre sportsgrene, hvor man kan lave en “skrue”.

______________________________________________________________________
21. Den 3. marts 1946 afholdes jysk mesterskab i hvad? _________________________
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22. Du bor i Ollerup og vil gerne dyrke cricket. Hvor finder du nærmeste klub?
______________________________
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23. Hvad er et cricetbat lavet af? _____________
24. Hvor stammer navnet “badminton” fra?
_______________________________________________________________________
25. Boksning er en ældgammel sportsgren, men i hvilket århundrede kom de første
generelle regler i Europa/England? _______________________________
26. Fra hvilket land stammer de olympiske lege? ______________________
27. Hvornår er det tilladt at brug våddragt i triatlon?
______________________________________________________________
28. Hvad kalder man sportsgrene som hangboarding, wingsuit flying og speed skiing?
_____________________________________
29. Hvilket år blev den gule førertrøje indført i Tour de France? _________________
30. Hvor kommer ordet “sport” fra?
____________________________________________________________________
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1. Hvor lang tid varede krigen i 1864? _________________________
2. Hvad kaldes krigen i 1864? _________________________________________________
3. Havde Danmark demokrati i 1864? _____________________
4. Hvornår fik Danmark sin første grundlov? ______________________
5. Hvor lå Kongeriget Danmarks grænse mod Tyskland i 1863?
_________________________________________________________________________
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6. Hvilke hertugdømmer hørte under den danske konge i 1863?

_________________________________________________________________________
7. Forud for krigen i 1864 var Treårskrigen 1848-1851. Hvem hjalp Danmark i denne krig?
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_________________________________________________________________________
8. Efter 1864 var det slut med at føre krig - indtil hvornår? Dvs.hvilket år sendte Danmark
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soldater i krig igen? __________________

9. Danmark er et lille land, der engang regerede over både Norge og Sverige. Hvad kaldtes
den politiske union mellem de tre lande? ________________________________________
10. Hun var ikke dronning i Danmark, Norge og Sverige. Hun var regent. Hvad hed hun?
________________________________
11. Hvornår blev rigsfællesskabet mellem Danmark og Norge opløst? _________________
12. 100 år efter (svaret på spørgsmål 11) startede en krig, hvor Danmark holdt sig
neutral. Hvilken? _________________________________
13. Hvad er en “gullaschbaron”? _______________________________________________
_________________________________________________________________________
14. Nu går vi lige en hel del år tilbage i historien: Grauballemanden blev fundet i 1952.
Hvor gammel var han, da han blev henrettet? _______________
15. Hvad var Grauballemandens sidste måltid inden henrettelsen? ___________________
_________________________
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1. Den første danske filmforevisning fandt sted i 1896. Hvor i landet?
___________________________________________________________________________
2. En af de første danske spillefilm har to løver med på “rollelisten”. Hvor og hvornår blev
denne film optaget? __________________________________________________________
3. Hvilken tegneseriefigur kom egentlig først: Mickey Mouse, Fedtmule eller Anders And?
_______________________________________
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4. “Hovmod, griskhed, nydelsessyge, misundelse, frådseri, vrede, dovenskab”. Hvilken thriller
er bygget over disse begreber? ______________________

5. Hvem grundlagde det første filmstudie i Hollywood? _______________________________
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6. Hvor så københavnerne storfilmen “Borte med blæsten” de første år efter 2. verdenskrig?
______________________________
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7. “Borte med blæsten” havde, i tyve år, rekorden som den mest oscar-belønnede film. Så
blev den overgået. Hvilken film overgik den? __________________________
8. Hvem var den mester i gys, der instruerede en film, hvor en kvinde bliver myrdet, mens
hun tager brusebad? ___________________________________
9. Må der laves sort/hvid film ifølge Dogme 95? ________________________
10. Hvilken af følgende film er ikke en roadmovie? Easy Rider, Thelma and Louise, Pretty
Woman, Bonnie and Clyde? _______________________________________
11. Hvilken af filmene i spørgsmål 10 bygger på en virkelig historie?
___________________________________________
12. Gøgler, musiker, maler, skuespiller, manuskriptforfatter og filmmager. Hvem kan det mon
være? ______________________________
13. Han (spørgsmål 12) lavede også en film om en stor dansk komponist. Hvilken komponist,
og hvad hedder filmen? ________________________________________________________
___________________________________________________________
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1. “Man” mente, at Jorden var universets centrum. Solen bevægede sig rundt om jorden
og ikke omvendt. Denne polske astronom lavede observationer, der viste, at solen var
centrum. Hvad hed han? _________________________________________
2. Hvem måtte, overfor den katolske kirkem, afsværge sin overbevisning om, at Solen ikke
bevægede sig rundt om jorden? _________________________________
3. Han protesterede mod afladshandel og var en central person i oprøret mod den
romersk-katolske kirke? _________________________________
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4. Hvad er afladshandel? ___________________________________________________
________________________________________________________________________
5. Hun var sort, syerske og blev fængslet, fordi hun ikke ville overlade sin plads i bussen
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til en hvid mand. _______________________________________

6. Han kom til at stå i spidsen for de amerikanske sortes krav om ligeret.
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_______________________________________
7. Hun brugte det meste af sit liv til at hjælpe fattige i Indien. Hvad hed hun, og hvilket
prestigefyldt pris fik hun i 1979? ______________________________________________
________________________________________________________________________
8. Han var vegetar, inder og gjorde brug af “passiv modstand” for at befri sit land fra en
kolonimagt. _______________________________________
9. Hvad var hans uddannelse (spørgsmål 8)? ___________________________________
10. Han blev idømt livsvarigt fængsel. Han blev præsident og fik Nobels fredspris.
____________________________________________
11. Hvem fik han (spørgsmål 10) Nobels fredspris sammen med?
________________________________________
12. Han var leder af et temmelig stort rige - og en del af hans tanker blev samlet i en
lille rød bog. ____________________________________
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