
Reiser du med SAS tilbyr vi tidsbesparende tjenester, og vi gjør vårt beste for å gjøre tiden din 
om bord så behagelig som mulig. Samlet kaller vi dette Bedre Tid. Og skulle du få lyst på litt pai 
eller et gill med noe godt i, har vi mange daglige avganger til London. God tur.

BEDRE
TID.

Denne soldaten er 6 feet høy og veier 204 pounds, og har 
dermed en BMI på 27,7 – noe som er lettere overvektig. 
Hvor mange pints han har drukket er uvisst.

Kjær pai har mange navn; de vanligste slengnavnene 
er “Kate and Sidney pie”, “Snake and Kiddy pie” og 
“Snake and Pygmy pie”.

”The whole nine yards” er et uttrykk som betyr ”absolutt alt” 
eller ”hele pakka”, men hva som er opprinnelsen til uttrykket er 
og blir en gåte. Uansett er nine yards like langt som 822,96 cm.

En imperial Pint (britisk) er omtrent 20 % større enn en amerikansk 
Liquid pint. En brite får altså i seg langt mer væske enn en amerikaner 
om de skulle drikke like mange pints. I de aller fleste tilfeller vil nok 
briten allikevel drikke flest pints.

I 1921 omfattet det britiske imperiet ca 458 millioner mennesker, eller 
omtrent en fjerdedel av verdens befolkning, og imperiet dekket rundt 35 
prosent av verdens totale landområde. Ettervirkningene av denne tiden 
er mange og underlige, som for eksempel at Pakistan, Australia og India 
er såpass opptatt av å spille cricket og drikke te.

”Big Ben” er 315 fot høyt. Eller? Big Ben er faktisk verken selve 
klokken eller hele tårnet, men den største bjellen inni klokketårnet. 
Tårnet derimot heter Elizabeth Tower. Big Ben er altså inni Elizabeth.

Verdensrekorden på en engelsk mil er 3.43.15, satt 
av Hicham el Guerroj fra Marokko. I Marokko bruker de 
imidlertid det metriske systemet, så El Guerroj tenkte 
nok at han løp 1609 meter, ikke en mile.

Steak and Kidney Pie:
1 tbs olje = 1 spiseskje olje
1 1/2 lbs (pounds) biffkjøtt = 680 g biffkjøtt
1/2 lb oksenyre = 227 g oksenyre
12 ounces butterdeig = 340 gram butterdeig
2 løk hakket = 2 løk hakket
1 pint kjøttbuljong (helst kalv) = 568,2 ml kjøttbuljong (helst kalv)

Når 007 virkelig presser sin 1964 Aston Martin DB5 
for det den er verdt, gjør den 145 mph, eller 232 km/t.

Britene konsumerer ca 64 millioner pints øl i løpet 
av en helg, og svært mange av disse inneholder 
alkohol. Denne pinten derimot, er selvsagt alkoholfri.

Gill og Gallon. 1 gallon er 4,5 liter. En gallon er også 4 quarts, 
som igjen er 8 pints, som igjen er 16 cups, som igjen er 32 gill. 
En gill er altså en svært liten enhet, ikke ulik en ”shot”, så dette 
bildet er noe misvisende.

1 stone = 6,53 kilo. Altså kan en stein veie svært 
mange stones, mens en liten småstein ikke er i 
nærheten av å veie 1 eneste stone.

Denne tigeren veier rundt 661 pounds og er med 
andre ord like tung som en 300 kilos potet. Ingen av 
dissev er ingredienser i Steak and Kidney pie.

Lengde og bredde må måles i feet og inches, veiskilt skal 
være i yards og miles, og tappeøl må bli solgt i pints. Alt dette 
er lovfestet i Storbritannia, så hvis du besøker ”det forente 
kongeriket” uten å mestre de forskjellige enhetene, kan du 
fort ende i kasjotten.

Et standard dartbrett skal henges slik at bullseye er 5 fot 
og 8 tommer fra gulvet. Dette gjør at det er på høyde med 
øynene til en 180 cm lang person, så er du akkurat 180 cm 
høy, kan kanskje dart være din sport?

Da Storbritannia var en stor kolonimakt, sørget de for at det 
imperiske system ble verdens mest brukte målesystem. Fortsatt 
brukes systemet i blant annet India, New Zealand og Sierra Leone, 
i tillegg til USA og Australia.En fot. Og en linjal. Som måler 30,48 

centimeter, som altså er en fot.

En barkrakk varierer i størrelse, 
uavhengig om den måles i cm eller 
inches. Denne er ganske høy.

Hvis du har sjekket inn på SMS,
levert bagasje på 23 kilo, valgt  
deg et sete uten gebyr, fått deg  
en gratis kaffe og denne avisen,  
så sitter du vel godt. Og sitter  
du godt, har du jo kanskje  
overskudd til å sette deg bedre
inn i Steak and Kidney Pie
og det imperiske system.

OUNCE.
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