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Over og under

Hvor ligger ’Down under’?

Stillehavet

J Australien

Sydpolen

Det nytter ikke at græde over spildt….

Cola

Æblejuice

J Mælk

Hvad er en undermåler ikke?

J En lineal, der er for kort

En lille irriterende møgunge

En fisk der er så lille, at den skal tilbage i havet

Hvad betyder ’gå over åen efter vand’? 

Hente vand i en spand

J Gøre noget på en meget besværlig måde

Bygge en bro (spejder udtryk)

Hvorfor hedder det undertøj, når det sidder uden på 

kroppen?

Det sidder som regel på underkroppen

J Det er det inderste lag tøj

Det er underligt tøj

Hvor ligger Overgaden Neden Vandet?

J Christianshavn

Køge

Sådan et åndsvagt vejnavn findes ikke



Hvordan kommer man nemmest fra Sjælland til Fyn med 

bil?

Man kører i en tunnel

Man sejler

J Man kører over en bro

Efter alle jule- og nytårsfesterne kan man spørge: Er man 

ovenpå, hvis man er gået under bordet?

Ja

J Nej

Ved ikke

Regnbuer er flotte. Hvilken farve ligger ovenpå alle de 

andre farver i en regnbue?

Violet

Blå 

J Rød

Vendsyssel er en dejlig landsdel med byerne Løkken, 

Saltum og Blokhus.

J Løkken ligger over Saltum og Blokhus

Saltum ligger over Løkken og Blokhus

Blokhus ligger over Løkken og Saltum

Hvad er et overdrev?

Øgenavnet til en person der overdriver

En del til en maskine

J En naturtype

Hvad handler filmen “Der Untergang” om?

J Det tredje riges fald

De tyske mesterskaber i limbo-dans

En ubåd under 2. verdenskrig



Hvilken af følgende påstande er en overdrivelse?

22 procent af danskerne ryger

J Rundetårn er 45 meter højt

Søllerød OK er Danmarks 3. bedste orienteringsklub

12. november 2019 vandt kvindelandsholdet i fodbold en 

overlegen sejr over Georgien. Hvor stor var den?

10-0

12-0

J 14-0

Hvor mange skibe sejler under Storebæltsbroen om året?

20.000

J 25.000

30.000

Hvad er en overskåren?

En kvindelig cirkusartist

Et stykke skråtobak

J En kage

Fortsæt den gamle sang ’Under den hvide bro – sejler en 

båd med to. Båden den vipped’

J Og Vivi hun skreg: Åh Jørgen, jeg elsker dig 

Og Hanne hun skreg, Åh Peter, jeg elsker dig

Og Søren han skreg, Åh Karen jeg elsker dig

Hvem har skrevet ’Bridge over troubled water’?

J Poul Simon

John Lennon

Bruce Springsteen



Hvad er ’Under armour’?

Millitært undertøj

J Sportstøj

Deodorant

Hvem vandt med sangen ”Under stjernerne på himlen” ved 

et dansk Melodi Grand Prix?

Brødrene Olsen

J Tommy Seebach

Keld Heick

 

Hvor hurtigt skal et fly mindst flyve for at være et 

overlydsfly?

1000 km/t

J 1200 km/t

1400 km/t

Hvem er det typisk, som ”går under jorden”?

Huleboere

Kældermennesker

J Folk der gemmer sig for politiet

Hvad er ikke et synonym for overskud?

Afkast

J Indsats

Fortjeneste

Hvad er en overløber?

En håndvask, der løber over

J En desertør

En anfører på et atletikhold

Hvilket land kom rockbandet Bachman-Turner Overdrive 

fra?

J Canada

USA
England



Hvem er Frank Underwood?

En tidligere amerikansk præsident

En amerikansk skuespiller

J En fiktiv figur 

Frank Jensen er overborgmester i Københavns Kommune, 

men hvilken kommune stammer han selv fra?

Aarhus

J Aalborg

Aabenraa

Hvad hedder undervisningsministeren? 

Trine Bramsen

Ane Halsboe-Jørgensen

J Pernille Rosenkrantz-Theil 

Hvad hedder "over" på tysk?

Oben

J Über

Ober

Hvad hedder overlæreren i ”Det forsømte forår”?

Lektor Larsen

Overlærer Andersen

J Lektor Blomme


