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Par

Paris er hovedstad i Frankrig. Men hvor ligger landsbyen 

med navnet Paris?

J I Vestjylland

I Sønderjylland

På Fyn

I Serbiens hovedstad er de stolte af den lokale 

fodboldklub. Hvad hedder den?

Paryk Beograd

Parole Beograd

J Partizan Beograd

Hvad betyder udtrykket ”par” inden for golfsporten? 

Der er kommet to bolde på banen

J Man spiller på banens idealscore 

Man bliver parkeret (diskvalificeret)

Hvor gør det ondt, hvis man har sygdommen paradentose?

I øjnene

J I tænderne

I knoglerne

Hvilken sætning er rigtig?

J Han vil partout diskutere med alle 

Det er ikke til diskussion, partout

Vi skal have partout til dessert

Der er en lang tradition i Danmark for at køre 6 dages løb i 

cykling. De danske par kører ofte med dette nummer?
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J 7



Hvad er parabener?

J Konserveringsmiddel i bl.a kosmetik 

Benproteser

Insekter

Den 7. september 1978 sidst på eftermiddagen blev en 

paraply brugt til noget usædvanligt i London. Hvad?

En ældre dame spændte ben for en tyv

En ung mand brugte den som faldskærm

J En bulgarsk journalist blev dræbt med et stik 

Hvilket musikerpar har skrevet hittet ”novembervej”?

Keld & Hilda

J Nik & Jay 

Lasse og Mathilde

Til køreprøven skal du parallelparkere. Hvor lang afstand 

må der være mellem bilens dæk og kantstenen?

J 30 cm

10 cm

40 cm

Hvilket land kommer den oscarvindende film Parasite fra?

USA

Frankrig

J Sydkorea

Hvilket par vandt ’Vild med dans’ i 2021?

J Jimilian & Asta 

Wafande & Mie

Blev ikke afholdt



Hvor findes verdens største parabol (radioteleskop)?

Puerto Rica

Chile

J Kina

Hvad er et paradigme?

J Gundlæggende antagelser

Politisk demonstration

Snylter

Hvad er IKKE en parasit?

Mistelten

Fladlus

J Coronavirus

Hvor mange guldmedaljer vandt Danmark ved de 

Paraolympiske lege i 2021?
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5

Hvilken dansk journalist har skrevet bogen "Øst for 

paradis"?

J Ulla Terkelsen 

Puk Damsgaard

Mathilde Kimer

Hvilken stavemåde er korrekt?

Parrasol

J Parasol 

Parassol

Et amerikansk tennis-søsterpar - Serena Williams og?

Isha



Yetunde

J Venus

Du køber et par bukser og et par bluser. Hvor mange 

stykker tøj får du?
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Paradis er navnet på en kæde af isbutikker. Men hvad er 

det også?

Et kølerum

Et andet navn for folkeskolen

J Et sted man kommer hen, når man dør 

Hvad hedder Danmarks mest kendte par?

Bo og Kirsten

Henning og Henriette

J Frederik og Mary

Hvad er en parakit?

J Papegøje

Surfer

Ketsjer 

Hvad er en paraglider?

Surfboard

Smøring til langrendski

J En slags flyver

Hvad bruger man især en parasol til?

J At skygge for solen 

til at forhindre, at man bliver våd i regnvejr
At klæde om i

Hvad er et partoutkort?

Rødt kort

J Kort som giver fri entré 

Spar (i kortspil)



Et kendt par - Bamse og?

Ælling

J Kylling

Grisling

Når man dyrker parkour

Kører man bilræs på en parkeringsplads

J

Bevæger man sig hurtigt og smidigt rundt på bygninger og 

tage 

Løber man en hurtig tur i en park

Du skal løbe et 100 meter løb. Hvad råber starteren?

J Klar, parat, start 

Parat, klar, start

Parat, klar, løb

Hvilket forfatterpar har skrevet krimiserien "Vinterland", 

"Satans sommer" og "Kvæler"?

Erik Valeur og Lise Ringhof 

J Janni Pedersen og Kim Faber 

Lotte og Søren Hammer

Hvad bruger man til fremstilling af paraffin?

J Hydrocarboner

Kokosolie

Palmeolie

Når filmmusik er parafraserende ?

J Understøtter den det, man ser på billedet 

Står den i kontrast til det, man ser på billedet

Er det meget lav baggrundsmusik




