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Det var kattens
Hvilket af disse dyr er ikke medlem af kattefamilien?
Los

J Prærieulv
Puma

De tre kattekillinger i "Aristocats" hedder Marie, Berlioz 
og…?
Thomas
Laurent

J Toulouse

Hvilken slags "kat" er Steens bedste ven Stoffer?
J Tiger

Huskat
Løve

Hvad gør man når man misser med øjnene?
J Kniber øjnene sammen

Åbner øjnene vidt op
Kigger opad

Hvis noget er "katastrofalt", er det så…
J en kæmpe ulykke?

et stort held?
noget meget gammelt?

Hvad hedder chokoladestængerne?
Kattepoter
Kattehaler

J Kattetunger



Hvilke pattedyr kan man se i Kattegatcenteret?
Havoddere
Delfiner

J Sæler

Hvad hedder katten i "Alice i eventyrland"?
J Filurkatten

Filimuskatten
Filiihankat

At leve som hund og kat betyder at man…..
snart skal klippes

J skændes
skal flytte

Hvad hedder lakridserne?
Kattetunger

J Kattepoter
Kattehaler

"Katastrofe" er navnet på en sanger fra….
Sverige

J Norge
Danmark

Hvornår slår man katten af tønden?
Til jul
Til Halloween

J I dag til fastelavn



Hvad hedder Postmand Pers kat?
Egon

J Emil
Elliot

Hvilken farve har katten på fastelavnstønden for det 
meste?
Gul
Blå

J Sort

Hvem bor ifølge Freddy Fræk i Aarhusgade nr 65?
Slagterens dumme køter
Købmandens flabede papegøje

J Smedens grimme kat

"Katjes" er…....
J et tysk slikmærke

hollandsk for "katte"
begge dele 

Hvad hedder Sørens kæreste i "Søren Bramfris 
lærkesang"?
Katrine

J Katinka
Katja

En "misantrop"….....
J hader mennesker

elsker katte
bor i de varme lande



Mistralen blæser fra…..
J nordvest

sydøst
nordøst

Kationer er …....
J positivt ladede

neutrale
negativt ladede
 

En "katekismus" er….
en matematisk metode
en killing der leger jagt på en mus

J en bibel

"Missing People" har følgende motto i Danmark:
Alle tæller, eller ingen tæller

J Vi vender hver en sten for de pårørende
Ingen tror det sker for dem

En lærer sad i gamle dage ved et …...
katteter
kateter

J kateder

Numismatik handler om…...
misinformation på sociale medier
smagsstoffer i fødevarer

J mønter

En dreng fra Amish-folket spiller en vigtig rolle i filmen…..
J "Vidnet"

"Klienten"
"Nævningen"

Hvad kalder man en båd med to skrog?
En katastrofe

J En katamaran
En katapult



Hvad er en Katost?
En særlig ost til katte

J En plante
En bleg rund fisk fra Stillehavet

Hvor mange fodboldbaner er der teoretisk plads til i 
Kattegat?

J Ca. 3.500.000
Ca. 7.500.000
Ca. 13.000.000

Hvad var sangeren Katinkas første tatovering?
En rodfrugt

J Et vissent træ
En G-nøgle

Hvor skal man ifølge DTU slå på tønden for at slå bunden 
ud på tønden?
På den øverste 3.del
På midten

J På den nederste 3.del

Hvad er ikke en fisk?
Havkat

J Havtorn
Havtaske

Hvis man er "miskendt" er man ….....
J ikke anerkendt for sine talenter

kendt for sin kærlighed til katte
blevet dømt for at lyve i retten



"Kattinge Værk" er i dag…..
Et el-værk
Et vandværk

J En koloni

Den Sibiriske tiger er truet, men hvor mange lever frit i 
naturen?
Ca, 60

J Ca. 400
Ca. 1500

Navnet Katrine kommer fra det græske ord katharos som 
betyder…...
Smuk

J Ren
Heldig


