
dks store Julequiz 
 

1. Hvilket land menes at have opfundet retten risalamande? 

 

2. Hvad hedder Oluf Sands hustru i den populære TV 2-voksenjulekalender ”The 

Julekalender”? 

 

3. Undervejs i Disneys Juleshow kommer der et indslag med ”Julekort fra fjern 

og nær”. Hvem kommer det første julekort fra? 

 

4. I hvilket land hedder julemanden ”Sinterklaas”, som ved sin side har en 

hjælper ved navn ”Swarte Piet” (Sorte Peter), som uddeler et stykke kul og 

giver smæk til alle uartige børn? 

 

5. Hvad hed de Hellige tre konger (også kendt som De tre vise mænd eller 

Vismændene fra Østerland)?  

 

6. I julesangen Højt fra træets grønne top har Anna ingen ro, før hun får sin gave. 

Men hvad er hendes gave? 

 

7. Filmen ”Love Actually” er gået hen og blevet en ægte, moderne juleklassiker på 

tv-skærmen. Men hvem er det nu, der spiller rollen som den engelske 

premierminister i den romantiske komedie? 

 

8. Oprindeligt var det i middelalderen ikke kartofler, men noget andet, som folk 

spiste en sukkerbrunet version af til deres and eller gås juleaften. Men hvad? 

 

9. Hvem krediteres for at have skrevet den kendte fortælling om ”Peters jul”? 

 

10.  Fra hvilken DR-julekalender stammer julesangen ”Fire strømper uden fod”? 

 

11.  Risengrød smager dejligt – det synes de fleste af os, men den søde grød er 

ekstra populær hos en dansk politiker. For hvilken politiker var det, der under 

et interview i 2010 blev vred på en DR-journalist og bagefter undskyldte det 

med, at det var fordi, at han var ude af balance, fordi han blandt andet var 

blevet afbrudt midt i at spise sin livret: Risengrød? 

 

12.  Hvad hedder Pyrus’ klassekammerat i TV 2s julekalender ”Alletiders Nisse”? 

 

13.  Hvilket land siges adventskransen at stamme fra? 

 



14.  I Japan fejrer man ikke jul, men en noget spøjs tradition har alligevel sneget 

sig ind juleaften. Mange japanske familier går nemlig på en amerikansk 

fastfoodkæde for at spise ”julemåltidet”. Hvilken?  

 

15.  En anden juleklassiker på tv er ”Alene hjemme”-filmen. Men hvad hedder den 

lille dreng til fornavn, som bliver glemt af sin familie (og som spilles af en ung 

Macaulay Culkin)? 

 

16.  Der er så mange gode julesange. Men hvilken julesang var den allermest 

spillede på de danske radiostationer i årene fra 2006 til 2016 ifølge Koda, som 

sikrer komponisternes og sangskrivernes rettigheder i Danmark? 

 

 

Glædelig jul fra alle os til alle jer! 

 

  



SVAR:  

1. Danmark 

2. Gertrud 

3. Peter Pan 

4. Holland 

5. Kasper, Melchior, Balthasar 

6. Fire alen merino 

7. Hugh Grant  

8. Kastanjer  

9. Johan Krohn 

10. Jullerup Færgeby 

11. Bertel Haarder 

12. Kandis 

13. Tyskland 

14. KFC  

15. Kevin 

16. ”Jul Det’ Cool” med MC Einar 


