
Svar til ”Julequiz for større børn og voksne” 

1. Hvilket land menes at have opfundet  

ris á l’amande? 

B. Danmark 

2. Hvad hedder Oluf Sands hustru i den popu-

lære TV2-julekalender ”The Julekalender”? 

C. Gertrud 

3. I Disneys juleshow kommer der julekort fra 

nær og fjern. Hvem kommer det første  

julekort fra? 

A. Peter Pan 

4. I hvilket land hedder julemanden  

Sinterklaas? 

B. Holland 

5. Hvad hed de hellige tre konger?  

(også kendt som De tre vise mænd eller  

Vismændende fra Østerland)? 

C. Kaspar, Melchior & Balthasar 

6. I julesangen ”Højt fra træets grønne top” har 

Anna ingen ro, før hun får sin gave. Hvad er 

det hun får i gave? 

B. Fire alen merino 

7. I hvilket land opfandt man det flettede  

julehjerte? 

A. Danmark 

8. Filmen ”Alene Hjemme” er blevet en film-

klassiker, som mange ser til jul. Hvad hedder 

drengen som er alene hjemme? 

D. Kevin 

9. I middelalderen var det oprindeligt ikke bru-

nede kartofler man fik til juleanden– eller 

gåsen. Men hvad spiste man så i en brunet 

variant? 

B. Hvad snakker du om? 

10. Hvilken bog begynder med sætningen: ”Jeg 

glæder mig i denne tid, nu falder julesneen 

hvid”.  

C. Peters Jul 

Svar til ”Julequiz for børn” 

1. Hvad er det vi fejrer juleaften? 

D. At Jesus blev født 

2. Hvilken type træ er juletræet? 

A. Et grantræ 

3. I hvilken by blev Jesus født ifølge  

Biblen? 

C. Bethlehem 

4. Hvornår er det 1. juledag? 

C. Den 25. december 

5. Vi synger om en mus der hedder  

Søren. Hvad spiller han på? 

C. Banjo 

6. Hvad skal man bruge for at lave  

risengrød? 

A. Mælk 

7. Hvad siger traditionen at man skal  

gøre, hvis man kommer til at stå  

sammen under en mistelten?  

B. Kysse hinanden 

8. Hvad er en nissens yndlingsret? 

D. Risengrød 

9. Hvad sidder der oftest på toppen  

af et juletræ? 

D. En stjerne 

10. Hvor bor julemanden? 

D. Grønland 
 

 

 

Julequiz - svar 


