
Gæt 13 rigtige. 
 
Nr Spørgsmål DR TV2 
1 ”Jul på Vesterbro” er en 

voksenjulekalender som blev vist 
på? 

Anders Mattesen  
2003, 2009, 2013 

 

2 Hvilken tv-station har den 
julekalender som er blevet vist flest 
gange? 

 The Julekalender  
1991, 1994, 2001, 2008, 2010, 
2011, 2012, 2013 

3 Hvem kom først med en 
voksenjulekalender? 

 Jul i Den gamle Trædemølle med 
Søs Egelind og Peter Schrøder.  
Denne Julekalender havde 25 
afsnit, hvor første afsnit blev sendt 
den 30 november.  
TV 2 ville lancere deres første 
julekalender for voksne på en 
fredag, hvor danskerne i forvejen så 
Flemming og Berit i Eleva2ren. Men 
i 1990 var den 1. december på en 
lørdag, og derfor fik serien et ekstra 
afsnit. 

4 9 af julekalenderne hedder noget 
med ”Jul i…”  
f.eks.  
Jul i Den gamle Trædemølle, 
Jul i Gammelby, 
Jul i Valhal, … 
Hvem har sendt flest af disse 9 ”Jul 
i…”? 

Jul i Gammelby (1979)b 
Jul i Hjemmeværnet (2001)v 
Jul i Den gamle Kolbøttefabrik 
(2004)v 
Jul i Verdensrummet (2006)v 
Jul i Svinget (2007)b 
Jul i Kommunen (2012)v 
 
I alt 6 

Jul i Den gamle Trædemølle (1990)v 
Jul i Juleland (1993)b 
Jul i Valhal (2005)b 
 
I alt 3 



Nr Spørgsmål DR TV2 
5 Wikke & Rasmussen skrev en 

julekalender med masser af musik 
og i 25 afsnit, men var det på DR 
eller TV2? 

Julestjerner 2012. 
Handlingen foregår i og omkring 
Brorfelde observatorium nær 
Holbæk.  
Den 25. december kom sidste afsnit 
som var en ”transmission” fra 
Brorfelde forsamlingshus W&R 
syntes at det altid var så trist at 
julekalendere skulle slutte den 24. 

 

6 Forfatter Lise Nørgaard har skrevet 
afsnit til en julekalender men for 
hvem? 

 Brødrene Mortensens Jul (1998, 
2002) Historien er baseret på Bjarne 
Reuter’s bog Børnenes julekalender, 
1979.  
Lise Nørgaard skrev 6 afsnit fordi 
Ragner Grasten ønskede 1950’erne 
skildret a la Matador 

7 Sommetider har der sneget sig en 
Norsk eller Svensk julekalender ind i 
Dansk TV. ”LasseMajas 
Detektivbureau” var en Svensk 
julekalender som blev vist på? 

 2007, 2009 
Julekalenderen er baseret på Martin 
Widmarks børnebogserie om 
LasseMajas Detektivbureau. 
Yderligere er der lavet 3 børnefilm 
med LasseMaja – som dog ikke har 
noget med julen at gøre. 



Nr Spørgsmål DR TV2 
8 På hvilken tv-kanal har Jesper Klein 

medvirket i flest julekalendere? 
Med mange stemmer i de 3 
dukkebyer: Vinterbyøster (1973),  
Julerup Færgeby (1974), og  
Kikkebakke Boligby (1977). 
 
Samt, som Brugsuddeler i Holme 
Olstrup i de 3 nissebande 
kalendere: 
Nissebanden (1984), Nissebanden 
på Grønland (1989), og Nissernes Ø 
(2003) 

Som rigsarkivar Bertramsen i de 4 
Pyrus fortællinger:  
Alletiders Jul (1994),  
Alletiders Nisse (1995), Alletiders 
Julemand (1997), og Alletiders 
Eventyr (2000). 

9 Lukas Graham spillede lillebror 
Grunk i en julekalender på? 

 Krummernes Jul (1996). 
Det eneste barn fra spillefilmene 
(1991-1994), der beholdt sin rolle i 
julekalenderen, var Lukas 
Forchhammer. Lukas Forchhammer 
er siden blev verdenskendt som 
sangeren Lukas Graham. 

10 ”Jesus og Josefine” er en 
familiejulekalender som blev vist 
på? 

 2003 og genudsendt i 2009 



Nr Spørgsmål DR TV2 
11 Baron von Wiessenwass, Grev 

Rabsenfuchs og Junker Juchs 
optrådte i en familiejulekalender 
som blev vist på? 

Den mest roste julekalender 
nogensinde på DR med Prins 
Valentin og Prinsesse Miamaja, og 
mange flere. Bl.a. nissen Fimpe 
som er forlægget til Pyrus.  
Jul på Slottet er fra 1986 og 
genudsendt 3 gange. 
I en spørgeskemaundersøgelse 
udført af YouGov i 2016 blev Grev 
Rabsenfuchs (Waage Sandø) stemt 
ind som den syvende bedste skurk 
blandt de danske julekalendere. 
Førstepladsen gik til Martin 
Brygmann som Loke i ”Jul i Valhal” 
(2005). 

 

12 ”Jul i Valhal”, hvor den nordiske 
mytologi blandes ind i fortællingen, 
er en familiejulekalender som blev 
vist på? 

 2005, 2012 

13 Balder - den firbenede - var med i 
en julekalender på? 

Poul Thomsens ruhårede jagthund i 
1979 hed Balder og var med i 
introduktionen til Jul i Gammelby 
(genudsendt i 1983 og 1994) 

I Valhal er der også en Balder, søn 
af Odin og Frigg 


