
 

Hvad er historien bag julestjernes 
røde blade? 
A) Gartnere farver bladene røde 
B) Planten er lavet i et laboratorium 
C) En engel farvede bladene røde 

Billede 2

Den store julequiz

Træk en pil til det rigtige billede: 
A) Rensdyr 
B) Kronhjort 
C) Elg

Hvorfor kalder vi pebernødder for 
pebernødder? 
A) Fordi krydderigerne i opskriften var 

meget dyre i gamle dage, og derfor var 
prisen på pebernødder “pebret” 

B) Fordi det eneste krydderi er peber   
C) Det var bare et tilfælde

Hvor bor julemanden i hvert fald 
IKKE? 
A) Grønland  
B) Finland  
C) Norge 

Hvad er det der rensdyrlav egentligt? 
A) Et dyr 
B) En svamp  
C) Et sammenspil mellen en alge og 

en svamp 

Hvor stammer risalamande fra? 
A) Danmark  
B) Sverige  
C) Frankrig

Hvilken ugle er IKKE en rigtig 
ugle? 
A) Hornugle 
B) Smutugle 
C) Perleugle 

Hvilken af disse nåletræer 
bruges IKKE som juletræ? 
A) Rødgran 
B) Sitkagran 
C) Nordmannsgran 

Hvor stammer adventskransen 
fra? 
A) Frankrig 
B) Tyskland  
C) Danmark 

Billede 1

Billede 3



Svarliste 

Hvor stammer adventskransen fra? 
Svar: Tyskland. 
- Som så mange gange før var det tyskerne, som kom på den ide med at 

tage gran med ind i huset. Traditionen stammer fra Nordtyskland og 
bevægede sig videre til Sønderjylland i 1920’erne. Det var først under 2. 
verdenskrig at adventskransen blev udbredt til hele Danmark. 

Hvor bor julemanden i hvert fald IKKE? 
Svar: Norge. 
- Både Grønland og Finland påstår at julemanden bor hos dem. 

Finnerne mener at julemanden bor i Lapland, mens julemanden har 
sin helt egen adresse i Grønland. Adressen er Julemanden. Box 2412. 
3900 Nuuk.  

Hvad er det der rensdyrlav egentlig? 
Svar: Et sammenspil mellem en alge og en svamp. 
- Normalt er det sæksvampe, som indgår i en symbiose med grønalger. 

Grønalger kan lave fotosyntese og dermed omdanne CO2 til sukker. 
Dette sukker deler grønalgerne med sæksvampene, som til gengæld 
giver vand og mineraler tilbage.  

Hvorfor kalder vi pebernødder for pebernødder? 
Svar: Fordi krydderigerne i opskriften var meget dyre i gamle dage, og 
derfor var prisen på pebernødder “pebret”. 
- Pebernødden er en af de julekager, som kan spores længst tilbage i 

tiden - faktisk helt tilbage til 1400-tallet, hvor man kaldte dem for 
peberkager.  



Hvor stammer risalamande fra? 
Svar: Danmark. 
- Selvom det lyder fransk, er det faktisk danskerne som kom på ideen 

med at blande rester af risengrød op med fløde. I begyndelsen var ris 
og risengrød kun noget for det fine borgerskab, fordi ris var en dyr 
specialvare fra udlandet. Sidenhen blev det mere almindeligt for den 
almene borger i Danmark, og risalamande blev for alvor almindeligt 
for danskerne under rationeringstiden. I rationeringstiden, var ris  
nemlig en mangelvare, så husmødrene fandt på at blande fløde i deres 
risengrød, så der var mad til flere dage.  

Hvilken ugle er IKKE en ugle? 
Svar: Smutugle. 
- Der findes flere forskellige hornugler. F.eks. er Stor hornugle Danmarks 

største ugle. Den jæger om natten og går specielt efter mus, rotter, 
pindsvin og sågar også andre små ugler.  
Perleuglen er en tilflytter til Danmark og blev første gang set i 
1970’erne på Bornholm. - hvilket også stadig er det eneste sted hvor 
man har set uglen.  

Hvilken af disse nåletræer bruges IKKE som juletræ? 
Svar: Sitkagran. 
- Sitkagran går også under navnet “av for pokker”-gran, fordi træets 

nåle stikker rigtig meget. Sitkagran stammer fra Nordamerika men 
blev plantet i Europa i 1830’erne. Under de helt rigtige forhold kan 
sitkagran blive 90 meter høj og 400 år gammel.    

Træk en pil til det rigtige billede:  
Svar: Rensdyr = Billede 2, Krondyr = Billede 3, Elg = Billede 1. 
- Rensdyret har levet i Danmark for omkring 10.000 år siden men lever 

nu kun i de nordlige tundraområder. Krondyret er Danmarks største 
landlevende pattedyr. I september og oktober kan man opleve 
krondyrets brunsttid, hvor man kan høre de store hanner brøle om 



kap. Elgen levede frit i Danmark for ca. 12.000 år siden, men i dag er 
det mulig at opleve elge i naturområdet Lille Vildmose. 

Hvad er historien bag julestjernes røde blade? 
Svar: En engel farvede bladene røde. 
- Historien fortæller, at en fattig pige var på vej til kirke. Hun var så 

fattig at hun ikke kunne tage en gave med til Jesus på hans 
fødselsdag. Pigen blev inspireret af en engel til at plukke vilde 
blomster i vejkanten og give dem som gave. Fantastiske røde blomster 
sprang frem i buketten, og det blev til de flotte julestjerner. 


