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The Julekalender Anders Houmøller Thomsen Hent PDF ‘Ja, det’ bår dæjli’,’ som kartoffelavler Oluf Sand
uimponeret ville bemærke. Han var en af de fantastiske figurer i ‘The Julekalender’, der sørgede for at tømme

gaderne for mennesker landet rundt, da serien første gang blev vist på TV 2 i 1991.

‘The Julekalender’ blev skabt i et vildt og kreativt samarbejde mellem trioen De Nattergale og tv-pioner,
instruktør og producer Hans-Erik Saks, der her fortæller historien om, hvordan den tidløse og rablende
morsomme julekalender blev til. Serien var faktisk rystende tæt på aldrig at blive til noget, og at det

overhovedet lykkedes tangerer i sig selv et julemirakel.

Senere fik ‘The Julekalender’ royal anerkendelse, kom på museum og blev en del af dansk kulturhistorie. Den
blev endda en nordisk eksportsucces, så nordmændene nærmest har taget ejerskab på løjerne. Jo, jo – det skal

æt’ komme an å’ det da.
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