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1. fjorton - Fjärliln vingad (Haga)

x

2. fyra - Nå, skruva fiolen
3. Ararat - Gubben Noak
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2

5. Irak - Joachim uti babylon

1

6. Märk väl - Nota bene

1

7. Första Moseboken - Är jag född så vill jag leva

x

8. paltar - Om ett anställt försåt mot Ulla Winblad

x
1
2

10. Jacob Johan Anckarström - Gustafs skål!
11. Hades - Märk hur vår skugga



1

4. Tyskland - Tjänare Mollberg

9. Vättern - Solen glimmar blank och trind

2

x

12. en fågel - Vila vid denna källa

2

13. Cornelis Vreeswijk - Till Mutter på Tuppen

2

13 rätt - Mästarklass!
12 rätt - Nästan perfekt!
10 - 11 rätt - Utmärkt!
9 rätt - Mycket bra!
8 rätt - Bra!
7 rätt - Ganska bra
6 rätt - Medelmåttigt
5 rätt - Hyfsat
4 rätt - Sådär...
3 rätt - Det går nog bättre nästa gång...
2 rätt - Tja...
0-1 rätt - Ni har i alla fall inte fuskat!
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1. Carl Michael Bellman föddes den 4 februari 1740 på söder i Stockholm. Hans föräldrar
var Johan Arndt Bellman och Catharina Hermonia och Carl Michael var deras förstfödde.
Medan vi lyssnar till Bellmans mest kända verk (Fjäriln vingad) kan ni försöka gissa hur
många barn som föddes till familjen Bellman efter Carl Michael.
1 två
x sju
2 fjorton
2. 1960 spelade Sven-Bertil Taube in en LP-skiva med med Carl Michael Bellmans sånger.
Ulf Björlin var arrangör och dirigent. Från den här skivan lyssnar vi till Fredmans epistel
nr 2, Nå skruva fiolen. Hur många strängar är det på en fiol?
1 tre
x fyra
2 sex
3. Profeten Noak blev enligt Bibeln 950 år gammal. Han räddade sin familj och världens
djur undan syndafloden genom att ta ombord ett par av varje art på sitt skepp, Noaks ark.
Arken strandade på ett berg där Noak lät anlägga en vingård.
Vilket berg strandade Noaks ark på?
1 Ararat
x Makalu
2 K2
4. I Fredmans epistel nr 45 får vi träffa Mollberg, en av Bellmans huvudkaraktärer.
Mollberg är både sur och arg. Han har råkat uttala sig om Polens affärer på krogen
Rostock. Helt orättvist blev han angripen av en skoflickare och han fick också sin
harpa sönderslagen. I vilket nuvarande land ligger staden Rostock (som krogen fått
sitt namn från)?
1 Estland
x Polen
2 Tyskland
5. Joachim uti Babylon hade en hustru som hette Susanna. Susanna var inte bara vacker
utan också trogen. Hon lät sig inte förföras av de smygtittare som gömde sig i trädgården
där hon tog sig ett bad. Babylon var huvudstad i Babylonien och låg vid floden Eufrat.
I vilket land hittar vi idag ruinerna efter staden Babylon?
1 Irak
x Egypten
2 Algeriet
6. Hootenanny Singers spelade in en LP betitlad “Bellman på vårt sätt”. Från den skivan
lyssnar vi nu till “Nota bene”. Det är förstås latin, men vad betyder Nota bene?
1 Märk väl
x Fånga dagen
2 Mot stjärnorna

7. Fredmans sång nr 16 inleds med orden: “Är jag född så vill jag leva och må väl
på bästa vis, som en Adam med sin Eva uti paradis”. I bibeln skildras hur Eva och
Adam lockas att äta frukten från Kunskapens träd. Var i bibeln skildras detta?
1 Predikaren
x Första Moseboken
2 Lukasevangeliet
8. I Fredmans epistel nr 28 skildras “ett anställt försåt emot Ulla Winblad”. Enligt
överflödsförordningen var det förbjudet för “enklare” kvinnor att bära siden.
Ulla förföljs av två gubbar med långa svärd i Yxsmedsgränd.
Vad kallades dessa sedlighetspoliser på den tiden?
1 plitar
x paltar
2 snutar
9. En sommarmorgon 1769 kunde Ulla Winblad ses på en båtresa hem från Essingen.
Solen glimmade blank och trind, vattnet låg som en spegel. Mälaren är Sveriges
tredje största sjö, störst är Vänern. Vad heter Sveriges näst största sjö?
1 Vättern
x Storsjön
2 Hjälmaren
10. Gustafs skål! Den här något insmickrande sången skrev Bellman till Gustaf, som
snart kom att bli kung: Gustav III. 1792 blev Gustav III skjuten vid en maskerad
på Operan i Stockholm. Vad hette gärningmannen?
1 Sten Sture
x Axel von Fersen
2 Jacob Johan Anckarström
11. Tack vare Thåström och Imperiet är numera Fredmans epistel nr 81 Märk hur vår
skugga en av Bellmans mest kända sånger. I den här episteln vinkar Charon från
sin brusande älv. Charon var den färjkarl, som på en båt förde de döda över floden
Styx till den grekiska mytologins dödsrike. Vad kallades dödsriket?
1 Hellas
x Hades
2 Herakles
12. Fredmans epistel nr 82: Vila vid denna källa! Nu ska vi på picknick med Bellman
och Ulla Winblad. Det blir rött vin med pimpinella och en nyss skjuten beckasin.
Sämre kan vi ha det! Nu är bara frågan: Vad är en beckasin?
1 en ekorre
x en hare
2 en fågel
13. Fredmans epistel nr 67, Till Mutter på Tuppen. Den här inspelningen finns med på
en LP-skiva som heter Spring mot Ulla - spring! Hör ni vem det är som sjunger?
1 Pierre Ström
x Sven-Bertil Taube
2 Cornelis Vreeswijk

