1. En av mina jultraditioner är att se hur Emil i Lönneberga en annandag jul, när hans far och
mor var bortbjudna, bjöd hem fattighushjonen på kalas. Hjonen fick ta för sig av ett överdåd av
allt som var kvar från julbordet. Faten tömdes ett efter ett och när sillsallaten och revbensspjällen
var uppätna kom på småländska en replik med ett nyckelord som troligen kommer från latinet via
franskan. Vilket ord? (Samma term finns troligen också i ett gammalt kortspel.)

2. Vad heter denne unge man som arbetar extra med att sortera alla julpaket på posten och
sedan får en idé.

3. Ebenezer Scrooge är väl inte så sympatisk, men han har med julen att göra i en berättelse
av, vem då?

4. Den här skådespelaren borde av namnet att döma ha vistats mycket mer i skogen eller varit
timmerman. Men han har något gemensamt med en dag i december. Vad?

5. Tre vise män. Three Kings. Los Reyes Magos. I Tre Re Magi. Die Heiligen Drei Könige.
De är kända på många olika sätt. Experterna tror inte på att de var tre eller att de var konungar och
hade namnen som vi känner dem.
Men de är viktiga. Ni minns kanske också hur svårt det var att förstå att barn i andra länder inte
firade julafton med paket utan fick dem på trettondagen.
Från Syrakusa kommer denna skulpterade sarkofagdetalj, och det syns tydligt att de vise männen är
tre.

5a. Även denna tavla har tre vise män. Vem gjorde den? (Namnet har jag tagit bort.)

5b. En tysk målare har gjort flera skildringar av de vise männen. Hans konst kom på trettiotalet att
av nazisterna betraktas som urartad (entartete Kunst). (Och han är troligen förebild för
romanfiguren Max Ludwig Nansen i den tjocka genombrottsromanen Tysktimmen av Siegfried
Lenz, 1968.) Vem var målaren?

6. Denna berättelse är berömd för många saker: för språket, att den är så kort och har ett
sådan vändning allra sist. Vem är författare? (utdraget kommer från början av novellen)
Häradshövding Richardt hade en stor päls. Det hörde för övrigt nästan till hans ämbetsåligganden,
ty han var verkställande direktör i ett alldeles nytt bolag. Hans gamle vän doktor Henck hade
däremot icke någon päls: i stället hade han en vacker hustru och tre barn. Doktor Henck var mager
och blek. Somliga människor bliva feta av att gifta sig, andra bli magra. Doktor Henck hade blivit
mager; och så blev det julafton.
– Jag har haft ett dåligt år i år, sade doktor Henck till sig själv, när han vid tretiden på julaftonen,
just i middagsskymningen var på väg upp till sin gamle vän John Richardt för att låna pengar. Jag
har haft ett mycket dåligt år. Min hälsa är vacklande, för att icke säga förstörd. Mina patienter
däremot ha kryat upp sig nästan hela sällskapet; jag ser så sällan till dem nu för tiden. Jag kommer
förmodligen snart att dö. Det tror min hustru också, det har jag sett på henne. Det vore i så fall
önskvärt, att det inträffade före utgången av januari månad, då den förbannade
livförsäkringspremien skall betalas.

7a) Vem skrev denna dikt inför det nya året (och resten av livet...) b) Och varför?

På nyårsdagen
Ensam i bräcklig farkost vågar
seglaren sig på det vida hav,
stjärnvalvet över honom lågar,
nedanför brusar hemskt hans grav.
Framåt! - så är hans ödes bud;
och i djupet bor, som uti himlen, Gud.

8. Två dagar före julafton gjorde hon följande anteckningar i sin dagbok. Vem?
Lördag . I början av dagen mildt väder , men sedan blåst och Snöyra .
Jag bakade nu till Julbröd 90 kakor gröfre Rågbröd , finare och gröfre
vörtbröd 42 kakor , Hvetbröd åt folket 34 , saffrans bröd 8 kakor samt 5
små tårtor och 6o små bakelser . Just då jag gjorde Bakelsen , hitkom
på ett kort ryck Lieut : och Kongl : Lif Drabanten Carlen , som efven
stod en stund och beskådade mitt arbete . Allt brödet blev Gud ske lof !
i dag rätt vackert och välsmakande.

9. En mycket omdiskuterad norsk pjäs i tre akter utspelar sig på julafton, och den slutar med
att en av huvudpersonerna lämnat scenen, hemmet och äktenskapet för att finna sig själv. Vad
heter pjäsen och denna huvudperson?

10. Denne berömde humanist står nu som symbol för ett program för studentutbyte. Men vad har
han för gemensamt med staden på bilden?

11. Varje år denna dag och på denna plats i denna stad uppläses högtidligt nedanstående text. Den
påminner om en svunnen tid då det stadgades hårdare straff om brott begicks vid vissa tider. Och
vissa brott benämndes urbota.
I morgon, vill Gud, infaller vår Herres och Frälsares nåderika födelsefest;
och varder förty härigenom en allmän julfred kungjord och påbjuden,
med åtvarning till envar att denna högtid med tillbörlig andakt fira,
och i övrigt iakttaga ett stilla och fridsamt uppförande,
emedan den, som häremot bryter samt julhögtiden
genom något olagligt eller otillbörligt förfarande oskärar,
gör sig under försvårande omständigheter förfallen till det straff,
lag och författningar för varje brott och överträdelse särskilt påbjuda.
Slutligen tillönskas stadens samtliga invånare en fröjdefull julhelg.

(ordalydelsen från 1827)

Vad heter staden?
12. Selma Lagerlöf levde ju nära äldre tiders liv och tankesätt och har skrivit en novell om en man
som ger sig ut på jakt under julen och därför ska ”straffas” med att få en mindre påkostad
begravning.
a) Vad heter den novellen och b) vad var det för djur han skulle jaga?
13. En filosofisk fråga som vi alla säkert har funderat på är vad som är gott och nyttigt för oss
människor, speciellt i ett längre perspektiv. Om vi nu tänker oss att Sokrates är olycklig trots allt sitt
vetande och grisen är glad och belåten – a) hur lyder då den berömda sentensen om dem båda
och b) vem var det som på 1800-talet formulerade sig så?

13c) En snart trehundra år gammal svensk lagstiftning handlar om hur man i bondesamhället skulle
reglera om det blev bråk när svinen släpptes ut ........ Ja, vad då?

14. En annan filosofisk, politisk och även religiös fråga är hur ett gott samhälle ska se ut och om
det rent av går att förverkliga ett drömsamhälle. Ett exempel hittar du nedan från tidigt 1500-tal.
a) Vem är mannen och b) vad kallade han sin dröm-ö? (Det kom därefter MÅNGA liknande
berättelser, senare också om motsatsen – vilka det var av båda dessa slag kan vara en bonusfråga att
fundera på. Börja gärna med den bok som kom ut 1719 och hör till världens viktigaste.)

15. Redan under grekisk antik tid skrevs en mycket genomarbetad sådan skildring av ett
välordnat samhälle som bland annat bygger på att rätt man är på rätt plats och att de visaste ska
styra. Många har beundrat denna skildring, andra har pekat på de stora farorna med en sådan
toppstyrning.

a)Vem skrev och b) vad heter boken?
c) I östra delen av Krakow finns en stadsdel som under tidig efterkrigstid var ett försök att bygga
det mest perfekt välordnade. Vad heter den stadsdelen?

16. Många äldre humanister var mycket duktiga på att översätta mellan sin samtids olika språk, och
de spred på så sätt bildning. I humanistisk tradition ligger även i dag ett intresse för att kunna
åtminstone lite grann av olika språk, både de klassiska och de många moderna. Men då är det lätt
att bli lurad av de ord som ser likadana ut eller uttalas likadant men som betyder helt olika
saker. Exempel: En svensk truck är inte detsamma som en amerikansk truck. Kall vet vi instinktivt
vad det är, men de ord som liknar kall i romanska språk betyder i ställer VARM. En svensk dräng är
inte detsamma alls som en dansk dreng. Vad brukar man kalla dessa bedrägliga ord? (Det finns
snälla människor som gjort listor som finns på Internet.)
17. För drygt fyrahundra år sedan i Italien levde en man som brändes på bål för sin världsbild. I dag
finns han som staty på ett av torgen i Rom. Hans efternamn stavas likadant som den andres
förnamn. Vilket?

18. Underbarn och genier har väl inte något givet samband med humanism, men nog är det lätt att
beundra dem. Det finns många likheter mellan dessa båda, inte bara att de båda hade Wolfgang
som ett av sina förnamn. Pojkens efternamn får du en ledtråd till genom bilden.

Denne fick som vuxen fly till USA undan nazismen och blev där mest berömd för sin färgstarka
musik till storfilmer som jag tror att många av er har sett.

Men han skrev bland annat en stor opera om en stad i Belgien som kallades död, en stad som måste
vara mycket gammal och som har olika ”egna” namn på de olika europeiska språken. Vilken stad?

