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QUIZ
1

Sæt ring om det bogstav du mener står ud for det rigtige
svar, og skriv bogstaverne i rækkefølge på de markerede
linier nederst.

I hvilken af Karen Blixens fortællinger findes historien
om “De blå øjne”?

5

s “Jeg holder så meget af hende, fordi hun
		 ligner dig.”
t “Kjolen har altid haft den farve, det laver vi
		 ikke om på.”
u “Ja, gallionsfiguren er lige så gammel
		 som skibet.”
v “Kjolen bliver malet i Portugal.”

a “En skibsdrengs fortælling”
b		 Babettes gæstebud
c “Ringen”
d “Peter og Rosa”

2

Hvem har skipperen opkaldt sit skib efter?
c
d
e
f

3

Dronningen
Sin ældste datter
Sin kone
Sin mor

6

Hun er misundelig på sin mands skib.
Hun synes, det er et flot skib.
Hun vil gerne med ud at sejle.
Hun mener, der skal nye sejl på skibet.

Hvad siger konen til skipperen om gallionsfiguren?
d
e
f
g

“Jeg synes, kjolen trænger til at blive malet.”
“Du holder mere af den gallionsfigur end af mig.”
“Er gallionsfiguren lige så gammel som skibet?”
“Skal kjolen ikke være rød i stedet for blå?”

Gallionsfiguren har fået to blå safirer som øjne.
Hvor har skipperen fået dem fra?
j Han har købt ædelstenene i Marokko.
k Han har fundet dem i en læderpose på gaden.
l Han har fået dem som belønning, fordi skipperen 		
hjalp en indfødt konge på flugt.
m Han har vundet dem i poker.

Hvordan har skipperkonen det med skibet?
l
m
n
o

4

Hvad svarer skipperen?

7

Hvad siger konen til, at safirerne sidder som øjne
på gallionsfiguren?
h		 Hun siger, at de er smukke der.
i		 At skipperen skulle have givet hende
		 ædelstenene til et par øreringe.
j “Bare der ikke er nogen, der stjæler dem!”
k “Tænk, hvis de falder ned i vandet.”
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8

Hvad siger skipperen til sin kone?

12

13

Hvad håber skipperkonen nu?

Hvad skete der med skibet?

Hvad gør skipperkonen?
c Hun pakker en rejsekiste med sommerkjoler
og hatte.
d Hun tager med sin søster på landet.
e Hun får glarmesteren til at skifte gallionsfigurens
safirøjne ud med blåt glas.
f Hun går ned og køber et par kostbare øreringe
med safirer.
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f At ingen har set, at hun faldt i vandet.
g At skipperen hurtigt vil komme hjem igen, så hun kan
få sat ædelstenene tilbage på gallionsfiguren, hvor
de skal være.
h At hun ikke vil få varige skader på lungerne.
i At broderen vil flytte med tilbage til Danmark.

f At hun må få et par perleøreringe til sin
fødselsdag.
g At hun ikke forstår ham, og gallionsfiguren
og sig selv rigtigt.
h At hun må komme med på næste togt.
i At de må sælge den ene ædelsten for at få råd
til et nyt storsejl.

9
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Skipperen skal igen ud at sejle. Hvor skal han hen?
k
l
m
n

Skipperen skal til Amsterdam.
Skipperen skal til Portugal.
Skipperen skal til Gibraltar.
Skipperen skal til Kairo.

r Det kom tilbage til Helsingør et halvt år senere.
s Det sejlede til Kairo, og der blev det.
t Det sejlede på en klippe ved højlys dag, og gik
under med mand og mus.
u Det blev i Portugal, hvor det sejlede med turister
langs kysten.
Indsæt de valgte bogstaver i rækkefølge på de små
streger nedenfor.
Fortællingens budskab:
Skipperens liv skal

__ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ mellem sø og land,
ellers havarerer både ægteskab og skude.

11

Hvad sker der med skipperkonen?
i
j
k
l

Hun bliver blind.
Hun falder i havnen.
Hun bliver meget syg af lungebetændelse.
Hun sejler til Sverige, hvor hun bor hos sin bror.

Citat fra Hans Brix, Karen Blixens Eventyr

Diskutér i gruppen hvad det betyder.
Overvej i hvilke nutidige sammenhænge, fortællingen
kan passe ind.

Udarbejdet af Lene Brandt,
skoletjenesten på Karen Blixen Museet,
med støtte fra Oticon Fonden.
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