Stockholmsorientering
- åk tunnelbana och bli bekant med konst och Stockholm!

Inledning
Svenska nu har utarbetat en orientering till Stockholm som uppmanar
er att bekanta er med konsten i tunnelbanan. Stockholms tunnelbana
sägs vara världens längsta konstutställning. Mer än 90 av de 100
tunnelbanestationerna i Stockholm har konst; skulpturer, mosaiker,
målningar, installationer, ritningar och reliefer av drygt 150 konstnärer.
Eleverna kan välja mellan tre olika rutter (blå, grön, röd). Ni kan
också blanda rutterna och själva välja till exempel fem stationer
som ni besöker. Det kan vara en bra idé att dela in eleverna i små
grupper. En del av uppgifterna görs i par eller i grupper, andra kan
utföras individuellt. Det finns också tre ”bonusuppgifter” som kan
utföras oavsett vilken rutt eleverna väljer. Till de flesta uppgifter finns
inte färdiga rätta svar utan de förutsätter diskussion och fundering,
och svaret kan vara ett foto eller ett kort videoklipp som läggs upp
på Instagram. Till en del uppgifter finns svar som kan kollas efter
orienteringen (se facit).
Orienteringen handlar om att upptäcka konst, att se Stockholm och
att använda sig av sina kunskaper i svenska. Stig på tunnelbanan!

Instagram
Skapa ett eget Instagram-konto för er resa.
På varje station finns det uppgifter som förutsätter fotografering eller
videoinspelning. Ni kan lägga upp fotona och korta videoklipp (max
15 sekunder) på ert gemensamma Instagram-konto antingen redan
under resans gång eller efter resan.
Skriv som bildtext stationens namn och en kort beskrivning på
fotot/videon med @svenskanu #svenskanu #svenskanustockholm

Innehåll
Blå linjen 			 s. 2
Gröna linjen		 s. 8
Röda linjen			s.13
Bonusuppgifter		 s.17
Facit					s.19

www.svenskanu.fi

Blå linjen är den kortaste av Stockholms tunnelbanelinjer. Den går från Kungsträdgården till Akalla

eller Hjulsta, som ligger nordväst om centrala Stockholm. Var noggrann: några av stationerna, som är med
i orienteringen, nås endast med tåg som går mot Akalla.

Kungsträdgården
•• Kungsträdgårdens tunnelbanestation
Konstnären har förvandlat stationen till en underjordisk
Kungsträdgård med flera spår av parkens historia som trädgård,
park och kulturcentrum.
a) Hurdana konstverk hittar du på stationen?
b) Sök följande detaljer i Kungsträdgårdens tunnelbanestation.

c) Fotografera det konstverk eller den detalj på stationen, som du
tycker mest om.
d) Beskriv konstverket och dess omgivning. Förklara för din kompis hur
konstverket / skulpturen / målningen ser ut, och hur den är placerad.
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Blå linjen är den kortaste av Stockholms tunnelbanelinjer. Den går från Kungsträdgården till Akalla

eller Hjulsta, som ligger nordväst om centrala Stockholm. Var noggrann: några av stationerna, som är med
i orienteringen, nås endast med tåg som går mot Akalla.

Kungsträdgården
•• Kungsträdgården - park
Kungsträdgården är en central samlingsplats och park där
man arrangerar olika slags evenemang, såsom konserter
och marknader. På vintern finns det en isbana i parken för
skridskoåkning, och på sommaren öppnas glassbarer och caféer.
Gå runt omkring i parken och sök svar på frågor:
e) Vem föreställer denna staty?
f ) Vad heter detta konstverk och vem är konstnären?
g) Hurdant program ska det arrangeras i Kungsträdgården under
de närmaste veckorna? Sök ett programblad och dela det mest
intressanta i programmet på Instagram!
** Mittemot varuhuset NK (på andra sidan av gatan, i parkens norra
ända finns det en skylt med en dikt.Vad handlar dikten om?
Varifrån kommer namnet NK?
e)

f)

g)

**)
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Blå linjen är den kortaste av Stockholms tunnelbanelinjer. Den går från Kungsträdgården till Akalla

eller Hjulsta, som ligger nordväst om centrala Stockholm. Var noggrann: några av stationerna, som är med
i orienteringen, nås endast med tåg som går mot Akalla.

Fridhemsplan
Konstnären har valt skärgården och havet som tema. De fyra
montrarna visar hur en bit strand har ändrats. På stationen
finns också andra saker med havstemat, bl.a. en havsfågel i trä,
med tre meters vingbredd.
a) Jämför de fyra montrarna: hur har stranden förändrats?
b) Sök följande föremål: en segelbåt, ett ankare, en kompass,
en havsfågel, en flagga
c) Ta ett foto på din kompis med ett av föremålen som nämns 		
ovanför.
d) I en väggmålning finns bl.a. sol, fåglar, blommor, ett kors, ett
ansikte… Vad annat hittar du i väggmålningarna som finns på 			
stationen? Fotografera den mest intressanta detaljen.
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Blå linjen är den kortaste av Stockholms tunnelbanelinjer. Den går från Kungsträdgården till Akalla

eller Hjulsta, som ligger nordväst om centrala Stockholm. Var noggrann: några av stationerna, som är med
i orienteringen, nås endast med tåg som går mot Akalla.

Stadshagen
Konsten på Stadshagens tunnelbanestation handlar om idrott.
På den ena sidan av plattformen finns sommaridrottsgrenar
och på den andra sidan vinteridrott.
a) Vilka landslag ser du på fotbollsbilden?
b) Vilka friidrottsgrenar ser du på sommaridrottsbilden?
c) Vad ser du på vintersportsbilden?
d) Vilka färger har ishockeyspelarnas tröjor? Vet du eller kan du gissa
vilka ishockeylag bilden föreställer? (Tips: läs skylten ”Konsten på
stationen”!) Vilket lag gör ett mål på bilden?
e) Intervjua din kompis om en av bilderna. Spela in.
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Blå linjen är den kortaste av Stockholms tunnelbanelinjer. Den går från Kungsträdgården till Akalla

eller Hjulsta, som ligger nordväst om centrala Stockholm. Var noggrann: några av stationerna, som är med
i orienteringen, nås endast med tåg som går mot Akalla.

Näckrosen
Filmstaden var en filmstudio där man producerade en stor del av svensk
film under första delen av 1900-talet. Filmstaden ligger nära Näckrosens
tunnelbanestation, vilket har inspirerat konsten på stationen. Också
stationens namn ”Näckrosen” syns i konsten på stationen.

•• Filmstaden

På plattformarna finns det texter i golvet. Svar på frågorna finns i texterna:
a) Vad var Filmstadens första film, vem var regissören och vilket år kom filmen ut?
b) Vad var Filmstadens sista film, vem var regissören och vilket år kom filmen ut?
c) Fyll i följande aforismer. Fundera med din kompis vad de vill säga. 				
Fotografera den som du tycker mest om.
• mycket i ____ måste vara ___ för att _____
• ge oss ____ men också ____
• det är ___ eller ______ för olika människor
• ______ är mänsklighetens största, ja kanske dess _____
• _______ är framtiden
• ___________ är möte
+ Vilket råd eller önskemål har Johannes?
d) Är något av namnen ur Filmstadens historia bekant för dig från förut?

•• Montrarna (tavlorna)

e) Vilka färger har tavelramarna på stationen?
f ) Varför är en monter fylld med många olika namnteckningar?
g) Sök tavlorna som innehåller rekvisita. Hittar ni följande föremål?
Vilken är snyggast?
käpp, hatt, väst, lösmustasch och -skägg, spegel, nycklar, blus, klänning
h) Vilken av tavlorna är din favorit? Vad finns i den? Varför är den finast? 			
Fotografera eller berätta och spela in.
i) Ta ett foto på din kompis med ett konstverk på stationen. Ni får gärna 		
vara påhittiga!

•• Näckrosor

j) Var finns det näckrosor på stationen?
k) Fotografera den finaste näckrosen.
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Blå linjen är den kortaste av Stockholms tunnelbanelinjer. Den går från Kungsträdgården till Akalla

eller Hjulsta, som ligger nordväst om centrala Stockholm. Var noggrann: några av stationerna, som är med
i orienteringen, nås endast med tåg som går mot Akalla.

Hallonbergen
•• Hallonbergen tunnelbanestation

Det sägs att Hallonbergen är en station för barn. Konsten
på stationen består av förstorade barnteckningar. Mellan
spåren finns det också stora naivistiska skulpturer, och på
en plattform finns det en hopphage i golvet.
a) Skriv en lista på djur som du hittar i teckningarna.
b) Intervjua din kompis om teckningarna. Låt henne/honom berätta
vad bilderna föreställer. Filma!
c) Sök din favoritfigur. Spela in när du berättar om den:
vad föreställer bilden och varför är den din favorit.

•• Hallonbergen köpcentrum
d) Ta en selfie eller fotografera en kompis på hästarna.
Vem är konstnären och vad heter konstverket?
e) Vad säljer Hallonbergen Matcenter? Mat från…
f ) Vad heter kyrkan utanför Hallonbergen köpcentrum?
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Gröna linjen

är den mest trafikerade av tunnelbanelinjerna. Den har mest stationer, och största
delen av stationerna ligger egentligen utomhus. De centrala stationerna, som är med i orienteringen, ligger
under jorden och kan nås med alla gröna tåg, men till Globen ska ni ta en tunnelbana mot Hagsätra.

Rådmansgatan
•• Rådmansgatans tunnelbanestation

Konsten på stationen finns inte på plattformarna utan vid den
södra entrén.
a) Vad heter författaren som är temat för konsten på stationen?
b) En av bilderna föreställer första kapitlet till romanen Röda
rummet.Vilken är den första meningen i romanen?
c) Välj en intressant detalj i konstverket och fotografera den.

•• Stockholms stadsbibliotek

som ligger nära Rådmansgatan (vid korsningen Sveavägen och
Odengatan) är Sveriges största folkbibliotek. (Öppet: må-to
9-21, fre 9-19, lö-sö 12-16. Obs! Ändringar är möjliga.)
d) Vilket år har biblioteket blivit färdigt, och vad heter arkitekten?
e) Ta reda på hur många böcker det finns i biblioteket.
f ) Bekanta dig med bibliotekets program.Välj en programpunkt som
du skulle vilja delta i och dela bilden på Instagram.
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Gröna linjen

är den mest trafikerade av tunnelbanelinjerna. Den har mest stationer, och största
delen av stationerna ligger egentligen utomhus. De centrala stationerna, som är med i orienteringen, ligger
under jorden och kan nås med alla gröna tåg, men till Globen ska ni ta en tunnelbana mot Hagsätra.

Hötorget
Hötorgets tunnelbanestation ligger vid torget med samma
namn. Konsten på stationen finns till stor del på stationens
tak – se på neonljusen – men på den här stationen ska ni gå ut
och besöka själva Hötorget.
a) Ta en bild på något du ville köpa och dela den på Instagram.
b) Vad heter den blå byggnaden utanför Hötorgets tunnelbanestation?
c) Hur många pelare finns det på den sidan av byggnaden som är
mot Hötorget?
d) Vid trappan mot Hötorget finns det en staty.Vem är konstnären?
** Ta reda på var det finns ett museum med flera av konstnärens verk.
Vad heter stället?
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Gröna linjen

är den mest trafikerade av tunnelbanelinjerna. Den har mest stationer, och största
delen av stationerna ligger egentligen utomhus. De centrala stationerna, som är med i orienteringen, ligger
under jorden och kan nås med alla gröna tåg, men till Globen ska ni ta en tunnelbana mot Hagsätra.

Medborgarplatsen
Medborgarplatsen är ett stort torg i stadsdelen Södermalm. På
sommaren har många caféer och restauranger uteservering på
torget. Vid torget ligger bl.a. en saluhall och ett medborgarhus.

•• Medborgarplatsens tunnelbanestation
Konsten på plattformen består av färgsatta pelare. I den södra
biljetthallen finns det konst i form av väggmönster och golvmosaik.
a) Vilka färger finns det på pelarna? Ta en bild på en pelare så att alla
färger syns, eller filma och säg färgerna samtidigt.

b) Sök efter följande detaljer. När du har hittat dem, ta en bild på hela
motivet och lägg den på Instagram.

10

Gröna linjen

är den mest trafikerade av tunnelbanelinjerna. Den har mest stationer, och största
delen av stationerna ligger egentligen utomhus. De centrala stationerna, som är med i orienteringen, ligger
under jorden och kan nås med alla gröna tåg, men till Globen ska ni ta en tunnelbana mot Hagsätra.

Medborgarplatsen
Medborgarplatsen är ett stort torg i stadsdelen Södermalm. På
sommaren har många caféer och restauranger uteservering på
torget. Vid torget ligger bl.a. en saluhall och ett medborgarhus.

•• Medborgarplatsen
c) Vad finns det på Forsgrenska medborgarhuset?
d) Vad heter saluhallen på Medborgarplatsen?
e) Fotografera det mest lockande försäljningsstället eller
en läcker detalj.
f ) Ta en bild på en kompis med statyn på torget!

** På Södermalm finns det utsiktsställen med fina utsikter 			
över Stockholm. Välj en av dessa två. Gå till stället, ta ett 		
foto och lägg upp det på Instagram.
1) Monteliusvägen; En 500 meter lång gångväg med en magnifik
utsikt över sjön Mälaren, Stadshuset och Riddarholmen, inte minst
i soluppgång eller solnedgång.Vägen är kantad av charmiga villor på
ena sidan och den vackra utsikten på den andra (Visitstockholm.com)
2) Fjällgatan; Historisk miljö, som ligger högt upp vid klippkanten,
med en fantastisk utsikt över staden. Kvarteren runt Fjällgatan
(och andra närliggande gator) är kantade av välbevarade trähus
från 1700-talet på den ena sidan, och en magnifik utsikt på den
andra. (Visitstockholm.com)
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Gröna linjen

är den mest trafikerade av tunnelbanelinjerna. Den har mest stationer, och största
delen av stationerna ligger egentligen utomhus. De centrala stationerna, som är med i orienteringen, ligger
under jorden och kan nås med alla gröna tåg, men till Globen ska ni ta en tunnelbana mot Hagsätra.

Globen
Globens tunnelbanestation ligger nära Stockholm Globe
Arenas som är Skandinaviens största evenemangsområde.
Besök den berömda turistattraktionen SkyView och svara på
frågorna om området!
Observera att ni måste själva köpa biljetter om ni vill besöka SkyView!
Kolla aktuella priser och öppettider på www.globearenas.se/skyview/

•• SkyView

SkyView tar dig upp längs utsidan av Ericsson Globe. Från
toppen (130 meter över havet) har du en fantastisk utsikt över
hela Stockholm.
Ta en selfie på toppen av byggnaden eller ett fint foto om utsikten på
Globen! Kom ihåg även #SkyViewSthlm

Innan turen börjar ser ni en introduktionsfilm.
Svara på frågorna på basis av filmen.
a) Vilka arenor ingår i Stockholm Globe Arenas?
b) När har arenorna öppnats?
c) Hur många besökare har Globe Arenas årligen?
d) Hurdana evenemang kan man arrangera i Globe Arenas?
e) Vilka fotbollslag och ishockeylag har sitt hemmaplan på Globe Arenas?
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Röda linjen

går från nordost till sydväst i Stockholm. Stationerna Gärdet och Karlaplan
finns längs linjen mot Ropsten. Gärdet är kanske bekant för många finländska resenärer –
Silja Lines terminal ligger nära Gärdet.

Gärdet
Konsten på stationen består av fantasiskalbaggar.

a) Ta en bild på den vackraste/äckligaste/mest intressanta skalbaggen.
Motivera varför du valde just den skalbaggen
b) Berätta för kameran eller intervjua din kompis; vad tycker du om
konsten på stationen?
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Röda linjen

går från nordost till sydväst i Stockholm. Stationerna Gärdet och Karlaplan
finns längs linjen mot Ropsten. Gärdet är kanske bekant för många finländska resenärer –
Silja Lines terminal ligger nära Gärdet.

Karlaplan
Den konstnärliga utsmyckningen består av mosaikmönster
på plattformsväggarna och av ett fotomontage, ett 96 meter
långt konstverk.

•• Mosaik
a) Sök följande detaljer i mosaikmönster.

b) Ta en selfie eller ett foto med din kompis med den gula mosaiksolen.
c) Beskriv ett mosaikmönster till din kompis. (Hjälpord: triangel, 		
rektangulär, kvadrat, rund, linje, horisontal, vertikal, diagonal, form, färg,
grön, gul, blå, vit, yta, jämn, ojämn, glänsande…)

•• Fotomontage

I fotomontaget finns det många platser och personer som är
kända i Sverige.
d) Planera ett eget fotomontage som handlar om Finland:
vilka platser, vilka (historiska) situationer och vilka personer
skulle du ha med i ett montage? Hurdan skulle stämningen vara?
Berätta för din kompis.
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Röda linjen

går från nordost till sydväst i Stockholm. Stationerna Gärdet och Karlaplan
finns längs linjen mot Ropsten. Gärdet är kanske bekant för många finländska resenärer –
Silja Lines terminal ligger nära Gärdet.

Östermalstorg
Kvinnor och fred är teman på stationens konst.

a) Studera konsten på väggarna.Vilka bildmotiv hittar du?
Vad föreställer bilderna? Berätta för din kompis.
b) Vilken del av väggdekorationen tilltalar dig mest?
Ta en bild på den och förklara varför.
c) Vilka filosofer / vetenskapsmän / kända namn hittar du på
stationens väggar?
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Röda linjen

går från nordost till sydväst i Stockholm. Stationerna Gärdet och Karlaplan
finns längs linjen mot Ropsten. Gärdet är kanske bekant för många finländska resenärer –
Silja Lines terminal ligger nära Gärdet.

Gamla stan
Väggmålningarna på stationen påminner om medeltida
vävnader med stiliserade och dekorativa djur- och naturmotiv.
a) Vilka djur förekommer på väggmålningarna?

•• Gamla stan
Gamla stan är Stockholms historiska centrum. Äldsta byggnaden
är Riddarholmskyrkan som började byggas år 1285. Gamla stan
har gator, torg och terrasser från medeltiden ända fram till idag.
Mitt i Gamla stan ligger Stortorget, Stockholms äldsta torg och
från den går Köpmangatan, Stockholms äldsta gata.
b) Gå till Västerlånggatan 81. Där finns Stockholms smalaste gränd.
Fotogragera den.
c) Vad heter gränden numera, och vad hette den tidigare?
d) Fotografera den vackraste byggnaden/detaljen du ser i Gamla stan.

När man går uppför den smala gränden och sedan till vänster
kommer man till Tyska stallplanen.
e) Vad heter statyn med en pojke och en häst?
Ta ett foto på din kompis vid statyn.
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Stockholmsorientering
BONUSUPPGIFTER

A) Gallup
Gör en gallup på tunnelbanan. Ni kan fråga folk vilken
tunnelbanestation som t.ex. är deras favorit eller om de har
ett favoritkonstverk på någon tunnelbanestation.
Presentera resultatet med ett foto på det som ni gjort.
Ni kan också spela in ett kort videoklipp där ni kort berättar, vad ni
frågade och vad folk svarade.

B) Tunnelbanevagnar
Alla de nya tunnelbanevagnarna av modellen 2000 har ett eget
namn. Skriv ner alla namn som ni ser.
Presentera listan antingen med ett foto eller spela in när någon av er
läser listan högt.

b)
b)
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Stockholmsorientering
BONUSUPPGIFTER

C) Drottninggatan
Drottninggatan är en central gata i Stockholm med många
butiker, restauranger och caféer.

a)

•• Bildgåtor

Svar på frågorna finns längs Drottninggatan, ungefär mellan
Drottninggatan 90-13.
a) Vilket år har det här stället öppnats?

b)

b) Vad heter det här varuhuset med den här stora klockan?
c) Vad heter den här öppna platsen mitt i stan?
d) Vad är det här för ett hus?
e) Vad säljer den här butiken?
f) Varför ligger det lejon på Drottninggatan?

c)

•• Strindberg-citat

På Drottninggatan hittar du berömda citat av författaren
August Strindberg (mellan Drottninggatan 67-85).
Sök citat som svarar på frågorna.
Fotografera eller läs högt och spela in!

d)

a) Tror Strindberg på Gud?
b) Strinberg tycker att det är en snygg uppgift att vara en diktare
men uppgiften förefaller honom inte hederlig.Varför inte?
c) Vad är livet enligt Strindberg? Vad menar han med det?

e)

d) Vad måste en klok råtta ha?
e) Varför är Strindberg ställd under observation?
f) Vad gjorde Strindberg för att han inte ville dö?
g) Hurdant minnesmärke ville Strindberg ha på sin grav?
h) Vad tyckte Strindberg om kvinnor?

f)

i) I vilken ålder tyckte Strindberg att man har löst livsgåtan?
j) Vad tyckte Strindberg om sin svärmor?
k) Vad tyckte Strindberg om fullkomliga eller felfria människor?
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Stockholmsorientering Facit
BLÅ LINJEN
Kungsträdgården
a) Konst finns överallt. Hela rummet
är ett stort konstverk med skulpturer,
målerier och mönster i golvet, i taket
och på väggarna, fossiler i golvet, gaslyktor, mosaikpelare…
e) KarlXII, Sveriges konung 1697-1718
f) A study in unhuman sexual expectations, Marianne Lindberg De Geer
** Diktjaget, alltså diktens berättare, är
kär i en försäljare på NK. NK = Nordiska Kompaniet
Fridhemsplan
a) I den första montern är stranden mest
naturlig, men i de följande montrarna syns
människans påverkan på naturen. I den
sista montern är allt indränkt i olja.
Stadshagen
a) Sverige och Danmark
b) Löpning (sprint), häcklöpning, hinderlöpning, maraton, stavhopp, kulstötning, släggkastning, spjutkastning, höjdhopp, längdhopp
c) Slalomåkare (nedförsåkare), skidåkare (på uppförsbacken), backhoppare,
skidlift, hoppbacke
d) Svart-gula tröjor hör till AIK Hockey /
Röd-blå-gula tröjor till Djurgården hockey
– de är Stockholms ishockeylag. Båda lag
gör ett mål; det beror på synvinkeln.
Näckrosen
a) Körkarlen, regi: Viktor Sjöström, år
1920
b) En passion, regi: Ingmar Bergman, år
1968
c)
- mycket i livet måste vara lek för att levas
- ge oss bröd men också rosor
- det är sent eller tidigt för olika människor
- medkänslan är mänsklighetens största,
ja kanske dess enda lag
- solidaritet är framtiden
- allt verkligt liv är möte
+ Var rädd om igelkotten.
e) Rosa, röd, blå, mörkblå, gul, orange,
obehandlat trä, grön
f) De har deltagit i arbetet med tunnelbanestationen Näckrosen
j) Det finns en näckrosdamm i taket till
tunneln mellan plattformarna. Det finns

också en monter som är full av näckrosor.
Hallonbergen
a) Krokodil, hund, höna, häst, får, ko,
katt, räv, orm, fågel, val, mås…
d) Aline Magnusson: Hästkvintett
e) Mat från hela världen!
f) S:t Petrus syrisk-ortodoxa kyrkan
GRÖNA LINJEN
Rådmansgatan
Rådmansgatans tunnelbanestation
a) August Strindberg
b) ”Det var en afton i början af Maj.”
Stockholms stadsbibliotek
d) 1928, Gunnar Asplund.
e) Ca 500 000 böcker.
f) Biblioteket ordnar ett stort antal
program: författarbesök, läsecirklar och
kurser m.fl.
Hötorget
b) Konserthuset
c) 10 pelare
d) Carl Milles.
** Millesgården är ett museum med
skulpturpark och konsthall. Den ligger
i Lidingö, nära Stockholm.
Medborgarplatsen
a) Röd, orange, gul, grön, blå, lila
c) Stadsbibliotek, teater, simhall, gymnastikhall, samlingslokaler.
d) Söderhallarna eller Södermalms saluhall.
Globen
a) Ericsson Globe, Annexet, Hovet och
Tele2 Arena.
b) Hovet invigdes år 1955. Ericsson
Globe och Annexet invigdes 1989.
Tele2Arenan invigdes 2013.
c) 2 miljoner
d) Allt möjligt, konserter, musikshow,
sportevenemang, seminarier, möten
e) Fotboll: Hammarby Fotboll, Djurgården Fotboll. Ishockey: AIK Hockey &
Djurgården Hockey
RÖDA LINJEN
Östermalstorg
a) T.ex. dansande kvinnor, en kvinna
hoppar rep, fredsduvan, ansikten, fåglar,
ödlor, träd, noter.

c) Bl.a. Sartre, Einstein, Fanon, Simone de
Beauvoir, Sapfo,Virginia Woolf, Brecht
Gamla stan
a) hästar, renar / älgar, hönor, ormar
c) Gränden heter Mårten Trotzigs gränd.
Tidigare hette den Trånga trappgränden.
e) Yngling bestiger häst.
BONUSUPPGIFTER
Drottninggatan
Bildgåtor:
a) 1904 öppnades Centralbadet.
b) Åhléns City
c) Sergels torg
d) Kulturhuset (Byggnaden omfattar
restauranger, utställningslokaler, konferenslokaler, konsertlokaler, biograf, bibliotek och teater)
e) Skivor, böcker, filmer
f) En del av Drottninggatan är en gågata, lejonen är trafikhinder i betong.
Strindberg-citat
a) Och jag tror inte på Gud? Åjo det gör
jag nog men jag tycker inte om honom allra helst sen han förstörde mina törnrosor.
b) Det är en snygg uppgift att vara diktare
- den förefaller mig lika hederlig som den
att förfalska växlar, men lönar sig sämre.
c) Hela livet är bara omtagningar.
d) En klok råtta måste ha många hål.
e) Jag är ställd under observation därför att jag misstänkes vara klok.
f) Jag ångrar icke boken för jag hade
endast att skriva den eller dö. Och jag
ville inte dö.
g) Låt resa en penis av röd sandsten på
min grav och rita dit hic jacet – här ligger han.
h) Jag är endast en teoretisk kvinnohatare. / Det fanns inget helvete på jorden
förrän paradiset blev riktigt färdigt, det
vill säga när kvinnan kom.
i) När man är 20 år har man löst världsgåtan, vid 30 börjar man tänka över den
och vid 40 finner man den olöslig.
j) Din mor var här och hon lämnar en
lukt efter sig som en ihjälslagen orm.
k) Regelbundna konstverk blir lätt tråkiga
liksom regelbundna skönheter. Fullkomliga
människor eller felfria äro ofta odrägliga.
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