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stockholmskällan

Hur mycket kan du om Stockholm
n n Så du tror att du vet
något om Stockholm? I så
fall är du i gott sällskap.
Det produceras mängder
av litteratur om staden,
görs utställningar, arrange

2. När Stockholmskännaren Bo
Ancker var liten på 1920-talet
trodde han sig veta hur spökena i Spökparken luktade. Men
vad var det egentligen han
kände?
1. Lukten från en parfym
fabrik på Holländargatan.
X) Lukten från en färg
fabrik på Holländargatan.
2) Lukten från ett bryggeri
på Holländargatan.
Vad
spökade
i Anckers
näsa?

3. Bakom Finska kyrkan vid
Slottsbacken finns en speciell
staty. Vad föreställer den?
1) En björn som barn bru
kar klättra upp och sitta på.
X) En viking som turister
brukar fotograferas bredvid.
2) En pojke som brukar få
mössa och halsduk på vintern.
4. Fram till mitten av 1500-talet bodde stadens bödel på
Prästgatan. Hur kände man
igen honom?
1) Han hade inga öron.
X) Han hade ingen näsa.
2) Han hade bara ett öga.
5. Vad tog professorskan Calla
Curman initiativ till i hemmet
på Floragatan 3 under slutet av
1800-talet?

1) ”De Curmanska mot
tagningarna”, festliga kul
turkvällar gästade av tidens
kändisar.
X) ”Det Curmanska kö
ket”, frukostservering för
fattiga ungkarlar.
2) ”Det Curmanska gym
nastiksällskapet”, daglig
friskvård för Östermalms
hemmafruar.
Calla Curman
= kultur?
6. Vad hände utanför Grand
Hôtel den 23 september 1885?
1) Sångerskan Christina
Nilsson bodde på hotellet
och när de skrikande beund
rarna nedanför hennes föns
ter skulle köras bort av poli

sen utbröt slagsmål och en
polis dödades.
X) Sångerskan Christina
Nilsson kom direkt till hotel
let från en konsert då en för
virrad beundrare sprang
fram och misshandlade
stjärnans man till döds.
2) Sångerskan Christina
Nilsson sjöng från en bal
kong och beundrarna var så
angelägna att komma fram
att flera klämdes ihjäl.

7. Vilket är det officiella namnet på glaspinnen på Sergels
torg?
1) Vertikal kristallaccent i
järn och vatten.
X) Accentvertikal i kristall
och sten.
2) Kristall, vertikal accent
i glas och stål.
n Rätt svar får du om du
vänder tidningen upp och
ner. Är du sugen på mer?
Kom gärna på Stadsbibliote
kets Stockholmsquiz sönda
gen 21 november (se biblio
teket.se).
Sandra Sporrenstrand

vad heter den egentligen? Sergels torg och glaspinnen.

Rätt svar: 1) X, 2) X, 3) 2, 4) 1, 5) 1, 6) 2, 7) 2.

1. Vad fanns på Stortorget på
1950-talet?
1) Ett telefontorn.
X) En parkeringsplats.
2) En tunnelbanenedgång.

ras stadsvandringar, sänds
radioprogram – och publi
ken sviker inte. Vill du testa
hur mycket du snappat upp
i kunskapsflödet? Här är
några riktigt kluriga frågor.

Läs mer om det gamla Stockholm på Stockholmskällan – www.stockholmskallan.se
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