
spelregler
Du och dina medspelare täfvlar om vem som först eröfvrar en av 
Stockholms stadsdelar. Besök www.ninjaprint.se/hufvudstaden 
för ett roligare sätt att lära er reglerna.

maria ”marias enmansorkester” Johansson
(1918–2002)

Ensamspelande gatumissionär vars tre 
decennier långa framträdande gick få 
stockholmare förbi.

estrid ericson 
(1894–1981)

Trendkänslig i nredningsentreprenör 
med ett öga för talanger som skapat 
svensk stilhistoria.

maria ”marias enmansorkester” Johansson
(1918–2002)

Ensamspelande gatumissionär vars tre 
decennier långa framträdande gick få 
stockholmare förbi.

August strindberg 
(1849–1912)

Absintälskande ockultist som använde 
såväl penna, pensel som slutare för att 
gestalta sig själv och sin omvärld.

gunnar Asplund 
(1885–1940)

Biblioteksritande funktionalist som 
var med och formade det offentliga 
rummet och vilar i sin egen skapelse.

kenneth ”kenta” gustafsson 
(1948–2003)

Livsbejakande mods, musiker och 
medmänniska som levde hungrigt 
och gick bort för tidigt.

Grafisk form: Joakim Bergkvist | © 2013 Ninja Print | www.ninjaprint.se/hufvudstaden

Utvecklat i Göteborgs spelfabrik
Har du ris eller ros till oss? Hör av dig till hufvudstaden@ninjaprint.se

1 Spelplan 2 Tärningar 6 Spelpjäser 300 Frågekort 

4 Kategorikort 37 Händelsekort 34 Gatukort

KARTONGEN INNEHÅLLER
monica Zetterlund
(1937–2005)

Skönsjungande, värmländsk jazzvirtuos 
som besjöng sin nya hemstad och vars 
röst trollband en hel värld.

FLANÖRER

SÄLLSKAPSSPELET



FRÅGOR OCH GATOR
Spelets gator kan tillhöra dig själv, en annan spelare eller vara lediga. Gatukortet du 
får när du svarar rätt på en fråga (eller flera) visar att gatan är din. Alla frågor ställs 
utan alternativ. Alternativen läses först när någon spelar ut händelsekortet Alternativ.

Ledig gAtA

När du landar på en gata som inte tillhör någon annan spelare får du svara på en 
fråga. Spelaren till vänster läser frågan och svarar du rätt får du gatan, svarar du fel 
händer ingenting. Turen går därefter vidare till nästa spelare.

egen gAtA

Om du hamnar på en av dina egna gator får du slå en gång till med tärningarna 
och gå vidare.

AnnAn speLAres gAtA

Om du hamnar på en gata som tillhör en annan spelare kan du välja att slå en gång 
till och gå vidare, eller att utmana motspelaren och försöka ta gatan.

Om du väljer att utmana din motspelare måste du svara rätt på en eller flera 
frågor. Först räknar du hur många gator (exklusive eventuella jokrar) mot spelaren 
har i den stadsdel gatan tillhör. Därefter får du svara på lika många frågor, i den 
kategori tärningen du gick med till gatan visade. (Dra alltså ett nytt frågekort m ellan 
varje fråga.) Så fort du svarar fel har du förlorat chansen att ta över gatan, och turen 
går vidare till nästa spelare.

Om du däremot svarar rätt på alla frågor får den som äger gatan försvara den 
genom att svara på en fråga i samma kategori. Vid rätt svar behåller ägaren gatan, vid 
fel svar tillfaller gatan dig.

Om du sLår LikA

Visar båda tärningarna samma siffra flyttar du din spelpjäs det antal steg (en av) 
tärningarna visar. Om du hamnar på en ledig gata får du den utan att behöva svara 
på en fråga. Om du däremot hamnar på en gata som tillhör en av dina motspelare 
och väljer att försöka ta gatan behöver du svara på en fråga färre än vad spelaren 
har gator i den stadsdelen. Dubbelslaget räknas alltså som rätt svar på första frågan. 
Motspelaren har förstås möjlighet att försvara sig enligt ovan.

JOkrAr

Jokrar är gator och kan räknas till vilken stadsdel som helst (du kan t.ex. vinna med 
tre Södergator och två jokrar). Detta gäller dock inte när du ska försöka ta en av 
dina motspelares gator – då räknas jokrar varken till någon stadsdel eller som en 
egen stadsdel tillsammans med andra jokrar.

HÄNDELSEKORT
Alla spelare ska alltid ha två händelsekort på handen. När du spelar ut ett händelse
kort tar du omedelbart ett nytt. Du får när du vill (om det är möjligt) spela ut ett 
händelsekort, och du kan spela ut hur många du vill. De kan antingen spelas på dig 
själv eller på en av dina motspelare för att hjälpa eller stjälpa. Det framgår av texten 
på händelsekorten hur de får användas. Om tvetydigheter uppstår gäller det som 
står på händelsekorten före reglerna i regelhäftet.

undantag: Den spelare som läser en fråga får inte spela ut något händelsekort. 
Händelsekort som påverkar en redan påbörjad händelse får inte heller spelas ut. 

Utspelade händelsekort läggs i en slaskhög. När högen med  
händelsekort är slut blandas slaskhögen till en ny hög 
med baksidan upp.

exempel: Dogge hamnar på Hötorget och bestämmer sig för att utmana Sylvia, och ska då besvara två frågor eftersom 

Sylvia äger både Drottninggatan och Hötorget i samma stadsdel. Dogge svarar rätt på frågorna vilket gör att Sylvia får 

chansen att försvara sig genom att svara på en fråga i samma kategori. Sylvia svarar fel och Hötorget tillfaller Dogge.

exempel: Greta spelar ut kortet Alternativ. Stellan vill avbryta händelsen genom att spela ut kortet Avbryt, men Paolo har 

redan börjat läsa upp alternativen. Det är därmed för sent för Stellan att spela ut kortet.

SPECIALRUTOR

TUNNELBANA

Du tar tuben till valfri plats på spelplanen. Om du åker till en plats där du ska svara 
på frågor avgör antalet steg du tog för att komma till Tunnelbanan vilken fråge
kategori som gäller.

SkANSEN

Du blir rädd för älgarna och byter därför plats med en av dina motspelare. Fortsätt 
sedan på samma sätt som om du hade slagit tärningen och hamnat på denna plats.

STUrEpLAN

Du hoppar in i en taxi utan att riktigt veta vart du är på väg. Slå en tärning för att 
ta reda på det:

1–2:  Du betalar taxiresan med en av dina gator. Lämna valfri gata till den spelare 
som har minst antal gator. (Om flera spelare har lika få gator får de göra upp 
med ”sten, sax, påse” – vinnaren får gatan.)

3–4:  Åk till valfri plats på spelplanen. Fortsätt sedan på samma sätt som om du hade 
slagit tärningen och hamnat på denna plats.

5–6:  Stig av vid valfri ledig gata och ta tillhörande gatukort utan att behöva b esvara 
någon fråga. Finns det ingen ledig gata får du i blindo dra en gata från den 
spelare som har flest antal gator. (Om flera spelare har lika många gator får 
de göra upp med ”sten, sax, påse” – förloraren ger dig sedan en av sina gator.)

GAMLA STAN

I det gamla Stockholm gäller gamla regler. Du får, om du vill, utmana en av dina 
motspelare men behöver bara svara på en enda fråga, oavsett hur många gator mot
spelaren äger i den stadsdel den aktuella gatan tillhör. Motspelaren har som vanligt 
möjlighet att försvara sig. Det antal steg du tog för att komma till Gamla stan avgör 
vilken frågekategori som gäller.

SkärGÅrDEN

Du, som så många innan dig, fängslas av de karga vidderna. Stå över ett kast och njut.

NU KAN NI BÖRJA SPELA! 
 RESTEN AV REGLERNA KAN NI LÄRA ER EFTER HAND.

1. placera spelplanen på bordet.

2.  Blanda händelsekorten. Dela ut två till varje spelare och lägg resten i en 
hög på bordet med baksidan upp. Alla spelare ska alltid ha två händelse
kort på handen – när ett kort spelas ut dras genast ett nytt.

3.  Blanda gatukorten (inklusive jokrarna) och dela också ut två av dessa  
till varje spelare. Lägg korten med framsidan upp framför dig. 

4.  placera din spelpjäs på en av de gator du har blivit tilldelad. Det blir  
din startplats.

5.  placera frågekorten i en hög med baksidan upp.

6.  Den som har bott längst tid i Stockholm börjar. Därefter går turen  
vidare medsols.

FÖRBEREDELSER

1.  Fokusera på en stadsdel och skaffa flera gator i den. på så vis blir det 
svårare för dina motspelare att ta gatorna ifrån dig.

2.  Glöm inte att spela händelsekort. Ju fler händelsekort du spelar, desto 
större chans är det att du får ett händelsekort som du verkligen behöver.

3.  Håll koll på dina motspelare så att ingen får sin femte och sista gata utan 
att du är beredd på det.

4.  Jokrarna är bra att ha men de är också lätta att bli av med. kanske kan 
det vara värt att börja bråka om dem först mot slutet?

5.  är ni nya i stan eller inte kan så mycket om Stockholm kan ni  komma 
 överens om att alltid använda alternativ till frågorna. I så fall plockas 
 händelsekorten Alternativ bort från spelet.

TIPS

SPELPLANEN
Spelplanen består av 40 rutor, varav 34 gator. Gatorna är fördelade på sex stads
delar, med fem gator i varje samt fyra jokrar. Jokrarna kan tillhöra valfri stadsdel. 
Utöver gatorna finns det sex specialrutor, hur dessa rutor fungerar förklaras längre 
fram i spelreglerna.

HUR MAN VINNER
Den spelare som först skaffar samtliga fem gator i en stadsdel – eller t.ex. tre 
gator i en stadsdel plus två jokrar – vinner.

SPELETS GÅNG
Slå båda tärningarna och välj därefter en av dem. Den tärning du väljer avgör 
vilken frågekategori du ska besvara och hur många steg du får flytta din spel pjäs. 
du får bara förflytta dig medsols.

exempel: Hjalmar slår en fyra och en etta. Han funderar på att gå till gatan som är ett steg framför, men är inte så d uktig 

på geografi. Därför väljer han att i stället gå fyra steg och får då svara på en sportfråga.

1. Geografi 2. Nu och då 3. Kultur och nöje 
4. Sport och fritid 5. Blandat 6. Valfri kategori

FRÅGEKATEGORIER


