Promenera i Freddes, Zackis och Mimmis fotspår på egen hand!
Den här vandringen kan du göra med några kompisar, med din klass eller med familjen.
Längs vägen finns frågor att svara på eller bara fundera på. Det är helt frivilligt.
Om du vill kan du skicka svaren i ett mail till mig: kerstin@lundberghahn.se
Då svarar jag och avslöjar ett par hemligheter!
Ha det så trevligt, och om du gillar promenaden – skriv en hälsning i min gästbok på
www.lundberghahn.se som tack!

1. Börja utanför Seven Eleven på Mariaplan. Fundera på var du skulle ställa en olåst cykel
som lockbete, och fundera på var du skulle gömma dig för att spana. Kanske vill du
provspana?
Promenera sedan motsols, förbi apoteket, över spårvagnsspåren och övergångsstället och in på
Wärnsköldsgatan (bredvid fotoaffären).
Fråga 1: Vad heter blomsteraffären bredvid fotoaffären och vad är det för blomma på
skylten? (Varför i all sin dar frågar jag det? Jo, det finns en förklaring …)
___________________________________________________________________________

2. Det var på Wärnsköldsgatan Zacki sprang iväg när Mimmi blev arg på honom för att
hennes cykel hade försvunnit.
När ni promenerar längs Wärnsköldsgatan kan ni passa på att titta in på någon av gårdarna.
Det är typiska göteborgska landshövdingehus, och jag tänker mig att Fredde, Zacki och
Mimmi bor i sådana hus … fast inte precis här. Först ska ni få se deras skola!
I slutet på Wärnsköldsgatan svänger ni höger på Birger Jarlsgatan och kommer ut på platsen
ovanför plaskdammen, ”plaskis”, som sommartid är fylld med vatten och lekande barn.
Fråga 2: Den ståtliga skolbyggnaden ovanför plaskdammen heter Kungsladugårdsskolan. När
området planerades för 100 år sedan hade man tänkt ha ett annat slags hus här. Något pampigt
som skulle stå där på höjden, i slutet på den breda allén nedanför som går nästan hela vägen
nerifrån älven. Kan ni gissa vad det var för slags byggnad man hade planerat?
___________________________________________________________________________

3. Gå upp till höger om den stora skolbyggnaden på Olof Strålegatan. Ni behöver inte gå in
på skolgården, för Fredde, Zacki och Mimmi är säkert inte här idag. Titta istället in på
kyrkogården. Här är muren där Freddes lillasyster envisades med att balansera. Bakom
samma mur gömde sig Fredde, Mimmi och Zacki när de skulle spionera på cykeltjuvarnas
förråd mitt emot kyrkogården. Men vänta nu – ser ni några förrådsfönster?
Hm … Jag måste erkänna en sak: jag ändrar på saker när jag skriver. Finns det inget förråd i
verkligheten så hittar jag på ett.
Faktum är att det är ett ganska bra sätt att få fart på fantasin. Utgå från verkligheten och ändra
på saker och ting.
Fråga 3: Prova själva får ni se. Gå omkring en stund, i tystnad, och läs på gravstenarna.
Kanske finns det någon gravsten som väcker fantasierna. Vem var han eller hon som ligger
där? Vad har han eller hon varit med om i sitt liv?
Obs! Den här frågan ska man inte skriva ner något svar på. Men visste ni att det var på det
här viset som Astrid Lindgren kom att börja fantisera om Bröderna Lejonhjärta?! Fast det
var på en annan kyrkogård.

4. Sväng ner på Strandridaregatan när ni har tittat färdigt på kyrkogården. Fortsätt gärna att
spana efter förrådsfönster.
OBS! Trampa inte i rabatterna, då blir folk som bor här inte så glada.
Men om någon granne ändå tycker att ni beter er underligt, svara bara:
”Ursäkta att vi stör. Vi är på jakt efter en cykelliga!”
Efter bara några steg kommer ni till den vackra lilla platsen där Strandridaregatan möter Stilla
gatan. Här finns en sandlåda och ett par parkbänkar att sätta sig på.
Jag är inte riktigt säker, men jag tror att det är här de bor – Fredde, Zacki och Mimmi.
Hur var det nu? Zacki har flyttat in i samma trappuppgång som Mimmi, men bor på våningen
ovanför. Fredde bor längre bort på samma gata.
Fråga 4: Se er omkring på husen och gårdarna. Har ni något förslag på vem som bor var?
___________________________________________________________________________

5. Fortsätt sedan Strandridaregatan ut till Mariagatan igen. Nu har ni gått en liten runda
och tittar ni till höger så ser ni Mariaplan där ni började. Och ställer ni er utanför mataffären
så står ni precis där Svart bälte, bok nummer två om Fredde, Zacki och Mimmi börjar.
Har ni läst den? Minns ni i så fall i början: Fredde och Mimmi är på väg ner från skolan. De
går och pratar med skolmorfar Birger. Plötsligt får Mimmi syn på något förfärligt: En mamma
med barnvagn har stannat precis vid övergångsstället. Hon står och tittar efter en tjutande
brandbil som kör iväg borta vid Mariaplan någonstans. Men det förfärliga är att det kommer
en spårvagn från andra hållet, och hennes barnvagn står halvvägs ute i spåret – mitt i vägen!
Spårvagnen plingar men mamman hör inte … Då kastar sig Birger upp på cykeln.
Akta er – här kommer han flaxande!
Fråga 5: I slutet på Svart bälte går Mimmi och Fredde förbi ett café där de stöter på ett par
personer som är viktiga för handlingen. Vilket café skulle det kunna vara, tror du?
___________________________________________________________________________

Tack för att du tog dig tid att promenera runt i Freddes, Zackis och Mimmis fotspår. Hoppas
du tyckte det var kul att se ställena som har inspirerat mig i verkligheten. Du har också insett
att jag, liksom alla andra författare, håller på med en massa påhitt och ljug.
Men jag tror att en del påhitt kan säga något viktigt om hur det är i verkligheten. Vad tror du?
Hälsningar,
Kerstin Lundberg Hahn

