
Några bilder från Stockholmsresan sept 2010, NV2 och NV3 

 

Lunch på vägen upp med utsökt mat från skolköket, en pastasallad. Kontigt nog var det en del 
elever som försvann bakom bussen. Det fanns ett gult M där borta en bit bakom bussen. 

 

Första anhalten var polishuset i Stockholm. Besök på tekniska roteln.  



 

Martina Nilsson som är chef för DNA-undersökningarna på tekniska roteln berättar om hur man 
använder DNA som en viktig del av den tekniska bevisföringen. Vi fick också reda på att man 
håller på att utveckla ny en metod för att plocka ut DNA ur fingeravtryck. Varje gång du sätter 
ned tummen på något lossnar några celler med ditt DNA. Detta kommer då att komplimentera 
fingeravtrycksstudierna. 

 

 

 

På kvällen första dagen var det ett besök på Dramaten.  En familj - August: Osage County   

När patriarken i den intellektuella och dysfunktionella familjen Weston försvinner, samlas hela 
klanen i det stora huset på landsbygden. Men stämningen är allvarligt infekterad. Och inte blir 
det bättre av att huset bubblar av hemligheter, illegala substanser och förbjudna relationer. I 
fokus står fem rejäla kärringar – elaka, sköra och sårade. En familj är ett tragikomiskt drama som 
snuddar vid fars, där bitter cynism varvas med en djup längtan efter kärlek. Pjäsen är full av 
färgstarka karaktärer och bjuder på en sällsynt skådespelarfest. 

En verkligt dysfunktionell familj. Tur att man inte är född i en sådan familj tyckte alla. 



 

Våra förväntansfulla elever. 

 

Börje Ahlstedt sitter i soffan. Hans namn var obekant för de flesta eleverna men när man sa 
Ronja Rövardotters farsa så visste alla vem det var. 



 

Kojplats förr NV3 men NV2 fick sova på land som riktiga landkrabbor 

 

 

På väg till riksdagshuset. Första studiebesöket andra dagen. 



 

Samlade i entréhallen i den gamla delen av riksdagshuset. 

 

Blivande riksdagsmän sitter samlade i ett utskottsrum. 



 

Utsikten från riksdagshuset 

 

Kammaren 

 

Våra elever var mycket intresserade av vad guiden berättade och de ställde många bra frågor om 
riksdagsarbetet. 



 

Gamla Stan fixade eleverna på egen hand. 

 

Vaktombytet på slottet hann några också att se. 

 

Utsikten från slottsbacken där vi samlades efter rundvandring på egen hand i Gamla Stan 



 

Sista skymten av vandrarhemmet Af Chapman genom bussrutan. Bakom båten ser vi det gula 
huset där NV2 fick bo. 

Studiebesöket i Stockholm avslutades med ett besök på Skansen. Det var ett besök som eleverna 
hade valt själva. Här följer bilder på några av de exotiska djuren som vi såg. 

 

Babianhonan har världen färggladaste häck. 



 

En som väntar på mat. 

 

Nakenråttor från Östafrika. Ser ut som en kombination av rumpnissar och korvskinn. 

 

De hade en utställning av tallriksstora spindlar när vi var där. 



 

Kackerlackor i stora mängder. 

 

Lemur från Madagaskar. 



 

Lejontamarin från Sydamerika 

 

Rockan avslöjar sin hemliga sida. 

 

En Stockholmsresa som denna får alla NV-elever på Lagmansgymnasiet göra. Vi hade tur med 
vädret och alla var nöjda med resan. 

 

PS: Vad gjorde lärarna när eleverna kollade stan i väntan på skådespelet på Dramaten? 

 

 

 

 

 



De gick på Berns Salonger, ett välbehövligt break från, ja du vet…… 

 

 

 


