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Nattleoparden är helt förbryllad av Erik Johanssons bilder som vänder upp och 

ner på verkligheten. Var kan man ens hitta så speciella landskap och byggnader 

till sina fotografier? Eller har kanske konstnären skapat egna landskap med 

hjälp av sin fantasi och andra hjälpmedel? Konstverken är i alla fall så förvirran-

de för ett kattdjur att några detaljer har förblivit oklara, och till det behövs er 

hjälp. Kan ni vänligen söka upp bilderna i utställningen och med hjälp av denna 

blankett kolla upp vissa (ibland också ganska tokiga) detaljer?  

Demand and Supply, alltså på svenska efterfrågan 

och utbud. Vad har det att göra med grävmaskinerna 

och grävandet under staden? Vill Johansson berätta 

något för oss med hjälp av detta verk?  

Hur många grävmaskiner kan du se på arbetsplatsen i 

verket?  

A) 11  

B)  1  

C)  5 

D)  Inte syntes det några maskiner där inte!  

Klockan håller på att sköljas under vågorna! Fungerar 

den månne fortfarande? I verket Lifetime försöker en 

liten människa balansera på klockans minutvisare. 

Man får vara försiktig så att man inte halkar ner i det 

skummande vattnet. Brrrrrr, vattnet är säkert kallt! 

Inte heller är vi stora katter särskilt förtjusta i vatten!  

Men vilken färgs skjorta har människan på bilden på 

sig?  

A) han hade visst ingen skjorta        

B)  blå  

C)  röd               

 D)  vit  Erik Johansson: Lifetime 2017 



Erik Johansson: Office Escape 2019 

Office Escape skildrar försöket att fly från arbetsp-

latsens rutiner och pressen utifrån. Med hjälp av sin 

fantasi och ett riktigt fint pappersflygplan tänker 

mannen bryta sig loss från vardagen!  

Tycker du att vuxna ibland stressar lite för mycket 

på grund av sina jobb? Skulle en liten fantasilek eller 

pyssel med pappersflygplan kunna vara på sin plats 

ibland?  

Det som leoparden lämnade att tänka på är hur mån-

ga mappar som hade glömts kvar på kontorets golv?  

A) 1  

B) Inte fanns det några mappar där inte!  

C) 5    

D) 18  

Hmmmm, vi har med min vän Jaguaren funderat 
på hur moln blir till. Johansson ger en intressant 
förklaring i sitt verk Cumulus & Thunder.  

Är månne en trädgårdssax det bästa verktyget 
då man ska klippa fårens ull? Och hur är det med 
personer som klipper ullen av svarta stormfår, 
kan de bli träffade av blixten?  

Se efter, ser du några bostäder på bilden?   

A) jo, en blå lada  

B) inte finns det något där!  

C) jo, en husbil     

D) jo, ett rött hus  

Erik Johansson: Cumulus & Thunder 2017  

Erik Johansson: Boy of Hope 2019 

Ojojoj, vilken ståtlig pappersbåt! Vart är månne pojken på bilden på 

väg med den? Resväskan är packad och nya äventyr ute i världen 

väntar.  

Pojken har någonslags festlig accessoar kring halsen, men eftersom 

det är ett onödigt föremål för Nattleoparder så kan jag inte alls 

komma ihåg vad det var för något?  

A) en fluga             

B) B) en slips  

C)  en hemnyckel  

D)  ett halsband av guld  



Erik Johansson: Leap of faith  2018 

Ta ännu en titt, hur många gasflaskor finns det 

på ballongstationen på bilden?  

A) 1    

B)  det syntes inga gasflaskor!  

C) 10   

D) 11  

Ett modigt steg ut i det okända! Hjälten i ver-

ket Leap of Faith har en stark tilltro till att 

ballongen som han har fått från ballongssta-

tionen bär! Nattleoparden måste vara väldigt 

försiktig så att dess vassa klor inte sticker 

hål på ballongen under färden!  

Vem kan du lita lika mycket på, som mannen 

på bilden litar på sin ballong? Behöver alla 

ibland någon som lyfter upp en?  

Oj nej! Brådska och olika förpliktelser hopar sig 

så lätt! Vuxna har ibland så många skyldigheter 

att det känns som att de inte alls har någon tid 

för egna intressen eller annat roligt.  

Tidsplanering är viktigt! Man borde inte samla 

på sig en för stor last av klockor att släpa på!   

Men vilka ståtliga fickrovor! Hur många fickur 

(fastän de inte har rum i fickan i den där storle-

ken) hittar du på bilden?  

A) 5   

B) 8  

C) 0, endast gökur   

D) 15  

Erik Johansson: Give me time 2019 



Det här serviceföretagets arbetstagare 

erbjuder tydligen femstjärnig och 

fullmånsbetjäning! Det vore trevligt att kän-

na till företagets namn för framtida bruk. 

Leoparden kanske behöver några hjälpande 

händer om tassarna inte räcker till.  

Kan du se vad det står på sidan av deras bil?  

A) Vasa elektriska  

B) Full Moon Service  

C) Moons R’ Us      

D) VPS  
Erik Johansson: Full Moon Service 2017 

Erik Johansson: The Architect 2015 

Vilket alldeles märkligt hus? Där är tydligen 

arkitekten i sitt jobb. Sitter han på in- eller 

utsidan av huset? Nu blir man nog helt virrig!  

Men när den där hunden sitter där och vaktar 

så vågade jag inte smyga närmare. Kan du 

kolla hur många färdiga ritningar arkitekten 

har hängt upp på väggen?  

A) 14     

B) 0, ingen är färdig!  

C) 16      

D) 2  

Erik Johansson: Stellantis 2019 

Milda makter! Där plockar ju kvinnan ner 
stjärnor med en jättepincett! Det går ju 
inte för sig. 

 Hur ska leoparden kunna se var den 
smyger fram i natten om det inte ens 
finns stjärnor som lyser upp vägen.  

Titta noggrannare på konstverket. Hur 
många stjärnor har den där filuren redan 
hunnit snappa åt sig?  

A) 0, alla verkar finnas kvar      

B) 2  

C) 2000      

D) 13  


