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MYTOLOGISKT 

ASSOCIATIONSPYSSEL I 
 

Carl-Johan Ericsson 1969 
___________________________________________________________________________ 

 

Ange med bokstav efter siffrorna i vänsterspalten den mening, som på något sätt kan associeras till de 

mytologiska gestalterna. 

 
1 _____ Afrodite a) Under vår sjöresa uppträdde min a kamrater bokstavligen som 

2 _____ Apollo      riktiga svin. 

3 _____ Akilles b) Jag har många järn i elden. 

4 _____ Artemis c) Jag skyddar boskapen, men ibland skräms jag. 

5 _____ Asklepios d) När jag ville hjälpa människorna, blev de andra eld och lågor. 

6 _____ Eris e) Omständigheten kring min födelse är något skum. 

7 _____ Ganymedes f) Får jag en obol, får du åka med över. 

8 _____ Hefaistos g) Min huvudkult är förlagd till Epidauros. 

9 _____ Herakles h) Jag och mina systrar har alla olika uppgifter. 

10 ____ Ikaros i) Har du glömt min funktion, får du leta i en uppslagsbok. 

11 ____ Iris j) Mitt yrke? Jo, jag är stor verkmästare. 

12 ____ Karybdis k) Jag har en tvillingbror, som är bra pilskytt. 

13 ____ Kentaur l) Jag har många strängar på min lyra. 

14 ____ Kerberos m) Jag känner mig sårad, när man är mig hack i häl. 

15 ____ Klio n) Även om det är hårda bud, kommer jag med dem. 

16 ____ Hermes o) Den som råkar ut för min syster får skylla på oturen. 

17 ____ Lete p) Hennes äpple blev bröllopets tvisteämne. 

18 ____ Medusa q) Som han bäddar, får man ligga. 

19 ____ Odysseus r) Redan som liten blev jag utsatt för obehag. 

20 ____ Oidipus s) Jag var alltför högtflygande, visade det sig. 

21 ____ Karon t) Jag skällde ut honom tre gånger samtidigt. 

22 ____ Pan u) Idag känner jag mig som en halv människa. 

23 ____ Prokrustes v) Mina damer och herrar, maten är serverad. 

24 ____ Prometeus x) Jag vågar faktiskt inte se mig i spegeln. 

25 ____ Tantalos y) Från infraröd till ultraviolett. 

26 ____ Janus z) Jag vänder mig aldrig om för att se vad som hänt bakom mig. 

 å) Viss är jag böjd för att dricka, men så långt som till att äta kan jag 

      inte sträcka mig. 
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MYTOLOGISKT 

ASSOCIATIONSPYSSEL II 
 

Carl-Johan Ericsson 1979 
___________________________________________________________________________ 
 

Ange med bokstav efter siffrorna i vänsterspalten den mening, som på något sätt kan associeras till de 

mytologiska gestalterna. Några gestalter passar ihop med två meningar. 
 

1 _____ Afrodite a) Han kände sig sårad, för att man var honom hack i häl. 

2 _____ Asklepios b) Det är inte ens fel att två träter. 

3 _____ Achilles c) Med ett ansikte som endast en mor kan älska. 

4 _____ Apollo d) Med många järn i elden. 

5 _____ Karybdis e) Våghalsigheten var solklar. 

6 _____ Eris  f) Visserligen vatten till hakan, men ingen frukt över huvud taget. 

7 _____ Ganymedes g) Skum personlighet. 

8 _____ Medusa h) OS-ryttarens önskedröm? 

9 _____ Hefaistos i) Ormen kring staven. 

10 ____ Iris  j) Han skällde ut mig tre gånger samtidigt. 

11 ____ Tantalos k) Får jag be om notan? 

12 ____ Ikaros l) Så långt tillbaks jag kan minnas, har jag lidit av glömska. 

13 ____ Kentaur m) Pest och förödelse i hären. 

14 ____ Kerberos n) Från infraröd till ultraviolett. 

15 ____ Lete  o) Den som undgår mig och min syster kan skylla på turen. 

16 ____ Prokrustes p) Mina kamrater uppträdde som riktiga svin under vår sjöresa. 

17 ____ Oidipus q) Förutseende som jag är, tog jag med en ask tändstickor. 

18 ____ Odysseus r) Tack, men jag föredrar att sova på min luftmadrass. 

19 ____ Prometeus s) Vore jag en av De Aderton, vore vi dubbelt så många. 

20 ____ Thalia t) Personlighet med tidigt utsatt position. 

  u) Miss Olympen. 

  v) Jag uppträder även som musiker, när jag är på lyran. 

  x) Första exemplet på ofrivilligt höga hopp för herrar. 

  y) Personlighet med komplex. 

  z) Olympens Ipren. 

  å) Var vänlig spring efter min sköldpadda, om du hinner ifatt den. 
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MYTOLOGISKT 

ASSOCIATIONSPYSSEL III 
 

Carl-Johan Ericsson 1983 
___________________________________________________________________________ 

 

Anknyt nedan uppräknade mytologiska gestalter med nedanstående uttalanden. Förklara 

associationerna! 

Afrodite Danaiderna  Eurydike  Minotaurus 

Ariadne Eris  Iason  Odysseus 

Athena Eros  Midas  Phaeton 

 

1 Om ni är av den rätta ullen, hänger ni väl med mig ut idag. _____________________ 

2 Finns det bara olivträd i närheten, brukar jag ana ugglor i mossen. _____________________ 

3 Jag skulle aldrig ha kastat ifrån mig frukten, om jag hade fått 

   sitta med vid bordet.    _____________________ 

4 När jag nu blivit isolerad, önskar jag faktiskt att han hade 

   tappat tråden.    _____________________ 

5 För den där drakens skull kan jag inte hålla mig i skinnet. _____________________ 

6 Nu förstår jag varför man tycker att min födelseort verkar skum. _____________________ 

7 Visserligen är jag ung, men inte trodde jag att det skulle skena 

   iväg så bara för att jag var lite upprymd.  _____________________ 

8 Hade du bara varit framsynt, hade det inte funnits någon återvändo. ___________________ 

9 Det där uttrycket ’morgonstund har guld i mund’ har jag lite svårt 

   att svälja.    _____________________ 

10 När han träffar någon, blir det oftast ett hjärtligt möte. _____________________ 

11 Det är klart att jag lättare skulle finna en utväg, om jag inte 

     vore så tjurskallig.    _____________________ 

12 Vi är överösta med arbete, och ändå arbetar vi bara på håltimmar. ____________________ 
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MYTOLOGISKT 

ASSOCIATIONSPYSSEL IV 
 

Carl-Johan Ericsson 1983 
___________________________________________________________________________ 
 

Anknyt nedan uppräknade mytologiska gestalter med nedanstående uttalanden. Förklara 

associationerna! 

Apollon  Argus  Athena  Atlas 

Eko  Frixos  Herakles  Hermes 

Medusa  Penelope  Perseus  Vesta 
 

1 Jag har verkligen blick för folk, som har lätt för att stelna till. _____________________ 

2 Du är, min själ, ännu inte så nedgången, att du inte behöver 

   min ledning.    _____________________ 

3 Min man verkar bortkommen och här hemma är stämningen 

   lite uppriven nattetid.    _____________________ 

4 När min son övertog läkarpraktiken, fick jag även tid för annat. 

   Jag har ju många strängar på min lyra.   _____________________ 

5 Jag var fullt rustad att utgöra hans huvudproblem.  _____________________ 

6 Tack vare dussintals med jobb har jag lyckats slå mig fram. _____________________ 

7 Jag har behov av en ögontjänare med slumrande begåvning. _____________________ 

8 Om jag hugger till, produceras i genomsnitt en häst.  _____________________ 

9 Jag har blivit härdad genom all underhållning från flickornas sida. ____________________ 

10 Jag har så mycket hängande över mig, att det vore på tiden, 

     att jag i stället finge uppbära lön.   _____________________ 

11 Även om han är helt upptagen, röstar jag på honom – det är 

     ju det enda jag kan göra numera.   _____________________ 

12 Om min syster lyckats hålla sig i skinnet, hade hon inte behövt 

     leva ett så vågat liv till slut.   _____________________ 


