
Pressmeddelande 

2017-06-13 
 

Egmont Publishing publicerar ett hundratal magasin och webbplatser, som Hemmets Journal, Hus & Hem, 
icakuriren, Kalle Anka, Vagabond, Bamse och KING Magazine. Därutöver har företaget en omfattande 
verksamhet inom böcker, spel, aktivitetsprodukter, event, e-handel och content marketing. Företaget omsätter 
cirka 1,1 miljarder kronor och har cirka 300 medarbetare i Sverige. Egmont är en stiftelse som omsätter cirka 
14,7 miljarder kronor, och som delar ut mer än 100 miljoner kronor varje år för att bidra till att utsatta barn 
och ungdomar får ett bättre liv. Läs mer på www.egmont.se. We bring stories to life. 

 

 

Stockholms tunnelbana flyttar till Ankeborg 
 
I det nya numret av Kalle Anka & C:o har hela Stockholms tunnelbanenät blivit 

ankifierat och namnen på alla stationer har bytts ut. Man kan till exempel åka 

mellan Muängen (Fruängen) och Smörby väntrum (Mörby centrum).  

 

I det senaste numret av Kalle Anka och C:o har Kalle blivit tunnelbaneförare och 

knattarna får följa med på en vindlande tur. Numret innehåller även en komplett karta 

över alla Stockholms tunnelbanestationer, men stationerna har fått nya namn som 

passar bättre i Ankeborg. Hammarbyhöjden har blivit ”Hamrar i slöjden”, 

Midsommarkransen heter numera ”Simhoppardansen” och Tallkrogen kallas för 

”Klentrogen”. 

Läsaren informeras 

också om att den 

som reser med 

Ankeborgs 

kollektivtrafik alltid 

måste ha en giltig 

biljett, annars 

utgår böter med 

”fjutton tusen 

kronor” som sätts 

in direkt på Joakim 

von Ankas 

bankkonto. Och 

skulle man glömma 

något på 

tunnelbanan så 

finns det ingen 

hittegodsavdelning, 

alla kvarglömda 

föremål skickas 

istället till 

”Pengabingen”.   

Precis som tunnelbanenätet i Stockholm, består Ankeborgs tunnelbana av 100 stationer 

fördelade på sju linjer.  

– Vi tror att alla våra läsare som åker tunnelbana kommer att uppskatta att de numera 

inte åker mellan exempelvis Sockenplan och Hötorget utan mellan Sockerplommon och 

Knöstorget. Alla stationer har fått ankifierade namn och många kommer nog att få sig ett 

gott skratt när de ser vad stationerna heter på den linje som de brukar åka med, säger  

Anna Bergström, projektledare på Kalle Anka & C:o. 

Tunnelbanenumret finns att köpa i butik från och med tisdagen den 13 juni.   

 

För mer information vänligen kontakta: 

Anna Bergström, projektledare Kalle Anka & C:o,  

e-post anna.bergstrom@egmont.se, telefon +46 72 300 61 71. 
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