
	

Frågesport runt Gamla Stan 
Går runt till de olika museerna i Gamla Stan och svara på frågorna nedan. Om 
museet är öppet – svara på båda frågorna, om museet är stängt – svara bara på 
den första frågan. 

Nobelmuseet	
Nobelmuseet ligger på Stortorget i det gamla börshuset. Här kan du se 
Nobelmedaljer, filmer om olika Nobelpristagare och föremål med spännande 
koppling till Nobelpris och Alfred Nobel. 
 
Utanför museet:  
Nobelmuseet delar hus med en av de Nobelprisutdelande institutionerna. Namnet 
på den står på husets fasad (väggen på utsidan). Vad heter institutionen? 

Svar: __________________________________________________________  

Inne på museet:  
Bakom entrédisken inne på Nobelmuseet finns sex stycken bildskärmar som var 
och en berättar om en priskategori. Vilka är de sex nobelpriskategorierna? 

Svar: __________________________________________________________ 

Livrustkammaren	
Livrustkammaren var en gång kungens vapenförråd på slottet. Idag är det ett 
museum där man kan se rustningar, vapen, dräkter, vagnar och en massa andra 
saker som har tillhört kungar och drottningar. 
 
Utanför museet:  

Vad är det för djur på skylten över entrén? 

Svar: __________________________________________________________ 

 
Inne på museet:  
Passera kassadisken och sväng höger. På väggen rakt fram ser du namnen på två 
vinhandlare som hyrde plats för sina vintunnor här i källaren på Stockholms slott 
innan Livrustkammaren flyttade hit 1978. Vilket årtal har de två vinhandlarna 
gemensamt? 

Svar: __________________________________________________________ 



	

Slottet	
I Kungliga slottet kan du besöka tre museer med kunglig historia – Skattkammaren 
med riksregalierna, Museum Tre Kronor som skildrar slottets medeltida historia och 
Gustav III:s antikmuseum med skulpturer från antiken. Här finns också slottets 
paradvåningar som delvis är öppna för besökare. 
 
Utanför museet:  
Logården, trädgården öster om slottet, är inhägnad av en balustrad (ett 
skyddsräcke av sten). På inhägnaden finns fyra barngrupper. Vad föreställer dessa 
barngrupper räknat från vänster till höger? 

Svar: __________________________________________________________ 

Inne på museet:  
På den plats där Slottet nu står fanns förr ett annat slott som hette Tre Kronor. När 
brann slottet Tre Kronor ner?  

Svar: ___________________________________________________________ 

Stockholms	medeltidsmuseum	
På Medeltidsmuseet på Helgeandsholmen blir Stockholms medeltid levande igen. 
Runt Gustav Vasas 500 år gamla stadsmur hittar du bland annat torget, 
galgbacken, kyrkan och ett skepp från medeltiden. Fornlämningarna och de 
uppbyggda miljöerna berättar om människornas vardag och fest, lycka och sorg. 
 
Utanför museet:  
Varifrån kommer namnet Helgeandsholmen? 

Svar: __________________________________________________________
  

Inne på museet:  
Hur många fasta fornlämningar finns här och hur, samt när, hittades de? 

Svar: __________________________________________________________ 

	 	



	

Postmuseum	
Postmuseum skildrar postens historia från dess grundande 1636 fram till nutid. Här 
kan du se och uppleva hur posten fungerat genom århundraden, se uniformer, kika 
in i en postbil och se spännande frimärken. 
 
Utanför museet:  
Vem var kung 1826? Det kan du se högt uppe på väggen. 

Svar: __________________________________________________________
  

Inne på museet:  
Inne i trapphallen finns en staty/byst som föreställer kvinnan som var drottning när 
Posten grundades. Vad hette hon och hur många liter drog Postens första buss, 
”Ettan”, per mil? 

Svar: __________________________________________________________ 

Storkyrkan	
Storkyrkan är både en fungerande kyrka och ett museum. Här inleddes 
reformation på 1500-talet, här stoppades häxprocesserna på 1600-talet, här 
samlades världens kristna ledare 1925 kring freden. Upplev historiens vingslag, se 
skulpturen Sankt Göran och draken samt en kopia av den kända Vädersolstavlan. 
 
Utanför museet:  
Det finns en stor staty utanför Storkyrkan, öster om kyrkan, åt Slottet till. Vem 
föreställer statyn? Vad gjorde han för märkvärdigt som gör att han fått en staty av 
sig själv placerad på en så magnifik plats? 

Svar: __________________________________________________________ 

 
Inne på museet:  
Gå in i kyrkan. Gå längst fram till vänster till den berömde skulpturgruppen Sankt 
Göran och draken. Där på väggen hänger en kolossal målning, över 100 
kvadratmeter stor. Ställ dig lite snett och titta upp mot tavelduken. Ser du hur 
någon skurit sönder duken? Det finns en tydlig skarv som löper från vänster till 
höger, och även uppifrån och ner. Vilket äventyr har denna tavla varit med om? 
Varifrån kommer den och varför skar någon sönder duken? 

Svar: __________________________________________________________ 

 



	

Judiska	museet	
Judiska museet har nyligen flyttat in i nya lokaler på Själagårdsgatan 19. 
Lokalerna har gamla anor med flera användningsområden. När Judiska museet 
öppnar för allmänheten ska det den svensk-judiska historien och kulturen.  
 
Utanför museet:  
Förutom museum, nämn tre andra funktioner som huset har haft! 

Svar: __________________________________________________________ 

 
Inne på museet:  
Tyvärr, museet har ännu inte öppnat! 
 

 
 

       
 

   


