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Om museet är öppet – svara på båda frågorna
Om museet är stängt – svara bara på första frågan

1. Nobelmuseet

a. Nobelmuseet delar hus med en av de Nobelprisutdelande institutionerna. Namnet på den står på husets 
fasad. Vad heter institutionen?

Svar:

b. Nobelpriset delas ut i sex olika priskategorier varje år den 10 december. Bakom entrédisken på Nobelmuseet 
finns sex montrar som var och en berättar om en priskategori. Vilka är de sex
olika priskategorierna och vilken symbol finns på respektive monter?

Svar:

2. Kungl. Myntkabinettet – Sveriges ekonomiska museum

a. Kungl. Myntkabinettet är ett av Sveriges äldsta museer med anor från 1500-talet. Hos oss kan man se betaln-
ingsmedel från hela världen och alla tider, men också medaljer, spännande
myntskatter och mycket annat. Huset är ett ombyggt gammalt 1600-tals palats. Ovanför
grinden är Stockholms stads skyddshelgon avbildat. Vem är det?

Svar:

b. På plan 1 hittar ni världens största mynt: Vad är det tillverkat av och vilken valör har det? Vad tror ni att myntet 
väger? Provlyft gärna kopian på drögen i hörnet! Vilken bank gav år 1661 ut världens första banksedlar?

Svar:

3. Livrustkammaren

a. Livrustkammaren var en gång kungens vapenförråd. Idag är det ett statligt museum där man kan se rustning-
ar, vapen, dräkter, vagnar och en massa andra saker som har tillhört kungar och drottningar. Till Livrustkammaren 
kommer besökare från hela världen. På dörren finns en skylt med museets öppettider. Vilka språk ska man kunna 
för att kunna läsa allt på den skylten?

Svar:

b. 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:

4. Slottet

a. När brann slottet Tre Kronor ner?

Svar:

b. Logården är inhägnad av en balustrad mot Skeppsbron. På inhägnaden finns fyra stycken
barngrupper. Vad föreställer dessa barngrupper räknat från vänster till höger?

Svar:

5. Stockholms medeltidsmuseum

a. Vad heter bron som Medeltidsmuseets entré är belägen under?

Svar:



b. Vems utseende finns rekonstruerat i en monter vid det stora skeppet?

Svar:

6. Forum för levande historia
a. Vilka tre kommunistiska regimer tas upp i faktaskriften ”Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer”?

Svar:

b. Vad heter boken om Förintelsen som du kan få gratis på Forum för levande historia? 
Ta gärna med ett exemplar hem eller till skolan.

Svar:

7. Postmuseum
a. Posten grundades år 1636. Det första postkontoret låg i Gamla stan, men inte just här. Hit flyttade postkontoret 
på 1700-talet och sedan 1906 ligger Postmuseum i det här huset. Huset är från 1600-talet men fasaden gjordes 
om 1826. Vilken kung regerade när fasaden byggdes om?

Svar:

b. Inne i entréhallen finns en staty/byst som föreställer en kvinna. Hon var regent när Posten
grundades. Vad hette hon och vad hette svenska Postverkets födelseurkund?

Svar:
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