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Har du listat ut vad Elise letar efter i huset?
Visa upp korsordet i receptionen!

Elise

I boken ”Elise och det magiska huset” faller Elise ned i tiden
– just här i huset där Stadsmuseet finns idag! Hon är på
jakt efter något. Vad? Gör din egen resa genom tiden i vår
utställning och lista ut vad Elise söker!
Den spännande boken om Elise kan du läsa i Salongen
eller köpa i museets butik. Den handlar om Elises fall ned i
tiden, och om hur hon är med om saker som faktiskt hänt
i det här huset; allt från häxprocesser till spökmöten…

Stadsmuseet

Gör så här:
Börja var du vill, gärna högst upp i huset. Där hittar du fråga
nummer 1. Sen fortsätter det ner genom huset. Skriv in svaren
i korsordet på baksidan. Obs! Var noga med vilken siffra du
skriver in svaret vid.
När du är klar kan du lämna lappen i receptionen och se om
det var rätt svar!
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Under rekordåren på 1950 och 60-talet fick Stockholmarna ny, modern mat som kom från Italien. Kryp ner
på golvet och se om du hittar Pinos restaurang. Vilken
mat, tro?
I Industrirummet berättar vi om när människor flyttade
från landet till staden på slutet av 1800-talet. De fick
jobba i stora industrier och fabriker. Eller bryggerier.
Vad heter bryggeriet som står modell?

Salongen
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När man grävde tunnelbanan hittades allt möjligt, som
tydde på att människor bott där för länge sen. Bland
annat hittade man ett skelett som var från 800-talet;
’’Ärvingekvinnan’’. Vilken tunnelbanestation var det
man grävde när man hittade det?
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I teatern visar vi 1800-talets kändisar. En flicka blev
”upptäckt” när hon var 9 år, och blev världsberömd
sångerska. Vad hette hon i efternamn?
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Apotek har det funnits länge i Stockholm och på skärmen kan man se en pillertrillare som rullar piller.
De gjorde t.ex. medicin till pesten år 1710. Ofta hade
apoteken djurnamn. Vad hette det här?
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Det fanns ett palats i Stockholm, vid Kungsträdgården,
som var det finaste man sett på 1600-talet. Det brann
upp år 1825 tyvärr, men vad hette det?
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I det här huset du är i nu – Stadsmuseet – har det arbetat
barn fram till år 1710. De gick genom hela staden för att
komma hit och väva sidentyg. Var bodde de?

