MYsteriet på Eskilstuna hus
En upptäckarjakt för vuxna och barn

Besök www.eskilstuna.se/stadsmuseet
för att hitta mer information om
öppettider och vad som är
på gång på museet.
Välkommen åter!

Slottet som försvann
Visste du att det en gång fanns ett slott i
Eskilstuna? Slottet kallades Eskilstuna huus,
eller Eskilstuna slott.
En dag, den 11e December 1680,
brann slottet plötsligt ner. Vad var det
egentligen som hände, med slottet som
försvann?
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Fundera: Hur tror
du att det var att
bo och leva på
slottet?

Titta vidare i utställningen. Till höger ser du
en detalj ur en bild. Leta upp den!
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Bilden föreställer en solfjäder. Fjädrar hade
man både i kläderna och som på bilden: i en
solfjäder!

När slottet brann ner, byggde man aldrig upp det
igen. Istället använde man stenarna till att bygga
andra saker med. Flera av stenarna har man hittat på
olika platser runt om i Eskilstuna.
Undersök i utställningen: hur många
slottsstenar hittar du?

Fråga: Ser du vem det är som håller i den?

Följ den streckade linjen och upptäck
slottets mysterier och kluringar. Tar du dig
igenom hela kan du hämta ut en belöning i
receptionen!

Börja här!

På slottet har många människor bott och vistats.
Både kungar och drottningar, men också många
andra som arbetat eller bott där.

Nu har du tagit reda på många ledtrådar
kring slottet som försvann!

På vissa av slottets stenar hade man dekorerat och
huggit ut fina mönster. Stenarna kunde sittat t.ex.
runt dörrar, gönster eller tak. Kan du hitta stenen
som visas på bilden?

Men varför var det egentligen så att
slottet brann ner?
Om du letar noga i utställningen
kanske du hittar svaret....

Fråga: Vad är det för nånting på bilden?

Kolla in bilden, vilket stort skägg! Kan du hitta det
någonstans i utställningen?
Fråga: Vems är skägget?

4

Gå till den stora modellen, i mitten av
utställningen.

Gå bort till fönstret och titta ut
genom hålet. Där
borta stod slottet
en gång i tiden!

Ungefär såhär tror man att slottet såg
ut! Någonstans på slottet började branden.
Fundera, var tror du att det började brin
na?
Fråga: Kan du se hur många torn slottet

hade?
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Rätt svar: 1:Johan III (Johan den tredje) , 2: Anna Vasa, 3: en groda , 4: två torn, 5: 19 stenar
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