
Bokstavsjakt för den som kan läsa
I det här upptäckarspåret samlar du bokstäver 
till ett ord. Fyll i korsordet så bildar svaren på 
frågorna rätt ord! Temat är djur och natur.

1. Upplandsmuseet
Museet är en gammal kvarn. Där 
maldes säd till mjöl med hjälp av 
kraften från vattnet i Fyrisån och 
ett vattenhjul. Hur leddes vattnet 
in i kvarnen? 

1. via ett Fönster 
X. i en Tunnel  
2. genom Dörren
Ta dig vidare...
Det finns mer vatten i närheten, men rent 
vatten från en källa. Den ligger precis utanför 
museets grindar.

2. Pumpen över S:t Eriks källa
Från den här källan kunde människor 
som bodde i närheten hämta vatten 
innan det fanns vattenledningar i husen. 
Källan har fått namn efter kung Erik 
som levde på 1100-talet. Högst upp 
finns en symbol för kungen. Vad?

1. en Krona    X. ett Äpple    2. en Ring
Ta dig vidare...
Gå över gatan men se upp för bilar och cyklar! 
Sväng sedan vänster in i gränden och gå runt 
domtrappen till höger mot ett gult hus med bok-
stäver i väggen. 

3. Skytteanum
H I S F R       F M N T G
Bokstäverna på väggen och figuren 
mellan bokstäverna heter ankarslut 
och de hjälper till att hålla ihop huset. 
Bokstäverna handlar om Johan och 
Maria som bodde här för 400 år sen. 
Vilken bokstav finns med två gånger?

1. R                    X. I                 2. F
Mer information om personerna och huset kan 
du läsa på skylten till höger.

Ta dig vidare...
Figuren i mitten av de tio bokstäverna 
ska föreställa en blomma och kallas 
fransk lilja. Genom valvet syns ett 
gult hus som också har ankarslut i väggen, 
inga bokstäver utan nästan bara franska liljor. 

4. Huset med liljor
Namnet på detta hus är skrivet i väggen 
längst bort på huset. Det kommer från 
några människors efternamn, men i 
namnet finns också ett djur. Vilket? 

1. Katt X. Stjärna      2. Oxe
Ta dig vidare...
Hur många liljor ser du? Där finns också några 
ankarslut i form av en ögla. Hur många ankar-
slut finns på väggen mot Riddartorget? 
Gå så många steg mot domkyrkan!

5. Domkyrkans tak
Kolla upp på taket. Där i byggnads-
ställningarna jobbar några med att 
laga korsen på de stora tornen. 
På taket finns figurer och i ena änden 
står en ängel. Mitt på taket finns ett 
lägre torn med ett djur på toppen, vilket? 

1. Tupp   X. Orm  2. Apa
Ta dig vidare...
Gå in bakom det vita huset med grön 
knopp, som är ett solur, på taket.

6. Runstenar bakom Gustavianum
Här i parken finns många runstenar 
med texter från vikingatiden, skrivna 
med runor. Några runor liknar våra 
bokstäver mycket. Andra är mer olika. 
Om du tittar noga kanske du kan se 
R och  B som motsvarar R och B. En 
runa liknar en pil. Vad står den för? 

1. F               X. M             2. T
Ledtråd...
På de gröna skyltarna vid några av runstenarna 
finns runraden och översättningar till svenska.



Familjespår 
i kvarteren kring 

museet och domkyrkan
– för dig som kan läsa

Upptäck 
staden!

Ta dig vidare...
Runda hörnet på det vita huset och följ gatan 
mellan det och det gula huset med fejkfönster 
på kortsidan. Nu ser du ett torg och den bruna 
saluhallen. Gator och trappor i stan är byggda 
för människor, cyklar och bilar. Men det finns 
något så ovanligt som en trappa för fiskar vid 
det vita huset till höger om saluhallen. 

7. Rosénparken 
Fisken som trappan är till för brukar 
bara ”gå” i trappan på våren, men 
året runt brukar det finnas andra djur 
här i parken, ser du några? Fisken har 
samma namn som ett träd, vilket?

1. Ek              X. Asp        2. Lind
Om du vill veta mer om fisken som hoppar 
uppför trappan finns en skylt längst upp.

För in de rätta svaren, i rätt ordning! 
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Lösning: 

_  _  _  _  _  _  _ 
En blomma som har ett djur i sig.

 Rätta svar: 1. Tunnel 2. Krona 3. F för friherre & fru 4. Oxe (18 st liljor +3 
öglor mot Riddartorget = 21 ankarslut) 5. Tupp 6. T för tyr-runan 7. Asp


