
Fråga 1. Vilka detaljer i Stockholms stadshus ska påminna oss om det gamla 
slottet Tre kronor? 

1. Portalen mot innergården och guldmosaiken på väggarna i  
Gyllene salen 

X. Höjden på tornet och målningarna i taket i Rådssalen 
2. Teglet i fasaden och de tre gyllene kronorna på tornet 
 
 
Fråga 2. På utsidan av Stadshuset finns ett tomt gravmonument. Över vem då? 

1. Ragnar Östberg, arkitekten som ritade Stadshuset 
X. Birger Jarl, som kallas Stockholms grundare 
2. Erik den helige (Sankt Erik), Stockholms skyddshelgon 

 
Fråga 3. I Stadshusets trädgård står det en staty på en hög pelare. Vem är det? 
 
1. Gustav Vasa, kung av Sverige 1523-1560 
X. Birger Jarl, som sägs ha grundat Stockholm 
2. Engelbrekt Engelbrektsson, som ledde ett uppror mot kungen  
under Kalmarunionen på 1400-talet. 
 
 
Fråga 4. Stadshuset byggdes 1911-1923, men det finns detaljer i huset som är 
mycket äldre. Vilka då? 

1. De vävda tapeterna i Ovalen och träporten i fasaden mot parken är från 1600-talet 
X. Teglet i fasaden är från slottet Tre kronor 
2. Gardinerna i Rådssalen är från 1200-talet 

 
Fråga 5. Varför är taket i Rådssalen målat med mönster av blommor och 
ornament? 

1. För att det skulle matcha gardinerna 
X. För att se ut som ett långhus från vikingatiden 
2. För att det är en tradition, exempelvis i Dalarna 
 
 
Fråga 6. Stadshuset invigdes på midsommarafton 1923. Varför just då? 
 
1. För att det var 400 år efter Gustav Vasas intåg i Stockholm 
X. För att midsommarafton är en gammal tradition 
2. För att Sverige införde demokrati då 
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