
Förberedelsehäfte 
Välkommen till Lödöse museum och bibliotek



Detta är Lödöse museum!

Lödöse museum och bibliotek är ett stort hus av tegel. Inuti finns ett bibliotek 
där man lånar böcker och ett museum där man kan se saker från förr i tiden.

Det första rummet man kommer till kallas receptionen. 

Bredvid receptionen finns toaletter och kapprum för jackor. 

Bredvid kapprummet finns en trappa 
som leder upp till andra våningen.   
Bakom trappan kan man hänga  
ytterkläder. Där finns även handikapp-
toan.  

Där jobbar Richard och Mauritz

Ibland när någon är sjuk eller bortrest kan det jobba någon annan i receptionen.



På övervåningen kan man sitta och äta.

I receptionen finns också en butik med t e x böcker, smycken och leksaker. 
Dessutom finns det ett café, där man kan köpa fika och sitta och fika. 

Så här ser handikapptoan ut. Det finns ingen elektrisk handtork. 
Man torkar sig på papperhanddukar. 

Så här ser en av våra vanliga toaletter ut. . Det finns ingen elektrisk 
handtork. Man torkar sig på papperhanddukar. 



 Dörren längst ner leder till vårt ”prova på-rum”. Här provar vi olika sätt att göra 
historia lätt att förstå. 

I rummet innanför butiken ligger biblioteket där man kan låna böcker.

Här jobbar Krystyna.

Där inne finns det lugnande lampor. Ljuset från elden och färgen från vattnet  
är en del av berättelsen om människorna som levde för längesedan.  

Om man blir trött av att vara i de andra museirummen kan man vara här  
och läsa, pyssla och ha en del av sin lektion. 



Bredvid biblioteket ligger ett rum som kallas för utställningshall. 
Där kan man se på gamla saker från riddartiden som har blivit uppgrävda 

ur marken. Sakerna ligger i glasskåp för att de inte ska gå sönder. 
Det finns också skyltar med berättelser om sakerna och bilder. 

En viktig sak i utställningshallen är vår stora modell som visar hur staden  
Lödöse såg ut på riddartiden. Den får man gärna känna på. Den stora båten  

får man gärna leka i när det är rast.



Bakom det första rummet finns ett rum till med saker. I utställningshallen jobbar Marie och Liselotte med att berätta  
om sakerna som finns där. Sakerna är jättegamla. 

Ibland klär vi ut oss i kläder som ser jättegamla ut. 

Marie

Liselotte



Där finns också en soffa där man kan sitta och läsa.Bakom biblioteket ligger ett rum som kallas Museiverkstan.  
Där kan man måla, pyssla och leka i vårt lekhus.

Vår vaktmästare heter Niklas.



På övervåningen pågår arbete med att göra en ny utställning. Man kan prova hantverk från medeltiden. Karda ull och tillverka tråd på slända. 
Rista runor i trä med en spik.  Skriva med gåsfjäder. Vill man, gör vi ett  

bildschema över besöket.



På baksidan museet finns bord och en gräsmatta där man kan leka på sommaren.

Dessutom finns det en liten trädgård. Här får man gärna titta på blommorna. 

Längst bort på gräsmattan finns en teaterscen där man spelar teater  
på somrarna. Hit får man bara gå om man har med sig en vuxen.



Vi hoppas du kommer att trivas hos oss!


