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EN KONSTIFIK TUR RUNT MUSEET

Sjöormen - kanske Trelleborgs mest kända 
konstverk. Fontänen är gjord av Axel Ebbe 
och det var stor fest 1935 när den invigdes. 
Ser ni vad konstverket föreställer? En sjöjungfru 
håller fast sjöormen. Om ormen rest sig i sin 
fulla längd – skulle den då kunna mäta sig 
med Vattentornet här intill?

1    Tror du den är högre än Vattentornet
X   eller lägre
2   eller är de lika långa 

Berlinmuren är gjord av 
betong och måleriet kallas 
graffitti. Den har ingått i den 
mur som en gång delade 
staden Berlin i två delar. Ena 
delen hörde till Västtyskland 
och den andra hörde till 
Östtyskland. Idag är muren 
borta och det finns bara 
ett Tyskland. Murdelen har 
skänkts till Trelleborg som 
ett tack för att Sverige på 
somrarna lät många berlin-
barn komma hit och ha det 
skönt. På muren kan man 
läsa ”Save our earth”  
–  men vad betyder det?

1   Rädda våra örter
X   Rädda vår jord
2   Rädda våra hav

Kungens ek planterades av kung Oskar II när parken 
här anlades 1896. Hur många behöver man vara för 
att nå runt eken tror du? Prova gärna! Förr fanns det 
faktiskt rådjur i parken och också en säl som hette Isak. 
Vet du vad man kallar sälens ungar?
1    Kalv
X    Kid
2    Kut 

Varelserna som finns på flera ställen 
i parken är gjorda av Ralf Borselius. Kan 
du se vad det är för känslor de bär inom 
sig? Inne på museet vid torget hittar du 
många fler varelser – och där kan du till 
och med höra dem prata! Men vilket  
material är varelserna i parken gjorda av?

1    Plast
X    Brons
2    Trä  

Vattentornet byggdes 1912 och då kunde 
de som bodde i Trelleborg äntligen få rinnande 
vatten i sina hus. Innan dess kunde man hämta 
vatten i en brunn som stod mitt på torget. Den 
kan du se inne på museet! Hur högt tror du 
vattentornet är?

1    38 meter
X    58 meter
2    78 meter 

Irrblosset är också gjort 
av Axel Ebbe. Men vad i all 
världen är ett irrbloss? Jo, 
förr trodde man att folk 
som drunknade aldrig  
skulle få ro, utan alltid irrade 
omkring på den plats där 
de drunknade. Ser du vad 
irrblosset står på?

1    Ett troll
X    En snäcka
2    En döskalle  

Kyrkogrimen vaktar ingången 
till Axel Ebbes konsthall. Förr
trodde man annars att grimen  
vaktade över kyrkorna. Men vad är 
det för slags figur egentligen?

1    En tjur
X    En get
2    En vädur 

Leksaken Här avbildar Axel Ebbe två  
bråkande barn – ett änglabarn och en rackar-
unge. Men ser du vad det är de bråkar om?

1    Jorden
X    En boll
2    Månen

Centralskolans port – jo denna byggnad har faktiskt varit en 
skola. Portalen är skickligt uthuggen i sandsten och du kan säkert 
hitta både änglar och blommor. Men vad är det som syns längst 
ned? Om du går till den norra gaveln, den sida som är närmast 
parken, ser du fler bevis på att byggnaden varit skola. Det finns ett 
fint ord för att räkna med plus, är det...

1    division
X    addition
2    subtraktion

Fönsterna är gjorda av en 
konstnär som heter Ann Wolff. 
Hon har gett oss mängder av 
lustiga djur och figurer att upp-
täcka. Gå gärna in på biblioteket 
då ser du fönsterna mycket  
bättre. Ett fönster innehåller en 
palm med ett djur – ser du vad 
det är för ett djur?

1    En orm
X    En apa
2    En gam  
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En konstvandring för barn

TRELLEBORGS  

Stortorget 1    www.trelleborg.se/museum

MUSEUM

Fyll i dina svar här!Bli konstexpert - kryssa rätt! 
Området runt Trelleborgs Museum  
och Axel Ebbes Konsthall är fullt av  
intressanta saker att uforska.  
Rundturen tar ca en halv timme. På  
Trelleborgs Museum finner du fler  
aktiviteter för barn. Blir du förtjust i  
parkens små varelser kan du också  
hälsa på dem här. De guidar barn i  
utställningen ÖGA mot ÖGA som  
berättar om de som bodde här för  
7000 år sedan.

TRELLEBORGS MUSEUM 
Stortorget 1    www.trelleborg.se/museum

 www.trelleborg.se/museum 

Rätt svar finns gömt  
någonstans i parken.  

Hitta den lilla stjärnan på kartan. 
Den kan leda dig på rätt väg! 


