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Upptäcktsfärd på Konst på Hög

Frågorna hittar du på nästa sida

Hej!
Vi vill gärna veta lite om dig.

Jag är           tjej             kille
                      vill inte uppge

Jag är  __________  år

Jag bor i denna kommun 

_______________________________

Jag tyckte att upptäcksfärden  
på Kvarntorpshögen var 
________________________________

Jag var här (datum)  
________________________________



Upptäcktsfärd på Konst på Hög
Med hjälp av kartan och ledtrådarna letar du dig fram till de olika  
platserna på Kvarntorpshögen. Varje siffra på på kartan har en  
fråga där svaret blir ett ord, som du sedan skriver in i korsordet  
på rätt rad. När du har hittat alla ord till ditt korsord kan du läsa  
den hemliga koden i de gula rutorna. Den hemliga koden berättar  
var du kan lämna in det ifyllda korsordet och hämta ut ditt pris. 

Tänk på att
På Kvarntorpshögen finns heta partier i marken, som du inte får vistas på.  
Dessa är utmärkta med en varingsskylt. 

Lycka till!

1. Upptäcktsfärden börjar vid konstverket ”Waaaaall”, som är gjort av en massa  
gamla brädor och står högst uppe på ............... 

2. Titta nu efter ett konstverk som ser ut som en balkong och heter ”Peripheri III”.  
Vad heter den runda saken som sitter fast på balkongräcket?

3. Dags att räkna! Hur många luckor har konstverket ”Bunker”?

4. Leta efter konstverket ”Var är konstverket” där två personer sitter på en soffa.  
Vilken blå liten figur håller en av dem i handen?

5. Ser du konstverket ”Arken”? Vilket stort djur med lång snabel hade Noak med  
sig i sin ark?

6. Ta dig ner för backen och in i konstverket ”Heptagon”. Hur många hörn är det  
på mittenpelaren med ord på?

7. Gå tillbaka upp för backen till konstverket ”Ljusrum I och II”. Hur många små hål 
hittar du längst ner på de båda konstverken?

8. En bit bort hittar du konstverket ”Energi-Magi”. Försten dit!!! 
Hur har konstnären gjort för att få tegelstenarna att sitta ihop?

9. Ta dig nu upp för backen längs stigen till konstverket ”Trappan”. I den kan du  
ta dig upp och ner genom att gå eller ....... 

10. Nu är det dags för dig att springa(!) upp till konsverket ”Absit Omen”.  
Vilken byggnad liknar konstverket?

11. Det sista ordet till korsordet listar du ut genom att titta på konstverket  
”Hesperidernas Trädgård”. Vilken form har konstverket?

Bra jobbat! Du har nu klarat av hela upptäcktsfärden! Gå till platsen som du nu kan 
läsa i korsordets gula rutor för att  hämta ut ditt pris.

Kan du 
lista ut den

hemliga
koden? 


