
KONSTig
tipspromenad

Hej alla barn! 
Lär dig mer om några av våra vackra  

konstverk genom att gå denna  
tipspromenad med 12 kluriga frågor.

Lycka till!019-58 80 00
servicecenter@kumla.se
www.visitkumla.se
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Färdig med tipspromenaden?
Bra jobbat! Välkommen att lämna in denna lapp med dina svar till 
biblioteket, så får du ett pris för din fina insats.

Karta som visar vart alla  
konstverken finns. Lycka till!



Fråga 4
Nu står du framför konstverket ”Kumlan” som är gjort av konstnären Arne Jones. 
Kumlan står med ett ben i himlen, ett ben i vattnet och ett ben på jorden.
Fråga: Hur många människor tror du bor i Kumla?
       1. 21 700 X. 45 300 2. 210 500

Plats: Framför stadshuset

Fråga 3
Oj! Det här är ett högt konstverk! Det är 4,5 meter långt och heter ”Här”, gjort av 
konstnären Ebba Matz.  ”Här” föreställer en kartnål som oftast används för att just 
markera ut platser på en papperskarta. 
Fråga: Vilket djur kan bli lika hög som den här kartnålen?
       1. Gorillan X. Giraffen 2. Strutsen

Plats: Intill stadshuset

Fråga 1
Det här konstverket heter ”Tillsammans” och är gjort av konstnären Eva Fornå. Huset 
här är ett så kallat trygghetsboende där man ska känna sig extra trygg med personal 
som finns i huset och kan hjälpa till. Trygghet är ju också att man kan lita på varandra. 
Här ser du ett möte mellan två djur som kanske inte borde komma så bra överens.
Fråga: Vilka är skulpturens djur?
       1. Isbjörn och Pingvin               X. Isbjörn och Säl 2. Isbjörn och Gås

Plats: Trygghetsboendet Kvarngården

Fråga 2
Nu har du kommit till konstverket ”Regent för en dag” som är gjort av Olle Medin. 
Kliv upp och ta plats under guldkronan och bli din egen kung eller drottning för en 
stund! I närheten av konstverket kan man köpa smycken. 
Fråga: Vad heter smyckesbutiken?
       1. Smycka               X. Glitter 2. Ur&Penn

Plats: Solgårdsplatsen

Fråga 5
Det här konstverket heter ”Tvåflodslandet” och är gjort av konstnären Kenneth 
Williamsson. Konstverket är blad och Lotusblommor som sedan urgamla tider är 
en helig symbol i österländska religioner.
Fråga: Hur många blommor kan du hitta?
       1. 22 stycken X. 24 stycken 2. 23 stycken

Plats: Vattugatan 5

Fråga 6
Konstverket heter ”Same Unknown” och är skapat av konstnären Ann-Sofi Sidén. Från 
början var det du står framför faktiskt en film! Hon bjöd in 200 personer som framför 
videokameror fick glida nerför en metallstolpe. Lite häftigt är det också att verket är 
totalt 750 keramikplattor som en och en har monterats på husgaveln. Vilket pussel!
Fråga: I vilket jobb brukar man använda sig av stolpar som konstverket visar?
       1. Läkare X. Bonde 2. Brandman

Plats: Husgavel på Marielundsgatan

Fråga 7
Lars Englund heter konstnären som har gjort ”Förvecklingar”, det konstverk du står 
framför nu. När Lars gör skulpturer använder han sig av former från naturen och som 
material gillar han ofta metaller av olika slag.
Fråga: Vad heter de två stora träden som finns på vardera sida av konstverken?
       1. Ek                X. Björk 2. Lönn

Plats: Östra Drottninggatan 9–11

Fråga 8
Konstverket heter ”Ljusskåp” och är gjort av konstnären Pål Svensson. Skiner solen 
idag? Testa då att ställa dig på lite olika ställen runt konstverket och se hur konst-
verket då kan visa olika färgnyanser. I närheten av konstverket finns en bokhandel.
Fråga: Vad heter bokhandeln i Kumla?
       1. Örnen               X. Skatan 2. Ugglan

Plats: Johannesplatsen

Fråga 9
Leif Bolter har gjort detta konstverk som heter ”Ljusorgel”. Bågen ställer in sig efter 
vindriktningen och ljuset speglas genom glasprismorna, ju soligare det är, desto mer 
ljusspel och desto fler olikfärgade reflexer visas av konstverket. Coolt va?
Fråga: Hur många längder glas har konstverket?
       1. 2 stycken                X. 3 stycken 2. 4 stycken

Plats: Sveavägen 12

Fråga 10
Ulla Viotti heter konstnären som gjort konstverket ”Skohörnan”. Konstverket på-
minner oss om tiden då det fanns massor av skofabriker i hela Kumla! Skulpturen 
är utformad som två skor som möts. På det högsta konstverket står en text.
Fråga: Vad står det?
       1. ”I Kumla finns det fler skomakare än folk”
       X. ”I Kumla finns det mer skomakare än folk” 
       2. ”I Kumla finns det fler folk än skomakare”

Plats: Sveavägen/Köpmangatan 19

Fråga 11
Skulpturen heter ”Kvinnan vid havet” och är gjord av Knut-Erik Lindberg. Ur 
granitblocken kan man se en kvinna, liggandes på sidan bekvämt vilande på arm-
båge och höft. Inte helt enkelt att se men om du tittar riktigt noga så ser du nog. 
Fråga: Vad kan man inte göra här på lekplatsen?
       1. Klättra               X. Åka linbana 2. Hoppa studsmatta

Plats: Kvarnparken

Fråga 12
Detta konstverk har ett svårt namn, ” Kumla Brass Ensemble” som är gjort av  
Birgitta Muhr. Kan du säga namnet? Birgitta ville visa vad som händer i Folkets 
Hus, som bland annat är en plats för gemenskap och musik. Kan du se det? 
Fråga: Hur många konstverk hittar du hängandes i luften?
       1. 4 stycken               X. 3 stycken 2. 2 stycken

Plats: Entrén till Folkets Hus


