Fredsgatan

Upptäck mer konst!
www.katrineholm.se/offentligkonst
www.facebook.se/offentligkonst
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Tegnérvägen

ägen
Vasav

Vad tycker du om
konstverken?

Hantverkaregatan

Djulögatan

Konstkarta för barn

Dra streck punkt till punkt (1-25) och färglägg bilden!

Offentlig konst i stadsparken
1

Fölet
Konstnär: Sven Frick

Fölet är en av de äldsta skulpturerna i Katrineholm och är över 50
år gammalt. Man får gärna klappa
fölet, men inte sitta på det. Fölet är
gjort av trä och gjuten i brons.

2

Galagon
Konstnär: Hanna Beling

Galagon är ett djur som är vaken
om nätterna, ögonen är stora så
den ser bra i mörkret. Den är bra
på att klättra och hittar mat högt
upp i träden. Galagon tycker bäst
om frukt och insekter. Skulpturen
är först gjord av vax och sedan
gjuten i brons.

3

Fru Krokodil
Konstnär: Eric Langbert

Vid dammen kan du se Fru Krokodil
ligga och lura i vassen. Hon finns
där under sommartid men på
vintern går hon i ide. Hon gillar inte
snö och kyla. Fru Krokodil är gjord
av bildäck.
Konstkarta 2 (2), version 1.

4

Kreaturstorg
Konstnär: Monica Gora

Konstnären kallar skulpturerna
för Jimmysar. I Katineholm kallas
de Kreaturstorg då man förr i
tiden köpte och sålde hästar, kor
och grisar på den här platsen.
Skulpturerna är gjorda i glasfiber
och den som vill får gärna klättra
upp och rida på dem. Har du sett
att skulpturerna lyser på kvällen?
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Liten snigel
Konstnär: Per Agélii

I stadsparken hittar du Liten snigel
som är på väg någonstans. Tror du
snigeln har bråttom? Skulpturen är
gjord i betong och det går bra att
klappa, klättra och sitta på snigeln.

6

Här och där
Konstnär: Fredrik Raddum

Skulpturen bredvid vägen har ett
ben, en fot och många armar som
pekar i olika riktningar. Hur många
armar har skulpturen? Konstverket
är gjort av målat aluminium.
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