
  

Fyller du år mellan november och 
mars? I så fall kan du hitta din 
födelsedag. Titta ritkigt noga, du 
kan hitta ledtrådar till datumen på 
figurerna.

Om skulpturen skulle ha färger, vilka 
färger skulle det vara? Rita din egen 

version av skulpturen med färger!

Rör dig runt i labyrinten, hur 
många ingångar och utgångar 
kan du hitta? 

Vilka former har löven, kan du 
rita dem?

Om du skulle göra din egen 
labyrint, rita hur den skulle se ut!

Titta noga på skulpturen. 
Många barn har lekt i 

skulpturen vilka spår kan du 
hitta efter dem?  

Måla av skulpturens textur med 
hjälp av att gnida kritorna på pappret 

med skulpturen som underlag.

Titta upp! Kan du se vad det är 
hon håller i händerna uppe vid 

huvudet? 

Vilka färger ser du i stenen? 

Om du känner på 
skulpturen, kan du hitta 
något ställe som känns 
lent? Hur ser det ut? Kan du 

känna något ställe som är 
skrovligt? Hur ser det ut?

Om du vore en frukternas 
gudinna vilken frukt skulle du 

vakta mest? Rita hur du skulle se ut!
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Lunds konsthall

Oscar Reutersvärd
Labyrint
Stadsparken, Lund, 1996

Oscar Reuterswärd, född 1915 i Stockholm, död 2002 i 
Lund. Disputerade 1952 med avhandling om impressionis-
men. Professor i konsthistoria vid Stockholms Universitet 
1955-1964 och vid Lunds Universitet 1964-1981.

Det här är ett ganska hemligt konstverk, det är nog inte 
många som vet om att det är en konstnär som har kommit 
på den. Det här är ett konstverk man måste använda för att 
man ska uppleva det. Gå in i mitten. Hur känns det? Kan du 
se ut? Blunda och lyssna hur låter labyrinten? Konstnären 
Oscar Reutersvärd tänkte att hans labyrint skulle passa till 
någon som är 5 år. Håller du med om det? Kan man tycka 
att det är ett roligt konstverk även om man har en annan 
ålder?  Hur tror du att labyrinten skulle kännas om den var 
lika hög som en vuxen?

Eva Löfdahl
Kalender
Högevallsbadet, Lund, 2012

Eva Löfdahl, född 1953 i Göteborg, bor och arbetar i 
Stockholm. Studier på Konstfack i Stockholm och vid Byam 
Shaw School of Art i London. Tillsammans med Max Book 
och Stig Sjölund ingick hon under det tidiga 1980-talet i den 
omtalade Walldagruppen.

Det här är en Kalender från november till mars, den berättar 
om vad konstnären Eva Löfdal var med om och tänkte på under 
tiden det nya äventyrsbadet byggdes. 

Titta noga på var och en av figurerna, vad tror du hon tänkte 
på när hon gjorde dem? 

Egon Möller Nielsen
Tufsen
Stadsparken, Lund, 1952

Egon Möller Nielsen, född 1915 i Köpenhamn, död 1959 i 
Stockholm, var en dansk-svensk arkitekt och skulptör. Han är 
känd för sina abstrakta skulpturer i surrealistisk stil, framför allt 
för de lekskulpturer han introducerade från 1949 i samarbete 
med Stockholms stadsträdgårdsmästare Holger Blom och som 
fått många efterföljare.
Konstnärens dotter Mona var tre år när den här skulpturen 
gjordes. Alla kallade Mona för Tufsen. När Egon Möller Nilesen 
gjorde det här konstverket tänkte han på Mona och därför 
döpte han konsten till Tufsen.  Han ville att dottern skulle må 
bra av konstverket, han sa att han ville att den skulle kännas 
som en höna som tar hand om sina kycklingar. Hur känns det 
när någon tar hand om en?  Tycker du att det liknar en höna?

Nils Möllerberg
Pamona
Stadsparken, Lund, 1957

Nils Möllerberg, född 1892 i Österslöv i Skåne, död 1954 
i Österslöv, en svensk skulptör, tecknare och grafiker. Nils 
Möllerberg ingick i den sydsvenska modernist-gruppen De 
tolv. Tillsammans med Bror Hjorth drev han en skulpturskola 
i Stockholm på 1930-talet, där han också ingick i Färg och 
Form-gruppen. Han var ledamot av Konstakademien från 1931 
och fick professors namn 1953.

Det här är frukternas gudinna! Konstnären Nils Möllerberg 
växte upp på en äppelgård här i Skåne. Han hörde säkert ofta 
tals om Pomona. 
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