
Find bænken, lavet af granitsten, lige til venstre for ØsterBO’s indgang. 
Prøv at finde en plads, der passer til dig.

Hvor mange små numser er der plads til? 

BONUS-INFO: 
Bænken er skænket af ØsterBO’s venner ved ØsterBO’s 60-års jubilæum i 2001. 
Den er udført af Magnus Krogh Andersen (1944-2011).

 
På den anden side af vejen – og bag ved træerne – der står en megastor 
stol. Man skulle tro, at det var en tronstol, men det er en stol for alle, 
hvilket Ove Sprogøe, en gammel dansk og kendt skuespiller, sagde ved 
indvielsen i 1991, da ØsterBO havde 50-års jubilæum.

For at komme hen til Den store Stol er der nogle små trædesten.  

Hvor mange trædesten er der i alt – inkl. den med hul i?

PS: Der kan sprøjte vand op ad det lille hul i den ene trædesten.

BONUS-INFO:
Stolen er udført af billedhuggeren Poul Isbak (f. 1943). Den er i paradisgranit fra Born-
holm og lavet i 1986. Poul Isbak har lavet en del store granitstole, og de står rundt 
omkring i Danmark, bl.a. på Statens Museum for Kunst.

 
Find en gynge, som ligner et bestemt dyr. Den er lavet af få store, men 
tykke, stykker træ. Og i munden holder den et stort bil-dæk.  
Dyret står på legepladsen mellem Valløesgade og Parkvej.

Hvilket dyr tror du, at det skal forestille?

Hint 1: Den uddøde for meget meget lang tid siden. 
Hint 2: Den var et monsterstort firben. 

BONUS-INFO:
De 4 første bogstaver af dyrets navn er navnet på denne gynge, som ØsterBO har købt 
til området i 2007. Den er produceret af Noles, der bygger naturlegepladser. Gyngen 
er valgt, fordi den kombinerer leg og kunst på en unik måde. 

Find nu et andet dyr (legeskulptur) på legepladsen på den modsatte side 
af bygningerne på Parkvej 2-8. Legeskulpturen er ret stor, men den er 
opkaldt efter et dyr, som i virkeligheden er et lille krible-krable dyr, som 
mange børn og voksne er bange for.  
 

Denne skulptur har 9 faste ben (både i træ og stål) – og det er faktisk forkert,  
for dyret, som det forestiller, har kun 8 ben.

Hvilket dyr tror du, at det skal forestille?

Hint 1: Den laver et fint net, når den skal fange sit bytte. 
Hint 2: Når voksne drikker kaffe, så drikker de det af en ”XXX”.  
             Dette ord indgår i navnet på dyret.

BONUS-INFO:
ØsterBO har købt klatrestativet til området i 2007. Det er produceret af Noles,  
der bygger naturlegepladser.  

 
Du skal finde en ”kvinde-torso”, som er en krop uden arme, ben og 
hoved – hvilket er et kendt motiv i kunsthistorien. Kunstnere har ofte 
været fascineret af gamle torsoer fra antikken (dvs. fra ca. 750 f.Kr. til 400 
e.Kr.), som oprindeligt var fuldstændige kroppe, og hvor tidens knubs har 
ødelagt dem.   

Denne dame kommer fra Polen. Hvordan mon hun ville have set ud, hvis du kunne se 
den fuldstændige krop? Hvordan er hendes ansigt? Har hun langt eller kort hår? Er 
det krøllet eller glat? Har hun lukkede eller åbne øjne? Er hendes mund smilende, sur 
eller noget tredje? 

Tegn, hvordan du forestiller dig, at den polske dames hoved ser ud.
 
Hvad synes du iøvrigt, at hun skal hedde?

BONUS-INFO:
Denne skulptur blev oprindeligt navngivet ”Model” af kunstneren Leszek Kurkowski 
fra Polen. Men da kært barn har mange navne, kaldes hun også for Den Polske Dame,  
Dania og ØsterBO-pigen. I 1991, i forbindelse med ØsterBO’s 50-års jubilæum, blev 
den skænket af ØsterBO’s polske venskabsby i Ostrowiec til boligafdeling 6. 

 
Nu skal du ud på en lidt længere gåtur for at nå til post 6. Undervejs kan 
du tælle, hvor mange parkerede biler du går forbi. (Hvis dine ben er me-
get korte eller trætte, så kan du overveje at springe post 6, 7 og 8 over.)  

Du skal nu gå ind i gården ad den lille vej mellem Langelinie 25 og 27. Her skal du 
finde frem til en stor sten, hvor der er indhugget billeder af korn. Her på grunden var 
der i gamle dage en fabrik, som bagte et bestemt slags brød.

Hvilket slags brød lavede de mon her på stedet i gamle dage?

Hint 1: Rigtig mange danskere spiste det til frokost – og det gør man også i dag.
Hint 2: Det bruges som underlag til f.eks. leverpostej eller spegepølse.

BONUS-INFO:
Skulpturen er udført i granitsten med indhuggede kornaks af Magnus Krogh Ander-
sen (1947-2011). Stenen kaldes for Rugen, som blev skænket til ØsterBO i 1998 af 
Realkredit Danmark og BG Bank. ØsterBO’s ældreboliger deler gården og det grønne 
område med private lejere. Sammen har de dannet Grundejerforeningen SØLW.

 
Du skal nu finde frem til endnu en gårdhave bag Jacob Gades Stræde. 
Her står en stor naturskabt granitsten med indhugget felt til vand.  
Den kaldes for ”Vandkunst.” Kan du finde den? 

Stenen vejer 7,5 tons. Der findes et stort pattedyr, der kan veje lige så  
meget som denne sten. Kan du gætte hvilket dyr?

Hint 1: Den har 2 meget lange tænder
Hint 2: Den lever på landjorden i varme lande som f.eks. Afrika

BONUS-INFO:
Skulpturen er udført af Ole Sjøvold (f 1953). Opsat i 1994.

   FIND DE

9 kunstskatte 
TA’ BØRNENE MED PÅ SKATTEJAGT I ØSTBYEN, VEJLE

Hjælp BO med at finde nogle store specielle sten eller skulpturer  
– ting, som de voksne kalder for kunst.

• På kunstskattejagten er der i alt 9 skulpturer. 

• Ved hver skulptur er der en opgave, der skal løses.   

• Husk at medbringe en blyant eller kuglepen til at skrive og tegne med.  

• Følg kortet på modsatte side – og det vil lede dig frem til kunstskattene. 

• Du må gerne røre ved alle skulpturerne – og enkelte af dem  
er endda også velegnede til at klatre og lege på. 

• Skattejagten begynder og slutter foran ØsterBO. 

Rigtig god fornøjelse :-)
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Tegn her Den Polske Dames hoved
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Nu skal du finde en obelisk (dvs. en søjle) hvor man mindes en bestemt 
mand, Herman Gerhard de Treshow. Den står på Havnepladsen, og er, 
som den eneste i denne skattejagt, ikke en del af ØsterBO’s kunstsam-
ling. Der findes en gade i Vejle, der er opkaldt efter hans efternavn.  

Hvad mon gaden hedder, der hvor ØsterBO har kontor?

BONUS-INFO:
Obelisker kaldes også for solfingre. I gamle dage blev de nemlig brugt som solur.  

Nu skal du til allersidste post. Når du ankommer til ØsterBO, så kig ind ad 
vinduet ved hovedindgangen (eller gå ind, hvis der er åbent). Her står en 
lille statue af en pige.

 
Kig på statuen af pigen der sjipper. Hvad mange sjippetove har hun?

TILLYKKE! 
Du har netop gennemført BO’s kunstskattejagt! Nu ved du en masse om kunst i  
den østlige del af Vejle. Det er super sejt!
 
Hvis ØsterBO har åbent, så kom forbi skranken, vis din fuldførte skattejagt, få den 
stemplet og få et velfortjent bolsje. 
 
ØsterBO’s åbningstider er:   
mandag-onsdag kl. 10-15, 
torsdag kl. 10-17 og 
fredag kl. 10-12. 

Mange hilsner fra BO 
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HAR FUNDET DE 9 KUNSTSKATTE I ØSTBYEN

 BEVIS
 

   FIND DE

9 kunstskatte 
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Post 1) Til venstre for ØsterBO’s hovedindgang

Post 2) Området mellem Bardenflethsgade 3 og Valløesgade 4

Post 3) Legepladsen mellem Valløesgade 18 og Parkvej 6

Post 4) Legepladsen mellem Parkvej 4 og Parkvej 12

Post 5) Området foran Valløesgade 26A

Post 6) I gården bag Langelinie 29

Post 7) I gården bag Jacob Gades Stræde 9

Post 8) Det grønne område på Havnepladsen 15

Post 9) I vinduet til højre for ØsterBO’s hovedindgang

ØsterBO  ·  Treschowsgade 4  ·  7100  Vejle

Telefon: 79 43 25 00   ·  www.osterbo.dk

Tillykke !Tillykke !


