
Upptäck Kristianstads historia!

Till alla barn – och alla andra med lekfullt sinne:

Följ med i Thues spår!
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Så här hittar ni klurigheterna inne i utställningen:
• Följ Thues spår i golvet!
• Leta efter serieteckningarna och skelettet Thue. Där hittar 
   ni de flesta svaren.
• Vid frågorna finns en adress. Gå dit så hittar du svaret eller 
   någon ledtråd till frågan.

Från 2009 till 1800



•  Ö. Boulevarden 13
Stackars Mårten! Thue tycker synd om Mårten som inte får 
följa med kompisarna och fiska. Varför får han inte det?

•  Ö. Boulevarden 13
Vilken rolig skolplansch! Hur många barn får egentligen plats 
på en ko? Hjälp Thue att räkna barnen på kon! Hur många är 
de?

HEJ, JAG HETER THUE! NI HITTAR MIG I ETT FÖNSTER 
ALLDELES I BÖRJAN AV 
UTSTÄLLNINGEN.  FÖLJ MIG OCH UPPTÄCK MIN STAD! 



•  Spannmålsgatan
I kvarnen har Thue en kompis, råttan Einar. Här finns mycket 
god mat för en råtta. Einar kan allt om kvarnen och om hur 
gott alla sädesslag smakar. Men han kan inte skilja på korn, 
råg, vete och havre. De ser ju likadana ut! Kan du?
Vilka sädesslag växer på golvet i montern om kvarnen? 

•  Spannmålsgatan
I yllefabriken snusar Thue på nätterna. Tygerna är så sköna 
att sova på. Han älskar att titta på alla vackra tyger. Ibland 
ritar han egna mönster på pappren som ligger på skrivborden. 
Rita ett eget mönster du också!



•  Södra Boulevarden
Roligast är nog ändå att titta på alla ångbåtar och ånglok på 
Ljungrens verkstad, tycker Thue. Vad stora de är! Fast det 
finns några som är så små att han kan leka med dem. De 
mustaschprydda farbröderna ser kul ut. Hur många farbröder 
med mustasch hittar du på fotot?

•  Tvärgatan till Stora Torg (I Olga Krooks salong)
Stackars lilla Elsa! Men varför klippte hon av sitt fina hår? Vad 
gjorde man av håret? Passa på att titta in genom kikhålen hos 
Olga Krook. Vilken färg på ögonen har personen bakom den 
vackra kammen?

•  Östra Kaserngatan
Under Andra världskriget landade ett ensamt plan på fälten 
utanför Kristianstad. Det var spännande! Piloten pratade ett 
språk som Thue kände igen. Från vilket land kom planet? 
Ledtråd: landet hade en ledare som hette Adolf Hitler.



•  Tivoliparken
Det gungar och susar! Här uppe i trädet älskar han att sitta. 
Thue klättrar högst upp och tittar på alla fina träd i parken. 
Ser du Thue där högt uppe i trädet? Oj, så många det finns! 
Kan du namnen på minst fem olika träd? Du hittar dem högt 
uppe i trädtopparna.

•  Mitt emot Västra Boulevarden
Vad gott! Karameller kallar man dem. Thue kan inte förstå 
varför pojken inte äter karamellen som är så god. Vad gjorde 
pojken med karamellen? Varför tror du att han inte åt den?

•  Västra Storgatan 40
Det dånar och smäller! Thue håller för öronen. Tändpojken 
tänder på en gång till! Han har ett alldeles eget eldstål. Ett 
sånt vill jag ha tänker Thue. Vad tänder pojken för något?



•  I samma monter (Västra Storgatan 40)
Thue beundrar officerarnas paraduniformer. Speciellt mycket 
tycker han om den svarta! Så många fina guldknappar! Undrar 
hur många de är? Hjälp Thue och räkna guldknapparna i uni-
formen? Hur många är de?

•  Västra Storgatan 40
På bältet och den fina mössan i montern ser du tre kunga-
kronor. Sverige har tre kungakronor i sitt vapen. Hur många 
sådana ”trekronor” hittar du i hela utställningen? Titta i alla 
montrarna!

•  Stora Torg
Födelsedag! Kalas! Tänk så många födelsedagspresenter Eleo-
nora fick! Hon var ganska bortskämd, tycker Thue och tänker 
på alla fattiga barn i staden som aldrig fick några presenter. 
Vad fick hon? Räkna upp 3 saker!



I utställningen finns målade skeletthänder. 
Lägg handen på dem och lyssna! 
Prova kläderna som hänger 
på pelarna i utställningen 
och titta i någon 
av alla speglarna som finns!

Lämna in ditt häfte i museets reception
så får du ett diplom att hänga på väggen!



C400 – staden i vattenriket, Regionmuseet Kristianstads nya stads-
historiska utställning, berättar den omfattande och dramatiska histo-
rien om Kristianstad. Med avstamp i dagens Kristianstad får vi följa 
med på en resa 400 år bakåt i tiden, till 1600-talets kung Christian IV 
och hans dröm om en ny renässansstad.

www.regionmuseet.se


