Stadslifv in real life!
Hej!
Du kommer nu att gå en stadsrundvandring på egen hand. Har du karta, penna, klisterprickar och
instruktionsblad och någon sorts kamera så är det bara att sätta igång.

1. Stortorget - mitt i centrum
Ta ett gruppfoto vid Sjöormen
Skriv namnen på medlemmarna i er grupp här

2. Stadens centrum på medeltiden
Trelleborg är en gammal stad. Mer än 750 år gammal. På medeltiden i början av 1200-talet när Trelleborg
en gång blev stad låg centrum vid ett helt annat torg.

?

Hitta torget som var centrum på medeltiden. OBS på kartan. Du behöver inte gå dit!
Ledtråd: Man brukar säga att kyrkan ligger mitt i byn. Titta på kartan och hitta kyrkan
St: Nicolai. I närheten finns torget ni letar efter och ruinen efter ett kloster.

Markera på kartan var Trelleborgs centrum låg på medeltiden.

Gamla torg 1898

Stortorget 1967

5. Elverket
Nu ska du hitta det som en gång i tiden var elverket.
* Gatan som följer torgets södersida heter Nygatan.
* Följ den gatan österut tills du kommer till en korsande väg.
Vägen heter Östra Vallgatan norrut och Österbrogatan söderut.
* Stå kvar i korsningen för nu är du nära.

Huset på bilden är Elverket.
Elektricitet till belysning och uppvärmning
var nytt i början av 1900-talet.
Här producerades el till staden
först med ångkraft,
därefter med diselmotorer.

3. Trelleborgs första hus med elektricitet och WC
Titta nu söderut mot Valens köpcentrum. Här låg tidigare huset som du ser på bilden.
Huset kallades för Karlmarkska palatset och revs när man skulle bygga Valen.
Det var det första huset i Trelleborg som hade elektricitet och
vattenklosett (WC) alltså spolbar toalett. Detta var år 1905.
Innan dess hade man bara haft utedass. Det fortsatte att vara det vanligaste ända fram på 1950-talet.

?

Tycker du att det var rätt beslut att riva Karlmarkska palatset?
Motivera ditt svar
________________________________________________
Kan du se vilket hus som är gamla elverket? Det är inte lätt för det är väldigt ombyggt.
Ledtråd: Husets grund är sig lik och det är fortfarande bara två våningar högt
Ta ett foto av det ombyggda huset i samma vinkel som på det gamla fotot.

4. Vattentornet
För att kunna ha rinnande vatten inomhus, även på andra
och tredje våningen, behöver man ha tryck på vattnet.
Det får man genom att pumpa upp det högt i ett vattentorn så att vattnet får kraft genom att falla.
Arkitekten till Trelleborgs vattentorn heter Ivar Tengbom
och han ritade även Stockholms stadshus.
Ta ett foto och uppskatta höjden på
vattentornet.

6. Inte bara elverk ...
Som en sidoprodukt när man producerar el med hjälp av ångkraft får man något som kan användas
i ett annat sammanhang.

?

Vad fick man för sidoprodukt och vad använde man den till?

________________________________________________

Ledtråd: Se noga på det gamla fotot och läs över dörren

7. Gasverket

?

Hur högt är vattentornet?
Ta reda på det på valfritt sätt
___________________

?

Det byggdes också ett gasverk. Spisar med gas var nu nyaste nytt.
Innan fanns bara vedeldade spisar.
Någon av er vet kanske var Gasverket ligger. Vad kan man göra där idag?
________________________________________________

8. Bron

11. Lokstallet

Gatunamnen där du står nu avslöjar att här en gång i tiden har funnits en bro och en vall någonstans i
närheten. Varför fanns det en bro här kanske du undrar? Här finns ju inget vatten? Eller?

Järnvägen gick rakt igenom staden. Det syns faktiskt i stadsplanen fortfarande även om inte
järnvägsrälsen finns kvar.

På medeltiden tog staden slut här. Istället för vägen du ser framför dig flöt här fram vatten från Hesekällan.
Idag går vattnet i ett rör under gatan.
Vattnet utgjorde gränsen där staden tog slut. För att komma ut eller in i staden behövde man ta sig över
vattnet på en bro som man kallade Österbron. Utanför fanns en uppbyggd jordvall (stadsvallen) som man
också skulle passera igenom. På andra sidan var det landsbyggd.

Trelleborg Övre, som idag är busstation, var tidigare en järnvägsstation.
På kartan är Trelleborg Övre en stor öppen plats som är markerad som allé
Norr om Konsthallen finns ett kvarter som heter Lokstallet och en väg som heter spårvägen.
Så här såg det ut på Trelleborg Övre en gång i tiden. Här står loken i sina ”stall”

Markera var Österbron fanns på kartan. Sätt klistermärket i rätt gatukorsning
Ledtråd: Leta upp vägkorsningen söder om där du står nu. Bron gick över vattnet från Algatan (som gatan
heter inne i staden) till fortsättningen på vägen utanför staden som nu heter Östergatan

9. Den medeltida stadens västra gräns
Det fanns också en stadsgräns i väster såklart
Också här var gränsen ett vattendrag, en bro (Västerbro) och en jordvall (Västra vallen)
Hitta västra gränsen på kartan och markera.

Ledtråd: Titta västerut på kartan tills du hittar kyrkan St:Nicolai igen. Ännu längre västerut ligger vikingaborgen
Trelleborgen. Strax söder om den ligger ett kvarter som heter Västrebro som har sitt namn efter bron.
Även Västerbron gick över ett vatten (Kattebäcken) som inte syns idag, men som finns kulverterat (i rör)
under vägen. Kattebäcken gick där Västra Vallgatan går idag och den var flera meter bred.

10. Konsthallen
Men nu lämnar vi medeltiden. I industristaden Trelleborg hade stadens gränser expanderat och industrierna växer upp lite varstans där det fanns bra markområden, både mitt inne i staden och i utkanterna.
Väldigt många människor flyttade in från landet och staden växte snabbt.
Nu ska du gå rakt norrut tills du kommer till konsthallen. Den ligger mitt emot badhuset.
Sjöormen som ni fotade på Stortorget är skapad av en konstnär som skänkte många av sina
gipsförlagor och en del verk till Trelleborg som tack för alla uppdrag han hade fått här.

?

Vad hette konstnären?
________________________________________________

Ledtråd: Konsthallen som byggdes för att visa hans verk uppkallades efter honom.

Ta ett foto på Kyrkogrimmen som vaktar konsthallen.

Markera kvarteret Lokstallet på kartan

?

Vad finns i kvarteret Lokstallen idag?
Ledtråd: Se rakt norrut bakom Konsthallen
________________________________________________

12. Järnvägen och Strykjärnet
		

Nu ska du hitta och följa den gamla järnvägen
* Ta dig över gatan vid stoppljusen
* Gå på norra sidan av badhuset tills du kommer till en cykel/gångbana.
* Följ den söderut mot havet. Nu går du på den gamla järnvägen!
Om du tittar på kartan kan du se att du följer ett grönt stråk.
Du går nu där järnvägsspåren gick och ångloken tuffade fram i den
svindlande hastigheten av 25 km/h
		.

14. Ny arkitektur - högre och mer utsmyckade hus
* Du korsar så småningom en väg som heter Nygatan
* Fortsätt följa cykel/gångvägen tills du ser huset på fotografiet nedan

Huset på bilden kan du nu se framför dig. Det har som du ser en lite annorlunda form
och kallades därför för Strykjärnet.

Nu ska du tillbaka till centrum
* Följ Östergatan västerut
* Stanna när du kommer till vägkorsningen
Titta upp på de hus som ligger där i korsningen.
Att bygga hus som var högre än två våningar var nytt i Trelleborg slutet av 1800-talet.
Det sparades inte på utsmyckningarna. Nu ville man visa omvärlden att Trelleborg var en modern stad.

Fotografera någon detalj på husen som visar på utsmyckningsglädjen.

15. Tre viktiga byggnader
* Gå över ”vattnet vid Österbron” dvs över gatan.
Passa på att kolla att du markerade platsen för Österbron rätt i uppg 8
* Följ Kontinentgatan söderut. Stanna när du kommer till den korsande vägen.
Här kan du hitta tre byggnader med viktiga
funktioner i den moderna staden. Alla har
betydelse för kontakten med omvärlden.
I hörnet av Järnvägsgatan hittar du huset
på bilden här bredvid.

?

Varför har man byggt den i just den formen?
Ledtråd: Man har behövt anpassa sig efter något som du kan se på fotot
________________________________________________

Fotografera platsen som där ser ut idag.

13. Sockerbruket
Innan arkeologerna grävde fram spåren efter den vikingatida borgen låg det ett sockerbruk där.
Järnvägen gick även dit på ett stickspår på sträckan mellan Ystad och Malmö.

?

Varför tror du att järnvägen gick till sockerbruket?
________________________________________________

?

Vad har byggnaden haft
för funktion?
_____________

Ledtråd:
Läs över dörren på det verkliga huset
Markera huset på kartan

16. Mot hamnen
På andra sidan järnvägsgatan kan du nu se de andra två byggnaderna.
De ligger vid något som heter Kontinentplan. Kanske har du hört talas om att Trelleborg ibland kallas porten
till Kontinenten
Stanna kvar där du är UTAN att gå över gatan.
Fotografera vyn söderut
Istället ska du...
Försök få med båda byggnaderna

Det kanske inte märks så tydligt idag men nu är du mycket nära havet.
Hit kom mängder med fartyg för att lastas och lossas och tullen försökte hålla koll.
Idag är ju hamnen mycket större och båtarna också. Byggnaden du ser till höger är gamla tullkammaren.

17. Trelleborg Nedre
Byggnaden till vänster ,med mycket glas, är Trelleborg Nedre.
Byggnader som har det här användningsområdet utformades ofta så här vid förra sekelsskiftet.

?

Vad är Trelleborg Nedre?
________________________________________________

Ledtråd: Kom igen nu! Du vet ju nu vad Trelleborg Övre byggdes som. Var lite logisk!

18. Strategiskt läge

?

Varför ligger dessa tre byggnader just här?
________________________________________________

Ledtråd: Kan möjligen närheten till havet ha betydelse?! Utveckla!

?

Vad använde man detta hus till från början mer än som rådhus?
________________________________________________

Ledtråd: Vilka byggnader brukar ha en klocka ovanför dörren? I alla fall förr! Det är INTE en station.

19. Samrealskolan
Efter att Trelleborg fick tillbaka sina stadsrättigheter 1867 behövde man lokaler för olika sorters möten.
1909 när man invigde nya Samrealskolan kunde man ta över hela rådhuset. (ledtråd till fråga 18 !)
Att det var en samskola betydde helt enkelt att killar och tjejer gick i samma skola. Detta var något nytt .
Högre utbildningar, dvs efter åk 6, var tidigare uppdelat i flick resp pojkskolor.
Samrealskolan kan du se på bilden här under. Känner du igen huset?

?

Det är fortfarande en skola men vad heter den idag?
________________________________________________

Ledtråd: I denna skola kommer många trelleborgsbarn att gå när de är lite äldre.

19. Rådhuset
Så här såg det ut när Samrealskolan var nybygd år 1909

Ta dig nu bästa vägen till rådhuset.
Rådhuset ligger mitt emot köpcentrat Valens södra huvudingång och ligger på Algatan.
Algatan hette från början Adelgade när Skåne var danskt och betydde den viktiga gatan.
Huvudgatan helt enkelt.
Stanna vid den öppna platsen framför Rådhuset.

Så här såg det ut framför Rådhuset år 1927. Huset byggdes
1866 och hade från början flera olika funktioner.

.

Nu är rundan slut. Hittar du tillbaka?
Titta på kartan och ta dig valfri väg tillbaka till Stortorget.
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