
tipspromenad och fint erbjudande!

Den kände Ystadspolisen Kurts hund 
Jussi är borta. Han försvann tidigt på
sin morgonpromenad vid stranden. 

Kurt som är en smart polis börjar att följa 
spåren som hunden har lämnat efter sig. 

Kan du hjälpa honom?

Följ efter i spåren och svara på de 
frågor som finns längs vägen. Målet är 

upplevelsecentret Ystad Studios Visitor 
Center som ligger på regementet i Ystad. 

Väl framme får du ett fint diplom och 
ett rabatterat pris på entrén.

Promenaden tar ca 30 minuter
 (ca 1 km lång). Passar barn från 5 år. 
Se våra öppettider på www.ysvc.se
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1. S:T KNUTS TORG

2. MARIA MUNTHES GATA 1

3. BESOKAREGRAND

4. OSTERPORTSTORG

5. REGEMENTSGATAN/MARIAGATAN 

6. YSTAD ARENA BAD  
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    Här på Ystad Visitor Center (turistbyrån) verkar 
hunden ha varit! Kurt kan se några smutsiga tassar på trappan. Men vad är det 
som ligger vägg i vägg? (ledtråd – tavlor)    

                   Här på hörnet luktar det inte så gott. Kan det 
vara Jussi som har kissat? Om man tittar upp på fasaden ser man en stor bild på 
någonting som man inte så ofta ser i städer längre. Vad är detta? 

   Per Helsas gård är en handelsgård med anor från 
1600-talet. Jussi har nog lockats av den goda matlukt som kommer från köket och 
sprungit in för att få sig en smakbit.  Kvarteret är Nordens enda bevarade kvarter 
med denna typ av hus. Vad kallas dessa hus?

   Nu står du säkert utanför Nya Rådhuset som ligger 
på Österportstorg. Men det ser ju ändå ganska gammalt ut. Vilket år byggdes det? 
Kan Jussi ha sprungit in genom den stora ytterdörren som vetter mot torget? 
Nej, han verkar hunnit vidare… 

     Kurt inser att han är nära sin 
lägenhet och snabbar på stegen för att hinna hem och gå på toaletten. Har han tur 
kanske Jussi sitter utanför dörren? Nix! Ingen hund, men skönt med en liten paus. 
Mariagatan heter gatan som Kurt Wallanders lägenhet ligger på, men vad 
heter kvarteret? 

    

         – Oj, vilken lång gata att traska! Vi får ta oss en 
liten genväg. Men titta! Där ligger ju Ystad Arena Bad. Kan Jussi ha hoppat i 
bassängerna kanske? Badvakterna säger att de sett en mörk hårboll skymta förbi. 
Men det kan ju lätt missuppfattas tänker Kurt. Fasaden har ju nästan samma färg 
som hunden. Vilken färg har fasaden på Ystad Arena Bad? 



7. FRIDHEMSGATAN

9. CYKELVAGEN

            

                                                          – Vi passerar en större väg som heter 
Fridhemsgatan och fortsätter sedan på en cykelväg som heter - vadå? 

Se dig forresten noga for i trafiken nar du passerar en vag!  

   
     Här luktar det mat igen! Jussi som är en matglad hund 
kan ju ha försökt ta sig in även på detta matställe. Det ligger precis vid vägen och 
man kan köpa både hamburgare och korv där. Vilken färg har huset? 

   – Nu börjar Kurt bli trött. Tur att det finns en bänk han 
kan pausa vid. Är det skogen som syns där borta? Kan Jussi ha stuckit dit? Kurt 
skyndar på stegen för nu saknar han verkligen sin vän. Det känns som om han har 
gått mer än 1 km nu. Hur långt är det i meter? 

Nu ser Kurt flera stora röda tegelbyggnader på sin väg längs cykelvägen.  
Han behöver också passera Regementsgången och där ser han en flagga som 
vajar i vinden. Men det måste ju vara Ystad Studios! Där har ju många filmer blivit 
inspelade. Det skulle ju vara spännande att gå in och se vad som finns där inne. 
TV-serierna  ”Vintergatan” och ”Cirkus Imago” har spelats in studion. 

Kurt har också hört att här kan man leka loss i rymdskeppet, lära sig animera och 
uppleva filmens värld. Det verkar ju kul! Han bestämmer sig för att gå in. Och vem 
möter han inte när han precis sätter sin fot innanför dörren? Jo – sin fine vän Jussi 
såklart! Det var innehållet i skattkistan som lockade hit honom. 

Lyft på locket och se vad som finns där i. Men var är Jussi nu? 
Åh nej! Han har redan stuckit iväg på nya äventyr…. 

10. YSTAD STUDIOS VISITOR CENTER, ELIS NILSSONS VAG 14
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8. DRAGONGATAN 

Som TACK för att just DU hjälpte Kurt att hitta sin hund får du ett fint 
diplom samt rabatterat pris på entrén. Välkommen in till oss på YSVC där du 

får lära dig ännu mer om film!


