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Rute ca. 6 km

Velkommen til Horsens

Vi er meget glade for, at du har valgt at besøge vores skønne by. Forude venter der dig en
piv-spændende gåtur rundt i centrum af byen. Følg tallene fra 1 til 13 og løs opgaverne
undervejs. Når du er færdig, har du gjort dig fortjent til din helt egen guldmedalje, som
du kan hente på Horsens Kunstmuseum.
Vi håber, du får en super-hyggelig dag.

INDUSTRIMUSEET
Industrien har haft stor betydning for Horsens. Men hvad er den røde ting, der
står foran museet?

9

Svar

HORSENS MUSEUM
Museet er tegnet af en berømt arkitekt. Men hvad hed han? Find navnet i
bronzetavlen til venstre for den store grønne dør.

10

Svar
HORSENS KUNSTMUSEUM
Hvor høj er den store træskulptur af Bjørn Nørgaard, du kan se gennem
vinduesfacaden?
2,25 meter
3,25 meter
4,25 meter
NORDRE KIRKEGÅRD
Det højeste monument på Horsens’ ældste kirkegård står ved krigergraven.
Hvilke årstal kan du finde på den store sten? Svar
HORSENS NY TEATER
Kulturhuset har massevis af spændende arrangementer for enhver smag og alder.
Tæl figurerne på taget og skriv antallet her:
VITUS BERING PARKEN
Den berømte opdagelsesrejsende Vitus Bering blev født i Horsens. Men hvornår fandt
han smuthullet mellem Asien og Amerika? Find årstallet på kortet mellem kanonerne.
Svar

FUGHOLM
Det store gavlmaleri på bygningen, der huser Kirkens Korshærs varmestue, er lavet
af kunstneren Jacoba Niepoort. Hvilke farver har snorene?

Svar

Svar

VANDTÅRNET
Horsens’ første vandtårn fra 1913 er 22 meter højt. Men hvor mange vinduer har det?

JØRGENSENS HOTEL
Bygningen rummede i sin tid ’Det Lichtenbergske Palæ’. Hvilket dyr kan du se på
dørhammerne?
En and
En hest
En løve
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DET GAMLE PAKHUS
I gamle dage gik åen forbi dette gamle Pakhus. Tæl dørene og skriv antallet her:
Svar

12

JAN TRØJBORGS PLADS
Hvad tror du, den lille pige i statuen drømmer om at være?
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INDUSTRIMUSEETS LEGEPLADS
Prøv 3 af legeredskaberne. Sæt kryds, når du er igennem.

Svar

Tillykke! Du er nu blandt de mega seje, der har gennemført Horsens skattejagt!
Godt gået!
Udfyld de sidste felter herunder, følg den stiplede linje små 500 meter til
HORSENS KUNSTMUSEUM og aflever kortet. Her får du din velfortjente medalje!
Alder

Kommune

Favoritsted i Horsens
Jeg hørte om skattejagten gennem
HORSENS

Facebook

Kystlandets turistguide

VisitHorsens/Kystlandets hjemmeside

Andet
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HOSPITALSKIRKEN
Bygningen var i 1500-tallet både et hospital og en kirke. Hvad er der i hullet til
venstre for uret i dag?

Svar

PS. VIDSTE DU, AT VI OGSÅ HAR 3 ANDRE SJOVE SKATTEJAGTER I KYSTLANDET?

(Det ville da være RET sejt at have alle 4 medaljer, ikke?) Læs mere om dem på KYSTLANDET.DK.

