
8. 56  34.018, 009  01.759 
I er nu ved Skives nye rådhus. Her har borgmesteren sit 
kontor. Gå ind i gården mellem rådhuset og biblioteket. Her 
finder I en skulptur, der viser en fisk med meget fine skæl, 
der skinner…  
 
Hvad er fiskens fine skæl lavet af? _  _  _  _  _  
                       1. 
 

9. 56  33.921, 009  01.808 
Den store bygning med de to tårne er lige blevet sat i stand. 
Det er oprindelig en gammel købmandsgård.  
 
Hvad er taget på de to flotte tårne lavet af?  _  _  _  _  _  _ 
                     5.      
 

Kodeordet er:   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  
   1.   2.  3. 4.   5.  6. 7.   8.  9. 10.   

 
Hvis I mailer kodeordet til info@visitskive.dk, deltager I i 
konkurrencen om månedens præmie. Vi trækker vindere hver 
måned, se www.visitskive.dk. Vinderne får direkte besked. 
 
 
Har I spørgsmål til turen er I velkomne til at kontakte os   

  
 
 
 

56 33.875, 009 02.005 
Østerbro 7, 7800 Skive, Tlf. 9614 7677 
info@visitskive.dk – www.visitskive.dk  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Bogstavjagt  
i Skive med Google Maps! 

Har I prøvet at gå på skattejagt ved at følge GPS koordinater?                    

Det er en leg for hele familien. 

Indtast koordinaterne i Google Maps, der viser Jer vej til 
bygninger, skulpturer og seværdigheder i Skive. Hvert sted 
skal I besvare et spørgsmål. Ud af svarene skal I gætte et 

kodeord. 

Det eneste, I behøver, er en smartphone med Google Maps. 

 
 
 
 



1. 56  33.873, 009  01.893 
I står nu ved en gammel borg. Ja, der er måske ikke så 
meget af se i dag, men kælderen til huset her stammer 
faktisk fra 1200-tallet! Dengang lå her en borg med 
voldgrave. I dag er her hotel og restaurant. Hvad hedder 
restauranten?   
 
Restaurant    _   _   _   _   _   _   _    
                                3. 
 

2. 56  33.903, 009  01.574 
I står nu ved fem runesten, der fortæller Skiveegnens 
historie.  
Find det ord, der mangler. 
 
LANDET – ÅEN – ÅNDEN -  _  _  _  _  _  _  _  - BYEN 
                 4.              
 

3. 56  33.929, 009  01.342 
Skive har to kirker, der sjovt nok ligger lige ved siden af 
hinanden. Den hvide kirke er den ældste, og da den 
blev for lille til at huse byens befolkning, besluttede man 
at bygge en ny og rive den gamle ned. Da den røde 
kirke var færdig, valgte man dog alligevel at bevare den 
gamle kirke.  
Hvad hedder den hvide kirke?  
 
_  _  _      _  _  _  _      _  _  _  _  _  

                             2.                 7.

4.   56  33.998, 009 01.599 
I står nu midt på et torv med et meget flot hus. Til 
venstre for indgangen til det gamle hus er en skulptur af 
en fugl.  
 
Hvad er det for en fugl?     En  _  _  _  _  
                     10.                     
 
 

5. 56  34.097, 009  01.594 
De sjove skulpturer hedder ”Pufferne”. Syv af pufferne 
ligner forstenede søpindsvin, men den sidste ser ikke ud 
som de andre.   
 
Hvad er det for et dyr?    
 
 En  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 
            6.                                             
 
 

6. 56  34.197, 009  01.718 
Skulpturerne her viser en række drillesyge dyr. (P.S. 
Kan I finde dem alle?) 
 
Hvad er det for dyr?   _  _  _  _ 

               9. 
 

7. 56  34.015, 009  01.656 
I huset her på hjørnet boede engang en meget dygtig 
konditor, Anine Michelsen, der drev et konditori. Læg 
nakken tilbage og se det flotte skjold på bygningen.  
 
Hvad hed konditoriet?    _  _  _  _  _  Konditori. 
                             8. 


