
Læste i Ugebladet, at WP 4 skulle gøres til et mere attraktiv sted. Det gav mig lyst til at lave denne multi. 

 

Solo fabriken.  

Solo fabriken har i årene 1888 til 1998 produceret margarine. I 1930 blev den overtaget af det 

multinationale selskab Unilever. I 1984 blev Solo fabriken i Sønderborg slået sammen med Alfa fabrikken 

i Vejen og Alfa.Solo A/S opstod. Ejerskabet fra 50 % til Unilever og 50 % til Johnny Vang-Lauridsen.  I 

december 1991 blev Alfa.Solo 100 % overtaget af Van den Bergh Foods (en del af Unilever koncernen) og 

margarineproduktionen i Vejen stoppede, men den fortsatte i  Sønderborg  til den 18. december 1998. 

Den gamle Solofabrik blev jævnet med jorden i 2002. 

 

Der Butt im Griff 

Der Butt im Griff (Flynder i greb) er fremstillet i bronze af kunstneren Günther Grass 

Skulpturen er 2,30 m høj og viser en arm, hvis hånd holder om en helleflynder (på tysk Heilbutt), der 
symboliserer livserfaring og visdom. 

Daværende borgmester A.P. Hansen købte skulpturen for næsen af Middelfart Kommune - og uden at 
have taget byrådet i ed. Men det lykkedes før afsløringen at skaffe pengene. 

Skulpturen Der Butt im Griff blev afsløret den 29. juli 2004 af kronprinseparret. 

 

Sønderborgs spanske trappe.   

Kunstneren Kristian Vodder Svensson har dekoreret trappen med et eventyrligt naturbillede. Han er 

kendt for at skabe billeder med mange små detaljer i den store fortælling. 

Dekorationen markerer Sønderborgs udnævnelse til  Årets Ungdomskommune. 

 

En lille kommunal oase.  

Her er ikke så meget oase her endnu, men i løbet af et par måneder vil den blive gjort mere attraktiv. 

Sådan skriver Sønderborg Nyt: 

“Det bliver en fin, lille have, når vi er færdige med at anlægge området – og især til foråret og sommer, når der 

kommer blade og farver på buske og blomster. Det bliver med snoede grusstier og tre bænke, som placeres 

strategisk, så man ser de smukke huse og himlen, når man sætter sig, læner sig tilbage og løfter blikket. Bedene 

anlægges i forskudte niveauer og med buske og blomster i afstemte farver”, siger Kristian P. Nordstrøm, forvalter 

af grønne arealer i Projekt&Anlæg. 

Det gule hus over for er et smukt bevaret hus fra midten 1700-tallet. Det viser hvordan moden skiftede fra 

bindingsværk til murværk. 

 



Bjerggade  

I 15-1600-tallet boede de fleste i store og små 'gårde' med gavlhus mod gaden. Men småfolk og fattige 
boede i såkaldte 'boder', rækker af småhuse på tre fag - dør og 2 vinduer.  

De fleste boder lå i Bjerggade-Mariegadekvarteret. Et eksempel herpå er Bjerggade 15-17 fra omkring 
1650. 

Bjerggade var tidligere en af byens ringeste gader og hed indtil 1905 'Bag Møddingen' eller 'Hinter dem 
Mistpfal. Der hørte landbrug med til de store købmandsgårde, og de havde deres møddinger ud mod 
baggaderne. 

 

Stengade  

I 1920 opstod der stor strid om, hvorvidt Steinstrasse skulle omdøbes til Steinsgade eller Stengade. Det 
påstås, at den er opkaldt efter købmand Stein, hvis købmandsgård endnu ligger mellem Rådshustorvet 
og Bjerggade. I tysk tid hed gaden ikke Steins-Strasse, men Steinstrasse, altså uden ejefalds-s, og den 
dansktalende befolkning sagde Stengade, for såvidt den ikke brugte det ældre navn Kedelsmedbjerget.  

 

Hønekilde 

Den vandrige kilde ved Havbogade neden for Jomfrustien havde en så fortræffelig vandkvalitet, at også 
omegnens beboere hentede vand der til kogning.  

Der knytter sig flere skrøner til kilden. Bl.a. at alle børn, der fødtes i Havbogade og deromkring, ikke kom 
med storken, men blev halet op af Hønekilden, "som di lo å svam i".  

En lidt mere uhyggelig skrøne siger, at den ung pige Helligtrekongersaften gik hen til brønden og kiggede 
ned i vandet for at se, hvem der skulle være hendes tilkommende mand. Men i stedet for en mand så 
hun sit eget ligklædte billede i vandet. Det betroede hun en veninde.  

Angsten drev hende samme aften ud i mørket, og næste dag fandt man hendes lig i havnen. 

Den 17. august 2016 blev den gamle Hønekilde indviet med en ny vandkunst, der er skabt i et 
samarbejde mellem kunstner Vibeke Fonnesberg og tidligere borgmester og nuværende Kunstfond-
formand, A.P. Hansen.  Det nye kunstværket er en humoristisk fortolkning af navnet "Hønekilde" med 
rislende vandhaner og bronzehøns, der bringer vandet i fokus på stedet. 

 

 

 

 

 

 



Solofabriken: 

Antal vinduer i granitmodellen af Solofabriken (vinduerne i buen skal ikke tælles med) er lig med A =   

 

 

Der Butt im Griff: 

Hvor mange har finansieret denne skulptur. Antal er lig med  B =   

 

Den Spanske trappe: 

Antal harer på trappen er lig med C =  

Antal paddehatte på trappen er lig med D =  

Antal egern på trappen er lig med E =  

 

En lille oase: 

Hvilke 2 bogstaver står der på det gule hus overfor. Brug værdierne af bogstaverne. Læg dem sammen og du har F 

Bjerggade 

Hvem bor her? (blåt skilt med navn på hvidt bindingsværkshus) Antal bogstaver er lig med  G  =  

 

Stengade: 

Der hvor du står kan du se et skilt med 2 bogstaver med et & imellem. Værdien af første bogstav er H =  

Hønekilde: 

Antal af vandhaner på skulpturen  er lige med I =  

 Antal af høns omkring skulpturen (ikke på )er lig med J =  

 Antal lodrette stænger i døren foran kilden er lig med K=  

 

A =  

B=  

C=  

D =  

E =   

F =  

G=  

H =  

I=  

J = 

K =  

 

 

Ny Final: N 54  (G-C)(A/4) . (I-G-D)(F/H) (B-A)   E 009 (K/H) (K-E). (E) (G+C)(D+J) 

 

 


