
BYTUREN
Sommerkonkurrence for børn

---------
15. juni - 24. august 2019

Tag børn eller børnebørn i hånden og prøv Middelfart Kultur 
& Biblioteks gå-det-selv-tur i Middelfart. Følg ruten, svar på 

spørgsmål undervejs og deltag i konkurrencen om fine præmier.



I år går Byturen gennem den gamle bydel, hvor der arbejdes meget med at 
fremtidssikre byen mod klimaforandringer. Her skal vi kigge på byens former. 

Alle kan deltage i Byturen og hvis man afleverer det udfyldte svarark senest 
den 24. august, deltager man i lodtrækningen om fine præmier.
Turen er ca. 3,5 kilometer.

Turen starter foran KulturØen – kig på den nye plads foran KulturØen.

1. Hvor mange træer er der blevet plantet foran på  
 pladsen?

Gå ud til vejen og over til Havnegyden som starter ved siden af Nykredit. Følg  
Havnegyden op til Algade.

2. Hvor mange buede vinduer er der i den røde 
 bygning til venstre med herretøjsforretningen   
 Tøjeksperten?

Gå til højre ad gågaden (Algade). Ved Algade 72 er der en speciel dør. 

3. På døren er en række forskellige former.  
 Nævn mindst tre af formerne.

Fortsæt lige ud. På hjørnet mellem Algade og Nygade ligger den gamle  

restaurant HOLMS.

4. Hvad er der over skiltet, som hænger oppe   
 under taget på HOLMS?



Gå videre ad Algade. På højre side af vejen, lige overfor Nielsens sidste dør, er  
der en lille port. Her ligger ”House of Melfar”.

5. Hvilken form har lampen, som hænger i    
 loftet inde i porten?

Fortsæt derefter videre ad Algade.

6. Tegn logoet for Flying Tiger.
 Se skiltet ved butikken.

På torvet ved Guldkronen er et springvand, hvor der dog ofte er slukket for 
vandet. Der er nogle kunstneriske cirkler i belægningen.

7. Hvor mange af de mønstrede metalplader er der  
 rundt i cirklen?

Gå nu til venstre ad Grønnegade. Ud for Vestre Skole står 2 grønne spande. 
Prøv at løfte låget og kig ned i dem.

8. Hvad bliver de brugt til?

Gå over vejen ved fodgængerovergangen foran skolen og drej til højre ad 
Søndergade. Læg mærke til de mange smukke, gamle huse samt den nye 
måde at lave vandafledning på. De er bygget ind i smukke blomsterbede 
langs fortovet. De nye ændringer betyder, at regnvandet ledes direkte ud i 
Lillebælt.

Fortsæt lige ud til vejen ender og kig evt. på skiltet om Klimabyen. 
Gå til højre ad Knorregade og herefter til venstre ad Kongebrovej ved 
skiltet mod ”Clay Museum”.
Kig til højre ned ad Buggesgade.

9. Hvad kan du se i baggrunden? 



Gå videre ad Kongebrovej. Husk at holde pauser og nyd udsigten med kirken 
og ud over vandet.
Gå over på højre side af vejen og kig ud over kirkegården. Her står bl.a. en 
skulptur, som er lavet af Per Ahlmann i 2017. Den hedder Altings tøven.

10. Hvilken farve er skulpturen?

Gå videre ad Kongebrovej og nyd udsigten udover parken ved Clay. Gå over 
vejen og følg Stadionvej.

11. Hvor mange meget tykke træer er der tæt på stien  
 indtil vejen drejer (ca. de første 100 meter)? 

Prøv evt. om I kan nå rundt om et af træerne.

Følg vejen til højre forbi spejderhuset ”Langedam” og videre mod venstre op 
til stadion. Vejen fortsætter nu ad en lille sti mellem stadion og kirkegården.

12. Hvilke to farver af Kløverstierne kan man følge  
 langs denne sti?

Nu kommer I til den flotte, nye legeplads, Aktivitetsskoven. 
Legepladsen bliver til et frodigt delta, når det regner, da den fungerer som 
opsamling for områdets regnvand. 
Her er det oplagt at blive og lege lidt.

13. Hvilke to farver er de mest gennemgående på 
 legepladsen? 

Når I er klar til at gå videre, skal I fortsætte hen ad stien op til vejen, hvor I 
skal gå til venstre ad Adlerhusvej langs med vejtræerne.



Ad denne vej kommer I hen til den gamle port, Adlerhus. Den rødmalede 
portbygning har hørt til Hindsgavl gods. Adlerhus er opført i 1852 for at 
markere overgangen fra købstaden Middelfart og dens jorder til godset 
Hindsgavls jorder.
 I ældre tid lå Hindsgavl gods og Middelfart by forholdsvis skarpt adskilt.
Da porten er meget smal og kun til biler, skal I følge stien til venstre for 
porten. Lige efter porten står der en statue.

14. Hvem forestiller statuen?

Fortsæt lige ud langs Adlerhusvej, hvor de lige har plantet nye vejtræer i 
foråret. I den smukke røde bygning ligger Sano Gigtsanatorium. Bygningen 
er fra 1920, og rummer et træningscenter for alle med led, ryg- og muskelli-
delser. Sano er latinsk og betyder ” jeg heler”.

15. Hvor mange vinduer er der på den høje endegavl  
 på Sano Gigtsanatorium?

Gå til højre ad Vesterløkke Allé/Behrendtsvej. Næsten for enden af vejen 
ligger Børnehuset Nysgerrium på højre side.

16. Hvor mange forskellige farver har Børnehuset   
 Nysgerrium på deres skilt?

For enden af vejen skal I gå over fodgængerovergangen og til venstre ad 
Hessgade.  Der hvor Hessgade bliver til Grønnegade ligger Vestre Skole. Den 
åbnede i 1898, men der er af flere omgange bygget til skolen.

17. Hvad forestiller relieffet på endegavlen af Vestre  
 Skole? 



Fortsæt ad Grønnegade, over Torvet og ned til vandet. Gå til højre langs 
vandet og nyd den flotte udsigt. Prøv at se om I kan få øje på nogle marsvin. 
Lillebælt er et af de mest hvalrige farvande i verden. 

Marsvinet kan blive op til 25 år gammelt og ca. 1,8 meter langt og veje godt 
60 kilo. 

Siden middelalderen har Lillebælt været hjemsted for et marsvinjægerlaug 
som drev en velorganiseret jagt, hvor man kunne drive marsvinene ind på 
det lave vand i Gamborg Fjord ved Svinø. 
Jægerne brugte bl.a. dyrenes gode spæklag til lampeolie, som således var en 
vigtig del af byens ressourcer. Marsvinet blev fredet i 1967.

Marsvinene følger ofte fiskestimer, og når man kan få øje på en masse må-
ger, der kaster sig ned mod vandet, er det ofte marsvinenes jagt, der 
har drevet fiskene op til overfladen. Så det kan betale sig at kikke efter 
mågerne.

Fortsæt langs vandet tilbage til KulturØen.

Aflever nu det udfyldte svarark i den sorte kasse på bibliotekarbordet i stue-
etagen og deltag i lodtrækningen om fine præmier.
Vinderne af konkurrencen bliver udtrukket den 26. august og får direkte 
besked.

                           
                          
  Del endelig billeder fra turen på bibliotekets Facebook-side.





For børn mellem 7 og 14 år.

Læs fire bøger og skriv lidt om dem og få en bog som præmie.

Hent en folder på bibliotekerne eller print fra www.middelfartbibliotek.dk.

Juni 2019

Prøv også:

KULTURØEN
Havnegade 6
5500 Middelfart
Tlf. 8888 5210

EJBY
Anlægsvej 4A
5592 Ejby
Tlf. 8888 5240

NØRRE AABY
Østergade 21
5580 Nørre Aaby
Tlf. 8888 5250

bibliotek@middelfart.dk
www.middelfartbibliotek.dk


