
BYTUREN
Sommerkonkurrence for børn

---------
11. juni - 21. august 2021

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 både gennem den gamle bydel, skoven og langs Lillebælt, og 
temaet er flotte ting i bybilledet og naturen. 

Alle kan deltage i Byturen, og hvis man afleverer det udfyldte svarark senest 
den 21. august, deltager man i lodtrækningen om fine præmier.

Gåturen er ca. 3,7 kilometer. Se kort over ruten bagerst i folderen.
 
Turen starter foran KulturØen.
På KulturØpladsen står en stor rund rust-farvet søjle. På forsiden er der et 
kort over Kulturøen.

1. Hvor mange steder kan du besøge indendørs på  
 KulturØen ifølge kortet? 

Gå over vejen og gennem passagen til det nye torv. Den ligger mellem H&M 
og Café Mauritz.

Rådhuset og det nye bycenter blev officielt åbnet fredag d. 1. september 
2017. Nu står du på Nytorv.

2. Hvor mange tøjbutikker er der på Nytorv ?

Gå til højre ad Østergade ned mod gågaden.  Lige efter H&M ligger 
Vinspecialisten på adressen Østergade 7. Her hænger et flot, gammelt 
skilt, som oprindeligt er fra 1824.

3. Hvad forestiller skiltet?

Gå videre hen til gågaden. Prøv at kikke op over butiksvinduerne. Stop op 
ved huset i Algade 66, der rummer Mobilhuset og Men Only.

4. Hvor mange etager er huset højt?



Fortsæt ligeud ad gågaden. Kig op på de smukke husfacader, mens du går.
I Algade 36 lå det gamle apotek.

5. Hvad ligger og vogter over døren i det nuværende  
 galleri?

Gå videre ned mod torvet. Lige efter Slagter Lund i Algade 28 er der en 
gammel port med flotte motiver.

6. Hvor mange pølser har hunden i munden?

Fortsæt derefter op mod torvet, over vejen og gå ligeud ad Algade. 
I nr. 6 ligger Middelfart Tinghus. Bygningen er opført i 1823-1826. Det var 
tidligere Middelfart Gamle Rådhus og fra omkring år 1900 politistation med 
arresthus i kælderen. Nu ligger her et advokatfirma.
Over døren er en flot udsmykning. 

7. Hvad kan man se på udsmykningen?

Lige overfor ligger kirken. Den hedder Sankt Nicolai Kirke, men bliver kaldt 
Middelfart Kirke i daglig tale. 

Der er kommet en del tilbygninger gennem de sidste 500 år, men der er sta-
dig lidt tilbage af den oprindelige kirke fra 1200 tallet.
Kirken har lige været igennem en større renovering i 2020.

Fortsæt lige frem ad Gl. Vestergade. Nyd de smukke gamle huse. Henne for 
enden af vejen drejer du til venstre ind ad porten til Vestre Kirkegård.

Gå op til mindesmærket.

8. Hvornår blev mindesmærket flyttet til 
 Vestre Kirkegård?



Gå videre ud ad porten på den modsatte side af kirkegården. 
Du er nu på Kongebrovej.

Prøv at vende dig om, når du er kommet ud ad porten. Der er så smukt ud 
over Lillebælt. 

Drej til højre ad Kongebrovej og gå hen til CLAY Keramikmuseum Danmark. 
Huset, der rummer CLAY, blev opført som enkesæde til det nærliggende 
Hindsgavl Slot i 1856-1857. Bygningen blev fredet i 1993. 

9. Hvor mange store figurer i keramik er der på 
 græsplænen foran museet?

Gå nu over vejen og ned ad Stadionvej langs tennisbanerne. 
Læg mærke til de kæmpestore træer i skoven. Hold til højre, hvor stien deler 
sig. Følg stien og lyt til skovens mange lyde. Fortsæt ad stien mellem Søndre 
Kirkegård og Middelfart Stadion.
For enden af stien ligger Aktivitetsskoven og legepladsen ved stadion. Her 
kan du holde en lille pause.

10. Hvor mange sorte forhøjninger (buler) kan du 
 finde på hele legepladsen? 

Gå tilbage til stien og op til vejen.
Drej til venstre ad Adlerhusvej. 
Lidt henne ad vejen ligger den gamle byport (Adlerhus).
Portbygningen er den historiske indgang til Hindsgavl gods. Den er opført 
for at markere overgangen fra købstaden Middelfart til godset Hindsgavl. 
Følg stien til venstre rundt om porten og fortsæt hen ad Adlerhusvej. 

11. Kig tilbage - hvilket årstal står over porten?



På højre side af vejen på Adlerhusvej 28 ligger Sano, der er et 
gigtrehabiliteringscenter.
Det åbnede i 1951.

12. Hvilken farve har bygningen? 

Gå op for enden ad vejen, drej til højre og derefter til venstre ad Skovgade.

13. Hvad ligger på hjørnet af Vesterløkke Allé og   
 Skovgade?

Foran bygningen står en spændende skulptur lavet af Keld Moseholm. Den 
hedder Projekt og er opstillet i 2001. 

Gå lige ud ad Skovgade og fortsæt ad Knorregade.
Hvor Knorregade og Smedegade mødes ligger Fisketorvet. 
Her står Marsvinebrønden.

Brønden er skænket af Ny Carlsbergfonden i 1957. Den viser, hvordan 
marsvinejagten foregik, da der var marsvinejagt i Lillebælt.

Jagten foregik fra ca. 1500-tallet til ca. år 1900.
Marsvinene blev jagtet for deres kød og for spækkets skyld. Spækket blev 
kogt til tran, der blev brugt til belysning.

Det er i dag forbudt at jage marsvin.

14. Hvor mange marsvin kan du finde på brønden?

Fortsæt dernæst videre mod vandet ad Brogade.

Her kommer du forbi Henner Friisers Hus på venstre side. 
Det er Middelfarts ældste hus fra omkring 1575- 1600.  Det er en del af 
Middelfart Museum og bygningen blev fredet i 1918.



Når du er nået til Lillebælt, drejer du til højre og går langs vandet.

Mens du går tilbage mod KulturØen, kan du nu nyde udsigten over Lillebælt 
og broerne, og hvis du er heldig kan et marsvin også dukke op derude. Sidste 
opgave er:

15. Hvor mange skibe kan du se ude på Lillebælt i dag?

Når du er nået tilbage til KulturØen, kan du aflevere det udfyldte svarark i 
den sorte kasse på bibliotekarbordet i stueetagen og deltage i lodtræknin-
gen om fine præmier.

Vinderne af konkurrencen bliver udtrukket efter den 21. august 2021 og får 
direkte besked.

                           
                          
  Del endelig billeder fra turen på bibliotekets Facebook-side
  www.facebook.com/middelfartbibliotek





For børn mellem 6 og 15 år.

Læs tre bøger, løs læseudfordringerne og få en bog som præmie.

Deltag i konkurrencen om at tømme en boghandel.

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

Juni 2021

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

STRIB
Vestergade 16
5500 Middelfart
Tlf. 8888 5220

bibliotek@middelfart.dk
www.middelfartbibliotek.dk


