
BYTUREN
Sommerkonkurrence for børn

---------
12. juni - 22. august 2020

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 skoven imod Den gamle Lillebæltsbro, og temaet er 
farver i bybilledet og naturen. 

Alle kan deltage i Byturen, og hvis man afleverer det udfyldte svarark senest 
den 22. august, deltager man i lodtrækningen om fine præmier.
Turen er ca. 4 kilometer.
 
Turen starter foran KulturØen – kig på den nye plads foran KulturØen. Den 
blev indviet sidste sommer.

1. Hvor mange klatregreb er der på den grå 
 klatrehøj på KulturØ-pladsen?

Gå ud til vejen og fortsæt til højre ned ad Havnegade.

2. Hvilke farver har Nybolig i deres logo?

På højre side af Havnegade ligger Herman Jensens anlæg. Dette anlæg er 
opkaldt efter Middelfarts tidligere borgmester, som sad mere end 20 år på 
posten.

3. Hvor mange grønne bakker er der 
 i Herman Jensens Anlæg?

Fortsæt dernæst videre ned ad Havnegade.

4. Hvor mange sorte lygtepæle er der op ad den lille  
 sti på højre side af Middelfart Sparekasse?

Fortsæt ad Havnegade. I Havnegade nr. 41 ligger Melfar Posten og
Fyens Stiftstidendes Middelfart redaktion.



5. Hvilket dyr gemmer sig i Melfar Postens logo?

Ved Café Razz ligger Lines Isbod. Her kan man også købe milkshakes.

6. Hvilke to farver milkshakes kan man 
 vælge imellem?

Ved Hotel Borgmestergården skal I gå over på venstre side af vejen. Fortsæt 
stadig ligeud ad Havnegade.  På venstre side af Havnegade ligger Middelfart 
Kirke, der også hedder Sankt Nikolaj Kirke.

7. Hvilken farve har kirketårnet?

Fortsæt videre hen ad Havnegade.

I nr. 95 (lige efter fiskehandleren) ligger der en stor, gammel, hvid bygning.

8. Hvad står der på det mørkegrønne skilt?

På venstre side kommer I til husene med ”De hængende haver”. I tidernes 
morgen husede de fiskere og håndværkere. De ligger smukt med deres 
skrånende have- og terrasseanlæg.

På højre side ligger Gl. Havn. Det er herfra turbådene Mira 3 og Fortuna sejler 
ud. Om sommeren tager de flere gange om ugen på hvalsafari på Lillebælt.

Når I stadig fortsætter ligeud kommer I til Middelfart Skibs & bådebyggeri.

9. Hvilken farve har porten ind til Middelfart Skibs &  
 Bådebyggeri? 



Fortsæt ligeud mod Den gamle Lillebæltsbro.

På højre side kommer I til marsvineposten. Her kan I lytte efter lyde fra 
Lillebælts marsvin.

Foran marsvineposten står der en kikkert. Med den kan I se ud over Lillebælt 
og over på Snoghøj i Jylland. I kan måske være heldige at se marsvin i 
vandet.

Marsvinet er en lille hvalart. Den bliver ikke mere end 1,4- 1,8 meter lang. Der 
lever dog mange af dem i Lillebælt, så de er til at få øje på.

Fortsæt langs vandet. 

10. Nr. 110 er et rødt hus. Hvad ligger foran huset?

Nu er der mange muligheder for at nyde naturen og den flotte udsigt med de 
to smukke broer over Lillebælt.

Fortsæt ned ad Lillebæltsstien. Hold godt øje med træerne. Der er nogle små 
mænd, der fungerer som pejlemærker.

11. Hvilken farve har manden på træet? 

Når I har gået lidt længere, kommer der nogle bænke. Der kan I evt. tage et 
hvil.
På bagsiden af svararket kan I tegne en tegning af ting, som I har set på 
jeres vej.

12. Hvilken type træer er der flest af i skoven?



For enden af stien ligger Grimmermosehuset. Det er et arbejderhus opført 
omkring 1770, og det er det ældste hus ved Kongebroen. Det oprindelige 
Grimmermosehus brændte i 2010, hvor der kun stod ydermuren tilbage. Byg-
ningen blev efterfølgende genopført og i dag bruges den bl.a. til naturskole. 

Ved siden af Grimmermosehuset ligger Middelfart Roklub.

13. Hvilken farve har huset, hvor Middelfart Roklub  
 holder til? 

Ved Comwell Kongebrogården går I op til vejen. Derefter drejer I til venstre 
og går op ad bakken. Hold evt. en lille pause på bakken og lyt til lydene i 
skoven. Der er rigtig mange mus i skovbunden, og hvis I er stille, kan I måske 
få øje på dem.

På vejen op ad bakken kan I evt. finde pinde og bygge jeres eget navn med 
dem.
Oppe for enden af bakken på hjørnet i T-krydset mellem Slengeriksvej og 
Kongebrovejen står en mindesten.

14. Hvilken folketingspolitiker er stenen sat op for?

Drej til venstre ad Kongebrovej ned mod centrum af byen. Der kommer I forbi 
Keramikmuseet Clay. Kik ind i parken.

15. Hvilke farver har den store krukke, der står 
 udenfor?

Fortsæt dernæst ned ad Kongebrovej. På venstre side ligger Vestre Kirkegård.

16. Hvilken farve har den sidste låge ind mod 
 kirkegården?



Gå ned hvor vejen slutter og drej til venstre ad Knorregade. Nyd samtidig de 
gamle, smukke huse og marsvinebrønden på det lille torv.

Gå hen forbi kirken.

17. Hvilken farve har urskiven på kirken?

Fortsæt ad Algade mod gågaden.

18. Hvilken farve har huset Brændevinsgaarden, der  
 ligger i nr. 16?

Gå gennem gågaden ned mod den nye isbutik, der ligger overfor Bog & Idé.

19. Hvor mange lilla bogstaver er der i isbutikkens   
 navn?

Fortsæt videre op til enden af gågaden. Drej til venstre ad Havnegyden og gå 
tilbage til Kulturøen.

Aflever nu det udfyldte svarark i den sorte kasse på bibliotekarbordet i 
stueetagen og deltag i lodtrækningen om fine præmier.
Vinderne af konkurrencen 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 og løs læseudfordringerne.

Deltag i konkurrencen om at tømme en boghandel.

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

Juni 2020

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


