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BROTUREN

G. Siden Middelalderen har der været en vigtig fær- 
 geoverfart over Lillebælt mellem Snoghøj og Mid- 
 delfart. Derfor var der ved Snoghøj en færge- 
 gård, hvor passagererne kunne blive indlogeret,  
 mens de ventede på ordentligt vejr til overfarten.  
 Da bilerne begyndte at vinde frem omkring 1920,  
 fik overfarten en ny opblomstring med bilfærger 
 indtil indvielsen af Lillebæltsbroen.

H. Omkring sin bolig, tæt ved færgebroen, anlagde  
 en af færgemændene, H.C. Riegels, i 1844 en  
 af landets første havebrugs- og planteskoler (i  
 dag boligbebyggelsen Snoghøjparken). Her fand- 
 tes sjældne træer og planter, og den smukke  
 park blev et yndet udflugtsmål. Mellem de nye  
 huse står et stort egetræ fra den tid.

I. Lillebæltsbroen blev indviet d. 14. maj 1935. Bro- 
 pillerne ude i det dybe og strømfyldte bælt hvi- 
 ler på nogle store sænkekasser, der blev bygget  
 på et areal umiddelbart vest for broen på Jyl- 
 landssiden. En sti og en trappe fører op til broen. 

J. Mindesten for en ukendt tysk soldat, der om- 
 kom på dette sted i forbindelse med krigshand- 
 linger i 1849. 

Husk gummistøvler ved højvande.

Rigtig god fornøjelse på Broturen!

Gå en tur i Fredericia

På med vandreskoene, gummistøvlerne eller løbesko-
ene – og ta´ familien eller hunden med. Overalt i Fre-
dericia Kommune er du tæt på natur, kultur og vand, 
som gør det spændende og sjovt at gå en tur.
En gåtur giver dig masser af frisk luft og overskud i 
hverdagen samtidig med, at du får bevæget dig.

 

Fredericia Kommune har lavet en række gåture, der 
passer til omkring 30 minutters effektiv gåtid i et 
raskt tempo. Gåturene er placeret forskellige steder 
i Fredericia og har forskellige temaer. Der er gåture i 
naturen, i byen og ved vandet, og du passerer under-
vejs en række spændende seværdigheder, der viser 
mangfoldigheden i Fredericia Kommune. 
Gåturene er for alle og kræver ikke særlige fysiske 
forudsætninger. 
Start turen hvor på ruten du har lyst og ta´ turen på 
forskellige årstider, tider på døgnet eller ruten den 
anden vej rundt – og få mange forskellige oplevelser 
ud af den samme rute.
Folderne kan bl.a. fås på Rådhuset, turistbureauet el-
ler biblioteket. Folderne ligger også elektronisk på 
www.sundhed7000.dk  

Har du spørgsmål eller 
forslag til nye spændende 
ture, er du velkommen 
til at kontakte Fredericia 
Kommunes Sundhedssek-
retariat 
sundsek@fredericiakom.dk

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle 
voksne dyrker motion mindst 30 
minutter om dagen og alle børn mindst 
60 minutter om dagen.



Broturen

På med gummistøvlerne og frem med kik-
kerten. Du kan nemlig være heldig at se en 
”hval” på denne tur langs Lillebælt.

A. Udsigt over et overdrevslandskab med bl.a. tjør- 
 nebuske, der er formbidt af græssende dyr. I  
 baggrunden ses den gamle Lillebæltsbro og høj- 
 skolen.

B. En århundred gammel hulvej.

C. Skov med mange forskellige træarter. Egene er  
 de ældste og dominerende, men her findes også  
 bøg, ask, ær, birk og fuglekirsebær. Følg stien ned 
 gennem skoven.

D. Udsigtsbænk med en malerisk udsigt til Lillebælt.  
 Her er der mulighed for at se marsvinet, der 
  er Danmarks mindste hval. I gamle dage jagtede 
 man denne ”havets gris” for at udvinde tran 
  til lamper. I sommerhalvåret ses store flokke af 
 sort-hvide alkefugle, der flyver lavt over vand- 
 overfladen. Når fugleflokkene ændrer retning, 
 opleves det som et skift mellem sort og hvidt. 
 Langs kysten på begge sider af Lillebælt vokser  
 skoven mange steder helt ned til stranden.

E. Søen rummer en stor bestand af hvide åkander,  
 der, under navnet nøkkeroser, er forbundet med  
 megen mystik.

F. Højskole, som oprindeligt blev opført til fiske- 
 rihøjskole i 1913. I 1925 blev den indrettet til  
 gymnastikhøjskole for kvinder og fra 1958 om- 
 dannet til nordisk folkehøjskole. I dag har skolen  
 succes med bl.a. oplæring af talenter inden for 
 musicalgenren.


