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K. På hjørnet ved den høje stålmast med mo-
derne kommunikationsudstyr ses en lav bygning, 
som tidligere var Højrup Skole. Ca. 150 meter læn-
gere henne ad vejen ses en rødstensvilla (Gl. Ri-
bevej 76), som også er en tidligere skolebygning.                                                                                                      
Længere fremme ad Gl. Ribevej kan på højre hånd 
skimtes konturerne af det store bygningskompleks, 
der rummer Korsvejens Mejeri (oprettet i 1930). Nu 
ejet af mejerikoncernen Arla.

L. På Mærskkildevej befinder man sig på et af de hø-
jest beliggende områder i Fredericia Kommune.

M. Huset ”OMAHA” blev købt af en dansk-amerika-
ner Christen Thomsen. De kom fra Omaha i staten 
Nebraska. Thomsens kone var født i Højrup.

N. På dette sted, tilbagetrukket fra vejen, lå det tidli-
gere Kildevæld Andelsmejeri. Mejeriet blev oprettet 
i 1885 af landbrugere i Højrup og Taulov, fordi der 
på dette sted i skoven var et naturligt kildevæld, som 
kunne forsyne mejeriet med det nødvendige vand 
til produktionen. I 1950 blev produktionen flyttet til 
Korsvejens Mejeri, og Kildevæld blev nedlagt året ef-
ter.

Find flere gåture i Fredericia

RUTEN ER AFMÆRKET MED RØDE TREKANTER

F. I begyndelsen af 1800-tallet var dette engområde 
en sø, Taulov Sø. Søen er af flere omgange blevet af-
vandet og i dag ses kun en overgroet mose. 

G. Bygningerne ”Elbo og Troldholm” blev i 1925 er-
hvervet af lokalhistoriker og forfatter, Mogens Lebech 
som sommerbolig. Mogens Lebech døde 1977. Begge 
ejendomme blev solgt til privat beboelse. 

H. Hvor man i dag ser den smukke hvide bygning med 
et sort tag lå tidligere traktørstedet ”Hvandlund”, der 
gennem adskillige generationer var et yndet udflugts-
sted for foreninger fra Fredericia, Taulov og Højrup. I 
dag er stedet i privat eje. 

I. Her passerer du et gravet bassin, der  hører til 
Kongsted vandværk. Bassinet er beregnet til aflejring 
af okker. Okker er naturligt forekommende rustrøde 
jernforbindelser, som findes i jorden.

Kongsted Vandværk stammer fra 1929 og er udvidet i 
1962. Den ældste af vandværksbygningerne har hvide 
murbånd og kan ses fra P-pladsen på Kongsted Engvej. 

J. Der er af to omgange i 2007 og 2015 gennemført 
vandløbsrestaurering i Øsdal Bæk. Formålet med re-
staureringen var at skabe spredningsmulighed for 
vandløbets dyreliv, bl.a. ørred og bæklampret, til de 
naturlige gydeområder, som stemmeværket ved Skov-
bæk Mølle forhindrede adgang til. Der blev etableret en 
faunapassage rundt om møllesøerne forbi møllebyg-
ningen ud i engen, i et slynget og terrænnært forløb. 
Vandmøllen og møllesøerne blev bevaret. 

Kildevæld



A. Da man i 1967 nedlagde den tidligere brandstation, 
”Sprøjtehuset”, blev vejtromlen flyttet til sin nuværen-
de plads. Vejtromlen var oprindeligt hestetrukket. Tek-
sten på stenen er skrevet af Anton Berntsen, forfatter 
født i Vejle.

B. Den store bygning, der kan ses for enden af Rytter-
skolevej er en tidligere såkaldt Rytterskole.  I bestræ-
belse på at højne almue-undervisningen, oprettede 
Kong Frederik IV i 1721 et stort antal sådanne skoler 
fordelt ud over landets 12 rytterdistrikter, således 
også i Taulov. 

C. Omkring år 1900 byggede smedemester Jens Sø-
rensen Fabrin en ny smedje på Tårupvej 21. Smeden 
havde i begyndelsen fire svende, der alle logerede hos 
mester. Da antallet af heste, der skulle skos, faldt, slog 
smeden sig i stedet på reparation af maskiner og mo-
torer, og tre af smedens sønner blev uddannet til ma-
skinsmede. Der var ni børn i alt, men kun den ældste 
blev boende i sognet – Søren Fabrin, der senere 
blev kæmner i Taulov.

D. Du kan være heldig at se en rød 
glente svæve over mosen hvor Tau-
lov sø en gang lå. Den røde glente 
yngler nemlig i skoven vest for 
Taulov. Glenten er ca. 25 % stør-
re end musvågen. Med sin lange, 
kløftede hale, de lange vinger og den rustrøde farve 
er den røde glente en smuk og iøjnefaldende rovfugl. 

E. Orkideen maj-gøgeurt findes flere steder i Elboda-
len bl.a. her i området omkring Taulov Sø. Maj-gøgeurt 
er en af vores mest almindelige orkidéer, men den er 
gået stærkt tilbage ligesom de andre orkideer, som 
vokser på fugtige enge og i moser. Maj-gøgeurt har en 
tæt klase af purpurfarvede blomster. Den blomstrer i 
slutningen af maj og bliver op til 40 cm høj. 
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