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Introduktion til Overseas Highway på Florida Keys: 

U.S.1 Florida Keys: Fra Everglades til Key West 

Florida City ved Everglades National Park i det sydligste Florida er udgangspunktet for en 

af USA’s mest spektakulære landeveje, Overseas Highway eller bare U.S. 1, som er det 

officielle navn. Der er 126 miles/ 202 kilometer fra Florida City i nord på fastlandet til Key 

West i syd, og turen byder på ikke færre end 42 broer undervejs. Den længste bro er hele 

7 miles/ 11 kilometer lang. Andre lægger I slet ikke mærke til. Sammenlagt tilbringer I 

omtrent 15 procent af køretiden over vand, inden I rammer Key West. En spektakulær 

afstikker til Caribien fra det subtropiske Florida. 

En unik historie med masser af dramatik  

Få veje i verden kan prale af at have en så fascinerende historie som hovedvejen ned over Florida Keys. 

Historien bag projektet var drømmen om at bygge en jernbane ned langs Floridas østkyst. 

I 1896 var jernbanen ankommet til Miami, og dermed var der jernbane op langs hele Floridas østkyst. Men 

manden bag Florida East Coast Railway havde større ambitioner. Oliemilliardæren Henry Flagler, der havde 

tjent en formue på olie sammen med sin gode ven John D. Rockefeller, havde fået øje på Key West ude for 

enden af Florida Keys, og i 1904 annoncerede han, at han ville bygge en jernbane til Key West. 

De fleste tænkte, at den efterhånden aldrende herre måtte været blevet gal, og anlægget af jernbanen til 

Key West blev af mange betragtet som det glade vanvid. Men Flagler var en mand, der holdt ord, og efter 

syv års barsk byggeri og en række orkaner kunne det første ordinære tog med Henry Flagler ombord køre 

ind på den nye station i Key West den 22. januar 1912. Henry Flagler, der for egne midler finansierede 

jernbaneeventyret i Florida, var stædig, og han fik sin jernbane, som efter åbningen blev et tilløbsstykke. 

Men i 1935 ramte den hidtil voldsomste orkan, der endnu er målt i USA, Florida Keys. Labour Day orkanen 

2. september 1935 trak et dødbringende spor af ødelæggelse efter sig, og et evakueringstog på vej retur 

mod fastlandet fra Key West blev blæst af skinnerne med adskillige dødsofre som resultat. Ødelæggelserne 

af jernbanen var så voldsomme, at staten Florida købte resterne af jernbanen samt de tilhørende broer. 

I stedet for at genopbygge jernbanen, valgte man at etablere Overseas Highway på toppen af de gamle 

jernbanebroer, der overlevede orkanen. I 1938 kunne Overseas Highway så indvies til glæde for USA’s 

mange nye bilister. I dag er de tidligere jernbanebroer erstattet af nyere og bredere vejbroer. Men de 

gamle solide jernbanebroer står stadig tilbage til minde om dengang, man kunne tage toget hele vejen fra 

Central Station i New York via Miami og ned til Key West på spidsen af det sydligste Florida. 

Nyd turen til Key West og huske at stoppe undervejs 

Selvom I sagtens kan køre direkte fra Miami til Key West ad U.S. 1 på tre-fire timer, vil det være at snyde jer 

selv for masser af oplevelser undervejs, hvis I har blikket stift rettet mod Key West. Faktisk er der så mange 

oplevelser undervejs, at I sagtens kan tage en overnatning på vej ned mod Key West og bl.a. nyde nogle af 

de fantastiske strande og naturparker, Florida Keys har at byde på. 

Første stop bør således være John Pennekamp Coral Reef, Nordamerikas eneste koralrev. Fra parkens 

besøgscenter på Key Largo kan man både vælge snorkel- og dykkerture ud til koralrevet, mens folk der helst 
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vil undgå at blive våde, kan vælge en tur ud over koralrevet med en båd, der er udstyret med vinduer i 

bunden og udsigt til det farverige maritime liv nede i dybet.  

Statsparker, delfiner, skildpadder og hjorte 

Nogle af de bedste statsparker i Florida ligger på Florida Keys. De to absolutte højdespringere i forhold til 

naturoplevelser er Long Key State Park og den helt fantastiske Bahia Honda State Park. Begge steder koster 

det et beskedent gebyr at køre ind i parkerne, men det er alle pengene værd. 

Florida Keys byder også på indtil flere unikke muligheder for at opleve eksotiske dyr. Dolphin Research 

Center på Grassey Key er en sjælden mulighed for at interagere med delfiner under kontrollerede forhold, 

mens I på The Turtle Hospital i Marathon kan få en rundvisning blandt de havskildpadder, som er ”indlagt” 

som patienter på rekreationscentret. På Big Pine Key kan I være heldige at møde de såkaldte key deers, 

som er en del af den lille bestand af vilde hjorte, der kun lever på Big Pine Key. 

Der er altså rigeligt med oplevelser langs Overseas Highway, inden I rammer Key West, som sagtens kan 

retfærdiggøre en overnatning undervejs. Til gengæld er det i praksis umuligt at fare vild, eftersom der kun 

er den ene vej ned til Key West. 

For at gøre det endnu nemmere, står der milemarkers hele vejen fra Florida City til Key West, der viser 

afstanden ned til Key West. Desuden bruges afstandsmarkeringerne som adresser langs vejen. Se mere om 

den praktiske brug af milemarkers i det afsluttende kapitel med praktisk information til Overseas Highway. 

 

Rigtig god læsning – og rigtig god tur til Florida Keys! 

Henrik Lange, Highways-USA.com, marts 2017 

Den 11 km lange Seven Mile Bridge er en unik oplevelse på Overseas Highway til Key West  
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Milemarker 92 Bayside: 

Key Lime Pie Factory 

Den er både sød og tung, signaturkagen på Florida Keys, The Key Lime Pie. Og der findes 

adskillige steder, hvor I kan få et stykke Key Lime Pie tilsat tilbehør alt efter temperament. 

Et af de bedre steder er Key Lime Pie Factory, som af flere medier med jævne mellemrum 

bliver kåret til at bage den mest velsmagende Key Lime Pie på Florida Keys. 

Kig efter den lime farvede bygning på U.S. 1 

Key Lime Pie Factory er et bageri, som ligger ved Milemarker 92 Bayside i sydgående retning. Denne del af 

Highway 1 er firesporet, så det er smartest at smage på lækkerierne på vej ned mod Key West. Kig efter den 

limefarvede bygning på højre hånd – så er I ikke i tvivl. Indenfor venter der en lækker smagsoplevelse i den 

lille hyggelige cafe med fine plancher på væggene, som fortæller historien om Key Lime Pie’en. 

Og så gælder det ellers om at smide fem dollars for en slice Key Lime Pie, som I eventuelt kan dele, for den 

fylder godt i maven. Er I for alvor lækkersultne, kan I naturligvis få jeres Key Lime Pie med tilbehør som 

flødeskum eller måske marengs. I kan også vælge at købe en hel kage, hvis I vil holde en fest. Key Lime Pie 

fås også i en nedfrosset udgave med overtrukket chokolade. Men så skal I virkelig være lækkersultne. 

Udmærkelser for bedste Key Lime Pie 

Der findes flere producenter af Key Lime Pie’s, ikke mindst nede i selve Key West. Men Key Lime Pie Factory, 

der også går under navnet The Blonde Giraf, er et fint sted at tage et pit stop på vej ned mod Key West – på 

en strækning af U.S. 1, hvor der ellers ikke sker så meget. Key Lime Pie Factory har tidligere haft et udsalg 

nede i Key West, men det er lukket. Så skal I smage på stedets prisvindende Key Lime Pie, skal det være ved 

Milemarker 92 Bayside i byen Tavernier, inden I kører over broen til øen Islamorada. 

Mere om Key Lime Pie Factory – www.blondgiraffe.com 
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Milemarker 67,5 Oceanside: 

Long Key State Park 

Et picnic område og en campingplads ud til Atlanterhavet er to af hovedattraktionerne i 

Long Key State Park. Parkens vegetation er typisk for Florida Keys med tropisk mangrove i 

det sumpede kystområde og lave træer inde på land med mahogni og visse eksemplarer af 

den såkaldte ”poisonwood” – giftige træer, der kan irritere huden, hvis de berøres direkte. 

Tidligere luksusresort for lystfiskere 

Long Key var i starten af 1900-tallet hjemsted for Henry Flagler’s Long Key Fishing Camp – et luksus resort for 

velhavere, som tog toget til Long Key, for her at afprøve deres held i de fiskerige farvande ud for Florida Keys. 

Men i 1935 blev feriestedet ødelagt af Labour Day orkanen, der også ødelagde jernbanen til Key West.  

I dag kan man igen overnatte i Long Key State Park – nu på den lille campingplads, hvor I nærmest bor i 

strandkanten med direkte havudsigt. Reservation på forhånd anbefales. Stranden er som mange af de 

andre strande på Florida Keys ret stenet, men omgivelserne og udsigten er til gengæld perfekt. 

Tag på opdagelse i mangroven 

På en halvanden kilometer lang skovsti gennem parken – The Golden Orb Trail – kan I nyde Long Key State 

Parks ret forskellig artede natur. Naturstien byder undervejs på fem forskellige slags natur – herunder tæt 

mangrove, som I går igennem på en hævet gangbro. Fra parkens udsigtstårn kan I iagttage det rige fugleliv 

– specielt de mange vadefugle i området. En anden sti, Layton Trail, giver adgang til parken ud mod Den 

Mexicanske Golf på den anden side af U.S. 1. Vil I bare nøjes med indtage jeres madpakke, kan det gøres i 

parkens veludstyrede picnic område, hvor I også kan vælge at grille eventuelle medbragte bøffer. 

Long Key State Park er åben fra om morgenen kl. 8.00 og frem til solnedgang. Det koster et symbolsk beløb 

på nogle få dollars pr. bil at komme ind i parken. Eventuel overnatning på campingpladsen med adgang til 

badestranden ud til Atlanterhavet bør som nævnt bookes på forhånd. 

Mere om Long Key State Park – www.floridastateparks.org/park/Long-Key  
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Milemarker 54: 

Marathon på Key Vaca 

Den næststørste by på Florida Keys efter Key West er Marathon med 7.000 indbyggere. 

Marathon er en serviceby med moteller, tankstationer og forretninger med sin udstrakte 

placering langs U.S. 1 på Key Vaca halvvejs mellem Florida City på fastlandet og Key West. 

Masser af muligheder for lystfiskere på Florida Keys 

Marathon er et fint sted at tanke bilen op, få sig et måltid mad på en af byens mange restauranter eller 

proviantere i et af byens supermarkeder. Men ser I bort fra Marathons tankstationer, souvenirbutikker, 

ferieresorts, kæderestauranter samt forskellige moteller, handler Marathon især om fiskeri. Fra byens 

marina kan man komme på fisketure med en række lokale fiskerbåde. 

Vil I hellere blive på land, er der rig mulighed for at fiske fra flere af de gamle jernbanebroer både nord og 

syd for Key Vaca, som Marathon ligger på. De tidligere jernbane- og vejbroer fungerer nu som fiskemoler. 

Lige der, hvor broerne er placeret, mødes Den Mexicanske Golf og Atlanterhavet, hvilket skulle give særlig 

gode betingelser for fiskeri. Læs mere om Seven Mile Bridge syd for Marathon i min næste artikel. 

Masser af muligheder for lystfiskere på Florida Keys 

Marathon er et fint sted at tanke bilen op, få sig et måltid mad på en af byens mange restauranter eller 

proviantere i et af byens supermarkeder. Men ser I bort fra Marathons mange tankstationer, ferieresort, 

kæderestauranter samt forskellige moteller, handler Marathon især om fiskeri. Fra byens marina kan man 

komme på fisketure med en række lokale fiskerbåde. 

Vil I hellere blive på land, er der rig mulighed for at fiske fra flere af de gamle jernbanebroer både nord og 

syd for Key Vaca, som Marathon ligger på. De tidligere jernbane- og vejbroer fungerer nu som fiskemoler, 

og lige der, hvor broerne er placeret, mødes Den Mexicanske Golf og Atlanterhavet, hvilket skulle give 

særlig gode betingelser for fiskeri. Læs mere om Seven Mile Bridge syd for Marathon i min næste artikel. 

Vil I læse mere? Så køb HELE e-bogen om Florida Keys og Key West her: 

www.highways-usa.com/ebog-floridakeys  
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Få endnu mere inspiration til kør-selv ferien i USA: 

Andre USA rejseguider af Henrik Lange 

Min e-bog om Florida Keys er blot en af 11 forskellige e-bøger, jeg har skrevet om USA. 

Hvis turen går til Californien, Arizona, Utah, Las Vegas eller måske Rocky Mountains, 

har jeg skrevet e-bøger og guider til alle disse regioner. I kan vælge mellem dag-for-dag 

guider til forskellige dele af USA eller punkt-for-punkt guider til klassiske highways som 

Route 66 eller Highway 1 i Californien. Her er listen over mine nuværende e-bøger. 

Detaljerede dag-for-dag guider til kør-selv-ferie på egen hånd i USA: 

22 dages rejseplan: Californien, Grand Canyon og Las Vegas  

www.highways-usa.com/sydvestusa-22dage  

21 dages rejseplan: Californien, Arizona, Nevada og Utah - i motorhome 

www.highways-usa.com/sydvestusa-21dage  

23 dages rejseplan: Rocky Mountains med Colorado, South Dakota, Wyoming og Utah 

www.highways-usa.com/rockymountains-23dage  

17 dages rejseplan: The Deep South inklusiv Memphis, Nashville og New Orleans 

www.highways-usa.com/deepsouth-17dage  

11 dages rejseplan: Atlanterhavskysten fra New York til Florida 

www.highways-usa.com/atlantic-11dage 

6 dages rejseplan: Blue Ridge Parkway fra Shenandoah til Great Smoky Mountains 

www.highways-usa.com/blueridge-6dage 

 

Guider til klassiske amerikanske highways: 

Route 66 fra Chicago til Los Angeles – www.highways-usa.com/ebog-route66 

Highway 1 Californien: Fra San Francisco til L.A. – www.highways-usa.com/ebog-highway1 

Familieferie i Californien –  www.highways-usa.com/ebog-familieferie-californien  
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