
        HÆRVEJEN 

      PÅ 

    

                      Viborg  Grindsted  

                      2006 
Hærvejsturen 9. september 2006  135 km og ca 800 højdemeter.  

 

Turen startede som sædvanlig fra Viborg. I år var startstedet campingpladsen i den sydlige udkant 

af Viborg. Henning Hansen, Peter Bjerregaard og Kim Sørensen var cyklet dertil om fredagen. Jens 

Bjerregaard og undertegnede blev kørt dertil om lørdagen. Vi var begge debutanter på turen. Rie og 

Jens Haarnagel skulle også have været med, men måtte melde afbud på grund af sygdom. 

 

Vi startede kl. 9.00 og begav os stille og roligt af sted ud af byen ad stier, gader og igen stier, indtil 

vi kom ud til Hovedvej 13, som vi krydsede og kom herefter over på vejen, der fører ned forbi Hald 

Sø, og umiddelbart herefter fik vi den første bakketur. På vej op ad den bakkede og snoede vej fik 

vi dagens eneste punktering , og med en lille pause kunne vi fortsætte turen mod Hvam, hvor vi 

rundede de første 20 km. Videre gik turen mod Thorning (30 km) og Kragelund (40 km). Tempoet 

havde indtil nu været ret moderat  ca. 23  km/t og temperaturen lå omkring de 18 grader, og vi 

havde nu en del sidevind. 

 

På de næste 20 km passerede vi en del skovområder og anden skøn natur, bl.a. området omkring 

Funder bakker. Ved kommunegrænsen til Them kommune rundede vi de 50 km, og kursen blev nu 

sat mod Vrads, hvor vi rundede de 60 km. 

 

                            



 

 Her stødte Kim Hansen til, og efter en kort pause blev kursen sat mod Nr. Snede, hvor vi havde 

aftalt at indtage vores frokost. Så da vi nærmede os bymidten blev der lavet en lille afstikker hen til 

bageren. Her forsynede vi os med mad og drikke til frokosten, som blev indtaget ved et af bordene 

ved parkeringspladsen ved kirken. 

 

Vel forsynet med mad og drikke var vi nu klar til at køre videre sydover ned mod Vester Mølle og 

forbi Rørbæk Sø, hvor vi umiddelbart efter skulle prøve kræfter med nye bakker. 

 

Øster Nykirke      Udsigt fra Øster Nykirke mod nord øst 

  

 

 

Ved Kollemorten havde vi passeret de 90 km, og vi fortsatte mod Givskud. Her skulle vi ud og køre 

Hærvejen, og turen gik nu øst om Gadbjerg og ind i Jelling Kommune, hvor de 100 km nu var 

tilbagelagt. 

 

Blæsevejret var ikke blevet mindre og vi var klar over, at en stor del af de sidste 35 km skulle 

foregå i direkte modvind eller kraftig sidevind. Til gengæld var der kommet mere sol på himlen, så 

det var jo ikk´ så ring´ endda. Vi slap Hærvejen ved hovedvejen øst for Vandel, hvor vi satte kursen 

mod Billund. Her holdt vi lige en lille pause ved Metax. Nogle manglede vand og andre skulle af 

med noget. 

 

På den sidste strækning mod Grindsted kørte vi i direkte modvind, og da vi kun var 6 mand, valgte 

vi at køre på én række. Det gav færre føringer for den enkelte, og vi kunne nu snart  dreje ind til 

klubhuset på Vejle Landevej. Her satte vi os ved et af bordene uden for klubhuset og fik den værste 

tørst slukket, og vi fik også  en snak om turens forløb. 

 

Det var mit klare indtryk at vi alle 6 havde haft en rigtig god dag med såvel sportsligt som socialt 

indhold. Men vi var også enige om, at det kunne være endnu mere hyggeligt, hvis deltagerantallet 

havde været større. Jeg kan varmt anbefale turen til andre, så lad os håbe, at der til næste år vil være 

væsentlig flere, der vælger at sætte kryds i kalenderen til denne tur. 

 

En stor tak til Henning Hansen for arrangementet. 

 

Med sportslig hilsen fra 

Knud Kristensen 

 

 


