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RUTE 1 CENTRUM OG DET INDRE AF FJORDEN 
MED MULIGHED FOR FORLÆNGELSE OVER 
»NORD-OSTSEE-KANALEN« 

Rute 1 følger fjorden på Kiel-siden til »Wik«. »Nord-Ostsee-

Kanalen« krydses med færgen til »Holtenau«. Turen tilbage 

til centrum fører over højbroen og forbi vandtårnet »Ravens-

berg«. I centrum stifter vi bekendtskab med »Klein Kiel«, 

der sammen med den nuværende marina i Kiel dannede en 

gennemgående sidearm til fjorden indtil 1846. Forlængelsen 

starter i »Holtenau«/Godset »Knoop« (Altenholz) og følger 

»Nord-Ostsee-Kanalen«. Tilbage krydses kanalen med fær-

gen »Landwehr«. Herefter cykles mod »Suchsdorf«, under 

»Levensauer« højbro, og rute 1 følges igen fra vandtårnet. 

Længde: Ca. 20 km. Forlængelse ca. 23 km. 
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»NORD-OSTSEE-KANAL« FORLÆNGELSE fortsættes på KORT 3

TILBAGE TIL RUTE 1: CENTRUM OG DET INDRE AF FJORDEN fortsættes på KORT 1 & 2
»NORD-OSTSEE-KANAL« FORLÆNGELSE fortsættes på KORT 4
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Turguide for den maritime cykeltur
»Kieler Förde« har været stærkt medvirkende til at Kiel – hoved-

staden i delstaten »Schleswig-Holstein«, er blevet den by, som vi 

oplever i dag. Fjorden strækker sig fra Østersøen til »die Hörn« i 

centrum af byen. Fra byens grundlæggelse for ca. 800 år siden, 

har beliggenheden ved det søværts skæringspunkt mellem Tysk-

land og Skandinavien været udgangspunkt for vigtig udvikling og 

begivenheder: Kanalbyggeri, de olympiske lege, skibsbygning, 

havn for færger og krydstogtskibe, centrum for havforskning.

Den unikke beliggenhed med den attraktive omegn gør Kiel til et 

ideelt område for cyklister. Langs fjorden er der etableret cykel-

ruter, og igennem byen er der et net af meget tydeligt skiltede 

cykelruter.

Den maritime rute går forbi de smukkeste samt de mest betyd-

ningsfulde steder ad den »blå rute«. Der er placeret informati-

onstavler på udvalgte steder. Her er gode muligheder for at lære 

Kiel at kende – byen ved havet, som det ernærer sig af og med. 
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Udsigtspunktet »Gut Warleberg«

»Gut Warleberg« blev nævnt første gang i 1305 og anven-

des i dag til jordbrugsdrift. Fra kanalen kan man via en 

grusvej komme op på en forhøjning med frugttræer. Herfra 

er der en flot udsigt over bl.a. kanalkurven mod øst.

Kanalfærgen »Landwehr«

Takket være en gammel kontrakt fra kejsertiden er det gra-

tis at krydse denne »vandvej«. Den benyttes årligt af ca. 

40.000 op til 40 meter høje og 235 meter lange skibe.

»Schwartenbeker Kanalweiche« 

(Passagested hvor fartøjer kan passere 

hinanden) 

Ved kanalen ved »Suchsdorf«, vest for »Levensauer  

Hochbrücke«, kan skibe passere hinanden eller vige for 

modgående trafik, da kanalen er bredere her. Ved skrå-

ningen på »Suchsdorfer«-siden vidner glasfronten fra 

den tidligere »weichenstation« (undvigestation) om 

overvågningsarbejdet. I dag bliver undvigesignalerne, 

som rager højt op i landskabet, styret fra trafikcentralen 

i Brunsbüttel. Længere mod vest ses et teglstenhus. Det 

blev opført mellem 1908 og 1916 til ansatte i det kejser-

lige riges amtskontor. Lidt væk erindrer en kæmpevandre-

blok fra istiden om den »hemmelige« preussiske overråd-

mand Loewe, der var ansvarlig for dette afsnit af kanalen.  
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»Die Hörn«

Fra »Umsteiger« går turen direkte til »Die Hörn« – den ene-

ste dybvandshavn, der er beliggende midt i en by i Tysk-

land. Her finder du de store terminaler for Østersøfærger 

og krydstogtskibe. Ofte er der 5 imponerende skibe på en 

gang i den inderste del af fjorden. 

Søfartsmuseet

Her får du et indblik i byens lange maritime fortid – et frem-

ragende eksempel er ubåden »Brandtaucher« – en af de 

første funktionsdygtige ubåde i verden. Den blev bygget 

i Kiel. Overfor ses »Howaldtswerke-Deutsche Werft« med 

dok, kraner og værftshaller. Her bygges de nok mest avan-

cerede undervandsbåde i verden. Desuden bygges marine- 

og containerskibe.

»IFM-Geomar« med sælbassin

»Leibniz-Instituttet« udsender regelmæssigt sin flåde på 

forskningsrejser helt ned til Sydpolarhavet. På fjordsiden 

overfor ses marinearsenalet. Her bliver den tyske marines 

skibe vedligeholdt og repareret. Herfra kan man også se 

den rørformede trykdok, hvor undervandsbådene simula-

tionstestes til dybe dykninger.

»Düsternbrook« marina

Det er den største lystbådehavn i inderfjorden. Ved de 

olympiske lege i Berlin i 1936 blev denne marina i Kiel valgt 

til afholdelse af de olympiske sejlkonkurrencer. Det samme 

gentog sig i 1972, hvor München afholdt de olympiske lege. 

Overfor er udmundingen af floden »Schwentine«.
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»Hirschfeldblick«/»Forstbaumschule«  

(Skovplanteskole)

Herfra er der en meget smuk udsigt over fjorden. Ca. 200 m 

nord for »Seebad Düsternbrook« går en trappe op til ud-

sigtspunktet, hvis navn er til minde om den lærde Kieler 

kunstfilosof og haveteoretiker C.C.L. Hirschfeld (1742 –1792). 

»Hirschfeldblick« ligger ved den tidligere kongelige danske 

skovplanteskole, som fra 1788 skulle fremme skovbruget. 

Siden 1900 har dette anlæg været offentligt tilgængeligt. 

Det er et af de mest populære udflugtsmål og nærrekreative 

områder i Kiel.

»Wik Marinequartier«/»Gorch Fock«

Bydelen »Wik« er under forandring. Bydelen har i over 100 

år været militært område, og det har sat sit præg. Men på 

grund af militærets strukturreform, bliver området omkring 

nordmolen nu integreret i et nyt bygningskoncept, »Mari-

nequartier«. Havnen »Tirpitzhafen« er dog fortsat anløbs-

sted for internationale enheder. Det vil også fortsat være 

herfra, at Kiels berømte skoleskib »Gorch Fock« stævner ud 

på togter på de 7 verdenshave. 

Passagerfærge over »Nord-Ostsee-Kanalen«

Mellem bydelene »Wik« og »Holtenau« sejler en gratis pas-

sagerfærge, der på få minutter transporterer fodgængere 

og cyklister fra den ene side af kanalen til den anden. Her-

fra kan man også se på sluseanlægget »Holtenau«. 
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5 Sluseøen 

»Nord-Ostsee-Kanalen« er en af de 3 største og mest be-

færdede kanaler i verden. I sluseanlægget bliver der ud-

lignet en vandhøjdeforskel på 20 cm på i gennemsnit 45 

minutter. I sluseanlægget beskriver en udstilling historien 

og selve kanalteknikken for »Nord-Ostsee-Kanalen«. Udstil-

lingen kan kun ses på ture med guide. I forbindelse med 

bygningen af »Kaiser-Wilhelm-Kanalen« i 1895, den nu-

værende »Nord-Ostsee-Kanal«, blev den gamle sluse, der 

ligger syd for den mindste sluseø, etableret. Den består 

af 2 slusekamre. Den ny sluse har været i drift siden 1914. 

Kamrene er her 310 m lange, 42 m brede og 14 m dybe.

»Tissenkai«

»Tissenkai« blev i 1976 opkaldt efter skibsprovianterings-

handleren Hermann Tiessen. Her er nostalgisk havnemiljø 

med toppede brosten. Det er et populært sted at proviante-

re for gamle fragtskibe. Disse skibe kan efter forudgående 

aftale arrangere ture for grupper. 

Fyrtårnet »Holtenau«

Ved udsejlingen af »Nord-Ostsee-Kanalen« står det gamle 

fyrtårn »Holtenau« fra 1895. Det 20 m høje teglstenstårn 

med den ottekantede underbygning er i dag et meget po-

pulært sted at blive gift. Den lille park rundt om tårnet er 

anlagt med udgravningsmateriale fra »Nord-Ostsee-Kana-

len«, som er gravet foran den oprindelige bred. Herfra er 

der flot udsyn til slusen og god mulighed for at iagttage 

skibstrafikken.
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»Holtenauer Hochbrücke« (højbro)

Den, som vil cykle over den 515,40 m lange bro, der blev 

renoveret i 1996, må indstille sig på en højde på 42 m. Det 

er den garanterede gennemsejlingshøjde for skibsfarten.

FORLÆNGELSESTUR 
»NORD-OSTSEE-KANALEN«

Godset »Knoop«/»Alter Eiderkanal«

Godset »Knoop« ved den nordlige bred af »Nord-Ostsee-

Kanalen« har en blandet historie bag sig. Navnet stammer 

fra grundlæggeren Lupus de Knope (som på »plattysk« be-

tyder knop eller pukkel), som erhvervede grunden omkring 

1322. Hovedbygningen er opført i klassicistisk stil i perioden 

1759 til 1800 af den danske arkitekt Axel Bundsen. Grupper 

kan besøge godset efter forudgående tilmelding. Et blik på 

de nænsomt restaurerede sale med italienske stukaturer 

og gamle originaltapeter, er et besøg værd. Også det 20 m2 

lille teehus på godsets område er offentligt tilgængelig og 

kan anvendes til vielser. Det blev opført i 1910 af kunstneren 

og arkitekten Rudolf Alexander Schröder fra Bremen i stedet 

for en træpavillon. Ovenfor godset »Knoop« ses resterne af 

»Eiderkanalen« og den historiske sluse, som blev indviet i 

1784. Denne 34 km lange »Schleswig-Holsteinische« kanal 

forbandt indtil 1890 Østersøen ved Kiel med »Eideren« ved 

Rendsburg. Den daværende største kanal i Europa gjorde 

på den måde skibsfarten mellem Østersøen og Nordsøen 

mulig via forbindelsen mellem de to kanaler. En stor del af 

»Eiderkanalen« blev anvendt ved etableringen af »Nord-

Ostsee-Kanalen« fra 1887 –1895. 
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Vandtårnet »Ravensberg«

Det i 1896 indrettede vandtårn Ravensberg blev fredet i 

1976 og nedlagt i 1990. Arkitektonisk læner teglstensbyg-

geriet sig bevidst op ad de middelalderlige forsvars-, by- 

og borgtårne. Det 34 m høje tårn er placeret på en kunstig 

anlagt forhøjning, som man kan gå på. En trappe, som 

delvis er vindeltrappe, fører ind i »lanternen« - tagrytteren. 

Fra år 2000 har vandtårnet været pivatejet og anvendes til 

arrangementer, teater og koncerter.

»Kleiner Kiel«/Marina
»Kleiner Kiel« er delt i to dele med en bro, og var oprinde-

lig forbundet med »Kieler Förde«. Om sommeren er der i 

den nordlige ende af søen et »flydende« kunstværk af kie-

lerkunstneren Ulrich Behl (*1939) med figurer i aluminium 

der bevæger sig som sejl på vandet – de er dog fastgjort 

til bunden.

Oprindeligt gik denne fjordarm, hvor der udover »Kleiner 

Kiel« også er marinaen tilbage, rundt om hele øen med det 

ældste af Kiel. Det ses meget tydeligt på gamle bykort. Men 

efter 100 år med forskellige byggeindgreb er den blevet 

mere og mere adskilt fra fjorden. Efter en modernisering 

har den 3-hjørnede marina udviklet sig til et populært ud-

flugtssted i centrum af Kiel. Her er mulighed for hygge og 

afslapning.
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CYKELUDLEJNING M.M. 
»UMSTEIGER« – VIDERE PÅ VEJE, JERNBANESKINNER OG 
VAND

Har du ikke mulighed for at opleve turen på din egen cykel, 

kan du leje kvalitetscykler ved cykeludlejningen i »Umsteiger« 

på hovedbanegården i Kiel. Her er også cykelværksted og 

et cykelparkeringshus med plads til mere end 600 cykler. 

I »Umsteiger« kan der desuden købes billetter til regionale 

busser, færger og tog.

www.umsteiger-kiel.de

European Union
European Regional
Development Fund
Investing in your future
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CYKLER UDEN GRÆNSER
FREMME BRUG AF CYKEL, REDUCERE CO2 UDLEDNING

Kiel er en af 6 byer, som fra 2010 til 2012 har slået sig sam-

men om projektet »Cykler uden Grænser«. Sammen med 

Flensburg og de danske kommuner Middelfart (Lead Part-

ner), Svendborg, Esbjerg og Kolding er målet at fremme 

cykeltrafikken i Region Syddanmark – Schleswig – K.E.R.N. 

Herunder hører først og fremmest pendling på cykel, børn 

og unges brug af cykel og cykelturisme. 

www.radelnohnegrenzen.eu

På hjemmesiden www.kurskiel.de  

finder du information om  

overnatning og andre praktiske ting.

Rundtur i centrum og det indre af fjorden

& forlængelse »Nord-Ostsee-Kanal«


