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Husk billedforedraget 

DET DELTE TYSKLAND SET FRA CYKELSADLEN, 
hvor vi følger Poul Grønne Kristensen på cykelturen langs den gamle grænse.  

Vi får opfrisket historien om det delte Tyskland, hører om livet langs grænsen og får 
måske inspiration til selv at holde cykelferie i vort naboland. 

Vi ses i det store lokale Månen, så tag familie og naboer med.  
Gratis for medlemmer, andre betaler 50 kr. for foredrag og kaffe/te og kage. 

Torsdag den 7. marts kl. 19.00 på Bispen, Bispebroen 3, Haderslev 

Fra kommunens Facebookside 

 

Haderslev Kommune, Facebook, 4.2.2019   

Cykelsti mellem Over Jerstal og Vojens 🚴♀️🚴♂️ 
I dag starter arbejdet på en ny cykelsti mellem Over Jerstal og Vojens op. Og 
inden I kommer for godt i gang med vittigheder a la ’hvor mange 
kommunalarbejdere skal der til at grave et hul…’, så kan vi fortælle, at lige 
præcis den her udgravning faktisk skal overvåges nøje ;-) 
Vi arbejder nemlig i et område, hvor der tidligere er fundet flere fortidsminder, 
blandt andet Skrydstruppigens Grav. Derfor holder to af museets medarbejdere 
øje med udgravningen og kigger efter spor af fortidsminder. 
Arbejdet starter ved Over Jerstal. Hele cykelstien forventes at være færdig til 
sommer, hvis vi ikke bliver forsinkede af fortidsminder eller dårligt vejr. 
Cykelstien bliver 2,5 meter bred og dobbeltrettet. Den skal løbe fra Pottervej i 
Over Jerstal til Over Jerstalvej i Vojens - i alt 3,8 km. Med få undtagelser vil 
cykelstien blive placeret bag vejens grøft hvilket gør, at den får et trygt og roligt 
forløb. 

https://www.facebook.com/haderslevkommune/?__tn__=kC-R&eid=ARCPpmuOBv0qC1ljrfHfYOr1yAQ6jDpzqyjB2F6huJdYxIbcely1O5JWsaoDguBrS0p5GUrQu_HXzlIr&hc_ref=ARR-556LhTWk2p1UgOmt5In5Bdz52w2kg0qJFa2mJ2FubqZeU5Tg-G0ww5et08hgPtI&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCjSiAQNYcTvOuDONQ_zwPbrk9IbfXPC5Xe6b82p7XonM6v9WKOfZp5EOBjllissK9gi2699E7hZSJArs6sqx2pKYPNjqQfqUa0zupVC5Ayg-RQ3o_4O51RANVkOdP-vM911PkUkSSmZt3q4_khTfA7_ArZ89Ag4b6SCFD8j_CLQkceckOXPurOk3rGYbYAdt_Z0ut-bviV_-Iau1MPXits5HzlG9C4tmfKp3gNtewHCmkd_cParMAfnIOIcoQVPMMqM8a1l2Y_E4PZuzBxhDQXzdbSlsTTqBxLAuAibQIQ8dws6rm-w-0k8yxOwGNoDcrGihnA_BvIsONcj4GL7hO20ILuiLYu2za-ZenFS0_W9-0e3zrKsohM
https://www.facebook.com/haderslevkommune/photos/a.170307443117786/1284137548401431/?type=3&eid=ARDdhkq5s1C_AdpOT9_aHjEWjU4qbiDZmTrRK38n7tlDEc8LiI3PQ9w-U-0ehnQ3zOx6GccvWHcqmsuI&__xts__[0]=68.ARCjSiAQNYcTvOuDONQ_zwPbrk9IbfXPC5Xe6b82p7XonM6v9WKOfZp5EOBjllissK9gi2699E7hZSJArs6sqx2pKYPNjqQfqUa0zupVC5Ayg-RQ3o_4O51RANVkOdP-vM911PkUkSSmZt3q4_khTfA7_ArZ89Ag4b6SCFD8j_CLQkceckOXPurOk3rGYbYAdt_Z0ut-bviV_-Iau1MPXits5HzlG9C4tmfKp3gNtewHCmkd_cParMAfnIOIcoQVPMMqM8a1l2Y_E4PZuzBxhDQXzdbSlsTTqBxLAuAibQIQ8dws6rm-w-0k8yxOwGNoDcrGihnA_BvIsONcj4GL7hO20ILuiLYu2za-ZenFS0_W9-0e3zrKsohM&__tn__=EHH-R


 

Sæt kryds i kalenderen ved 27. marts, så 
du husker årets generalforsamling! 

Der er indkaldt til generalforsamlingen i januar-medlemsbrevet og i bladet Cyklister 

Onsdag d. 27. marts kl. 19.00 i lokale 11-12, Bispen, Bispebroen 3, Haderslev 

 

Cykelland.nu – brug kortet 
Har du lagt mærke til kampagnen Cykelland.nu og muligheden for at bruge det 
interaktive kort og fortælle, hvor det er utrygt at cykle i dit lokalområde.  

Se http://www.cyklistforbundet.dk/Om-os/Vi-mener/Cykellandnu ,  og udfyld 
formularen, så dit sted kommer med på det interaktive kort. 

På nedenstående kortudsnit ses, at der frem til 19.2.2019 kun er markeret 3 steder i 
Haderslev kommune – og alle i Haderslev by. Stemmer det med dine erfaringer? 

Hvis nej: Udfyld formularen, og kom på kortet! 

 

Udsnit af det interaktive kort som det så ud 19.2.2019 

http://www.cyklistforbundet.dk/Om-os/Vi-mener/Cykellandnu


Ændret afstribning på Sydhavnsvej 

 
Foto: Henning Lausten, marts 2018 

 

 
Foto: Henning Lausten, 17. februar 2019 

 

Selvom cykelbanen er ret smal på det sidste stykke frem mod krydset, er det en klar 
forbedring for cyklister, at der nu er en fuldt optrukket linje helt frem mod krydset 
ved Hertug Hans Bro.  
Men tænk, om man allerede ved anlæggelsen af vejen havde lavet cykelstier. 

Lidt vejhistorie om Sydhavnsvej mv.: I slutningen af 1960-erne fik man anlagt 
vejstykket mellem Sønderbro og Hertug Hans Bro og dermed endelig forbundet Ny 
Erlevvej med den eksisterende Sydhavnsvej øst for Hertug Hans Bro. Stykket var 
allerede i 1938 skitseret på kort og diskuteret i byrådet som en vigtig forbindelse 
mellem havnen og den daværende tænkte ”halve” omkørselsvej fra ”Falckkrydset” til 
Ribe Landevej.  



Planlægningsskitse fra 1938. 

 
Kilde: De nye Vejlinier i Haderslev Købstad. En Redegørelse fra Byraadets Medlemmer, 1946 

I forbindelse med anlæggelsen af den nuværende ”hele omkørselsvej” i 1950-erne 
anlagde man Ny Erlevvej på det gamle kleinbanetracé mellem Sønderbro og det 
nuværende vandrerhjem, men strækningen over kleinbanearealet mellem 
Sønderbro og Hertug Hans Bro fik man ikke med før i slutningen af 1960-erne. 

Så tog man imidlertid revanche og lavede en motorvejslignende firesporet 
vejstrækning. Men cykelstier? Nix. Først for få år siden lavede man cykelbaner – og 
det er jo ikke det samme som cykelstier. 

Der er meget at se på. Måske kan vi lave en sommercykeltur om de nye vejlinjer i 
Haderslev og de mange diskussioner herom. 

Et vejlinjeforslag fra 1946 

 
Kilde: De nye Vejlinier i Haderslev Købstad. En Redegørelse fra Byraadets Medlemmer, 1946 
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