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De næste cykelture 
Onsdag 22. maj kl. 10.30  
Vejkirken i Højrup og Arnum Park    26 km  
Tilbage til Gram over Tiset og Kastrup enge.  
Start:  P-pladsen v. Slotsparken, Østervej, Gram  
Turleder:  Vita Jørgensen, 50 91 54 62 

En guidet cykeltur gennem det smukke og varierede landskab vest og syd for Gram. 

Fra Gram cykles til Tiset og videre gennem Enderupskov og Stensbæk plantage, hvor 
der vil der være et kort ophold ved Stensbæklejren/Den holistiske højskole. 
Videre til Arnum og Arnum Park, hvor den medbragte madpakke og kaffe nydes. 
Efter pausen går turen videre til kirken i Højrup, der er kommet med i Vejkirke- 
ordningen. Her opleves kirken – kirkegården og den enestående udsigt ud over 
Gelsådalen. 

Tilbage til Gram cykles over Tiset Enge og Kastrup Enge. 

Mandag 27. maj, kl. 18.30 

Nye trafiklinjer i Haderslev                            10 km 

Vi ser på planerne for Omkørselsvejen og Teatersti-gennembruddet  
og på andet historisk og nutidigt om byens trafiklinjer. 
Start: Hertug Hans Plads, Haderslev 

Turleder:  Henning Lausten, 29 83 84 36 

Tirsdag 28. maj kl.16.30 

Camino - Haderslev Næs 2     30 km 

Øsby Kirke. Info: www.caminohaderslev.dk 

Start:  Shell Tanken, Årøsund Landevej 
Turleder:  Jan Nøjsen, 52 78 09 39 

Tirsdag 4. juni kl. 16.30 

Camino - Haderslev Næs 3     30 km 
Halk Kirke. Info: www.caminohaderslev.dk 

Start: Shell Tanken, Årøsund Landevej  
Turleder:  Jan Nøjsen, 52 78 09 39 

Onsdag 12. juni kl. 18.30 

Tur til Kokær - kaffetur     25 km 

Ejsbøl, Moltrup Kirke, Krejsel Skov, Bojskov Mark,  
Bjerning Kirke, retur til Haderslev.  
Start: Gravene, Haderslev 

Turleder:  Lars Jacobsen, 25 60 62 60 

Gode tilbud! Prøv at cykle med på én eller flere af de meget forskelligartede ture!  

http://www.caminohaderslev.dk/
http://www.caminohaderslev.dk/


Lidt stof til turen 27. maj om nye trafiklinjer 
Chausseerne mellem Haderslev og Aabenraa/Kolding blev taget i brug i 1850-erne, 
statsbanen til Vojens 1866, kleinbanerne i Haderslevområdet 1899-1905. 

Prøjsisk kort fra 1880 ajourført ca. 1905 med en del af kleinbanelinjerne  

 
https://historiskatlas.dk/ 

Haderslev voksede, biltrafikken tiltog, men stadig gik al trafik gennem byen. 

Topografisk kort fra ca. 1930 

 
https://historiskatlas.dk/ 

https://historiskatlas.dk/
https://historiskatlas.dk/


I 1930-erne blev amtsbanerne (kleinbanerne) nedlagt, biltrafikken tiltog, og man 
begyndte at planlægge nye vejlinjer til aflastning af de snævre gader gennem byen.  

1938 forslag i byrådet om tre nye færdselsårer: 

1. Fra Aabenraavej til Ribe Landevej 
2. Fra havnen til denne vej 
3. et gennembrud fra Teaterstien til Sønderbro (med fortsættelse til Aabenraavej)   

Byrådets planer i marts 1938 

 
Fra ”De nye Vejlinier i Haderslev Købstad. En Redegørelse fra Byraadets Medlemmer”, 1946 

Derefter i årevis diskussion om linjeføring for en egentlig omkørselsvej vest eller øst 
om bykernen. 
Ingeniør dr. techn. Chr. Ostenfeld blev bedt om at se på sagen. 

Af hans forslag til linjeføring vest om byen valgte byrådet det forslag, der ses på 
næste kort. 

”De nye Vejlinier i Haderslev Købstad. En Redegørelse fra Byraadets Medlemmer”, 
udsendtes i 1946 til borgerne i Haderslev. 

På aftenturen mandag d. 27. maj cykler vi på kryds og tværs af byen og hører mere 
om diskussionerne og trafiklinjerne i Haderslev før og nu. 



Byrådets plan 1946 efter Dr. techn. Chr. Ostenfeldts forslag 

 
Fra ”De nye Vejlinier i Haderslev Købstad. En Redegørelse fra Byraadets Medlemmer”, 1946 

 
Mon Damparken er skitseret med blyant af den oprindelige ejer af redegørelsen fra 
byrådet? 



Cykelferieideer 
Mange af jer kender nogle af de mange muligheder for cykelferie i ind- og udland, og 
søgning på nettet kan give mange gode ideer til individuelle ture eller ture med 
guide.  

Her vil vi nævne tre meget forskellige former og tilføje et par links. 

Cykelturistugen i Randers 

Cykelturistuge 2019 med cykeludflugter hver dag afholdes i år i ugen fra den 21. -27. 
juli 2019 i den flotte natur omkring Randers. 

Læs mere på Cyklistforbundets hjemmeside 
https://www.cyklistforbundet.dk/Aktuelt/Nyt/Nyt-til-medlemmer/CykelTuristUgen-2019 

Cykelkursus, Jaruplund Højskole 

En fin kombination af højskoleophold og cykelferie. 

Læs mere om kurserne og turene langs Sydslesvigs øst- og vestkyst her: 
https://jaruplund.com/cykelkursus/ 

Cykelferie langs Vestkysten  

En 4-dages cykelferie langs Vestkysten fra Vedersø Klit til Hanstholm inkluderer 3 
overnatninger, morgenmad, færgebilletter og transport tilbage til startstedet. 

Læs mere her: 
https://bikewithus.dk/ 

Udeservering og sivegadeforsøg i Nørregade 
Beslutning i Udvalget for Plan og Miljø den 08-04-2019 

Udvalget besluttede, at der etableres mulighed for udeservering i Nørregade. 

Dette muliggøres blandt andet ved at reducere kørebanen i den øvre del af 
Nørregade fra Jomfrustien til Torvet til 1 kørebane med status af sivegade. 

Muligheden etableres hurtigst muligt. Projektet gennemføres i en prøveperiode 
frem til 15. september 2019. Projektet evalueres på oktobermødet. Projektet 

finansieres i prøveperioden af trafiksikkerhedsmidlerne (fremhævet af red.) 
http://polweb.haderslev.dk/showFile.aspx?docSysId=56158&file=13030_6400601&fusionid=6400600&web=2#11 

Nu er forsøget i gang. Der er etableret udeservering ved Fratelli, og forholdene er 
ændret for både gående, cyklister og bilister. Cykelflisen i vejens østlige side er væk. 

Hvordan synes I, ordningen fungerer for cyklister?  Hvad med fodgængerne?  

Lad os høre om jeres erfaringer, så vi kan melde klart ud i forbindelse med 
evalueringen efter prøveperioden. 

https://www.cyklistforbundet.dk/Aktuelt/Nyt/Nyt-til-medlemmer/CykelTuristUgen-2019
https://jaruplund.com/cykelkursus/
https://bikewithus.dk/
http://polweb.haderslev.dk/showFile.aspx?docSysId=56158&file=13030_6400601&fusionid=6400600&web=2#11
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