
 

 

Medlemsbrev nr. 4, 2022 

Cyklister i Haderslev  
Nyt fra Cyklistforbundet, Haderslev  

Nørregade - cykelgade 

 
Foto: Cyklistforbundet 11.7.2022 

- i hvert fald de 90 m mellem Torvet og Slotsgade 



Det nyttede – den ene bom er væk 

 
Foto: Cyklistforbundet, Haderslev, 4.6. 2022 

Bomme ved stien fra Fårehave til Nederbyvænget 

 
Foto: Cyklistforbundet, Haderslev, 31.3.2022 

Nu kan cyklister og andre bløde trafikanter let passere uden at vælge dårlige 
omveje! 

Stort eller småt: Cyklistforbundet arbejder for dig! 



To museumscykeludstillinger i Haderslev 

I sommer har du her i Haderslev chancen for at opleve disse to 
spændende udstillinger om livet med cyklen:  

 

 

Å cykel gennem Synnejylland – 
Sønderjyske cykelhistorier 
24/05/2022 - 14/08/2022 

Haderslev, Aabenraa og Sønderborg 

Museum Sønderjylland sætter med udstillingen Å cykel gennem Synnejylland 
– Sønderjyske cykelhistorier fokus på cyklens betydning for vores landsdel. 
I dag er cyklen uundværlig for mange, og det har den faktisk været i mange 
år. Helt fra slutningen af 1800-tallet har vi haft sønderjyske cykelklubber, 
cykelringridning og i 1894 afvikledes langdistancecykelløbet Haderslev-
Hamborg for første gang. Med tiden revolutionerede cyklen hverdagens 
transport og gav mere frihed, også til kvinder og arbejderklassen. 
Alt dette kan du se mere til i udstillingen, som opsættes både i Sønderborg, 
Aabenraa og Haderslev og vil frit være tilgængelig i byrummene. 

Oplev udstillingen her: 
Pakhuskajen i Haderslev: 24. maj – 18. september. 

Græsplænen foran Kulturhistorie Aabenraa: 25. maj – 21. august. 

Strandpromenaden i Sønderborg: 25. maj – 21. august. 

Klip fra https://msj.dk/udstillinger/paa-cykel-gennem-soenderjylland/ 

Hvis du bruger dette link, kan du også se en lille video om udstillingen! 

https://msj.dk/
https://msj.dk/udstillinger/paa-cykel-gennem-soenderjylland/


 

 

Ud i friheden på to hjul 

En udstilling om kvinder og cykling i anledning af Tour de France i Sønderjylland 
2022. 

At sætte sig op på sin cykel og køre i skole, på arbejde, ud at handle eller bare ud at 
motionere er noget af det mest naturlige for langt de fleste mennesker i 2022. Det 
kræver ikke noget kørekort eller anden tilladelse. Det er sundt og godt for sjæl og 
krop.  

Sådan har det ikke altid været. Da cyklen kom frem i 1800-tallet, var 
man optaget af, hvor farligt det var at cykle. En cykeltur skulle have et formål, og 
man skulle være myndig for at måtte cykle. Fremfor alt mente nogle, at kvinder slet 
ikke skulle cykle. Det kunne føre til barnløshed og var både vovet og umoralsk. 
Retten til at cykle blev centralt i kvindernes kamp for ligestilling, og efterhånden 
blev cyklen kvindernes vigtigste transportmiddel. Ikke mindst da de i massevis 
cyklede ud på arbejdsmarkedet i 1960’erne. I dag er kvindelige stjerner på vej frem i 
den traditionelt mandsdominerede professionelle cykelsport. 

Den 15. juni 2022 åbner Historie Haderslev dørene til denne nye, store udstilling på 
Slesvigske Vognsamling. 
Emnet er inspireret af Tour de France-feltets passage gennem Sønderjylland den 3. 
juli, men fokus er på den skiftende rolle, cykling har spillet for kvinder fra 1800-
tallets kamp for ligestilling til nutidens professionelle cykelryttere. Historier fra 
Haderslev og Sønderjylland er i centrum, men der er udblik til den større verden. 

Sted: Slesvigske Vognsamling, Simmerstedvej 1A, Haderslev 
Varighed: 15. juni – 23. oktober 2022 

 Klip fra https://www.historiehaderslev.dk/ud-i-friheden-paa-2-hjul/ 

Åbningstider 
Mandag: Lukket 
Tirsdag – Søndag: 12:00 – 16:00 
I perioden 15. juni til 15. august er der åbent 10-16 

https://www.historiehaderslev.dk/ud-i-friheden-paa-2-hjul/


Ture i sensommeren 2022 

Deltagerne var glade for forsommerturene og efterlyste nogle sensommerture.  

Vi søger ideer til ture og turledere.   

Det behøver ikke at være særlig udspekuleret – det vigtigste er overkommelige ture 
og godt selskab undervejs.  

Ring eller skriv til Henning Lausten, tlf. 29 83 84 36, henninglausten@gmail.com, så 
vi med jeres hjælp kan få lavet et sensommerprogram. 

 
3 el-cyklister klar til en aftentur. Foto: Lars Jacobsen, 14.6.22 

Husk, at el-cyklister er meget velkomne på turene.   

El-cykler er en god opfindelse, og vi vil meget gerne være med til at støtte brugen af 
el-cykler både til hverdagscykling og til cykelture af enhver art. 

 

mailto:henninglausten@gmail.com


Fodhvilere ved Omkørselsvejen 

 
Der Vorsitzende des Technischen Ausschusses, Carsten Leth Schmidt von der SP (Mitte), weihte zusammen 
mit dem Präsidenten des Klubs „Lions Haderslev Vest“, Henry Schultz (l.), und dem Kassierer des Vereins, 
Flemming Jørgensen, das neue Ampeltrittbrett für Fahrradfahrer ein. Foto: Annika Zepke 

Hadersleben wird fahrradfreundlicher 
Under overskriften ”Haderslev bliver mere cykelvenlig” fortæller ”der 
Nordschleswiger” 22. juni 2022 blandt andet, at ”Lions Haderslev Vest” har skænket 
to fodhvilere til opstilling i krydset Omkørselsvejen-Ny Erlevvej. Her er et billede fra 
indvielsen. 
https://www.nordschleswiger.dk/de/nordschleswig-hadersleben/hadersleben-wird-fahrradfreundlicher#lg=1&slide=1 

 
Foto: Lars Jacobsen 28.6.22 

Godt initiativ. Prøv fodhvilerne! Mange steder er fodhvilere en fast integreret del 
langs supercykelstierne – og Banestien har jo status som supercykelsti! 

https://www.nordschleswiger.dk/de/nordschleswig-hadersleben/hadersleben-wird-fahrradfreundlicher#lg=1&slide=1


Nørregade syd  
- ensretning for biler - 90 m cykelgade  

 

 

 

 



 

 

Her er nogle billeder. Prøv turen. 

90 m cykelgade. 

Hvordan oplever I cykelgaden mellem Torvet og Slotsgade? 

Strækningen Slotsgade-Gravene/Jomfrustien? 

Krydset Gravene/Jomfrustien? 

Andet? 

Vi hører gerne om jeres erfaringer. 

 

Dette medlemsbrev er redigeret af Henning Lausten, tlf. 29 83 84 36, henninglausten@gmail.com 


