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Om Kulturringen

Sådan bruger du guiden

Kulturringen er en cykelrute – og meget mere
Det er 540 kilometer spækket med kultur- og naturoplevelser.
Ruten er delt op i 22 unikke ruter, hvor alle kan være med.
Vi håber, at denne guide vil give dig lyst og mod på at komme
op på cyklen og ud på opdagelse.

Kulturringen er én lang sammenhængende rute, som er delt
op i 22 mindre ruter. På oversigtskortet kan du se hvilket
nummer, de enkelte ruter har. Vær opmærksom på, at
numrene ikke står på skiltene ude på ruterne. Hver rute har
sit eget kort. Ikonerne på kortene henviser til faciliteter på
ruterne. Numrene henviser til de oplevelser, der er beskrevet.
Efter hver rutebeskrivelse finder du nyttige telefonnumre
og links. Til sidst i bogen finder du generelle gode råd til
cykelture. God fornøjelse.

Tæt på oplevelsen – ned i tempo
I denne guide beskriver tekst og billeder det, der venter dig.
Du kommer forbi museer, kunst, slotte, gravhøje, kirker og
andre spor i landskabet, som vidner om egens kultur. Du
møder blinkende søer, brusende hav og betagende bakker. Du
kommer til åer, høje udsigtspunkter, storbyen Aarhus, skove,
marker, landsbyer, stationsbyer og meget mere. Der er mange
gode steder at stå af, og mange gode argumenter for at tage
af sted sammen med børn, familie og venner.
Det skal være nemt at komme afsted
Alle kan bruge lidt hjælp til at komme afsted. I bogen finder
du derfor tips til, hvordan du forbereder dig og din cykel. Du
får også gode råd til overnatningssteder, spisesteder, indkøb,
transport og andet praktisk. Kulturringens ruter er planlagt,
så du nemt kommer til og fra ruterne enten med tog, færge,
turbåd, bil eller bus. Alle ruterne går ad asfalterede veje, og
indimellem vil der også være cykelsti. Ruterne er skiltet de
fleste steder. Så kan du finde vej, også selvom mobiltelefonen
er slukket.

Du kan følge Kulturringens skilte på det
meste af ruten. Du kan også hente ruten
digitalt på kulturringen.dk
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Laurbjerg – Clausholm
Kulturringen følger her Lilleåen mellem Laurbjerg og
Hadsten. Du kommer forbi herregårde, en vandmølle
og gennem byer, store landbrugsområder og smuk
natur. Ruten slutter ved Clausholm Slot, som er en af
Kulturringens store attraktioner.
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1. Laurbjerg
Laurbjerg er et fint start- og stoppested med indkøbsmuligheder, gourmetrestaurant og overnatningsmuligheder i
forskellige prisklasser. Den tidligere stationsby er beliggende
ved Bidstrupskovene og helt tæt på Lilleåen. Laurbjerg forbindes ofte med den lille hyggelige hotelrestaurant Fru Larsen.
Det er et charmerende hotel med otte værelser. Denne lille
perle er kendt for sit særligt gode køkken og sin helt egen
personlighed.
2. Gjernbanestien
Vil du have en tryg, børnevenlig tur frem til Thorsø, så er det
muligt at cykle ad den nedlagte jernbane over Thorsø. Stien
forsætter videre til Resenbro ved Silkeborg.
3. Lysnet
Nordøst for Laurbjerg ligger højdedraget Lysnet 131 meter
over havets overflade. En grusbelagt cykel- og vandresti
fører til toppen. Herfra kan du se det flotte landskab omgivet af dale. Mod syd ser du Lilleåen. Selve bakken er en
morænebakke med mange forskellige typer af ler dannet
for 45-55 millioner år siden. Stedet er udpeget til nationalt
geologisk interesseområde.
4. Lilleåen
Kulturringen krydser Lilleåen, som udgør et af de større tilløb
til Gudenåen. Åen er 37 kilometer lang og løber ud i Gudenåen
ved Langå. Den mest produktive ørredbestand i Danmark lever
her, og der findes både hav- og bækørred. Åen er gydeplads
for en stor del af disse fisk. Lilleåen er derfor et godt sted at
fiske, og fluefiskeri er en yndet beskæftigelse her. Husk at
tjekke fiskekort.dk for information om tilladelser til at fiske.
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5. Bidstrup Gods
Bidstrup Gods ligger omkranset af skov. Hovedbygningen
blev opført af general Johan Rantzau den Yngre i 1698. Blot
50 år senere beskrives hovedbygningen som ”brøstfældig
og forfalden”. Den nye ejer, etatsråd de Lichtenberg, fik
foretaget en omfattende modernisering. Udvendigt blev tre
svungne kvistgavle tilføjet, og balkonen med den præsentable
hovedtrappe blev opført. Byggestilen kaldes “jysk barok”. De
svungne gavle, små ovale vinduer og buerne over dørene
er også karakteristisk for stilen. Godset er indrettet til seks
private boliger. Der er adgang til gårdspladsen for besøgende,
og der kan arrangeres rundvisninger efter aftale.
6. Retroworld
I Lerbjerg, en kort afstikker fra ruten, finder du Retroworld.
Det er et Bed & Breakfast, der hylder 1960’erne og 1970’erne.
Værelserne er indrettet tidstypisk. Du kan også overnatte i en
campingvogn eller i en togkupé på 1. klasse. Der er torsdagstræf med rundvisning, og om sommeren er der ofte træf for
veteranbiler, motorcykler og knallerter.
7. Herregården Favrskov
Herregården Favrskov har en lang historie, som går helt
tilbage til 1277. Fra 1736 og frem til 1920 indgik Favrskov som
en del af grevskabet Frijsenborg. Den nuværende bygning er
fra ca. 1750 og er i dag privatejet.
8. Hadsten og Modelbane Europa
Hadsten er en større stationsby med et bredt udvalg af
specialbutikker og supermarkeder. Hadsten Station har
flere afgange i dagtimerne mod Aarhus og Randers. Den 3.
september 1862 regnes som byens fødsel. På denne dag
indviede Grevinde Danner og Frederik 7. Den Østjyske
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Længdebane. Et rigt kultur og erhvervsliv voksede frem. Man
kan besøge Modelbane Europa, som er en stor udstilling af
modeljernbaner i storslåede landskaber og med mere end 100
togsæt. Hadsten har også biograf og spisesteder samt flere
muligheder for overnatning.
9. Idræts- og kulturhuset Sløjfen
Hadsten Idræts- og Kulturhus Sløjfen ligger smukt ved Lilleåen
midt i Hadsten by. Huset rummer byens bibliotek og café.
Sløjfen har en ti meter høj udendørs klatrevæg og udlåner
aktivitetsudstyr – blandt andet skateboards, bordtennisbat,
bolde og stylter. Foran kulturhuset er der også et mindre
anlæg til skating, udendørs bordtennis og andet streetsport.
10. Kollerup Mølle Kro
Lige uden for Hadsten ligger Kollerup Mølle Kro ud til den
smukke møllesø. Kollerup Mølle er nævnt første gang i 1313.
I 1959 åbnede vandmøllen som gæstgiveri. Kroens restaurant
har åbent for gæster de fleste dage, og man kan overnatte på
kroen i et af de to værelser. En gåtur rundt om den smukke sø
er anbefalelsesværdig.
11. Nielstrup Museum
I landsbyen Nielstrup finder du Nielstrup Museum. Det er et
lille privat museum i Tove Tendahl-Hansens private hjem.
Igennem en menneskealder har Tove Tendahl-Hansen samlet
mere end 10.000 genstande, der fortæller historien om livet
på landet omkring år 1900. Tove viser selv besøgende rundt
og fortæller historien bag tingene.
12. Clausholm Slot og slotspark
Ruten slutter ved Clausholm Slot. Her kan du opleve et meget
helstøbt barokanlæg. Parken har dagligt åbent hele sommeren.
Slottet er åbent for publikum i juli. Du kan læse mere om
Clausholm Slot under rute 11.
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Praktiske oplysninger
Spise- og overnatningssteder
Laurbjerg B&B
Retroworld B&B
Kulturhuset Sløjfen
Restaurant Effesos
Motel Hadsten
Kollerup Mølle Kro

laurbjergbb.dk

+4540312013

retroworld.dk

+4540447540

hadstenkulturhus.dk

+4589641585

effesos.dk

+4586983077

motelhadsten.dk

+4586915277

kollerupmollekro.dk

+4586914150

Primitiv overnatning
Se

udinaturen.dk

Transport
Tog
Busser

rejseplanen.dk / arriva.dk
midttrafik.dk

Kanoudlejning
Oplev Gudenåen

oplevgudenaa.dk

Lystfiskeri
Oplev Gudenåen

oplevgudenaa.dk

Øvrige links
Modelbane Europa
Clausholm Slot
Bidstrup Gods
Butik Skovly
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modelbaneeuropa.dk

+4586915822

clausholm.dk

+4586491655

bidstrupgods.dk

+4586468021

butikskovly.dk

+4529928595
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Nyttig viden, inden du cykler
5 gode råd
1. Pump dækkene: Flade dæk gør cyklen tung, øger
modstanden og risikoen for punktering.
2. Smør kæden: Undgå rustne og snavsede kæder.
3. Stram op: Løse skruer, kæder og gear kan rasle og gå itu.
4. Indstil sadlen: Sæt dig i sadlen og træd pedalen i bund
med forfoden. Dit knæ skal være let bøjet. Sadlen skal
sidde vandret, men må gerne pege lidt nedad fortil aldrig opad. At cyklens størrelse passer er særlig vigtig,
når børn skal lære at cykle.
5. Pak cyklen rigtigt: Fordel vægten lavest muligt.
Gode ting at medbringe
Cykelhjelm, cykelpumpe, lappegrej og dækjern. Vandflaske
og måske lidt godt til dig og dine cykelvenner. Cykelkortet/
cykelguiden, telefon og opladerstik. Åndbart regntøj, let
overtøj og cykelbukser alt efter rutelængde og vejr.
Cykelbagage
Cykeltasker til at montere på bagagebæreren er gode. Så kan
du fordele vægten så langt mod jorden som muligt. Det giver
den bedste balance og mindste belastning. En lille cykeltaske
på styret med kortholder og plads til f.eks. pung og telefon er
også smart og anvendelig.
Cyklen med i tog og bus
Der er mange stoppesteder for tog og bus langs Kulturringen.
På Rejseplanen.dk kan du se hvilke togafgange, der medtager
cykler. I IC-tog skal du huske at bestille plads til cyklen.
Aarhus Letbane er togforbindelsen, der forbinder Aarhus
med oplandet via fem strækninger mod Odder, Hasselager,
194
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Brabrand, Hinnerup og Grenaa. Aarhus Letbanes kørerplaner
finder du på Rejseplanen.dk.
Alle regionale busser og X-busser medtager cykler. Dog ikke
i myldretid og kun, når der er plads. Der er ikke mulighed
for pladsreservation. Du skal købe en cykelbillet. Forvent, at
du selv skal placere cyklen i bagagerummet. Orienter dig på
Rejseplanen.dk og på Midttrafik.dk.
Cyklen med i bilen
Har bilen anhængertræk, kan du montere et cykelstativ. Hvis
du dækker bilens nummerplade, skal du have en såkaldt 3.
nummerplade. Husk også at fastgøre cyklernes forhjul med en
cykel-elastik. Du kan også få cykelholdere til tagbagagebærer.
Cykel og kanoferie
Flere kanoudlejere tilbyder bil og cykeltransport mellem
landingsstederne i forbindelse med kanopakketure. Kontakt
kanoudlejerne og campingpladser med kanoudlejning og spørg
om logistik og transportmuligheder. Se kanosiden.dk.

Nyttige links
Kulturringen.dk
Find cykelstier - danskecykelstier.dk
Digitalt kort med cykelruter og cykelstier - opencyclemap.org
Ruteplanlægger - aviki.org/da/denmarkbybike
Generelt - visitdenmark.dk
Shelters - shelterapp.dk
Overnatning i det fri - udinaturen.dk
Åbne kirker - vejkirker.dk
Arrangementer - kultunaut.dk
Cyklistforbundet.dk
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