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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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Clausholm – Pindstrup

Dagstrup

Karlby

Adelige slægter som Rosenkrantz og Reventlow
sætter deres præg på denne rute, som går
forbi nogle af deres prægtige herregårde.
Der vil også være små, hyggelige landsbyer
med fine kirker og smukke strækninger med
skove og moser. Skal du teste formen, så tag
Mygindbakke op og ned.
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1. Clausholm Slot
Ruten går lige forbi Clausholm Slot, hvis monumentale hovedbygning ligger omkranset af en imponerende voldgrav og et
smukt barokt parkanlæg. Barokkens ideal om streng symmetri afspejler sig tydeligt her. Slottet blev opført af grev
Conrad Reventlow i 1690’erne, men der er spor helt tilbage
til 1100-tallet. Ikke meget er forandret ved slottet siden
1730’erne. Alle restaureringer og moderniseringer har haft
det oprindelige for øje, og derfor fremstår slottet og parken
meget autentisk. I slottets kapel findes et af Danmarks ældste
orgler fra omkring år 1700. En dramatisk kærlighedshistorie
har fundet sted her. Kong Frederik 4. forelskede sig i Conrad
Reventlows datter Anna Sophie. Men da kongen allerede var
gift, kunne han kun gifte sig med Anna Sophie til venstre
hånd. Efter dronning Louises død i 1721 gjorde kongen Anna
Sophie til dronning. Som enke blev hun dog forvist til Clausholm, hvor hun boede til sin død. Der er adgang til Clausholm
om sommeren.
2. Mygind
Mellem Clausholm og Mygind følger ruten den smukke vej
gennem Mygind Skov med høje træer og flere kulturhistoriske
spor. Det var også i gammel tid den mest brugte vej, når man
skulle fra Mygind og til Clausholm.
3. Lime
Lime ligger tæt på Alling Ådal, der er en del af det østjyske
morænelandskab dannet under istiden. Engang slyngede
Alling Å sig gennem moserne og engene her, men den er nu
delvist udrettet. Lime Beboerforening er en aktiv forening,
der arrangerer masser af tilbud til de lokale beboere. Man har
blandt andet bygget shelters og bålhus i Lime Grusgrav.
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4. Skørring
Mellem Lime og Skørring bugter vejen sig op og ned, og du
kommer over en bakketop på 68 meter. I Skørring er der skole
og daginstitutioner. Skørring Kirke er fra 1887. Den er bygget i
bornholmsk granit og har Viborg Domkirke som forbillede. Der
er elementer fra en tidligere kirke indmuret i kirken.
5. Karlby
I byen ligger Karlby Kirke i nyromansk stil. Den er tegnet af
arkitekt Tage Olivarius. Mellem Karlby og Rosenholm Skov går
ruten gennem den gamle Dyrehave.
6. Rosenholm Slot
Det prægtige renæssanceslot Rosenholm med tårne, spir, voldgrav og smuk slotshave emmer af ægte slotsstemning. Det
har i mange hundrede år tilhørt adelsslægten Rosenkrantz.
Jørgen Rosenkrantz (1523-1596) fik slottet bygget, og det
stod færdigt i 1610. I parken ligger pavillonen Pirkentavl, som
man betragter som Jyllands første universitet. Det blev brugt
til undervisning af Holger Rosenkrantz (1572-1642), som var
en stor kulturpersonlighed og politiker. I dag er slottet ejet af
en familiefond. Slottet bliver brugt til blandt andet bryllupper
og events. Det er muligt at komme med på rundvisning i de
fine stuer og høre mere om Rosenkrantz’erne og selvfølgelig
også om spøgelserne.
7. Hornslet
Omtrent en kilometer syd for Rosenholm Slot ligger Hornslet.
Området ved Hornslet har været beboet langt tilbage i historien. Kirken ligger, hvor oldtidsbyens hedenske offerplads engang lå. Nu er gravhøjene og runestenene for længst væk.
Den første kirke i området kan dateres tilbage til år 950. Byen
har et aktivt handelsliv, og toget stopper her.
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8. Mørke
Mellem Rosenholm Slot og Mørke ligger der et større moseområde med et areal på ca. 120 ha. Den største af de gamle
og vandfyldte tørvegrave er på godt 25 ha. Der er adgang
via en markvej, der går mellem Gl. Mørkevej og Lykkenvej.
Ad denne vej kan man gå tværs gennem mosen. Der er et
fugletårn, hvorfra du kan studere nogle af de mange fugle.
I Mørke findes en smuk kirke, et shelter tæt på Mørke Skole
samt indkøbsmuligheder og en togstation.

Praktiske oplysninger
Spise- og overnatningssteder
Den Gamle Kro
Se også

10. Pindstrup
Ruten går mod nord ad Pindstrupvej og her cykler du igennem
et lavtliggende engområde. Vejen krydser Ryom Å, der bugter
sig smukt gennem landskabet. Pindstrup ligger tæt på skov og
mose, og det har byen levet godt af i århundreder. Læs mere
om Pindstrup under rute 12.

102

Rute 11

+4586994007

visitdjursland.dk

+4587521800

Primitiv overnatning
Se
Se også

9. Skaføgård Gods
Fra Mørke bugter cykelruten sig ad en naturskøn vej gennem
Hvilsager og Sandmark Skov. Her ligger Skaføgård Gods, hvis
hovedbygning blev opført mellem 1580 og 1582 af Jørgen
Rosenkrantz, der også ejede Rosenholm Slot. Det er en trefløjet renæssancebygning med et stort porthus og voldgrav.
Skaføgård tilhørte slægten Rosenkrantz til 1647. Derefter
havde Skaføgård mange ejere, indtil det i 1852 blev overtaget
af den senere regeringschef J.B.S. Estrup. Godset er stadig i
denne families eje. Der er kun offentlig adgang til den ydre
gårdsplads.

gamlekro.dk

udinaturen.dk
visitdjursland.dk

+4587521800

Transport
Tog
Busser

rejseplanen.dk / arriva.dk
midttrafik.dk

Kanoudlejning
Oplev Gudenåen

oplevgudenaa.dk

Lystfiskeri
Køb fisketegn
Oplev Gudenåen

fisketegn.dk
oplevgudenaa.dk

Øvrige links
Clausholm Slot

clausholm.dk

+4586491655

Rosenholm Slot

rosenholm.dk

+4586994010

Historisk Atlas
Aude´s Cykeludlejning

historiskatlas.dk
audesaps.dk
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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,
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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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