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RUTEKORT OG RUTEBESKRIVELSE

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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Auning

1 km

Rutens længde

10 km

Denne korte rute følger den cykelvenlige og
bilfri strækning Banestien mellem Pindstrup og
Allingåbro. Fra Banestien kommer man let til
Museerne på Gammel Estrup. Ruten slutter i
Allingåbro ved de rekreative områder omkring
den smukke træbro over Alling Å. Det er et
sted med mange aktivitetsmuligheder.
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Gjesing

1. Pindstrup
I 1905 kom Johannes F. La Cour til Pindstrup. Området var
rigt på råmaterialet tørv, og La Cour fik etableret tørveværker,
savværk, træuldsfabrik og spånpladefabrik i byen. Pindstrup
Mosebrug A/S har stadig hovedsæde her. De producerer
spagum og dyrkningsmedier til gartnerier og havebrug. Det
er dog Novopan Træindustris bygninger og store bunker
af træflis, der toner mest frem i byen. Her producerer de
spånpladeprodukter. I byen ligger også den lille katolske kirke
Sankt Michaels Kirke. Den blev etableret i 1920´erne af polske
arbejdere på fabrikkerne.
2. Banestien
Fra Pindstrup til Allingåbro går ruten ad Banestien, som er
anlagt på den nedlagte banestrækning mellem Ryomgård og
Allingåbro. Det er en dejlig fredelig rute, der kommer forbi
skov, mose og småsøer. Ruten er lige, flad og sikker at cykle
på, også for de helt små cyklister. Mange bruger også stien til
vandring, kørestole og barnevogne, så tag hensyn.
3. Løvenholmskovene og det vilde grønne bælte
Auning grænser mod øst op til de store smukke Løvenholmskove. Store bøgetræer og høje grantræer på bakker bliver
afløst af lavområder, højmose og brunsorte skovsøer, der er
karakteristiske for området. Området er mange steder præget
af tidligere tiders tørvegravning i de tykke spagnum-lag.
Arealerne strækker sig fra Pindstup og Ryomgård mod nordøst
helt op til nordkysten.
4. Auning
Banestien går gennem byen på den nedlagte banestrækning
og passerer blandt andet den oprindelige stationsbygning og
kulturhuset Kulturperronen. Kulturperronen fungerer som
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bibliotek, og her er mødelokaler, udstillinger, arrangementer
og meget andet. Bygningen er opført på den oprindelige
jernbane.

Praktiske oplysninger

5. Gammel Estrup
Herregården Gammel Estrup blev bygget omring år 1490
og ombygget i årene efter 1616. I 600 år var herregården
i familien Brock/Scheels eje. I dag rummer herregården
Gammel Estrup Herregårdsmuseum og Det Grønne Museum.
Det Grønne Museum fortæller historien om dansk landbrug og
dets følgeindustrier, om måltidets kulturhistorie samt om jagt
og skovbrug. Her er maskiner, traditionelle danske husdyr,
landarbejderboliger og forskellige haver. På herregårdsmuseet
kan du opleve, hvordan adelen gennem tiderne indrettede sig i
smukke sale, saloner og sovegemakker. I køkkenet, kældrene
og værelserne kan du få en fornemmelse af tyendets hverdag
på en herregård. Herregården er omgivet af en voldgrav, og en
smuk barokhave med to orangerier pryder parkanlægget.

Den Gamle Stald

Spise- og overnatningssteder

Auning Kro
Allingåbro Hotel
Se også

7. Allingåbro
Tilbage på Banestien, som fører dig gennem et smukt
engområde, ommer du til Allingåbro, hvor ruten slutter. Der er
flere muligheder for indkøb, spisning og overnatning. Der er
endvidere busforbindelse til Grenaa og Randers. Læs mere om
Allingåbro, museet Djursland for Fuld Damp og meget andet
under rute 13.

Gammel Estrup
Det Grønne Museum

Rute 12

auningkro.dk

+4586483453

kobu.dk

+4586481007

visitdjursland.com

+4587521800

gammelestrup.dk

+4586483001

detgroennemuseum.dk

+4586483444

Primitiv overnatning
Se

udinaturen.dk eller visitdjursland.com

Transport
Færger

randersfjord-faerger.dk

+4520785132

rejseplanen.dk og midttrafik.dk

Kanoudlejning
Djursland for Fuld Damp

dffd.dk

+4586480444

Lystfiskeri
Køb fisketegn
Djursland for Fuld Damp

fisketegn.dk
dffd.dk

+4586480444

Øvrige links
Allingåbro Portalen
Aktiviteter i naturen
Auning Kart Park
Naturpark Randers Fjord
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+4586484133

Museer

Tog og busser

6. Auning Kirke
Auning Kirke er en middelalderkirke med fine kalkmalerier. Der
er også et gravkapel for den adelige familie Scheel fra Gammel
Estrup i kirken.

dengamlestald.dk

allingaabro-portalen.dk
natur-djursland.dk

+4587581200

auningkartpark.dk

+4530581234

naturparkrandersfjord.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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