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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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Rutens længde

På denne rute kommer du flere gange igennem
Nationalpark Mols Bjerge. Du kan også opleve
Jyllands eneste rundkirke i Thorsager, Møllerup
Gods med en dramatisk fortid og dejlig
feriestemning ved Femmøller Strand. Dele af
ruten er kuperet, så der er god mulighed for at
få trænet benene.

Thorsager –
Femmøller Strand

Rute 16

1. Thorsager
Thorsager er nok mest kendt for sin rundkirke - den eneste af
sin slags i Jylland. Der er syv bevarede rundkirker i Danmark,
hvor fire ligger på Bornholm, én i Jylland, én på Fyn og én på
Sjælland. Thorsager Rundkirke ligger på en høj bakke i byen,
og blev opført i tiden omkring år 1200. Døbefonten i kirken
er ældre endnu, og man mener, at der tidligere har ligget en
trækirke på samme sted. Kirkens indre er domineret af fire
svære søjler i røde teglsten, der bærer det centrale tårn. Man
kan komme helt op i tårnet. Thorsager er en aktiv by med
blandt andet den store cykelklub CK Djurs. Mellem Thorsager
og Rostved går turen forbi plantecenteret Åkjærsgård.
Området her bliver kaldt Smouen, og man dyrker vin flere
steder. Området er også rigt på gravhøje.
2. Rostved
I Rostved står seks træskulpturer skabt af kunstneren
Birger Holmgaard. Skulpturerne tager udgangspunkt i den
nordiske mytologi og fortællingerne om Thor og Odin. Der
er en skulptur af Odin med den ene af sine to ravne på
skulderen. En anden skulptur viser Thor, der kæmper med
Midgårdsormen. Kærlighedsgudinden Freja ses med sine to
katte, og jætten Trym og Fenrisulven er her også. Der har
boet mennesker i området siden stenalderen. Der er fundet
en jernaldergravplads vest for byen og en jernalderlandsby på
den anden side af Bjørnebakken.
3. Nationalpark Mols Bjerge
Nationalpark Mols Bjerge er en af Danmarks i alt fire nationalparker. Området er udpeget, fordi det har enestående naturområder, landskaber og kulturværdier. Istiden har formet
landskabet i Nationalpark Mols Bjerge, som også bærer præg
af bosætninger fra den tidligste stenalder. I nationalparken er
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der store bakkedrag og forskellige naturtyper som hede, mose,
skov og græsningsarealer. Der er også spændende kyststrækninger med fine badestrande og godt fiskevand. Du kan
opleve mange sjældne planter og insekter, heriblandt utallige
sommerfugle. Køer, får og vildheste afgræsser bestemte
områder i nationalparken og er med til at vedligeholde området.
Status af nationalpark betyder, at natur- og kulturværdierne i
området bliver sikret og formidlet, så de kommer alle til gode. I
Nationalpark Mols Bjerge er der mange faciliteter og tjenester,
der giver dig mulighed for at cykle, vandre, ride, komme på
guidede ture og få masser af information om området.
4. Møllerup Gods
Møllerup Gods har en lang og dramatisk historie bag sig.
Under de nuværende bygninger findes resterne af et trefløjet
borganlæg fra middelalderen. Borgen tilhørte den berygtede
Marsk Stig Andersen Hvide (ca. 1230–1293). Han var en
magt-fuld mand. Dog måtte han flygte fra Møllerup, da han i
1286 blev dømt for at være medvirkende til mordet på Kong
Erik 5. Klipping. Den nuværende hovedbygning blev opført af
Knud Gyldenstjerne i slutningen af 1600-tallet. Selve navnet
Møllerup betyder ”stedet med møllerne”. Engang lå der møller
langs bækken, der flyder gennem parken. Møllerne eksisterer
ikke mere. Møllerup Gods bliver i dag drevet som et moderne
landbrug, hvor man blandt andet dyrker hamp. Der bliver
afholdt verdensballet, udlejet ferieboliger og festlokaler. Godset
arrangerer rundvisninger efter aftale.
5. Kejlstrup
Kejlstrup ligger på det yderste af en randmoræne, der blev
dannet i slutningen af istiden. Her frembragte isen et skarpt
skel mellem fed muldjord og mager sandjord. Skellet går øst
for Kejlstrup og bliver kaldt for Krogryggen. Her kan du også
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se resterne af en flot runddysse. Den er et vidne om, at der har
boet mennesker i området for omkring 3000–3500 år siden.
Rund- og langdysserne var datidens begravelsessteder, men de
fungerede også som den pågældende ”stammes” kendemærke i
landskabet.
6. Grønfeld
Grønfeld by og omegn er et af de steder på Mols, hvor du kan
være heldig at se rovfuglen rød glente. Du kan kende den på den
kløftede hale. Kun et fåtal af dem yngler i Danmark. Hvis du er
rigtig heldig, får du måske øje på en havørn. Det er Nordeuropas
største rovfugl med et vingefang på op til 244 cm. Mellem
Grønfelt og Femmøller kommer du til rutens højeste punkt ved
Basballe. Bakken er en yndet motionsbakke for cyklister. Der er
shelterplads i Basballe med et dejligt bålhus, vandpost og toilet.
7. Femmøller
Byen hedder Femmøller, fordi den på et tidspunkt havde fem
vandmøller ved Mølleåen. Fire af møllerne ligger der stadig.
Femmøller er en del af Nationalpark Mols Bjerge, og området
har i mange år tiltrukket turister. I 1909 byggede man et
af Danmarks første badehoteller i Femmøller. Det er i dag
Femmøller Efterskole. At man valgte at placere et badehotel
et stykke fra badestranden vidner om, at naturoplevelsen i
Mols Bjerge også var en vigtig del af et ferieophold i området
dengang. Mellem efterskolen og Strandkær finder du områdets
måske mest kendte og elskede vandresti, kaldet Den Italienske
Sti.
8. Femmøller Strand
Ruten slutter ved Molskroen ved Femmøller Strand. I området
er der flere muligheder for overnatning, spisning og indkøb. Læs
mere om Femmøller Strand under rute 17.
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Praktiske oplysninger
Spise- og overnatningssteder
Møllerup Gods

moellerupgods.dk

+4587586900

Se også

visitdjursland.com

+4587521800

krakaer.dk

+4586362118

Campingpladser
Krakær Camping
Primitiv overnatning
Se

udinaturen.dk eller visitdjursland.com

Transport
Tog og busser

rejseplanen.dk / midttrafik.dk

Sejlads
Skødshoved sejler i sommerferien på Kaløvig, se:

visitdjursland.dk

Lystfiskeri
Put & Take Moesholm
Se også

moesholm.dk

+4540795215

visitdjursland.dk / fisketegn.dk

Øvrige links
Aktiviteter i naturen
Djurslands Strande
Guide
Cykeludlejning Bikefever

natur-djursland.dk

+4587521800

danmarksstrandguide.dk
nationalparkmolsbjerge.dk
bikefever.dk

+4525727852

E-bog for børn ellabellaseventyr.dk/nationalpark-mols-bjerge-og-ebeltoft
Hent digital guide til Kalø Slotsruin i Google Play eller App Store
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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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