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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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Femmøller Strand – Vrinners
At cykle på Mols er godt for både krop og sjæl, når
ruten bugter sig op og ned i det smukke kuperede
landskab. Du kommer både tæt på stranden og ind
i landskabet. Ofte er der kig til havet både mod
øst, syd og vest. På dele af ruten har området
status af nationalpark, så der er garanti for
smukke naturoplevelser. Ruten starter i en unik
arkitekturhistorisk perle ved Femmøller Strand.
Rutens længde
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1. Femmøller Strand
Ved Femmøller Strand ligger fine gamle sommerhuse tæt på
kysten. Husene er en del af arkitekt Egil Fischers ferieby. Egil
Fischer opkøbte i 1920’erne jord ved Femmøller Strand og
kunne derfor gennemføre sine visioner for området. Hans plan
var en ferieby med lige alléer, akser, pladser og torve. Det var
ikke set før i Danmark, og området rummer derfor en helt
særlig kulturarv. Flere af de karakteristiske bindingsværkshuse
blev også tegnet af Egil Fischer, ligesom han var arkitekten
bag Molskroen. De senere år er meget af området blevet genetableret ud fra arkitekt Egil Fischers oprindelige værdier og
intentioner. Stranden ved Femmøller Strand er flad og meget
børnevenlig. I sommerhalvåret er der iskiosk tæt på stranden.
I skolernes sommerferie er der endvidere en Blå Flag Station
bemandet med en naturvejleder. Her kan store som små
undersøge livet på det lave vand.
2. Molskroen
Ved Femmøller Strand ligger Molskroen og Molskroen Strandhotel. Molskroen var den første bygning, som Egil Fischer tegnede og fik opført ved stranden. Den smukke beliggenhed og
den gode mad gjorde hurtigt stedet til et populært og eksklusivt
badehotel, og det er det stadig. Både et ophold på kroen eller
blot et besøg på restauranten er noget ud over det sædvanlige.
3. Ebeltoft
En afstikker til Ebeltoft er oplagt, og der er cykelsti hele vejen.
Ebeltoft er en mere end 700 år gammel købstad, hvor du kan
se fine gamle huse, tangdiger, Glasmuseet med glaspusteri,
Maltfabrikken, Fregatten Jylland, Museum Østjylland med
Farvergården og Siamesisk Samling, Vægterne og Det Gamle
Rådhus. Byen rummer også havneområde, hoteller, spisesteder
og et rigt handelsliv.
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4. Øvre og Nedre Strandkær
Mellem Femmøller Strand og Fuglsø er der skiltet til Strandkær, der rummer både Øvre og Nedre Strandkær. Øvre
Strandkær er ejet af Naturstyrelsen og har madpakkerum,
aktivitetsstand og naturhistorisk besøgscenter i Nationalpark
Mols Bjerge. Nedre Strandkær, også kaldet Molslaboratoriet,
er ejet af Naturhistorisk Museum. Her kan du komme med
en naturvejleder på guidet tur på en af de mange smukke
stier i Mols Bjerge. Langs stranden får man et flot kig ud over
Ebeltoft Vig og op over Mols Bjerge, hvor kvæget græsser.
Kvæget laver naturpleje i bjergene og holder området frit for
træer og buske. De såkaldte overdrev er en truet naturtype,
der rummer en meget høj biologisk mangfoldighed af insekter
og blomsterplanter.
5. Fuglsø
I den fine lille landsby ligger Fuglsø Kro, der stammer helt
tilbage fra 1800-tallet. Kroen drives i dag som et Bed &
Breakfast.
6. Fuglsøcentret og Karpenhøj Naturcenter
På Fuglsøcentret er der både mulighed for overnatning,
noget at spise, og der er også ofte koncerter med god musik.
Karpenhøj er et friluftcenter, hvor du kan leje friluftsudstyr
som for eksempel kajakker og MTB. Ned mod kysten ved
Fuglsø Strand ligger St. Jættehøj, som en af de mange store
flotte bronzealderhøje på Mols. Hvis du har telt med eller vil
leje hytte, ligger Sølyst Camping smukt ned til vandet mellem
Dragsmur og Fuglsø.
7. Dragsmur
En enestående udsigt over havet møder dig ved Dragsmur.
Du kan også se General Ryes Skanser og hele Helgenæs
Rute 17
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halvøen. General Ryes Skanser, som nu er jordvolde, stammer
fra Treårskrigen mod tyskerne i 1848-50. Dengang afskar
skanserne fuldstændigt Helgenæs fra Dragsmur. General
Rye trak sine tropper ud på Mols, da tyskerne var nået til
Aarhus. Fra Helgenæs kunne han sende sine soldater videre
med skib til Fredericia, hvor det endelige slag skulle stå.
Skanserne var med til at sikre soldaternes udskibning. Du kan
finde informationstavler på stedet, der fortæller mere om de
dramatiske begivenheder.
8. Helgenæs
Ruten går ikke længere sydpå end Dragsmur, men en afstikker til Helgenæs-halvøen er oplagt. Her er der en dejlig
ø-stemning. Sletterhage Fyr på sydspidsen er et fantastisk
sted. Især, hvis du vil se marsvin. Du kan både nyde udsigten
fra toppen eller se de fine små udstillinger i bunden af
fyrtårnet. Er du til en længere gåtur, kan du gå en smuk tur
langs stranden for at se Tyskertårnet. Det er et levn fra 2.
Verdenskrig. Det kan ske, at et stort containerskib passerer
forbi i sejlrenden, der går tæt på kysten. Der er fine fiskesteder flere steder ved Dragsmur og på Helgenæs.
9. Vistoft og Trehøje
Mellem Dragsmur og Vistoft afløser den ene udsigt den anden.
Vistoft Kirke ligger smukt i udkanten af byen, og er opført på
en såkaldt ”falsk” bakketop ca. 60 meter over havet. Det gør
den til en af landets højest beliggende kirker. Fra kirken er
der vid udsigt over Knebel og Kalø Vig. Kirken er formentlig
opført omkring midten af 1100-tallet og rummer flere smukke
kalkmalerier. Kirkens klokke er fra omkring år 1300, og den er
en af de ældste i landet. Fra Vistoft går der en grusvej gennem
Viderup og ind i Mols Bjerge til de fantastiske Trehøje.
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10. Mols Kafferisteri
Ved foden af Vistoftbakken ligger Mols Kafferisteri. Husk at
nyde udsigten ud over Skellerup Enge, inden du går ind.
Mols Kafferisteri importerer selv kaffebønner og te direkte fra
bønderne og rister selv kaffen. Du kan nyde en kop kaffe i
caféen eller købe kaffebønner med hjem. Risteriet er en del
af Molbordet, som er et fødevarenetværk på Djursland, der
fokuserer på kvaliteten af råvarerne.
11. Knebel
Knebel by ligger på de jævnt kuperede morænebakker på det
skrånende terræn øst for Knebel Vig. Byen rummer et aktivt
lokalt liv med både skole, idrætsliv og foreninger. Knebel Kirke
står på en bakke ved Knebel Vig og er fra ca. 1170. Altertavlen
er fra 2001 og skabt af den danske kunstner Bjørn Nørgaard.
Som en afstikker fra ruten ligger Porskær Stenhus i bakkerne.
Kør ad Porskærvej til Agri. Stendyssen er en af landets mest
monumentale vidnesbyrd over de første agerdyrkere med
bopladser i stenalderen – også kaldet for tragtbærerkulturen.
12. Vrinners
Ruten stopper i Vrinners, hvor der blandt andet er mulighed
for indkøb. Du kan læse mere om mulighederne i Vrinners
under rute 18.

Praktiske oplysninger
Spise- og overnatningssteder
Mols Bjerge Feriecenter

molsbjerge.dk

+4586352044

molskafferisteri.dk

+4522755622

fuglsoecentret.dk

+4586351355

Fuglsø Kro

fuglsoekro.dk

+4521622113

Molskroen

molskroen.dk

+4586362200

Mols Kafferisteri
Fuglsøcenteret

Egil´s Café
Se også

egilscafe.dk

+4521180102

visitdjursland.com

+4587521800

soelystgaard.dk

+4586362118

karpenhoej.dk

+4586352804

Campingpladser
Sølystgård Camping
Primitiv overnatning
Shelter på Karpenhøj
Se

udinaturen.dk eller visitdjursland.com

Transport
Tog og busser

rejseplanen.dk / midttrafik.dk

Sejlads
Skødshoved sejler i sommerferien på Kaløvig, se:

visitdjursland.dk

Øvrige links
Aktiviteter i naturen
Djurslands Strande

Nationalpark Mols Bjerg præger også store dele af
denne og den efterfølgende rute. Du kan læse mere
om nationalparken på side 134.

Guide
Molbordet
Kulturhistorie for børn:

natur-djursland.dk

+4587521800

danmarksstrandguide.dk
nationalparkmolsbjerge.dk
molbordet.dk
ellabellaseventyr.dk/nationalpark-mols-bjergs....

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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