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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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Vrinners - Skødstrup
Denne rute bevæger sig langs smukke kyststrækninger, hvor landskabet er dannet i den sidste
istid for over 10.000 år siden. Ruten kommer
igennem byer, forbi bronzealderhøje og kulturhistoriske spor som tjæregryderne, Kalø Slotsruin,
Følle Vandmølle og flere gallerier. Undervejs kan
man nyde udsigten over Kalø Vig.
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1. Vrinners
I Vrinners bør man ikke snyde sig selv for et besøg i Knebelgodt. Her bor chokoladefabrikken Woodshade Organics, der
laver økologisk chokolade samt bryggeriet Mjødgaard, der
brygger smagfuld mjød på lokal honning og urter. Der er butik
på stedet, som også har et udvalg af andre lokalt producerede
varer. Der er også en velassorteret Dagli’Brugs i Vrinners.
Vrinners Kirke er fra 1907.
2. Agri
Mellem Vrinners og Agri er der en stigning på over 100 m.
Undervejs ligger Holmgaard Gårdbageri. Her kan du både nyde
den betagende udsigt. Agri er fra gammel tid blevet betragtet
som molboernes hovedstad. Mange molbohistorier stammer
fra området. Agri Sø er en af Danmarks højst beliggende
søer. Den ligger 100 meter over havet. Agri Kirke er en
middelalderkirke fra 1200-tallet, og den tilhørende præstegård
er fra slutningen af 1600-tallet. Fra Agri kan du komme til den
naturskabte Agri Bavnehøj. Engang tændte man bål her, når
fjenden kom. Nu er der placeret en kompasnål på toppen. Du
kan også tage et smut ad grusvejen til Trehøje, som er tre
flotte bronzealderhøje. I området er der yderligere 11 andre
bronzealderhøje.
3. Stabelhøjene
Stabelhøjene er to majestætiske bronzealdergravhøje eller
høvdingehøje, som ligger lige nord for Agri. Højene, der
også i folkemunde kaldes ”Jomfrubrysterne”, er Mols Bjerges
andet- og tredjehøjeste punkt. Tag den korte afmærkede
vandretur fra landevejen til Stabelhøjene, hvor udsigten ud
over Djursland, Kalø Vig og Mols Bjerge er helt unik. Der er en
infostander ved vejen.
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4. Egens og Egens Havhuse
Egens Kirke er en af Danmarks mindste kirker. Den ligger på en
lille bakke med udsigt over Kalø Vig til Kalø Slotsruin. I Egens
Havhuse kan du besøge en keramiker. Du mærker måske også
duften af nyrøgede fisk fra Mols Røgeri. Døm selv, om de har
Danmarks bedste fiskefrikadeller. På strandengen kan du også
se de gamle tjæregryder, hvor fiskere tjærede deres garn. Der
er også den lille økologiske gårdbutik Helges, hvor man om
sommeren kan købe de lækreste friske jordbær og asparges.
5. Kalø Økologiske Landsbrugsskole og Nappedam
Kalø Økologiske Landbrugsskole ligger smukt i udkanten af
Ringelmoseskov. Ved Nappedam Bådelaug er der adgang
til toilet, og du kan købe en is. Eller måske får du lyst til en
dukkert i havet fra badebroen på havnemolen. Ruten tager dig
også forbi Jagtens Hus, der er Danmarks Jægerforbunds flotte
nybyggede domicil.
6. Kalø Slotsruin
På halvøen for enden af en lang og velbevaret middelaldervej
ligger Kalø Slotsruin. Her lå der engang et af Danmarks største
borganlæg. Borgen blev bygget i år 1313 af Kong Erik Menved.
Den fungerede som fæstningsværk mod fjendtlig indtrængning.
Inde i tårnet er der for nylig blevet opført en trappe, så du kan
komme op i tårnet. Ved slotsruinen er det også muligt at købe
mad, isvafler og fylde vanddunken. Fra p-pladsen er der adgang
til Hestehaveskoven ad en bred grusvej. Her ligger den lille
jagt- og badehytte Thyrahytten. Den er opført i 1905 og opkaldt
efter baronesse Thyra von Jenisch.
7. Bregnet Kirke
Bregnet Kirke er opført i sidste halvdel af 1400-tallet i gotisk
stil. Kirken er smukt restaureret i år 2000, hvor interiøret
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har fået et moderne udtryk af billedkunstner Arne Haugen
Sørensen. Der er adgang i dagtimerne.
8. Rønde
Nationalpark Mols Bjerges grænse går ved Rønde. Rønde
er en aktiv handelsby med mange forskellige forretninger
samt kulturhus. Der er også cykelværksteder, caféer og
restauranter. På toppen ligger bronzealderhøjen St. Bavnehøj
på 102 m. Fra højen er der en fin udsigt mod syd til Kalø Gods,
Jagtslottet, Kalø Slotsruin og Mols. Lidt udenfor Rønde ligger
Kalø Gods. Den smukke hovedbygning i bindingsværk er opført
i starten af 1700-tallet af grevinde M. B. Reventlow. Jagtslottet
overfor er opført i 1898-99 af den daværende godsejer Martin
Johan Jenisch. Det er tegnet af arkitekt Hack Kampmann.
9. Følle Vandmølle ved Følle Bund
Ud mod kysten passerer vejen Følle Vandmølle, der siden
år 1610 er kendt som Kaløs gamle vandmølle. Et enkelt af
de gamle møllehuse er bevaret. Knubbro Bæk, som i sin tid
forsynede møllen med vand, risler forbi. Området kaldes Følle
Bund, og naturen her bliver plejet af græssende kreaturer. Det
er et yndet raste- og yngleområde for mange fuglearter. Du
kan få et godt udsyn til fuglelivet fra fugletårnet, der ligger i
kanten af Hestehaveskoven.
10. Følle Vig og Strand
Kursuscenteret Kaløvig Center ligger ved indgangen til Følle
Vig. Huset er oprindeligt opført som badehotel for mere end
100 år siden, og det er blandt andet kendt for sit fine trætophus. Følle Strand er en børnevenlig og lavvandet strand, hvor
der både findes iskiosk og adgang til toilet. I tilknytning til
stranden ligger et stort sommerhusområde med små fine
huse, der ligger helt ned til stranden.
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11. Løgten Bugt - Ugelbølle Hoved
De fredede områder ved Ugelbølle Hoved og Mågeøen er
landskabsgeologiske seværdigheder. Landskabet omkring Kalø
Vig blev formet af en gletsjertunge af is. På Mågeøen er der
en rig variation i naturen samt et yndet raste- og yngleområde
for havfugle. Der er en fortrinlig badestrand ved Rosenholm
Bådelaug, hvor der er flere gode faciliteter. På den anden side af
vejen ligger Gl. Løgten Strandkro.
12. Vosnæs Pynt
Ved Vosnæs Pynt ser man ofte lystfiskere, og i ny og næ dukker
der et lille rundt sælhoved op af vandet. Området er mest kendt
for sit gode havørredfiskeri. Der er et rigt dyreliv i området med
snesevis af forskellige fuglearter og masser af vildt i skovene.
13. Vosnæs Gods
Ruten går forbi smukke Vosnæsgård, som er en del af Vosnæs
Gods. Godset er ejet af Adam greve Knuth, og det har tilhørt
familien siden 1869. Vosnæsgård er tegnet i 1897 af arkitekt
August Klein og gennemgribende renoveret i 1948. Parken rundt
om hovedbygningen har karakter af engelsk landskabshave.
14. Siloetten
I Løgten dominerer Siloetten bybilledet. Den ombyggede
kornsilo rummer i dag 21 boliger med frit udsyn til Århusbugten.
Siloetten er ombygget af arkitektfirmaet C.F. Møller Architects i
samarbejde med Christian Carlsen Arkitektfirma.
15. Løgten – Skødstrup
Før Løgten og Skødstrup kommer du helt tæt på vinmarker.
Hedegårdens Vinavl har en gårdbutik med egne vine. Ruten
slutter i Skødstrup, hvor der er indkøbsmuligheder og
togforbindelser til Aarhus. Læs mere under 1/nord side 16.
154

Rute 18

155

Praktiske oplysninger
Spise- og overnatningssteder
Gl. Løgten Strandkro
Restaurant Bag Søjlen
Kalø Slotskro
Se også

glstrandkro.dk

+4586990908

bagsojlen.dk

+4586373500

kaloslotskro.dk

+4540979806

visitdjursland.com

+4587521800

kaloevig-camping.dk

+4586371305

Campingpladser
Kaløvig 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 og fisketegn
Se

visitdjursland.com og fisketegn.dk

Øvrige links
Aktiviteter i naturen
Djurslands Strande
Guide
Mols Organic
Hedegårdens Vinavl

natur-djursland.dk

+4587521800

danmarksstrandguide.dk
nationalparkmolsbjerge.dk
molsorganic.com

+4586694966

vinavl.com

+4527280097

Kulturhistorie for børn: 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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