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Om Kulturringen
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. 

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. 

Sådan bruger du guiden
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. 

Overnatning

Teltplads

Spisested

Grillplads

Madpakkehus

Borde/bænke

Fugletårn

Indkøb

Bademulighed

Lystfiskeri

Golf

Kanoudlejning

Togstation

Regionalbus

Parkering

Båd- og færgefart

Toilet

Cykelsmed

Campingplads

Udsigtspunkt

Shelter

Fortidsminde

Drikkevand

Om Kulturringen Sådan bruger du guiden

Du kan følge Kulturringens skilte på det 
meste af ruten. Du kan også hente ruten 
digitalt på kulturringen.dk

Ikonforklaring
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1. Udsigter langs Sælvigbugten
Cykelstien følger Sælvigbugtens runding ad Havvejen, og de 
næste ca. 5 km cykler du kun nogle få meter fra havet ad en 
tosporet cykelsti. Der er mange picnic-egnede bænke langs 
strækningen. Vandet i Sælvigbugten er lavt, og der er masser 
af sandorm. Efter en god gang blæst kan man også finde 
søstjerner, snegle og muslinger. Det er også godt at stryge 
fjordrejer her. Cirka halvvejs ligger Sælvigbugtens Camping, 
hvor der er butik og mulighed for overnatning. 

2. Mærk historien ved Kanhavekanalen
På det sted, hvor Samsø er smallest, venter der en historisk 
oplevelse, der går helt tilbage til vikingetiden. Her gravede 
vikingerne i år 726 en smal kanal, som sikrede en nem og 
hurtig passage. Dengang var færdsel på vand langt nem-
mere end på land. Med kanalen slap man for den lange vej 
rundt om øen, og vikingerne kunne nemmere kontrollere 
farvandet omkring Samsø. I dag kan man se en skulptur af et 
vikingeskib ved kanalen, og der er gode informationstavler, 
der fortæller om stedets spændende historie. Der er desuden 
borde og bænke på stedet. 

3. Ud i det grønne på Nordsamsø 
Lige efter Kanhavekanalen kan du følge Havvejen gennem 
Mårup Skov. Flere steder langs ruten er der små afstikkere til 
stranden, og der er god mulighed for at gå en tur eller indtage 
madpakken ved de opstillede borde og bænke. 

4. Maleriske Mårup
For enden af Mårup Skov ligger landsbyen Mårup. Der er 
mulighed for indkøb i den lokale dagligvarebutik. Du kan også 
vælge at tage en afstikker på ca. 2 km til Mårup Havn, hvor 
der er kiosk og restaurant. Herfra er der rutebåd til Tunø om 

Rute 19
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7. Nordby Hede og Langøre Havn
Fra Issehoved går ruten igen sydpå ad samme vej, som du 
kom, indtil du har passeret Mårup. I Mårup Skov skal du 
dreje til venstre ad Langørevej. Her cykler du langs den 
smukke Nordby Hede i et par kilometer. Har du mod på en 
lille afstikker, kan du cykle helt ud til den hyggelige havn ved 
Langør. Undervejs er der en smuk udsigt til Stavns Fjord, og 
du kan kigge ind i den lille Langøre Kirke. Langøre Havn er en 
naturhavn, der har været brugt siden vikingetiden. Nu bruges 
den både af sejlere og lokale fritidsfiskere. Der er toiletter, 
spisested og røgeri.

8. Nyd udsigten over Stavns Fjord
Ruten fortsætter ad vejen Kanhave og ned til Kanhavekanalen. 
Her følger du ruten videre mod landsbyen Stavns. Selvom det 
går en smule opad, så husk at kigge op fra pedalerne. Langs 
vejen er der nemlig en fornem udsigt over Stavns Fjord med 
de mange smukke græs- og kratklædte holme. Stavns Fjord 
har fungeret som vildtreservat siden 1926. I Stavns følger du 
Staunsvej tilbage til Havvejen og kører sydpå. 

9. Vin og økovarer i Alstrup
Når du kommer forbi Lille Vorbjerg, går ruten mod øst ad 
Toftebjergvej til Toftebjerg og Alstrup. Langs vejene er der 
en del boder og et par gårdbutikker, hvor du kan forsyne dig 
med friske, samske råvarer. I Alstrup vokser vinmarkerne. Kig 
eventuelt inden for hos Samsø Vinsyndikat, hvis du vil smage 
på de samske druer. I udkanten af Alstrup finder du også 
Yduns Have. Det er et landbrugsfællesskab, der dyrker mere 
end 100 forskellige slags økologiske grøntsager, frugter og 
urter. Her finder du en gårdbutik, og det er også muligt at leje 
hytte på stedet. Lige efter Yduns Have deler vejen sig i to, og 
du skal cykle til venstre ad Alstrupvej.

sommeren. Det er også muligt at komme på sælsafari fra 
Langøre, som du kommer til senere på ruten. 

5. Velbevarede Nordby
Inden du når Nordby, kan du dreje til venstre ad Mårup 
Kirkevej. Her kommer du forbi Nordby Kirke, der ligger som en 
ensom skikkelse i landskabet. Herefter venter et oplagt stop i 
landsbyen Nordby, som i 1990 blev kåret til Danmarks bedst 
bevarede landsby. Du kan parkere cyklen og gå en tur rundt 
blandt de idylliske bindingsværkshuse, der ligger omkring det 
maleriske gadekær. Mange af husene var oprindeligt stuehuse 
til gårde. Læg mærke til de gamle brønde i rødmalet træværk 
og med stensatte sider. Klokketårnet ved gadekæret ringer 
solen op og ned. I Nordby kan du finde mange små butikker 
med blandt andet kunsthåndværk. Du kan også vælge at 
besøge det gamle posthus, der er indrettet i historisk stil med 
interiør fra 1930´erne. Er du til øl, finder du også Samsø 
Bryghus her, som brygger flere forskellige slags øl. Bryghuset 
har café og butik. 

6. Betagende udsigter ved Issehoved
Fra Nordby fortsætter ruten nordpå ad vejen Issehoved. 
På vejen ligger Samsø Labyrinten. Den dækker et areal på 
6ha. Begiv dig ud i den, hvis du tør! De asfalterede veje 
mod Issehoved hører op efter et par kilometer, men giv 
ikke op! For enden venter der nemlig et af Samsøs absolut 
smukkeste landskaber i form af Nordby Bakker og Samsøs 
nordspids, Issehoved. Stil cyklen og gå de sidste meter 
igennem bakkerne til Issehoved. Her kan man på en klar dag 
se både Aarhus, Helgenæs og Sletterhage Fyr. Der er flere 
fine vandreruter i området. På de åbne græsklædte bakker 
vokser blandt andet gule kodrivere, røde storkenæb og hvide 
stenbræk. Der er borde og bænke samt toiletbygning.

Rute 19 Rute 19
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10. Rundtur i Besser og et smut til Besser Rev
Inden du drejer til højre og sydpå mod Besser Kirke, kan det 
anbefales at tage en lille rundtur i Besser. Drej til venstre 
ad Besser Hovedgade og gå på opdagelse i den hyggelige 
landsby, der byder på hele tre gadekær, et hyggeligt udsigts-
tårn og flere flotte bindingsværkshuse. Du kan også tanke op 
i den kombinerede købmand og café Søster Sidevind i Besser 
Hovedgade. På den anden side af Besser skifter vejen navn 
til Sildeballe, og efter et par kilometer venter Besser Rev. Her 
kan du stille cyklen og gå en smuk tur på det fem kilometer 
lange oversøiske stenrev. Vær dog opmærksom på, at der 
er adgang forbudt i perioden 1. april – 15. juli i fuglenes 
yngleperiode. 

11. Besser Kirke
Kirken ligger smukt placeret i udkanten af Besser. De ældste 
dele af kirken blev bygget midt i 1200-tallet. Altertavlen er 
fra 1589, og prædikestolen er fra 1602. Kirken er omgivet 
af sagn. Der er fortællinger om nissen, der bor i tårnet, 
om barselskvinden, der går igen, og om bjergmanden, der 
byggede kirken. 

12. Prøv Samsøs golfbane
Lige over for Besser Kirke ligger Samsøs golfbane. Her kan 
du leje golfudstyr og tage en runde på den smukt placerede 
og yderst miljøvenlige bane. Banerne bliver plejet efter 
bæredygtige principper, hvor alger, får og søvand er med til 
at holde banerne. Golfvognene har solcelletag, og gæster kan 
få udleveret et mælkebøttejern og hjælpe til, hvis man vil. 
Banens hul 8 er kåret til Danmarks smukkeste par 3-hul. Der 
er en 9-hullers Pay & Play bane, hvis du og familien vil prøve 
kræfter med spillet.

Rute 19
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13. Smedjen i Langemark
Efter golfbanen skal du dreje til venstre ad Bøgeshøjvej mod 
Ballen. Første stop er Langemark. Her kan du besøge byens 
gamle smedje. I gamle dage havde hver landsby sin smedje. 
Her mødtes de lokale til en snak, imens smeden skoede en 
hest eller smedede et redskab. Smedjen i Langemark lukkede 
i 1988. Den blev overdraget til Samsø Museum, der åbner 
smedjen på udvalgte dage. 

14. Mod Ballens fine strand
Fra Langemark går ruten ned mod Ballen. Inden du når til 
Ballen, kan du dreje af til Ballen Strandcamping, som ligger 
ud til vandet på en fin naturgrund. Her er det muligt at leje 
hytte eller campingvogn. Efter cirka tre kilometer rammer du 
Strandvejen nord for Ballen, hvor der er smukke udsigter over 
vandet og adgang til badevenlige strande. Ruten slutter ved 
Energiakademiet. Det kan du læse mere om under rute 20.

Rute 19 Rute 19

Praktiske oplysninger

Spise- og overnatningssteder

Samsø Perlen samsoeperlen.dk +4586592500

Smagen af Øen smagenafoen.dk +4586596665

Samsø Bryghus samsoe-bryghus.dk +4586595898

Smokehouse Langør smoke-house.dk +4561519165

Strandlyst Hotel strandlystsamsoe.dk +4521272540

Hotel Svedskeguden hotelsvedskegyden.dk +4586596922

Se også visitsamsoe.dk +4586890005

Museer og gallerier

Samsø Museum samsoemuseum.dk +4586592150

Kunst og kunsthåndvæk kunstogkultursamsoe.dk

Campingpladser

Sælvigbugtens Camping saelvigbugtens-camping.dk        +4586590707

Klitgård Camping klitgaardcamping.dk +4586596169

Ballen Strandcamping ballenstrandcamping.dk +4586596169

Primitiv overnatning

Se                     udinaturen.dk og visitsamsoe.dk

Transport

Færge Jylland - Samsø tilsamsoe.dk +4570225900

Færge Samsø - Sjælland samsoelinjen.dk +4570251025

Busser samsoebus.dk +4572108010

Lystfiskeri og fisketegn

Se                        visitsamsoe.dk og fisketegn.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, 

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

Nyttig viden Nyttig viden
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