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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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Oplev Aarhus på cykel
Det er oplagt at cykle, når du vil udforske Aarhus. Det er 
nemt at parkere, og der er kort afstand til det meste. I Aarhus 
finder du smukke gamle og nye bygninger, som ligger side 
om side med Aarhus Å, grønne oaser og havnen. Byen har 
kunstmuseum og udstillingssteder, musiksteder, teatre og 
kulturhuse. Det myldrer med caféer og restauranter. Nogle 
har endda Michelinstjerner. Men her er også haller med Street 
Food, torve- og gadeboder. 

Det gamle Aarhus 
Aarhus har rødder langt tilbage. Domkirken samt det lille 
Vikingemuseum under banken på Clemens Torv vidner om,
at der har boet mennesker her i langt over 1000 år. Latiner-
kvarteret og Møllestien er historiske kvarterer med en helt 
særlig stemning. Her er snævre brostensbelagte gader, 
fine gamle huse, specialbutikker, caféer og meget mere. I 
købsstadsmuseet Den Gamle By findes også Cykelsmeden. 
Det er et værksted med originale cykeldele og værktøjer fra 
dengang, der blev fremstillet cykler fra bunden i Danmark.

Det unge Aarhus
Aarhus har også en ung profil, fordi det er en populær 
uddannelsesby. Aarhus Universitet har ca. 35.000 studerende. 
Dertil kommer studerende fra mange andre uddannelsessteder. 
Det er med til at gøde jorden for bylivet, festivaler, udstillinger, 
events og den årlige Aarhus Festuge i september.

Aarhus cykler 
Mange lokale i Aarhus bruger cyklen hver dag. Næsten 50% 
cykler til skole eller arbejde. Aarhus Kommune har investeret 
over 250 mio. kr. i cyklismen, for at gøre det attraktivt og
sikkert at cykle i Aarhus. Et af tiltagene har været at gøre 

Rute 1
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Mejlgade til Danmarks første cykelgade. Aarhus har flere 
lysreguleringer, hvor cyklister har fortrinsret. Der er også 
sikret 8800 gratis cykelparkeringspladser fordelt i hele byen. 
Endvidere er der cykelruter, cykelstianlæg, skiltning, cykel-
barometre, luftpumper og terminaler til opbevaring af cyklen 
ved parkeringspladser. 

Cykelløb i Aarhus
I løbet af sommeren afholdes flere landevejs- og mountain-
bikeløb for motionister med udgangspunkt i Aarhus. Her kan 
nævnes klassikerne Aarhus Rundt og Marselisløbet, motions-
cykelløbet Tour De Femme og mountainbikeklassikeren 
Marselisborg MTB samt det nyere Aarhus MTB Challenge. 

Lang tradition for at cykle
Aarhus har en lang tradition for cykelsport og cyklisme, som 
går helt tilbage til slutningen af 1800-tallet. Her kom den 
første cykelsti til byen. Bernhardt Jensen, der var borgmester 
i Aarhus fra 1958-1971, blev kaldt for ”den cyklende borg-
mester”. Han afskaffede borgmesterbilen og brugte sin cykel 
i stedet for. Danmarks eneste udendørs cykelbane ligger i 
Aarhus. Den blev bygget i 1940. Læs mere på side 19 under 
Rute 1/Syd punkt 6. 

Her kan du cykle hen
Her er et bud på lidt af det, du kan opleve i Aarhus C. Der er 
tale om et udpluk, så hold øje med begivenhedskalenderne. 
Der sker altid et eller andet i byen og omegn. 

Links til kultur i Aarhus

Aros / aros.dk - Aarhus store og spændende kunstmuseum 
med Your Rainbow Panorama af Olafur Eliasson på toppen. 
Den Gamle By / dengamleby.dk - en by i byen, der viser de 
gamle huse, butikker og værksteder.
Godsbanen / godsbanen.dk - godstogenes tidligere 
endestation er nu værksteder, udstillings- og musiksteder og 
restaurant.
Musikhuset Aarhus / musikhusetaarhus.dk - byder på 
musik, scenekunst og koncerter. 
Aarhus Teater / aarhusteater.dk - smuk, historisk bygning 
og spændende teaterforestillinger. 
Tivoli Friheden / friheden.dk - byens forlystelsespark.
Sciencemuseerne / sciencemuseerne.dk - som er Steno 
Museet, Botanisk Have, Observatoriet og Herbariet.
Ikke at forglemme: Naturhistorisk Museum / 
naturhistoriskmuseum.dk, Kvindemuseet / 
kvindemuseet.dk, Kunsthal Aarhus / kunsthalaarhus.dk 
og Vikingemuseet / vikingemuseet.dk 

Cykelvenlige links

Aarhuscykelby.dk – gode informationer til cyklister
cykling-aarhus.dk – guidede cykelture og udlejer cykler 
aarhuscyklebane.dk – se kalender og læs om cyklebanen
tourdefemme.dk – cykelløb for kvinder
ckaarhus.dk – Cykle Klubben Aarhus´ hjemmeside
bikes4rent.dk / cykeldoktoren.dk / cyclingfreak.dk
visitaarhus.dk - søg på cykel

Rute 1 Rute 1
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Rute 1 Nord / Aarhus c - Skødstrup

1. Aarhus Domkirke
Domkirken i Aarhus ligger som en markant bygning midt i 
Aarhus. Kirken blev bygget i slutningen af 1100-tallet og om-
bygget i sidste halvdel af 1400-tallet i gotisk stil. Domkirken 
har en prægtig altertavle, interessante kalkmalerier, glas-
mosaikker, kunstfærdige smedejernsgitre og meget mere. 

2. Aarhus Ø
En hel ny bydel kaldet Aarhus Ø er skudt op. Her bliver havnen 
ombygget med rekreative arealer, beboelse, højhuse og 
kanaler side om side med de gamle havneanlæg. Der er anlagt 
havnebad med forskellige bassiner, omklædning, sauna og 
kiosker.

3. Aarhus´ gamle fiskerihavn 
Fra Aarhus Domkirke går ruten forbi den gamle og smukke 
stationsbygning ved Østbanetorvet. Bagved ligger den gamle 
fiskerihavn med fiskehandlere og restauranter.
 
4. Risskov og friluftsliv nær Aarhus
Fra Aarhus C mod Riis Skov går cykelstien langs vandet.
Skoven er nu som før en rigtig lystskov. Her er masser af stier, 
legepladser og ishus. I 1800-tallet var der servering, sommer-
forlystelser og musik i Salonen og Pavillonen. Salonen er i dag 
Sjette Frederiks Kro, og Pavillonen er vandrerhjem. Forår og 
sommer kan lugten i skoven være lidt speciel. Det er duften af 
ramsløg, der vokser i skovbunden. 

5. Havbadeanstalten Den Permanente
På vandsiden møder du den gamle badeanstalt Den 
Permanente. Den blev opført i 1933. Her bader, leger, griller 

Rute 1



16                  17

og solbader man. Vinterbadere holder også til her. Risskovstien 
blev indviet af Aarhus Bicykle Club i 1894. Der er kiosk, som 
har åbent i højsæsonen. 

6. Bellevue
Bydelen Risskov strækker sig langs skoven og stranden ud til 
Egå. Riiskov Kirke er en ombygget villa fra 1922, som blev 
indviet til kirke i 1934. Bellevue Strandpark er kun 5 km fra 
Aarhus C. Det er en dejlig sandstrand med fint sand.

7. Åkrogen og Kaløvig Bådelaug
Ved Åkrogen tæt på Egå Marina boltrer mange surfere sig, når 
vinden passer. Der er badebro, legeplads og grønne plæner, 
der strækker sig helt ned til stranden og giver plads til boldspil 
og drageflyvning. Inden ruten går ind i landet mod Skødstrup, 
passerer du Kaløvig Bådelaug. Det er en lille fritidsperle for 
sejlere, lystfiskere og havkajakker. 

8. Studstrupværket  
Studstrupværket er et af de største kraftværker i verden, 
der fyrer med biomasse som træpiller og halm. Det er ejet af 
Ørsted. Værket leverer varme og el til Aarhus og omegn.

9. Skødstrup - Løgten
De to sammenvoksede byer Skødstrup og Løgten er endnu 
ikke indlemmet i Aarhus. Mange oldtidsgravhøje og fund fra 
både bronze- og jernalderen er dukket op ved arkæologiske 
udgravninger her.

10. Skødstrup Kirke
Kirken har knejset på bakken siden 1180 og har hørt under 
Øm Kloster. De smukke barokke træskærerarbejder i kirken er 
gaver fra familien Rosenkrantz. 

Rute 1
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Rute 1 Syd / Aarhus C - Moesgaard

1. Aarhus Domkirke
Læs mere om Aarhus Domkirke under Rute 1/Nord side 14

2. Dokk1
Den store bygning på havnen er byens bibliotek, borger-
service, medie- og kulturhus. Bygningen er tegnet af Smidt, 
Hammer og Lassen Architects og stod færdig i 2015. 

3. Tangkrogen og lystbådehavnen
Nu er du ved området med Marselisborg Slot og Aarhus Lyst-
bådehavn. På det grønne areal Tangkrogen er der ofte 
markeder, cirkus og festivaler i sommerhalvåret. På lystbåde-
havnen er der restauranter, caféer og lystsejlere. 

4. Mindeparken
I Mindeparken kan du blandt andet se mindemonumentet 
for danske faldne i 1. Verdenskrig. Parken er til glæde for 
motionister, solbadende og picnicgæster om sommeren. Om 
vinteren er den byens bedste kælkebakke. 

5. Marselisborg Slot
Øverst ligger Marselisborg Slot, hvor kongefamilien ofte 
opholder sig. Slottets smukke park og rosenhave er åben for 
gæster, når Dronningen ikke er på slottet. 

6. Aarhus Cyklebane
Cykelentusiaster bør besøge Aarhus Cykelbane. Her bliver 
kørt baneløb med over 70 km/t. Banen stod færdig i 1940, 
og tribunen og den 333 meter lange betonbane har en særlig 
arkitektonisk æstetik. Der er få udendørs cykelbaner i Europa, 
og dette er den eneste i Danmark. 

Rute 1 Rute 1

Praktiske oplysninger

Spise- og overnatningssteder

Sjette Frederiks Kro sjettefrederikskro.dk +4586161400

Aarhus Danhostel aarhusdanhostel.dk +4586212120

Se også                visitaarhus.dk og smagaarhus.dk

Museer og gallerier 

Se visitaarhus.dk +4587315010

Primitiv overnatning

Se udinaturen.dk

Transport

Tog / busser              rejseplanen.dk / midttrafik.dk

Aarhus Letbane letbanen.dk

Hurtigfærge Aarhus-Sjælland             mols-linien.dk +4570101418

Øvrige links

Aarhus Domkirke aarhusdomkirke.dk +4586205400

Kaløvig Bådelaug kblsail.dk +4586991967

Svømmehaller, badesteder vigirbyenpuls.dk

Aarhus Searangers searangers.dk +4572161996
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7. Marselisborgskovene og Varna
Nu kører du ind på en syv kilometer lang skovstrækning langs 
kysten. Her er bakker og bøgetræer, udsigt og lysninger. Is-
kiosken ved cykelstien er startsted for blandt andet byens 
mountainbikerute – en af landets mest benyttede. Kast et blik 
på det smukke Varnapalæ. Det blev opført i 1909 i forbindelse 
med Landsudstillingen.

8. Dyrehaven og Blommehaven Camping
Dyrehaven er et indhegnet skovområde på 22 hektar, hvor du 
kan opleve sikavildt, dåvildt og vildsvin. Der er gratis adgang, 
og skoven er smukt kuperet med mange gode picnicsteder. 
Blommehaven Camping ligger også i skoven tæt på stranden. 

9. Ørnereden
Ved Ørnereden har man kunnet gøre holdt for forfriskninger 
siden 1910. Her er der en flot udsigt over bugten. Der har 
været en ørnerede, men nu er der kun en træfigur. Der er 
gode stier og muligheder for at komme en tur ned af de ellers 
så stejle skrænter til stranden. 

10. Moesgård Strand
Fortsætter du mod syd kommer du til Moesgaard Strand. Her 
bader og hygger mange århusianere, når de har fri. Der er 
badebro, kiosk og masser af strandliv. 

11. Herregården Moesgaard
Herregården Moesgårds hovedbygning er fra 1778 og opført i 
nyklassicistisk stil. Herregården hører til Moesgaard Museum. 
Alle er velkomne i den smukke, romantiske park med små 
damme og stianlæg. Du kan følge Oldtidstien og se den fine 
rekonstruktion af Hørning Stavkirke. Læs mere om Moesgaard 
under rute 2.

Rute 1
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Praktiske oplysninger

Spise- og overnatningssteder

Moesgaard Museum moesgaard.dk +4587394000

Varna Palæet varna.dk +4586140400

Helnan Marselis Hotel helnan.dk/marselis +4586144411

Se også                 visitaarhus.dk og smagaarhus.dk 

Museer og gallerier 

Se visitaarhus.dk +4587315010

Campingpladser

Blommehaven Camping    camping-blommehaven.dk +4586270207

Primitiv overnatning

Se                    friluftslivaarhus.dk og udinaturen.dk

Transport

Tog / busser               rejseplanen.dk / midttrafik.dk

Aarhus Letbane letbanen.dk

Hurtigfærge Aarhus-Sjælland              mols-linien.dk +4570101418

Øvrige links

Aarhus Domkirke aarhusdomkirke.dk +4586205400

Dokk1 dokk1.dk +4589409200

Marselisborg Havn marselisborghavn.dk

Aarhus Cykelbane aarhuscykelbane.dk

Svømmehaller, badesteder vigirbyenplus.dk

Aarhus Searangers searanger.dk +4572161995
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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



196          

© Kulturringen og forfatterne
2. oplag, revideret 2019

Udgiver: Kulturring Østjylland, C/O Skanderborg Kommune, 
Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg
Redaktion: Skanderborg Kommune og Lene Bilgrav-Nielsen
Forfattere: Aarhus, Odder, Skanderborg, Favrskov, Norddjurs, 
Syddjurs, Samsø og Hedensted kommuner.
Grafisk tilrettelæggelse: Kirstine Hedensten og Lene Bilgrav-
Nielsen
Trykkeri: KLS Pureprint

Fotografer: Morten Rygaard, Fedja Salihbasic, Anders Hede, 
Ann Malmgren, Jens Reddersen, Marianne Graversen, Ditte 
Isager, Photopop, Kim Wyon, Thomas Ivarsson, Claes Bech-
Poulsen, Henrik Bentsen, Nicolai Bauer, Mads Dalegaard, 
Steffen N. Christensen, Morten Jac, Gert Skærlund, Gerhard 
Burock, Niclas Jessen, Davis Slater, Bjørn Thunæs, Nicolai 
Perjesi, Erik Schou, Max Steinar - Danmarks Jægerforbund, 
VisitDenmark, VisitAarhus, VisitDjursland, VisitSkanderborg og 
VisitGudenåen. 

Side 11; Kunstmuseet Aros, fotograf Anders Trærup
Side 70; “En af de ti glasmosaikruder udført af Peter Brandes 
til Galten Kirke.” Foto: Tinas Fotostudie
Side 151: C.F. Møller Architects og fotograf Julian Weyer

ISBN 978-87-999782-1-2

Kolofon


