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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. Ren energi på Energiakademiet
Samsø er i dag 100% selvforsynende med el fra vindmøller, 
halmværker og solenergi. Successen med den grønne omstilling 
på øen skyldes i høj grad samarbejde og medejerskab. Hvis 
du besøger Samsø Energiakademi, kan du få mere at vide om 
vedvarende energi og bæredygtighed. Energiakademiet er en 
forskningsinstitution og et forsamlingshus for bæredygtige 
tanker og idéer. Hvert år tager akademiet imod politikere, 
fagfolk, embedsmænd og andre interessenter fra hele verden. 
De kommer for at høre historien om, hvordan Samsø på 10 
år har lagt sin energiforsyning radikalt om. Også private kan 
komme og få rådgivning om energirigtige løsninger til deres 
boliger. Selve bygningen, der huser Energiakademiet, er opført 
ud fra økologiske grundprincipper med blandt andet naturlig 
ventilation og solceller på taget. Der er åbent for rundvisninger 
om sommeren.

2. Gourmetoplevelser, købmandsgård og kalkovn i Ballen
Ballen er Samsøs sommerhovedstad, og området omkring 
havnen summer af liv i sommerhalvåret. Her kan du sætte dig 
til rette på en af de mange gode gourmetrestauranter, der findes 
i Ballen. Det er blandt andet SAK Samsø, Skipperly og Behrnt 
ved Ballen Badehotel. Ved havnen i Ballen ligger den gamle 
købmandsgård fra 1840. Gården var i drift frem til 1971. I den 
modsatte ende af havnen langs en lille strandsti ligger den gamle 
kalkovn. I ovnen forarbejdede man frem til 1936 kalk, der blev 
brugt til at kalke øens gårde og kirker.

3. Samsø Observatorium
Fra havnen i Ballen følger du Slagterivej mod Nørreskifte. 
I udkanten af Ballen, tæt på Ballen Færgehavn, ligger det lille 
Samsø Observatorium. Observatoriet huser en lille udstilling, 
og der er stjernekikkert og udsigtsplatform. Åbent efter aftale. 

4. Udsigt til vindmøller, lilla marker og havet
Efter observatoriet slår ruten et kort sving mod Ballen 
Færgehavn og fortsætter så til højre ad Nørreskiftevej. Her 
kan man se nogle af Samsøs landvindmøller. I de tidlige 
sommermåneder lyser purløgsmarkerne landskabet omkring 
møllerne op i smukke lilla farver. Til den modsatte side er der 
flere steder frit udsyn til havet, og på klare dage kan man se 
Røsnæs og skorstenene i Kalundborg. Ruten går nu mod Ørby. 
Efter et par kilometer slår Nørreskiftevej et knæk. Her er der 
et skilt, der viser mod stranden. Ved stranden er der borde og 
bænke samt en lille badebro. Her er der ofte også fred og ro. 

5. Landarbejdere i Ørby
Nørreskiftevej fører ind til landsbyen Ørby, der har en særlig 
historie. Byen brændte ned til grunden i 1871, og bønderne 
havde ikke selv ressourcer til at genopføre husene. Greven 
af Brattingsborg tilbød at opføre små, nye beboelseshuse 
i landsbyen. Til gengæld overtog han jorden og ansatte 
bønderne som godsarbejdere. Mod nord i Ørby ligger kirken, 
som blev bygget i 1904. Den fungerer som et anneks til 
Tranebjerg Kirke og som kirke for øens katolske menighed. 

6. Brattingsborg – øens eneste herregård
Fra Ørby går ruten til Brattingsborg Gods. Godset er sæde for 
slægten Danneskiold-Samsøe, som har ejet store dele af øen 
siden 1676. Godset er en moderne landbrugsvirksomhed med 
markbrug, svineproduktion, drift af skov, jagt og udlejning af 
boliger. Historien om godset går helt tilbage til ca. 1120, hvor 
det daværende gods var kongens borg. Hovedbygningen og 
den tilhørende park er opført i perioden 1870 til 1898 og er 
i engelsk stil. Hvis du vil, kan du køre fra ruten og sydpå til 
Brattingsborg Skov. Parkér cyklen og tag madpakken med i 
skoven. 

Rute 20 Rute 20
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7. Kolby Kirke 
Ruten tager dig til Kolby forbi Kolby Kirke, som er fra omkring 
år 1300. Læg især mærke til den lille trappeopgang i korbuens 
nordlige side. Det er formodentlig en prædike- eller lektoriestol 
fra den katolske tid. Der findes også et interessant kalkmaleri 
fra 1558, der viser Skt. Georg, der dræber dragen. 

8. Kolby Mølle 
På vejen mellem Kolby og Kolby Kås ligger Samsøs eneste 
hollandske mølle højt placeret i landskabet. Møllen blev bygget 
i 1859. Den malede mel frem til 1947. Møllen er i dag åben for 
besøgende om sommeren.

9. Nyd udsigten i Kolby Kås
Denne rolige havn byder på fine udsigter over havet. 
Indtil færgehavnen i Ballen blev bygget, lagde færgen fra 
Kalundborg til i Kolby Kås. I dag bliver havnen brugt til 
lystbådehavn og til nødhavn. Der er flere borde og bænke i 
området. 

10. Museumslandbruget Fredensdal
Et par kilometer nede ad Vestermarksvej på vej mod Pillemark 
kommer du forbi husmandsstedet Fredensdal, som er et 
museumslandbrug. Her kan du opleve, hvordan et landbrug 
i 1930´erne så ud. Der er adgang til stuehuset og staldene 
i sommermånederne. Her kan du måske opleve husdyrene i 
arbejde sammen med stedets frivillige. 

11. Landsbystemning og solnedgang i Pillemark
Landsbyen Pillemark hører til en af de større på Samsø. Her 
har en af øens store jordbæravlere sin gård. I byen er der 
boder med grøntsager og til tider også loppemarkeder. Fra 
Møllebakken mod vest er der en fin udsigt over havet, hvor 

Rute 20
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du kan nyde øens smukkeste solnedgang. Lidt nordvest for 
Pillemark ligger Tranemosen. På de i alt 12 tønder land er der 
et rigt fugleliv. 

12. Bestig Dyret på Samsø og se en smuk udsigt
I Tanderup kan du nyde den medbragte madpakke ved de 
opstillede borde og bænke i midten af landsbyen. Lige uden 
for byen ligger Sydsamsøs højeste punkt, der har fået det 
dramatiske navn ”Dyret”. På toppen af den 51 meter høje 
bakke er der en smuk udsigt over øen. ”Dyret” har primært 
været samlingspunkt ved store folkemøder. 

13. Onsbjerg Kirke
Efter Tanderup kommer Onsbjerg, der frem til midten af 
1800-tallet var Samsøs vigtigste by og hovedstad. Her kan 
det betale sig at kigge ind i Onsbjerg Kirke, som antageligt er 
Samsøs ældste. 1200-talskirken er også kendt under navnet 
”Helligkors Kirke” på grund af et forgyldt metalkrucifiks, 
der blev opbevaret i kirken. Korset er i dag udstillet på 
Nationalmuseet, men der hænger en kopi i kirken. 

14. Hotel og galleri i Vadstrup
Efter cirka halvanden kilometer mod øst ad Søndergade ligger 
Vadstrup 1771. Hotellet er smukt indrettet i en 1700-tals gård. 
Her er også et galleri med en permanent udstilling af kunstner 
Rie Tofts malerier, betonskulpturer og keramik. Desuden er der 
periodevise særudstillinger med skiftende gæsteudstillere. 

Rute 20 Rute 20

Praktiske oplysninger
Spise- og overnatningssteder

Røgeriet på Ballen Havn +4560523021

Ballen Badehotel ballenbadehotel.dk +4586591799

Restaurant Dokken restaurant-dokken.dk +4586591072

SAK Samsø saksamsoe.dk +4528773877

Den Lille Sommerhotel sommerhotel.dk +4520140179

Restaurant Don Juan donjuan.dk +4586590705

Restaurant Skipperly skipperly.dk +4586591018

Vadstrup 1771 vadstrup1771.dk +4586591771

Brundby Hotel brundby-hotel.dk +4586590011

Se også visitsamsoe.dk +4586590005

Museer og gallerier

Samsø Museum samsoemuseum.dk +4586592150

Kunst og kunsthåndvæk kunstogkultursamsoe.dk

Campingpladser

Ballen Strandcamping ballenstrandcamping.dk +4586596169

Camping og Feriecenter Samsø feriecentersamso.dk       +4530486565

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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