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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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Rute 21

Hjarnø - Rosenvold
Ruten starter med rundtur på Hjarnø. Tag færgen 
fra Snaptun eller cykelfærgen fra Alrø. Både på 
Hjarnø og på fastlandet byder turen på smuk 
natur, landskab med store vidder og mange sted-
er med skøn udsigt over vandet. På fastlandet 
kommer du forbi smukke parkanlæg, den livlige 
havneby Juelsminde og til skønne strande. Ruten 
slutter ved Rosenvold.

Rutens længde 35,5 km

 0 m

 59 m

 1 km

N

Stenhøj Strand

Rute 22
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1. Cykelfærgen Alrø - Hjarnø
Du kan starte turen på Alrø, hvor der fra maj til september 
er forbindelse til Hjarnø med person- og cykelfærgen. Færge-
tiderne kan ses på Visit Juelsmindes hjemmeside. Som 
alternativ kan du følge den nationale cykelrute 5, som går 
rundt om Horsens Fjord. Hele året er der også færgeforbindelse 
mellem Snaptun og Hjarnø. Turen tager kun 7 minutter.

2. Hjarnø
Hjarnø måler beskedne 3,2 km2, har omtrent 100 indbyggere 
og ligger kun 800 meter fra fastlandet. Her finder du flot 
natur med et rigt dyreliv, et levende lokalt kulturliv, skønne 
badestrande og gode muligheder for vandreture. På øens syd-
side finder du endvidere en gravplads fra vikingetiden med 
10 skibssætninger. Ønsker du at udforske øen over flere 
dage eller blot slappe lidt af, er Hjarnø Camping et oplagt 
sted at overnatte. Der er åbent fra påske til september. 
Campingpladsen har også kiosk.

3. Hjarnø Kirke 
Danmarks næstmindste kirke er opført af kampesten. Den er 
formodentligt bygget i 1500-tallet. Kirketårnet er tilføjet i 1877. 
Kirkeskibet i kirken er en model af et vikingeskib, hvilket er 
enestående i en dansk kirke. Der er åbent i dagtimerne. Overfor 
kirken ligger øens galleri, hvor primært lokale kunstnere 
udstiller deres værker. Her kan du opleve alt fra malerier til 
keramik og andet kunsthåndværk. 

4. Snaptun 
Den charmerende havne- og fiskerby Snaptun ligger ved 
udmundingen af Horsens Fjord. Her kan du spise din frokost 
ved lystbådehavnen. Foruden den lille M/F Hjarnø er der også 
færgeoverfart til Endelave. 
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5. Tønballe Naturcenter 
Tag eventuelt en afstikker mod vest, hvis du ikke har noget 
imod grusvej. På den gamle gård Tønballegård findes et videns- 
og oplevelsescenter om natur- og miljøforhold. Stedet skal 
motivere besøgende til at benytte naturen med omtanke og 
medvirke til at fremme en bæredygtig livsstil. Besøg blandt 
andet en udsigtsplatform 12 meter oppe i et træ. Naturcentret 
er kun åbent efter aftale, men der er offentlig adgang til 
landskabsudstillingen. Naturcenteret ligger i smuk natur med 
et rigt dyreliv. Alle kan færdes frit i den store skov og langs 
kysten.

6. Palsgaard Slot og As Hoved
Palsgaards historie går helt tilbage til år 1275. I den fantastiske 
park på hele 21 ha. er der mange flotte stauder og sjældne 
træer samt moderne kunst af bl.a. Hanne Varming og Erik 
A. Frandsen. Parken er åben for offentligheden fra kl. 08 til 
solnedgang. Hvert år afholdes Palsgaard Sommerspil i parken, 
hvor sang og teater harmonisk forenes på den smukke 
friluftsscene. Hovedbygningen er privat. Palsgaard er også 
en stor industrivirksomhed, der producerer specialprodukter 
til fødevareindustrien. Hvis du fortsætter ud ad Palsgaardvej, 
kommer du til As Hoved, hvor skoven møder havet. Det er et 
yndet udflugtsmål for bl.a. fiskere. Halvøen ender i en 11 meter 
høj moræneklint, der indeholder aflejringer fra tre istider.

7. Juelsminde 
I den charmerende havneby finder du mange spisesteder, 
overnatnings- og indkøbsmuligheder. Der er især livligt omkring 
den hyggelige havn, hvor du kan nyde en is eller en kop kaffe, 
mens børnene fanger krabber fra krabbebroen. Byen har et 
strøg med mange forskellige butikker og specialbutikker, og der 
er flere overnatningsmuligheder. Juelsminde Strand Camping er 

en dejlig campingplads med mange faciliteter beliggende ved 
lystbådehavnen med direkte adgang til stranden. Her tilbydes 
alle former for campering samt hytteudlejning og vandrerhjem. 
Er du på udkig efter masser af komfort efter nogle aktive dage 
i cykelsadlen, har det 3-stjernede Hotel Juelsminde Strand 
masser at byde på – alt sammen i gåafstand fra byens centrum. 

8. Juelsminde Havnemuseum 
Museet er oprettet og drives af lokale ildsjæle. Her kan du 
lære alt om byen Juelsminde og dens udvikling fra fiskerby til 
populær havneby for turister. Oplev historierne om Fregatten 
Jylland, hvis ene anker kan ses på byens havnefront eller hop 
ind i museets skibssimulator. Museet arrangerer derudover også 
røgedage med røget makrel, øl og musik. Der er åbent fra maj 
til oktober.

9. Barritskov 
Nyd turen mod landsbyen Barrit langs de brede marker, hvor 
de lokale landmænd og deres forskellige maskiner ofte ses i 
gang som et tydeligt symbol på de danske årstider. Hvis ikke 
traktorerne kører eller mejetærskerne buldrer, er der derimod 
god sandsynlighed for at spotte rådyr og andet vildt. Barritskov 
er hjemsted for virksomheden Aarstiderne, der leverer 
økologiske grøntsags- og måltidskasser til hele landet. Fra tid 
til anden holder Aarstiderne arrangementer på Barritskov som 
f.eks. høstmarked, workshops og fællesspisning. Du kan også 
tage en tur på grusvejene gennem skovene mellem Barrit Skov 
og Klakring. 

10. Stenhøj Strand  
Stenhøj Strand er blot en kort afstikker fra ruten og absolut et 
besøg værd. Det sidste stykke vej mod strandens parkerings-
plads er på jord/grus. Ved kysten står den smukke skov på 
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Praktiske oplysninger

Spisesteder Hjarnø

Den Gamle Smedie hjarnø.dk +4525366776

Spise- og overnatningsteder Juelsminde

Hotel Juelsminde Strand jmstrand.dk +4575690033

Restaurant På Havnen pahavnen.dk +4575693664

Juelsminde Fiskebistro juelsminde.nu +4575693222

Museer og gallerier 

Juelsminde Havnemuseum havnemuseum.dk +4527132535

Galleri Kirkesvinget +4560471010

Campingpladser

Hjarnø Camping hjarnoecamping.dk +4575683686

Juelsminde Strand Camping juelsmindecamping.dk +4575693210

Primitiv overnatning

Se udinaturen.dk

Transport

Hjarnø Færgefart hjarnøfærgefart.dk +4530702345

Cykelfærge visitjuelsminde.dk +4575602120

Tog/Busser                   rejseplanen.dk / midttrafik.dk

Øvrige links

Palsgaard palsgaardsommerspil.dk

Aarstiderne aarstiderne.com +4570260066

Visit Juelsminde visitjuelsminde.com +4575693313

dramatisk vis ansigt til ansigt med fjordens vand blot adskilt af 
den stejle skrænt. Deraf navnet Stenhøj. Dette møde mellem 
naturens elementer er fantastisk og gør kyststrækningen i 
området helt unik. Gå langs den tre kilometer lange strandbred, 
men vær forberedt på en forhindringsbane af træstammer, der 
får lov at blive liggende. De skal derfor forceres for nå frem, 
men til gengæld sikrer det en naturlig kyststrækning. Kig efter 
fossiler, der skyller op på stranden, eller efter legesyge marsvin 
langs kysten. Om sommeren har stranden en lille badebro, og 
for lystfiskeren er dette et særligt populært sted med mulighed 
for at fange både hornfisk, havørreder, skrubber og torsk. 

11. Rosenvold Gods
Ruten slutter ved Rosenvold Gods, som blev opført af Karen 
Gyldenstjerne i 1585 og opkaldt efter hendes mand, Holger 
Rosenkrantz. I 1660 kom Rosenvold i Rantzau-slægtens 
besiddelse, hvilket det stadig er. Den nuværende ejer Carl 
Johan Ulrik Rantzau er således den 17. i rækkefølgen. Godset er 
ikke åbent for offentligheden. 
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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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