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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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Rosenvold - Hjarnø
Denne tur byder på en afstikker til det smukke 
Vejlefjord, flere gallerier, skønne gamle møller, 
en nedlagt arrest, et traktormuseum og et 
frilandsmuseum i Glud. Du kan også prøve kræfter 
med én af de stejleste stigninger i Danmark, 
nemlig Askebjerg ved Daugård. Ruten er lang, 
men kan nemt deles op i mindre bidder. 

Rutens længde  45,8 km

  - 87 m

  - 1 m

 1 km

N

Stenhøj Strand

10

Rute 22
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1. Rosenvold Havn og Camping
Ca. 1 km vest for godset ligger Rosenvold Havn, som er en fin 
lille havn fortrinsvis for lystbåde. Der er også en dejlig ind-
bydende sandstrand og den populære campingplads Rosenvold 
Strand Camping, der tilbyder alle former for camping. Her finder 
du også en lille kiosk. 

2. Galleri Merete & Elias
Kunstnerparret Merete Falk og Elias Nielsen har åbnet et lille fint 
galleri med deres egne malerier på Gerdas Minde. Galleriet er 
åbent efter aftale. 

3. Stouby Kirke
Tag evt. en lille afstikker i Stouby, hvor kirken ligger frit i 
landskabet mod nord. Der har været kirke siden omkring 
år 1100. Den nuværende gotiske bygning stammer fra en 
ombygning omkring år 1400. I koret kan du blandt andet se 
nogle smukke glasmosaikker fra 1952 skabt af Kresten Iversen.

4. Vejlefjord 
Ta’ en lille afstikker fra ruten mod Hotel Vejlefjord – der findes 
tydelig skiltning dertil fra Stouby. Den store hovedbygning blev 
bygget i 1898 – 1900 som sanatorium. Arkitekten bag, Vilhelm 
Dahlerup, er kendt for at have tegnet flere markante bygninger, 
som for eksempel Det Kgl. Teater og Hotel D’Angleterre. 
Vejlefjord fungerede i de første mange år som et idyllisk 
beliggende tuberkulose sanatorium, hvor patienterne kunne få 
frisk luft, motion og hvile. Sanatoriet var en vigtig årsag til, at 
tuberkulosen i Danmark stort set blev udryddet i løbet af den 
første halvdel af 1900-tallet. Det er stadig muligt at få frisk 
luft, motion og hvile på Vejlefjord! Hotellet åbnede i 2008 for 
en imponerende ’Kur og Spa’-afdeling, der byder på skønne 
sanseoplevelser og velvære. I den romantiske landskabelige 
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park med broer, vandløb og søer, kan du spadsere på de 
mange anlagte kurveje. Parken er åbent for offentligheden. 
Du kan blandt andet tage turen ud til Træskohage Fyr. Fyret 
er oprindeligt fra 1904, men blev taget ud af drift i 1982. 
Lokale ildsjæle samt fondsmidler muliggjorde i 2017 en total 
renovation af fyret. Det står nu i dets oprindelige udseende og 
danner ramme om ét af de smukkeste steder langs fjorden. 

5. Rohden Gods 
Det er muligt at følge den nationale cykelrute 5, som går 
lidt nord for Vejle Fjord og forbi Rohden Gods. Men vær 
opmærksom på, at en stor del af ruten er grusvej. Rohden Gods 
nævnes for første gang i 1662. Siden da er stedet vokset til at 
være et stort og flot gods. Der er ikke adgang til godset. Det er 
dog tilladt at færdes i skovene til fods.

6. Belle Art Gallery 
I Belle tilbyder de både et eksklusivt sortiment af kunst fra 
danske og udenlandske kunstnere samt et stort udvalg af 
tæpper. Belle Art Gallery er et familiefirma grundlagt i 1953. 

7. Daugård Strand 
Har du badetøj med, er Daugård strand ét af de bedste steder 
at tage sig en dukkert. Hop i fra den fine badebro og svøm ud til 
tømmerflåden, hvorfra udsigten over fjorden, med Vejlefjord-
broen i baggrunden, virkelig kan nydes. For børnene er der rig 
mulighed for at løbe rundt på græsset, spille bold på volley-
banen eller at fange krabber mellem de store sten i vandkanten. 
Med en god musling som madding kan spanden hurtigt 
blive fyldt! Der findes toiletfaciliteter på stranden. Tæt ved 
vejen ligger der en hyggelig lokal campingplads for foden af 
Askebjerg. Campingpladsens information er også kiosk. Der er 
åbnet fra marts til september.
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8. Askebjerg 
Hvis du kører fra campingpladsen mod Daugård skal du nu 
ud på en af landets stejleste stigninger ved Askebjerg. På det 
stejleste rammer stigningen hele 13%. Husk at stoppe op og 
nyd udsigten over Vejle Fjord. 

9. Daugård 
Her finder du blandt andet Galleri Clifford med et bredt udvalg 
af moderne kunst. Skal du have lappet dæk eller skiftet en 
cykelslange, står Daugård Cykel Service klar til hjælp. I toppen 
af Daugård ligger den lokale købmand, hvor du kan belønne 
dine anstrengelser med en is eller en sodavand. Nord for 
Daugård går ruten ad Hestehaven, som blandt andet tager dig 
langs med Hedensted Golfbanes fantastiske græsplæner, der er 
velbesøgt af golfentusiaster fra det ganske land. 

10. Røde Mølle
Tag en idyllisk afstikker forbi den gamle vandmølle Røde Mølle 
og de dertilhørende marker. Efter Røde Mølle kan du tage en 
smuk tur til Hedensted forbi det nyudstykkede boligområde Lille 
Dalby Bakker. I Hedensted findes diverse butikker, heriblandt to 
cykelhandlere. 

11. Urlev
I byen ligger Castbjerggård, som både huser et konference-
center samt en højskole for hørehæmmede. Overfor ligger Urlev 
Kirke, som har rødder helt tilbage til 1200-tallet.

12. Stenderup 
Landsbyen Stenderup er et godt eksempel på det hyggelige 
lokalliv, der findes i områdets mange landsbyer. Nyd synet af 
byens kirke eller besøg den lokale købmand, som står klar med 
lappegrej, hvis uheldet er ude.  

13. Bjerre Mølle 
Møllen, der er den eneste bevarede teglhængte mølle i 
Danmark, står som et smukt varetegn for Bjerre Herred. Møllen 
er en ottekantet hollandsk vindmølle med løgformet hat, og den 
står i flot stand. Det er et oplagt sted at stoppe og nyde synet, 
samtidigt med at du får lidt ny energi i kroppen. Møllen er altid 
åben.

14. Bjerre Arrest 
Tag en lille afstikker fra ruten mod syd. Her ligger Bjerre Arrest 
ved vejen. Arresten har i årenes løb huset alt fra mordere og 
nazister til danske modstandsfolk under besættelsen. Nogle af 
byens forbrydere er endda blevet henrettet på galgebakken i 
Bjerrelide, senest i 1858. Lokale ildsjæle har med succes fået 
søsat et restaureringssprojekt, som skal forvandle arresten til 
en attraktion med bl.a. vandrerhjem og museum. Projektet er 
undervejs. 

15. Bjerge Skov
Ruten tager dig gennem den idylliske Bjerge Skov, hvor sol-
lyset på en god dag bryder smukt igennem trækronernes blade, 
mens du følger den rolige vej og de bløde sving. Cykler du på 
mountainbike, er der her anlagt en MTB-rute med forskellige 
sværhedsgrader, som bestemt er et forsøg værd. Ruterne skal 
køres med urets retning for alles sikkerheds skyld. 

16. Danmarks Ferguson Museum 
På gården Ankerslund ved Glud kan du se en stor samling 
af Fergusontraktorer. Her er der rig mulighed for at gå på 
opdagelse og nærstudere nogle af de traktorer og redskaber, 
som ændrede landbruget for altid. Det er muligt at gå rundt 
på egen hånd. Du kan også forudbestille en rundvisning af 
museumsejeren Henrik Nielsen, som med stor passion vil 
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fortælle historien om ’den lille grå’ og sit arbejde med at samle 
og restaurere hundredevis af maskiner.

17. Glud Museum 
Ruten tager dig forbi det enestående frilandsmuseum i Glud. 
Museet formidler udviklingen på landet og i landsbyerne i 
kommunen. På museet kan du se gamle velbevarede bygninger 
fra egnen, som for eksempel ’Marthas Hus’ og ’Fiskerhuset’, der 
giver et spændende indblik i livet i landsbyerne de sidste 350 år. 
Oplev også den spændende historie om museets grundlægger 
Søren Knudsen i hans villa ’Hildesheim’. Takket været museets 
mange frivillige er der en levende stemning og ofte rig mulighed 
for aktiviteter. 

Rute 22

Praktiske oplysninger

Spise- og overnatningssteder

Brasseriet Hotel Vejlefjord hotelvejlefjord.dk +4576823380

Hyrup Kro hyrupkro.dk +4575897444

Bjerre Kro bjerrekro.dk +4575681371

Café Rindbæk caferindbaek.dk +4540260675

Café Phønix +4575683011

Café Snaptun +4524674212

Snaptun Havnebistro snaptun-havnebistro.dk +4575683788

Museer og gallerier 

Glud Museum gludmuseum.dk +4575683082

Ferguson Museum fergusonmuseum.dk +4520447368

Galleri Merete & Elias eliasart.dk +4575897004

Galleri Clifford gallericlifford.dk +4576740477

Belle Art Gallery belle-art.dk +4575897370

Campingpladser

Løgballe Camping logballe.dk +4575691200

Rosenvold Strandcamping rosenvoldcamping.dk +4575691415

Vejle Fjord Camping vejlefjordcamping.dk +4575895254

Primitiv overnatning

Se udinaturen.dk

Transport

Tog / busser                rejseplanen.dk / midttrafik.dk

Øvrige links

Visit Juelsminde visitjuelsminde.com +4575693313

Bjerre Arrest bjerrearrest.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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