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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. MOMU - Moesgaard Museum
Moesgaard Museum er et kulturhistorisk museum. Museets 
udstillingsbygning fra 2014 er tegnet af Henning Larsen 
Architects, og den tiltrækker stor opmærksomhed fra 
både ind- og udland. Nogle af bygningens forskudte 
niveauer befinder sig under jorden og afspejler dermed den 
arkæologiske udgravningsproces. Moesgaard Museum byder 
på arkæologiske og etnografiske udstillinger og spændende 
særudstillinger. Selve bygningen er et udflugtsmål i sig selv. 
Tagfladen er altid åben, og der er en forrygende udsigt over 
landskabet og Aarhusbugten. Den skrå tagflade bliver også 
brugt til koncerter og teaterforestillinger. Stedet er også 
populært til picnic eller som kælkebakke om vinteren.

2. Moesgaard til Norsminde, Giber Å og Skovmøllen
Alléerne pryder ruten endnu et stykke mod syd. Du krydser 
Giber Å, der er på vej ud i Kattegat. Denne smukt bugtende 
og vandrige å har været til gavn for flere vandmøller i ådalen. 
En af dem er Skovmøllen, som stammer fra 1600-tallet. De 
smukke bindingsværkshuse ligger ved den opdæmmede 
mølledam og vandkraftfaldet med laksetrapper. Møllen er 
restaureret og funktionsdygtig til at kværne mel. Skovmøllen 
er desuden en velbesøgt restaurant. 

3. Vikingetræf ved Moesgård
Hvert år i uge 30 emmer stranden af liv, kampråb og duft 
af bålmad. Det er det årlige vikingetræf, hvor aktører fra 
over 14 forskellige nationer deltager. Næsten 600 ”krigere” 
med familier, 65 heste med tilhørende rytteri og over 70 
handelsboder udgør en vikingehandelsby med over 1000 
indbyggere. Der er åben for publikum med entré.

4. Fulden, bakker og landidyl
Er du til landsbyidyl er Fulden en afstikker værd med sine 
krogede veje, virksomme gårde, liebhaverejendomme og den 
for længst nedlagte Fulden Mølle. Fulden Byvej er stejl. Det 
gør den populær blandt cykelryttere. 

5. Fløjstrup Skov 
Hvis du vil køre i skoven langs kysten, skal du tage grusvejen 
gennem Fløjstrup Skov. Der mange spor af fortidsminder 
her. Mest synligt er digeresterne. Det er diger med hegn, der 
dannede skel og indrammede skoven i 1800-tallet. De skulle 
beskytte skoven mod græssende dyr og tyveri. 

6. Ajstrup Strand
Vejen slår et knæk og går ud mod Ajstrup Strand. I 
sommerhusområdet er der kiosk og campingplads. Herefter 
følger en lang smuk strækning langs stranden og Kattegat. Du 
skal huske badetøjet. 

7. Norsminde Havn
Området omkring havnen og fjorden i Norsminde har i flere 
tusinde år tiltrukket mennesker. Der er fundet spor, der er 
mere end 6000 år gamle. Engang var det vikingerne, der 
huserede her. I dag er det lystsejlere, kajakroere, turister og 
lokale, der befolker området. På havnen kan børnene fange 
krabber og få en is. Skulle sulten efter mere melde sig, kan du 
vælge imellem havnens grillplads, anmelderrost gastronomi 
på Norsminde Kro eller en lækker frokost fra fiskehuset med 
udsigt til havet. Havneområdet er et unikt miljø, som strækker 
sig på begge sider af fjorden. Handelspladsen, den gamle 
stenbro, sluseanlægget og kroen er hjertet i det, der engang 
var et vigtigt knudepunkt for handel og fiskeri. Kroen stammer 
fra 1693. Her kom vejfarende og søfolk. Den gamle stenbro 

Rute 2 Rute 2
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var tidligere grænseovergang, og kroejeren i Norsminde havde 
retten til at opkræve bropenge her. Slusen ved fjordens udløb 
blev bygget i 1964. Den skal beskytte de lave arealer omkring 
fjorden mod oversvømmelse. Slusen lukker automatisk, når 
vandstanden i Aarhus Bugt er 35 cm over daglig vande. 

8. Meden Kirkeruin 
På bakketoppen ud til den lille asfaltvej lige syd for Norsminde 
Kro ligger nogle få ruiner fra den gamle Meden Kirke. Kirken 
formodes anlagt i slutningen af 1200-tallet og blev anvendt 
frem til 1790, hvorefter den fik lov at forfalde. 

9. Norsminde Fjord 
Den 4 km lange fjord udgør den yderste nordlige del af en 
tunneldal, der gennemskærer området ned til Horsens Fjord. 
Vandet i Norsminde Fjord er lavt og bliver derfor hurtigt 
varmet op. Det giver grobund for et stort og varieret biologisk 
liv og dermed også et rigt fugleliv. Fjorden blev vildtreservat i 
1942. Hele fjorden og store dele af de tilstødende landarealer 
er udlagt som fuglebeskyttelsesområde. Op mod 10.000 ande- 
og vadefugle gør stop her i træktiden.

10. Rude Strand Langhøj 
Turen går sydpå mod sommerhusområdet Rude Strand. Her 
kan du se en langhøj med stenkister fra den tidlige bonde-
stenalder fra ca. 3.500 f.Kr. Der er skilte, der viser hen til 
højen. Udgravninger har afsløret de to stenkister, som stadig 
kan ses. Man fandt også knogler fra mennesker, en lille 
kobberskive og rester af en trækonstruktion. Undersøgelser 
har klarlagt, at gravhøjen har været i brug igennem flere 
hundrede år. Trækonstruktionen var formentligt det kultsted, 
man brugte under gravlæggelserne. Der er informationstavle 
på stedet.

Rute 2
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11. Saksild strand
På kortet er markeret en alternativ rute, der går forbi Saksild 
Strand. Det er en af Østjyllands bedste strande. Den er 
børnevenlig, for der er hverken store bølger eller understrøm 
at bekymre sig om. Her summer det af liv og aktiviteter, og 
hele sommeren står trænede livreddere klar i livreddertårnet. 
Når den friske havluft har skærpet appetitten, er der flere 
muligheder for et let måltid eller en is. Danmarks ældste 
minigolfbane med originale baner finder du også ved Saksild 
Strand. Her serveres både lune retter, et stort udvalg af 
specialøl, lækre is og der er ofte live musik.

12. Økologiens Have 
Du kan gøre stop ved Økologiens Have, som er et godt 
udflugtsmål for alle med interesse for jord- og havebrug, 
økologi og bæredygtighed. De 20 tønder land byder på flere 
forskellige emnehaver blandt andet med vin, krydderurter 
og skovhave med sø. Børnene kan muntre sig på en stor 
legeplads med kæmpesandkasse, legehus, pilehytter m.v. Der 
er dyr som geder, æsler, får og høns, som gerne vil klappes. 
Der kan bestilles rundvisning, særlige workshops eller andet, 
og der er café og butik.  

13. Odder
Odder byder på mange seværdigheder, spisesteder og 
indkøbsmuligheder samt mulighed for overnatning. Der er 
endvidere togforbindelse til Aarhus. Du kan læse mere om 
Odder under rute 3.

Oplev et velbevaret moselig på Moesgaard Museum. 
Grauballemanden blev lagt i mosen ca. 300 år før vor 
tidsregning. Se: grauballemanden.dk og moesgaard.dk

Rute 2 Rute 2

Praktiske oplysninger

Spise- og overnatningssteder

Moesgaard Museum moesgaard.dk +4587394000

Unico & Skovmøllen restaurantunico.dk +4586271214

Norsminde Kro   norsminde-kro.dk +4586932444

Norsminde Fiskehus  norsmindefiskehus.dk +4550510418

Restaurant Bondehuset restaurant-bondehuset.dk +4586558348

Himmel og Hav            restauranthimmeloghav.dk +4586544080

Se også:                visitaarhus.dk +4587315010

visitodder.dk +4561724580

Museer og gallerier 

Se visitaarhus.dk +4587315010

Campingpladser

Campingplads Ajstrup Strand           dancamps.dk +4575521482

N.F.J. Naturistcamping nfj.dk +4586558365

Saksild Strand Camping saksild.dk +4586558130

Primitiv overnatning

Se                         udinaturen.dk og visitodder.dk

Transport

Tog / busser           rejseplanen.dk / midttrafik.dk

Færgen Hou - Samsø tilsamsoe.dk +4570225900

Øvrige links

Økologiens Have okologienshave.dk +4524963015

Karensminde Frugt karensminde-frugt.dk +4586556196
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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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