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Om Kulturringen

Sådan bruger du guiden

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.

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.

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.

Du kan følge Kulturringens skilte på det
meste af ruten. Du kan også hente ruten
digitalt på kulturringen.dk
6

Om Kulturringen

Ikonforklaring
Overnatning

Bademulighed

Toilet

Teltplads

Lystfiskeri

Cykelsmed

Spisested

Golf

Campingplads

Grillplads

Kanoudlejning

Udsigtspunkt

Madpakkehus

Togstation

Shelter

Borde/bænke

Regionalbus

Fortidsminde

Fugletårn

Parkering

Drikkevand

Indkøb

Båd- og færgefart

Sådan bruger du guiden

7

6

5

32
33

3

2
4

1

Ørting

8

7

16

10

9

Rørt

GYLLING

15

Fensten

Gosmer

Over Randlev

Neder Randlev

ODDER

Søby

14

N

Tunø
Samsø

12

11

Hov Strand

Hølken Strand

0m

23 m

1 km

Dyngby

19 km

Gersdorffslund

13

Boulstrup

Rutens længde

På denne rute er der mulighed for at se et
Saksild
velbevaret herregårdsmiljø, et mølleri med
gårdbutik, flere autentiske landsbymiljøer,
interessante kirker og smuk natur. I Hov er
der flere muligheder for indkøb og spisning,
og der er forbindelse til Samsø og Tunø.

Odder – Gylling

Rute 3

Rude Strand

TO PÅ TUR

1. Odder
I Odder kan du finde flere muligheder for overnatning, spisning
og indkøb. Byen har en smuk bymidte med små gader og fine
historiske bygninger. Torvet i bymidten er et velproportioneret
byrum foran det gamle Centralhotel.
2. Odder Rådhus
I Odder fører ruten dig blandt andet forbi Odder Rådhus. Det
er tegnet af arkitektfirmaet Friis & Moltke og opført i 1972.
Rådhuset er et typisk udtryk for den arkitekturstil i 1970´erne,
der fik betegnelsen ”brutalisme”.
3. Rådhusgade 1
Denne flotte bygning var tidligere retsbygning og politistation i
Odder. Den er flot restaureret.

Den naivistiske kunstner Ole Grøn fra Odder har
skabt et unikt værk, der fortæller historien om
Odder og områdets store personligheder. Historier,
minder og fortællinger fra borgere i kommunen er
indfanget i værket. Hovedværket står i VitaPark,
og udsnit er placeret 10 forskellige steder i
kommunen. Her kan du opleve To på tur:
• Odder i VitaPark

• Gylling ved møllen

• Norsminde

• Alrø ved

• Saksild Strand

• Traktørstedet

• Hov Havn

• Sondrup by

• Ørting over for kirken

• Hundslund ved kirken

• Tunø ved gadekæret

• Torrild ved kirken

4. VitaPark
Når Rådhusgade 1 er passeret går ruten forbi VitaPark. I
parken er opstillet et spændende kunstværk skabt af kunstner
Ole Grøn. Det har titlen To på Tur. Se side 35.
5. Odder Museum
Odder Museum er et besøg værd. Museet ligger ved den
gamle Odder Vand- og Dampmølle og mølledammen. Møllen
fremstår, som da produktionen stoppede i 1955. Museet viser
spændende lokalhistoriske udstillinger og en enestående
jagtudstilling.
6. Rathlousdal
Herregården Rathlousdal er ikke åben for publikum, men der
er adgang til skovene. Her var der engang park og dyrehave,
og du kan stadig se en bjørnegrotte. Den smukke lindeallé er
Danmarks længste. Den er i dag fredet.
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7. Odder-Hov-banen
I 1882 besluttede man, at der skulle være togforbindelse fra
Aarhus til Odder og videre til Hov. Banen blev nedlagt i 1977.
Cykelruten mellem Odder og Hov har omtrent samme forløb
som den tidligere jernbane.
8. Rodsteenseje
Lige uden for Odder ligger herregården Rodsteenseje. Herregården hører under Åkjær Gods og er privatejet.
9. Fru Møllers Mølleri
Når du kommer til Neder Randlev, kan du vælge at køre ad
Bjeragervej til Fru Møllers Mølleri. Besøg den berømte
restaurant samt gårdbutik, kafferisteri og grøntbod.
10. Over Randlev landsby, præstegård og kirke
Over Randlev ligger lidt fra ruten. Den lille romanske kvaderstenskirke er fra 1125. Præstegårdens store bindingsværksbygninger er typiske for 1700-tallets østjyske præstegårde. I perioden 1794-1823 var Niels Blicher præst ved
Randlev Kirke, og hans søn, forfatteren Steen Steensen
Blicher, var præstegårdsforpagter.
11. Hov
Engang var Hov to huse ved et fiskerleje. I dag er det en
charmerende havneby med færgeleje, lystbådehavn, forretninger, restauranter og caféer. Nord for færgelejet finder du
byens bedste badestrand. Syd for byen ligger lystbådehavnen.
Hovs historie er især knyttet til søfarten og fiskeriet. Flere
virksomheder er etableret sig på havneområdet, bl.a. Hov
Skibs- og Bådebyggeri, som i dag hedder Hou Værft. I de
gamle bygninger bygger man stadig både. Fra havnen er der
forbindelse til Samsø og Tunø.
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12. Tunø
Du kan forlade ruten og tage færgen til Tunø. Øen er bilfri
og er derfor særdeles cykelvenlig. Her er et enestående
landsbymiljø, fantastisk natur og mange muligheder for overnatning og aktiviteter. Her er også kro, røgeri og indkøbsmuligheder.
13. Godset Gersdorffslund og Bjørnkær Voldsted
Ruten fører dig lige forbi godset Gersdorffslund. Godset er
privatejet. Kun 700 meter fra Gersdorffslund lå der i middelalderen en fæstning. Den eksisterer ikke mere, men man
kan stadig se voldene og fundamentet til et fæstningstårn.
Området er et af de bedst bevarede voldsteder.
14. Ravnskoven på kanten af havet og jættestuen
I Ravnskoven yngler ravnen i perioder i de høje bøgetræer, og
vinbjergsneglene nyder det fugtige klima. Du kan være heldig
at høre og se spætte, natugle og gransanger. Få meter inde
ad skovvejen findes Odderegnens eneste jættestue. Det er et
dyssekammer af enorme kampesten rejst i bronzealderen for
omkring 4.000 år siden.

Praktiske oplysninger
Spise- og overnatningssteder
Fru Møllers Mølleri

frumollersmolleri.dk

+4521782760

Café Skuden Hou

cafeskuden.dk

+4586550800

Caféen Hou Havn

cafeenhouhavn.dk

+4586557171

Café Pakhuset

pakhuset-odder.dk

+4587803386

ophotel.dk

+4586544744

Odder Golfcafé

odder-golfcafe.dk

+4586545451

Café Pakhuset

pakhuset-odder.dk

+4586541017

tunoroegeri.dk

+4521449909

oddermuseum.dk

+4586540175

houstrandcamping.dk

+4586556162

odderstrandcamping.dk

+4586536306

Odder Parkhotel

Tunø Røgeri
Museer og gallerier
Odder Museum
Campingpladser
Hou Strandcamping
Odder Strand Camping
Primitiv overnatning

15. Skålstenen i Fensten Sønderskov
I Fensten Sønderskov kan du finde skålstenen i venstre side
af vejen. Det er en mandsstor sten med henved 40 skåltegn.
Tegnene kan tydes som frugtbarhedstegn. Legenden siger dog,
at stenen er Svend Feldings tallerken. Han skulle efter sigende
have haft 12 mands styrke og 12 mands appetit!

Teltplads Forriddergården

16. Gylling
Ruten slutter i Gylling, en særlig autentisk landsby med kirke,
præstegård og mølle. Læs mere under rute 4.

Tunøfærgen

Se også

Rute 3

udinaturen.dk og visitodder.dk

Transport
Tog og busser

rejseplanen.dk / midttrafik.dk

Færgen Hou – Samsø

tilsamsoe.dk

+4570225900

tunoefaergen.dk

+4530863627

stormgaarden.dk

+4593933931

vandhalla.dk

+4587817900

Øvrige links
Stormgården Håndbryg
Vandhalla
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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,
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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
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