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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
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Gylling Næs

Rutens Ørting
længde

På denne rute kommer du helt
nær Horsens Fjord. Du kan opleve
Gyllingnæs, og du cykler langs strandenge med mange sjældne plante- og
dyrearter og et rigt fugleliv. Ruten
passerer dæmningen til Alrø og Alrø Bys
gamle huse og hyggelige atmosfære. Ved
Torrild er ruten præget af et bakket og
meget smukt morænelandskab.

Gylling – Torrild

Rute 4

1. Gylling kirke, præstegård og by
Gylling by var allerede i første halvdel af 1800-tallet en ret stor
landsby. Der er et helt særligt landsbymiljø med bæk, broer og
lindetræer. Flere af byhusene i landsbyen er velbevarede. Ved
Østergade ligger Gylling Mølle. Her kan du se det fortællende
kunstværk ”To på Tur”. Gylling Kirke er karakteristisk med sit
såkaldte styltetårn, som har en høj rundbueåbning. Kirkens
ældste dele, skib og kor, er opført i romansk stil i slutningen af
1100-tallet. I våbenhuset er opstillet en runesten fra vikingetiden omkring år 900. Præstegården er et usædvanlig smukt
og velbevaret gårdanlæg i bindingsværk med tilhørende driftsbygninger i træ. Området og bygningerne omkring præstegården er fredede.
2. Gyllingnæs
På Gyllingnæs kan du opleve store skovstrækninger og
uberørte kyster. Den yderste del af næsset hører til herregården Gyllingnæs. Selve herregården er ikke åben for
publikum, men det er tilladt at færdes til fods på strandbredden samt på cykel og til fods på skovvejene. En tur rundt
om hele næsset varer ca. 3-4 timer. Der er et rigt fugleliv
ved kysten. I skovene kan du blandt andet se orkideen
Tyndakset Gøgeurt, og der er gamle egetræer og velbevarede
landarbejderhuse.
3. Pakhuset i Amstrup
Ruten tager dig igennem den lille landsby Amstrup. Mod
vest lidt fra ruten ligger det tidligere pakhus, opført i 1854
af købmændene Lisbjerg og Ree fra Aarhus. Bygningen blev
siden brugt som kvindefængsel og er i dag privat ejet. Da det
var pakhus, blev her opbevaret korn, som man fra det nærliggende landingssted kunne fragte med båd til oplandet. Korn
var dengang en meget vigtig handelsvare.
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4. Øen og landsbyen Alrø
Alrø er 7 km lang og 5 km bred, og det højeste punkt er kun
15 meter over havet. Øen er derfor meget cykelvenlig. På øen
kan du finde spisesteder, hyggelige gårdbutikker og vejboder.
Øen blev landfast i 1931, da dæmningen til øen blev anlagt.
Indtil da havde man brugt den 1000 meter lange vadegrund
til Gyllingnæs eller benyttet færgemandens lille fladbundede
færge. Alrø by ligger midt på øen. Her ligger kirken, den gamle
smedje, den oprindelige skole og præstegården blandt andet.
Der er også en række af små fine landarbejderhuse. Bygninger
i kampesten er karakteristisk for øen. Den lille kirke uden tårn
er opført i hvidkalket kampesten.
5. Dampskibsbroen
Dampskibsbroen er en karakteristisk kampestensmole. Den
ligger ved Egehoved på øens sydvestlige spids, og blev anlagt i
1898. Herfra kan du tage cykelfærgen til Hjarnø og fra Hjarnø
er der færge til Snaptun, hvor du kan komme videre til rute
21.
6. Sondrup Plantage og Uldrup Bakker
Etapen kommer forbi Sondrup Plantage og Uldrup Bakker,
som ligger vest for ruten. Tager du denne afstikker, vil du
kunne opleve et usædvanligt naturskønt og afvekslende
landskab. Naturen er fredet og rummer skove, enge, strand
og bakker. Der er et rigt og varieret plante- og dyreliv. Ca.
450 plantearter er registreret her. Stil eventuelt cyklen og gå
op på Traphøj eller Blakshøj, som begge er højt beliggende
bronzealderhøje. Blakshøj ligger 74 meter over havet. Herfra
er der en betagende udsigt over Horsens Fjord. Ved Sondrup
Strand kan du opleve klintformationer på op til 10 meters
højde. Ude i fjorden mod vest ligger den lille ø Vorsø, hvor
Danmarks næststørste koloni af skarver holder til.
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7. Ålstrup
Det er særlig karakteristisk for Ålstrup, at markerne visse
steder går helt ind til bygaden. Her er strukturen i vejforløbet
og bebyggelsen forblevet næsten uændret gennem 200 år.
De små huse har rummet købmandshandel, bødkerværksted,
træskomager og drengeskole. Der har også være frysehus,
vandværk og transformatorstation. Alle oprettet som andelsfællesskaber.

Praktiske oplysninger

8. Åkjær Gods
Åkjær Gods er ikke åbent for offentligheden, men godsets
vidtstrakte herregårdslandskab og mange smukke bygninger
kan opleves fra cykelruten, som blandt andet passerer lige
forbi hovedbygningen. Den trefløjede hovedbygning er fra
1600-tallet. Dens nuværende udseende stammer fra en ombygning i begyndelsen af 1700-tallet. Huset er opført med
én etage over en høj kampestenskælder. Åkjær Gods er et af
landets største landbrugsbedrifter.

Museer og gallerier

Spise- og overnatningssteder
Alrø Traktørsted
Café Alrø
Møllegården på Alrø
Se også

Se

alrøtraktørsted.dk

+4528961028

cafealroe.dk

+4522110338

grisestalden.dk

+4586552083

visitodder.dk

+4561724580

visitodder.dk

+4561724580

eventyrskov.dk

+4531509622

Primitiv overnatning
Eventyrskoven
Se også:

udinaturen.dk
visitodder.dk

+4561724580

Transport
Tog og busser

rejseplanen.dk / midttrafik.dk

Cykelfærgen

visitodder.dk

+4561724580

Se

visitodder.dk

+4561724580

Køb fisketegn

fisketegn.dk

+4572185606

visithorsens.dk

+4575602120

holtgaard.dk

+4586551431

angorafarmen.dk

+4526836217

Lystfiskeri og fisketegn

Øvrige links
Se også
Holtgård Gårdbutik
Angorafarmen
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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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