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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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Illerup

Torrild – Alken

ALKEN

Ruten er rig på spor fra forhistorie til nutid. Den
runder helt små landsbyer, et supermoderne
mejeri og nogle af de smukkeste udsigtspunkter
over Danmarks højland. Du møder spor fra
egnens klostervæsen og moderne velfærd ved
et af de smukkest beliggende golfbaner. Mens
du cykler tæt på Mossø, kommer du til et af
arkæologiens største fundsteder, nemlig Alken
Enge.
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1. Eventyrskoven i Torrild
Når du ankommer til Torrild, slår ruten et knæk mod vest ad
Krogstrupvej. Her kan du vælge at stå af cyklen og besøge
Eventyrskoven, hvor heksen, trolden og nissen bor. Her er der
sansesti, oplevelsesskov, motoriske udfordringer og naturlegeplads. Der er endvidere picnicfaciliteter, shelters og teltplads. Der betales entré.
2. Torrild landsby og kirke
Området omkring det oprindelige landsbycentrum ved
kirken udgør en velbevaret helhed med kirke, præstegård,
forsamlingshus og den tidligere skolebygning. Fra sin
placering centralt i landsbyen kan Torrild Kirke, som er en
typisk middelalderkirke bygget omkring år 1200, ses fra alle
verdenshjørner. Kirken er siden udbygget, og våbenhuset og
styltetårnet er tilføjet senere. Mellem kirke og præstegård
kan man opleve en del af kunstværket ”To på tur”. Mejeribygningen blev opført i 1913 og er en markant bygning med
de oprindelige facader intakte.
3. Gjesing
Landsbyen Gjesing opstod i kølvandet på familien Tholstrups
grundlæggelse af mejeriet i 1893. De startede produktionen
af de nu verdensberømte skimmeloste. Nu ejes Gjesing Mejeri
af Arla Foods. Man producerer stadig skimmeloste, blandt
andet Blå Castello, som eksporteres til store dele af verden.
Udover forskellige skimmeloste bliver der produceret mange
tusinde tons forskellige typer friskost om året i Gjesing, så
produktionen er i gang både nat og dag.
4. Herregården Herschendsgave
Via Gl. Gjesing kommer du forbi herregården Herschendsgave.
Den smukke hovedbygning er opført i 1868, og er et
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herskabeligt bygningsværk i klassicistisk stil med tårn og
højt spir tegnet af ingeniør J.C. Clausen fra Horsens. Herregården er privat, men det er helt ok at tage et kik til den
smukke hovedbygning fra portåbningen. Herschendsgave var
tidligere kron- og ryttergods. I 1767 købte kammerråd Peder
Herschend stedet. Han stammede fra jævne bønder i Herskind
og satte sig for at blive herremand, hvilket lykkedes med flid
og initiativ. Godset har nu 177 hektar jord. Det svarer til ca.
350 fodboldbaner!
5. Smukke udsigter og Ringkloster Skole
Turen byder på varieret landbrugsland med store marker, eng
og skov. Stå eventuelt af og nyd udsigten ved Nissumgård. Det
lille hus på Ringklostervej 7 var oprindeligt Ringkloster Skole.
I dag findes der en lille butik, Jakobi Vin, som forhandler
økologiske vine. Der er åbent, når flaget er ude. Nyd udsigten
over Skanderborg Sø og by mod nordvest.
6. Ring Kloster
Turen går lige forbi stedet, hvor Ring Kloster lå. Benediktiner
nonneklosteret blev opført i 1100-tallet og nedlagt i 1536, men
klosterets historie kendes fra arkæologiske udgravninger. I dag
ligger her to store lader, som Naturstyrelsen ejer. Den smukke
lade i bindingsværk var oprindeligt en kornlade. Laderne blev
opført i årene 1750 - 1800 blandt andet af materialer fra det
oprindelige kloster og den tilhørende kirke. I muren på den
private villa kan man se en reminiscens fra klosteret. Det er
et såkaldt tympanon, som angiveligt stammer fra klosterets
kirke. Vær opmærksom på, at villaen og grunden her er privat,
men gå gerne ind på græsset ved laderne. På porten ind til
kampestensladen kan man se klosterets oprindelige grundplan.
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7. Udsigtspunktet Fårbjerg
Snyd ikke dig selv for en lillebitte afstikker ad Fårbjergvej.
Overfor rastepladsen er der adgang til udsigtspunktet
Fårbjerg, som ligger på toppen af en gravhøj. Her venter et
flot udsyn over det varierede landskab omkring Skanderborg
Sø. Herfra kan man se Danmarks højeste punkter ved Ejer
Bavnehøj og Yding Skovhøj, Hylke Kirke samt Skanderborg.
Har du brug for at proviantere, kan du fortsætte ca. 1,5 km
ad Fårbjergvej til Hylke. Der er indkøbsmulighed i den smukt
beliggende og meget aktive landsby.
8. Hylke Strand
Tilbage på vejen, og lige før du når til golfklubben, er der en
grusvej, som fører ned til Hylke Strand. Her bader mange
lokale både sommer og vinter.
9. Skanderborg Golf Klub
Er du til golf, ligger det lige for at tage et ophold ved Skanderborg Golf Klub. De tilbyder Pay & Play, og du kan leje udstyr.
Du kan også besøge restauranten, som byder på alt fra kaffe
og is til frokost eller middag. Se hjemmeside for åbningstider.
10. Tåning ved Ejer Baunehøj
Turen går gennem Horndrup og til Tåning, som er en lille,
smuk landsby med krogede stræder. Kirken ligger placeret
på det højeste punkt i byen. Du kommer også til det gamle
mejeri, som er smukt restaureret. Hvis du vil prøve kræfter
med bakker, ligger Ejer Baunehøj kun ca. 5 km væk. Her stiger
vejen fra 51 meter til 170,35 meter over havets overflade.
Du bliver belønnet med en smuk udsigt, og om sommeren
er kiosken åben. I nærheden af Ejer Baunehøj er der sti til
Møllehøj, som er Danmarks højeste punkt med 170,86 meter
over havets overflade.
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11. Fuldbro Mølle - vadested gennem årtusinder
Fuldbro Mølle ligger ved den trafikerede Vroldvej, som krydser
Tåning Å. Her bærer mange kano- og kajaksejlere deres
både over vejen. Fuldbro Mølle er en tidligere vandmølle,
og anlægget ved broen fungerer som sluse for at regulere
vandstandene i søerne. Valdemar Atterdag grundlagde allerede
i 1300-tallet en vandmølle her, og der er fundet rester af et
stenlagt vadested fra 600-tallet.
12. Mossøbrå og Mossø
Mossø er Danmarks fjerde største sø. Du kan både fiske og
bade ved Mossøbrå, og der er borde og bænke. Den smalle vej
langs søbredden går tæt forbi boliger, gårde og sommerhuse.
Det er en idyllisk rute, hvor der er plads til både biler og
cykler. Gå kun ned til søen, hvor der er offentlig adgang.
13. Alken Enge – dræbte krigere i offermosen
Bag ved parkeringspladsen ved Vædebro ligger Alken Enge.
Her har udgravninger afsløret tusindvis af knogler fra
mennesker. Alken Enge og Illerup Ådal har gennem flere
hundrede år været et offersted i jernalderen. Her foregik
specielle efterkrigsritualer, hvor faldne krigere, dyr og våben
blev smidt i mosen. Man kan ikke længere se udgravningerne,
men der er masser af information både på plancher og digitalt.
På Museum Skanderborg formidler de den spændende historie
om udgravningerne, som kan suppleres med udstillinger på
Moesgård Museum. Prøv også App´en Digitale Tråde på stedet.
Madpakkehuset har plancheudstilling om Mossøs historie. I
madpakkehuset er der også langbord, bænke og toilet.
14. Alken
I Alken er der indkøbsmuligheder og togforbindelse. Du kan
læse mere om Alken, og mulighederne der, under rute 6.
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Praktiske oplysninger
Spise- og overnatningssteder
Skanderborg Park
Skanderborghus

skanderborgpark.dk

+4589933310

hotelskanderborghus.dk

+4586520955

danhostel.dk

+4586511966

restaurantvestermolle.dk

+4586522000

visitskanderborg.dk

+4586696600

museumskanderborg.dk

+4586522499

campingskanderborg.dk

+4586511311

eventurskov.dk

+4531509622

Danhostel Skanderborg
Vestermølle
Se også
Museer og gallerier
Museum Skanderborg
Campingpladser
Skanderborg Sø
Primitiv overnatning
Eventyrskoven
Se også

udinaturen.dk og visitskanderborg.dk

Transport
M/S Dagmar

dagmar-skanderborg.dk

Kanoudlejning
Ry Kanofart

kanoferie.dk

+4586891167

visitskanderborg.dk

+4586696600

Lystfiskeri og fisketegn
Frit fiskeri i Mossø ved Mossøbrå
Se
Øvrige links
Vestermøller

vestermollelaug.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,
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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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