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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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Ravnsø

Himmelbjerget

Knudsø

Rute 6

Alken – Ry

RY

Birksø

Denne rute byder på seværdigheder med spændende historie. Øm Kloster, Gl. Rye med lyngbakker
og Sankt Sørens Kirke ligger langs ruten og vidner
om munke, rigdom og magtposition. Ruten går
gennem et kuperet landskab med marker, skove
og storslåede udsigter over Mossø. Ruten krydser
Gudenåen, og Himmelbjerget er kun en lille
afstikker væk.
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Rutens længde

Galgebakken
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Klostermølle

ALKEN
1

Mossø
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1. Alken
Toget stopper i Alken, en mini-stationsby med masser af
initiativ. Mejeriet er nu forsamlingshus. I 70´erne var her
fabrik for produktion af Hoptimister - de glade og sjove figurer
på fjedre. Købmandsbutikken er ny tilbygning til Mejeriet,
som er skabt og drevet af lokale. Der er åbent, når folk er
hjemme fra job og skole. Her er gode lokale varer, café og
arrangementer. Midt i Alken er der en flot, ny shelterplads.
2. Johannesminde
Lige udenfor Boes, ser du skiltet til gårdbutikken Johannesminde. Her byder frilandsgrisene dig velkommen på markerne.
Butikken forhandler økologisk kød, grøntsager m.m.
3. Boes
Byen Boes opleves bedst langsomt. Så sæt cyklen ned i gear
eller stå af og gå rundt. De stråtækte landsbyhuse ligger tæt,
og der er fine haver og måske en bod ved vejen. Flere af husene er fra omkring år 1800 og med smukt egebindingsværk.
4. Munkekanalen
Mellem Boes og Emborg kan du finde flere steder med flot
udsigt over Mossø. I nærheden af Emborg ligger Munkekanalen. Kanalen er nu tørlagt, og stedet er markeret med
en informationstavle. Kanalen blev gravet af munkene på
Øm Kloster. Den forbandt oprindeligt Gudensø og Mossø der,
hvor det landfaste stykke var smallest. Kanalen blev brugt
til transport af varer og materialer. Dengang var det den
nemmeste måde at transportere varer på.
5. Øm Kloster - ruinpark, klosterhave og museum
Munke af cistercienserordenen kom til Øm en forårsdag i
1172. I klosteret byggede, producerede og handlede munkene
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i næsten 400 år. De udøvede også lægegerning, havde
plejehjem og underviste. Efter reformationen blev bygningerne
i 1561 revet ned. De mange synlige rester af munkesten fra
fundamentet gør, at man sagtens kan fornemme klosterets
storhed. Fem velbevarede middelaldergrave er udstillede, ligesom der er klosterhave, bryghave og klostermuseum. Den lille
museumsbutik byder på både bøger, museumskopier og herlig
øl fra Klosterbryg. Overfor museet ligger Det lille Gartneri med
salg af retroplanter.
6. Emborg Bro
Mellem Øm Kloster og Gl. Rye går turen over Emborg Bro,
som krydser Gudenåen. Der er anlagt bådebro, grillpladser
og bålhytte, og det er et oplagt sted at holde pause. Her kan
du komme helt tæt på Danmarks længste vandløb. Gudenåen
udspringer i Tørring og løber ud i Randers fjord.
7. Gl. Rye og Skt. Sørens Kilde
Gl. Rye ligger smukt i landskabet omkranset af skove og lyngbakker. Der er dagligvarebutik, den store Skt. Sørens Kirke,
skole, hotel, restaurant samt galleri med skulpturhave. Ved
dagligvarebutikken kan du komme til Skt. Sørens Kilde der
er markeret ved et lille anlæg inde i skoven. I middelalderen
var Gl. Ryes kilder berømte langt ud over landets grænser for
deres helbredende kraft. Tusinder valfartede hertil og besøgte
også de store kildemarkeder, som blev afholdt i byen. Det
skabte velstand for byen og kirken.
8. Gl. Rye Mølle
Højt placeret i byen ligger en smuk mølle fra 1872, hvor der
er indrettet et museum. Mølle og savværk fremstår med deres
oprindelige indretning. I de tilhørende lokaler bliver der fortalt
om egnens produktion af glas og træsko, om flyvepladsen
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og flygtningelejre under 2. Verdenskrig. En lille gåtur fra
møllen ligger Galgebakken. Gl. Rye var fra år 1560 – 1687
tingsted, det vil sige hjemsted for en af datidens domstole.
På galgebakken kunne man eksekvere dommene hurtigt. Du
kan roligt gå der op. Der er ikke længere nogen galge, men en
smuk udsigt ud over de fredede lyngbakker. Følg skiltene fra
Møllemuseet.
9. Skt. Sørens Kirke
Kirken har haft en omskiftelig historie. I 1400-tallet var kirken
én sammenhængende bygning med to store korsarme i
mellemrummet mellem langhus og tårn. Kirken nød dengang
godt af byens rigdom og kirkens status som pilgrimskirke.
Efter reformationen begyndte bygningerne at forfalde, og
korsarmene og tårnet blev revet ned. Det nuværende tårn er
tegnet af Hack Kampmann og opført i 1912. Kirken har været
centrum for dramatiske begivenheder. I 1534 var den ramme
om et kongevalg, hvor Hertug Christian af Slesvig blev valgt til
konge af Danmark med navnet Christian den 3. Den nye konge
var protestant og efter hans magtovertagelse mistede den
katolske kirke gradvist sin magt. Det medførte blandt andet, at
Øm Kloster blev nedlagt.
10. Himmelbjerget
Der er ca. 4 km til Himmelbjerget fra Gl. Rye. Ud over at byde
på en smuk udsigt over Julsø og skovene omkring, er der en
herlig legeplads, restauranter, kiosker og toiletter. Det var på
Himmelbjerget, at Steen Steensen Blicher i 1839 begyndte at
afholde folkemøder med flere tusinde besøgende. I dag finder
mange vej hertil blandt andet på Grundlovsdag. Himmelbjergtårnet er rejst i 1875.

Praktiske oplysninger
Spise- og overnatningssteder
Hotel Lyngdal

lyngdal-hotel.dk

+4586898269

hotel-himmelbjerget.dk

+4586898045

visitskanderborg.dk

+4586696600

Holmens Camping

holmenscamping.dk

+4586891762

Birkhede Camping

birkhede.dk

+4586891355

ryekol@spejder.dk

+4540422932

Hotel Himmelbjerget
Se også
Campingpladser

Primitiv overnatning
Ryekol Teltplads
Se også

udinaturen.dk og visitskanderborg.dk

Transport
Tog og busser

midttrafik.dk / rejseplanen.dk

Kanoudlejning
Ry Kanofart

kanoferie.dk

+4586891167

birkhede.dk

+4586891355

visitskanderborg.dk

+4586696600

museumskanderborg.dk

+4586522499

Birkhede Camping
Lystfiskeri og fisketegn
Se
Øvrige links
Museum Skanderborg

Øvrige museer og gallerier

11. Ry
Der er cykelsti mellem Gl. Rye og Ry. Langs vejen ligger de
store skove, som grænser op til Gudenåen og søerne ved Ry. I
Ry er der gode togforbindelser. Læs mere om Ry under rute 7.
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Digitale løsninger
De Kreative Mellemrum
Johannesminde

visitskanderborg.dk
digitaletraade.dk / historiskatlas.dk
creativespaces-fm.com

+4540216594

johannesminde.dk

+4586524104
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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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