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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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Denne rute er lang og kuperet, så sæt
god tid af. Til gengæld vil du kunne opleve
spændende kultur, historiske steder, smukke
herregårde, imponerende industri og
betagende udsigter. Du kan proviantere i Ry,
Galten eller Hammel, ellers husk madpakke.

Ry – Pøt Mølle
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1. Ry
Ry omkranses af Gudenåens søer og byder på et væld af
oplevelser med sejlads, caféer og specialbutikker. Byens
mange kreative borgere og kunstnere præger byen med
kulturaktiviteter. Fra Kyhnsvej kan du ane Himmelbjergtårnet.
På Ry Højskole har tusindvis af unge siden 1892 hentet
inspiration og almen dannelse. Ry opstod først som by, da
jernbanen kom til, og turismen satte ind sidst i 1800-tallet.
Før var stedet kun et udskibningssted og en passage over
Gudenåen ved brodæmningen og Rye Mølle. Vandmøllen har
været i drift siden 1300-tallet. Dæmningens åleværk har
tidligere sikret indtægter til broens vedligehold, og det var
det eneste kongeligt privilegerede åleværk i Danmark. På Ry
Marina giver museumsskibet Gammel Turisten, turbådene og
den super bæredygtige Solbåden mulighed for blandt andet at
sejle til foden af Himmelbjerget. Stationstorvet i Ry har fået en
fin, ny torvehal i 2017.
2. Knudhule
Knudhule Strand ved Knudsø er områdets største badested.
Den har flere gange fået tildelt Blåt Flag. Flere sejler og surfer
på Knudsø, og året rundt går mange ture her og kombinerer
det med restaurantbesøg på Knudhule Badehotel. Her kan du
vælge at campere, bo på hotel eller i hytte. Eller du kan køre
lidt videre og tage ophold i shelter ved Skæggeskov.
3. Javngyde
Denne lille landsby emmer af ro og fred, og den ligger i læ af
bakkerne tæt på Ravnsø. En brat stigning fra Javngyde mod
Nr. Vissing fører til en rasteplads, hvor du må og skal stå af og
nyde udsigten ned over skovene mod Ravnsø. Her kan man
fornemme, hvordan istidens is og vandmasser formede dette
fantastiske landskab.
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4. Nr. Vissing
På Nr. Vissing Kro spiser og sover man godt. Det har man gjort
siden 1801, hvor kroen opstod. Her kunne rejsende få mad og
husly for natten, mens hesten blev opstaldet i laden. Kroen
opnåede endda rettigheder som Kongelig Privilegeret Kro.
5. Sophiendal Gods og Veng Klosterkirke
En afstikker fra ruten på 2,5 km. fra Nr. Vissing ad Låsbyvej
fører dig til Sophiendal Gods. Her er der slotshotel, restaurant,
landbrug, m.m. Sophiendal Gods blev bygget i 1800-tallet,
der hvor bygningerne fra det tidligere Veng Kloster lå. Lidt
derfra ligger Veng Klosterkirke, som er landets ældst bevarede
klosterkirke. Den stammer helt tilbage fra 1000-tallet og var
en del af benediktinermunkenes oprindelige klosterbyggeri.
6. Udsigten Ryvej
Mod Høver og Galten kan du se over enorme vidder og mod
nordøst anes Aarhus i det fjerne. Stå af, nyd udsigten og få
suset, inden det går ned igen.
7. Fodertårne og moderne landbrug
Turen gå gennem Høver med de fine snoede gader. Engang
var her tidligere både butik, skole og smedje. Tæt på Galten
og broen over Herningmotorvejen kommer du forbi Danish
Agro med de overvældende store korn- og foderbygninger. Her
bliver høstafgrøder og foder fra og til hele verdens landbrug
lagret og bearbejdet.
8. Galten Torv
Galten Torv var togstation for Hammelbanen fra 1902 –
1956. Stationsbygningen findes endnu på adressen over for
biblioteket. Torvet er byens centrum og mødested. Her går
man i den lille hyggelige biograf BioHuset, på biblioteket,
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køber ind eller får lidt at spise. Det overdækkede byrum er
et fint eksempel på arkitektonisk nytænkning, hvor man
erstatter P-pladser med nye typer opholdssteder i byen.
Jernbanesporene er borte og stedvist omdannet til stisystem
for cykel og fodgængere gennem byen. Rundt omkring i Galten
vil du kunne finde skulpturer og kunstnerisk udsmykning.
VisitSkanderborg har en oversigt over værkerne på deres
hjemmeside.
9. Galten Kirke
Kirken er bygget i 1880 og fik i 2014 et løft både kunstnerisk
og arkitektonisk. Kunstneren Peter Brandes har lavet kirkens
altertavle, altertæppe og de 10 glasmalerier. Derudover
har arkitekt Jane Havshøj designet lamper og stole ved
døbefonten. Kunstner Maja Lisa Engelhardt har stået for
farvesætning af kirkens inventar i samarbejde med arkitekten.
Kirken er åben i dagtimerne.
10. Lyngbygård Ådal
Mellem Galten og Sjelle kommer du over Lyngbygård Å. Ådalen
genfandt i 2008 sine naturlige slyngninger efter et storstilet
naturgenopretningsprojekt, hvor dræning, pumpestationer og
lige kanaler blev sløjfet. Der er etableret gode stiforløb, hvor
du kan komme helt tæt på åen.
11. Wedelslund
For enden af grusvejen, let skjult af skovene, ligger
Wedelslund Gods. De ældste bygninger kan dateres til midten
af det 17. århundrede. Godset er privatejet. Lader og stalde
danner blandt andet rammen omkring Wedelslund Gods Car
Club, der årligt arrangerer Classic Car opvisning på Wedelslund
Gods på Grundlovsdag den 5. juni.
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12. Sjelle
Landsbyen Sjelle strækker og bugter sig langs Voldbyvej. Den
smukke højt beliggende kirke har et lille anlæg ved vejen
med bænke. I kirkens våbenhus findes en stor runesten med
maskeaftegning. Inskriptionen tolkes således: ”Frøsten satte
denne sten efter sin »lagsmand« Gyrd, Sigvaldes broder; ...”
Fra Sjelle går en cykelsti til Herskind, hvor brugsforeningen
blandt andet sælger varer fra lokal produktion af mælk og brød
fra Hertha. Hertha Levefællesskab er en smuk og anderledes
landsby i landsbyen. Her bor man i givende naboskab med
voksne udviklingshæmmede.
13. Herskind Savværk
På Lyngballevej kommer du tæt forbi et savværk, hvor
store træstammer imponerer de forbipasserende. Det er en
aktiv virksomhed, så du skal ikke gå ind på pladsen. Men
du kan stoppe op og nyde duften af nyskåret træ og se de
enorme mængder af løvtræ, som er værkets speciale. Mellem
savværket og Lyngballegård følger ruten en skøn strækning
med udsigt og kuperet skovterræn.
14. Frijsenborgs alléer
Ruten går gennem varierende skovbrugstyper og landbrugsland, som også bærer præg af nærheden til herregårdsmiljøet
omkring Frijsenborg Slot. På Fuglsangvej pryder smukke
vejtræer den klassiske allé. Flere af vejene omkring slottet er
sådanne smukt anlagte alléer. Den store røde lade ved vejen
markerer, at du er ved Frijsenborg Slot.
15. Frijsenborg Slot
Frijsenborg Slot er privatejet og er ikke åbent for offentligheden. Selve slottet blev ombygget i 1860´erne, og er et
smukt eksempel på den såkaldte Rosenborgstil, som fandt
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inspiration i den hollandske renæssance. Svungne gavle,
indfatninger i sandsten omkring vinduer og tårne med
kobberspir er nogle af kendetegnene for stilen. Godset husede
engang et af Danmarks største grevskaber. I dag driver godset
et moderne landbrug og skovdrift. Det er blandt andet en
af de største producenter af pyntegrønt i landet. Der bliver
lejlighedsvis afholdt slotskoncerter og andre arrangementer i
de historiske omgivelser omkring slottet.
16. Hammel
Lidt vest for Frijsenborg Slot ligger Hammel. Her er der god
mulighed for at handle i de mange butikker med håndværk,
service og indkøb. Her finder du også en cykelhandler. Du
finder også golfklub, biograf og svømmehal. I Hammel
ligger kulturhuset Inside med bibliotek, lokalhistorisk arkiv,
bowlingcenter, galleri samt café og restaurant. Der er også
et godt udendørsareal med legeskulpturer og mulighed for
forskellige aktiviteter. En af de store arbejdspladser i byen er
Hammel Neurocenter.
17. Pøt Mølle
Mellem Frijsenborg Slot og Pøt Mølle er der en god bakke.
Den har en stigning på 9,7%. Bakken bliver brugt flittigt af
de lokale cykelklubber. Ruten slutter ved Pøt Mølle. Det er
et smukt og indbydende sted med restaurant, mølledam og
herlige skovstier. Se mere om Pøt Mølle under rute 8.

Praktiske oplysninger
Spise- og overnatningssteder
Hotel Ry
Knudhule Badehotel
Nørre Vissing Kro

hotelry.dk

+4586891911

knudhule.dk

+4586898045

nr-vissing-kro.dk

+4586943716

visitskanderborg.dk

+4586696600

Holmens Camping

holmenscamping.dk

+4586891762

Birkhede Camping

birkhede.dk

+4586891355

Se også
Campingpladser

Primitiv overnatning
Skovhytten

skovhytten-siimskov.dk

Shelter ved Skæggeskov
Se også

natur-ligvis.dk

+4524833680

udinaturen.dk og visitskanderborg.dk

+4586696600

Transport
Tog og busser

midttrafik.dk / rejseplanen.dk

A/S Hjejlen
Museumsskibet Turisten

hjejlen.com

+4586820766

museumskanderborg.dk

+4586522499

kanoferie.dk

+4586891167

birkhede.dk

+4586891355

visitskanderborg.dk

+4586696600

Kanoudlejning
Ry Kanofart
Birkhede Camping
Lystfiskeri og fisketegn

I Favrskov Kommune er der over 300 fredede
fortidsminder. Se kulturarv.dk/fundogfortidsminder

Se
Øvrige links
Wedelslund Gods
Digitale løsninger
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wedelslundgods.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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