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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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GUDENÅEN
Bjerringbro

Vellev
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Hvorslev

Pøt Mølle – Gudenåen
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Gudenålandskabet og Granslev Ådal bliver afløst af
landsbrugsland og store vidder. Du kører i skov, langs
hede, mose og marker, der mange steder grænser
helt op til de smalle veje. Du vil møde mange gårde,
landsbyer og hyggelige lokalsamfund. Kun i Thorsø
finder du dagligvarebutik, så husk mad og drikke. Nyd
landskabets frodighed, variation og en ro, der får dig
ned i gear.
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1. Pøt Mølle
I en lysning i Frijsenborgskoven i det kuperede terræn ved
Granslev Ådal ligger Pøt Mølle – Frijsenborg Slotskro smukt ved
møllesøen. Her er der rig mulighed for at trække stikket ud og
nyde et skønt ophold i noget af Danmarks smukkeste natur eller
blot få lidt godt at spise.
2. Granslev Ådal
Det er Granslev Å, der løber ud i søen ved Pøt Mølle. Åen har
sit udspring syd for Sall og sit udløb i Lilleåen lidt nordvest for
Bidstrup Gods. Granslev Å er et naturmæssigt meget værdifuldt
vandløb. Mange små vandløb med rent og klart vand løber ud
i åen. Strømmen i åen er stærk, og åen har en bund af sten
og grus, hvilket er rigtigt godt for ørreder. Ådalen er blandt de
bedste levesteder for insekter og ørreder i landet.
3. Marsk Stigs Kilde
Du kan følge stien fra ruten langs ådalen mod Marsk Stigs Kilde.
Sagnet fortæller, at Marsk Stig holdt hvil på dette sted sammen
med sine medsammensvorne efter mordet på Erik Klipping i
Finderup Lade i 1286. I kilden er der dejligt rent drikkevand, og
kilden producerer årligt op mod 15 millioner liter vand.
4. Gjernbanestien
Du krydser den nedlagte jernbane ”Gjernbanen”, der går fra
Resenbro ved Silkeborg, gennem Thorsø og til Laurbjerg. Det er
en fin cykelrute med asfaltbelægning. Har du mindre børn med,
er det oplagt at cykle de knap 5 km. mod Laurbjerg.
5. Thorsø
Tag en kort afstikker fra ruten til Thorsø. Her er fine naturperler
og kunst, blandt andet lyskunstværker af kunstneren Jette Hye
Jin Mortensen. Værkerne blev etableret i 2016 og 2017.
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6. Aidt
Ruten går gennem den hyggelige landsby Aidt, hvor marker
med køer går helt ind til bygrænsen. Der har boet mennesker
her siden oldtiden. I området omkring Aidt er der fundet
utallige bopladser og værdifulde arkæologiske fund. Aidt Kirke
er byens vartegn med sin synlige placering i landskabet.
7. Borridsø Shelterplads
Ruten går forbi Borridsø Shelterplads. Her finder du en
nyetableret bålhytte med indbyggede shelters. Der er også et
stort madpakkehus, boldbane samt handicaptoilet.
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Praktiske oplysninger
Spise- og overnatningssteder
Pøt Mølle
Pramdragerhuset

+4586965100

pramdragerhuset.dk

+4522457334

bamsebo.dk

+4586463427

Campingpladser
Bamsebo Camping
Primitiv overnatning
Teltplads i Sall

8. Fortidsminder i landskabet mod Gudenåen
Vejen mellem Gudenåen og Borridsø bugter sig i det smukke
terræn mellem hede, moser, skov og marker. I Tislund og
Kirkeskov findes otte fredede rundhøje fra oldtiden.

Borridsø Shelterplads

9. Gerning Kirke
Landsbyen Gernings bebyggelse følger vejen. Kig forbi Gerning
Kirke, hvor du finder en granitstenskvadre i skaktern indmuret
i våbenhuset. Betydningen af mønsteret er uklart. Omkring 50
romanske kirker i Danmark har disse indmurede kvadre.

Kanoudlejning

10. Udsigt mod Gudenådalen
Uanset om du kommer op ad den stejle bakke fra nord eller
kommer fra Gerning, så stå af cyklen og nyd udsigten her.

Visit Gudenåen

11. Gudenåen ved Bjerringbro og Ulstrup
Hvor Kulturringen møder Hagenstrupvej tæt på Gudenåen,
slutter denne rute. Her er der fem kilometer til Ulstrup og
tre kilometer til Bjerringbro. I Bjerringbro er der spisesteder,
indkøbs- og overnatningsmuligheder. Både Bjerringbro og
Ulstrup har togforbindelse. Læs mere om Ulstrup under rute 9.

Oplev Gudenåen

Rute 8

poetmoelle.dk

+4586770684
udinaturen.dk

Transport
Tog
Busser

Visit Gudenåen
Outdoor Bjerringbro

rejseplanen.dk / arriva.dk
midttrafik.dk

visitgudenaaen.dk
natouren.dk

Lystfiskeri og fisketegn

Køb fisketegn

visitgudenaaen.dk
fisketegn.dk

+4572185606

Øvrige links

Hammel
Thorsø
Viktualia i Sall
Museer og gallerier

oplevgudenaa.dk
hammelhandel.dk
thorsoe-hb.dk
viktualia.dk

+4526841130

oplev.favrskov.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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