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Om Kulturringen
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. 

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. 

Sådan bruger du guiden
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. 

Overnatning

Teltplads

Spisested

Grillplads

Madpakkehus

Borde/bænke

Fugletårn

Indkøb

Bademulighed

Lystfiskeri

Golf

Kanoudlejning

Togstation

Regionalbus

Parkering

Båd- og færgefart

Toilet

Cykelsmed

Campingplads

Udsigtspunkt

Shelter

Fortidsminde

Drikkevand

Om Kulturringen Sådan bruger du guiden

Du kan følge Kulturringens skilte på det 
meste af ruten. Du kan også hente ruten 
digitalt på kulturringen.dk

Ikonforklaring
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Rute 9

Gudenåen - Laurbjerg
På denne rute kommer du helt tæt på Gudenåen 
og de mange natur- og kulturoplevelser, der er. Du 
kan komme tæt på fiskene, fuglene og insekterne. 
Du kan også komme tæt på Pramdragerne og 
deres historie. Ruten kommer også til stationsbyer, 
gennem smukke landskaber og op ad stejle bakker.

Rutens længde 25 km

3 m

98 m

Vellev

1 km

N
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1. Gudenåen
Gudenåen er Danmarks længste vandløb. Den er 158 km lang, 
udspringer ved Tørring nordvest for Vejle og har sit udløb i 
Randers Fjord. Gudenåen byder på en lang række oplevelser. 
Fra middelalderen og frem til i dag har Gudenåen spillet en 
stor rolle som fiskevand, transportvej, kraftkilde og rekreativt 
område. Som følge af disse vigtige egenskaber, opstod der 
samfund og industri langs Gudenåen. Eksempler herpå er 
mølleri, teglværk, pramfart, papirfabrikker og kraftværker. 
Gudenåen byder på alle former for fiskeri fra land. Både 
fluefiskeri og børnenes fiskenet kan bruges. Den er kåret 
som et af de ti bedste laksevande i Europa. Der er også fine 
bestande af havørreder, sandart, gedder og aborrer. Husk at 
tjekke fiskekort.dk for tilladelse til at fiske. 

2. Busbjerg
Busbjerg ligger øst for Ulstrup. Du kan stille cyklen ved p-
pladsen ved Hagenstrupvej og tage en gåtur rundt i det smuk-
ke hede- og lynglandskab. Istiden formede den markante 
bakke, der er 92 meter høj. I klart vejr kan du se helt til 
Randers og Viborg fra toppen. I området findes sjældne 
insekter. Busbjerg er kendt for Busbjergspillene, som foregår 
udendørs i forsommeren. Det er en tradition, som startede helt 
tilbage i 1945.

3. Bamsebo
Ruten går forbi Bamsebo Camping, som ligger direkte ned til 
Gudenåen. Campingpladsen byder på overnatning i hytter og 
telte. Du kan også leje en kano, købe fiskekort og få vej-
ledning om lystfiskeri.

4. Pramdragerstien
Pramdragerstien gør det muligt at opleve Gudenåen og dens 

dyre- og fugleliv helt tæt på. Blishøne, andefugl, fiskehejre, 
isfugl, svane, lille flagspætte og mange flere arter lever her. 
Du kan også høre rørsanger, nattergal og rørspurv om som-
meren. Du kan være heldig at opleve odderen, som også 
opholder sig her. Trækstien er fredet, og der er kun adgang 
til fods. Du kommer til stien fra Bamsebo, Ulstrup Marina og 
Åbro ved Langå. Vær opmærksom på at dele af stien i perioder 
kan være oversvømmet. Pramdragerstien er i alt 76 km lang 
og går fra Silkeborg til Randers. Engang gik pramdragerne her 
og trak de lastede pramme op ad Gudenåen. Pramfarten på 
Gudenåen har eksisteret langt tilbage i tiden, men havde sin 
storhedstid i sidste halvdel af 1800-tallet, hvor op mod 120 
pramme fragtede varer mellem Silkeborg og Randers.
 
5. Ulstrup 
Ulstrup er smukt placeret på en nordvendt terrasselignende 
skråning i Gudenådalen omgivet af skovklædte bakker. På 
nordsiden af Gudenåen finder man Ulstrup Station, hvor jern-
banen mellem Viborg og Langå går. Den har forbindelse til 
Aarhus og Aalborg. Ulstrup har flere muligheder for indkøb og 
overnatning.

6. Ulstrup Slot
Lidt nord for Ulstrup og lige op ad Gudenåen ligger Ulstrup 
Slot. Slottets historie går helt tilbage til det 14. århundrede. 
Hovedparten af de nuværende bygninger er fra 1615-17, 
vor Rigsmarsk Jørgen Skeel fik opført en stor borg med fire 
fløje i renæssancestil. Læg mærke til den spændende og rigt 
ornamenterede sandstensportal ved slottets portåbning. Det er 
tilladt at gå ind på den nærmeste gårdsplads. Selve slottet er 
beboet, og der er ikke adgang. Arrangementer på stedet bliver 
annonceret på hjemmesiden.

Rute 9 Rute 9
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7. Dannebrogpladsen
Dannebrogpladsen ligger smukt ned til Gudenåen, og det er et 
flot sted at gøre holdt. Her er bænke, hvor du kan nyde ud-
sigten over Gudenåen, Ulstrup Slot og Pramdragerstien. På 
pladsen er der nyetablerede shelters, bålplads, toilet og en flot 
naturlegeplads.

8. Vellev
Landsbyen Vellev ligger på et bakkedrag syd for Gudenåen i et 
let kuperet terræn med flot udsyn over det smukke landbrugs-
land. Vellev omtales første gang i 1204. Byen var tidligere 
ejet af Dronningborg Slot, men blev senere overtaget af 
Frijsenborg Slot. Efter reformationen blev bønderne fri fra 
hoveriet.

9. Åbro
Åbro hører til de ældste broer over Gudenåen. I 1800-tallet 
var her livlig trafik, når prammene lagde til, og pramfolkene 
besøgte Åbro Kro. Kroen eksisterer ikke mere, men dengang 
var den efter sigende aldrig lukket. Når pramfolkene sent på 
natten gik til køjs, begyndte bøndervognene sydfra at komme. 
De var på vej til marked i Randers og gjorde holdt ved kroen 
for at få kaffe og brændevin. Fra Åbro er der også adgang til 
Pramdragerstien.

10. Langå
Ruten går tæt på Langå, som er en smukt beliggende by med 
gode indkøbs- og overnatningsmuligheder. I Kulturhuset er der 
et museum med lokalhistoriske udstillinger. I kirken er der en 
smuk runesten. Fra Langå Station kommer du nemt med toget 
mod nord, syd eller vest. Der er også gode busforbindelser til 
Randers og Aarhus. Langå kan derfor bruges som et sted at 
hoppe til og fra Kulturringen. 

Rute 9
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11. Houlbjergbakken
Houlbjergbakken er et yndet træningssted for cyklister. Bakken 
har en stigning på over 6%. På strækningen mellem Åbro og 
Houlbjerg er der en forskel på over 80 højdemeter.

12. Houlbjerg
Houlbjerg Kirke fra det 12. århundrede troner stolt i byen. De 
ældre borgere i Houlbjerg kan huske, at man engang bryggede 
øl og sodavand i byen. Der er et stort grønt område med flere 
fodboldbaner, en stor legeplads og bålhytte, så tag et hvil her 
og stræk benene. 

13. Gjernbanestien
Mellem Houlbjerg og Granslev krydser du Gjernbanestien. Hvis 
du kører ad den mod syd, møder du Kulturringen ved Thorsø. 
Se mere under rute 15.

14. Laurbjerg 
Ruten stopper i Laurbjerg. Her er der busforbindelse og 
mulighed for at spise, handle og overnatte. Se mere om 
Laurbjerg under rute 10.

Rute 9 Rute 9

Praktiske oplysninger
Spise- og overnatningssteder

Ulstrup Kro ulstrup.dk +4586464577

Fru Larsen frularsen.dk +4586468388

Hotel Langå Kro hotellangaakro.dk +4586461009

B&B The Funky Forest thefunkyforest.com +4528949192

Overnatning i Langå langaa-overnatning.dk

Bondesholm B&B bondesholm.weebly.com +4586981405

Campingpladser

Bamsebo Camping bamsebo.dk +4586463427

Langå Camping langaa-camping.dk +4586461302

Primitiv overnatning

Se udinaturen.dk

Transport

Tog                            rejseplanen.dk / arriva.dk

Busser midttrafik.dk

Kanoudlejning

Oplev Gudenåen oplevgudenaa.dk

Outdoor bjerringbro natouren.dk

Lystfiskeri og fisketegn

Oplev Gudenåen oplevgudenaa.dk

Øvrige links

Favrskov oplev.favrskov.dk

Ulstrup Slot ulstrup.dk

Museer og gallerier 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, 

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

Nyttig viden Nyttig viden



196          

© Kulturringen og forfatterne
2. oplag, revideret 2019

Udgiver: Kulturring Østjylland, C/O Skanderborg Kommune, 
Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg
Redaktion: Skanderborg Kommune og Lene Bilgrav-Nielsen
Forfattere: Aarhus, Odder, Skanderborg, Favrskov, Norddjurs, 
Syddjurs, Samsø og Hedensted kommuner.
Grafisk tilrettelæggelse: Kirstine Hedensten og Lene Bilgrav-
Nielsen
Trykkeri: KLS Pureprint

Fotografer: Morten Rygaard, Fedja Salihbasic, Anders Hede, 
Ann Malmgren, Jens Reddersen, Marianne Graversen, Ditte 
Isager, Photopop, Kim Wyon, Thomas Ivarsson, Claes Bech-
Poulsen, Henrik Bentsen, Nicolai Bauer, Mads Dalegaard, 
Steffen N. Christensen, Morten Jac, Gert Skærlund, Gerhard 
Burock, Niclas Jessen, Davis Slater, Bjørn Thunæs, Nicolai 
Perjesi, Erik Schou, Max Steinar - Danmarks Jægerforbund, 
VisitDenmark, VisitAarhus, VisitDjursland, VisitSkanderborg og 
VisitGudenåen. 

Side 11; Kunstmuseet Aros, fotograf Anders Trærup
Side 70; “En af de ti glasmosaikruder udført af Peter Brandes 
til Galten Kirke.” Foto: Tinas Fotostudie
Side 151: C.F. Møller Architects og fotograf Julian Weyer

ISBN 978-87-999782-1-2

Kolofon


