
Brabrandstien

Om turforslaget 
Turen går ad Brabrandstien fra Carl Blochs Gade, et stenkast fra Aros, Musikhuset og det nye kulturhus 
”Godsbanen” til Viby Ringvej. Stien er asfalteret på hele strækningen, og velegnet for gangbesværede, 
kørestolsbrugere og personer med barnevogn.

Ruten følger Aarhus Å på hele strækningen. Mellem ”Tre Broer” og Søren Frihs Vej er der sti på begge 
sider af åen, så turen på denne del af strækningen danner et 8-tal med Tre Broer som knudepunkt. 
Turforslaget giver et godt indtryk af Aarhus Å og Brabrandstiens betydning som grøn og blå forbindelse 
mellem byens midte til Brabrand Sø, Årslev Engsø, det åbne land og de nye skove ved Åbo og Jeksenda-
len mod vest.
Flere steder på ruten er der opsat skilte med informationer om områdets natur og kulturhistorie.

Brabrandstien er en meget benyttet pendlerrute og  ikke mindst et attraktiv for både  fodgængere, løbere, 
skatere og cyklister til motions og rekreative formål.

Eventuelle busforbindelser til området kan findes på Midttrafiks hjemmeside

Illustrationer: Bjarne Golles
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Brabrandstien:  Et stenkast fra kunstmuseet Aros, Musikhuset og det nye kultursted ”Gods-
banen” til Viby Ringvej.

Ved Carl Blochs gade, lige bag det tidligere  Bymuseum 1  fører en bro over Aarhus Å, og herfra følger stien 
den nordlige bred frem til Vestre Ringgade. Her kommer man ganske tæt både på åen og på en hel ny bydel, 
der skyder op langs åens bredder, bl.a. på den gamle Ceres grund.  

Når den stærkt trafikerede Vestre Ringgade 2  er krydset, forløber stien igen i rolige naturomgivelser. Ruten 
fortsætter langs den sydlige side af åen ad Åbrinkvej. Her møder man den første af de mange kolonihave-
foreninger langs Brabrandstien. De åbne engstrækninger, pilebevoksninger og de mange fritstående frugt-
træer langs åløbet giver sammen med kolonihaverne en god variation af indtryk og et rigt fugleliv. 

Ved Tre Broer 3  går Brabrandstien som en langbro midt ude i åen under hele tre jernbanebroer, der her 
er samlet som et knudepunkt. En gruppe meget store popler har i årtier præget området, men desværre er 
flere af de mest markante træer væltet under storm. 
På bropillerne, der bærer jernbanebroerne, kan man mellem stenene finde en lille bestand af den sjældne 
og fredede bregne: rundfinnet radeløv. Stedet er sandsynligvis artens eneste voksested i Østjylland. Planten 
er kun fundet 17 andre steder i landet. 

Turforslaget går med uret rundt, og følger stien til venstre, hvor stien ved Tre Broer deler sig. Her var tid-
ligere det navnkundige traktørsted ”Fiskerhuset”, der gennem generationer var et yndet udflugtssted for 
aarhusianerne. I dag vidner kun et lille skilt med indskriften: ”Fiskerhuset, Eskelundvej 8” om stedets belig-
genhed. Stien fjerner sig fra åen og nærmer sig nu Åhavevej. 
Området ved Åhavevej er for tiden præget af store anlægsprojekter med omlægning og forberedelser til den 
nye Marselistunnel.

Stien fortsætter syd om Eskelund 4  . Her ligger i dag en moderne genbrugsstation oven på resterne af den 
gamle losseplads. Området veksler i dag mellem tilgroede arealer og græsklædte bakker med fin udsigt over 
ådalen mod vest. 

Lige før Viby Ringvej ligger på højre hånd et tæt pilekrat 5  bag et lavt dige. Dette er resterne af det ene af 
to slambede, som blev etableret i forbindelse med det store restaureringsprojekt i 1988-1995, hvor knap 
500.000 m3 fosforbelastet slam blev pumpet op fra bunden af Brabrand Sø. 

Mellem 5   og 6   følger ruten fortovet langs Viby Ringvej for herefter at følge Brabrandstien på den nordlige 
side af åen 6  . Strækningen giver et godt udsyn over de store siv- og tagrørsområder langs åen og over mod 
Eskelunden. Om vinteren er her gode muligheder for at iagttage stor skallesluger og andre andefugle i åen, 
og året rundt ses enkelte fiskehejrer langs bredden. 

Lige før turen er tilbage ved Tre Broer, bemærker man et område med særlig stor pilebevoksning 7  . Det 
er resterne af en pileskov, som Aarhus Kommune plantede under 2. verdenskrig for at imødekomme efter-
spørgslen af pil til tøndebånd og kurvefremstilling. Produktionen stoppede i midten af 1950’erne, da efter-
spørgslen igen faldt. I dag er området helt tilgroet, men et udmærket krat, hvor man kan høre mange af vore 
små sangfugle, bl.a. nattergal. 

Ruten er nu tilbage ved Tre Broer 3  , og efter broerne følger man stien til venstre, hvor den deler sig. Kort 
før stien når Søren Frichs Vej, passerer man et af Aarhus’ moderne rensningsanlæg, Åby Øst (8). Udløbs-
vandet er meget rent, og man kan ofte se store stimer af skaller stå helt op til renseanlægget. Er man heldig, 
kan man også få et glimt af isfuglen på fiskefangst her. 

Via Søren Frichs Vej går turen igen over Vestre Ringgade og tilbage ad Brabrandstien langs åens nordside 
til udgangspunktet  1  .


