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Midtjyske museer fylder sommeren med dansk kultur 
 
15 midtjyske museer guider hele sommeren gæster gennem den danske kulturhistorie. Ekspeditionen går 
via fire kulturruter og runder blandt andet runesten, mosefund og klosterruiner.  
 
VisitAarhus, Region Midtjylland og 15 midtjyske museer er gået sammen om at give sommerens gæster, der 
besøger Midtjylland, en helt særlig kulturoplevelse. Sammen har de skabt fire kulturruter, der skal lede 
gæsterne gennem den danske kulturhistorie på en perlerække af Midtjyllands museer. Gæster ombord på 
den midtjyske kulturekspedition kan blandt andet opleve bunkere fra 2. Verdenskrig, unik glaskunst eller gå 
på historisk opdagelse mellem runesten, mosefund og klosterruiner.  
 
 ”Vi vil gerne gøre det nemt for gæster i området at få øje på vores mange kulturelle tilbud, og derfor har vi 
samlet aktiviteterne i fire kulturruter, der lyser op på tværs af regionen og gør det lettere at få nogle nye og 
lidt anderledes oplevelser end de meget besøgte og mere traditionelle sommerattraktioner,” siger Lene Høst-
Madsen, direktør for Museum Skanderborg.      
 
Kulturruterne er inddelt i fire temaer: De moderne danskere, Kunst uden grænser, Guder & Gåder og 2. 
Verdenskrig. Gæsterne kan frit følge ruterne, lade sig inspirere og dykke ned i Midtjyllands farverige 
fortællinger om dansk historie og kultur – lige fra historien om det danske frisind til arkitektoniske 
mesterværker eller mystiske jættestuer.  
 
”Aarhus og hele den midtjyske region har været på en forrygende rejse med destinationsudvikling, vækst og 
turismeboom. Derfor er det særligt vigtigt, at vi bliver ved med at tænke nyt og innovativt for at fastholde 
udviklingen – og det er kulturruterne et godt eksempel på,” siger direktør i VisitAarhus, Peer H. Kristensen.  
 
Som supplement til kulturruterne kan man i hele uge 30 få særlige sommeroplevelser som at besøge 
Fængselsmuseet, hvor man med en nøgle kan låse op for en fanges videofortælling, eller man kan tage på 
bunkertur med Ringkøbing-Skjern Museum og opleve resterne fra en ikke så fjern fortid.  
 
Kulturruterne er et initiativ, der udspringer af kulturhovedstadsåret. Initiativet er med til at skabe grundlag 
for, at kulturturismen fortsat vokser og skaber innovation, forretningsudvikling og vækst i Region Midtjylland.  
 
Læs mere om de fire kulturruter her: www.kulturruterdanmark.dk  
 

http://www.kulturruterdanmark.dk/
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Billedtekst: I Midtjylland kan man få stribevis af oplevelser, når man besøger de fire temainddelte kulturruter, 
der binder regionens mange museer og fortællinger sammen. Foto: Glasmuseet Ebeltoft   
 
FAKTA: Kort om ruter og museer  
De moderne danskere er fortællingen om det moderne Danmark fra 1950’erne og frem. Ruten tæller 
museerne Fængselsmuseet, Den Gamle By, Struer Museum og Kvindemuseet.  
 
Kunst uden grænser giver mulighed for at opleve europæiske hovedværker, arkitektoniske mesterværker og 
smukke omgivelser. Vejen går forbi HEART, Museum JORN, ARoS og Glasmuseet Ebeltoft.  
 
2. Verdenskrig synliggør en del af de spor som besættelsestiden efterlod sig – blandt andet i form af tyske 
bunkere. Ruten er stykket sammen af Ringkøbing-Skjern Museum, Silkeborg Bunkermuseum, 
Besættelsesmuseet og Museum Skanderborg.  
 
Guder & Gåder viser vej til særprægede steder, og overalt er der gådefulde historier at fortælle. Ruten består 
af Moesgaard Museum, Ringkøbing Skjern Museum, Museum Silkeborg, Museum Skanderborg, Museum 
Østjylland og De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune.  
 
For yderligere information kontakt venligst: 

VisitAarhus’ direktør, Peer Heldgaard Kristensen, på telefon 87 31 50 10 eller mail phk@visitaarhus.com  

 
For pressebilleder, pressetekster og andre spørgsmål kontakt venligst Fie Vedsmand hos VisitAarhus’ 

kommunikationsbureau, EHRENBERG SØRENSEN Kommunikation, på telefon 28 15 88 97 eller mail 

fv@ehrenbergsoerensen.com 
 
Om VisitAarhus 
VisitAarhus er Aarhus’ officielle turistorganisation, der har til formål at medvirke til at udvikle turismen i 

Aarhusområdet og at markedsføre Aarhusområdet som ferie- og rejsemål. VisitAarhus er en erhvervsdrivende 
fond, hvis mission er at bidrage til, at turismen i Aarhusområdet skaber resultater for byen, regionen og hele 

Danmark ved at positionere og udvikle Aarhus som en passioneret viden- og oplevelsesby med kvalitetsoplevelser 

for borgere, virksomheder og gæster.   
 

Turismen i Aarhus har oplevet en flot vækst i de seneste år. De kommercielle overnatninger tæller i dag over en 
million, og således er der sket en stigning på over 63 procent i perioden fra 2011 til 2016. Turister spenderer godt 

3,9 milliarder kroner årligt på overnatninger og oplevelser i Aarhus, heraf står erhvervsturismen for 2,1 milliarder 

kr. af forbruget. 
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