Danmark

SMÅBYSTEMNING:

Latinerkvarteret i Århus er som en
fredelig oase midt i sentrum, med
små hyggelige serveringssteder
og bra shopping.

BY MED STEMNING:

Århus er en gjennomført
koselig by, noe disse jentene
kan skrive under på.

BRA SHOPPING: Århus har selvsagt ikke like god
shopping som København, men den er ikke snau heller.
Her fra en av de koselige gatene i Latinerkvarteret.

Århus er Danmarks nest største by – et koselig,
vakkert, spennende og fredelig
alternativ til hektiske København.
Denne vidunderlig fine byen kan
vise til mye av det samme som København, men er mindre og mer
oversiktlig. Der den danske hovedstadens sentrumsstrøk er spredt
over et større område, er Århus adskillig mer kompakt. Det er enkelt å
bevege seg til fots gjennom byen,
avstandene er korte, og tempoet er
generelt roligere.
Kongelig residens. Men hvor bør
vi begynne når vi skal lovprise
Århus? Jo, med beliggenheten.
Byen ligger nydelig til ved fjorden
og er omkranset av tett bøkeskog.
I skogbrynet finner vi det vakre

Marselisborg Slott som tilhører
den danske kongefamilien som
ofte benytter seg av det som opprinnelig var en folkegave – gjerne
om sommeren. Når de kongelige
ikke bor der er slottsparken åpen
for publikum.
Slottet ligger i utkanten av Marselisskogen som strekker seg flere
mil langs fjorden sør for byen. I
juni annethvert år kan du her oppleve utstillingen Sculptures by the
Sea som består av et 40-50-talls
store installasjoner som på forskjellig vis er integrert i naturen,
både i selve skogen og ute i fjorden.
Det er ikke utstilling i år, men både

FORTSETTER PÅ NESTE SIDE

LANDEMERKE: Installasjonen «Your

Rainbow Panorama» er på toppen av det
fantastiske museet ARoS.

til neste år og i 2017 når Århus
skal være europeisk kulturhovedstad.
Spasertur i regnbuen. Det nå ti
år gamle museet ARoS har satt
Århus på kulturkartet for alvor,
ikke minst takket være den
enorme «regnbue»-installasjonen på taket. Det er en sirkelformet glasstunnel av farget glass
som gir en fantastisk utsikt over
byen, laget av den dansk-islandske kunstneren Olafur Eliasson.
Tunnelen er synlig fra lang avstand og er blitt et slags flerfarget symbol for Århus som by.
Utenfor sentrum ligger også
det nye Moesgaard Museum som
åpner dørene i oktober. Dette er
et hypermoderne arkeologisk
museum som vil vise hvordan
menneskene i området levde før.
Venninnetur eller familieferie.
Men Århus handler selvsagt om
adskillig mer enn kultur. Det er
en by der det er enkelt å leve det
gode liv. En venninnetur en helg
eller en svipp innom med familien hvis dere likevel er på ferie
på Jylland. For de mange nordmenn som leier sommerhus i
Danmark er Århus aldri lenger
enn en hyggelig biltur unna.
Gågatenettet i Århus sentrum
strekker seg på begge sider av
byelven/kanalen som bare går
under navnet Aarhus Å eller
«åen». Her er Århus-avdelingen
av det flotte varehuset Magasin
som vi også kjenner fra København og fine uteserveringer.
Århus har også sitt eget koselige sentrumsområde som kalles
Latinerkvarteret, et brosteinsbelagt strøk med hyggelige småbutikker og ditto serveringssteder.
Lav bebyggelse, små torg, hyggelige bakgårder og en flott domkirke er blant attraksjonene.

Byens beste matgate. Jægerborgsgade lenger inn i byen er
også spesielt verdt å trekke
fram. Den har etablert seg som
Århus’ beste matgate med et
knippe spesialforretninger, kafeer og restauranter, samt noen
andre butikker, blant annet en
vinforretning der du kan smake
før du bestemmer deg for hvilke
viner du vil kjøpe. Slikt opplever
vi ikke her hjemme!
Velger du å kjøpe en flaske vin
her og det er en fin dag, kan vi
anbefale at du samtidig plukker
opp litt god mat i noen av de
andre butikkene eller bare kjøper en sandwich og har piknik i
en av byens parker, for eksempel
Botanisk hage.
Spennende utendørsmuseum.
Er du i det strøket bør du legge
turen innom Den Gamle By, et
stort utendørsmuseum av samme
type som Norsk Folkemuseum på
Bygdøy eller Maihaugen på Lillehammer. Det er en spennende
opplevelse for både barn og voksne, med et større antall skuespillere iført gammeldagse kostymer
som gjør besøket ekstra levende.
Her er også kafé og butikker og
masse å finne på.
Og apropos ting å finne på.
Århus har også sitt eget tivoli, en
vakker og spennende fornøyelsespark som heter Tivoli Friheden, en mindre versjon av den du
finner i København. Har du
barn, er dette stedet å dra.
Århus må rett og slett oppleves. Det er en by som vokser på
deg for hvert besøk, og til storby
å være, virker den liten og forbausende intim. For vår del er
den rett og slett et utmerket alternativ til København.
Reportasje: Erik Valebrokk

SOM I GAMLE DAGER:

Den Gamle By er et spennende
friluftsmuseum midt i Århus, der
gamle bygninger og bymiljøer er
gjort levende.

Århus
Slik kommer du hit:
De fleste norske besøkende kommer med ferge, og det er flere
muligheter. Stena Line seiler fra
Oslo til Frederikshavn, Color Line
seiler fra Larvik eller Kristiansand
til Hirtshals, og Fjordline seiler fra
Kristiansand, Bergen, Stavanger
og Langesund til Hirtshals. Fra
fergeanløpet er det ca. 2 timer å
kjøre. Du kan også fly, enten til
Billund eller Århus flyplass. SAS,
Norwegian og SunAir/British Airways flyr Oslo–Billund, SunAir/BA
flyr Oslo–Århus.
Her bor du:
Radisson Blu (www.radissonblu.
dk/hotel-aarhus) ligger perfekt til
ved siden av ARoS, fra ca. 1700 kr
for dobbeltrom. Hotel Villa Provence (www.villaprovence.dk) er et
lite og veldig koselig hotell i Latinerkvarteret, fra ca. 1500 kr for dobbeltrom. Hotel Guldsmeden
(www.hotelguldsmeden.dk) ligger i utkanten av Latinerkvarteret,
fra ca. 1000 kr for dobbeltrom. Vil
du bo ved fjorden kan vi anbefale
Helnan Marsalis (www.helnan.
info) som ligger nydelig til, med
Marsalisborg slott på andre siden
av veien, fra ca. 1700 kr for dobbeltrom.
Her spiser du:
SANS med Früd (www.sansmedfrud.dk) er en slags dansk
tapasrestaurant med annerledes
«deleretter». Kähler Spisesalon
(www.spisesalon.dk) har ifølge
avisen Politiken Danmarks beste
smørrebrød, og vi kan saktens
være enige. Her får du klassikerne med en moderne vri, og det
smaker aldeles nydelig! St. Pauls
Apothek (stpaulsapothek.dk) i
matgaten Jægerborgsgade serverer gourmetmat med cocktails i
stedet for vin. Riktignok har
restauranten noen få sorter vin
for gjester som insisterer, men
det er cocktails som er tingen
her, og prisene er strengt tatt
ganske hyggelige.
Mer info:
www.visitaarhus.dk

KERAMIKK OG MAT: Kæhler

Spisesalon serverer noen av Danmarks
beste «smørrebrød» og er et tilskudd til
det de egentlig driver med, keramikk.
Butikken ligger 50 meter fra restauranten i M.P. Bruuns gade.

Unn deg en romantisk togreise!
Kunne du tenke deg å nyte Valencias
strender på dagtid og Madrids uteliv på
kveldstid? Da er høyhastighetstogene
i Spania løsningen! 90 minutter tar det
fra du setter deg i AVE- toget i Madrid
til du ankommer Middelhavsstrendene
i Valencia. Og kombinasjonsmulighetene er uendelige! Avstanden på mer enn
500 km mellom Barcelona og Madrid
tilbakelegges på 2,5 time. Man går om
bord i sentrum av Barcelona og stiger av
i sentrum av Madrid. Man slipper reisetid
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time før avreise og best av alt, man ankommer direkte til byens hjerte!
I tillegg er det en behagelig opplevelse å reise med innenlandstog i Spania.
Vogner med Air-condition og hyggelige
kafevogner gjør at togreisen blir et avslappende innslag i en ofte ellers hektisk
reisehverdag. Men reiser du med tog for
å oppleve den vakre naturen langs jernbanelinjen, er ikke AVE det rette for deg.
Toget oppnår en topphastighet på 310
km i timen og foretar få stopp. Heldigvis
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som ønsker at selve togturen er en del av
reiseopplevelsen.
Spania satser stort på miljøvennlig reiseliv og er faktisk det land i Europa med
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verdensbasis, etter Kina.
For mer informasjon. www.renfe.es
Vi er også på Facebook:
www.facebook.com/spaniainorge

TRENDY: Restauranten St. Pauls
Apothek serverer cocktails til rettene i
stedet for vin og er et av Århus’ kuleste
steder i matgaten Jægerborgsgade.

MADRID
Fly t/r
fra

646.-

Bestill hos: www.solfaktor.no

