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7 tips till kulturhuvudstaden Århus
århus putsar upp sig inför
året som europas kultur
huvudstad 2017.
Den 5 juni öppnar
”sculpture by the sea” på
århus längsta strand.
här är fler kulturella tips i
Danmarks näst största stad.

1strand & skulpturer

m Vartannat år förvandlas
stranden söder om Århus till en två
kilometer lång konstutställning. Då
kan man breda ut sitt badlakan i
skuggan av någon av de 60 skulpturerna som ingår i Sculpture by
the Sea. Förra gången kom en halv
miljon besökare för att se konstverken. Ett av dem brukar bli kvar
någonstans i Århus.
Vad? Sculpture by the Sea.
Var? Från Tangkrogen till Ballehage Strand, precis söder om
Århus.
När? 5 juni–5 juli, dygnet runt.
Info: www.sculpturebythesea.dk

2 regnb˚gen lyser

m Små skuggor rör sig i regnbågen
som svävar över Århus moderna
konstmuseum Aros. Det är besökarna som upplever ”Your rainbow
panorama” av den dansk-isländske
konstnären Olafur Eliasson inifrån.
Här vandrar man runt högt över ett
Århus som ser ut att ha fått regnbågens färger. Aros har förstås
mycket mer än så. Ett av de mest
kända verken är Ron Muecks 4,5
meter höga ”Boy”.
Vad? Aros Aarhus kunstmuseum.
Var? Aros Allé 2, Århus.
När? Alla dagar utom måndagar.
Info: www.aros.dk

3 terrakottaarmén

m Århus nyaste museum öppnade
i oktober 2014. I en byggnad
som ser ut att ha vuxit upp ur
gräsmattan visas människans
historia från Lucy och framåt, med
tyngdpunkt på dansk forntid.
I källaren ligger Grauballemannen
på sidan på samma sätt som han
låg i 2 000 år innan han hittades
i en torvmosse i närheten 1952.
Fram till 30 september visas en
tillfällig utställning med soldater ur
den kinesiska terrakottaarmén.
Moesgaard ligger i Højbjerg som
dessutom är en bra plats för
picknick ute i grönskan, gärna på
museets tak!
Vad? Moesgaard museum.
Var? Moesgård Allé 15, Højbjerg.
När? Alla dagar utom måndagar.
Info: www.moesgaardmuseum.dk

4 mICHelInstJÆrna

m Mat är också kultur! Århus har
tre restauranger i Guide Michelin.
Jag besökte krogen Gastromé
som fick besök av den hemliga
Michelininspektören redan en
vecka efter att den öppnade
hösten 2014. Här åt jag en brakmiddag bestående av smårätter
som torsktartar, kammusselceviche och profiteroller som såg
ut som småsten. Välj mellan stor
eller lite mindre meny, ”fuld eller
halv gas”, 798 eller 498 danska
kronor (cirka 1 010 eller 630
kronor). Ett vinpaket kostar drygt
500 kronor.
Vad? Gastromé
Var? Rosensgade 28, Århus.
När? Tisdag–lördag.
Info: www.gastrome.dk

5 leta mØrdare med dICte

m Många gillade kriminalserien
”Dicte” som gick i TV4. Dicte är
kriminalreporter i Århus och en
massa platser förekommer i serien.
Appen West Danish film walks
visar vägen till Dictes redaktion,
polisstationen, fiken där hon diskuterar livet, Aros med mera.
Vad? Appen West Danish film walks.
Var? Runt om i Århus.
När? …som helst.
Info: Mer om ”Dictes” inspelningsplatser på www.visitaarhus.dk.

6 en kvInna – en röst

m I år firar Danmark att det är
100 år sedan landet fick kvinnlig
rösträtt, fyra år före Sverige. Det
uppmärksammas på Kvindemuseet
med utställningen ”Unge kvinders stemmer” där vi får följa tre
kvinnor. Missa inte restaurangen
i bottenplan med härliga smörrebröd och smårätter.
Vad? Kvindemuseet.
Var? Domkirkepladsen 5, Århus.
När? Alla dagar utom måndagar.
Info: www.kvindemuseet.dk

århus moderna konstmuseum aros.
Terrakottaarmén.

7 skansen på danska

m Århus eget Skansen har byggnader som samlats in från olika
delat av Danmark. Här upplever
man Danmark på 1700–1800talet med pigor, bagare och
köpmän, 1927 med bensinmack
och telefonväxel och 1974 i ett
kollektiv och på kondis.
Vad? Den gamle by.
Var? Viborgvej 2, Århus.
När? Alla dagar.
Info: www.dengamleby.dk
TexT och foTo: elisabeT axås

Gastromé har stjärna.
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JÄMFÖR OSS!

SISTA MINUTEN! - från Ängelholm -

Priser avser per person med del i rum/lägenhet. Avresa från Ängelholm. Begränsat antal platser, med reservation för slutförsäljning.
*Läs mer på detur.se.

Jämför alltid med Detur när du reser från Ängelholm!

KLEOPAT.TOWER ddd+
Alanya Lägenheter

12/6
19/6
5/6
1.199:- 2.699:- 2.699:-

26/6
3.699:-

KLEOPATRA ADA ddd+
Alanya All Inclusive

5/6
12/6
19/6
2.699:- 3.999:- 4.499:-

26/6
4.499:-

KLEOP. ROYAL PALM dddd
Alanya All Inclusive

5/6
12/6
19/6
3.599:- 5.599:- 5.099:-

26/6
5.099:-

MELISSA GARDEN ddd
Side Lägenheter
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26/6
3.799:-

PARK SIDE ddd
Side All Inclusive
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2.699:- 3.999:- 4.499:-

26/6
4.499:-

DREAM WORLD dddd+
Side All Inclusive

5/6
19/6
26/6
4.499:- 5.699:- 5.699:-

3/7
6.499:-
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9
9
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Läs mer och boka på detur.se
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