Reiselyst

FARGEKICK: Se Århus i alle
regnbuens farger fra toppen av
det fantastiske ARoS-museet.
Her inner dere både moderne og
klassisk kunst, og en god restaurant. Se mer her: www.aros.dk

Deilige
dager i
Danmark!

KRIMSKRAMS: I butikken 1000 ting inner du gamle, indiske møbler,
puter, kopper og utrolig mye annet int og rart. Merete Koodal forteller at
butikken drives av Århus kommunes ungdomssenter.

Shopping

Venninnetur til
fargerike Århus
Se etter flokker med studenter,
da er det garantert en god deal
å få! De fleste stedene har noen
Uten mat og drikke ...
bord – eller er været bra, så beÅrhus er Danmarks nest
still gjerne maten til å ta med til
største by, etter hovedstaden
nærmeste benk eller park.
København. Byen har et stort
Er dere mer lystne på fin
universitet og mange studenter, dining, er det mange gode alterNår man er i Danmark, kan
noe som gjør det til en livlig
nativer – flere av Århus restauTekst og foto: Tjodunn Dyrnes
by med bredt tilbud når det
ranter ble nylig begunstiget med
det være en del ord og begrep
– Nå skal det bli tøsesom virker litt forvirrende eller
gjelder uteliv. Det store antal- stjerne i Michelin-guiden. Et av
cocktails!
lattervekkende på oss nordmenn, let studenter har også gjort at
stjernestedene er Gastrome.
– Hva sa han? fniser bordmen ikke ta det så alvorlig, gjør
prisene holder seg gunstige, og
Shoppingbonanza
at det stadig dukker opp flere
venninnen lett bestyrtet over
som bordvenninnen: le og lær!
bartenderens utsagn.
Inne på St. Pauls Apotek er
steder som tilbyr god mat og
Et viktig element på mange
Tøs på norsk og tøs på dansk det hyggelig stemning og et
drikke til en rimelig penge.
jenteturer er shopping, og her er
er ganske forskjellig. På dansk
lekkert lokale i det gamle apoI de to gatene Volden og
Århus perfekt. Et godt utbygd
Mejlgade finner du utallige små- gågatenett gjør at dere kan rusle
betyr det jente og på norsk, tja, teket. Her kan man få servert
steder hvor dere kan spise rime- fra butikk til butikk uten plagkan det være en mer løssluppen mat til drinkene sine i spisevariant av damemenneske.
avdelingen, eller bare rett og
lig og deilig lunsj eller brunsj.
som biltrafikk. I den jyllandske

Akkurat passe stor med masse butikker,
spennende museer, restauranter med deilig
mat, supre cocktailbarer og blide dansker.
Århus er perfekt for en venninnetur!
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slett nyte en av de mange lekre
cocktailene på menyen.
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hovedstaden ligger butikkene
tett, og det er lett å la seg begeistre i nesten hvert butikkvindu.
Som storesøster København
har Århus en flott utgave av
Magasin du Nord, et stormagasin med alt du kan ønske deg
av klær og interiør. Timene går
fort i etasjene her ...
Århus har også flere flotte
strikkebutikker, men vi trekker
gjerne frem Lea Møller Nørregaards hyggelige butikk Strikkepinden og Den lille Zebra i
Jægergårdsgade 44.
Det kulturelle alibi
I Århus er de riktig stolte over
sitt blomstrende kulturliv – og
med rette. Om vi skal anbeNU nr. 34-15

fale to steder, så må det bli
det store ARoS-museet med
sine fantastiske utstillinger og
regnbuepanorama på taket,
pluss det lille, men spennende
Kvindemuseet. Visste du for
eksempel at kvinner i Norge
fikk stemmerett i 1913, mens
de i Sveits ikke fikk stemme
før i 1971? Begge steder har
hyggelige kafeer, og ARoS har
også en fin museumsbutikk om
shoppinglysten blir stor i all
kulturen.
Nå kan dere velge og vrake i
våre forslag, men ikke gap over
altfor mye, selv om Århus har
massevis å by på. Det viktigste
er å kose seg og oppleve nye
ting sammen. God tur!

V

● La Maison er den lille interiørbutikken du får lyst til å lytte inn
i! Som eneforhandler for Day Home, og med antikke, franske
og kinesiske ting, nyter de den høyeste respekt blant byens
kvinner. I Studsgade 10. www.la-maison.dk
● Vinoble, vinbutikk hvor du kan smake på varene før du bestemmer deg. Her treffer du folk med god peiling og tid til å la
deg få tenke litt før du velger. Ikke noe kjøpepress selv om du
smaker. Du inner dem i Guldsmedgade 20. www.vinoble.dk
● Hos Deli kan du smake, spise og ta med. Gutta i den lille delikatessebutikken i Jægergårdsgade 7 lager alt fra bunnen av
og importerer med de deiligste lekkerier fra Frankrike og Italia.
Kjøp med deg kanin-rilletten – den er himmelsk! – eller en Key
Lime Pie på glass. www.deli7.dk
● Fine smykker inner du både hos gullsmedene To Form i Vestergade 24, www.toform.dk, og Julie Sandlau i Badstuegade
16, www.juliesandlau.com
● Decorate Shop har alle de danske designfavorittene som for
eksempel Anne Black, House Doctor, Rice By Nord og mye
mer. Kan fort bli dyrt ... www.decorateshop.dk
● Summerbird! Verdens beste løtebolle – og det sier ikke lite.
Prøv også de knallgode mandlene med bringebærsmak eller
sitron? Valgmulighetene er mange. Perfekt sted for små, spiselige venninnegaver. Ligger i Volden 31. www.summerbird.dk
● Sist, men ikke minst – Magasin du Nord. Klær, sminke, alt til
kjøkken og interiør, undertøy og smykker og hva du nå måtte
ønske deg. Her kan timene fort forsvinne. www.magasin.dk

KOSEKVELD: Go
de cocktails, og ogs
å god mat, får der
Apothek i Jægergår
e hos St. Pauls
dsgade 76. Les me
r på www.stpaulsa
pothek.dk
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MAT OG PRAT: Lange
skravlelunsjer hører med
når venninner reiser på
tur! I Århus inner dere
mange kafeer med særpreg – og rimelige priser.

Spis godt!

● Villa Dining er noe dere vil få med dere! De er kåret av
århusianerne selv til «Byens beste restaurantopplevelse
for pengene», noe vi godt kan forstå siden du får en femretters matmeny og fri vinbuffé, bobler til snacksen, kaffe
og avec for bare kr 700. Det er også en liten butikk med
det nyeste i den fantastisk lotte villaen, så her kan det
lett gå med noen ekstra hundrelapper på vei hjem.
www.villadining.dk
● Hvit tempel-te og scones med sitronkrem kan nytes med
stort velbehag hos A. C. Perch’s i Volden 3, kongelig televerandør med røttene godt plantet i Århus. Passe stilig
og ultrakoselig! Full afternoon tea med sandwiches og te
for kr 260. www.perchs.dk
● Økologisk kaffe, juicer og smoothies kan nytes hos café
Fika i Jægergårdssgade 47. Rimelig. www.cafeika.dk
● På F-Høj er de berømte for smørbrød og kaker. Den lille
delikatessebutikken og kafeen til stjernekokk Wassim
Hallal, som nylig ble tildelt en Michelinstjerne for restauranten Frederikshøj, er hyggelig og uformell. Smørbrød
fra ca. kr 70. www.frederikshoj.com
● Leier dere sykler, kan dere enkelt ta dere rundt i byen
– men også ta en litt lengre tur til utkanten av Århus,
gjennom Riis-skogen til koselige Sjette Frederiks kro i
Salonvejen 1. Utenfor ligger et int sjøbad. La betjeningen
friste med en lille en og nyt de lotte omgivelsene. Middels priser. www.casablancaaarhus.dk

BONUS: Er det varmt i været, er det greit
å ha en bikini med i kofferten. I kort avstand fra sentrum inner du nemlig lere
strender. Her et bilde fra Sculpture by the
sea, en årlig kunstutstilling i Århus.

FERSKVARER: På Deli’en i Jægergårdsgade bys du på både salte og søte lekkerier av gutta bak disken.

Matnyttig rundtur

Hva med en mattur i byen med kjentmann? I Århus kan du
bli med på tur med en proff guide som viser deg steder du
neppe vil inne alene som turist. Velg mellom to eller ire timers tur innom marked og deilige matsteder som byr på
de deiligste smakebiter. Og en smakelig matoverraskelse!
Priser fra kr 470. Les mer på www.foodwalk.dk

Tips!

Dropp sommerferiemånedene! Drar dere utenom sommerferierushet, er
det litt bedre plass og ikke
så mange norske kjernefamilier på tur i Århus.

PYNT: I Decorate Shop inner du danske
favorittdesignere rimeligere enn hjemme.

Husk!
Ta med gode sko! Du kommer til å bli glad for det etter kilometer på kilometer gatelangs i den trivelige byen.

KOSELIG: Latinerkvarteret er
like hyggelige å rusle igjennom
hånd i hånd med den du er
glad i!

Sov søtt!

Villa Provence: I en brosteinsbelagt bakgård med hvite parasoller inner du inngangen til overnattingsstedet som topper
Tripadvisor-listen for Århus. Ikke uten grunn – du kan kjenne
skuldrene senke seg bare du kommer inn. Sentral beliggenhet.
Ca. kr 1500 for dobbeltrom inkl. frokost. www.villaprovence.dk
Hotell Guldsmeden: Fine rom, hyggelig betjening og deilig,
økologisk frokost. Veldig sentralt! Dobbeltrom fra
ca. kr 1300. www.guldsmedenhotels.com
Hotell Comwell: Perfekt for deg som liker Hay-design.
Hotellet er nemlig kun innredet med Hay-møbler. Stilig forretningshotell med sentral beliggenhet. Dobbeltrom ca. kr 1300
inkludert frokost. www.comwellaarhus.dk

Reisen hit
Århus har lyplass 45 minutter med buss utenfor
byen. Hit lyr British Airways og SAS fra Gardermoen, og Norwegian lyr til Billund. Norwegian er billigst med lybilletter fra kr 800, men prisene varierer
stort avhengig av sesong. Det er også mulig å ta ferge fra Oslo til Frederikshavn eller Larvik-Hirtshals,
og kjøre ned. Det tar i underkant av to timer.

•
•

•

HJEMMEKOSELIG:
Kähler Villa Dining.

dekket bord hos

Fantastisk lekkert opp

Århus på nett

www.visitaarhus.dk: Alt om byen.
www.vinkaarhus.com: Kulturnettsted
som har tips til både musikk, mat, hva
dere kan se og gjøre.
www.aoa.dk: Blant annet kåringer av
beste butikker, spisesteder etc., anmeldt
både av proffer og av folk lest.

JA, TAKK:
La
et perfekt ste nghoff & Juul Spiseri
i Guldsmed
d for lunsj ell
gade byr på
er middag.
lekre kake

r. Er også
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