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24 timmar ÅRHUS

10.00 Ligg
i gräset på
museitaket
3Från stan tar det

30–45 minuter att hoja
till Moesgaard museum,
invigt i oktober 2014. Ett
lysande arkeologiskt och
antropologiskt museum
med fokus på allt från neandertalare till vikingar.
Här får man dessutom
se Grauballemanden –
en perfekt konserverad
människa, begravd i en
dansk torvmosse några
hundra år efter Kristi födelse. Minst lika häftigt
är själva huset med sitt
160 meter långa tak - en
gräsklädd backe öppen
för alla.

Århus är Danmarks näst största stad
och som gjord för en heldag på cykel med en stor dos kultur.
Innan dagen är över slinker även
en och annan dansk öl ner.
08.00 En stadig
frukost på hotellet

1 Under vårt dygn ska vi cykla

till sevärdheterna – så en stadig
hotellfrukost påbjudes. Exempelvis på det nya hotellet Comwell
– med svart fasad, designfirman
Hays ljusa fräscha inredning och
fantastisk vy från de översta av de
tolv våningarna.
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09.00 Hyr en hoj

2Sommaren 2014 öpp-

nade cykeluthyraren Cycling Aarhus - stans första.
De erbjuder guidade
cykelturer men vi hugger
en hyrcykel á 110 danska
för en dag och trampar i
väg på bilfria cykelbanor
söderut längs vattnet.
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11.40 Snabbdopp i havet
4Strandvejen tillbaks till centrum
kantas av fina sandstränder och ett dopp
sitter fint innan du
trampar vidare.

13.00 Tapaslunch i hamnen
5Vindamark är en

skön vinbutik och tapasbar i Århus hamn
som aldrig skulle var
möjlig i Sverige: Vad
sägs om självbetjäning, fria smakprov
och möjlighet att
plocka mat lite som
det passar?
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”Vandra i en stor
regnbågsfärgad glascirkel
och bli ett med konsten”
13.50 En kort
sväng runt Aarhus ø

16.45 Bli ett
med regnbågen

6 Aarhus Ø är stans ny-

9 Aros är ett utsökt mo-

aste stadsdel och växer upp
på en konstgjord ö i hamnen. Kolla de vita spetsiga
husen som ska föreställa
isberg.

14.15 Möt 70-talet
på Den gamle by
7 Den gamle by är Århus
motsvarighet till Skansen,
fast utan djur. En fascinerande stadsmiljö med
hus från 1500-tal till nutid.
Senaste tillskottet är ett
hyreshus inrett som på
70-talet - titta in hos både
kärnfamiljer och ett vänsterkollektiv.

16.00 Gott fika
på Great Coffee
8Danskt kaffe är blaskigt

med svenska mått mätt.
Men inte på fiket Great
Coffee på Klostergade där
Sören Stiller Markussen,
Danmarks främsta barista,
sköter espressomaskinen.
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dernt konstmuseum, där
jätteskulpturen Boy var
mest berömd tills konstverket Your Rainbow Panorama stod klart uppe på
taket 2011. Vandra i en stor
regnbågsfärgad glascirkel
och bli en del av konsten.

19.30 Franskdansk middag på ET
10 Med cykeln tillbakalämnad är det dags för en välförtjänt middag. Boka bord
i förväg på ET, på Åboulevarden, där franska köket
möter dansk kreativitet.

22.30 Øl!

11 Orkar du en öl? Slå dig

ner på en av Åboulevardens
uteserveringar. Eller gå fem
minuter till de studenttäta
Latinkvarteren och ta en
god mikrobryggeriöl på Ris
Ras Filliongongong.
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