Århus vill vara en
grön stad, och
överallt finns växter
utplacerade.

Århus mest fotograferade gata är den
pittoreska kullerstensgatan Møllestigen,
där rosor klättrar på färgglada små hus.

Restaurangen Aros
food hall är verkligen
värd ett besök.

Stämningen är rolig –
på både danska och
svenska – på Northside.
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Drip coffee enligt konstens
alla regler på hippa kaffestället Great coffee på
Klostergade i Latinerkvarteren.

När husen i bakgrunden
byggdes erbjöds alla som
flyttade in en odlingslott
bestående av två pallkragar.

DEJLIGST I DANMARK
Århus har ofta hamnat i skuggan av Köpenhamn, men nu är det dags för Danmarks lyckligaste stad att kliva fram i rampljuset. Häng med till nästa års europeiska kulturhuvudstad!
TEXT OCH FOTO CECILIA BILLGREN

Badstuegade i Latinerkvarteren är en charmig
kullerstensgata med
många butiker.

Den som vill smaka många trevliga ölsorter på Mikkellerbaren på
Jægersborgsgade väljer de lite
mindre avsmakningsglasen.
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e stora hjulen rullar
stadigt och jämnt längs
cykelvägen utefter
vattnet. Regnmolnen
ruvar i horisonten och
skapar en passande kuliss till de ruffa
hamnkvarteren.
Vi stannar vid ett av många nybyggda
bostadsområden, det här med en egen
koloniträdgård precis vid havet. Prunkande
odlingslådor i regnbågens alla färger står
uppställda på pallkragar, och vår cykelguide
Christoffer Jakobson berättar om odlings
projektet som lockat många Århusbor.
– Byggherren som byggde husen här
bakom oss hängde påsar med fröer på de
nyinflyttades dörrhandtag, och det blev
succé direkt, säger han.
Tilltaget känns på något sätt väldigt
typiskt Århus, Danmarks näst största stad,
belägen på Jylland och gång efter annan
utnämnd till landets lyckligaste stad.
Här bor ungefär 330 000 personer, varav
en femtedel är studenter. Christoffer
berättar om ett annat byggprojekt i samma
område, där ett äldreboende har kombine
rats med studentbostäder, så att unga och
gamla bor vägg i vägg med varandra.
– Det har blivit väldigt uppskattat, säger
han innan vi rullar tillbaka mot centrala stan.
Århus är cykelvänligt och lagom stort så
att det mesta känns nära. Dessutom verkar
de flesta, likt Köpenhamnsborna, föredra
cykel framför bil – trafiken är föredömligt
lugn även mitt inne i city.
KULTURHUVUDSTAD
Århus är i det närmaste en perfekt
weekendstad. Här finns ett bra kulturutbud,
rolig shopping, gourmetrestauranger i
världsklass och härliga stränder – allt på ett
behändigt avstånd.
Just kulturutbudet har gjort att Århus,
tillsammans med Pafos på Cypern, blivit
vald till europeisk kulturhuvudstad 2017.
Då erbjuds mängder av kulturhändelser,
men redan under vårt besök i ett försom
margrönt Århus får vi uppleva musik i
världsklass. Festivalen Northside är inne på
sitt sjunde år, och under den dag som vi är
här uppträder bland annat Iggy Pop,
Chemical Brothers och Lukas Graham.
En av de hundratals volontärer som
hjälper till under festivalen är svenska Linda
Bertilsson. Hon har bott i Århus i ett par år,
och hon stormtrivs.
– Jag åkte hit för att se ett band och gillade
staden från första stund. Så jag blev kvar!
Hon åkte bara tillbaka till Sverige för att
hämta sin hund, och sedan dess har hon
bott här. Det bästa med staden är gemen
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skapen och att alla är så vänliga, tycker hon.
– Århus kallas ju för smilets by, leendets
stad. Och det stämmer verkligen. Jag gillar
gemenskapen, att alla jobbar tillsammans
för att åstadkomma någonting. Jag tror
danskar är mer ”gruppmänniskor” än vad
svenskar är, det passar mig och är något jag
verkligen har tagit till mig.
FESTIVAL MED FINESS
Northside är onekligen en festival som
engagerar hela byn och något som Århus
borna är väldigt stolta över. Och festival
området i stadens utkant är så långt från
leråkrar och avslaget burköl man kan
komma. Här finns ekologisk mat, en
cigarrbar och inte minst en champagnebar
– komplett med färska ostron!
Även matälskare kan alltså få sitt
lystmäte i Århus. Som första stad utanför
Köpenhamn fick i år tre restauranger
stjärnor i den prestigefyllda Michelingui
den, och ett par andra restauranger fick
utmärkelsen Bib Gourmand.
En av dem är Substans, där kocken René
Mammen står vid grytorna. Det är långt till
stärkta vita dukar och strama kypare. I stället
opretentiöst och avslappnat, och kocken själv
AVSLAPPNAD
SUCCÉ.
Chefskocken
och ägaren
till Michelinrestaurangen
Substans, René
Mammen.

välkomnar i skinnförkläde och uppkavlat så
att de vältatuerade armarna syns tydligt.
– Jag har precis kommit tillbaka från
restaurang Fäviken, berättar René och lyser
upp när han förstår att han fått middagsgäs
ter från Sverige.
– Det finns så otroligt mycket mat att
hämta i naturen uppe hos er, jättehäftigt!
De jämtländska skogar där stjärnkocken
Magnus Nilsson har sin prisbelönta
restaurang är kanske inte representativt för
hela Sverige, men vi nickar och håller glatt
med ändå.
Maten på Substans bygger på ekologiska
råvaror i säsong, och vi får en avsmaknings
meny med fräscha rätter med tonvikt på
grönsaker och fisk, allt vackert upplagt utan
att för den skull förvandlas till överdriven
konst. Den klart häftigaste rätten kommer
mot slutet, en salt citronglass smaksatt med
färsk timjan och oregano. Ljuvlig!
Efter middagen släntrar vi bort mot
stadens Latinerkvarter, där kaféer och barer
ligger vägg i vägg längs charmiga gränder.
En Gin och tonic senare konstaterar vi
att det här med att Århus ofta utnämns till
Danmarks lyckligaste stad – det kan vi godt
forstå!
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I Latinerkvarteren är
det lika mysigt att gå
in i butikerna som att
stanna utanför på gatan.

Vackert upplagd mat
på Substans.

Inte något avslaget burköl
så långt ögat når på musik
festivalen Northside.
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GÖRA & UPPLEVA
KULTURHUVUDSTAD
Hela 2017 pågår mängder av evenemang i
Århus. Konst och teaterföreställningar och
speciella event. Biblioteket och kulturcentrat
Dokk1 vid hamnen blir kulturhuvudstadens
samlingsplats. Musikfestivalen Northside är
försommarens stora händelse, då engagerar
sig hela staden.
Aarhus2017.dk
Northside.dk

Den gamle by är ett stort friluftsmuseum som visar hur livet i Danmark
har sett ut under olika epoker.

Stad med stil

Därför: En av två europeiska kulturhuvud
städer nästa år.
För vem: Den som älskar Köpenhamn
och är redo att upptäcka en ny dansk pärla.
Bästa tid: Året runt.

Konstmuseet Aros är mest
känt för den cirkelformade
regnbågstunneln högst upp,
signerad den isländske
konstnären Olafur Eliasson.

7 CYKLA
Århus är en cykelstad, och en guidad tur är ett
bra sätt att lära känna staden. Cykling Aarhus
har guidade turer på sköna cyklar, och har
även en app med en karta och massor av info.
Guidad tur 2,5 tim kostar 335 kr/pers.
Fredriksgade 78
Cykling-aarhus.dk
8 DEN GAMLE BY
Århus friluftsmuseum visar upp danskt
vardagsliv genom tiderna. Lite som Skansen,
men med mer fokus på människor. Hela
lägenheter inredda i olika tidsepoker, med
historier om människorna som bott där. No
stalgi och historia i snygg förpackning. Inträ
de: 145 kr/vuxna, barn upp till 17 år gratis.
Viborgvej 2
Dengamleby.dk

ÅKA HIT & RUNT

SHOPPING

BO

Århus är en riktigt bra shoppingstad, här
finns de flesta danska designer och kedjor
representerade. I Latinerkvarteren finns
mängder av små butiker med barnkläder,
design, keramik och mode. De stora kedjorna
finns på Århus eget Strøget, Østergade.
Missa inte den snygga Haybutiken på
Rosenkrantzgade 24.

Åka hit: SAS flyger direkt från Stockholm till
både Århus och Billund, som ligger nära.
Pris från 1 400 kr t/r. Cirka 50 minuters resa
från båda flygplatserna in till Århus, flygbussar
finns. Ta sig runt: Århus är litet och det är
gång och cykelavstånd till allt.

1 CABINN
Enkelt vandrarhem mitt i stan, nyrenoverat
med små dubbelrum och eget badrum.
Frukostmatsal finns. Dubbelrum från 835 kr.
Kannikegade 14, precis bakom Åboulevarden
Cabinn.com
2 COMWELL
Stort hotell där alltifrån sängbord till galgar
är designade av danska Hay. Lite utanför
centrum, men ändå gångavstånd till allt.
Fantastisk frukostbuffé. Dubbelrum från
1 875 kr inkl frukost.
Værkmestergade 2
Comwell.dk
3 VILLA PROVENCE
Charmigt boutiquehotell med individuellt
inredda rum i fransk stil och en mysig inner
gård. Centralt läge nära kanalen. Dubbelrum
inkl frukost från 1 700 kr.
Fredens Torv 10
Villaprovence.dk

SNABBKOLL: ÅRHUS

Land: Danmark.
Språk: Danska.
Tidsskillnad: Ingen.
Valuta: 1 dansk krona ≈ 1,30 SEK.
Läs mer: Visitaarhus.dk
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UTE SENT
ÄTA & DRICKA
4 SUBSTANS
En av tre Michelinrestauranger i Århus.
Nynordisk meny med ekologiska råvaror i
avslappnad och opretentiös miljö. Avsmak
ningsmeny med sju rätter och vinpaket för
2 870 kr/pers. Paret bakom Substans driver
även den något enklare restaurangen Pondus,
som har en Bib gourmandutmärkelse.
Fredriksgade 74
Restaurantsubstans.dk
5 AROS FOODHALL
Restaurangen i konstmuseet Aros är väl värd
ett besök, och även här är det fokus på lokal
producerad och ekologisk mat. Restaurangen
har en egen köksträdgård på taket till museet.
Serverar lunch tisdag–söndag, middagsmeny
på onsdagar och specialmeny vissa fredagar.
Avsmakningsmeny kväll inkl. vinpaket: 1 300 kr.
Aros Allé 2
Aros.dk
6 LATINERKVARTEREN
Gatan Klostergade/Graven är kantad av mysi
ga fik, barer och restauranger. Strosa omkring
och slå dig ner där det ser trevligt ut!

Århus är också en studentstad, och det märks
i det stora utbudet av barer och klubbar. Även
här är Latinerkvarteren ett bra ställe att börja
i. Jægersgårdsgade är en annan bra bargata,
med till exempel en Mikkellerbar och trendiga
baren St. Pauls apothek. Vinbaren Vin Den
mark nere vid hamnen har ett roligt självbe
tjäningskoncept – alla flaskor står framme i
lokalen och man lägger pengar i en skål.
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