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Peters jul anno 1864
– bemærk fraværet
af gaver under træet.

I Den Gamle By gengives julen
1974, ligesom jeg husker det – med
kalenderstager, Jullerup Færgeby,
ja, sågar iskeren på væggen...

Gågaden glimter –
du kan også se den
oppe fra Sallings
glasbro, hvis du tør.

Masser af julemarkeder
frister over hele Europa,
men den ineste juleby
er tættere på. I Aarhus
er der lys og smil, mad
og drikke, shopping og
kultur for alle pengene.
Plus et nostalgisk besøg
i barndommens jul.
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kay, det er måske at stramme den,
når jeg siger, at jeg skal ”hjem til
Aarhus”, for jeg har ingen familie
i byen og har ikke boet der, siden jeg studerede til journalist i
slut-80’erne, hvor det i øvrigt hed
Århus. Men det føles altså som
at komme hjem. I det øjeblik, jeg træder ud
fra banegården, stiger humøret. Og det får
yderligere et hak opad, fordi det er juletid.
Et helt hav af lys glimter over gågaden, der
dufter af brændte mandler, og min juletur
er kun lige begyndt. Blikket er rettet mod
Viborgvej…

O

Som barn undrede jeg mig altid over
linjerne i Højt fra træets grønne top: ”Først
skal træet vises, siden skal det spises”, for
gran kan da umuligt smage særligt godt?
Ordene giver straks mere mening, når man
kommer til jul i Den Gamle By. I begyndelsen af 1800-tallet, hvor juletræet blev hentet
ind i borgerskabets stuer, var pynten nemlig
spiselig: Honningkager, karameller, sukkerkringler og æbler fristede på grenene, og
senere kom børnenes gaver også på, indtil
der ikke var mere plads, og de måtte rykke
ned på gulvet – nu indpakket i gavepapir
med modtagerens navn på.

AARHUS

Har du hang til nostalgisk julepynt, går du
ikke forgæves i Den Gamle Bys butikker.

Jeg slår et smut forbi 1974,
hvor julen i kernefamilien
sender mig direkte tilbage
til fortiden

100 procent kvindelig
hygge på toppen af
stormagasinet Salling.

Der er garanti for julestemning i Den Gamle By.

Mad for alle
smagsløg hos
Aarhus Street
Food.

Der er næppe noget, der kan sætte blus
under julestemningen som en tur gennem
”alle tiders jul” i den levende museumsby.
Efter at have oset i julepyntbutikkerne –
kravlenisser, ine ark med kræmmerhuse
til at klippe ud og lime sammen, den røde
kalenderstage, jeg husker fra min barndom
– slår jeg et smut forbi 1974, hvor julen i
kernefamilien sender mig direkte tilbage
til fortiden. Her er hessian-holderen til
julekort, her er plastiknisserne, der hænger
i deres røde huer, her er ”Jullerup Færgeby”
i det sort/hvide fjernsyn… Da jeg fortæller
den unge museumsguide, at vi først ik
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Rejsefakta

Lys for alle pengene i
Tivoli Friheden – meget
stemningsfuldt.

BO GODT: Vi boede på Hotel
Oasia, der ligger centralt ved
banegården og har de dejligste
Hästens senge og den sødeste
service, hoteloasia.dk
Wakeup Aarhus er prisvenligt og
centralt beliggende ved Bruuns
Galleri, wakeupaarhus.dk
Scandic Aarhus City ligger også
så centralt, at man lige kan trille
ned på gågaden, scandichotels.dk
SPIS GODT: Meisto i Volden 28
har fået en pris for at være den
bedste isk- og skaldyrsrestaurant, og det forstår man godt, når
man har spist der, meisto.dk

farve-tv hjemme i 1978, ser hun uudgrundeligt på mig.
Nå, man skal heller ikke dvæle for
længe ved fortiden, og jeg er også blevet
sulten. Frokosten kan passende indtages
på Aarhus Central Foodmarket på Skt.
Knuds Torv i midtbyen. Det er ikke så
stort, men her er varmt og hyggeligt og
noget for alle smagsløg: italiensk, asiatisk,
spansk, japansk – og også det lækreste
smørrebrød fra Kähler (med restaurant
i Bruunsgade). Hertil en enkelt macaron
til dessert.

På toppen
Kafen tager jeg lige i nærheden. Stormagasinet Salling har nemlig fået indrettet
den ineste rooftop café og bar. ”Ja, det er
jo blevet byens mødested”, siger den nydelige kvinde i elevatoren på vej op til sjette
sal. Og hun har ret. Alle borde i det lune,
indendørs glashus er optaget af veninder,
der drikker kafe og spiser og… ja, snakker.
Udsigten over byen er fremragende, og
udearealet med en lille scene og mange
pladser er formentlig superdejligt om sommeren. Heldigvis er glas-gangbroen, der
strækker sig ud over gågaden, spærret på
grund af glatføre, så slap min højdeskræk
da for det, selv om det sikkert er et rigtig
godt billedmotiv her 27 meter over jorden.
Selv om Salling Rooftop – sammen med
Magasins økologiske Greenilicious – er
charmerende, nye skud på caféstammen,
bør man ikke gå glip af Aarhus' gamle cafékultur: Casablanca, Jorden, Drudenfuss,
Englen… Det er proppet og lidt støjende og
smadderhyggeligt. På Jorden (som måtte
skifte navn fra Jorn, efter at kunstnerens
familie kom efter dem, men udtalen er den
samme) får jeg ikke lov at bestille en øl, før
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jeg har prøvesmagt alle hanerne. Det kan
man da kalde service!

Smag Aarhus
De primære behov er stillet; det er tid til
juleshopping. Hvilket ikke er spor svært i
Aarhus. Udover Salling, Magasin og Illums
Bolighus, der præsenterer sig smukt i det
gamle Meulengrachte Palæ, ligger små unikabutikker skulder ved skulder med tøj- og
interiørbutikker i Det gamle latinerkvarter.
Hvis det ikke er nok, så trask videre op til
Frederiksbjerg bag ved banegården, der
har lere af slagsen. Jægergårdsgade er en
rigtig perle, hvor man kan veksle mellem
at shoppe i de ine unika-butikker og hvile
benene på en af de mange spisesteder.
Jeg fortsætter videre op fra Frederiksbjerg og når frem til Tivoli Friheden, der
efter mere end 100 år har fundet på at åbne
portene i juletiden. Her er lysskulpturer,
karruseller, pariserhjul, madboder med
kandiserede æbler, gløgg og ”street food”.
Her er Julemandens værksted, ponyridning
for børnene og meget mere. Kom efter mørkets frembrud, det er lottest.
Med en kop varm julekakao i maven fra
caféen Hotel Chokolat i Bruuns Galleri er
der lige kræfter til at besøge Aarhus Street
Food i en gammel busgarage ved Rutebilstationen. Den kan minde en del om
Københavns hedengangne Papirø – her
er de skønneste madboder, fra indisk og
thai over ish & chips og pulled duck til
Mormors Køkken med tarteletter og en bod
med "byens bedste læskestegssandwich".
Sidstnævnte skal smages; det er trods alt
juletid. Udenfor på området sætter arrangørerne blus under en kæmpe æbleskivepande, der kan rumme 93 af slagsen. Jeg er
virkelig kommet hjem til jul i Aarhus. ■

Langhof og Juul i Guldsmedgade
er nordisk mad, økologi, hygge og
nærvær, langhofogjuul.dk
Kähler Spisesalon i Bruunsgade
(ja, det er dem med vaserne)
byder på smukt interiør, hygge
og smørrebrød med et lille tvist,
spisesalon.dk

En hapser til den søde tand hos
Aarhus Central Foodmarket.

Det er jo jul, så selvfølgelig skal man
smage en læskestegssandwich på
Aarhus Street Food ved Rutebilstationen.

