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 elVelaNgS: Århus 
sentrum er full av 
populære spisesteder. 
Foto: odd roar lange

Den nye smaken av 
Danmark

Nå vil Århus bli den nye «matropolen».
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Det er liten tvil, København er Nordens mat-
hovedstad. Og med restaurantsuksessene 
Noma og Geranium har de satt kongens by 
på verdens gourmetkart.

Samtidig skjer det spennende ting i fotsporene 
etter verdens beste restauranter. Blant annet i Dan-
marks nest største by, Århus.

Byen som gjennom årene som er blitt kjent som 
studentbyen, teaterbyen og museumsbyen. Nå er 
den også blitt matbyen.

Den andre byen
Mange europeiske storbyer har slitt med overtu-
risme. For mange turister som besøker for få ste-
der i byen på samme tidspunkt. Overturismen er 
kanskje sesongbasert, men sliter like fullt både på 
fasilitetene og menneskene. Derfor er «the second 
city» i ferd med å bli en stor reisetrend.

At man reiser til de nest største eller tredje  største 
byene. For bedre plass, komme seg unna turist-
strømmen og køene. Og færre turistfeller som 
tømmer lommeboka uten at det gir varige minner.

Har du ikke vært i Århus ennå? Da bør du sterkt 
vurdere om det ikke er på høy tid snart. Kanskje 
årets senhøsttur bør gå til byen som også er Jyllands 
hovedstad?

En sommer er over
Aarhus er sentrum i en svært spennende region 
med et stort utvalg av aktiviteter, events og gode 
opplevelser. Ikke minst på matfronten.

Sommerstid er Århus en attraktiv bade- og seil-
by. Med flotte bademuligheter, padling i kanalene, 
vakre strender og et aktivt regattamiljø. I måned-
skiftet mai/juni neste år kommer verdenseliten i 
havseilas på besøk – under Ocean Race (tidligere 
Volvo Ocean Race).

Også utover høsten er det stor utendørs aktiti-
vitet i Århus, selv om mange har trukket på land.

STEDER DU BØR BESØKE
Selv om Århus er en liten by i europeisk forstand så 
vil du ikke rekke over alle attraksjonene i løpet av 
ett feriebesøk. Det er egentlig fint, for da har du en 
god unnskyldning til å reise tilbake, i den grad det 
trengs en unnskyldning til slikt.
TIVOLI FRIHEDEN er byens stasjonære tivoli. Fra 
slutten av oktober er det weekendåpent, pluss hele 
uken før jul. Tivoliet ligger ca 2 km sør for sentrum.

DEN GAMLE BY er navnet på det store folkemuseet 
midt i sentrum. Bli med inn og opplevd hvordan 
livet var i tidligere tider. Svært barne- og familie-
vennlig. Legg spesielt merke til 60- og 70-talls-

kvartalet. Kanskje finner du minner fra din egen 
barndom eller ungdom her. Museet ligger midt i 
byen.
AROS ÅRHUS KUNSTMUSEUM har 17 700 kvadrat-
meter fordelt over ni etasjer og er med det et av 
Nord-Europas største i sitt slag. Dra på besøk, bli 
inspirert og overveldet. Ligger midt i byen.
MOESGAARD MUSEUM er et museum for arkeologi 
og etnografi, og ligger på den tidligere herregården 
Moesgaard i Århus. Museet flyttet i 2014 inn i ny-
bygg som fylles med nye utstillinger.

Museets presenterer en rekke enestående funn fra 
Danmarks oldtid, og den er tettere på den  norske 
enn mange aner. Ligger 15 minutters kjøring fra 
sentrum.
SCIENCE-MUSEENE. Her kan du oppleve tre  museer 
i ett og naturvitenskap i øyehøyde. Vitenskaps-
museene er en del av det naturvitenskapelige 
fakultet ved Århus Universitet. Vitenskaps-
museene inkluderer Steno-museet og Herbariet i 
Universitets parken, drivhusene i Botanisk hage og 
Ole Rømer-observatoriet i Højbjerg.

MAT OG DRIKKE
Århus har ikke nødvendigvis tatt opp kampen med 
København om å bli landets matsentrum. Men er i 
allikevel i ferd med å bli Jyllands mat-metropol, eller 
matropol som enkelte kaller det.

Og det er ikke uten grunn.
I 2017 fikk Restaurant FREDERIKSHØJ med 

stjerne kokk Wassim Hallal sin første Michelin-
stjerne. Og den har han beholdt helt til han i 2022 
fikk stjerne nummer 2. Jeg har vært der to ganger, og 
å oppleve teamet på Frederikshøj er en opplevelse 
du garantert vil huske lenge.

Det samme gjelder for nye RESTAURANT 
 SUBSTANS som nå ligger fantastisk til i 11. etasje i 
de gamle pakkhusene ved havneområdet Århus Ø. 
Restauranten lå tidligere midt i sentrum og hadde 
stjerne fra 2015-2019. Det franske kjøkkenet fikk 
stjernen tilbake i 2022 etter en vellykket flytting. 
90 til 100 prosent av maten og vinen på Substans 
er økologisk produsert.

- Vi var egentlig sterkt i tvil om vi ønsket å kjøre 
for en ny Michelinstjerne etter flyttingen fra sen-
trum. Men beliggenheten her fortjener det. Og det 
er blitt en lidenskap, sier kjøkkensjef René Mam-
men til Dagbladet.

Restauranten har en enkel og stilren 1960-tall-
sinnredning som bidrar til at en besøk her er også 
er en liten tidsreise.

GASTROMÉ er en intim og hyggelig restaurant 
som satser på nordisk mat. Du finner restauranten 
i en flott villa i Risskov. Også Gastromé fikk stjerne 
i 2022.

Den fjerde restauranten med Michelinstjerne 
i Århus er RESTAURANT DOMESTIC. Den ligger i 

 ODD ROAR LANGE
 orl@thetravelinspector.no

→

Med SUbStaNS: I 60-tallsstil tas gjestene i mot på topprestauranten Substans.  
Foto: odd roar lange

StJerNedrYSS: I 2017 fikk restaurant 
Frederikshøj med stjernekokk Wassim 

Hallal sin første Michelinstjerne. og den 
har han beholdt helt til han i 2022 fikk 

stjerne nummer 2.
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Mejlgade midt i sentrum. Restaurant har hvert år siden 
2017 fått tildelt den pristisjefyldte Guide Michelin. I 
2022 fikk de også Michelins Green Star for deres fokus 
på miljø.

For alle disse restaurantene gjelder en viktig ting:  
Bestill bord på forhånd. Å tro at du får bord på annen måte 
er som å tro på julenissen i oktober.

Ett hakk ned
Men du trenger ikke tømme lommeboken på de dyreste 
restaurantene for å få den beste smaken av Århus.

Guide Michelin har også noe de kaller Bib Gourmand, 
som betyr at her får du veldig god mat for pengene.

Og Århus har flere slike på kartet: RESTAURANT 
 PONDUS ligger like ved elven som renner gjennom byen. 
 RESTAURANT ANX er en annen, mens RESTAURANT MØF 
er den tredje. Her kan du kose deg skikkelig og allikevel 
ende opp med hyggelig lesning på regningen.

De små øyeblikkene
Nå trenger det verken være stjerner eller formelt skryt 
som sender de gode matopplevelsene til gjestene.

For virkelig god kaffe så er et besøk hos STILLERS 
 COFFEE i Stillersgade et gyllent øyeblikk du ikke må gå 
glipp av. Søren Stiller Markussen brenner og serverer kaffe 
fra den absolutt øverste hylle. Kaffe blir ikke helt det sam-
me etter dette. Så nå er du advart.

Nordmenn simpelthen elsker bakevarer, og kanelboller 
i særdeleshet. Er du en av disse så skal du få et tips du må 
sette en rød ring rundt.

LA CABRA i Graven 20 i Latinerkvarteret lager meget 
god kaffe. Men bakevarene er om mulig enda mer fantas-
tiske. Du kommer til å få vann i munnen og tårer i øynene 
når du skal fortelle om besøket her etter at du har kommet 
hjem.

DEN FINE UTSIKTEN
Man kan forledes til å tro at utsikt ikke er noe man kan 
nyte i pannekakelandet Danmark. Men, så feil kan man ta. 
KJØPESENTERET SALLING i Søndergade 27, midt i gågata 
var som kjøpesenter flest: Godt besøk i første etasje, og 
stadig mindre besøk oppover i etasjene. Kafeen på toppen 
var knapt nok noe å heve øyebrynene over.

Ikke før de kom på en lys idé. Kanskje er det mulig å 
gjøre noe ut av den store taketasjen? Arkitekter satte seg 
sammen med og husets planlegger og eiere, samt Århus 
kommune for å tenke ut endringer på taket. 30 millio-
ner danske kroner (42 millioner NOK) har ombyggingen 
kostet.

Bort med tekniske installasjoner og gammel takpapp. 
Opp kom en utendørs og en innendørs servering, kons-
ertscene og en utsiktsbro med glassplate som gjør at du 
står 27 meter over gågata og ser rett ned på travle mennes-
ker - hvis du tør. Parken på taket har hentet inspirasjon fra 
blant annet Coulée Verte René-Dumont i Paris og High 
Line i New York, som har forvandlet tomme byrom til at-
traktive, grønne fristeder for byens borgere og for turister.

Nå er ikke Salling Rooftop det eneste utsiktspunktet 
i byen.

«YOUR RAINBOW PANORAMA» på toppen av Aros er 
blitt et landemerke enten du ser mot det eller fra det.

KUNSTOPPLEVELSER
Jeg har allerede nevnt flere av attraksjonene som bør inn 
på lista over det du bør se i Århus. Men har knapt nevnt 
LATINERKVARTALET som har de hyggelige små butikke-
ne, unike serveringsstedene og smale gågatene. Du kan 
nesten ikke ha vært i Århus uten å ha ruslet rundt her i 
ro og mak. Dessuten er MØLLESTIEN byens vakreste gate 
med de små gamle husene fra 1700-tallet.

ÅRHUS KONSERTHUS er det største i sitt slag i 
 Skandinavia og feirer i år 40 år. Her er det over 1500 ulike 
arrrangement hvert år.

Midt i byen finner du ÅRHUS TEATER som har forestil-
linger seks dager i uka. Tar du taxi ut til konferansesenteret 
Fuglsøsenter finner du konsertlokalet med mer enn 60 
konserter årlig.

OVERNATTING
Århus har et godt utbygd tilbud av store og mellomstore 
hoteller.

COMWELL AARHUS ER det største og mest kjente av 
 disse. HOTEL VILLA PROVENCE er det hyggelige boutique-
hotellet. Mens BOOK1 er byens designhostel.

Vær også klar over at MØLLESTIEN 49 OG 51, gatens 
 minste hus, kan leies privat.

Vil du litt ut av byen, men samtidig være en spasertur 
unna, kan HELNAN MARSELIS HOTEL helt ved stranden 
være et alternativ.

reN kUNSt: aros kunstmuseum er blitt kjent over 
hele europa. Foto: odd roar lange

NYt SYNet: Utsikt og konsertmuligheter fra Salling 
rooftop. Foto: odd roar lange

regNbUeN: På toppen av aros kan man rusle gjennom regnbuen.  
Foto: odd roar lange
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 l Med båt til 
 Hirtshals eller 
Frederiks havn og bil 
derfra til Århus

 l Det er også 
mulig å ta tog fra 
 Frederikshavn

 l Fly til Århus luft-
havn – denne ligger 
43 km fra sentrum 
(flybuss eller taxi)

Det er også mulig å fly 
til Billund, men denne 
ligger noe lenger unna 
med sine 140 km.

SMakSoPPleVelSer: 
bli med til la Cabra. det 
er sannsynligvis lenge 
siden du har smakt noe 
bedre. Foto: odd roar 
lange

Visste du at...
17 AV TRAFIKKLYSENE i Århus har  

vikinghjelmer i det røde og grønne lyset?

ÅRHUS LIGGER BARE 40 km fra  
Himmelbjerget?

ØYA ANHOLT NORDØST for Århus har 
Nord-Europas største ørken?

FRA ÅRHUS ER det bare en liten  
båttur ut til Samsø som er et  

miljøforbilde for hele Norden?

god kaFFe: kaffen du får Stillers Coffee har hentet hjem en lang rekke priser. Foto: odd roar lange

Vakkert: det gamle 
 Møllestien er vakker – og 

her kan du bo i ferien.  
Foto: odd roar lange


