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Dette års sommer og sommerferie bliver for mange en 
anderledes oplevelse end normalt. Vi kan ikke rigtigt rej-
se ud i den store verden, som mange tidligere har gjort, 
og derudover er der forbehold og nye regler for vores 
færden. Men lad os bevare optimismen og nyde de dan-
ske himmelstrøg og Smilets By i fulde drag.

Byens butikker, spisesteder og kulturliv er nu åbnet 
op igen, og alle står klar til at byde indenfor til hygge 
og samvær, og heldigvis har Aarhus masser af gode 
sommeroplevelser at byde på i de kommende måneder. 
Aarhus byder nemlig på både museer i verdensklasse, 
et bredt udvalg inden for shopping, et spændende hav-
neområde, samt strand og skov inden for gåafstand. 
Det gastronomiske niveau er højt, atmosfæren er livlig, 
og byen emmer af historie, der strækker sig helt tilbage 
til vikingetiden. Om du er til museer, små eller store at-
traktioner, livlig atmosfære eller ro, så har Smilets By det 
hele, og du kan læse meget mere om 
nogle af sommeroplevelserne i denne 
avis. 

Mange aarhusianere har måske ikke 
prøvet at være ”turist” i egen by, men 
det vil jeg meget gerne opfordre til at 
prøve af i år, og derfor vil denne avis 
blandt andet byde på temasider om de 
mange oplevelser, der er at finde her i 
Aarhus – oplevelser og seværdigheder, 
som du måske ikke tænker over i hver-
dagen, men som bestemt er et besøg 
værd. Har du fx overvejet en overnat-

ning på et af byens mange hoteller, som står parate 
med åbne arme? Eller hvad med en guidet tur rundt til 
byens både kendte og mindre kendte steder, som du 
kan læse om her i avisen? Ja, mulighederne for sjove, 
anderledes og spændende oplevelser for både store og 
små er mange – også selvom din sommer i år tilbringes 
under den aarhusianske himmel. Husk blot at det stadig 
er vigtigt med omtanke og fornuftig afstand til hinanden. 

Vi glæder os meget til at byde dig velkommen til som-
mer i Smilets By.

Claus T. Bech, 
direktør Aarhus City Forening

Smilets By – Sommer i Aarhus
Avisen udkommer med Århus Onsdag og Lokalavisen Aarhus onsdag 17. juni og er desuden at finde  
hos udvalgte forretninger i Aarhus. Desuden findes avisen som onlineversion, som kan ses på 
aarhus-city.dk, aarhus-onsdag.dk og aarhus.lokalavisen.dk

Udgiver: Jyllands-Postens Lokalaviser i samarbejde med Aarhus City Forening.
Oplag: 104.000 stk.  
Distribution: Århus Onsdag og Lokalavisen Aarhus, uddeles i Aarhus Kommune og omegn.  
Ansvarshavende: Chefredaktør Claus Krogh.
Artikler: Jyllands-Postens Lokalaviser, Lene Grønborg Poulsen og Aarhus City Forening.
Forside dronefoto: Christer Rise Malfoy.
Grafisk koordinator: Grand&ko. 
Tryk: Jyllands-Postens Lokalaviser. 

S o m m e r e n  e r  o v e r  o s , 
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Ruskindssandaler 
skinner om kap med solen
Smid strømperne og hop i disse lækre ruskinds- 
sandaler med åben snude, nittedetaljer og lukning 
med rem ved anklen. Sandalerne har en flad sål, så 
de er perfekte til de fleste sommerture – om du skal til 
byen, stranden eller skoven. 
 Ruskindssandaler i gul, Bianco.  
 Pris: 449,95 kr. 

S t ø t  d i t  l o k a l e  b u t i k s l i v  o g  k ø b  n y e  p ro d u k t e r, 
d e r  f o r s ø d e r  d i t  s o m m e r l i v.  A a rh u s  C i t y 

h a r  m a s s e r  a f  s k ø n n e  s o m m e r v a re r  p å  h y l d e r n e , 
o g  v i  h a r  h e r  s a m l e t  e n  g u i d e  m e d  f o r s k e l l i g e 

” m u s t - h a v e s ”  d e n n e  s o m m e r.

SKØN 
SOMMERSHOPPING 

I SMILETS BY

Neglelak i sarte nuancer
Gå sommeren i møde med nye farver på hænder og 
fødder. De sarte farver fra Kure Mazaars kollektion 
Soft Minerals er perfekte til denne sæson. Farverne er 
lavet af naturlige ingredienser som hyldebær, radiser 
og søde kartofler. 
 Neglelak fra Kure Mazaar, Bahne.  
 Pris: 125 kr. 

Det bedste sted i haven
Er der noget bedre end en afslappende stund i haven i 
godt vejr? Her i hængekøjen kan du slappe af til lyden 
af fuglefløjt og måske legende børn. Hængekøjen er 80 
x 200 cm, og udformet i hvid, klassisk stil. 
 Hængekøje Bergfink, Jysk.  
 Pris: 125 kr. 

LED-lanterne 
til en perfekt sommeraften
Glæd dig til smukke sommerfester i haven med ven-
ner og familie denne sommer. Med en LED-lanterne får 
du en ekstra hyggelig belysning med en særlig glød.  
LED-lanternen er lavet af rattan og plastik, og den har 
en diameter på 15 cm og en højde på 20,5 cm. 
 LED-lanterne, Søstrene Grene.  
 Pris: 118 kr.

Herre-anorak med farve på
Her er en let og praktisk herre-anorak, som er nem at 
pakke ned i rygsækken. Den er perfekt til kølige som-
merdage og ture i naturen, hvis du vil udforske det 
danske sommerland. Gliis Anorak Men fra Lundhags 
er syet i miljøvenligt LPC – et materiale, der består af 
65% genanvendt polyester og 35% økologisk bomuld. 
Stoffet er hurtigttørrende og beskytter mod vinden, og 
derudover er jakken vandafvisende.
 Gliis Anorak Men fra Lundhags, Eventyrsport. Pris: 999 kr. 06  |  SOMMER I AARHUS  2020
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Udforsk de hyggelige kvarterer i indre by 
I Aarhus kan du opleve både hyggelige gamle bro-
stensbelagte gader eller nye og hippe kvarterer. Men 
én ting har de alle til fælles - hyggen, de venlige lokale 
og byens helt unikke atmosfære. Besøg blandt andet 
det brostensbelagte Latinerkvarter, som byder på en 
masse specialbutikker, mens Mejlgade er kendt for 
sit hippe og urbane miljø, hvor caféer, barer og spise-
steder ligger side om side og skaber en lang, livlig  
og mangfoldig gade. Vestergade tilbyder shopping 
og charme for den stilbevidste, mens Frederiksbjerg  
er fyldt med små butikker, gamle værtshuse samt skønne 
barer og restauranter. Snyd heller ikke dig selv for en  
tur til Aarhus Ø, som er en sprudlende og ny bydel 
tæt på havnen og havet.

TURIST I EGEN BY
S o m m e re n  b y d e r  p å  e t  v æ l d  a f  o p l e v e l s e r  i  A a rh u s .  
Tu r i s t d i re k t ø r  P i a  L a n g e  C h r i s t e n s e n  a n b e f a l e r  h e r  

f o r s k e l l i g e  m u l i g h e d e r  t i l  d i g ,  d e r  g e r n e  v i l  v æ re  
t u r i s t  i  e g e n  b y  d e n n e  s o m m e r. 

skoleklasser eller individuelle gæster. Turene er ikke 
kun for de mest hårdføre kulturelskere, men er en lære-
rig oplevelse for alle - med udgangspunkt i kulturen i 
Aarhus. Endelig er der Aros Adventure, som er en lokal 
event- og oplevelsesoperatør, hvis formål er at lave au-
tentiske oplevelser i Aarhus og Østjylland.

Tag en tur i bølgen blå
Hvad er skønnere end at hoppe en tur i havet på en 
varm sommerdag. Og Aarhus har en perfekt beliggen-
hed til en dag ved havet. Syd for Aarhus, omkranset 
af skov og bakker, ligger Moesgård Strand. Den Per-
manente er en af byens bedste og mest populære 
badestrande. Den Permanente ligger kun 2,5 km nord 
for Aarhus centrum og har livreddere i sommerperi-
oden samt lukkede omklædningsrum, kiosk, toilet-
ter og vandhaner. Lidt længere mod nord finder du 
Bellevue Strand ved forstaden Risskov. Her er færre 
strandløver og flere børnefamilier, og det er en dejlig 
sandstrand med meget fint sand og meget få sten i 
vandet. Havbanen på Aarhus Ø er en åben bane for 
såkaldte ”bløde” vandsportsaktiviteter, og den kan be-
nyttes frit af alle. Endelig er der byens nye mødested 
Bassin 7. Her smelter kulturliv, byliv og havneliv sam-
men og skaber den nye Ø-promenade. Langs prome-
naden kan du få stillet sulten og tørsten i de mange 
mad- og drikkeboder, prøve kræfter med wakeboarding 
eller tage en dukkert i Havnebadet. 

Tag en tur i bølgen blå 
i havnebadet ved byens 
nye mødested Bassin 7. 
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Foto: VisitAarhus/Runi Photopop

Artiklen fortsættes på side 12.

Tag på guidet rundvisning
Guidede rundvisninger kan også foretages i egen by. 
Der er sikkert en masse, du ikke ved om Aarhus, og 
guiderne fra AarhusGuiderne, Aarhus Culture Walks og 
Aros Adventure står klar med nye oplevelser. Aarhus-
Guiderne er en stab af 50 erfarne, sprogkyndige og 
autoriserede turistguider, som alle har bestået den 
autoriserede guideuddannelse og dermed er certifi-
cerede af Aarhus Guideforening. Aarhus Culture Walk 
tilbyder guidede ture til såvel store og små grupper, 

Se aarhuskvarterne fra en bycykel
Snup en bycykel og oplev kvartererne i Aarhus. Kør en 
tur på Aarhus Ø, snup en fiskefrikadelle hos fiskehand-
leren, tag en kop kaffe på én af byens caféer, og gå 
ikke glip af god shopping på brostenene. Eller kør en 
tur ud i skoven eller ud til én af Aarhus’ mange strande. 
Hvis du vil guides rundt på cykel, så står Cycling 
Aarhus klar til at hjælpe dig. På turene vil lokale guider 
vise dig de vigtigste seværdigheder krydret med facts 
og fortællinger på en smuk og anderledes sightseeing-

tur, der også bringer dig uden for det snævre centrum 
af Aarhus. Hver tur har sit eget tema, hvor du kan se 
helt nye sider af byen. Oplev for eksempel havnen, nye 
sider af arkitekturen i Aarhus eller de største sevær-
digheder – alt sammen set fra cykelsædet.
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Nyd en grøn buffet
Byen byder på masser af lækre og grønne madtilbud 
til dig, der gerne vil spise mere plantebaseret. Hos 
Aarhus Streetfood finder du for eksempel restaurant 
Plant Food. Her er maden 100 procent plantebaseret, 
100 procent økologisk og 100 procent hjemmelavet.  
Menuen skifter med sæsonens udbud af råvarer, så kig 
forbi det grønne køkken og tjek menuen ud.

En anden mulighed er at besøge Restaurant Hærværk, 
der i 2019 modtog Michelin Guides nye “det grønne 

Prøv Michelin på toppen af Pakhusene
Fra 12. juni kan du få en helt ny og særlig madople-
velse midt i Aarhus. Restaurant Substans åbner nem-
lig på toppen af Pakhusene for gæster. Restauranten 
er indrettet med inspiration fra 1960’ernes stilrene 
arkitektur i enkle og naturlige materialer, der skaber  
varme og nærvær i lokalet. Restaurantens kokke 
er ikke bundet af dogmer, og de fokuserer i stedet 
på en grundlæggende respekt for lokale, årstids-
bestemte råvarer og godt køkkenhåndværk. I de nye 
lokaler bliver der plads til 25 spisende på 13. etage 
og 60 på 12. etage, og restauranten får mulighed for 
at afholde selskaber, da etagen under restauranten 
også bliver tilgængelig for Substans. Det er både en 
unik smagsoplevelse og udsigt, der venter fremtidige 
besøgende.

Se Aarhus fra tagterrasserne
Aarhus er utrolig smuk, når du kigger ud over byens 
tage og spir fra oven. Og det er der faktisk mange  
steder i byen, hvor der er mulighed for. I regnbuen på 
ARoS får byen et farvet og kunstnerisk skær. Fra top-
pen af Salling Rooftop kan du se ud over byen med 
en drink eller kop kaffe i hånden, eller de modige kan 
opleve et ekstra sug i maven, når de træder ud på den 
nervepirrende Salling Skywalk – en glasplade i 27 cm 
tykkelse over Strøget. Sallingtårnet på Aarhus Ø gi-
ver dig udsigten ud over Aarhus Ø såvel som ind over 
træbådsmarinaen og byen fra vandsiden. Endelig er 
det skrå tag på Moesgaard Museum eller Godsbanen 
også en sjov udflugt, mens du på toppen af Bruuns 
Galleri kan tage dig et slag minigolf med lækker udsigt. 

AarhusCARD 
Gå turisterne i bedene og køb et AarhusCARD. 
Kortet giver dig gratis entré til attraktioner og 
museer i Aarhus, og du har mulighed for at 
benytte gratis offentlig transport til at komme 
rundt i byen.

Aarhus har seværdigheder og museer for  
alle og på mange niveauer. De mest besøgte 
attraktioner i Aarhus er Den Gamle By, ARoS, 
Moesgaard Museum og forlystelsesparken 
Tivoli Friheden samt byens internationale  
koncerthus Musikhuset Aarhus.

Se mere på  
www.visitaarhus.dk/aarhuscard

Fra toppen af Salling Rooftop kan du se ud over byen med en drink eller en kop 
kaffe i hånden, eller de modige kan opleve et ekstra sug i maven, når de træder 
ud på den nervepirrende Salling Skywalk – en glasplade i 27 cm tykkelse over 
Strøget.
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Artikel fortsat fra side 10.

kløver”-pris for bæredygtig gastronomi. Her er der 
fokus på lokale grøntsager, og menuen er derfor også 
dynamisk. Restauranten arbejder således med at hånd- 
tere friske sæsonråvarer på de præmisser, som helt 
naturligt følger dem og de små lokale producenter og 
leverandører. Vil du have ekstra inspiration, kan du 
booke en guidet tur fra restaurant til restaurant med 
Food Walks for at smage og sanse de forskellige køk-
kener og samtidig få en anderledes oplevelse af byen. 
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S o m m e re n  i  A a rh u s  s k a l  f y l d e s  m e d  k u l t u re l l e  v i t a m i n e r. 
Vi  b r i n g e r  h e r  e t  b u d  p å  f l e re  f o r s k e l l i g e  m u l i g h e d e r  t i l  i n s p i r a t i o n .

Fotos venligst udlånt af Den Gamle By.

Den Gamle By
Da farfar var dreng
Hvordan legede farfar, da han var dreng? Og hvad 
med oldemor? Få svar på spørgsmål som disse i Den 
Gamle By i Aarhus, der byder på både toppede bro-
sten og hestevognskørsel samt elektronikforretninger 
og en lejlighed fra 70’erne. Den Gamle By i Aarhus 
fortæller nemlig både om gammel og ny historie, og 
her er masser af sjov for både store og små. Der er 
mulighed for at medbringe maden, eller du kan også 
besøge et af de forskellige spisesteder. Stedet er kort 
sagt en fantastisk tidsrejse:  fra 1864 med aktører og 
bindingsværkshuse, til 1927 med gavlreklamer og au-
tomobiler og videre til 1974 med postbud, frisind og 
velfærd. Den Gamle By er grundlagt i 1909 som ver-
dens første frilandsmuseum for byernes kulturhistorie. 
I 1914 åbnede museet på den nuværende placering i 
Botanisk Have i Aarhus midtby.

 Den Gamle By, Viborgvej 2, 8000 Aarhus C.

Kunsthal Aarhus
Få indtryk fra kunstens verden, når Kunsthal Aarhus 
åbner dørene for mange nye og vidt forskellige indtryk. 
Museet er et moderne udstillingscenter for samtids-
kunst i hjertet af Aarhus, og her kan du opleve nye 
værker og kunst på internationalt niveau, der rela-
terer sig til menneskers hverdagsliv. Kunsthal Aarhus 
præsenterer et varieret udstillingsprogram indenfor 
samtidskunst, som rummer installation, performance 
og video. Stedet er grundlagt i 1917, og det er én 
af de ældste kunsthaller i Danmark og Europa. 
Nikolaj Recke og Sven Augustijnen er blandt de 
aktuelle navne på museet denne sommer. 

 Kunsthal Aarhus, J.M. Mørks Gade 13, 8000 Aarhus C.

Moesgaard Museum 
Pompeji og Grauballemanden
Oplev menneskets mangfoldighed i fantastiske ram-
mer på Moesgaard Museum, som byder på spæn-
dende arkæologiske og etnografiske udstillinger for

 hele familien.  Museets populære udstilling ”På vej 
mod katastrofen – Pompeji og Herkulanum” er blevet 

forlænget til september, så den har du mulighed for at 
opleve hele sommeren. I de faste udstillinger kan du 
blandt andet møde Grauballemanden eller opleve et 
drabeligt slag fra alle fire sider på store skærme. Der er 
også forskellige aktiviteter for børn, som du kan tjekke 
på museets hjemmeside. En tur på museets skrå tag 
er også en skøn del af et besøg på Moesgaard, mens 
caféen byder på både mættende retter samt kaffe og 
kage. 

 Moesgaard Museum, Moesgaard Alle 15, 8270 Højbjerg.

KULTUREL 
SOMMERFERIE 

I AARHUS

Foto: Nikolaj Recke, Insecurity Zone, 2009
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Foto: Moesgaard Museum

Artiklen fortsættes på side 16.



Godsbanen
Velkommen til en smeltedigel af kunst og kultur i et 
urbant miljø. Godsbanen er et kulturproduktions- 
center, og her er noget for enhver smag. På stedet er 
der kunst- og fotografiudstillinger, teater, oplæsninger, 
tøjmarkeder, mens du også kan nyde en god middag 
eller en kop kaffe i restauranten Spiselauget. Har du 
selv lyst til at være kreativ, kan du arbejde i værksted-
erne og projektlokalerne eller deltage i et af de mere 
end 400 årlige arrangementer. Stedets arkitektur er 
også værd at nævne. Den grå betonbygning hæver sig 
i området med sit skrå tag, som du også kan komme 
op på. Så tag endelig traveturen til toppen, hvor du har 
en et fantastisk udsyn ud over en ny og kreativ bydel 
i Aarhus. 

 Godsbanen, Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C.

Vikingemuseet
Dybt nede under Aarhus kan du se skelettet af den 
ældste aarhusianer, der til dato er fundet. Måden, han 
ligger på, vidner om, at vi har med en mordgåde fra 
vikingetiden at gøre. Lyder det makabert og spæn-
dende? Så skal du tage på Vikingemuseet i Aarhus 
denne sommer, hvor du får masser af viden om vikinge- 
tiden i Aarhus. Selve museet er også lidt af en skjult 
skat, og du skal måske lede lidt, før du finder det. Mu-
seet hører egentlig under Moesgaard Museum, og det 
er baseret på udgravninger på Store Torv ved Nordea. 
Det er også her, at du gennem en trappe kommer ind 
til museet.

 Vikingemuseet, Skt. Clemens Torv 6, 8000 Aarhus C.  

Kvindemuseet
Også for mænd
Et af verdens få kvindemuseer ligger midt i hjertet af 
Aarhus. Her sætter de fokus på kønnenes kulturhisto-
rie og diskuterer kønsproblematikker, ligestilling, krop 
og seksualitet. Men det er altså ikke kun et museum 
for kvinder, og mænd er yderst velkomne i den smukke 
bygning ved siden af byens Domkirke.
Her kan du opleve forskellige nye og faste udstillinger, 
mens caféen byder på hyggelige rammer og lækker 
mad. ”Pigernes og drengenes historie” er én af de 
faste og populære udstillinger på museet. Udstillingen 
bygger på en række konkrete børns liv og omhandler 
temaer som familie, skole, børnearbejde og leg samt 
forskelle på piger og drenge. I udstillingen følger man 
børnene rundt blandt deres genstande, og det er med 
til at tegne billedet af de forskellige børns liv og vilkår. 

 Kvindemuseet, Domkirkepladsen 5, 8000 Aarhus C.

Foto venligst udlånt af Kvindemuseet

Fotos: VisitAarhus/Runi Photopop
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Guidede ture i Aarhus

10 RUTER I AARHUS 
DU SKAL SE

RUTE 3: Livet ved havet
 Start ved Havnens Perle

Start ved Havnens Perle, 
derfra til Aarhus Søfarts 
Museum, åben tirsdag 
kl. 11-16. Videre ud 
på Aarhus Ø og se de 
forskellige bygninger fra 
vandsiden, og så gå ind 
langs fiskerihavnen og 
lystbådehavnen til Flem-
ming Bamse Jørgens-
ens Plads, P. Clausens 
Fiskehandel, og så slutte 
ved Restaurant Anker. 

RUTE 4: Museer i Aarhus
 Start ved Vikingemuseet 

Start ved Vikinge-
museet og så videre 
forbi Helen Schous 
rytterstatue af Christian X 
hen til Marseliskapellet 
og Domkirken, så forbi 
Aarhus Teater udefra, 
og til sidst afslutte med 
besøg og oplæg på 
Kvindemuseet. 

Glæd dig til 
at opleve Aarhus på 
en ny og unik måde. 

Billetter kan købes 
gennem FO-Aarhus: 

www.fo.dk

Aarhus Havn før og nu, Det hippe Aarhus eller Den Børnevenlige Rute. 
Mulighederne er mange i de nye guidede ture, som udbydes i Aarhus 
denne sommer. 
Turene, som vil have en varighed af én til halvanden time, vil være 
suppleret af korte oplæg fra nøglepersoner hos nogle af de kulturinsti-
tutioner og seværdighederne, man kommer forbi.
”Vi er glade for at kunne sætte fokus på Aarhus på en ny og sjov måde, 
og vi håber, at de nye ruter kan inspirere både aarhusianere og turis-
ter,” forklarer direktør ved Aarhus City Forening Claus Bech.
 
Inspiration fra en bog
Tilbage i 2017 fik journalist Peter Vestergaard og hans kone, arkitekt 
og kunstner Lena Bendt en opgave med at finde kendte og ukendte 

spændende steder i Aarhus og formidle dem på en unik måde. Det er 
der kommet en bog ud af, som hedder “111 steder i Aarhus som du 
skal se”, og den er et festfyrværkeri af inspiration for både turister og 
indfødte aarhusianere, der vil kende deres by bedre. 
Og de to forfattere er ikke hvem som helst. Peter Vestergaard har 
en fortid som blandt andet pressechef hos Aarhus som Europæisk  
Kulturhovedstad og chefredaktør på Århus Stiftstidende, mens Lena 
Bendt er uddannet arkitekt og kunstner. Begge er de født i byen og har 
boet her omkring 50 år, så på mange måder var de perfekte til at skrive 
bogen. Et tysk forlag har de overordnede rettigheder til “111 steder”, 
men i Danmark har Forlaget Frydenlund købt dem. 

Spar Nord Fonden er venlig bidragsyder til projektet.

M e d  u d g a n g s p u n k t  i  b o g e n  ” 111  s t e d e r  i  A a rh u s 
s o m  d u  s k a l  s e ”  u d b y d e s  n u  e n  r æ k k e  s p æ n d e n d e 

g u i d e d e  t u re  r u n d t  i  A a rh u s .  R u t e r n e  e r  b l e v e t  t i l  i  e t 
s a m a r b e j d e  m e l l e m  A a rh u s  C i t y  F o re n i n g ,  F O - A a rh u s , 

A c t i v e  A a rh u s  o g  b o g e n s  t o  f o r f a t t e re 
æ g t e p a r re t  P e t e r  Ve s t e rg a a rd  o g  L e n a  B e n d t .

RUTE 1: Aarhus Havn – Før & Nu
 Start ved Mindet 1, 8000 Aarhus C

Historien om havnen, 
videre til DOKK1 og 
ind og se Gongen, den 
store klokke, biblioteket, 
oplæg om bygningen, 
Poseidon-skulpturen, 
Sirene af Prins Henrik, 
Toldboden, Endless 
Connection, Skt. Oluf 
Kirkegaard, Mejlgade, 
hvor vi slutter ved Teater 
Bodega. 

 

RUTE 2: Den Børnevenlige
 Start ved DOKK1  
 på Legepladsen Kloden

Start ved DOKK1 på 
Legepladsen Kloden, 
hvor vi besøger lege-
pladsen, parkerings-
anlægget og Magic 
Mushrooms, Endless 
Connection, Havnebadet 
og Aarhus Watersports 
Complex (åbner først 
kl. 16.00), hvor vi slutter 
turen. Husk badetøj. 

Fotos: Henrik Bjerregrav
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RUTE 5: Sporten i Aarhus
 Start ved Stadionsøerne

Start ved Stadionsøerne, 
derfra går vi til John 
Stampes Plads til en tur 
på stadion og et unikt  
indblik bag kulissen, 
hvor man normalt ikke 
får adgang som pub-
likum. Så skal vi forbi 
Cyklebanen og slutter 
ved Jydsk Væddeløbs-
bane med oplæg. 

RUTE 8: Multikulturelle Aarhus
 Det nye og gamle Gellerup

Her skal vi rundt og 
opleve både det nye og 
gamle Gellerup, så på 
turen besøges Bazar 
Vest, Gellerup Bypark, 
den gyldne byport og 
ikke mindst Aarhus 
Kommunes nye domicil, 
Blixens. Der vil være 
oplæg undervejs på 
ruten, så man både får 
indblik i nutiden og  
fremtiden for området. 

 

RUTE 9: Kunsten i Aarhus
 Byens mindre kendte kunstskatte

En del af byens mindre 
kendte kunstskatte 
besøges på denne tur, 
hvor vi starter med 
Musikhusets kunst-
skatte, videre til Minde-
parken, Atomkraft? 
Nej tak!, Bernhardt 
Jensen-skulpturen, Hotel 
Royals kælder og tilsidst 
Mågekysset inden turen 
afsluttes ved Street 
Food. 

 

RUTE 10: Universitetet i Aarhus
 På rundtur

Selve Universitetet er 
optaget som et af de 12 
mest betydningsfulde 
bygningsværker i Dan-
mark af Kulturministeriet 
og bestemt ikke uden 
grund. På denne tur 
besøger vi Antikmuseet, 
Universitetsparken, Det 
Kgl. Bibliotek, Animal-
udstillingen på Natur-
historisk Museum og 
en række skjulte perler i 
området. 

RUTE 6: Hippe Aarhus
 En gåtur gennem Jægergårdsgade

En gåtur gennem 
Jægergårdsgade, hvor 
der i dag findes de mest 
trendy steder i Aarhus. 
Her hilser vi på kerami-
keren, den lokale kaffe-
pusher og stedet med 
øl fra danske mikrobryg-
gerier. Turen fortsæt-
ter ned til Kulbroen og 
slutter ved restaurant 
Kohalen. 

RUTE 7: Marselisborg Slotspark
 Interessante kunstværker og historier  
 

Her er der et væld af 
interessante kunst-
værker og historier, og 
på turen besøger vi både 
Rømerhaven, Marselis-
borg Mindepark med 
monument, Slotsparken 
og Forstbotanisk Have. 
Denne tur er pakket med 
dansk historie, anek-
doter om kongefamilien 
og spændende kunst i 
skøn natur.  

 



D u  k a n  m å s k e  i k k e  o v e r n a t t e  i  B a n g k o k  e l l e r  N e w  Yo r k 
d e n n e  s o m m e r.  M e n  e n  t u r  i  d i n  e g e n  b y  e r  o g s å 

e t  g o d t  b u d  p å  e n  l æ k k e r  o g  a f s l a p p e n d e  f e r i e a k t i v i t e t . 
N y d  e n  a f t e n  i  A a rh u s  o g  d ro p  t a x a e n  h j e m .

Radisson RED Hotel
Glæd dig til at overnatte på byens nye store hotel-
oplevelse. Radisson RED er et vildt designprojekt og et 
helt nyt livsstilshotel, som åbner i Aarhus i juli. Faktisk 
er det intet mindre end Nordens første Radisson RED-
hotel, der snart åbner i Aarhus, hvor hotellet får udsigt 
til blandt andet Rådhuspladsen, Musikhuset og ARoS. 
Radisson RED er en uformel og legende pendant til 
Radissons øvrige danske hoteller, og hotellet i det 
centrale Aarhus kommer til at tælle adskillige 
store designværelser, moderne møde- og 
event-faciliteter samt fitnesscenter, bar og 
restaurant.

SOV GODT 
I AARHUS

Scandic Aarhus City
Forkæl dig selv og familien med et par dage på Scan-
dic Aarhus City, som er et moderne hotel midt i Aarhus, 
der er indrettet i skandinavisk stil. Hotellets restaurant 
L’øst serverer lækker brunchbuffet om morgenen, og 
om aftenen kan du blandt andet sætte tænderne i en 
god bøf. Nyd også en drink i hotellets hyggelige bar, 
som er mødested for både gæster og aarhusianere. 
Fra nogle af de øverste hotelværelser, kan du nyde 
udsigten over Aarhus by med kig til ARoS, havnen, 
strandene og skovene. På taget har Scandic Aarhus 
City installeret solceller, som forsyner hotellet med 
strøm svarende til 90 procent af forbruget på værel-
serne. Og om sommeren kan du nyde stedets hjem-
melavede honning til din morgenmad. Den stammer 
nemlig fra hotellets bistader, der også findes på taget. 
Vil du opleve byen på egen hånd, kan du låne én af ste-
dets cykler, ligesom hotellet tilbyder fitnessfaciliteter. 

 Scandic Aarhus City, Østergade 10, 8000 Aarhus.

Hotelfilosofien bag det nye hotel er inspireret af 
kunst, musik og mode og har stort fokus på so-
ciale værdier og bæredygtighed. Idéen er at 
skabe størst mulig fleksibilitet og frihed for hotel-
gæsterne, der eksempelvis har adgang til hotellets 
fitnesscenter, bar og restaurant hele døgnet. Via en 
app kan Radisson RED’s gæster til- og fravælge 
faciliteter og services, så de matcher gæstens be-
hov. App’en kan også bruges til at tjekke ind og ud 
på hotellet – og til at åbne og låse værelset.
Radisson RED åbner således i en eksisterende 
bygning i Rådhusgården i Aarhus og bygningen 
rummer et fem etager højt hotel med 78 store 
designværelser, møde- og eventfaciliteter, fitness-
center, bar og restaurant samt to parkerings- 
områder i kælderen. 

 Radisson RED Hotel, Frederiksgade 88, 8000 Aarhus.
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Hotel Royal
Med den majestætiske domkirke til den ene side, det 
pulserende caféliv langs åen til den anden, det charme-
rende latinerkvarter i ryggen og den travle havn forude 
kan man ikke forlange bedre beliggenhed end hos Ho-
tel Royal. Hotellet er samtidig byens ældste hotel, og 
fra den centrale adresse midt i Aarhus har Hotel Royal 
overværet verden forandre sig gennem mere end 177 
år. Denne sommer har hotellet særlige tilbud til som-
mergæster, og det inkluderer morgenmad til alle gæster, 
der booker en overnatning direkte hos dem i sommeren 
2020 (fra 15. juni til og med 15. august) Booker du to 
overnatninger inkluderer de, udover morgenmad, også 
billetter til enten ARoS eller Moesgaard Museum. 
I forlængelse af hotellet finder du også Royal Casino, 
som har fået kælenavnet Danmarks Smukkeste Casi-
no, og det er der en helt særlig grund til. Det er nemlig 
den aarhusianske mulitikunstner 
Hans Krull og den polske maler 
Andrzej Kowalczyk, som 
har udsmykket Royal 
Casino fra top til tå med 
smukke malerier, relieffer 
og kunstfærdigt stuk-
arbejde. Det er med til 
at gøre Royal Casino 
i Aarhus til en attrak-
tion i sig selv.

 Hotel Royal, Store Torv 4,  
 8000 Aarhus C.  

Hotel Ferdinand
Hotel Ferdinand er et lille eksklusivt boutique-hotel 
med loungebar og prisvindende restaurant - meget 
centralt lige ved åen midt i hjertet af Aarhus. Hotellet 
har otte store luksuriøse suiter samt 11 flotte og meget 
rummelige studio-lejligheder. Udover lækre værelser 
og en meget hyggelig og unik atmosfære, har hotel-
let også en moderne lounge bar og en helt fantastisk 
restaurant - tidligere udnævnt til Danmarks bedste af 
sin slags. Restauranten og maden på Ferdinand er i en 
klasse for selv. Indretningen er enkel og klassisk med 
en hyggelig og afslappet atmosfære - og bag den store 
loungebar kan man se kokkene i aktion i det åbne køk-
ken. 

 Hotel Ferdinand, Åboulevarden 28, 8000 Aarhus.

Wakeup Aarhus
Det populære lavpriskoncept Wakeup Copenhagen 
finder du også i Smilets By. Her kan du bo i centrum 
af Aarhus til meget lave priser, og i sommermånederne 
tilbyder Wakeup i Aarhus enkeltværelser fra 400 kr. og 
dobbeltværelser fra 500 kr. Hotellet, som du finder på 
M.P. Bruuns Gade, er smukt designet med rene linjer, 
der går igen på hele hotellet. På hotellets 315 værelser 
er der lagt vægt på minimalistisk design og kvalitet, og 
alle værelser indeholder TV, arbejdsbord, aircondition 
og gratis Wi-Fi.
På Wakeup Aarhus finder du desuden en moderne 
lobby med 24-timers bemandet reception. I recep-
tionen er det også muligt at købe drikkevarer, kager 
og snacks – døgnet rundt. Vil du slippe for eventuel 
ventetid i receptionen, kan du benytte dig af express 
check-out. Alt du skal gøre er blot at aflevere dit nøgle-
kort i boksen ved deres check-out-station – så er du 
hurtigt videre.  

 Wakeup Aarhus, i M.P. Bruuns Gade 27, 8000 Aarhus.

Comwell Aarhus
Comwell Aarhus byder dig velkommen til en verden af 
design, kvalitet og velvære med byens absolut bed-
ste udsigt over havnen, skoven og stranden. Et hotel-
ophold i Aarhus byder dig på uendelige muligheder 
for underholdning og unikke oplevelser, hvad enten 
du foretrækker at være i byen eller at opleve naturen 
i omegnen af Aarhus. Hotellet er beliggende på en af 
byens mest centrale adresser både tæt på bylivet i 
centrum og ved banegården. Hvis solen står højt på 
himlen, er der både havnebadet ved byen og et væld 
af strande at besøge omkring Aarhus. Du kan spare 
20 procent på booking af dit sommerophold, som fås 
fra 399,- pr. person i dobbeltværelse og inkluderer en 
stor portionsanrettet morgenmad med økologiske og 
lokale specialiteter. Herudover får du også et gratis 
glas bobler ved solnedgang. 
Comwell har valgt at gøre det så nemt som muligt for 
besøgende at ændre sommerferieplaner. Det betyder, 
at du omkostningsfrit kan ændre din booking på som-
merprodukter helt frem til ankomstdagen.

 Comwell Aarhus, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus 

Helnan Marselis Hotel
Helnan Marselis Hotel er hotellet ved kysten og sko-
ven. Med en fabelagtig udsigt over Aarhusbugten, 
direkte adgang til stranden og Marselisskovene som 
baghave har Helnan Marselis Hotel den mest unikke 
placering i Aarhus. Stedet tilbyder 163 komfortable 
værelser, hvor de fleste er med havudsigt. 
De fleste af deres værelser uden havudsigt er placeret  
i ”Skovhuset” og ”Frydenlund”, som begge ligger 
ud mod Marselisborgskoven. Det er muligt at booke 
værelser med connecting doors (mellemdør) og ekstra 
opredning. Som gæst har du fri adgang til alle hotellets 
faciliteter, herunder indendørs swimmingpool, sauna 
og fitness. Weekendophold med tre-retters menu, 
morgenmad og kaffe og kage fås fra 1084,- kr. pr. per-
son.

 Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, 8000 Aarhus.
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-  s e  p å  s t a t u e r,  s p i s e  i s  p å  h a v n e n 
o g  h o p p e  i  v a n d p y t t e r

   M a r c  P e r e r a  C h r i s t e n s e n s

SOMMER  
  I AARHUS 

Marc Perera Christensen, tidligere rådmand og byrådspolitiker for Det Konservative Folkeparti. Nu direktør for Erhverv Aarhus.

Marc Perera Christensen, direktør ved 
Erhverv Aarhus, fortæller her, hvad en 
god sommer i Aarhus indebærer for 
ham i år.

Hvad forbinder du 
med en god sommer i Aarhus?
Marc Perera Christensen: ”Sol, varme og tid til at skul-
le absolut ingenting. Jeg holder af at slentre gennem 
byen, shoppe, spise god mad eller købe gode råvarer 
til grillen derhjemme. Det er også skønt at have tid til 
at stoppe op og se på alt det min datter på knap 3 år 
finder spændende. Det kan for eksempel være alle de 
mange dyreskulpturer i byen (Grisebrønden, Fuglen på 
Strøget, hesten med Kong Chr. X, pigen med hønen i 
Frederiksgade og den lille flodhest tæt ved Busgaden) 
– men også tid til at have gæster og være sammen 
med venner og familie igen.”
 

Hvor spiser du din is?
”Den spiser jeg gerne på Marselisborg Lystbådehavn. 
Udover en super god is, så er det et skønt sted, og ofte 
kommer vi der i forbindelse med, at vi har spist på én 
af de dejlige restauranter på lystbådehavnen. Der er så 
meget spændende at se og opleve på lystbådehavnen 
med et barn på knap 3 år – og i år bliver det nok med 
hendes nye krabbefiskestang. 
Så kan vi spise is og fiske krabber 
på samme tid. Samtidig kan vi 
beundre den smukke kystlinie 
og de spændende 
sejlskibe og 
drømme os ud 
på eventyr.”
 

Hvad vil du anbefale på en regnfuld dag 
i Aarhus denne sommer?
”At hoppe i store vandpytter er faktisk et hit i vores 
familie lige for tiden  – men bortset fra det så rummer 
byen fantastiske museer, som i den grad trænger til 
et besøg. Den Gamle By byder på et væld af inden-
dørs aktiviteter, som man til tider kan glemme. Men 
de øvrige museer rummer også masser af spændende 
timer. Men også caféer og restauranter er tillokkende i 
regnvejr – og så byens forskellige legelande. Nu hvor 
de endelig er genåbnet.”

Hvor tager du hen på en varm  
sommerdag og hvorfor?
”Både byen, stranden og skoven lokker på en varm 
dag. Den børnevenlige Moesgaard strand vil være et 
hit, men en svalende gåtur i vores smukke skove er 
også skøn. Omvendt er der noget stemningsfuldt over 
en sommervarm midtby – hvor et snart nyindrettet Store 
Torv bliver godt for os småbørnsfamilier. Samtidig kan 
man nyde byens travle liv og håbe at byens gæster  
kaster god omsætning og indtjening i byens vidunder-
lige shoppingmiljøer.”

Marselisborg Lystbådehavn
Foto: VisitAarhus

Den Gamle By
Foto: Den Gamle By

Moesgaard Strand
Foto: VisitAarhus



Smagen af Vietnam
Aarhus Street Food er et sammensurium af mad fra 
mange dele af verden, og her får du blandt andet 
smagen af Vietnam. Drengene fra Bánh Mì Bandits er 
eksperter i de såkaldte bánh mì sandwich, som er en 
sprød vietnamesisk baguette fyldt med marineret og 
grillet kød, friske og syltede grøntsager, grønne urter, 
mayo og spicy saucer. Madbodens fokus er på masser 
af friske urter, grønt, syltet, pikante saucer og stegt, 
marineret kød. Veganere kan også tilfredsstilles hos 
Bánh Mì Bandits – deres salater fås nemlig også i en 
vegetarisk variant. 

 Bánh Mì Bandits, Aarhus Street Food,  
 Ny Banegårds Gade 46, 8000 Aarhus.

TAG PÅ KULINARISK  
RUNDREJSE  

I AARHUS

Ægte spansk tapas
I den hyggelige Jægergårdsgade finder du en udsøgt 
tapasrestaurant med duften af Spanien. Forlæns & 
Baglæns er en tapasrestaurant, der serverer spansk-
inspireret gourmetmad i uformelle omgivelser. Menu-
kortet er skrevet på en tavle, og der er mulighed for 
at sidde inde eller udenfor med kig til den pulserende 
gade med masser af liv. Nyd blandt andet stegte rejer 
med chili og hvidløg, salat med røget tun eller kartoffel-
fritter med rosmarin-salt. Det hele skylles ned med vin, 
øl eller cocktails. 

 Forlæns & Baglæns,  
 Jægergårdsgade 23,  
 8000 Aarhus.

Japanske fristelser
Der er et væld af sushi-restauranter i Aarhus, så det 
er bare med at finde din helt egen personlige favorit. 
Prøv for eksempel Letz Sushi i Guldsmedgade, som er 
omgivet af det hyggelige Latinerkvarter. I de flotte, lyse 
lokaler har du mulighed for at nyde velsmagende sushi 
alle ugens dage – naturligvis tilberedt efter alle kun-
stens regler. Du har også mulighed for at nyde din su-
shi udenfor, når vejret tillader det. Smag på spinatsalat, 
toppede maki eller tasty tuna. Der er nok at vælge imel- 
lem, når først du har sat dig med menukortet.

 Letz Sushi, Guldsmedgade 33, 8000 Aarhus.

Italiensk feststemning
Ved åen i Aarhus finder du Grappa - italiensk restau-
rant & vinbar. Her bliver du budt velkommen af et klas-
sisk og enkelt italiensk køkken i rustikke rammer. Ste-
det har desuden en unik vinbar med 32 vine på glas og 
herudover 250 vine på flaske. Nyd en klassisk pizza, 
en lækker tomatsalat med bøffelmozzarella eller hvad 
med gratinerede jomfruhummere? Når solen skinner, 
kan du også få bobler i glasset udenfor eller nyde en 
kop god, stærk italiensk kaffe i hjertet af Aarhus.  

 Grappa - italiensk restaurant & vinbar,  
 Åboulevarden 60, 8000 Aarhus. 

Fransk for alle pengene
Restaurant Et ved åen i Aarhus er stedet, hvor auten-
tisk fransk mad og vinkultur møder dansk kreativitet i 
et smagfuldt univers. Stedet er tænkt som et uformelt 
madsted med god klassisk stemning – hvor Edith Piaf 
møder dansk håndværk, og hvor høj kvalitet og godt 
håndværk er i fokus. På menukortet finder du retter 
som snegle i bourgogne, foie gras terrine og confit 
de canard. Desuden er Restaurant Et stærk på deres 
vine, så lad endelig tjeneren guide dig. Huset har også 
fransk likør og spiritus fra både fastlandet og de gamle 
kolonier.

 Restaurant Et, Åboulevarden 7, 8000 Aarhus.

S o m m e r f e r i e n  b l i v e r  m å s k e  i k k e ,  s o m  d u  f ø r s t  h a v d e  p l a n l a g t  d e n . 
M e n  d e r  e r  h j æ l p  a t  h e n t e  i  A a rh u s ,  h v o r  d u  k a n  d r ø m m e  d i g  v æ k  

t i l  f j e r n e  s t e d e r  p å  b y e n s  m a n g e  re s t a u r a n t e r  o g  c a f é e r.  
Vi  h a r  s a m l e t  f e m  g o d e  b u d  p å  s p i s e s t e d e r  f r a  h e l e  v e rd e n  h e r.

Fotos fra spisestederne hjemmesider, Facebook mm.
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O p l e v e l s e r  f o r  b ø r n  o g  b a r n l i g e  s j æ l e  e r  i  h ø j  k u r s 
h e l e  s o m m e re n  i  A a rh u s .  Vi  h a r  s a m l e t  s e k s  f o r s k e l l i g e  b u d 

p å  s j o v e  a k t i v i t e t e r  h e r.

SOMMERSJOV
I AARHUS

Golfskoven 
I løbet af sommeren 2020 åbner verdens største in-
dendørs adventure golfskov.
Her drejer det sig om hygge og godt selskab - men 
først og fremmest drejer det sig om håneretten, og 
hvem der endegyldigt kan prale af at være den bedste 
med en putter på golfbanen, lyder meldingen fra Golf-
skoven. Stedet er med sine godt 3.500 m2 et slaraffen-
land for skovtrolde og almindelige mennesker med 
hang til udfordringer og gode grin. 
Har du heller ikke hørt betegnelsen adventure golf før, 
så kan du sammenligne det med minigolf eller golf. 
Det er nemlig også en ”putting-green” sport, hvor 
man spiller med en golfputter, som i almindelig golf. 
Det handler i bund og grund bare om at slå golfbolden 
frem mod hullet i så få slag som muligt. Banen har to 
sværhedsgrader – en nem og en knap så nem, og det 
hele fremgår af spillevejledningen ved de enkelte hul-
ler. Inde i Golfskoven finder man også en vaskeægte 
jagthytte, der kan bruges til at holde fødselsdag, Blå 
Mandag eller bare vennehygge i. 
Når spillet er slut, venter der naturligvis en tur på sejrs-
tribunen til dig med de bedste slag på banen. I Golf-
skoven kan du også nyde en sandwich i caféen, når 
spillet er slut, og der er ligeledes mulighed for at spille 
pool og petanque. 

 Golfskoven, Søren Nymarks Vej 6, 8270 Højbjerg.

Gode råd i Golfskoven
• Afpas altid styrken i dit slag til afstanden. Der 

skal ofte bruges meget mindre kraft i slaget 
end du tror.

• Sørg så vidt muligt for at være en gentleman og 
lad andre spille før dig selv. På den måde får du 
på udspekuleret vis en fordel ved at kunne lure 
taktik og bane af, inden det bliver din tur.

•  Læg ALTID et dårligt slag bag dig med det 
samme. Du bliver hverken rigere eller bedre af 
at ærgre dig over ”spildt mælk”.

• Spil som om du bare ”øver” dig. Det løsner 
spændingerne og det stive i dit spil, hvis du 
kan ryste konkurrenceparameteret af dig.

• Tænk ALDRIG over at du måske misser eller  
fejler slaget, du er i færd med, for så er 
sandsynligheden for at du fejler nærmest 
uundgåelig.

Tivoli Friheden 
Byens skønneste fristed for børn og barnlige sjæle 
finder du ved skoven i udkanten af midtbyen. Her er der 
popcorn og pariserhjul samt sodavand og spøgelses- 
hus. På scenen underholder diverse kunstnere med 
sjov og musik hele sommeren, og der er forlystelser til 
både de mindste, de mellemste og de helt store. Tivoli 
Frihedens nyeste forlystelse hedder Himmelrum. Den 
binder dig til kometens hale og kaster dig ud i en “uni-
versets grænser” - brydende 1.080 graders centrifuge 
af spin og drej og snur og stjerner og liv lige på den 
anden side af det, vi kender.  Du udfordrer simpelthen 
tyngdekraften, glemmer tiden og mærker livet, lyder 
meldingen fra Tivoli Friheden.  
Parken byder denne sommer også på en helt ny blom-
sterfestival. Det er en festival, der handler om mere 
end, hvad øjnene ser. Du kommer til at se, dufte, 
mærke og tænke blomster i et helt nyt lys, når Tivoli 
Friheden inviterer dig til landets største Blomsterfes-
tival i juli.

 Tivoli Friheden, Skovbrynet 5, 8000 Aarhus.

Få varmen i Væksthusene
Hvis det danske sommervejr driller, kan du med garanti 
få varmen i Væksthusene i Botanisk Have, hvor der er 
oplevelser for både store og små. Og så er der varmt! 
Væksthusene i Botanisk Have blev opført i perioden 
1968-71, og det oprindelige snegleformede bygnings-
værk i victoriansk byggestil er tegnet af arkitekt C.F. 
Møllers Tegnestue, som også står bag arkitekturen på 
Aarhus Universitet. 
Væksthusene indeholder næsten 2000 plantearter 
fra hele verden, plantet i naturlignende opstillinger og 
ordnet efter geografi. Start i middelhavsklimaet med 
de duftende krydderurter, bevæg dig ind i den tørre 
ørken, de fugtige bjergskove og slut rejsen i den tro-
piske regnskov. Det er gratis at besøge Væksthusene, 
som er genåbnet med nye retningslinjer i forhold til 
Covid-19.

 Væksthusene i Botanisk Have, Peter Holms Vej, 8000 Aarhus. 
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Art By Me 
Art By Me er et kreativt sted, hvor besøgende kan 
fordybe sig med at male på keramik. Hverdagens stress 
og jag bliver hurtigt glemt, når du udfolder dig kreativt 
med at male sammen med dine venner eller familie. 
Hos Art By Me vælger man selv lige det stykke kera-
mik, man har lyst til, og stedet har over 80 forskellige 
farver, du kan gå på opdagelse i. 
I de 2,5 time, man har bordet, oplever mange at tiden 
flyver afsted. Herefter bliver dit værk glaseret og 
brændt, så farverne træder flot og skinnende frem. 
Efter ca. en uge kan du hente din keramik igen og tage 
den med dig hjem.

 Art By Me, Vesterbro Torv 6, 8000 Aarhus.  

99 arter på Naturhistorisk Museum
Glæd dig til den nye stjernespækkede udstilling 
”99 arter at se før du bliver voksen” på Naturhis-
torisk Museum i Aarhus. Her kan du komme helt 
tæt på 99 skønne kendisser fra vores vilde, vidun-
derlige, danske natur. I udstillingen 
møder man blandt andet en 
lakrød møgbille og hovedlus 
på størrelse med din under-
arm, flyvende mur-sejlere, der 
svæver op og ned i trappe-
opgangen, og svanen, der 
via din mobiltelefon omskabes 
fra skelet til fuldt formet svane 
med brusende fjer. Udstillingen 
spreder sig ind gennem museets 
andre udstillinger, og er derfor 
en ”udstilling i udstillingen”, så 
der er virkelig mange unikke 
historier, der pludselig træder 
frem overalt på museet. 
Herudover tilbyder museet en 
nydesignet “ARTbook”, hvor du 
kan sætte kryds, når du har 
fundet arten på museet eller 
ude i naturen. Bogen er gratis, 
og den kan også bestilles via 
museets webshop. 

 Naturhistorisk Museum,  
 Wilhelm Meyers Allé 10,  
 8000 Aarhus C.   

P Scenen
Du finder P Scenen på Tangkrogen i Aarhus, og her kan 
du trygt og sikkert opleve forskellige koncerter og ar-
rangementer. P Scenen i Aarhus er blevet til i et samar-
bejde mellem Front of House og Aarhus City Foren-
ing, og den opstod hurtigt efter, at Danmark lukkede 
ned i forbindelse med corona-krisen. I juni måned er 
der både comedy og børneunderholdning på scenen. 
Glæd jer blandt andet til at børnenes favoritter kommer 
til Aarhus, lørdag 20. juni, kl. 10.30. Det bliver mega 
heavy, når Onkel Reje og Brille fra Ramasjang finder 
læder, nitter og tryllestavene frem og tryller sig igen-
nem et såkaldt ”mega heavy trylleshow.” Lad for en 
gangs skyld børnene sidde på forsædet, for det bliver 
nemlig både morsomt og musikalsk, når Onkel Reje og 
Brille præsenterer den magiske fest, dine børn ikke vil 
gå glip af.

 P Scenen, Tangkrogen, 8000 Aarhus. www.pscenen.dk
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150 værker fra 17 forskellige lande folder sig ud på  
intet mindre end 3000 kvadratmeter i tre af museets 
gallerier i den spektakulære udstilling “Mythologies 
– The Beginning and End of Civilizations.” Her kan 
publikum opleve både klassiske malerier, skulpturer, 
moderne installationskunst, videoværker, fotografier 
og plakater. 
Udstillingen er en fortælling om de myter, der gennem 
tiden har defineret os som mennesker. Fra de græske 
myter over kristendommens skabelsesberetning til  
politiske fortællinger i kunsten. 
”Udstillingen tager fat i myter og fortællinger 
i brydningstider. Når vi for eksempel ser 
på kristendommen, så handler det i vores 
tilfælde om brydningen mellem katolicismen 
og protestantismen, og om hvordan nye 
fortællinger opstår deraf og skaber nye 
livsanskuelser og måder at forstå sam-
fundet på. Det er i brydningstider, at 
vi opdager, hvilke værdier, der står 
på spil, og det er her, at mange nye 
værdier opstår”, siger museums-
direktør Erlend G. Høyersten. 
På udstillingens niveau 
5 kan publikum opleve 
klassiske malerier af 
kunstnere som Peter 
Paul Rubens og C.W. 
Eckersber. På niveau 1 
og 0 vil der være moderne samtidskunst 
af blandt andre Anri Sala og Pauline  
Curnier Jardin. 
”Med udstillingen ønsker vi, at publikum 
skal forholde sig til og blive klogere på de 
myter og fortællinger, der er en væsentlig 
del af det fundament, som vores samfund 
bygger på – et samfund, som vi alle er en 
del af og bidrager til. Det vil sige de for-
tællinger, der definerer, hvem vi er. Det er 
en enorm vigtig udstilling specielt i disse 

tider med klimakrise, fake news og stigende polarise-
ring. Det handler om at få publikum til at se og forstå, 
hvorfor ting bliver, som de bliver,” understreger Erlend 
G. Høyersten.

En farvestrålende tekstilinstallation og 
Aarhus i regnbuens farver
Publikum kan også opleve den gigantiske tekstilinstal-
lation ”Valkyrie Rán” af portugisiske Joana Vasconce-
los, som bugter sig gennem museets bygning. Den 

blev vist første gang i 2016/2017 i forbindelse med 
udstillingen ”Texture of Life”, men nu er det popu-
lære og farvestrålende værk altså tilbage på mu-
seet. Håndværkstraditioner, som er tæt på at gå 
tabt og blive glemt, tages frem og hyldes i ”Val-
kyrie Rán”, der bliver et billede på en langsom-

melighed, som står i skærende kontrast til  
nutidens maskinelle fremstillinger. 
Snyd heller ikke dig selv for en tur på top-

pen af ARoS, hvor du kan opleve byen 
gennem det farvestrålende værk ”Your 

rainbow panorama”. Olafur Eliasson 
har skabt kunstværket, 
som er en cirkelformet 
150 meter lang og tre 
meter bred rundgang 

udført i glas i alle spek-
trets farver. Værket har en dia-
meter på 52 meter og er mon-
teret på slanke søjler 3,5 meter 
over museets tagflade. Over 
sommeren er der også mulig-
hed for at nyde kaffe og kage på 
museets tagterrasse.  

“Mythologies – The Beginning and 
End of Civilizations,”  

kan ses frem til oktober 2020.

Sommer på ARoS

• Museet har flere forskellige tilbud over sommeren, 
og du kan følge med på aros.dk for opdateringer. 

• Åbningstider i juni, juli og august: Mandag til fredag 
kl. 10 – 21. Lørdag og søndag kl. 10 – 17.

• Husk at du finder ARoS Marked med café, orangeri, 
shop og loungeområde på hele niveau 4. 

• Du kan desuden tilmelde dig et nyhedsbrev og mod-
tage de seneste nyheder fra museet.
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Mythologies – The Beginning and End of Civilizations. 
 C.A. Lorentzen, Dannebrog falder ned fra himlen under Volmerslaget 

ved Lyndanisse i Estland d. 15 juni, 1809, olie på lærred.

Joana Vasconcelos, ”Valkyrie Rán”.

Der  e r  f l e re  s to re  op leve l se r  på  ARoS  denne  sommer. 
Op lev  “Mytho log ie s  –  The  Beg inn ing  and  End  o f  C iv i l i za t ions ,” 

“Va lkyr i e  Rán”  a f  por tug i s i ske  Joana  Vasconce los  e l l e r 
gå  en  tu r  i  den  smukke  ”Your  ra inbow panorama” 

a f  O la fur  E l ias son .   

Your rainbow panorama, Olafur Eliasson 2006-2011, ARoS. Foto: VisitAarhus/Robin Skjoldborg

Mythologies. Bertel Thorvaldsen, Kristus, 1821, 
Thorvaldsens Museum.36  |  SOMMER I AARHUS  2020



Navitas
Det stjerneformerede parkeringsanlæg Navitas på 
havnen består af to niveauer – hvoraf det offentlige 
parkeringsanlæg på niveau 01 har 450 betalings-
pladser til rådighed. Parkeringstaksterne er hver-
dage 17 kr. (kl. 8.00-19.00), 5 kr. (kl. 19.00-23.00). 
Lørdage 17 kr. (kl. 8.00-16.00), 5 kr. (kl. 16.00-23.00). 
Navitas, Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C.

Magasin
På den anden side af Emil Vetts Passage  
har Magasin et døgnåbent p-hus med plads til  
400 biler. Det koster 25 kr. pr. påbegyndt time  
(mandag-søndag kl. 11-15) og  
20 kr. pr. påbegyndt time (mandag-søndag kl. 15-11).  
Fra parkeringshuset har du ikke langt til de  
spændende shopping-muligheder i ”Smilets By”. 
Magasin, Immervad 2-8, 8000 Aarhus C.

Q-park/Ceres Byen
Der er 1.240 alm. betalings-P-pladser + 21 handicap-
pladser i Q-Park P-kælderen under Ceres Byen. 
P-kælderen ligger lige under VIA University College 
og der er kun 325 meter til Den Gamle By og kun 
600 meter til ARoS og Musikhuset. 16 kr. pr. time.
Q-Park Ceres Byen, Ceres Allé 2, 8000 Aarhus C

Godsbanen
Der er almindelige betalings-P-pladser og enkelte 
handicappladser (gratis) umiddelbart ved siden af 
Godsbanen. Pris for første time er 15 kr., anden 
time 20 kr. og efterfølgende timer 25 kr. Der er kun 
500 meter til Den Gamle By og kun ca. 200 meter til 
ARoS og Musikhuset. 
Godsbanen, Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C 

ARoS Aarhus Kunstmuseum
ARoS råder over 79 egne parkeringspladser på ARoS 
Allé samt gratis handicapparkering og to bus- 
parkeringspladser. Indkørslen til Aros Allé finder du  
bag Musikhuset ved Scandinavian Center Aarhus.
17 kr. pr. time.
ARoS, ARoS Allé 2, 8000 Aarhus C

Musikhuset Aarhus Parkeringshus
Musikhuset Aarhus råder over eget parkeringshus.  
Du kører ind i parkeringshuset fra Aros Allé og 
billetautomater findes i p-anlægget. Parkering i bil 
koster 17 kr. i timen, og man kan også parkere med 
et P-kort, der koster 50 kr. og gælder i 10 timer.  
P-kort købes i Musikhusets billetsalg og skal i udfyldt 
stand placeres i bilens forrude, let læseligt udefra. 
Musikhuset Aarhus Parkeringshus, Aros Allé, 8000 Aarhus C

Scandinavian Center
Hos Scandinavian Center er der næsten 1000 åbne 
p-pladser ved centret eller i p-kælderen. Der er 
åbent samt vagt hele døgnet. Det koster 5 kr. pr. 
påbegyndt 17 minutter – hvilket svarer til 18 kr. pr. 
time. Maks pris pr. døgn er 250 kr. Fra Scandinavian 
Center er der ikke langt til Strøget og Frederiksgade.
Scandinavian Center, Margrethepladsen 2, 8000 Aarhus C.

Busgaden
Busgadens parkeringshus er et af de største  
kommunale parkeringshuse i Aarhus. Her er plads 
til 150 biler i to etager. Parkeringstaksterne er hver-
dage 17 kr. (kl. 8.00-19.00), 5 kr. (kl. 19.00-23.00). 
Lørdage 17 kr. (kl. 8.00-16.00), 5 kr. (kl. 16.00-23.00)
Parkeringshuset ligger lige ved Telefontorvet og 
ikke langt fra Strøget, de mange små sidegader  
og Latinerkvarteret.
Busgadens Parkeringshus, Telefonsmøgen 1, 8000 Aarhus C.

Q-Park/Scandic
Der er 92 betalings-P-pladser i Q-Park P-kælderen 
under Scandic Hotel i Østergade. Pris pr. time er 
24 kr. Der er indkørsel fra Hans Hartvig Seedorffs 
Stræde. Fra P-pladserne er der kun 50 meter til Strøget. 
Q-Park Aarhus City, Østergade 12, 8000 Aarhus C.
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Aarhus Street Food
Der er 150 betalings-P-pladser lige bag 
Aarhus Street Food med plads til din bil. 
Der er indkørsel ved Rutebilstationen. Fra 
P-pladserne er der direkte adgang til Street  
Food og Banegården, Bruuns Galleri og 
Strøget ligger kun to minutters gang herfra.
Aarhus Street Food, Ny Banegårdsgade 46, 8000 Aarhus C.

Dokk1
Det store topmoderne anlæg på havnen rummer 
Europas største automatiske parkeringsanlæg. Der 
er plads til 1000 biler under Dokk1, og du kører blot 
bilen ind i en slags elevator, så bliver den automa-
tisk anbragt under jorden, hvor den står godt og 
trygt – det tager et minut at parkere. Det koster  
11 kr. pr. halve time og max. 250 kr. pr. døgn
Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C.

                                                         Forbehold for prisændringer.

Salling
Salling har et stort parkeringshus med 715 pladser,  
hvor du i ro og mag kan lade bilen stå. Det 
koster 24 kr. for én time. Der er indkørsel i  
Østergade og Fiskergade. Salling ligger  
placeret midt på Strøget, så der er ikke langt  
fra shopping på Strøget og til bilen
Sallings P-hus, Søndergade 27, 8000 Aarhus C.

Bruuns Galleri
Hos Bruuns Galleri kan du parkere døgnet rundt på 
tre etager og 1000 pladser med direkte adgang fra 
parkeringshuset til shoppingcentret. Det koster 11 
kr. pr. påbegyndt 30 minutter, og skal du i Kvickly 
eller CinemaxX kan du under visse omstændig-
heder få refunderet din p-billet. Har du en el-bil, 
kan den også lades op. 
Bruuns Galleri, M.P. Bruuns Gade 25, 8000 Aarhus C.
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PPARKERING I AARHUS
Skal  der  sommershoppes i  Aarhus City,  er  det  rart  at  have bi len med. 

Derfor  har vi  samlet  en l is te  over  byens s tørste  og 
mest  centrale  parkeringsmuligheder t i l  d ig , 

så du er  k lar  t i l  a t  opleve s temningen i  Aarhus.
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