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Aar hus is de tweede stad van Den e mar ken die afge zien van een brui send stads le ‐
ven een prach tige bos rijke omge ving en adem be ne mende stran den biedt. Van uit
Neder land is het een vou dig te berei ken via ver schil lende Deense lucht ha vens, of
via Ham burg met een directe trein ver bin ding. Aar hus staat bekend als de ‘klein ste
wereld stad’, omdat het een soort mini ver sie is van een grote inter na ti o nale stad
en is in 2017 de cul tu rele hoofd stad van Europa geweest. De stu den ten stad heeft
een fraaie sky line met inte res sante archi tec tuur en is heel leven dig dank zij zijn
grote stu den ten ge meen schap en leuke uit gaans mo ge lijk he den. Aar hus is mis ‐
schien niet heel bekend, maar het is zeer inte res sant voor toe ris ten dank zij zijn
gezel lige stads cen trum met uit ste kende res tau rants, musea en win kel mo ge lijk he ‐
den.
 
Met name de hippe Latijnse wijk is een aan ra der, die uit puilt van de leuke eet ‐
tent jes, bij zon dere (twee de hands) win kel tjes en desig ner shops. Aar hus heeft ook
enkele hele inte res sante beziens waar dig he den waar on der het wereld be roemde
kunst mu seum Aros, Moesgård Museum, de haven en de prach tige Bota ni sche
tuin. Daar komen de oer oude bos sen (Ris skov en Moesgård) en schit te rende
stran den nog bij waar je heer lijk kunt wan de len, zwem men en ont span nen. Den ‐
e mar ken is het meest fiets vrien de lijke land van Europa. Het is dan ook zeer een ‐
vou dig om het heu vel ach tige Aar hus en zijn omge ving met de fiets te ont dek ken,
want alles bin nen en rondom de stad is een vou dig per fiets te berei ken.
 
Ook de omge ving van Aar hus is zeer de moeite waard, met het schier ei land
Djurs land, het Meren hoog land en het eiland Samsø, het groene uit hang bord van
Den e mar ken.
 
Veel reis ple zier in Aar hus!
Jur ri aan van Oort mers sen
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lin gen? Laat het ons weten! Of heb je tips over hotels, pen si ons, cam pings en der ‐
ge lijke? Ook dat horen we graag! Stuur een email naar: info@ odyssee- 
reisgidsen. nl.
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Your Rainbow Panorama, ARoS Aarhus Kunstmuseum.

Aarhus betekent letterlijk ‘riviermonding’ en de havenstad ligt dan ook aan
de monding van de rivier Aarhus Å aan de oostkust van Jutland. Haar ruim
336.000 inwoners (Aarhusianere) beschouwen Aarhus als de commerciële en
culturele hoofdstad van Jutland, het vasteland van Denemarken. De in 1928
opgerichte Aarhus Universitet (Universiteit van Aarhus) - waar zo’n 45.000
studenten een opleiding volgen - is medeverantwoordelijk voor het internati‐
onale en levendige karakter van de ‘kleinste grote stad van de wereld’, zoals
de jonge, ruimdenkende bevolking Aarhus, een van de oudste steden van
Scandinavië, vaak liefkozend noemt.

Het stads cen trum (Midt byen of Aar hus C) bestaat uit de vol gende wij ken: Indre
By (de bin nen stad inclu sief de Latijnse Wijk, ver deeld in twee door de rivier Aar ‐
hus Å geschei den delen), Ves ter bro, de Uni ver si teits wijk, Trøjborg, Nørre Sten bro,
Fre de riksb jerg en het haven ge bied.
Het gebied bestrijkt zo’n zes bij drie kilo me ter.
De bos sen en stran den zijn te vin den in de bui ten wij ken die het stads cen trum
omrin gen, zoals: Vejlby Ris skov, Egå, Mar se lis borg, Højbjerg, Bra brand, Chris ‐
tiansb jerg en Viby J. Daar bevin den zich onder meer het beroemde Moesgård
Museum, Mar se lis borg Slot en het pret park Tivoli Fri he den.

In deze gids wordt ook de omge ving van Aar hus beschre ven. Ten noord oos ten
ligt het schier ei land Djurs land (de ‘neus van Den e mar ken’), met onder meer
Nati o naal Park Mols Bjerge en de kas teelruïne van Kalø.

Een schets van Aarhus

Aarhus verkennen

Plattegrond van Aarhus

Omgeving van Aarhus

Een schets van Aarhus 7

 



Het Meren hoog land, ten wes ten van Aar hus, is het hoogst ge le gen natuur ge bied
van Den e mar ken met vele meren.
Het eiland Samsø ten zui den van Aar hus, is de zon nig ste plek van Den e mar ken
en is vol le dig zelf voor zie nend met her nieuw bare ener gie. De meeste inwo ners
pro du ce ren hun eigen eten.

Hoe wel de gemeente Aar hus ( www. aahus. dk) zo’n 345.000 inwo ners telt, hangt
er in de op een na groot ste stad van Den e mar ken een gemoe de lij kere en vrien de ‐
lij kere sfeer dan in de gro tere en druk kere hoofd stad Kopen ha gen.
Die sfeer valt gro ten deels toe te schrij ven aan de prach tige stran den, bos sen en
par ken die de kust stad ken mer ken. Toch heeft Aar hus ook een brui send en
opwin dend stads le ven. Die leven dig heid dankt de stad mede aan de vele fes ti ‐
vals, the a ters, muziek po dia, musea en gale ries die er te vin den zijn. Niet voor
niets was de stad in 2012 geko zen als de Cul tu rele Hoofd stad van Europa in 2017.
Het brui sende stads cen trum van Aar hus heeft vele gezich ten. Het wordt niet
alleen geken merkt door (eer ste klas) res tau rants, impo sante archi tec tuur en een
boei ende kunstscène. Aar hus staat ook bekend als de beste win kel stad van
Noord-Europa. De gemeente Aar hus pro moot de stad met de slo gan: Den e mar ‐
kens geluk kig ste stad. Een voor Denen karak te ris tieke beschei den slo gan, aan ge ‐
zien Dan Buett ner, auteur van Thrive: Fin ding hap pi ness the Blue Zone Way, Aar ‐
hus als een van de vier geluk kig ste ste den van de wereld noemde. Ook Nati o nal
Geo grap hic schaart Aar hus onder de tien geluk kig ste ste den van wege de hechte
gemeen schap en spec ta cu laire omge ving (zie Kader: Stran den en Bos sen in Aar ‐
hus). Het Sustai na ble Devel op ment Solu ti ons Net work, een ini ti a tief van de Ver e ‐
nigde Naties, heeft Aar hus zelfs uit ge roe pen tot de meest geluk kige plek ter
wereld.

De genoemde temperaturen (in °C), dagen en uren zijn gemiddelden per maand. De
zee-temperatuur is die van het Kattegat

De Noord zee heeft een grote invloed op het kli maat in Århus, waar door er maar
wei nig extre men voor ko men. In de zomer maan den is het een aan ge name 20 gra ‐
den ter wijl in de win ter maan den het kwik gemid deld rond het vries punt ligt. Tij ‐
dens de win ter nach ten kun nen er ech ter wel lange peri o des met nacht vorst voor ‐
ko men. De neer slag is vrij gelijk ma tig over het jaar ver deeld en komt op de koud ‐
ste dagen als sneeuw naar bene den.
 

Gemoedelijk en levendig

Klimaat

Geschiedenis van de stad
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Aarhus, gesticht in het Vikingtijdperk, is op Ribe na de oudste stad van Dene‐
marken en daarmee een van de oudste steden van Scandinavië. Er zijn onder
meer overblijfselen van langhuizen, vuurplaatsen, glasparels en een weg
gevonden die dateren van rond 770. Deze archeologische opgravingen wijzen
erop dat de Vikingnederzetting Aros (wat destijds riviermonding betekende
en waar de naam Aarhus van is afgeleid) aan de rivier de Aarhus Å veel
ouder is dan voorheen werd aangenomen.

Er wordt ver on der steld dat Vikin gen beslo ten om zich hier te ves ti gen van wege
de uit ste kende moge lijk he den voor een han dels ha ven. De posi tie in de baai van
het Kat te gat, de zee straat tus sen Jut land en Zwe den, zorgde er immers voor dat
de plek een vou dig te berei ken was vanaf zee. De ondiepe, smalle Viking sche pen
kon den over de Aar hus Å ver land in waarts varen, waar ze min der gauw aan ge ‐
val len kon den wor den vanaf de zee. In het cen trum van Aros lag een begraaf ‐
plaats waar rond 900 tij dens de heer schap pij van Frode, de koning van Jut land,
een kerk werd gebouwd. Aros bestond tij dens de Viking tijd uit een groepje hui ‐
zen langs de rivier van Immer vad tot Mel jgade. De neder zet ting werd omringd
door een in 934 opge wor pen aar den ver de di gings wal en slot gracht. Koning
Harald Blåtand (Blauwtand) ver ste vigde deze wal later, wat sug ge reert dat Aros
een belang rijk cen trum was voor han del en mili taire doel ein den. Het lijkt er
sterk op dat er in die tijd in het dis trict Viby in Zuid-Aar hus een konink lijke resi ‐
den tie was. Het bis dom (Regin brand van) Aar hus werd rond 948 gesticht. De
vondst van zes runen ste nen uit ca. 1000 wijst op voor spoed van de plaats, omdat
deze nor maal gespro ken alleen door de rijke adel wer den gebruikt. Het was een
tur bu lente en geweld da dige tijd waarin de kerk werd plat ge brand tij dens een
aan val van de Noorse koning Harald III (Harold Hard rada) in 1050.

Aar hus groeide in de mid del eeu wen uit tot een wel va rend reli gi eus cen trum
waar veel reli gi euze gebou wen wer den gebouwd. Om te begin nen werd rond
1060 de crypte gebouwd die pas in de jaren ‘50 van de vorige eeuw tij dens een
reno va tie onder het koor van de tus sen 1250 en 1500 gebouwde Onze-Lieve-
Vrou we kerk werd ont dekt. Op de plaats van deze kerk stond eer der al een ander
kerk ge bouw dat tot de Refor ma tie in 1536 bekend stond onder de naam Sint-
Nico laas kerk. Dit gebouw werd ver van gen door een nieuwe kerk toen de Domi ni ‐
ca nen er in 1240 een pri o rij ves tig den. Aan het einde van de 12de eeuw begon de
bouw van de Dom kerk waar van de bouw rond 1350 werd vol tooid. De stad
breidde zich uit bui ten de stads gren zen. In de 14de eeuw ont stond Lati nerk var te ‐
ret.
In 1441 kreeg Aar hus stads rech ten. De her bouw van de Dom kerk in goti sche stijl
duurde van 1449 tot onge veer 1500. De kerk ziet er van daag de dag nog het zelfde
uit als na die ver bou wing. Omdat de stad zo snel groeide, werd in 1477 beslo ten
de aar den ver de di gings wal te ver wij de ren. In het begin van de 16de eeuw was
Aar hus een van de groot ste ste den van het land. Tot de Refor ma tie speelde het
stads le ven zich voor na me lijk af rond de Dom kerk.

Geschiedenis van de stad

Vikingtijdperk (770-1050)

Stadsuitbreiding (1050-1600)

Tegenslagen: recessie, pest en branden (1600-1800)
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In de 17de eeuw kwa men de koop mans hui zen meer cen traal te staan. Om smok ‐
ke len te voor ko men, wer den er hou ten stads mu ren, hek ken en tol huis jes
gebouwd. In deze peri ode werd Aar hus getrof fen door een reces sie. Deze werd
ver oor zaakt door aan val len van uit Duits land tus sen 1627 en 1629, de blok ka des
en bom bar de men ten waar de stad mee te maken kreeg tij dens de Deens-
Zweedse Oor log (1658-1660) en de voor keurs be han de ling van Kopen ha gen. In
1644 ging Zwe den zware belas tin gen hef fen; Zweedse troe pen bezet ten Aar hus
ver schil lende keren tus sen 1657 en 1659. De stads be wo ners leden flink in deze
peri ode.
Maar zelfs ondanks andere tegen sla gen als de pest en grote stads bran den, bleef
Aar hus een belang rijke stad dank zij haar gun stige geo gra fi sche lig ging die van
groot belang was voor de han del. Toch was er pas hal ver wege de 18de eeuw -
toen de han dels vloot uit zo’n hon derd sche pen bestond - weer sprake van eco no ‐
mi sche groei, met name dank zij de export van graan naar onder meer Duits land
en Noor we gen. De pro duc ten waren vooral afkom stig uit het bin nen land van Jut ‐
land, maar ook uit Amster dam, Lübeck, Enge land, Frank rijk, Noor we gen (toen
nog een deel van Den e mar ken) en Spanje.

In de 19de eeuw, toen de indu striële revo lu tie in Europa lang zaam op gang
kwam, raakte de stad steeds min der afhan ke lijk van Kopen ha gen en Ham burg.
Tij dens de Napo le on ti sche Oor lo gen (1803-1815) werd de haven in 1810 uit ge ‐
breid om de toe ne mende han del de ruimte te bie den. De eco no mie van Aar hus
belandde ech ter weer in een reces sie toen Den e mar ken als gevolg van deze oor ‐
lo gen Noor we gen kwijt raakte en het land even geen inter na ti o nale han del mocht
drij ven. Rond 1830 kwam er een einde aan deze reces sie toen de indu striële revo ‐
lu tie Aar hus bereikte: de eer ste stoom bo ten voe ren van en naar Kopen ha gen en
de eer ste fabrie ken met stoom ma chi nes wer den gebouwd. Als gevolg hier van
begon de stad enorm te groeien. Na aan het begin van de 19de eeuw nog de
derde stad van Jut land te zijn geweest, haalde Aar hus in 1840 Randers en in 1850
Aal borg in waar door het de groot ste stad van Jut land en de tweede stad van
Den e mar ken werd. In 1838 vond ook een poli tieke her vor ming plaats en wer den
er ver kie zin gen uit ge schre ven voor vijf tien zetels in het stads be stuur. Alleen de
rijk ste Aar hu si a nere moch ten vol gens de strenge regels aan de ver kie zin gen mee ‐
doen: in 1844 waren dat 174 van de onge veer 7.000 inwo ners.
Het duurde niet lang voor dat het eer ste ver ko zen stads be stuur, dat vooral uit
rijke koop lie den en indu striëlen bestond, besloot de haven flink te ver be te ren.
Tus sen 1847 en 1861 werd de haven - die tot dan aan de rivier de Aar hus Å had
gele gen – aan zien lijk uit ge breid en ver plaatst naar de kust aan de noord zijde van
de rivier.

Ondanks de Duitse bezet ting tij dens beide Duits-Deense Oor lo gen (tij dens 1849
en 1864), bleef Aar hus door groeien. Tus sen 1870 en 1901 groeide de bevol king
gestaag van 15.000 naar 52.000 inwo ners. De stads mu ren wer den in 1851 ver wij ‐
derd om de han del te ver ge mak ke lij ken. In 1862 reed de eer ste stoom trein tus sen
Aar hus en Randers.
In 1900 werd het Aar hus the a ter (Tea ter) gebouwd, in 1902 de nati o nale bibli o ‐

Tegenslagen: recessie, pest en branden (1600-1800)

Industrialisatie en havenuitbreiding (1800-1850)

Duitse bezettingen (1849-1945)
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