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Aarhus, den 2. november 2016 

 

Sød nostalgi og susende forlystelser ringer julen ind i 
Aarhus  
 
Snart emmer gader, stræder og stormagasiner i Aarhus atter af julehygge. Byens julekatalog 
byder blandt andet på nostalgi i Den Gamle By, men også på sprøde nyheder i Tivoli Friheden. 
 
For første gang siden 1904 åbner Tivoli Friheden i Aarhus nu portene til ægte julestemning. Den 12. 
november flytter tusinder af blinkende lys, et 80 meter højt juletræ og boder fra Kødbyens Mad og 
Marked ind i den gamle forlystelsespark og relancerer ”Jul i Friheden”. Frem til 30. december kan 
børn og barnlige sjæle blandt andet aflevere ønskesedler til julemanden i ”Julemandens By” og opleve 
den nisse-pyntede park fra oven, når pariserhjulet og mange andre forlystelser i Friheden holder 
juleåbent.  
 
Jule-nostalgi i Den Gamle By 
Lamborghinien inden for jul i Aarhus er og bliver jul i Den Gamle By. Enhver jule- eller retroentusiast, 
der kommer forbi Aarhus mellem 19. november og nytår, bør opleve det højtidsklædte 
købstadsmuseum med en julestemning så tyk, at den nærmest kan skæres i skiver. Hele familien kan 
gå på opdagelse i en svunden tid, mens duften af honningkager, nybagte klejner og tørrede nelliker 
gør sig til i gaderne. Tykke granguirlander, antikke nisser og levende lys i lygter slår juletakten an i 
selv samme by, som i 1979 lagde omgivelser til tv-julekalenderen ’Jul i Gammelby’. Markedsboderne 
og de historiske butikker bugner af anderledes julegaveidéer som retro-legetøj, bøger og Madam Blå.  
 
Oplyst juleparade 
Aarhus er tidligere kåret som Nordens bedste shopping-by, og i julen er handleoplevelsen pakket 
ekstra pænt ind. Som altid er der mulighed for at få julelys i øjnene, hvis man spejder mod himlen, 
når Aarhus breder sit funklende højtidstæppe af en halv million glimtende pærer ud over Strøgets 
folketrafik. Tæppet tændes den 11. november, og under det lysende by-tag marcherer juleparaden 
igen i år gennem gaderne. Optoget går gennem de centrale dele af bykernen, hvor butikkerne samme 
dag holder åbent til klokken 21. Det samme gælder Magasin, Salling, Bruun’s Galleri og det helt 
nyåbnede Illums Bolighus.  
 
Gastronomisk jul 
Når sulten melder sig, er eksempelvis Mejlgade med sine gastro-grills og det urbane udtryk et 
spændende sted at blive en spiseoplevelse rigere. Andre bud er Aarhus Central Food Market på Skt. 
Knuds Torv eller det nyåbnede Aarhus Street Food. I det hele taget er Aarhus et besøg værd, når det 
kommer til spiseoplevelser – som eneste by i Danmark har Aarhus netop skrevet sig ind på Lonely 
Planets internationale liste over byer med uforglemmelige spiseoplevelser – 52 Food Trails.  
 
Vikingernes værksted 
Endnu en julenyhed er ”Vikingernes Jul” på Moesgaard Museum, der for første gang i historien sætter 
fokus på hyggens egen højtid. Her er hverken nisser eller julehjerter, men til gengæld et anderledes 
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og stemningsfyldt julemarked og masser af oplevelser med vikingerne, der fortæller og demonstrerer 
deres kunnen på kreative værksteder med vikingetidens karakteristiske håndværk. 
 
 
Læs mere om julen i Aarhus her: juleaarhus.dk  
 
 
 
Billedtekst: Julen i Aarhus byder på sprøde nyheder og gamle kendinge – alle garanter for ægte 
julestemning.  
 
FAKTA: JULENS MÆRKEDAGE I AARHUS 
11/11: Juleparade, tænding af Stjernehimmel og åbent til kl. 21 i butikker og stormagasiner 
12/11: Jul i Friheden åbner 
19/11: Jul i Den Gamle By åbner 
25/11: Black Friday med midnatsåbent 
 
 
 
For yderligere information kontakt venligst VisitAarhus’ direktør, Peer H. Kristensen, på telefon 87 
31 50 10 eller mail phk@visitaarhus.com  
 
For pressebilleder, pressetekster og andre spørgsmål kontakt venligst Tina Baungaard-Jensen hos 
VisitAarhus’ kommunikationsbureau, EHRENBERG Kommunikation, på telefon 41 28 10 01 eller mail 
tbj@ehrenberg-kommunikation.com 
 
 
Om VisitAarhus 
VisitAarhus er Aarhus’ officielle turistorganisation, der har til formål at medvirke til at udvikle 

turismen i Aarhus og at markedsføre Aarhus som ferie- og rejsemål. VisitAarhus er en 

erhvervsdrivende fond, hvis mission er at bidrage til, at turismen i Aarhus skaber resultater for byen, 

regionen og hele Danmark ved at positionere og udvikle Aarhus som en passioneret viden- og 

oplevelsesby med kvalitetsoplevelser for borgere, virksomheder og gæster.  Turismen i Aarhus har 

oplevet en flot vækst i de seneste år. De kommercielle overnatninger tæller i dag over en million, og 

således er der sket en stigning på over 41 procent i perioden fra 2011 til 2015. Turister spenderer 

godt 3,65 milliarder kroner årligt på overnatninger og oplevelser i Aarhus, heraf står 

erhvervsturismen for 2 milliarder kr. af forbruget. 

 
 


