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Havnepladsen
Havnepladsen mellem Dokk1 og Navitas er et
godt eksempel på arbejdet med at forvandle
Aarhus Inderhavn fra et industriområde til et
levende og aktivt område i byen.
Her mødes byen og bugten, og her mødes
aarhusianerne til en gåtur langs vandet, boldspil
eller en tur på biblioteket eller i Borgerservice i
Dokk1.
Det relativt nye byrum strækker sig fra
Europaplads via Dokk1 til Navitas. Området har til
formål at trække byens pulserende liv ned langs
vandkanten og skabe en tæt forbindelse mellem
havnen og byen.
Mod byen er området afgrænset med
havnehaver – steder med planter fra de danske
kyster. Ideen med pladserne er at bringe bylivet
tættere på bugten og udnytte Aarhus’ fantastiske
placering ved havet. Den store havneplads bliver
Aarhus' helt nye store opholdsrum ved havnen
med en rå asfaltflade indrettet til en række

aktiviteter og events, som boldspil, afslapning,
vandaktiviteter og koncerter.
Havnebyrummet er tegnet af den lokale Arkitekt
Kristine Jensens Tegnestue ud fra tanken om at
genskabe den oprindelige nærhed mellem by og
vand, som den var tilbage i 1800-tallet.
Hack Kampmanns Plads, der munder ud i Aarhus
Katedralskole og Aarhus Domkirke,
repræsenterer fortiden, mens Havnepladsen med
flytbare træmøbler og multifunktionelle
boldbaner danner rammen for en moderne
fremtid med plads til aktivitet og afslapning.
Siden indvielsen er området blandt andet blevet
brugt som ramme for store events som fx VM i
sejlsport 2018 og Tall Ships Races 2019. I
sommeren 2023 er Havnepladsen igen i centrum,
når Aarhus som den første danske by er vært for
The Ocean Race.
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Aarhus Rådhus
Aarhus Rådhus blev indviet i 1941 og blev fredet i
1995. Huset har en spændende historie og er et
hus, der benyttes flittigt til mange formål. Det er
en arbejdsplads for byrådet og for mange ansatte
i Aarhus Kommune.
Aarhus Rådhus er tegnet af arkitekterne Arne
Jacobsen og Erik Møller. Det er betegnet som et

udstedt et frikort til statsbanerne og rejste landet
rundt til de afdødes efterladte og indhentede
tilladelser til at flytte gravstederne. Gravene blev
flyttet med stor omhu og takt til Vestre
Kirkegaard.
Rejsegildet blev afholdt i december 1939. Samme
vinter blev den hårdeste vinter i mands minde, og
det stoppede stort set byggeriet indtil april
måned.
D. 9. april 1940 kom meddelelsen om, at den
tyske værnemagt havde besat Danmark. Alle
bestemte sig til at arbejde målrettet på at gøre
Rådhuset færdigt som planlagt og til planlagt tid.
Besættelsen betød dog mangel på materialer og
problemer med transport.

hovedværk i dansk modernisme og står med et
stilrent 1930 interiør.
Arkitekturen i 1930’erne var meget minimalistisk
og med fokus på rene linjer. På de første
tegninger fra Arne Jacobsen og Erik Møller var
det ikoniske tårn og marmorpladerne derfor ikke
med. Politikere og borgere ønskede dog en mere
pompøs bygning og foretrak et hævet tag frem
for et fladt, men vigtigst var dog et tårn, som
skulle udgøre byens vartegn. Taget blev hævet og
det 60 meter høje tårn kom således til efter et
politisk og folkeligt pres.
Rådhusets historie
Byggeriet af det nuværende Rådhus blev
gennemført nærmest på trods af de mange
forhindringer, der opstod undervejs.
Byrådet ville placere Rådhuset centralt i Aarhus,
der siden opførelsen af forrige rådhus havde
udvidet sig, og havde valgt Søndre Kirkegaard
som et godt sted. Det vakte på den tid en del
forargelse, men en ansat ved kommunen fik

Bygningens udvendige marmorplader blev brudt i
den lille by Porsgrunn i Sydnorge. De blev fragtet
til Nordnorge for at blive skåret til plader og
skulle derefter sejles til Aarhus. Da første sending
kom, måtte skibet på grund af isvinteren losse i
Grenå. Skibet forliste senere ved en
minesprængning. Anden sending kom frem som
planlagt med et nyt skib, der dog undervejs havde
undveget fem bomber. Tredje og sidste sending
blev fragtet fra Porsgrunn med tog til København,
hvor det blev skåret op og kom videre til Aarhus.
Der var således gennem hele processen
problemer med at få marmoren frem.
Gulvet i rådhushallen og i vandrehallen er lavet af
op til 7.000 år gammel moseeg fra Silkeborgegnen. Det strækker sig over godt 1.000 m2 og
består af 60.000 parketstave.
Møbler og inventar er i stort omfang designet af
møbelarkitekten Hans J. Wegner. Rådhuset er
gennemtegnet ned til mindste detalje, selv
dørhåndtag, nøglehuller og askebægre er tegnet.
Panelerne i Rådhuset er, med undtagelse af
byrådssalen og vielsessalen, af lyst bøgetræ. I
forhallen og i rådhushallen er panelerne designet
med en spaltning, der har stor betydning for
akustikken i rummene.
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Byrådssalen
Byrådssalen på Aarhus Rådhus danner rammen
om byrådets møder. Den er tegnet af rådhusets
arkitekter Arne Jacobsen og Erik Møller og blev
indviet i 1941. Sammen med den øvrige del af
rådhuset blev den fredet i 1995 på grund af de
arkitektoniske værdier.
På byrådssalens vægge hænger portrætter af
tidligere borgmestre. Væggene er beklædt med
cubamahogni, og gulvet er dækket af et 250 m2
stort tæppe, der forestiller et kort over byen.
Tæppet er knyttet af 8 millioner garnender.

På balkonen er indrettet tilhørerpladser og
presseloge.
Et stort maleri pryder ydersiden af byrådssalen,
som vender ud mod rådhusets forhal 'trafikhallen', som den også kaldes. Vægmaleriet,
der bærer titlen 'Et menneskesamfund', er skabt
af maleren Hagedorn Olsen. De forskellige
bygninger i billedets baggrund er symbolerne på
bysamfundet i Aarhus. Maleriet er skænket af Ny
Carlsbergfondet i 1946.

Stolene i salen er, ligesom forsiden af
byrådsmedlemmernes borde, beklædt med
guldpræget svineskind. Lamperne, der er
fremstillet af i matpoleret messing og specielt
udformede glasskærme, er tegnet af rådhusets
arkitekter.
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Aarhus Universitet
Besøg i Universitetsbyen og på Institut for
Molekylærbiologi og Genetik
I 2020 flyttede Aarhus Universitet ind i de første
bygninger på den tidligere
Kommunehospitalsgrund, som nu kaldes
Universitetsbyen. Målet er at skabe en attraktiv
og levende Universitetsby med studieliv og
aktiviteter døgnet rundt – et åbent og inviterende
mødested, hvor grænserne mellem by og
institution, studieliv og hverdagsliv smelter
sammen til ét.

De kommende år vil der dels ske store
renoveringer af eksisterende bygninger, ligesom
der vil blive opført nye bygninger i
Universitetsbyen. En af de nye bygninger er et
auditoriekompleks, midt i Universitetsbyen, med
plads til 800. Komplekset er en del af de i alt
37.000 kvm, som bygges til Virksomhedsledelse
og Økonomi på fakultetet Aarhus BSS.

Universitetsparken og Universitetsbyen.
Bygningen er det første eksempel på en
gennemgribende renovering af de tidligere
hospitalsbygninger, hvor bl.a. 6-personers
sengestuer er blevet omdannet til moderne
forskningslaboratorier.

The Kitchen
Inden for de næste 2-3 år vil Aarhus Universitets
iværksætterhus, The Kitchen, flytte ind i det
bygningskompleks, som i dag huser regionens
hospitalsvaskeri og kedelhus. Med den
kommende placering får studerende og forskere
naboer som fx udviklingsafdelinger fra større
virksomheder, fonde, organisationer og mindre
selskaber, som har det til fælles, at de
samarbejder med Aarhus Universitet. Desuden
renoveres det tidligere sygeplejekollegium, så det
i sommeren 2022 står klart til at huse ca. 170
studerende midt i Universitetsbyen.

I starten af året flyttede Institut for
Molekylærbiologi og Genetik samt DANDRITE og
Bioinformatik ind i bygning 1870, som i
Kommunehospitalets tid blev kaldt ”højhuset”, og
som dengang rummede Øre-, næse-,
halsafdelingen, Neurologi og Neurokirurgi.
Bygningskomplekset har en central placering
øverst i Universitetsbyen, tæt ved den nordlige
passage, som fra sommeren 2022 vil forbinde
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Generationernes Hus
Et hus fyldt med liv på tværs af alle de
generationer, som bor der.
Hendes Majestæt Dronningen besøger
Generationernes Hus fredag eftermiddag.
Ved ankomsten vil der være gang i træningen
uden for huset med et stort hold entusiastiske
udøvere.
Der vil også være musik og dans i den store
multisal for børn fra børnehaven i huset og ældre
beboere fra plejehjemmet og plejeboligerne.
Rundvisningen går også forbi et af de store
kunstværker, som er en integreret del af huset,
træskulpturen. En skulptur, som snor sig 17
meter op gennem huset og bl.a. bruges som
mødested og siddepladser til en sludder for
husets beboere.
Om Generationernes Hus
Huset har to boligformer: Bofællesskab og
nabofællesskab. Her er boliger til studerende,

ældreboliger, familieboliger og plejehjem. Huset
rummer også en daginstitution, en café, som er
åben for både beboere og udefrakommende og
en sundhedsklinik.
Som beboer har man mulighed for at bruge de
mange fælles faciliteter som huset byder på, så
som træningsrum, frisørsalon, gamerrum,
værksted, orangeri, gæsteværelser og mange
andre ting.
Der arrangeres jævnligt fællesspisninger, der er
en kaffeklub, filmaftener og mange andre
aktiviteter.
Visionen med huset er blandt andet at tilbyde
fællesskab og samvær på tværs af generationer
og udvikle vores forståelse for hinandens
forskelligheder. Huset blev indviet i 2021.
Generationernes hus er et samarbejde mellem
´Sundhed og Omsorg, Børn & Unge, Sociale
Forhold og Beskæftigelse og Brabrand
boligforening.
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ReThinkers v. VisitAarhus
VisitAarhus’ Frivilligorganisation blev etableret i
forbindelse med Europæisk Kulturhovedstad
2017. Her var temaet ”Let’s ReThink”, og derfor
kaldes de frivillige ReThinkers.
Organisationen virker som en bank af frivillige,
som aktører og kulturinstitutioner i Aarhus kan
benytte, når de ønsker at involvere frivillige. Cirka
2200 frivillige ReThinkers løfter opgaver til gavn
og glæde for byen, borgerne og gæsterne bl.a.
som velkomstværter ved de store krydstogtanløb,
som statister ved Det Kongelige Teaters
forestillinger på Moesgaard Museum og som
arrangører af det årlige Luciaoptog gennem
Aarhus’ gader.
Frivillighed og turisme er vigtige for hinanden. I
strategien for VisitAarhus arbejdes der efter
mottoet ”Et godt sted at bo, er et godt sted at
besøge”, og her er de lokale frivillige helt
essentielle.

Frivillige ReThinkers er fantastiske ambassadører
for lokalsamfundet, og skaber
sammenhængskraft og synergier på tværs af
aktiviteter og arrangementer.
Frivilligorganiseringen i Aarhus er unik, og de
frivillige er kendte nationalt såvel som
internationalt og mange er interesserede i
erfaringerne fra Aarhus. Siden 2017 har
ReThinkers arbejdet med social bæredygtighed
ved at tilbyde et fællesskab og samvær til en
masse mennesker. I starten af 2022 voksede
organisationen, så der nu også er lokalafdelinger i
Randers og Syddjurs.
ReThinkers er i starten af 2022 flyttet ind i et nyt
lokale på Mellemarmen. Det er dette mødested
som H.M. Dronningen nu skal besøge. Stedet er
blevet et nyt samlingssted for de mange frivillige,
hvor de kan dyrke fællesskabet, løse opgaver og
organisationen bag kan arbejde.
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Aarhus Havnecenter
Under besøget bliver Dronningen modtaget og
budt velkommen af havnedirektør Thomas Haber
Borch, hvorefter driftsdirektør Anne Zachariassen
fortæller om havnens bæredygtige udvikling og
klimamål – herunder indsatser omkring
biodiversitet, landstrøm og grøn energi.
Undervejs fremvises eksemplarer af havnens
fiske-børnehaver – også kaldet Biohuts® – der
bidrager til øget liv og biodiversitet i og omkring
havnen.
Besøget slutter med en præsentation af den
aarhusianske bioteknologivirksomhed Pond A/S,
som har udviklet en teknologi, der potentielt kan
gøre en ende på fossilt oliebaseret plastik.
I forbindelse med præsentationen får Dronningen
en introduktion til, hvordan man kan bruge
udelukkende plantematerialer som råvarer til at
lave plastprodukter, som ikke udleder CO2, men
derimod deponerer kulstof via fotosyntesen.

Om Aarhus Havn
Aarhus Havn er Danmarks største erhvervshavn,
og i 2021 blev der løftet 10 millioner tons gods
over havnens kajer. Havnen er markant størst på
containerområdet med en markedsandel på 68
procent. Det betyder, at en stor del af de danske
forbrugsvarer kommer ind i landet via Aarhus
Havn, og en markant del af dansk eksport
afskibes via havnens sejlruter i hele verden.
Området ved Aarhus Havn er et aktivt
erhvervsområde med cirka 150 virksomheder, og
som færgehavn betjener Aarhus Havn årligt 1,3
millioner personbiler og 3 millioner passagerer.
Aarhus Havn har i flere år arbejdet mod et mål
om at blive CO2-neutral i 2030. Havnen arbejder
blandt andet med elektrificering af køjetøjer,
alternative brændsler til sø og landtransport,
grøn energi og biodiversitet som nogle af de store
fokusområder.
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Lighthouse
Dronningen slutter fredagens program med en
middag i Danmarks højeste boligbyggeri
Lighthouse, med en smuk udsigt over
Aarhusbugten.
Om Lighthouse
Lighthouse er Danmarks højeste boligbyggeri på
142 meter, som er placeret på spidsen af Aarhus
Ø. Det ikoniske byggeri består af tre bygninger –
Fyrtårnet, Promenadehuset og Kanalhuset. 400
lejligheder som står klar til indflytning i 2022 og
danner rammerne for hjem med en helt
exceptionel og uforstyrret udsigt til både byen,
bugten og skoven.

Lighthouse bliver et samlingspunkt for byen med
udsigtsplatform og restaurant i toppen, hvorfra
gæster kan nyde byens bedste udsigt. I stueplan
skal et bugtcenter danne rammen for oplevelser
og læring, hvor besøgende kan lære mere om
bugten og livet under overfladen.
Derudover vil restauranter, caféer, et grønt bælte
med plads til leg og afslapning samt en badebro
skabe liv omkring Lighthouse, der byder både
beboere og besøgende velkomne på Aarhus Ø.

9

Beskrivelse af besøgssteder i forbindelse med
sommertogt og fejringen af H.M. Dronningen den
3. og 4. juni 2022 i Aarhus

Besøg hos byens handelsliv
Lørdagens program begynder med, at
Dronningen i selskab med direktør i Aarhus City
Forening, Claus T. Bech, besøger to spændende
butikker på Store Torv lørdag 4. juni, og det bliver
med fokus på både bøger og sko, når Hendes
Majestæt skal forbi både Kristian F. Møller
Boghandel og skobutikken Roccamore.
Besøget fokuserer på et af byens store erhverv:
handel og butiksliv. Erhvervet beskæftiger mange
unge i byen, og branchen er under stor udvikling,
stadig med fokus på de fysiske butikker, den
menneskelige kontakt og gode service, så al
handel ikke overgår til nethandel. Både
boghandel og skohandel præsenterer således det
bedste fra de to verdener – den fysiske handel og
nethandlen, hvilket de to butikker, som
Dronningen skal besøge, er gode eksempler på.

mere om projektet #kfmungelæser, som er en
populær læseklub for unge, der sætter fokus på
vigtigheden af en fysisk bogoplevelse.
Roccamore
Roccamore er stiftet af Frederikke Antonie
Schmidt i 2015, og brandet solgte sidste år 30.000
par håndlavede sko. Roccamore er stadig i vækst
både i de fysiske butikker samt online, og
indehaveren Frederikke har vundet blandt andet
E-handelsprisen samt modtaget en Børsen
Gazelle.
I butikken skal Dronningen bl.a. høre Frederikke
Antonie Schmidt fortælle mere om de flotte,
behagelige højhælede sko, som er håndlavede i
Italien og videnskabeligt testet af Hvidovre
Hospital til at løfte 44 procent af fodens tryk.
Roccamores mission er at inspirere kvinder til at
stå stærkt og tage deres plads i verden.

Kristian F. Møllers Boghandel
Den første butik, som Dronningen skal besøge, er
Kristian F. Møllers Boghandel og indehaver
Marianne Møller – en selvstændig, traditionsrig
og familieejet boghandel grundlagt i 1905 og
kongelig hofleverandør.
I butikken har man et bredt udvalg af nye og
aktuelle bøger med specialer om kunst,
arkitektur, foto og engelske paperbacks, mens
butikken også rummer en inspirerende
børnebogsafdeling, hvor Dronningen skal høre
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Salling
Dronningen bliver præsenteret for Salling
Rooftop og den nye Roofgarden, som åbner den
17. juni.
Salling Rooftop er et spektakulært byrum på 2000
m2, på toppen af stormagasinet Salling i Aarhus.
Her kan gæsterne nyde en 360 graders
panoramaudsigt over hele byen.
Salling Rooftop har siden åbningen i 2017 haft
mere en 4 millioner besøgende, og har dermed
på kort tid etableret sig som en af Danmark
største attraktioner. På Salling Rooftop kan
gæsterne nyde en drink, frokost og kaffe,
koncerter og foredrag på scenen eller bare nyde
den bjergtagende udsigt.

Under besøget vil der også være mulighed for at
få et kig ind på det helt nye Salling Roofgarden
som åbner den 17. juni.
Salling Roofgarden er en 1400 m2 udvidelse og
helt unik have på toppen af Salling. Der vil være
haver med frodig beplantning og træer i 6 meters
højde, gangbroer, himmelgynger, solkroge,
kunstinstallationer og en udkigsplatform i 35
meters højde og strøget og med panorama udsigt
over Aarhusbugten.
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Gellerup
Under besøget i Gellerup får Dronningen først en
fortælling om tankerne om en sammenhængende
by og de forandringer, der er planlagt og
gennemført i Gellerup.
Bagefter er der fejring i byparken, hvor
Dronningen kan se frem til at hilse på
Bydelsmødre, som fortæller om deres arbejde
under corona-pandemien.
Derudover er der ekvilibristisk underholdning fra
Cirkus Tværs og en fremførelse af Gellerupsangen
af lokale musikere.
Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj
En massiv fysisk omdannelse af et stort alment
boligområde skal skabe en positiv forandring for
nuværende og nye beboere, og bedre
sammenhæng med resten af Aarhus by.

Visionen med Helhedsplanen er at skabe en unik
og mangfoldig bydel med sin helt egen karakter,
arkitektoniske udformning og byliv.
En ny bydel, der tager afsæt i den eksisterende
bebyggelse, men tilføjer nye lag i form af
kvarterer, nye boliger, vej- og trafikmønstre,
bygninger, byrum og grønne rekreative arealer.
Byparken
Byparken skaber et grønt område, der strækker
sig fra den sydlige del af Gellerupparken og op
igennem Toveshøj.
Byparken er en grøn kile med rekreative områder
til sport, leg og udeliv, der er med til at binde
Sport- og Kulturcampus sammen.
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Folkefest i Mindeparken
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Folkefest i Mindeparken
Folkefesten lørdag i Mindeparken byder på
koncerter, mad og muligheden for at møde unge
talenter inden for gastronomi, sport, design og
fashion, børne- og ungekultur, musik, billedkunst
og håndværk.
Om Mindeparken
Mindeparken (oprindeligt navn Marselisborg
Mindepark) er et parkområde på ca. 27 hektar
lidt syd for Aarhus centrum.
Parken blev indviet 5. juli 1925 af kong Christian
10. Parken ligger på et område mellem
Marselisborg Slot og Aarhus-bugten. Knyttet til
parken er arboretet Forstbotanisk Have.
Som en del af parken er et mindemonument over
1. Verdenskrig. Monomuentet er en stor
cirkelformet plads. På monumentets vægge er
der indgraveret navne på de 4.144 sønderjyder,
der som dansksindede måtte kæmpe i tyske
uniformer, og efterfølgende faldt i 1. Verdenskrig.
Som forlængelse til Marselisborg Mindepark
finder du Marselisborg Slot, der rummer en lang
og spændende historie.

Gastronomi
Under festlighederne dækker de østjyske
fødevareproducenter op med de mest udsøgte
lækkerier og specialiteter i Madriget. Det er her,
Dronningen spiser frokost med sine gæster, men
Madriget kommer også til at simre og summe af
fællesaktiviteter, hvor alle aarhusianere kan være
med.
Sport
Elite Sports Akademiet præsenterer to forskellige
sportsgrene: ballet og taekwondo. Desuden
optræder Flying Superkids JUNIOR, som dagen
igennem laver workshops.
Design og Fashion
Lifestyle & Design Cluster præsenterer en række
talentfulde designere og iværksættere, der alle
arbejder frem mod en grøn omstilling af
branchen.
Børnekultur og Talent Aarhus
Her præsenteres eventyrlige kunstværker i pap
og stof, og et udvalg af de kunstneriske
talentmiljøer i Aarhus, med fokus på musik,
billedkunst og scenekunst.

Mindeparken indgår som en del af Kongelunden,
Danmarks største storbynære rekreative område,
som skal være et samlingspunkt for alle.

Håndværk
Her kan man blive inspireret af alverdens
muligheder indenfor håndværksfagene og få et
ballondyr med på vejen.

Koncert: Børnenes GigaKor
Oplev magien, når 400 børn samles om at synge.
Børnenes GigaKor og Aarhus Jazz Orchestra åbner
den folkelige fejring af Dronningen i
Mindeparken.

Afslutningskoncert
Folkefesten i Mindeparken slutter med, at
Dronningen overværer en herlig koncert med
Teitur, Tina Dickow og Andrea Pellegrini.

Lyt til I skovens dybe stille ro, Sommersalme og
Jens Vejmand midt mellem Mindeparkens grønne
træer og hør uropførelsen af den nye børnesang
Solens Sang, som er skrevet i særlig anledning af
Music City Aarhus 2022 af sanger og komponist
Katrine Stochholm.

Den unikke koncert i Mindeparken er en hyldest
til Dronningen i anledning af regeringsjubilæet,
og er samtidig en hilsen fra toppen af nyere
danske kunstnere fra Færøerne, Island og
Danmark.
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