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Indretningen i lejligheden er en blanding af klassisk og moderne. Fotos: Stine Rasmussen

Ikonisk hotel på Store Torv
får sin egen penthouselejlighed
Hotel Royal i Aarhus har
slået dørene op til en ny
160 kvadratmeter stor
penthouselejlighed. Den
skiller sig ud ved at
kunne bruges til både
eksklusiv ferie og af
forretningsfolk, der
ønsker et hjemligt islæt.
ANNE-SOPHIA
LUNDGAARD JENSEN
Annesophia.Jensen@jp.dk

Det ikoniske Hotel Royal er at
ﬁnde på Store Torv 4 i Aarhus. Her har det haft adresse
siden 1838, og det placerer
hotellets nye penthouselejlighed centralt i byen. Lejligheden skal give et nyt bud på,
hvordan man kan bo på hotel. Med plads til otte personer skal det give en følelse af
at være hjemme, samtidig
med at man kan trække på de
eksklusive goder, der er ved at
bo på hotel.
At hotellet har historie, opdager man med det samme.

Den klassiske indretning er
gennemgående og gennemført. Store vægmalerier pryder væggene, og den originale elevator kører stadig fra receptionen. Lilian Lenbroch,
som er hotelmanager på Hotel Royal, viser vejen op til
den nyåbnede penthouselejlighed. Den ligger på øverste
etage i hotellet, og efter en
kort køretur med elevatoren
når man indgangen til den
nye lejlighed.
Dørene åbnede de for første gang den 5. juli efter renoveringer henover sommeren.
Målet har hele tiden været at
blande den klassiske og moderne indretning, så den passer til resten af hotellets udstråling. Her er det royale tema også noget, der har været
fokus på.

Hotellets historie
»Vi har valgt at holde ved historien. Så alt, hvad du ser på
væggene, er hotellets historie,« siger Lilian Lenbroch.
Hun henviser her til de gamle
fotograﬁer, der pynter ﬂere af
penthouselejlighedens væg-

Jeg tror, det bliver
noget af det mest
eksklusive, man kan
i Aarhus, når det
kommer til hoteller
og restauranter.
Mikkel Schandorﬀ,
assisterende køkkenchef,
restaurant Atrium

De 160 kvadratmeter består af
en stue, køkkenalrum, tre soveværelser, to badeværelser og en
altan med udsigt over Latinerkvarteret.
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Efter at ejerfamilien
Richard
Pedersen i
marts 2019
tog driften af
hotellet
”hjem” efter
otte års forpagtning, har
Hotel Royal
været i gang
med en gennemgribende
opdatering af
værelser,
gangarealer
og restaurant.

Hærværk mod
letbanen fortsætter
Et hegn ved en
letbaneovergang i
Risskov er igen brudt
op, og Aarhus Letbane
appellerer nu om at
kontakte politiet, hvis
man ser nogen i gang
med hærværk.
JØRGEN RYE
jorgen.rye@jp.dk

ge. Fotograﬁer, der både viser
den gamle bilvask eller marmorsal, og som er taget i
1938. Dengang blev lejligheden brugt til personaleværelser.
At hotellets historie kan
mærkes i den nyrenoverede
lejlighed, har været en stor
del af forberedelserne.
Men at give en følelse af
privatliv og eksklusivitet har
også
været
en
vigtig
komponent. Lilian fortæller,
at hotellet forventer at udleje

penthouselejligheden
til
store familier, men også til
f.eks. forretningsfolk og kendisser.

Stor renovering
I gangen ind til det store rum,
der både giver adgang til stue
og køkken, er der på den ene
væg et stort billede.
Her kan man se Hotel
Royals gamle facade. Lilian
Lenbroch fortæller, at penthouselejligheden er kommet
i forbindelse med en gen-

nemgående renovering af
hotellet, hvor der også vil blive tilføjet ﬂere værelser.
I det moderne og lyse køkken, der pynter lejligheden,
vil det fra den 1. september
være muligt at opleve private
dining.
Her vil kokke fra restaurant
Atrium, hvis indehavere også
står bag michelinrestauranten Gastromé, tilbyde privat
madlavning i lejligheden til
dens beboere.
Med dette tiltag håber ho-

tellet at kunne give en unik
og eksklusiv oplevelse.
»Jeg tror, det bliver noget
af det mest eksklusive, man
kan i Aarhus, når det kommer til hoteller og restauranter,« siger Mikkel Schandorff, der er assisterende
køkkenchef på restaurant
Atrium.
Hotel Royal kan allerede
melde om stor interesse for
lejligheden, der kun har stået ledig i ﬁre dage, siden den
åbnede i starten af juli.
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Trods gentagne advarsler
fortsætter ukendte hærværksmænd med at bryde
et hegn op ved en lukket
overgang på letbanestrækningen ved Rolighedsvej i
Risskov.
Aarhus Letbane har i ﬂere
omgange oplyst, at overkørslen er lukket, og badegæster og andre skal benytte en overgang ved Badevej,
hvis de skal krydse letbanesporet for at komme til vandet.
»Vi har heldigvis ikke
haft nogle hændelser eller
nærved-hændelser ved de
afspærrede overkørsler ved
Rolighedsvej, men det vil jo
være forfærdeligt, hvis hærværk, opbrudte låse eller
fjernelse af opsatte hegn
skulle resultere i en hændelse. Det er nok ikke dem, der
ødelægger sikkerheden, det

Det er dette hegn ved Rolighedsvej i Risskov, som gentagne gange er brudt op.
Foto: Aarhus Letbane

går ud over, for de er nok
klar over, at det er farligt at
krydse banen, men vi risikerer, at andre personer tror,
at de kan krydse banen sikkert, da den ikke er spærret
af,« siger Peter Morell, sikkerhedschef ved Aarhus
Letbane.
Letbaneselskabet opfordrer nu borgere i området til
at kontakte politiet, hvis de
ser nogen i gang med at lave
hærværk mod hegnet.
Hegnet blevet lukket, da
Grenaabanen blev sat i
gang i april, og i samme forbindelse blev en gangbro
tæt ved også fjernet. Planen
er, at der skal laves en letbanestation
ved
Risskov
Strandpark, ligesom der bliver etableret en ny sikret
overkørsel, hvor gangbroen
lå tidligere. Den overkørsel
skal efter planen være færdig til oktober.

Eksklusiv rundvisning i
udstillingen “Murens fald”
Det er 30 år siden, at Berlinmuren faldt. Det var nogle dramatiske og euforiske
døgn, da symbolet på ufrihed, separation og kontrol blev væltet over ende.
Dansk Plakatmuseum viser i anledning af 30-året for muren mellem Øst- og
Vesttysklands fald en udstilling, der gennem plakater sætter fokus på det tidligere Østtyskland og Vesttyskland samt på det nye samlede Tyskland efter 1989.
Med plakaterne som katalysator fortælles om de regler, restriktioner, idealer og
doktriner, der hvilede over Østtyskland fra 1949 til 1989, og om kontrasten til den
vesttyske side, hvor et helt andet liv udfoldede sig.
Som JP-abonnent kan du komme på en eksklusiv rundvisning, når kurator Line
Fogh Sørensen fortæller om udstillingen i Dansk Plakatmuseum i Den Gamle By.
Dato og Sted
Søndag den 8. september
Den Gamle By, Viborgvej 2, 8000 Aarhus C
Rundvisningerne finder sted kl. 11, 12 og 13 med maks. 25 personer pr. gruppe.

Gratis
for JP-abonnenter

Tilmelding
Mail navn, antal og tidspunkt du/I ønsker rundvisning til kommunikation@jp.dk
– eller ring til os på 8738 3838 hverdage ml. 9 og 15. Billetten er inklusive entré til
Den Gamle By.

