
 

Ny SAS-linje: 

Hejsan Stockholm, vi ses i kulturhuvudstaden Århus 

Två skandinaviska "huvudstäder" kommer att knytas närmare varandra när SAS 

öppnar sin nya direktlinje mellan Stockholm och Danmarks näst största stad Århus 

den 25 oktober 2015. 

Under 2017 kommer Århus att vara Europas Kulturhuvudstad och under de närmaste 

månaderna kommer staden att förbereda sig på att välkomna tusentals nya besökare från 

den svenska huvudstaden med ett storslaget program av konst, kultur och upplevelser. 

"Under ett helt år kommer vi att bjuda på spektakulära evenemang, enastående 

upplevelser och magiska ögonblick," säger Rebecca Matthews som är huvudansvarig för 

Europas Kulturhuvudstad Århus 2017 och som gläder sig åt att svenskarna nu får 

möjligheten att flyga direkt till Århus.   

De senaste åren har Århus utmärkt sig som kulturell metropol med sin spirande kreativa 

miljö och flera av Nordeuropas ledande museer och festivaler. Under de kommande 

månaderna visar Konstmuseet ARoS Monet-utställningen "Lost in Translation" och på 

taket ger den regnbågsfärgade gångtunneln "Your rainbow panorama", designad av 

konstnären Olafur Eliasson, en betagande utsikt i 360 grader över staden och hamnen.  

 

Ett stenkast därifrån ligger den prisbelönta turistattraktionen Den Gamle By, där en rundtur 

på gatorna är en fantastisk tidsresa genom utvecklingen av vårt välfärdssamhälle. Precis 

ovanför Den Gamle By ligger den botaniska trädgården, Botanisk Have, som en oas med 

sin rika mångfald av tropiska växter från hela världen. 

 

Århus är en av Nordens äldsta städer och anlades av vikingar för mer än 1200 år sedan. 

Den historien får man en fantastisk inblick i på Moesgaard Museum som hänför tusentals 

besökare med sin imponerande arkitektur.  

 

Livet i Århus har präglats av att staden har Danmarks yngsta befolkning och den högsta 

koncentrationen av studerande i Danmark. Detta avspeglar sig i den speciella atmosfären, 

pulsen och energin som märks överallt i staden och på de många kaféerna. 

 

Med tre Michelin-restauranger kan Århus räkna sig till den gastronomiska världsklassen 

och här kan man njuta av nyfångad fisk och hummer från Århus-bukten, potatis från 

Samsø, harsyra, ramslök och andra färska råvaror från lokala producenter. Inför 2017 har 

Århus även samtidigt utnämnts till Europeisk gastronomisk region och en lång rad av 

gastronomiska upplevelser väntar besökarna. 

 



 

Med den nya SAS-linjen kommer den Europeiska kulturhuvudstaden 2017 bara att ligga 

en och en halv timmes flygtur från Stockholm. 

 
Bildtexter: 
"Under ett helt år kommer vi att bjuda på spektakulära evenemang och magiska upplevelser," 
säger Rebecca Matthews som är huvudansvarig för Europeisk Kulturhuvudstad Århus 2017. 
 
Århus är en spirande och kreativ miljö och från regnbågstunneln på konstmuseet ARoS tak har 
man en imponerande utsikt över staden. 
 
Mer information:  
Kommunikationschef Bent Sørensen, tel. +45 31478803 

E-post: bent.sorensen@aarhus2017.dk 
 
Fakta: 

Europeisk Kulturhuvudstad: Initiativet lanserades av EU:s ministerråd 1985 för att föra EU:s 
befolkning närmare varandra och framhäva den europeiska kulturrikedomen och mångfalden. 1996 
var Köpenhamn kulturhuvudstad 

Vem står bakom Europeisk Kulturhuvudstad Århus 2017: 19 jylländska kommuner och Region 
Midtjylland 

Officiellt öppnande: Lördagen den 21 januari 2017 

Program: Fler än 350 kulturella evenemang i hela Region Midtjylland under 2017 

Budget: 420 miljoner danska kronor 

Under beskydd av: Hennes Majestät Drottning Margrethe II 
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