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Ny kulturaftale for grænselandet  

Firårig kulturaftale på tværs af den dansk-tyske grænse samler kræfterne for at udvikle kulturen 

og har fokus på børn og unge  

(Region Sønderjylland-Schleswig) Parterne bag den nye kulturaftale er kommunerne 

Haderslev, Tønder, Sønderborg og Aabenraa, Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg, Stadt 

Flensburg, Region Syddanmark, Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur samt det danske 

kulturministerium. Aftalen gælder fra 2021 til 2024 og har et samlet budget på knap 19.800.000 

kroner. Det er tredje gang siden 2013, at partnerkredsen er fælles om en grænseoverskridende 

dansk-tysk kulturaftale. 

Fokus på musik, kulturarv og fællesskaber over grænsen 

Kulturaftalen har et særligt fokus på børn og unge, der gennem kunst, kultur og bevægelse skal 

bringes sammen i interessefællesskaber og få øjnene op for mulighederne i grænselandet. 

Musikalsk talentudvikling, eksperimenterende kulturarvsformidling og bevægelse er nogle af de 

hovedoverskrifter, der vil præge den nye firårige kulturaftale. Selvom børn og unge kommer til at 

spille en stor rolle i kulturaftalens aktiviteter, er voksne også en vigtig fokusgruppe. Børn og unge 

har brug for at kunne spejle sig i de voksnes engagement og se det som naturligt i et grænseland 

at krydse grænsen for at opleve kunst og kultur. 

Kjeld Thrane, formand for Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig, politisk styregruppe for 

kulturaftalen og formand for Kultur- og fritidsudvalg Haderslev Kommune, udtaler: 

- Kulturaftalen skal styrke oplevelsen af den særlige identitet, vi har i grænselandet. Vi som 

politikere taler meget om det, der sker lokalt og regionalt, og hvordan vi kan løse vores 

opgaver. Men hvis vi løfter blikket og kigger ud over horisonten, kan vi opdage andre 

muligheder. Så kulturaftalen bidrager til at åbne vores øjne for, hvad andre laver, og det 

kan vi blive inspireret af.   

To indsatsområder med hver sit fokus 

Kulturaftalen har to indsatsområder, som tilsammen giver gode muligheder for kreativ udfoldelse 

og kulturelle samarbejder på tværs af grænsen:  

Indsatsområdet ”Rum til fællesskab” vil indeholde tiltag, så særligt børn og unge fra grænselandet 

kan mødes og aktivt deltage i kulturelle, kreative og borgernære fællesskaber. Det skal ske i regi 

af kulturhuse, biblioteker eller museer, men også uddannelsesinstitutionerne vil være 
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vigtige mødesteder. Der vil være talentspor inden for områderne musik og bevægelse. 

Indsatsområdet ”Fælles om kulturarv” vil omfatte initiativer, der skal styrke den kulturelle dannelse 

og viden om og engagement i grænselandets historie og kultur. Der vil især blive lagt vægt på den 

fælles kulturarv, den sproglige mangfoldighed samt arkitektur og design. Formidlingen skal være 

nytænkende og dermed bidrage til, at børn og unge engagerer sig i emnerne. 

De konkrete projekter vil blive fastlagt af projektpartnerskabet i første halvdel af 2021. 

Et grænseoverskridende interessefællesskab med kulturen som omdrejningspunkt 

Både Karin Prien, Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein og 

Stephanie Lose, regionsrådsformand i Region Syddanmark, er glade for at det har været muligt at 

mødes i et grænseoverskridende interessefællesskab med børn og unge som fokus. 

Karin Prien er især glad for kulturaftalens dannelseselementer:  

- Kulturaftalen har fokus på samspillet mellem kultur og fremme af nabosprog. Børn og unge 

fra nabolandene vil blive motiveret til at se på verden fra hinandens perspektiver. På den 

måde fremmer vi ikke kun nysgerrigheden i forhold til det andet land, den anden kultur og 

det andet sprog, men frem for alt forståelsen for det anderledes. Dette er en central 

dannelses- og undervisningsopgave.  

Stephanie Lose peger på vigtigheden af, at børn og unge inddrages i den nye dansk-

tyske kulturaftale: 

- For mig er det afgørende, at børn og unge ser vores region som et godt sted at bo og 

arbejde. Jeg tror på, at kulturaftalens fokus på kreative fællesskaber og kulturarv i 

øjenhøjde vil bidrage til, at flere unge vælger at blive i regionen efter endt uddannelse. Det 

vil understøtte vækst og udvikling i vores område. 

Citater: 

Øvrige partnere bag kulturaftalen bestående af kommunerne Haderslev, Tønder, Sønderborg og 

Aabenraa, Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg, Stadt Flensburg og Region Syddanmark 

understreger vigtigheden af kulturaftalen i de følgende citater: 

Søren Rasmussen, formand for Udvalget for regional udvikling i Region Syddanmark:  

- Jeg er meget glad for, at vi har indgået en ny dansk-tysk kulturaftale. Samarbejdet henover 

den dansk-tyske grænse er højt prioriteret i udviklingsstrategien for Region Syddanmark. 

Kultursamarbejdet vil via den nye kulturaftale fortsat være løftestang for det dansk-tyske 

samarbejde generelt.  
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Preben Jensen, formand for Region Sønderjylland-Schleswig og regionsrådsmedlem i 

Region Syddanmark:  

- I min dobbeltrolle som formand for Region Sønderjylland-Schleswig og som særlig 

repræsentant for Region Syddanmark i det dansk-tyske samarbejde er jeg stolt over, at det 

lykkedes at samle et så bredt partnerskab, der deler en fælles vision om at fremme og 

udvikle det dansk-tyske samarbejde på kulturområdet. 

Erik Kennel, formand for kulturudvalget i Kreis Nordfriesland og næstformand i 

Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig:  

- Via den nye kulturaftale kan borgerne, og især børn og unge, få et blik for de mange 

fordele, som det giver at bo i et grænseland. Manglende sprogkundskaber blandt både 

børn, unge og voksne kan være et benspænd, og jeg glæder mig derfor over, at den nye 

kulturaftale har som ambition at motivere til at lære nabosprogene gennem kulturelle og 

kunstneriske aktiviteter.  

Andreas Rothgaenger, formand for kulturudvalget i Stadt Flensburg og medlem af 

Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig:  

- Byen Flensburg ligger tæt på Danmark og derfor kan man mærke den danske indflydelse 

alle steder. Men via kulturaftalen får vi flere muligheder for at tale med hinanden og lære 

af hinanden. Børn og unge kan udvikle sig gennem forskellige initiativer og udbygge deres 

styrker. Dette er en investering i fremtiden.  

Ingo Degner, formand for kulturudvalget i Kreis Schleswig-Flensburg og medlem af 

Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig:  

- Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig får nu muligheden for at bringe lys i selv det fjerneste 

hjørne i grænselandet. Uden vores partnere formår vi ikke at styrke store og brede 

projekter og den dansk-tyske talentfremme til børn og unge. Men sammen får vi chancen, 

og denne vil vi gøre brug af i de kommende fire år. 

Stephan Kleinschmidt, formand for Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme i 

Sønderborg Kommune:  

- Vores grænseoverskridende kulturaftale er unik set i en europæisk kontekst, og vi vil her i 

vores tredje fælles kulturaftale arbejde videre med at få børn, unge og voksne til at få 

øjnene op for den merværdi, det giver at se grænselandet som en helhed. Samarbejder 
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over grænsen giver borgerne muligheder og er med til at styrke vores lokale 

bosætningsstrategier. 

Lars Kristensen, formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Aabenraa Kommune:   

- Vi har nogle stærke kulturinstitutioner i grænselandet, museer, biblioteker og kulturhuse. 

Den nye kulturaftale vil bringe disse kulturinstitutioner i spil som ramme om særligt børn 

og unges interessefællesskaber. Det styrker børn og unges muligheder for at være 

kunstnerisk og kulturelt aktive, men lige så vigtigt så støtter vi også op om 

kulturinstitutionerne som mødesteder for dansk-tyske aktiviteter.  

René Andersen, formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Tønder Kommune:  

- Folkemusikken betyder meget for Tønder Kommune, og det samme gør det 

grænseoverskridende samarbejde. I kulturaftalen forenes disse interesser, idet der vil blive 

arbejdet med den musikalske talentudvikling i musikskolerne og med fødekæden på 

folkemusikområdet. Jeg er glad for, at vi gennem kulturaftalen vil videreudvikle 

grænselandet som et folkemusikalsk kraftcenter, så vi også i fremtiden både har 

fantastiske musikere og et engageret publikum.  

Yderligere oplysninger 

Formand Kjeld Thrane, Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig, tlf. 41 28 35 11 

Regionsrådsformand Stephanie Lose, Region Syddanmark, tlf. 25 33 09 82 

Formand Søren Rasmussen, Udvalget for regional udvikling, Region Syddanmark, tlf. 29 64 31 97 

Preben Jensen, næstformand for Udvalget for regional udvikling og særlig repræsentant for dansk-

tyske samarbejde, Region Syddanmark, tlf. 40 25 85 78 

Koordinator Annika Carstensen, Kulturaftalesekretariatet, tlf. 24 90 44 86 

 

    

 


