
1
1

Publikation Interreg-projekt
KursKultur 2.0

2019 - 2022

kulturarvprojekter

sprog



REGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG
Regionskontor & Infocenter  |  Lyren 1  |  DK-6330 Padborg

 +45 74 67 05 01  |   +45 74 67 05 21
www.kulturfokus.dk  |  www.region.dk  |  www.kulturakademi.dk 

2022

Projektsekretariat KursKultur 2.0:
Julia Bick (projektkoordinator), Angela Jensen (projektmedarbejder),

Anja Peist (projektmedarbejder), Jette Bakowsky Thielsen (regnskabsmedarbejder)

Kulturkoordinator: 
Anne-Mette Olsen, Regionskontor & Infocenter

Forfatter og redaktion: 
Angela Jensen, Projekt KursKultur 2.0

Fotos: Tim Riediger, Kira Kutscher, Martin Ziemer, geförderte Projektfotos,
Adobe Stock, Freshkonzept GmbH, Maike Liepolt

Konzeption & Design: 
Freshkonzept GmbH – Original Maike, Flensburg

INDHOLD

UDGIVER

Forord
Erik Kennel, 
formand kulturudvalg  Sønderjylland-Schleswig

Formål for Interreg-projektet KursKultur 2.0 
Partnerskab
Mål og aktiviteter

Arbejdspakker
Arbejdspakke 01 Projektledelse
Arbejdspakke 02 Kommunikation
Arbejdspakke 03 Puljer
Arbejdspakke 04 Nabosprog
Arbejdspakke 05 Kulturarv

Samarbejde og kommunikation
i skyggen af covid-19-pandemien 

Sportscamp 

Kultur- og netværkspulje
Sommerbibliotek ved grænsen
Kager uden grænser  
Sommerbarok
Grænseløs kulturformidling
Sommercamp
Transformationer i ler

3

4/5

6/7

8/9

10/11

12-17

Transportpulje
Projekter med og uden partner

Strakspulje
E-mobilitet på tværs af grænsen
Ålprojekt

Dansk og tysk som nabosprog 
Aktiviteter 
Undervisningsmateriale

Kulturarv
Interview med  Anna-Elisabeth Jensen, 
Museum Lolland-Falster

KursKultur 2.0
Analyser og statistik

18/19

20/21

22-25

26

27-31



Interreg-projektet KursKultur 2.0 startede den 1. juli 2019 
og afløste direkte forgængerprojektet KursKultur 1.0. 
Ambitionerne var store. Den nyetablerede „Strakspulje“ 
og succesmodellen „Transportpulje“ så meget lovende 
ud. I andet halvår af 2019 blev der således uddelt så mange 
midler via transportpuljen, at der blev næret tvivl om, hvor-
vidt pengene nu også ville række til den resterende støtte-
periode. Så kom coronapandemien. De forgangne tre år har 
været meget udfordrende og har rystet kulturområdet og 
det dansk-tyske samarbejde godt og grundigt igennem. Co-
ronarestriktioner, lukkede grænser og beskedne reaktioner 
på nye og gamle tilbud var følgen. Men genvordighederne til 
trods blev der stablet en masse på benene, og aktørerne var 
fleksible som aldrig før.

Dansk-tyske aktiviteter, projekter og møder har haft 18.000 
deltagere gennem kultur- og netværkspuljen. De gik sam-
men i interessefællesskaber, oplevede noget i fællesskab og 
lærte mere om nabolandet.

Det er fællesskaberne på forskellige områder, der har båret 
og også videreudviklet den dansk-tyske kultur, det være 
sig inden for sport og idræt, på kultur- og sprogområdet, 
omkring kulturarv eller møder mellem børn og unge. Idéer 
blev udviklet og udmøntet aktivt dansk-tysk med partnere 
og deltagere. Skoleklasser har oplevet kunst, kultur og natur 
på den anden side af grænsen.
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FORORD

INTRO

Der skal rettes en særlig tak til vores partnere og Interreg 
Deutschland-Danmark for den økonomiske støtte og til 
de mange medarbejdere hos vores projekt- og netværks-
partnere og til kulturafdelingen på Regionskontoret. De 
har alle udmøntet de ambitiøse mål i Interreg-ansøgningen 
og iværksat aktiviteter, de har vejledt, ydet støtte, bevilget, 
afregnet og fundet løsninger på diverse udfordringer. 

Politikere, forvaltningsmedarbejdere, bevillingsudval-
get KursKultur 2.0 og aktører har alle bidraget til at gøre 
KursKultur 2.0 til en succes. I det grænseoverskridende 
samarbejde kører alting ikke altid på skinner. Der kommer 
også hindringer i vejen. Erfaringen har vist, at hjerteblod og 
udholdenhed er gode forudsætninger for at gøre en forskel i 
det dansk-tyske samarbejde. 

Vi glæder os over at kunne afslutte et vellykket Interreg-
projekt KursKultur 2.0 og giver med denne slutpublikation 
læserne mulighed for selv at danne sig et overblik over de 
støttede projekter og aktiviteter. God læselyst!

18.000 deltagere deltog i dansk-tyske 
aktiviteter, projekter og møder

Erik Kennel
Formand kulturudvalg 
Sønderjylland-Schleswig



KursKultur 2.0
Interreg-projektets formål

Interreg-projektet KursKultur 2.0 havde til formål at fremme den interkulturelle, dansk-tyske 
forståelse i hele Interreg-programregionen for alle borgere.  

Overordnet støttede projektet dansk-tyske mikroprojekter og var med til at støtte initiativer til at styrke nabosprogene dansk og 
tysk. KursKultur 2.0 udarbejdede desuden aktiviteter, som synliggjorde det fælles dansk-tyske kulturarv. 

PROJEKTSTART: 
01. juli 2019

PROJEKTSLUT:
31. december 2022

INTERREGTILSKUD:
16.390.000,00 DKK 

SAMLET BUDGET:
23.632.610,60 DKK

Partnerskab
KursKultur 2.0 havde et stort partnerskab med lokale, regionale 
og nationale partnere. På den ene side byggede projektet videre på 
mangeårige og succesfulde erfaringer med borgernære aktiviteter og 
initiativer i Region Sønderjylland-Schleswig. På den anden side 
åbnede det nye kulturprojekt op for et frugtbart samarbejde i hele 
Region Syddanmark, i Region Sjælland og i den hele nordlige del af 
Schleswig-Holstein med de gode grænseoverskridende erfaringer 
derfra. Med dette udvidede partnerskab gav KursKultur 2.0 borgerne i 
vest og øst nye muligheder for synergieffekter og spændende 
partnerskabskonstellationer i deres projekter.
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KursKultur 2.0
Interreg-projektets formål

Partnere 
• Regionskontor & Infocenter /
 Aabenraa kommune (Leadpartner)
• Tønder kommune
• Haderslev kommune
• Sønderborg kommune
• Kreis Nordfriesland / Stiftung Nordfriesland
• Kreis Schleswig-Flensburg / 
 Kulturstiftung des Kreises Schleswig-Flensburg
• Stadt Flensburg
• UC Syd
• Europa-Universität Flensburg 
• Professionshøjskolen Absalon
• Museum Lolland-Falster
• Næstved kommune
• Museum Sønderjylland

Støtte til dansk-tyske mikroprojekter og mellemfolkelige 
møder i hele Interreg-programregionen 
Projektet havde tre puljer, der støttede mellemfolkelige 
projekter og møder. Kulturmøderne bidrog til en øget 
bevidsthed om de særlige muligheder, man har som borger
i et grænseland.

Dansk og tysk som nabosprog
Projektet forbedrede forudsætningerne og interessen for at 
lære dansk og tysk som nabosprog. Der blev udviklet en særlig 
nabosprogsdidaktik for dansk og tysk, der sætter fokus på det 
autentiske sprogmøde. Vigtigheden af at lære nabosprogene 
blev synliggjort, så flere fik lyst til at lære sprogene.

Den fælles kulturarv
Et vigtigt arbejdsområde for projektet var også at øge viden 
blandt regionens borgere om den fælles kultur og historie. 
Dette gav borgerne en bedre forståelse for grænselandets 
historie og unikhed. Netværkspartnere

Projektet KursKultur 2.0 har over 50 
netværkspartnere. Landet Schleswig-
Holstein og faggruppen Sport i Region 
Sønderjylland-Schleswig bidrog foruden 
partnerne økonomisk til projektet. 

Mål og aktiviteter



ARBEJDSPAKKER

KursKultur 2.0 omfattede flere arbejdspakker, der skulle bidrage til at opnå 
projektes mål – korte sammenfatninger præsenteres her:

Arbejdspakke 01 
Projektledelse

Obligatorisk for alle Interreg-projekter er en arbejdspakke omkring 
projektledelse. Der blev oprettet et projektsekretariat med fire 
medarbejdere, der indgik i kulturafdelingen på Regionskontor & 
Infocenter i Padborg. Projektsekretariatet sørgede for økonomistyrel-
sen, rådgav ansøgere, sørgede for gennemførelsen af arbejdspakkerne 
og var koordinerende sekretariat for alle partnere. Derudover havde 
alle partnere udnævnt primære kontaktpersoner.

Arbejdspakke 02
Kommunikation

Arbejdspakken Kommunikation havde følgende mål:
• Fremme en interesse for nabolandets kultur og levevis.
• Synliggøre kulturtilbud og muligheder for at være aktiv i fælles grænseoverskridende aktiviteter.
• Informere om projektets støttemuligheder og øvrige tilbud.
• Tilrettelæggelse, synliggørelse og gennemførelse af konferencer og workshops, der bidrager til 
 erfaringsudveksling, etablering af nye netværk og faglig udvikling.
• Formidle viden om best-practice koncepter.
• Rådgive om gennemførsel af dansk-tyske projekter.

Arbejdspakke 03
Puljer

Støttepuljerne var med til at fremme grænseover-
skridende, mellemfolkelige projekter. Kultur- og 
netværkspuljen støttede innovative dansk-tyske 
projekter inden for områderne kultur, sprog, børn, 
unge & fritid, som bidrog til den interkulturelle forstå-
else og en forankring af det dansk-tyske samarbejde 
blandt borgerne. Transportpuljen støttede det aktive 
samarbejde og mødet mellem danske og tyske børn 
og unge til og med 26 år og i forhold til nabolandets 
kultur og sprog. Skoler, daginstitutioner, foreninger og 

andre institutioner, der arbejder med børn og unge, 
kunne søge om støtte til transport, entré, honorarer 
og overnatning. Strakspuljen var med til at fremme 
netværksdannelsen, udviklingen af nye projektideer 
og mindre kulturprojekter.
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ARBEJDSPAKKER

Arbejdspakke 04
Nabosprog

Arbejdspakken tog initiativ til at motivere borgerne i den dansk-
tyske grænseregion til at beskæftige sig med og lære nabosproget. 
Sprogpuljen var med til at fremme udarbejdelsen af undervisnings-
materialer og undervisningsforløb. Målet var desuden at udvikle en 
nabosprogsdidaktik for sprogundervisningen med supplerende 
videreuddannelsestilbud for undervisere. En central opgave var 
yderligere vidensdeling blandt de deltagende 
uddannelsesinstitutioner.

Arbejdspakke 05
Kulturarv

Arbejdspakken skulle bidrage til 
en øget interesse for den fælles 
kulturarv i den dansk-tyske region 
og nabolandets kultur og historie. 
Hovedmålene var følgende: 

• Få flere borgere, særligt børn, unge 
 og børnefamilier, til at bruge 
 museernes formidlingstilbud, så de 
 får et indblik i grænselandets kultur 
 og historie. 

• Kvalificere kulturinstitutionernes 
 formidling til besøgende fra 
 nabolandet, så formidlingen 
 tilpasses forskellige målgrupper. 

• Styrke samarbejdet mellem kultur-
 institutionerne på tværs af grænsen 
 med henblik på netværksdannelse 
 og øget samarbejde bl.a. i 
 forbindelse med Kulturarvsdagene, 
 som fandt sted i 2019 og 2021.



Samarbejde og kommunikation i skyggen 
af covid-19-pandemien

Målet med KursKultur 2.0-projektet var at fremme 
samarbejdet hen over grænsen gennem erfaringsud-
veksling, støtte til konferencer og møder samt fælles 
aktiviteter. Interreg-projektet har i den forbindelse 
bevilget tilskud i forskellig størrelsesorden til dansk-

tyske projekter, møder og 
aktiviteter. Coronapande-
mien har imidlertid betydet 
en ekstra belastning for 
mange projekter, og i 2020 
og 2021 blev nogle således 

udskudt ad flere omgange og til dels også aflyst. 
Fleksibilitet var derfor en nødvendighed, og både 
aktørerne og KursKultur-sekretariatet måtte gå nye og 
andre veje for at støtte så mange projekter som muligt 
også i svære tider. Hjemmearbejde og restriktioner ved 
grænsen til trods gik den dansk-tyske kommunikation 
aldrig i stå, og der blev tyet til digitale løsninger som 
Zoom, Teams og Jitsi for 
at opretholde kontakten. 
Skærmen og internettet 
blev et vindue til omverde-
nen, og brugernes og udby-
dernes kompetencer i den 
digitale verden blev udbygget markant. Digitale konferen-
cer og møder blev nærmest normalitet, og sætninger som 
„Kan I høre og se mig?“ blev standard.

UDFORDRING
Covid-19-pandemien

ekstra belastning for 
mange projekter pga. 
covid-19-pandemien

Skærm & internet som 
vindue til omverdenen

Oplevelser i nabolandet

Bevillingsudvalget for KursKultur-projektet har til-
passet støttevilkårene for transport- og strakspuljen 
i løbet af pandemien for at komme aktørerne i møde. 
Fra foråret 2021 kunne fx skoleklasser således søge 
om tilskud under transportpuljen, også selv om de ikke 
havde et aktivt partnerskab med en skoleklasse på den 
anden side af grænsen. Trods restriktioner muliggjorde 
transportpuljen altså oplevelser for skoleklasser. På den 
måde kunne skoler eller dagtilbud fx besøge et 
museum eller benytte sig af et museumspædagogisk 
tilbud, besøge seværdigheder og høre om historien 
bag dem, booke byvandringer og stifte bekendtskab 
med nabolandets kultur, natur og historie. Børn og 
unge har således fået indsigt i naboens levevis, kultur 
og sprog. Denne tilpasning af kriterierne førte til en 
af de største succeser i KursKultur-projektet,  da 
mange skoleklasser fra begge sider af grænsen gjorde 
brug af tilbuddet, så snart coronarestriktionerne tillod 
det. Desuden var de 
positive erfaringer med 
til at vække interessen 
blandt lærere for også 
at mødes med en part-
nerklasse i fremtiden 
og være aktive sammen. 

Transportpulje-ansøgning 
godkendt uden aktivt 

partnerskab

Mange dansk-tyske projekter måtte finde kreative løsninger 
for at blive realiseret. Der måtte tænkes nyt, og der blev gjort 
brug af digitale muligheder til erfaringsudveksling, projekt-
planlægning og projektgennemførelse.
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UDFORDRING
Covid-19-pandemien

Mindre nye og andre projekter

Strakspuljen var ikke så stor en succes som 
oprindeligt tænkt, og der blev kun indsendt 
meget få ansøgninger til sekretariatet. Puljen 
var jo egentlig møntet på fx foreninger og mind-
re dansk-tyske projektidéer, men succesen og 
ansøgningerne udeblev. På grund af pandemien 
var foreningerne så travlt beskæftiget med sig selv 
og med at overleve, at det dansk-tyske projekt-
samarbejde udeblev. Med politisk opbakning 
blev maksimumbeløbet pr. ansøgning forhøjet 
fra 29.800 til 74.500 DKK i foråret 2022, og der 
blev således gjort et nyt fremstød med puljen. 
Og der kom faktisk også ansøgninger. Forenin-
gerne var stadigvæk tilbageholdende, men andre 
aktører, som hidtil stort set ikke havde vist sig i det 
dansk-tyske projektsamarbejde, kom nu på banen. 
Der blev således bevilget projekter om fx udsæt-
ning af åleyngel og e-mobilitet, der begge vil blive 
beskrevet i denne publikation.

Sammenfattende har meget i de forgangne år 
udviklet sig helt anderledes end planlagt. Men 
noget er også kommet for at blive. De glimrende 

erfaringer 
med „trans-
portpuljen 
uden partner“ 
og de digitale 
platforme 

samt de nyerhvervede kompetencer er gode 
forudsætninger og et godt grundlag for det 
dansk-tyske kulturarbejde i fremtiden.

digitale platforme, nye 
kompetencer - danner et godt 

grundlag for fremtiden

Digitale møder 
mellem partnerklasser

Desuden støttede transportpuljen også dansk-
tyske digitale projekter med fx eksterne 
workshopledere. De digitale møder skulle være 
en hjælp til at lære hinanden bedre at kende og 
danne optakt til et senere fysisk møde.



SPORTSCAMP

Efter en længere forberedelsesperiode og udskydel-
ser på grund af corona blev „Sportsommer“ endelig 
gennemført i 2022. Målgruppen var børn og unge i 
aldersgruppen 9-14 år fra den dansk-tyske grænseregion. 
Over tre dage kunne deltagerne prøve og lære forskellige 
sportsgrene at kende. I alt deltog ca. 60 børn og unge i 
Grænsehallerne i Kruså. Deltagerne fik mulighed for at 
deltage i fælles træningsenheder, der eventuelt kunne 
inspirere dem til at prøve kræfter med en ny sportsgren 
efterfølgende. Alle havde på forhånd valgt en hoved-
sportsgren og kunne derudover også prøve noget nyt 
hver dag. Af hovedsportsgrene kunne der vælges mellem 
bordtennis, hjulgymnastik (Rhönrad), badminton, fodbold 

og trampolin, som der blev 
trænet i tre timer hver dag, 
og med introforløb for de se-
kundære tilbud. De respektive 
instruktører og trænere havde 
til opgave at sammensætte 

et program for alle børn og unge – uafhængigt af deres 
evner og forkundskaber. Det var vigtigt for projektet, 
at alle kunne være med og var aktive i blandede 
dansk-tyske grupper.

Projektet „Sportscamp“ blev forberedt 
og gennemført af faggruppen Sport i 
regionen (SpoReg) og markedsført 
under navnet „Sportsommer“. 

Hovedsportsgrene: 
bordtennis, hjulgym-

nastik, badminton, 
fodbold & trampolin
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Faggruppen SpoReg (Sport i regionen)

Kreissportverband Schleswig-Flensburg, Kreissportverband Nordfriesland, Sportverband Flensburg samt Danske Gymnas-
tik- og Idrætsforeninger (DGI), Danmarks Idrætsforbund (DIF) og repræsentanter for de danske og tyske mindretal danner 
på frivillig basis en uformel sammenslutning. Til faggruppens væsentlige arbejdsområder hører regelmæssig udveksling af 
idéer og information om initiativer, aktiviteter og projekter inden for sport, idræt og sundhedsfremme samt forbedring af idræts-
organisationernes samarbejde og intensivering af ungearbejdet.

SPORTSCAMP

Anne-Didde Holt (DGI): 
“Gennem det intense samarbejde i arbejdsgruppen er vi 
vokset tættere sammen på det organisatoriske niveau, 
og dialogen er blevet nemmere og hurtigere. Kommu-
nikationsvejene er kortere nu, og vi har nu større for- 
ståelse for faldgruberne i det dansk-tyske samarbejde. 
Vi havde alle forskellige forestillinger om idéen med en 
sportscamp, og vi måtte erkende, at vi ikke bare kunne 
omsætte eksisterende modeller 1:1 på tværs af grænsen. 
Vores sportsommer skulle have sin egen identitet, og det 
tog lidt tid, før projektet fik sit eget stempel. Muligvis var 
det nu startskuddet, så vi fremadrettet regelmæssigt 
kan tilbyde en dansk-tysk sportsommer for børn og 
unge. Vores erfaringer fra forberedelsesfasen kan under 
alle omstændigheder komme nye grænseoverskridende 
projekter inden for sport og idræt til gavn.“ 

Arbejdsgruppen „Sportsommer“ 
under faggruppen SpoReg har lagt mange timer 
i projektet for at opfylde de forskellige kriterier, 
forventninger og ønsker dansk-tysk og løse 
udfordringerne. 

BEVILGET STØTTEBELØB:
310.000 DKK



KULTUR- & NETVÆRKSPULJE

Sommerbibliotek ved grænsen
Bibliotekerne i Tønder og Niebüll havde fundet på et pro-
jekt, der både var tænkt til befolkningen i grænselandet 
og til turister. Et „pop up-bibliotek“ i et tomt butikslo-
kale i Tønder midtby skulle tilskynde interesserede til at 
slå sig ned med en bog i hyggekrogene eller få sig en lille 
snak ved små hyggelige borde over en kop kaffe. Corona 
satte dog en midlertidig stopper for projektet, som først 
kunne gennemføres et år senere. Efter en længere forbere-
delsesfase var projektet så endelig en realitet. Det blev en 
festlig åbning med musik og taler af de respektive borg-
mestre og med mulighed for at kaste et blik ind i lokalerne 
med meget forskellige bøger på dansk og tysk til forskel-
lige aldersgrupper. I den fire uger lange åbningstid var der 

masser af mindre arrangementer som offentlig oplæsning 
og koncerter. I projektet fik en dansk og en tysk forfatter 
desuden til opgave at skrive en grænselandshistorie – en for 
voksne og en for børn. Resultatet blev bogen „Sommerhis-
torier fra grænsen“ med Sten Kaaløs fortælling „Finckels 
grønne asyl“ og Stefan Gemmels „Der geheime Brief von 
Niebüll“, som blev præsenteret af de ansvarlige biblioteks-
medarbejdere Maren Mumme og Miriam Yasmin Tarp Yamil. 
Bogen kan fås gratis på bibliotekerne efter først-til-mølle-
princippet, og historierne er oversat. Som led i projektet 
har skoleklasser fra Tønder og Niebüll også beskæftiget sig 
med bogen som en del af undervisningen og i forbindelse 
med oplæsningsarrangementer med Stefan Gemmel. 

PROJEKTPARTNERE:
Tønder Biblioteker og Kulturinstitutioner | Stadtbücherei Niebüll

BEVILGET STØTTEBELØB: 
160.000 DKK

Yderligere information:

kulturfokus.de/dk/blog/projekt/sommerbibliotek-ved-graensen/



12
13

Kager uden grænser
Det krævede lidt tid at komme fra idé til projekt, for her skulle 
historien bag bagetraditioner og kulturarv i grænselandet belyses 
fra forskellige vinkler, og det passende partnerskab skulle også 
lige findes. Projektet satsede på ekstern projektlederassistance til at 
stå for de forskellige skridt i projektforberedelsen og gennemførelsen. 
Den erfarne projektleder Birgitte Boelt tog tøjlerne i hånden og 
samlede de forskellige dele af projektet. For en projektleder i en 
dansk-tysk sammenhæng spiller sprogkompetencer, erfaringer med 
grænseoverskridende projekter, ansøgning, afregning og et solidt 
netværk en stor rolle. Især større projekter med forskellige planer og 
forløb, der strækker sig over en længere periode, kan have gavn af 
en ekstern projektleder. Det betyder dog ikke, at projektpartnerne 
bare kan læne sig tilbage. Samarbejdet på organisationsniveau og den 
respektive faglige ekspertise er der jo stadigvæk og er essentielt for 
et dansk-tysk projekt. Projektlederen har det store overblik, sørger for 
deltagere til aktiviteter, står for kommunikationsarbejdet og kommu-
nikationen mellem de forskellige projektaktører, servicerer mulige 
projektprodukter og holder øje med frister.

KULTUR- & NETVÆRKSPULJE

Dansk-tysk bagebog 
Til opstartsarrangementet på Museum 
Oldemorstoft informerede projektet „Kager 
uden grænser“ især om den historiske 
baggrund for bagetraditionerne i grænse-
landet og om kagernes rolle. Historiker og 
museumsleder Mads Mikkel Tørsleff gav et 
historisk indblik og Landfrauenverein Munk-
brarup fortalte om kagetraditioner i Angeln. 
Sammen med den danske bageentusiast 
Katja Stock stod der så ellers bagning og 
prøvesmagning på programmet på forskellige 
weekendworkshops på tværs af generationer, 
hvor der også blev arbejdet med opskrifterne. 
Det er der kommet en vidunderlig dansk-tysk 
bagebog ud af, hvor traditionelle og moderne 
bagetraditioner fra begge lande væves 
sammen. Bogen er gratis og kan bl.a. bestilles 
og afhentes på Regionskontoret.

PROJEKTPARTNERE:
Aabenraa Kommune | Landschaftsmuseum Angeln/Unewatt
Øvrige partnere: Museum Oldemorstoft, Bov

BEVILGET STØTTEBELØB:
251.550 DKK

Yderligere information :

kulturfokus.de/dk/blog/projekt/kager-uden-graenser/



Sommerbarok 1 og 2
Denne projektidé appellerede til en niche i musikver-
denen og gav unge musikere mulighed for at arbejde 
sammen med en topdirigent over flere dage. De kunne 
videreuddanne sig inden for barokmusik og så optræde 
offentligt. Over to år har sommerbarok-projektet ført til 
nye projektpartnerskaber og netværk på tværs af grænsen 
og dermed sat fokus på den fælles kulturarv „barok“ også 
over for offentligheden. Det første år blev værker af tjekken 
Jan Dismas Zelenka og Johann Sebastian Bach indøvet under 
ledelse af dirigent og violinist Peter Spissky. Det andet år 
førte samarbejdet med Gottorp Slot til bearbejdning af 
samlingen „Bokemeyer Sammlung“. Slottet var i det 17. 
århundrede et kulturelt centrum for kunst, videnskab, poesi 
og musik i Europa. Hen ved 2.000 af de værker, der er opført 
og til dels også komponeret på slottet, findes i samlingen. 
Mange af dem er aldrig blevet spillet offentligt. Som led i 

projektet blev nogle af stykkerne bearbejdet af 
musikforskeren og barokfagottisten Ondřej Šindelář. 
Workshopensemblet under ledelse af Peter Spissky 
præsenterede fire forskellige stykker til koncerter i 
Danmark og Tyskland.

KULTUR- & NETVÆRKSPULJE

PROJEKTPARTNERE:
Sommerbarok 1: Foreningen Cantabile, Haderslev | Nicolaus-Bruhns-Chor Husum e. V.
Sommerbarok 2: Foreningen Cantabile, Haderslev | Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf

BEVILGET BELØB: 
Sommerbarok 1: 100.000 DKK | Sommerbarok 2: 202.815 DKK

Yderligere information: 

kulturfokus.de/dk/blog/projekt/sommerbarock/

kulturfokus.de/dk/blog/projekt/sommerbarock-2022/

Maria Johansen, foreningen Cantabile: 
“Det var et gribende øjeblik, da vi startede med den første 
prøve på „Meine Sonn ist gantz verschwunden“ på 
Knivsberg – musik som nok ikke har været opført i over 
300 år! Det var den samme følelse igen, da vi opførte 
kantaten i slotskapellet, hvor komponisten Georg 
Österreich selv har været kapelmester!“



14
15

Verden er blevet mere digital, og det blev kun 
forstærket af corona. Kulturinstitutioner og 
museer måtte i perioder helt lukke for publikum 
og var derfor tvunget til at finde på nye og andre 
former for formidling. Men hvordan forholder det 
sig med det i Danmark og i Tyskland? Kan de 
digitale tilbud også formidles på tværs af græn-
sen? Eller er der hindringer, der umuliggør en 
dansk-tysk formidling af den fælles kulturarv? 

Projektet inviterede formidlere fra begge lande 
til at erfaringsudveksle på digitale og fysiske 
møder og konferencer, lære af hinanden og også 
formulere behovet for fremtiden. Forskellige 
oplægsholdere kom med impulser og satte gang 
i en debat. Omkring 28 deltagere fra forskellige 
museer og kulturinstitutioner fra hele Interreg-
programregionen deltog i denne udveksling. Et 
andet mål med projektet var at finde interessere-
de partnere, så der efterfølgende kan ansøges om 
et større dansk-tysk projekt om digital kultur- og 
landskabsformidling under det nye Interreg 
6A-program. Det kommende samarbejde skal 
bidrage til at dele knowhow med henblik på at 
fremme det digitale, grænseoverskridende 
formidlingsarbejde. Desuden skal det undersøges, 
hvilke digitale tilbud der er bedst egnede til at 
inddrage publikum aktivt og skabe nye former for 
oplevelseskultur på lokalt, regionalt og 
overregionalt plan.

KULTUR- & NETVÆRKSPULJE

PROJEKTPARTNERE:
Museum Vestsjælland | Oldenburger Wallmuseum

BEVILGET STØTTEBELØB: 
150.000 DKK

Yderligere information:

kulturfokus.de/dk/blog/projekt/graenseloes-kulturformidling/

Grænseløs kulturformidling



PROJEKTPARTNERE:
Sommercamp 1: Aabenraa Kommune, Kultur og Fritid | Kinder- und Jugendbüro Stadt Flensburg
Øvrige partnere: Performance Akademi Sønderborg | Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger e.V.
Theaterschule Flensburg | Institut für Lebensfreude
Sommercamp 2: Aabenraa Kommune | Kultur og fritid | Kinder- und Jugendbüro der Stadt Flensburg
Performance Akademi Sønderborg | Sønderborg Musikskole
Øvrige partnere: Theaterschule Flensburg | Kreis Nordfriesland | Fachdienst Jugend, Familie und Bildung
Haderslev Kommune, Performance Akademiet | Bund Deutscher Nordschleswiger | Deutscher Schul- und Sprachver-
ein für Nordschleswig | Kulturelt Samråd i Aabenraa Kommune | LAG Spiel und Theater in SH | Næstved Kommune
Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger e.V. | Tønder Kommune, Kultur & Fritidsforvaltningen 

BEVILGET STØTTEBELØB: 
Sommercamp 1: 237.300 DKK | Sommercamp 2: 399.600 DKK

Yderligere information:

kulturfokus.de/dk/blog/projekt/sommercamp-2021/

www.kulturfokus.de/dk/blog/projekt/sommercamp-2022/

Sommercamp 1 & 2
Konceptet med at bringe danske og tyske børn og unge 
sammen over flere dage i sommerferien har vist sig at 
holde. De ca. 100 pladser i forskellige aldersgrupper (8-17 
år) blev hurtigt optaget. Begge år kunne deltagerne prøve 
kræfter med og udfolde sig inden for skuespil, film, 
elektronisk musik, dans og sang. De blev vejledt af 
professionelle kunstnere, og alt foregik i blandede grupper. 
Ud over de valgte fag var leg, sjov og fællesskab i højsædet, 
og der blev også budt på korte dansk-tyske sprogkurser. I 
fritiden blev der spillet fodbold, øvet spring på 
Airtrack-måtten, arrangeret beachvolleyturneringer, eller 
man gik på opdagelse i naturen. Brætspil og tegning var 
også på programmet. Der blev knyttet venskaber på tværs 
af grænsen, som fortsat bliver plejet også efter ferielejrens 
afslutning, og de deltagende børn og unges interkulturelle 
kompetencer blev styrket. De har stiftet bekendtskab med 
fordelene og mulighederne i grænselandet og samlet de 
første indtryk af nabosproget. Desuden blev nysgerrigheden 
vakt til at udbygge og videreføre alt det nye, der blev lært 
i de forskellige aktiviteter. Sommercamp blev afholdt to 
år i træk, så erfaringerne fra det foregående år har således 
kunnet indgå i planlægningen og været med til at optimere 
organiseringen. Desuden blev der tilknyttet yderligere 
partnere, så projektet favner endnu mere bredt, og pr-
arbejdet kan udvides til at omfatte hele grænseregionen. 

Deltager 1: 
“Jeg syntes, det var rigtig sejt, fordi man har lært 
mange ting.“ 

Deltager 2: 
“Det var rigtig hyggeligt og dejligt. Og hvis kommu-
nikationen ikke lige fungerede, så slog vi bare over i 
engelsk. Men ellers lagde vi ikke mærke til forskelle 
mellem os danske og de tyske unge.“ 

Deltager 3: 
“Jeg har det rigtig sjovt og får måske også lejlighed til 
at forbedre mine tyskkundskaber.“

KULTUR- & NETVÆRKSPULJE
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Transformationer i ler
Hvordan ville en historisk hverdagsgenstand af ler se ud, hvis 
kunstnere kreerer denne genstand nu og i dag på deres måde? 
Men de ved bare ikke, hvordan den oprindeligt har set ud, 
eller hvad den er blevet brugt til. 
Det var museumslederen for Ehlers Samlingen i Haderslev, der 
fik idéen til denne lidt anderledes form for hviskeleg. Men de 
havde endnu ikke fundet en partner syd for grænsen, og det 
begyndte at haste, hvis det skulle nås, inden næste 
ansøgningsfrist til kultur- og netværks-puljen udløb. De 
indledte jagten på en partner sammen med KursKultur-
projektsekretariatet, og i Gemeinde Jardelund og Christian 
Lassens Mindegaard fandt de et helt nyt partnerskab, som 
skulle vise sig at være meget udbytterigt. De første møder kom 
i stand, de omtalte historiske genstande fra de to museer blev 
fundet, og der blev tilknyttet danske og tyske kunstnere. Og så 
kunne projektet endelig starte. De to museer har forskellige 
forudsætninger, idet Ehlers Samlingen beskæftiger 
professionelle medarbejdere, mens Christian Lassens 
Mindegaard arbejder med frivillige. Alligevel blev der arbejdet 
med projektet på lige fod på det organisatoriske plan, så danske 
og tyske projektpartnere kunne identificere sig fuldt ud med 
idéen. De forskellige kunstneriske fortolkninger i ler og en 
film om værkernes tilblivelse blev præsenteret til en festlig 
fernisering og udstilling i Jardelund og Haderslev.  Desuden 
blev der udviklet undervisningsmateriale, og skoleklasser blev 
inviteret til at beskæftige sig med de to museers kulturhistoriske 
aspekt og med projektidéen.

PROJEKTPARTNERE:
Ehlers Samlingen, Haderslev | Christian Lassens Mindegaard | Gemeinde Jardelund

BEVILGET STØTTEBELØB: 
230.000 DKK

Yderligere information:

kulturfokus.de/dk/blog/projekt/transformationer-i-ler/

Tips til andre ansøgere
fra Ehlers Samlingen: 
“Vi har haft gavn af støttemidlerne og kan kun 
anbefale idéen om et dansk-tysk projekt. Kurs-
Kultur-projektsekretariatet har støttet os i hele 
projektforløbet og hurtigt hjulpet os videre, hvis 
vi havde spørgsmål. Sekretariatet var især en stor 
hjælp i bestræbelserne på at finde projektpartnere. 
Kultur- og netværksmødet om kulturarv, der blev 
afholdt før projektstart, har bidraget til, at vi kunne 
udvide vores netværk og blive inspireret dansk-tysk. 
Vi anbefaler desuden at have en tosproget projekt-
leder, for det letter gennemførelsen og samarbejdet 
og forebygger misforståelser.“

De deltagende museer har begge udvidet deres 
netværk og etableret nye partnerskaber på den
anden side af grænsen med henblik på også at 
gennemføre projekter sammen i fremtiden. 
Desuden er de og deres institutioner blevet sat i et 
nyt lys og er nået ud til nye publikumsgrupper.

KULTUR- & NETVÆRKSPULJE



Succesopskriften bag transportpuljen
Målet med transportpuljen var at få børn og unge til at krydse 
den dansk-tyske grænse for at mødes med jævnaldrende, lave 
noget sammen og lære nabolandets kultur og sprog at kende. 
Og det lykkedes. Forventningerne er oversteget både i KursKultur 
1.0- og KursKultur 2.0-projektet. Der er blevet udbetalt tilskud 
til bustransport, entré og honorarer til børnehaver, skoler, andre 
uddannelsesinstitutioner og foreninger. Idéen med ukompliceret 
ansøgning og hurtig bevilling har båret frugt. Mange skoler i hele 
Interreg-programregionen har fået øjnene op for denne 
tilskudsmulighed. Når først én ansøgning var blevet bevilget, blev 
den i reglen fulgt op af mange flere. Lærerne lærte at sætte pris 
på den hurtige ansøgnings- og bevillingsproces. Og når først man 
havde fundet ud af, hvordan busselskabets tilbud skulle se ud, 
hvordan kontakten til kulturinstitutionen kunne etableres og 
aftalerne med partnerklassen skulle indgås, så var resten en smal 
sag, herunder også den efterfølgende afregning. 

TRANSPORTPULJE

På Kulturakademi-hjemmesiden er der offentliggjort en vejledning med en beskrivelse af vigtige punkter for møder mellem 
danske og tyske skoler. Interesserede lærere kan downloade vejledningen her: 

 kulturakademi.de/dk/praxis-tipps/

Som inspiration til, hvordan et sådant møde kunne se ud, og hvilket indhold der egner sig til hvilke aldersgrupper, 
har KursKultur 2.0-projektet sammen med eksperter udviklet modelforløb og forløb for møder mellem skoler. 
De ligger på Kulturakademi-hjemmesiden: 

 kulturakademi.de/dk/tilbud

Lærer 1:
“Transportpuljen er en fremragende støttemulighed 
og støtter på glimrende vis møder mellem danske og 
tyske skoler.“

Lærer 2:
“Jeg kan helt klart anbefale transportpuljen. Alle sko-
ler bør prøve det, for det er en uovertruffen oplevelse 
for både elever og lærere.“

Lærer 3:
“Transportpuljen egner sig rigtig fint til kultur- og 
sprogmøder på tværs af grænsen. Programmet bør 
aftales og fastlægges præcist med læreren på den 
anden side af grænsen. Det gør det lettere at gen-
nemføre mødet.“
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Transportpulje uden partner
Under coronapandemien gik indsendelsen af 
ansøgninger fuldkommen i stå, da restriktioner 
gjorde møderne mellem børn og unge hen over 
grænsen meget vanskelige. Heldigvis fik formand-
skabet for Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig den 
gode idé, at der også kunne gives tilskud til besøg i 
nabolandet uden en projektpartner. For børn og unge 
ville jo alligevel tage til nabolandet og opleve noget 
fx på omvisninger på museer, i naturen eller byen om 
kulturen og nabolandets sprog. Som sagt så gjort. I 
2021 forholdt skolerne sig endnu tøvende, men 
i foråret og sommeren 2022 oplevede transport-
puljen uden partner et boom. Takket være støtten fra 
transportpuljen, hvor der i alt er bevilget 
ca. 1.438.000 DKK, har ca. 7.000 børn og unge i de 
forgangne tre år således haft mulighed for at besøge 
nabolandet i Interreg-projektet KursKultur 2.0. 
Dermed hører transportpuljen med og uden partner 
til succeshistorien i KursKultur 2.0-projektet. 

Nogle af lærerne har også nævnt i slutrapporten, at 
de efter et besøg uden partner i nabolandet også 
kunne forestille sig at tilbringe en dag sammen med 
en partnerklasse næste gang. En ansøgning til 
„transportpuljen uden partner“ kan således 
tilskynde til at mødes med skoler på tværs af grænsen 
i fremtiden og arrangere noget sammen for elever og 
lærere. Til et sådant møde kan man så igen trække 
på „transportpuljen med partner“. En mulighed, der 
kommer alle deltagere til gavn.

TRANSPORTPULJE

Lærer 4:
“Mange af eleverne var i Danmark for første gang, selv om 
de bor lige ved grænsen. Eleverne lagde også mærke til, at 
de andre besøgende og museumspersonalet var så flinke 
og åbne i Danmark. Det var et helt igennem vellykket 
kulturmøde, som man fint kunne bruge transportpuljen til.“

Lærer 5:
“Vi havde forberedt eleverne på besøget i Flensburg og på 
forhånd arbejdet med emner som “nabosprog, kultur og 
identitet i grænselandet“. Det passede glimrende til det 
efterfølgende besøg i byen, hvor der bl.a. var en byvandring 
og et museumsbesøg på programmet. Eleverne var 
interesserede og havde en rigtig god dag.“



Strakspuljen var tænkt som en slags „transportpulje“ til voksne, men den kunne ikke rigtigt leve op til forventningerne. 
Der kunne søges om op til 29.800 DKK til netværksprojekter, mindre kulturprojekter og udvikling af større projekter. 
Søgningen fra aktører, kulturinstitutioner og foreninger var beskeden. Coronapandemien gjorde det ikke bedre, og derfor 
besluttede bevillingsudvalget at give strakspuljen endnu en chance ved at forhøje det mulige tilskudsbeløb til 74.500 DKK i 
starten af 2022. Endelig skete der noget, og gennem strakspuljen blev der bl.a. ydet støtte til projekter og indhold, som aldrig 
før er blevet støttet økonomisk i denne form under KursKultur 2.0.

E-mobilitet på tværs af grænsen 
Energikrisen er på alles læber, og på mange 
områder efterlyses der alternativer til traditionelle 
energikilder. Det har projektpartnerne beskæftiget 
sig med i mange år og sammen bl.a. arrangeret den 
årlige dansk-tyske informationstur med elbiler fra 
Glücksburg til Sønderborg. I år gjorde tilskuddet fra 
strakspuljen det muligt at producere en film, der 
viser barriererne for grænseoverskridende 

STRAKSPULJE

PROJEKTPARTNERE:
artefact Zentrum für nachhaltige Entwicklung Glücksburg | Project zero Sønderborg

BEVILGET STØTTEBELØB:
73.000 DKK

Yderligere information :

kulturfokus.de/dk/blog/projekt/e-mobilitet-paa-tvaers-af-graensen/

e-mobilitet. Det blev fremhævet i forskellige interviews, at kabler, stik 
og betalingsmuligheder ved ladestanderne er forskellige i de to lande. 
For eksempel er det ofte ikke muligt at oplade en elbil uden 
ekstraudstyr. Og når der skal betales med kort, findes der rigtigt 
mange forskellige udbydere. 
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Ålen var tidligere en traditionel fisk i de danske og 
tyske farvande i grænseregionen ved Østersøen. Men 
på grund af forandrede miljø- og klimapåvirkninger er 
den i dag en truet fiskeart. Denne vandrende 
fiskeart lider meget under forurenede vandløb og 
vandkraftværk samt kunstige forhindringer i vandløb. 
Projektpartnerne startede derfor for første gang sammen 
en aktion og udsatte 120.000 unge år i Flensborg Fjord 
for at genopbygge bestanden bæredygtigt og bevare det 
traditionelle ålefiskeri. Desuden ønsker projektpartner-
ne at italesætte emnet i offentligheden for at få mere 
opmærksomhed omkring problematikken. Projektet viser 

STRAKSPULJE

PROJEKTPARTNERE:
Bælternes Fiskeriforening, Middelfart | Förderverein zur Erhaltung
maritimer Lebensformen und Lebensräume e.V., Rendsburg | Flensburger Fischereiverein von 1872 e.V.

BEVILGET STØTTEBELØB: 
29.800 DKK

Yderligere information :

kulturfokus.de/dk/blog/projekt/aaleudsaetning-i-flensborg-fjord-2022/

Åleudsætning i Flensborg Fjord 2022

også den tætte forbindelse mellem det lokale fiskeri og det 
regionale køkken. Parallelt med aktionen er der lavet en film, 
der beskæftiger sig med fiskeri som fælles kulturarv og ålen 
som såkaldt brødfisk, dvs. at det var den, der sikrede fiskerne 
deres levebrød.  Desuden kommer forskellige eksperter som 
f.eks. biologer til orde og fortæller mere om denne fiskeart og 
baggrunden for åleudsætningen. Og for feinschmeckere er der 
tips til tilberedningen og spisesteder, hvor man stadigvæk kan få 
serveret ål fanget lokalt.



Nabosprogsdidaktik 
Der havde længe været et ønske om at udvikle en 
„nabosprogsdidaktik“ for undervisere og studerende inden for 
nabosprog. For at realisere dette ønske, arbejdede medlemmer 
af styregruppen intensivt på udarbejdelsen. Nabosprogs-
didaktik forener teori og praktiske erfaringer for at give 
sproglærerne mulighed for at tilpasse deres undervisning til ny 
viden på området. Nabosprog betyder „naboens sprog“ og har stor 
betydning for en grænseregion. En grænse adskiller, men knytter 
også sammen, og det er også tilfældet i den dansk-tyske 
grænseregion. De to landes nærhed er essentiel for didaktiske 
overvejelser, for nabosprogsdidaktik vedrører den geografiske, 
kulturelle og historiske nærhed. Dermed får skolerne i 
grænseregionen mulighed for at tilbyde undervisning i 
nabosproget. Nabosprogsdidaktikken omfatter metodiske 
tilgange, der er relevante for dansk- og tyskundervisningen 
som nabosprog for at vække interesse for at lære nabosproget 
og også fremme den yderligere. Her spiller den hverdagsnære, 
ukomplicerede og autentiske anvendelse af begge sprog en stor 
rolle. Didaktikken beskæftiger sig desuden med udfordringerne i 
nabosprogsundervisningen, hvordan læreren kan videreuddanne 
sig for at tilrettelægge en attraktiv undervisning og hvilke tiltag, der 
kunne træffes for at motivere flere danske elever til at lære tysk. 
Hele rapporten ligger på Kulturakademi-hjemmesiden.

Sprogpulje
Via sprogpuljen kunne der desuden realiseres yderligere tilbud, spil, materialer og tips til dansk-tyske elevmøder. 
De nye undervisningsmaterialer og tilbud er beskrevet kort her og kan downloades på Kulturakademi-hjemmesiden.

DANSK OG TYSK SOM NABOSPROG

Sprogaktiviteter, forløb 
og undervisningsmaterialer
Med arbejdspakken „Sprog“ ville KursKultur 
2.0-projektet styrke og fremme 
nabosprogene dansk og tysk samt muliggøre
en intensiv udveksling med forskellige 
uddannelsesinstitutioner. Arbejdspakken var 
meget ambitiøs og fandt partnere på uddannelse-
sområdet i hele Interreg-programområdet, som 
ville være med til at realisere målene. Der blev 
nedsat en styregruppe bestående af repræsentan-
ter for forskellige uddannelsesinstitutioner, som 
både har sparret omkring undervisningsmaterialer, 
forløb og projekter og også sammen har arbejdet 
på den ønskede nabosprogsdidaktik. Desuden blev 
der udviklet og udarbejdet forskellige aktiviteter 
som f.eks. konferencer og efteruddannelse for 
pædagoger og lærere, kampagner på facebook-
siden D_Nabosprog-DK_Nachbarsprachen, korte 
nabosprogsvideoer, undervisningsforløb om sprog 
og naturfag, elevmødeforløb for forskellige alders-
grupper og modelforløb, der øger den sproglige 
progression, og det hele foregik altid i samarbejde 
med eksperter på området.
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På scenen med Hanna & Mikkel. Ved søen.
Hovedemnerne i hæftet er teater og natur. Målet er at få 
børnene til at interessere sig for både deres nabosprog og 
for naturen i deres nærmiljø. Hæftet skal formidle viden, give 
inspiration og værktøjer til fælles dansk-tyske aktiviteter: 
teaterstykket kan spilles for eller med hinanden i forbindelse 
med et dansk-tysk partnermøde.

Målgruppe: Dagtilbud og 0.-2. klasse

Sprogklang
Dette materiale lægger op til en nabosprogsdidaktisk tilgang. 
Det er udviklet med udgangspunkt i et tværsprogligt, dansk-
tysk perspektiv, et funktionelt sprogsyn og interkomprehen-
sion. Der blev også udviklet en lærervejledning som video.

Målgruppe: 5.-6. klasse i Danmark og 7. klasse i Tyskland

Kulturbib 
Projektet handler om, at danske og tyske elever skriver små 
frilæsningsbøger om egen kultur og historie samt emner 
inden for sport, musik, mad, verdensarv, hobby, hjemegn 
på eget sprog til en fælles hjemmeside, som er oprettet for 
både danske og tyske brugere. 

Målgruppe: 5.-6. klasse i Danmark og 7. klasse i Tyskland



KlimaRPG
Dette Computerspil vil give elever fra både Danmark og 
Tyskland en mulighed for at øve sig i nabolandets sprog 
samtidig med at lære om de forskellige energiformer, 
som olie/gas, vindenergi, fjernvarme og solenergi, som 
produceres i vores dansk-tyske grænseregion. Med spillet 
skal der opnås en bedre forståelse om klima- og 
bæredygtighedsspørgsmål.

Målgruppe: 14 - 17 år

Plantastica
Dette brætspil til 2-6 spillere beskæftiger sig med emnet kli-
ma og bæredygtighed. Desuden styrkes nabosprogskompe-
tencerne dansk og tysk ved hjælp af tosprogede opgavekort. 
Spillet er blevet udviklet i forbindelse med flere dansk-tyske 
undervisningsforløb om emnet ”sprog og naturfag”, som 
også kan downloades via Kulturakademi-hjemmesiden.

Aldersgruppe: Spillet egner sig til alle interesserede 
mellem 14 og 99 år

Rejsen gennem Tyskland
Dette materiale er blevet udviklet for danske gymnasier og 
foreligger kun på tysk. Lærere og elever møder et forløb om 
Tyskland som rejseland, som er opstået på baggrund af ele-
vernes ønske om at få mere at vide om Tyskland. I forløbet 
møder eleverne forskellige spændende steder i Tyskland. 
Tekster og opgaver er især tænkt til grundforløbet/1.g og har 
særligt den mundtlige sprogproduktion for øje.

Målgruppe: Gymnasier i Danmark

DANSK OG TYSK SOM NABOSPROG

Ordforrådskorpus 
Fælles ord på dansk og tysk „gode venner og falske venner“. 
Dansk og tysk er nært beslægtede sprog, der ligner hinanden 
mere, end det muligvis er os bevidst. Det gælder specielt for 
ordforrådet: talrige ord har fælles oprindelse og ligner stadig 
hinanden. Ordforrådskorpus har optaget mange af disse ord. 
Derudover blev der udviklet undervisningsmateriale.

Aldersgruppe: Ordforrådskorpus egner sig til alle 
interesserede mellem 14 og 99 år

Fælles ord på dansk og tysk
„gode venner og falske venner“

VI LÆRER TYSK
MEDFØLGENDE MATERIALE TIL ONLINE ORDKORPUS
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Nabosprog på arbejde
Materialet er udarbejdet i projektet ”Nabosprogslæring for 
voksne” med henblik på integration i arbejdslivet på beg-
ge sider af den dansk-tyske grænse. Det drejer sig om et 
henholdsvis dansk og tysk fagsprogligt lærings- og opgave-
materiale, som præsenterer en prototype og beskæftiger sig 
specifikt med temaet ”ferie” i et ansættelsesforhold.

Målgruppe: Voksne i arbejdslivet

Nabosprogsdidaktik
Den dansk-tyske nabosprogsdidaktik blev udviklet af 
styregruppen Sprog i perioden 2019-2022. Målet var bl.a. 
at samtænke formidlingen af nabosprogene dansk og tysk på 
tværs af grænsen, opnå en nyskabende praksis for at fremme 
motivationen for at lære dansk og tysk samt udnytte 
grænseregionens potentiale i sprogundervisningen.

Målgruppe: Lærere i grænseregionen

Alle tilbud og forløb:
kulturakademi.de/dk/tilbud 

Alle materialer: 
kulturakademi.de/dk/materiale_oversigt/ 

Tips til dansk-tyske projekter og elevmøder: 
kulturakademi.de/dk/praxis-tipps

Strategi for livslang læring af 
dansk og tysk som nabosprog
Strategipapiret beskæftiger sig med, hvordan man kan 
tilegne sig og udbygge nabosprogskompetencer efter at 
have afsluttet skolen, en videregående uddannelse eller en 
erhvervsuddannelse og også senere i arbejdslivet.

Målgruppe: Politikere, arbejdsgivere og 
arbejdsgiverforeninger, offentlige institutioner, arbejdstagere, 
arbejdstagerorganisationer

DANSK OG TYSK SOM NABOSPROG



KULTURARV

Har vi opnået de følgende overordnede målsætninger?
1) Få flere borgere til at bruge museernes formidlingstilbud, 
så de får et indblik i grænselandets kultur og historie. 
I princippet ja, men på grund af corona er det svært at påvise kvanti-
tativt og igen på grund af corona blev også indholdet af formidlings-
tilbuddene ændret og tilpasset. Der blev fx produceret dansk-tyske 
kulturarvs småfilm:

 kulturfokus.de/dk/blog/projekt/10-000-aar-paa-tvaers-
hvad-betyder-graenser/ 
som bl. a. også kan opleves udenfor museets åbningstider. Gennem 
projektdelen ”Den gode formidling” blev der udarbejdet 
formidlingsforløb for skoleklasser og familier med børn på tværs af 
grænsen. Ledsagende film og korte beskrivelser ligger her:   

 kulturfokus.de/dk/blog/2022/09/17/den-gode-formidling/ 

2) Kvalificere formidlingen og udvide målgruppen til 
besøgende fra nabolandet.
Formidlingen blev yderligere kvalificeret og tilpasset. Fx formidlingen 
af Stormfloden i 1872 på Frilandsmuseet i Maribo. Her satses mere på 
sanseindtryk og lydkulisse end på det talte og skrevne sprog. Men der 
er stadig plads til forbedring af de sproglige kompetencer. 

3) Styrke og øge samarbejdet med henblik på netværksdannelse.
På grund af corona har det i projektperioden især været det 
interne samarbejde i den faglige styregruppe, der er blevet styrket. 
Så samarbejdet inden for fx det dansk-tyske museumsforbund 
Nordmus er blevet stærkere. Og der er på trods af corona blevet 
skabt et forum for digital erfaringsudveksling og blivende kontakter 
til dokumentation, udforskning og formidling af kulturlandskabsud-
viklingen i området. Det lykkedes også at få afholdt dansk-tyske 
kulturarvsdage i Harrislee i efteråret 2021 med en fin tilslutning og 
med en bred vifte af deltagere. For at hælde lidt malurt i bægeret blev 
det dog ikke helt det møde mellem kulturarvsfrivillige fra øst og vest, 
som der var håbet på.

Interview med Anna-Elisabeth Jensen, Museum Lolland-Falster
Arbejdspakken ”Kulturarv” skulle bidrage til at øge interessen for den fælles kulturarv i grænseregionen 
og nabolandets kultur og historie.

Hvilke særlige udfordringer skulle løses?  
Mangel på fysiske møder og workshops på grund 
af corona. Og der var helt reelle sprogbarrierer, fordi 
de deltagende ikke nødvendigvis kunne tale og 
forstå nabosproget, så meget har måttet afvikles 
på engelsk. Ud over formidlingen af 
grænseregionens fælles kulturarv var det også 
meningen, at det museale netværk skulle styrkes 
på organisationsniveau.

Hvordan foregik det? 
Vi havde, set i bakspejlet, planlagt et ambitiøst 
workshops-, møde- og konferenceprogram for at 
nå de overordnede målsætninger. Men vi nåede 
simpelt hen ikke at holde det første fysiske møde, 
før pandemien satte ind. Men heldigvis var alle de 
deltagende parter i den faglige styregruppe fast 
besluttede på at gennemføre under de ændrede 
vilkår, så vi erstattede de fysiske møder med noget, 
der lignede månedlige erfaringsudvekslingsmøder. 
Vi forsøgte at lære af hinandens erfaringer med 
bl.a. digitale platforme som alternativ til de fysiske 
museumsbesøg. Det betød faktisk, at vi 
lykkedes med at deltage virtuelt i Femern Belt Days 
i maj 2021 og med de ovennævnte dansk-tyske 
kulturarvsdage i Harrislee i efteråret 2021. Og som 
off-spin blev der udarbejdet kulturarvsfilm om 
stenalder, middelalder og sukkerlandet.

Er der kulturforskelle i begge lande som der 
skal tages højde for? 
Ja, men mest på det strukturelle og organisatoriske 
niveau, hvor der er stor forskel på museernes 
rolle i forhold til lokale, regionale og statslige 
myndigheder; der er stor forskel på, hvordan 
museerne drives og af hvem, og hvor beslutnings-
kompetencerne ligger. Et tysk museum kan fx være 
en del af byens forvaltning eller medfinansieres af 
en stiftelse. Et dansk museum kan være helt 
selvejende eller som statsanerkendt få statsstøtte.
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Hvad har kendetegnet KursKultur-projektet?
Det er en stor lettelse, at der er en administrativ leadpartner, der 
har de fornødne kompetencer i dansk-tysk samarbejde, der tager 
sig af alt det overordnede i modsætning til, når en mindre 
institution selv skal stå for det. Den største udfordring har været 
den fysiske afstand mellem den østlige og vestlige del af 
programregionen. Det tager rigtigt lang tid at komme rundt 
i regionen, og det er en stor barriere, fordi det indimellem ikke
er nok at mødes online.

Hvad kan der satses på i fremadrettede samarbejder?
Et fokus på udfordringen med videnssamling, vidensoverføring 
og sikring af, at de frivillige og institutionerne er i besiddelse 
af den nødvendige viden og de fornødne kompetencer til 
institutionernes formidlingsopgave. Det bliver i fremtiden mere 
og mere vigtigt, at de frivillige kan videregive deres viden og 
kompetencer om traditionelle og historiske teknikker. Det kan 
ske i en håndværker-campus, hvor de frivillige kommer i en 
form for mesterlære. 



ANALYSE & STATISTIK
Kultur- og netværkspulje

Grafik 1: Geografisk fordeling af støttemidlerne
 Haderslev (13 %)
 Tønder (10 %)
 Aabenraa (13 %)
 Sønderborg (8 %)
 Flensburg (16 %)
 Schleswig-Flensburg (18 %)
 Nordfriesland (9 %)
 Det øvrige programområde (13 %)

Grafik 2: Det øvrige programområde
 Odense (7 %)
 Guldborgsund (6 %)
 Assens (7 %)
 Esbjerg (3 %)
 Kreis Ostholstein (17 %)
 Jelling (11 %)
 Kolding (2 %)
 Holbæk (17 %)
 Kreis Rendsburg-Eckernförde (16 %)
 Stadt Kiel (12 %)
 Sorø (2 %)

Kultur- og netværkspuljen
Kultur- og netværkspuljen var særlig hårdt ramt af corona-
restriktionerne. Mange af de aktiviteter, der var blevet bevilget 
allerede i starten af KursKultur 2.0, kunne først finde sted på et 
senere tidspunkt. Syv projekter måtte helt aflyses.

Men alle genvordigheder til trods er det positivt, at 32 projekter 
med et samlet støttebeløb på 5.013.447 DKK kunne 
gennemføres, og den geografiske fordeling af støttemidlerne 
har været relativt afbalanceret. Mens kun 4 % af midlerne gik 
til Haderslev Kommune og 3 % til det øvrige programområde i 
forgængerprojektet KursKultur 1.0, så udgør andelen nu 13 % for 
begges vedkommende. Men støttemidler er jo ikke alt, og i 25 % 
af alle bevilgede projekter deltog aktører fra det øvrige 
programområde.  

Grafik 2 viser fordelingen af støttemidler i de dele af 
programrådet, som ikke hører til Region Sønderjylland-Schleswig. 

Grafik 3 afspejler projekternes tematiske mangfoldighed, hvor det 
også må konstateres, at der ikke var nogen sportsprojekter. 
Historie og kulturarv er til gengæld meget stærkt repræsenteret. 
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ANALYSE & STATISTIK
Kultur- og netværkspulje

Grafik 3: Kultur- og netværkspuljen efter genrer
 Fritid (6 %)
 Litteratur (6 %)
 Scene (3 %)
 Musik (19 %)
 Kunst (16 %)
 Historie/Kulturarv (22 %)
 Film (9 %)
 Dans (6 %)
 Øvrige netværksprojekter (13 %)

Grafik 4: Målgrupper i de støttede projekter
 Børn og unge (41 %)
 Voksne (59 %)

Strakspuljen
I alt blev 15 projekter støttet med 
452.977 DKK. 

Grafik 8 viser, at strakspuljen stort set ikke 
blev benyttet til konkrete forberedende 
projekter, men primært til opbygning af 
netværk og gennemførelse af mindre kul-
turprojekter. Der er tale om lignende genrer 
som under kultur- og netværkspuljen, og 
en tredjedel af projekterne beskæftiger sig 
med historiske emner og formidling af den 
fælles kulturarv.

ANALYSE & STATISTIK
Strakspulje



ANALYSE & STATISTIK
Strakspulje

Grafik 7: Strakspuljen efter genrer
 Øvrige netværksprojekter (13 %)
 Musik (7 %)
 Kunst (27 %)
 Historie / Kulturarv (33 %)
 Dans (7 %)
 Scene (13 %)

Grafik 8: Projekttyper
 Neværksdannelse (34 %)
 Forprojekter (13 %)
 Små kulturprojekter (53 %)

Grafik 6: Det øvrige programområde
 Fredericia (2 %)
 Ostholstein (14 %)
 Guldborgsund 9 %)
 Lübeck (6 %)
 Middelfart (19 %)
 Næstved (7 %)
 Kreis Rendsburg-Eckernförde (43 %)

Grafik 5: Geografisk fordeling af støttemidler 
i Strakspuljen

 Haderslev (5 %)
 Tønder (19 %)
 Aabenraa (2 %)
 Sønderborg (14 %)
 Flensburg (8 %)
 Schleswig-Flensburg (12 %)
 Nordfriesland (6 %)
 Det øvrige programområde (34 %)
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Transportpulje

Grafik 10: Institutionstype
 Børnehaver (8 %)
 Skoler (63 %)
 Ungdomsuddannelser (23 %)
 Øvrige (foreninger, fritidsordninger mm.) (6 %)

Grafik 9: Geografisk fordeling af ansøgerne
 Sønderborg (11 %)
 Aabenraa (17 %)
 Tønder (12 %)
 Haderslev (3 %)
 Flensburg (10 %)
 Kreis Schleswig-Flensburg (14 %)
 Kreis Nordfriesland (10 %)
 Det øvrige programområde (23 %)

Transportuljen
Hjemmeundervisning, skoledrift med indskrænkninger 
og undervisning i faste læringsgrupper udgjorde længe en 
hindring for fysiske møder mellem børn og unge på tværs 
af grænsen. En ændring af støttekriterierne i foråret 2021 
muliggjorde imidlertid grænseoverskridende museumsbesøg 
også uden partnerklasse. 

I alt blev 165 projekter støttet gennem transportpuljen, heraf 
69 møder med mindst to projektpartnere og 96 solobesøg i 
kulturinstitutioner på den anden side af grænsen. 

I den forbindelse er det værd at fremhæve det brede spekt-
rum blandt de udvalgte udflugtsmål, hvor der i alt blev gjort 
brug af 40 forskellige tilbud. På tysk side toppes listen af 
Phänomenta og Schifffahrtsmuseum i Flensburg, Wikinger-
museum Haithabu samt Danevirke Museum. På dansk side 
tiltrak Universe Sciencepark, Cathrinesminde Teglværk og 
Dybbølbanke Historiecenter flest besøgende. 

Grafik 10 illustrerer, at transportpuljen under KursKultur 2.0 
især blev benyttet af skoler og ungdomsuddannelser, og at 
børnehavernes andel er gået markant tilbage sammenlignet 
med KursKultur 1.0, hvor de tegnede sig for 25 % af projekter-
ne. Dette skyldes især pandemien.



KursKultur 2.0 finansieres med støtte fra Region Sønderjylland-Schleswigs partnere, de regionale idrætsorganisationer, 
UC Syddanmark, Europa-Universität Flensburg, Professionshøjskolen Absalon, Museum Lolland-Falster, Næstved Kommune, 
Museum Sønderjylland, Kulturministeriet og Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein.
Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.


