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Hvad er Kulturatlas Femern Bælt

Kulturatlas Femern Bælt er et dansk-tysk formidlingsprojekt til 
fremme af synlighed, mobilitet og integritet i regionen på tværs af 
Femern Bælt – fra Lübeck i syd til Vordingborg i nord. 

Målet er at skabe overblik over de mangfoldige kulturelle tilbud i 
regionen og samtidig give indblik i den fælles, dansk-tyske kulturarv, 
der er med til at gøre regionen så enestående. 

Hvordan fungerer det

Kulturatlasset er vejviser og historiefortæller i ét og omfatter en 
række kulturmål, der på denne måde bliver mere nærværende og 
nemmere tilgængelige. 

Det webbaserede atlas har en flersproget brugerflade og opererer 
med en database, der muliggør både en kategorisk og en 
kombineret søgning ud fra kategorierne Historie, Geografi og Kultur. 

Hvem henvender det sig til

Kulturatlasset henvender sig primært til turister – men også lokale 
beboere, regionale dagsrejsende og skoleklasser, der ønsker at 
opleve regionen og blive klogere på dens spændende historie, kan 
med fordel gøre brug af det digitale tilbud. 

Atlassets brugerflade og indhold er let tilgængeligt og fortalt med et 
glimt i øjet, så alle har noget ud af det, børn såvel som voksne – og 
så er det gratis! 

Hvordan kan det gøre en forskel

Med sin kortlægning af de kulturelle tilbud er atlasset med til at 
styrke turismen i regionen på begge sider af Femern Bælt. 

Samtidig tegner projektet et portræt af en transnational kultur-
region, der har mere at byde på end badestrande og smuk natur, 
som besidder et rigt repertoire af historie og kultur. På denne måde 
bidrager projektet til regionens internationale standing og branding-
potentiale – ikke blot med henblik på turisme. 

Mål: 100 gode grunde til at besøge Region Femern Bælt!

Kulturatlas Femern Bælt lægger ud med et start-repertoire på ca. 
100 kulturmål i regionen på dansk og tysk side af Femern Bælt. 

Og det er kun begyndelsen – der er nemlig meget mere at komme 
efter i Region Femern Bælt! 



bæredygtig 

Mobilitet
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Partnerskaber

Kulturatlas Femern Bælt er en gratis service for både brugere og 
udbydere. Konceptet baserer på partnerskaber, hvor alle yder et 
aktivt bidrag til projektets realisering. 

Platformen fokuserer på formidling af information med et ”tidløst 
indhold”, der kræver et minimum af pleje. På denne måde sikres en 
bæredygtig og økonomisk struktur med et langfristet potentiale. 

Timeline og budget

Konception, data-indsamling, udvikling af hjemmeside med dertil-
hørende app samt produktion og indsamling af tekst og billed-
materiale for de første 100 turistmål foregår i 2020-21. Herefter 
følger en udviklingsfase (2021-23) med systemiske tilpasninger og 
en udvidelse af søgemaskinens repertoire med ca. 50% p.a. over en 
toårig periode.

Projektet beløber sig på ca. 1 mio. dkk over en treårig periode. 
Financieringen forventes fondet via statslige og private stake-
holdere, herunder erhvervs- og brancheorganisationer.

Med henblik på pr- og marketingsaktiviteter forventes det, at disse 
kan afholdes via projektets partnere. Der foreligger allerede tilsagn 
fra turist- og andre partnerinstitutioner, og der stiles efter yderligere 
mediepartnerskaber.

Hvad har regionen ud af det

Kulturatlas Femern Bælt baserer på en win-win filosofi. Atlasset... 

... skaber synlighed om de mange kulturtilbud i regionen og tegner 
et portræt af en transnational kulturregion. Et plus for både kultur-
udbydere og kulturinteressenter – hele året rundt.

... inspirerer os til at tage ud og opleve regionen iklædt nye briller. 
Og det endda med god, ”grøn” samvittighed – også i corona tider 
med indskrænket rejsefrihed. 

... fremmer samhørigheden på tværs af grænsen. Det digitale atlas 
gør os klogere på regionen og på hinanden både hjemme og ”to go” 
– i klasseværelset såvel som ”home school”.

På denne måde styrkes regionens samlede standing – ikke blot i 
turistens optik, men også for regionens beboere og investorer.

mere 

Visibilitet
cross-border 

Identitet
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”Kulturatlas Femern Bælt kan bidrage til synliggørelsen af de mange lokale, store som små 
kulturelle tiltag og således være med til at styrke regionens attraktivitet for borgere, erhverv og 
udefrakommende besøgende”  Martin Lohse, Guldborgsund Kommune

„Som flersproget vejviser og historiefortæller i ét er Kulturatlas Femern Bælt med til at fremme 
kulturturismen og øge mobiliteten på tværs af Bæltet. Ved at udpege spændende dagsrejsemål 
understøtter atlasset regionens attraktivitet som turistdestination“
Lindy Kjøller, Visit Lolland-Falster

„Projektet udmærker sig ved sit bæredygtige og økonomiske set-up. Ved at prioritere regionens 
faste kulturelle tilbud (...) opnås størst muligt output med et minimum af ressourcer“ 
Stig Rømer Winther, Femern Belt Development

„Lübeck Travemünde Marketing GmbH (LTM) freut sich sehr, mit dem „Kulturatlas Fehmarnbelt“ 
einen neuen, vielversprechenden Akteur im Bereich Kulturtourismus begrüßen zu können“ 
Christian Martin Lukas, Lübeck Travemünde Marketing

„das Europäische Hansemuseum Lübeck [versteht] den „Kulturatlas Fehmarnbelt“ mit seiner 
Verbindung von inspirierenden Geschichten und nützlichen Informationen als attraktives Angebot, 
von dem die Touristen und die Kulturanbieter gleichermaßen profitieren werden“  
Dr. Felicia Sternfeld, Europäisches Hansemuseum

”Ved at belyse den fælles historiske arv, der binder regionen sammen på tværs af landegrænsen, 
skaber projektet nye rammer for historisk formidling (...) og giver et frisk pust i sejlet imod en ny 
kulturel regionsforståelse”  Carina Nørgaard Schou, Danmarks Borgcenter

”Projektets tværfaglige opsætning og grænseovergribende fokus vægter det, som regionen har til 
fælles (...). På denne måde kan Kulturatlas Femern Bælt bidrage til en fælles, grænseovergribende 
identitet i regionen omkring Femern Bælt”  Peter Vemming, Middelaldercentret

„Die Zielsetzung des frei zugänglichen Webportals (…) kann die hier ansässigen Kultureinrichtungen 
in ihrer Arbeit nur unterstützen – und zu einem neuen grenzüberschreitenden, kulturell verankerten 
Verständnis für die Region beitragen“  Stephan Meinhardt, Wallmuseum Oldenburg in Holstein

„Gerade vor dem Hintergrund der festen Beltquerung kann der „Kulturatlas Fehmarnbelt“ einen 
Beitrag dazu leisten, der Region zwischen den Metropolen Kopenhagen und Hamburg eine –
transnationale – Identität zu geben, quasi als verbindende Dachmarke zur Unterstützung der 
jeweiligen Stadt- und Regionen-Marketinginitiativen vor Ort“  Kristof Warda, Schleswig-Holstein. 
Die Kulturzeitschrift für den Norden

Hvad ser vores partnere i projektet

Kulturatlas Femern Bælt er et projekt for – og med – regionen. Det 
bygger på præmissen om, at regionens parter kan se en merværdi i 
projektet og er villige til at yde en aktiv indsats for dets realisering. 
Det er blevet præsenteret for en række regionale aktører og finder 
bred tilslutning indenfor både politik, erhverv, kultur og medier:
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Uffe Andreasen (mag.art.), fhv. ambassadør og og vicepræsident ved 
UNESCOs Styrelsesråd, er født i Danmark men Europæer af sind. Uffe 
har igennem det meste af sin karriere beskæftiget sig med kultur på 
tværs af Europas grænser og har initieret en række tiltag til fremme af 
den kulturelle udveksling, herunder de dansk-tyske kulturprogrammer 
”Berlinaut”, ”re:connect” og ”Kulturbroen Femern Bælt”. 

Uffe Andreasen er medstifter af foreningen KURS – Kultur på Tværs

Tine Bredo (cand.scient.soc.) er dansk født og har boet i Tyskland 
siden 2005, hvor hun arbejder som konsulent indenfor cross-border 
kommunikation og projektudvikling. Som projektkoordinator for 
public diplomacy på den danske ambassade i Berlin har Tine stået 
bag en række events, konferencer og kooperationsprogrammer  
med aktører fra hhv kultur, politik og erhvervsliv. 

Tine Bredo er bestyrelsesmedlem i foreningen KulturKooperation 
Beltregion

Jörg Rosenfeld (Dr. phil.) stammer fra Oldenburg i Niedersachsen. 
Siden 1991 har han arbejdet som selvstændig kunsthistoriker, 
kulturmanager og projektudvikler for museer og kulturstiftelser.  
Jörg har i løbet af sin karriere kurateret kunst- og kulturhistoriske 
udstillinger samt konciperet og implementeret videnskabelige 
informations-tools.

Jörg Rosenfeld er bestyrelsesmedlem i foreningen KulturKooperation 
Beltregion

Yvonne Halskov (kulturel ildsjæl) kommer oprindeligt fra København 
men har slået sine kulturelle folder fra Danmarks nordligste hjørne til 
sydligste spids. Yvonne råder over et bredt repertoire fra revy og 
teater over musik til stenskultur og kunstfotografi. Hun har travlt med 
at optræde, arrangere festivals og deltage i integrationsprogrammer –
mens hun tænker over sit næste projekt. 

Yvonne Halskov er formand for foreningen KURS – Kultur på Tværs

Gerd Warda (erhvervsjournalist og forlægger) er født i Plön og har boet 
i Bosau i Ostholstein siden 1979. Efter at have arbejdet ved Springer 
Verlag, Gruner+Jahr og som Marketing- und Kommunikationsfachmann 
for det private erhvervsliv, kastede han sig 1991 ud i bolig- og ejendoms-
tematikken på det tysktalende marked (DACH). Som ægte Ostholsteiner 
ligger Schleswig-Holsteins kultur og historie ham særligt på sinde.

Gerd Warda er bestyrelsesmedlem i foreningen KulturKooperation 
Beltregion


