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Flensborg, d. 22. Juli 2022 

 
 
 
Pressemeddelelse 
 
 
Blomster bygger broer 

Mød den dansk-tyske historie når det sønderjyske kaffebord 
kommer til liv 
 
 
Kom med på en rejse tilbage i tiden og oplev historien af det sønderjyske kaffebord helt tæt på. 
Interreg5a-projektet ”Blumen bauen Brücken – Blomster bygger broer” inviterer til en fest til hele 
familien, hvor et stykke dansk-tysk historie kommer til liv lørdag, den 13. august fra kl. 12 til 16 i 
Folkehjemmet og Genforeningsparken i Aabenraa. 

Mød de sønderjyske kagefruer i deres historiske dragter der fortæller de gode historier om 
kagebordets etikette og hvordan den helt rigtige kagerækkefølge ser ud i børnehøjde. Anne Marie 
Ludvigsen fra Museum Sønderjylland fortæller om det overdådige kaffebord og belyser kaffebordet i 
historisk perspektiv. Katja Stock Pekruhn, kendt fra tv-programmet ”Den Store Bagedyst”, giver 
inspiration til de bagelystne og fortæller i sit foredrag ”Nu kommer der andre kager på bordet” om 
det sønderjyske kagebord i moderne perspektiv. 

Forskeren i den dansk-tyske fælles historie Rejhan Bosnjak, fortæller om danskhedens overlevelse i 
Sønderjylland 1864-1920 og om mindretallets opståen. Der er mulighed for at møde det danske og 
tyske mindretal ved stande og høre mere om mindretallene dengang og nu. 

Og selvfølgelig er der kage at smage, når Krusmølles kagebus ruller ind og byder på smagsprøver på 
de sønderjyske kager. 

Det er gratis at deltage. 

 

Arrangementet er en del af Interreg5a-projektet ”Blumen bauen Brücken – Blomster bygger broer”, 
der er et grænseoverskridende havefestival- og turismeprojekt som led i Interreg-programmet 
Deutschland-Danmark og er finansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. 
Projektpartnerne, byerne Flensburg, Glücksburg, Aabenraa og Sønderborg samt 
turistorganisationerne Destination Sønderjylland og Tourismus Agentur Flensburger Förde, har sat sig 
målet at skabe en fælles dansk-tysk destination omkring Flensborg Fjord. 

Få mere at vide på www.bbbprojekt.eu. 

 
 
 
 
 



Om ”Blumen bauen Brücken – Blomster bygger broer”: 
 
„Blumen bauen Brücken – Blomster bygger broer“ er et grænseoverskridende havefestival- og turismeprojekt som led i 
Interreg-programmet Deutschland-Danmark og er finansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. 
Projektpartnerne, byerne Flensburg, Glücksburg, Aabenraa og Sønderborg samt turistorganisationerne Destination 
Sønderjylland og Tourismus Agentur Flensburger Förde, har sat sig det mål at skabe en fælles dansk-tysk destination 
omkring Flensborg Fjord. Få mere at vide på www.bbbprojekt.eu. 
 
Kontakt Projekt „Blomster bygger broer“: Iris Uellendahl, projektleder „Blumen bauen Brücken – Blomster bygger broer“, 
Rathausplatz 1, 24937 Flensburg, Tel. +49 461 / 85 4645, e-mail: uellendahl.iris@flensburg.de. 

 
Billeder til fri redaktionel brug: 
 
1. Det sønderjyske kaffebord byder på mange forskellige kager. Foto: Claus Visby 
2. En dansk tradition: det sønderjyske kaffebord. Foto: Laban Stories 
3. Ved festen møder du sønderjyske kagefruer i deres historiske dragter. Foto: Blumen bauen 

Brücken 
 
 
 
Kontakt ved yderligere spørgsmål: 
 
Gitte Hoeg Andersen, Destination Sønderjylland, E-Mail: gitte@dssj.dk, Tfl. 0045 8182 4563. 
Keike Faltings, Tourismusagentur Flensburger Förde, E-Mail: faltings@flensburger-foerde.de, Tlf. + 49 
461 90 90 93 80 
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