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Flensborg, d. 4. oktober 2022 

 
 
Pressemeddelelse 
 
 
 
Blumen bauen Brücken – Blomster bygger broer 

I hertugernes fodspor: Historiske oplevelser for hele 
familien på Sønderborg Slot og Glücksburg Slot 
 

Sønderborg/Glücksburg (Lyksborg). To slotte ved Flensborg Fjord danner rammen om en helt særlig 
tidsrejse i efterårsferien. Interreg5a-projektet "Blumen bauen Brücken – Blomster bygger broer" 
inviterer til historiske oplevelser for hele familien på Sønderborg Slot og på Glücksburg Slot ved 
Flensborg den 18. og 19. oktober 2022. 

Under overskriften "I hertugernes fodspor" afholdes der tirsdag den 18. oktober på Sønderborg Slot 
og onsdag den 19. oktober på Glücksburg Slot hhv. kl. 10-17 festivaler med et alsidigt program, der 
tager de besøgende med på en rejse ind i hertugernes historie i det dansk-tyske grænseområde. 

Historierne handler om grundlæggeren af Glücksburgs vandslot, Johann den Yngre (1545-1622), 
hertug af Slesvig-Holstén-Sønderborg, og hans familie og Louise Auguste (1771-1843), hertuginde af 
Slesvig-Holstén-Sønderborg-Augustenborg og tidligere prinsesse af Danmark. 

Hele dagen vil der være et varieret program for enhver alder. Historiske kostumer vises på et 
modeshow, og der er en fægteskole for store og små. De, der har lyst, kan lære barok- og 
renæssancetidens danse til tonerne af datidens musik. Børnene kan glæde sig til spændende 
historiske lege og et kreativt værksted. Der formidles megen interessant viden om Johann den Yngre 
og hans efterkommere – eller om, hvilken rolle en vifte spillede for at finde en ægtefælle på 
hertugernes tid. Og naturligvis vil man også kunne nyde "historiske" smagsoplevelser. 

Festivalerne er et samarbejde mellem det grænseoverskridende haveudstillings- og turismeprojekt 
"Blumen bauen Brücken – Blomster bygger broer" med Museum Sønderjylland og Glücksburg Slot. 
Interreg-projektet har til formål at skabe en fælles dansk-tysk turismeregion omkring Flensborg Fjord. 
Det støttes af Den Europæiske Fond for Regional Udvikling. 

"Med de to festivaler vil vi gerne gøre folk nysgerrige med hensyn til den fælles dansk-tyske historie. 
Samtidig promoverer vi nye turismeoplevelser til vores gæster i den dansk-tyske grænseregion, et nyt 
digitalt tur- og oplevelsesplanlægningsværktøj ved navn Tourguide," udtaler Gorm Casper, 
administrerende direktør for Tourismus Agentur Flensburger Förde (TAFF). Agenturet er 
projektpartner i "Blomster bygger broer" og står for udvikling og markedsføring af Tourguiden. 

Tourguiden er en ny netbaseret app, der udvikles i forbindelse med Interreg-projektet "Blumen 
bauen Brücken – Blomster bygger broer" sammen med partnere og turismeaktører i regionen. 
Tourguiden gør det for første gang muligt at give feriegæster i regionen tips vedrørende udflugter, 
seværdigheder og tilbud indenfor gastronomi og overnatning på begge sider af grænsen i en enkelt 
app, når gæsterne planlægger deres ophold. 



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. 

Det er gratis at deltage i festivalerne "I hertugernes fodspor" med alle foredrag og begivenheder på 
slottene i Sønderborg og Glücksburg. Dog således, at slottene opkræver deres normale entré for 
besøgende: I Sønderborg 95 kr. for voksne; børn og unge op til 18 år gratis. I Glücksburg koster 
entréen til slottet 9 euro for personer over 16 år og 6 euro for personer, som er omfattet af nedsat 
entré. Der findes desuden prisnedsatte familiebilletter. 

Se det detaljerede program og alle oplysninger om festivalerne på www.bbbprojekt.eu. 

 

Fotos til fri redaktionel brug i forbindelse med artikler om eventet: 

 

1) Sønderborg Slot, foto: Destination Sønderjylland 

2) Glücksburg Slot, foto: Blumen bauen Brücken 

3) På de historiske festivaler kan man lære historiske danse. Foto: Skuespillerkompagniet. 

4) De besøgende kan opleve, hvordan hertugernes tid bliver vakt til live med et væld af historiske 
kostumer. Foto: Skuespillerkompagniet. 

 

http://www.bbbprojekt.eu/

