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Aftaletekst om økonomisk støtte til Danevirke Museum 

2020 er året, hvor vi fejrer og markerer 100-året for Genforeningen, 100-året for 
den dansk-tyske grænsedragning og dermed for mindretallenes opståen på hver sin 
side af grænsen. Grænsedragningen er et forbillede for hele Europa, og har bl.a. 
lagt fundamentet for de tætte bånd, der eksisterer mellem Danmark og Tyskland i 
dag,  

Skiftende regeringer, en række af Folketingets partier samt Sydslesvigudvalget 
har igennem længere tid arbejdet for, at man fra dansk side bidrog til en konkret, 
fysisk markering af, at 2020 er et helt særligt år i grænselandet. 

På den baggrund, og for at understrege vigtigheden af genforeningen og det danske 
mindretal, er det mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF, Det 
Konservative Folkeparti, Alternativet, Enhedslisten, De Frie Grønne, Liberal 
Alliance og Nye Borgerlige og regeringen (S) aftalt, at der årligt i perioden 2022-
2025 afsættes 1,0 mio. kr. på det kulturelle aktstykke til driften af et nyt museum 
ved Danevirke, forudsat at Slesvig-Holsten stiller med en tilsvarende sum i samme 
periode.  

Parterne bag aftalen giver tilsagn om at arbejde for hurtigst muligt at sikre 
økonomi uden for det kulturelle aktstykke, så Sydslesvigudvalgets årlige ramme 
øges med 1,0 mio. kr., og dermed bliver en del af Sydslesvigsk Forenings generelle 
årlige driftsbevilling fra Sydslesvigudvalget, til dækning af driften af Danevirke-
museet.  

Baggrunden er, at et af Danmarks mest betydningsfulde nationale symboler, 
Danevirke den 30. juni 2018 sammen med Hedeby blev anerkendt af UNESCO som 
verdensarv. Det giver Sydslesvigsk Forenings Danevirke Museum et stort 
potentiale for at præsentere og formidle Nordeuropas største fortidsminde, til en 
endnu større kreds af mennesker. Dette kræver dog tidssvarende bygninger, 
udstillinger og museumspædagogiske rammer.  

Sydslesvigsk Forening har fået tilsagn fra to danske fonde om midler til opførelsen 
af et nyt moderne museum ved Danevirke i Sydslesvig. I alt er der givet tilsagn om 
ca. 70 mio. kr. Man har samtidig anmodet Danmark og Slesvig-Holsten om hver at 
bidrage med 1 mio. kr. til at finansiere den del af de øgede driftsudgifter forbundet 
med museet, som Sydslesvigsk ikke kan tilvejebringe inden for dets eksisterende 
rammer. 
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