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Da muligheden for at ansøge om titlen som Europæisk Kulturhovedstad 
2017 åbnede sig tilbage i 2006, var næppe mange i tvivl om, at det var 
en chance, Aarhus ikke måtte lade gå fra sig.

Beslutningen om at ansøge om titlen blev truffet af Aarhus Byråd i 2007, 
og det blev også besluttet, at Aarhus Kommunes Kulturforvaltning skulle 
være ansvarlig for ansøgningsarbejdet.

Arbejdet stod på, frem til titlen var i hus i august 2012. Fonden Aarhus 
2017 blev etableret til at gennemføre kulturhovedstadsprojektet, men 
Kulturforvaltningen videreførte arbejdet med at betjene Fonden, indtil 
den blev bemandet fra og med juni 2013, og i hele gennemførelsesfasen 
og frem til dags dato har kommunen involveret sig intenst i projektet 
for at bane vejen for dets succes.

58 byer har til og med 2018 haft titlen som Europæisk Kulturhovedstad, 
men det er ingen hemmelighed, at værtsbyernes udbytte har varieret 
meget. Mange faktorer har bidraget hertil, men det er vores opfattelse, 
at det mange steder har været et problem, at bystyret ikke har engageret 
sig tilstrækkeligt, når først titlen var i hus.

Aarhus 2017 betragtes af mange som et eksempel på et kulturhovedstads-
projekt, der har haft stor betydning for såvel Aarhus som hele regionen på 
en lang række områder. Dette vil blive belyst, når evalueringsrapporten, der 
er udarbejdet af Aarhus Universitet, publiceres i december 2018.

Med denne rapport har vi primært ønsket at fokusere på Aarhus Kom-
munes involvering i kulturhovedstadsprojektet, helt fra de første over-
vejelser blev gjort allerede i 2005 og indtil nu. Det er vores opfattelse, at 
kommunens intensive arbejde og tætte forbindelse til planlægningen og 
gennemførelsen af projektet i hele forløbet har haft stor betydning for at 
skabe forudsætningerne for, at projektet får en markant langtidseffekt og 
ikke blot står som et highlight i 2017 blandt byens mange andre 
kulturelle initiativer gennem årene.

Rapporten er dermed ikke en evaluering, men et forsøg på at fastholde 
de initiativer og indsatser, Aarhus Kommune har sat i værk i hele perio-
den, og et bud på, hvordan vi fra forvaltningens side vurderer effekten 
af indsatserne.

Det er vores håb, at rapporten kan blive en del af vores fælles erindring om 
den jætteindsats, der er leveret fra mange sider for at gøre Aarhus 2017 til 
en succes. Hvis andre kulturhovedstæder eller ansøgerbyer kan drage nytte 
af vores erfaringer, er det kun så meget desto mere velkomment.

November 2018

Kirsten Jørgensen
Direktør, 
Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice

Forord
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1.1 De første overvejelser

I slutningen af juli 2005 kom de første tegn på, at en 
dansk by sammen med en by på Cypern skulle have 
titlen som Europæisk Kulturhovedstad i 2017. Efter 
udvidelsen af EU blev der nu lagt op til, at titlen hvert 
år skulle kunne søges af byer i to forskellige lande. 
Beslutningen blev truffet af EU-Kommissionen i 2006.

Siden 1985 var der hvert år udpeget en Europæisk 
Kulturby – i 2000 dog hele 9 og enkelte gange herefter 
2 om året – og København havde haft titlen i 1996.

I Aarhus vejrede man morgenluft, og i weekenden den 
23.-24. juli 2005 var flere politikere på banen i dags-
pressen med deres overvejelser. Uffe Elbæk (Radikale 
Venstre), der var formand for Kulturudvalget, fandt, at 
Aarhus med sin internationale kulturpolitiske tilgang 
var et oplagt valg, og at erfaringerne fra København var 
så gode, at man skulle gå meget seriøst til opgaven.

Borgmester Louise Gade (Venstre) udtrykte, at der 
er al mulig grund til, at Aarhus skal gå efter titlen, og 
kulturordførerne fra Socialdemokratiet (Jacob Bunds-
gaard) og Venstre (Bo Abrahamsen) så også potentia-
let.

Alle var dog enige om, at især økonomien i et sådant 
projekt skulle undersøges nærmere, og at det skulle 
sandsynliggøres, at en så stor satsning også fik længere-
varende effekt – en blivende dynamik til kulturlivet 
i Aarhus.

Kulturrådmand Torben Brandi Nielsen (Socialdemokra-
tiet) satte umiddelbart efter sommerferien en nærmere 
undersøgelse i gang omkring en lang række aspekter af 
Kulturhovedstadsprojektet.

Udvalget for Skoler og Kultur drøftede sagen på fire 
møder i perioden august-december 2005, og det nye 
Kulturudvalg på et møde i januar 2006.

1.2 Politiske beslutninger

Venstre og Det Konservative Folkeparti stillede ud 
fra ønsket om, at Aarhus får titlen som Europæisk 
Kulturhovedstad 2017, i april 2007 forslag til beslutning 
i Byrådet om, at der oprettes en halvtidsstilling som 
kulturbysekretær. Stillingen blev foreslået forankret i 
en eksisterende organisation som fx VisitAarhus eller 
Aarhus Festuge, som man på daværende tidspunkt 
arbejdede på at få fusioneret med den kommunale 
kulturinstitution Kulturhus Aarhus. Samtidig ønskede 
man mulighederne for et samarbejde med resten af 
regionen og landet undersøgt.

Forslaget blev drøftet i Byrådet 4 gange i løbet af 2007 
og blev vedtaget med de ændringer, at der på grund af 
opgavens omfang skulle satses på en fuldtidsstilling, 
og at den skulle forankres i Kulturforvaltningen. Bag-
grunden for det sidste var, at man herved mente bedst 
at kunne sikre, at projektet kunne opfylde kravet om at 
være baseret på kommunens kulturpolitiske målsæt-
ninger og øvrige strategier for fx by- og erhvervsudvik-
ling. Samtidig blev den kommunale forankring og den 
tætte forbindelse til det politiske niveau i kommunen 
betragtet som afgørende for at opnå langsigtede effek-
ter i årene efter 2017.

Den formelle beslutning om, at Aarhus skulle ansøge 
om titlen som Europæisk Kulturhovedstad, blev truffet 
som en del af budgetforliget for 2008-11 i oktober 
2007. Det blev også besluttet, at ansøgningsarbejdet 
skulle forankres i Magistratsafdelingen for Kultur og 
Borgerservice, og der blev afsat 700.000 kr. årligt til 
ansættelse af en kulturbysekretær. Kulturudvalget havde 
en temadrøftelse omkring denne stilling i november 2007.

1. Ansøgningsprocessen (2005-12)
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Den 31. januar 2008 blev der indgået et bredt kulturfor-
lig ”Kulturen på skinner – frem mod 2017”, og her blev 
der afsat et samlet beløb på 6 mio. kr. til understøt-
telse af kulturhovedstadssatsningen. Forligspartierne 
markerede samtidig, at de kunne tiltræde det forslag til 
Kulturpolitik 2008-11, som Kulturrådmand Flemming 
Knudsen (Socialdemokratiet) havde forelagt i oktober 
2007. Heri var ambitionen om kulturhovedstadstitlen 
et bærende element i vision, målsætninger og sats-
ningsområder.

Efter opslag af stillingen som kulturbysekretær/projekt-
leder blev Trevor Davies udpeget til jobbet, og han 
startede den 1. april 2008 i Kulturforvaltningen som 
projektleder for ansøgningsarbejdet. Projektorganisa-
tionen var baseret på en meget inddragende metode, 
kreativ procesledelse og strategisk projektudvikling. 
De første måneder gik med formulering af en hand-
lingsplan for arbejdet. Planen blev forelagt for Byrådet 
i november 2008 og vedtaget den 14. januar 2009.

En afgørende del af planen var, at det med den blev 
besluttet at undersøge mulighederne for et regionalt 
samarbejde om projektet. Der havde været en del 
politisk debat om dette, men belært af erfaringerne fra 
andre kulturhovedstæder blev det anset som en styrke 
at skabe et større befolkningsmæssigt og finansielt 
grundlag for projektet, end en enkelt by kunne mobi-
lisere. Samarbejdsformen blev beskrevet som en ”løs 
netværksmodel”.

Det blev også besluttet at nedsætte en tværmagistrats-
lig, kommunal følgegruppe, og budget og finansie-
ringsplan for 2008-12 blev tiltrådt.

I løbet af ansøgningsprocessen blev der truffet en række 
politiske beslutninger om projektindhold, organisering og 
finansiering.

„En lang række personer, organisationer, virksom-
heder og foreninger uden for den kommunale orga-
nisation besidder viden, kompetencer og ressourcer, 
som er afgørende brikker i det store puslespil. 
jo flere parter, der tager del i ansvaret for at udvik-
le byen og for at løse den lange række af opgaver, 
der står foran os, des større er chancen for succes 
med et kulturhovedstadsår, som ikke blot beriger 
byens borgere og besøgende i de 12 måneder, hvor 
begivenheden finder sted, men som også sætter 
spor langt ind i fremtiden.” 

Aarhus Kommunes Kulturpolitik 2008-11

Åbning af Godsbanen, 30. marts 2012
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I juni 2010 blev et forslag om 13 visionstemaer som 
grundstamme i en ansøgning tiltrådt. Forslaget udsprang 
af de mange kortlægninger og inddragelsesprocesser, der 
var gennemført, jf. afsnit 1.7. 

Organisatorisk var arbejdet med at etablere et regionalt 
samarbejde nået så vidt, at man skulle tilstræbe et tæt og 
inddragende, formaliseret samarbejde. Regionen bidrog 
nu også økonomisk og arbejdsmæssigt til forberedelses-
arbejdet. Hermed var budgettet for hele forberedelsespro-
cessen på en del over 10 mio. kr., hvortil kom persona-
lemæssige ressourcer fra Aarhus Kommune og Region 
Midtjylland i et meget betragteligt omfang.

Politisk var der ikke i alle regionens kommuner umiddel-
bart opbakning til at gå ind i projektet. Kulturrådmand 
Marc Perera Christensen (Det Konservative Folkeparti) gik 
på denne baggrund personligt meget stærkt ind i arbejdet 
med at promovere den brede deltagelse af kommunerne 
og tog rundt til de kommuner, hvor der var tvivl om tilslut-
ningen til kulturhovedstadsprojektet. Som det fremgår af 
afsnit 1.5, lykkedes denne satsning fuldt ud.

I februar 2011 tiltrådte Byrådet et oplæg til 6 strategiske 
målsætninger for arbejdet med ansøgningen - målsæt-
ninger, der var meget brede og favnede alle kommunens 
opgaveområder, og som dermed pointerede, at der ikke 
kun var tale om et kulturprojekt, men et projekt for hele 
byen, som en driver for byens og regionens udvikling. 
Derfor skulle projektet også hænge godt sammen med 
andre kommunale og regionale strategier.

Organisatorisk blev det besluttet, at arbejdet med gen-
nemførelse af projektet skulle placeres i en fond med en 
bredt sammensat bestyrelse, når/hvis titlen kom i hus. 
Sekretariatet skulle delvist bemandes med udlånte medar-
bejdere fra kommunerne og regionen.

Den 13. april 2011 traf Aarhus Byråd en række meget 
væsentlige beslutninger om kulturhovedstadsprojektet - 
beslutninger, som det var vigtigt at have på plads, inden 
den første ansøgning skulle afleveres ultimo september 
2011. Temaet ”Rethink” blev valgt, og der blev fastlagt en 
overordnet programstruktur.

AARHUS 2017 
skal øge synlighed og  tiltrækningskraft 
nationalt og internationalt, samt udvikle 
europæisk kultursamarbejde og dialog.

AARHUS 2017 SKAL ØGE SYNLIGHED OG TILTRÆKNINGSKRAFT 
NATIONALT OG INTERNATIONALT SAMT UDVIKLE EUROPÆISK 
KULTURSAMARBEJDE OG DIALOG.

 
AARHUS 2017 SKAL FREMME ET MERE AKTIVT MEDBORGER-
SKAB GENNEM EN BRED OG AKTIV DELTAGELSE SAMT FREMME 
ET SAMFUNDSGAVNLIGT ENGAGEMENT FRA ERHVERVSLIVET, 
KULTURSEKTOREN SAMT FORSKNINGS- OG UDDANNELSES-
SEKTOREN.

AARHUS 2017 SKAL UNDERBYGGE UDVIKLINGEN AF ÅBNE OG 
MEDLEVENDE BYMILJØER, DER FREMMER FÆLLESSKAB MED 
PLADS TIL FORSKELLIGHED.

AARHUS 2017 SKAL FUNGERE SOM PLATFORM FOR TVÆRFAG-
LIGT SAMARBEJDE OM BYSAMFUNDETS UDFORDRINGER OG 
FREMME VISIONEN OM EN BÆREDYGTIG FREMTID – LOKALT 
SÅVEL SOM GLOBALT.

 
AARHUS 2017 SKAL STYRKE DEN LANGSIGTEDE UDVIKLING OG 
BETYDNING AF KUNST- OG KULTUR, OG PROGRAMMET SKAL 
BIDRAGE TIL AT STYRKE DEN EUROPÆISKE KULTURS MANG-
FOLDIGHED.

MÅLSÆTNINGER OG 
MÅL I FORBINDELSE 
MED EUROPÆISK 
KULTURHOVEDSTADS-
PROGRAM & ANDRE 
RELEVANTE 
EUSTRATEGIER

REGIONSRÅDETS, 
LOKALE MYNDIGHEDER 
& AARHUS BYRÅDS 
STRATEGISKE 
MÅLSÆTNINGER 
OG POLITIK

SWOT ANALYSE 

KORTLÆGNING & 
ANALYSE

INPUT FRA PROCESSEN

INFRASTRUKTUELLE 
INITIATIVER &
BYPROJEKTER

UDVIKLINGS- & 
VIDENSPROGRAMMER
NETVÆRKS-
KONFERENCER 
ETC.

EVENTS
VIDENS- & UDVIKLINGS-
PROGRAMMER
PROJEKTER

KOMMUNIKATION
TURISME
MARKETING -
STRATEGIER

AARHUS 2017 SKAL ANVENDE KREATIVITET, INNOVATION,
VIDEN OG EKSPERIMENTER SOM BRÆNDSTOF FOR MENNE-
SKELIG UDVIKLING OG ØKONOMISK VÆKST.

1:

2:

4:

5:

6:

3:

Strategiske mål
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Samtidig blev der fastlagt nogle overordnede finansie-
ringsprincipper med det udgangspunkt, at den lokale/
regionale finansiering skulle fastlægges først, og at den 
i høj grad ville være afhængig af, hvor meget Aarhus 
Kommune ville bidrage med. En kommunal task force 
med repræsentanter for Borgmesterens Afdeling og 
Kultur og Borgerservice havde udarbejdet tre økono-
miske scenarier med bruttobudgetter på henholdsvis 
500, 400 og 300 mio. kr. Aarhus Kommunes bidrag i 
disse scenarier ville være 100, 80 eller 60 mio. kr., og 
det blev forudsat, at Regionen og de øvrige kommuner 
tilsammen doblede dette beløb op.

Den sidste byrådsbeslutning, inden den første ansøg-
ning blev afsendt, blev truffet den 24. august 2011. 
Her blev hovedindholdet i ansøgningen godkendt, og 
det blev besluttet, at Aarhus Kommune bidrager med 
100 mio. kr. til den kommende fonds budget. Endelig 
blev det besluttet, at der skulle etableres forpligtende, 
strategiske samarbejder med turisterhvervet og er-
hvervslivet i øvrigt. De øvrige 18 kommuner i regionen 
traf ligeledes politiske beslutninger om tilslutningen 
til projektet og forpligtede sig på deres økonomiske 
bidrag.

Ansøgningen blev afsendt i september 2011, og det 
internationale bedømmelsespanel besluttede i decem-
ber 2011, at både ansøgningen fra Sønderborg og den 
fra Aarhus gik videre til anden runde. Herefter var de 
vigtigste tilbageværende politiske beslutninger at få 
etableret den fond, der skulle gennemføre projektet, 
hvis Aarhus vandt titlen.

I maj 2012 godkendte Byrådet vedtægterne for Fonden 
Aarhus 2017, og i juni 2012 udpegede Byrådet efter 
indstilling fra et konsulentfirma de 6 eksterne medlem-
mer af den 13 mand store bestyrelse. De øvrige 7 skulle 
ifølge vedtægterne udpeges af kommunerne, Regionen 
og Vækstforum med Borgmesteren fra Aarhus som 
født formand og Kulturrådmanden samt Regionsråds-
formanden som fødte medlemmer af bestyrelsen.

Finansieringen af Aarhus Kommunes bidrag til satsnin-
gen er behandlet i en række budgetforlig siden 2010. 
Princippet er, at finansieringen fortrinsvis skal tilveje-
bringes gennem engangsindtægter ved salg af kommu-
nale arealer og bygninger og altså ikke via eksisterende 
driftsbudgetter.

Som nævnt ovenfor blev Udvalget for Skoler og Kultur 
og fra 2006 Kulturudvalget orienteret grundigt allerede 
fra sommeren 2005, og fra skiftende Kulturrådmænds 
side er der i hele processen lagt stor vægt på en inten-
siv inddragelse af Kulturudvalget. I forberedelsesperio-
den 2007-12 er Kulturudvalget løbende blevet oriente-
ret om, hvordan ansøgningsarbejdet er skredet frem og 
har haft mulighed for at levere input.

Ud over drøftelse af de sager, der er blevet behandlet 
af Byrådet, er udvalget i perioden 2007 til sommeren 
2012 blevet orienteret cirka 25 gange, 4 gange i form af 
længere temadrøftelser og i februar 2011 på et todages 
temaseminar. I 2012 var kulturhovedstaden emne for 
Kulturudvalgets drøftelser på næsten samtlige møder. 
Herudover er de øvrige udvalg i kommunen blevet 
orienteret om projektet i maj-august 2010 med henblik 
på at sikre kulturhovedstadsprojektets brede forankring 
i alle kommunens afdelinger.

Kulturrådmanden, under hvem ansøgningsarbejdet 
sorterede, fulgte herudover naturligvis fremdriften i 
arbejdet særligt intensivt, navnlig på Rådmandsmøder 
hver 14. dag med kun Aarhus 2017 på dagsordenen.

„Vi valgte en proces, vi valgte en tilgang, som vi i 
dag kan høste rigtig mange frugter af. Det var også 
en proces, som skabte udfordringer, som skabte 
debatter. Det havde været nemt for Aarhus Byråd, 
dengang i 2008, at udskrige et tema, sige et ord, 
formulere en sætning og så bruge al vores energi på 
at hælde mening og indhold i dét statement. Det 
ville vi ikke. [...]”

Kulturrådmand Marc Perera Christensen (K) 
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1.3 Borgersamarbejde

Projektet var fra starten gennemsyret af en proces-
drevet tilgang med en høj grad af involvering. Derfor 
var processen struktureret i forhold til deltagelse og 
engagement i de første faser af ansøgningsarbejdet 
(se afsnit 1.7). Tilgangen var at skabe et ”projekt med 
byen” og ikke blot ”et projekt for byen”.

Den både inkluderende og engagerende proces med-
virkede til, at mange forskellige grupper involverede 
sig på forskellige platforme. Projektet skulle bygge på 
borgernes behov og forventninger for at sikre lokal 
relevans og engagement blandt regionens borgere.

Temaer som deltagelse, engagement og medbor-
gerskab skulle sættes i spil i et mere fremadrettet 
perspektiv - hele kulturhovedstadsprojektet skulle 
generere debat og nytænkning. Derfor var det en del af 
strategien, at ét af de 13 visionsseminarer omhandlede 
den engagerede og kompetente borger med deltagelse 
af lokale og regionale aktører fra biblioteker, offentlige 
forvaltninger og private virksomheder, som alle arbejdede 
med viden og oplysning, engagement, frivillighed 
og demokrati. 

Arbejdet med at engagere borgerne gennem opsøgen-
de workshops, samarbejde med foreninger og skoler, 
var omfattende. Således blev der afholdt mange åbne, 
lokale debatarrangementer fra 2009-2012 på bibliote-
ker, kulturcentre osv., jf. afsnit 1.7.   

Igennem flere udstillinger om projektet blev borger-
ne informeret om og involveret i projektet. En mobil 
glascontainer dannede fra 2009 ramme om workshops 
og udstillinger med henblik på borgerinddragelse. Den 
første offentlige udstilling om Aarhus 2017 i Ridehuset 
i foråret 2010 tiltrak 6.000 borgere. 

 

Programmet på udstillingen bestod af debatter og 
workshops for borgere og visualiseringer og modeller, 
som gav et indblik i kulturhovedstadsprojektet og viste 
resultaterne af den kulturelle kortlægning. 

Sideløbende med de mange aktiviteter er projektet 
blevet kommunikeret på digitale og trykte medier. Via 
Aarhus 2017-hjemmeside, nyhedsbreve, produktion af 
24 publikationer, jf. Bilag 2, udgivelse og distribution 
af en række pjecer og indstik i de regionale dagblade 
foruden deltagelse i en række større begivenheder har 
Aarhus 2017 været synlig og er blevet profileret.

Kulturhovedstadsprojektet skulle blandt andet medvir-
ke til mere aktiv deltagelse i kulturlivet og samfundet 
i almindelighed. Derfor var det helt essentielt, at der 
blev søsat en række projekter, der involverede borgerne 
direkte. For eksempel med projektet Skjulte Steder har 
mange borgere bidraget med billeder af og tekst om 
deres ”skjulte sted” i byen. 

En måde at engagere de enkelte borgere på var ved 
igangsættelse af ”mikroprojekter for makroforandring” 
gennem uddeling af bevillinger á 10.000 kroner med 
opstart i 2013. Formålet med bevillingerne var at under-
støtte tiltag, som ellers ville være vanskelige at realisere 
pga. mangel på frie midler i lokalområderne eller 
komplicerede ansøgningsprocedurer, og hermed også 
at understøtte virkeliggørelsen af især de unges ideer. 

Sideløbende er der gennemført målinger af effekten 
af disse mange tiltag gennem analyser af kulturvaner, 
aktiviteter, tilgængelighed og fordeling af kulturtilbud i 
Aarhus og regionen.

„Vi har nogle få ledetråde. Et af vores primære 
principper er, at vi er en kulturhovedstad, ikke 
en kunsthovedstad. Et andet er, at den kulturelle 
kapital i vores region er de mennesker, der bor 
i regionen.”

Kunstnerisk leder, Airan Berg, Linz 2009, Aarhus 2017:
Internationalt seminar: “Where is Europe”, september 2009
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1.4 Den kommunale følgegruppe

Helt fra starten var det ambitionen, at kulturhovedstad-
sprojektet nok skulle være et kunst- og kulturprojekt, 
men også et byprojekt, der involverede alle de opgave-
områder, kommunen varetager. Dette skulle ske ved en 
forankring i Direktørgruppen, men på det mere operati-
onelle plan gennem den kommunale følgegruppe, som 
var beskrevet i den handlingsplan, Byrådet tiltrådte i 
januar 2009.

Formålet er beskrevet i kommissoriet: ”Formålet med 
den kommunale følgegruppe for Århus 2017 er at 
sikre en forankring af projektet internt i kommunen; at 
sikre løbende tovejskommunikation og erfarings- og 
videndeling mellem Magistratsafdelingerne i Århus 
Kommune samt at styrke grundlaget for, at der internt 
i Århus Kommune kan tænkes og arbejdes på tværs af 
de enkelte afdelinger i forhold til 2017-projektet.”

Magistratsafdelingerne udpegede i februar 2009 i alt 
cirka 15 medlemmer til gruppen, som holdt sit første 
møde i marts 2009. Kulturchefen var formand for 
gruppen. 

En bredere kreds af medarbejdere fra alle afdelinger – 
i alt cirka 30 personer - mødtes til en fire timers work-
shop den 27. oktober 2009 med følgende formål:
• informere en bredere kreds om 2017-projektet
• skabe ejerskab, involvering og engagement bredt 
 i kommunens forskellige afdelinger 
• synliggøre, at projektet har relevans for alle 
 magistratsafdelinger 
• indsamle viden om og diskutere, hvad der foregår i  
 afdelingerne af relevans for 2017-projektet

Efterfølgende blev der udarbejdet et omfattende kata-
log over strategiske satsninger og konkrete projekter 
i de enkelte magistratsafdelinger, som løbende blev 
kvalificeret og udbygget.

I perioden marts 2009 til september 2012 afholdt følge-
gruppen 4-5 møder årligt. Gruppens sidste møde blev 
afholdt den 7. september 2012, to uger efter at Aarhus 
havde vundet titlen.

Overvejelser om at videreføre en kommunal koordina-
tionsgruppe eller lignende herefter blev ikke realiseret, 
og 2017-projektets brede kommunale forankring blev 
i stedet sikret gennem Direktørgruppen, Strategisk 
Lederforum og ikke mindst det politiske niveau.

Det betød ikke, at Aarhus Kommunes engagement 
i projektet blev mindre, men det blev realiseret i en 
række andre fora, som det senere vil blive beskrevet i 
afsnit 3. Herudover havde de mange projektejere og 
-deltagere i kommunens afdelinger direkte kontakt til 
2017-sekretariatet omkring deres projektudvikling.
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1.5 Regionalt samarbejde

Selv om Aarhus Kommune var det formelle udgangs-
punkt for kulturhovedstaden og dermed projektets 
naturlige knudepunkt og frontløber, blev det som be-
skrevet i afsnit 1.2 allerede tidligt i processen besluttet 
at involvere ikke bare hele byen, men gerne hele Region 
Midtjylland i projektet. Region Midtjylland gik med i 
ansøgningsarbejdet i 2008, og de øvrige 18 kommuner 
blev inviteret ind. 

Baggrunden for dette var dels ønsket om at basere 
projektet og den ønskede udvikling på en større kritisk 
masse og mere mangfoldig kulturel infrastruktur, og 
dels en klar erkendelse af, at samarbejdet mellem 
kunstnere og kulturaktører ikke kan defineres eller be-
grænset geografisk. Partnerskaberne må tage udgangs-
punkt i viden, ressourcer og relevans. Der var desuden 
på ansøgningstidspunktet allerede etableret en række 
regionale faglige netværk – fx inden for børnekultur 
og museer. 

Strategisk blev omdrejningspunktet for det regionale 
samarbejde Den Regionale Styregruppe, der blev etab-
leret primo 2009 og fortsatte som et rådgivende organ 
under Fonden Aarhus 2017’s arbejde med gennem-
førelse af projektet. I styregruppen var alle 19 kommuner 
repræsenteret på kulturchefniveau, og Region Midtjyl-
land fik som ”neutral” aktør tildelt formandsposten. 

I ansøgningsprocessen var styregruppen et centralt 
forum i forhold til de beslutninger, der skulle træffes 
omkring både organisering, økonomi og program. Det 
skulle bl.a. sikres, at kulturhovedstaden blev regional 
ikke bare på papiret, og at alle kommuner uanset 
størrelse og geografisk afstand til Aarhus fik et rimeligt 
udbytte af satsningen. Og med ambitionen om, at kultur-
hovedstaden ikke blot skulle være et særligt festligt år, 
men en langsigtet, strategisk satsning, blev det også 
afgørende at sikre en kobling mellem projektet og rele-
vante lokale, regionale og europæiske strategier. 

Som tryghed for, at de 18 kommuner fik et rimeligt ud-
bytte af deres investering, blev der i kontrakterne med 
Fonden indskrevet en garanti om, at kommunen fik sin 
investering igen minimum 1:1 i form af programaktivi-
teter lokalt - i daglig tale Return on Investment. 

Return on Investment-tallet siger naturligvis ikke 
meget om kommunernes reelle udbytte, der jo rækker 
langt ud over den økonomiske værdi af projekterne, 
og det har heller ikke været uproblematisk at forvalte 
monitoreringen af dette. Udgangspunktet har været, 
at beregningen af tallet baseres på oplysninger fra de 
enkelte projektejere. 

Som politisk greb er der dog ingen tvivl om, at garantien 
har været helt afgørende i forhold til at sikre politisk 
tilslutning til ansøgningen. 
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Selv om Aarhus ikke sad for bordenden i det regionale 
samarbejde, er der ingen tvivl om, at Aarhus Kommune 
spillede en essentiel rolle i forhold til at få etableret 
partnerskabet og at få det til at fungere. Aarhus måtte 
vise sin villighed til at afgive suverænitet og tage ansvar 
for projektets relevans i et regionalt perspektiv. Den 
politiske opbakning til projektet var ikke i alle kom-
muner så entydig som i Aarhus, og også her påtog 
som tidligere nævnt ikke mindst Kulturrådmand Marc 
Perera Christensen (Det Konservative Folkeparti) sig 
opgaven at overbevise politikere i andre kommuner om 
værdien af satsningen. 

For at sikre, at kommunikationen omkring kulturhoved-
staden kom ud til så mange relevante aktører og borge-
re som muligt, blev der i tillæg til Den Regionale Styre-
gruppe oprettet et regionalt kommunikationsnetværk 
bestående af kommunikationschefer og/eller medar-
bejdere fra alle kommuner og regionen. Netværket var 
nyttigt ikke blot i forhold til den eksterne kommunikati-
on, men også for at få informationerne spredt internt i 
de enkelte kommuner. For Fonden Aarhus 2017 var det 
et nyttigt forum med henblik på at sikre tilstrækkelig og 
relevant kommunikation fra centralt hold. 

Således var den regionale dimension indeholdt i alle 
aspekter af ansøgningsarbejdet og implementeringen, 
hvilket utvivlsomt medvirkede til at give ansøgningen 
og projektet en tyngde og fortsat tjener til inspiration 
for kommende kulturhovedstæder. 

„Det er i mødet med andre kulturer, at vi udvikler 
os, og med partnere fra over 40 lande beviser Euro-
pæisk Kulturhovedstad for alvor, at kulturen kan gå 
i front for at danne nye partnerskaber og inspirere 
borgere og virksomheder til at engagere sig.” ” 

Tidl. Regionsrådsformand Bent Hansen, 
Aarhus 2017 programbog, oktober 2016
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1.6 Erhvervsklyngerne

Ambitionsniveauet med hensyn til støtte fra erhvervs-
livet og private fonde var fra starten meget højt. Ud-
fordringen er naturligvis, at det er vanskeligt at skabe 
engagement og få forpligtende beslutninger, så lang 
tid før et projekt gennemføres, og især når de konkrete 
projekter, der skal indgå i 2017-satsningen, kun er inde 
i en første forberedelsesfase.

Kulturhovedstadskonceptet var ikke almindeligt kendt, 
men alligevel lykkedes det i Aarhus ret tidligt at skabe 
interesse hos private virksomheder. I sommeren 2011 
tog Erhverv Aarhus initiativ til et orienteringsmøde, og 
resultatet blev nedsættelse af fem såkaldte erhvervs-
klynger bestående af repræsentanter for både private 
erhvervsvirksomheder, kulturinstitutioner og kommu-
nen.

Selve arbejdet blev koordineret af Erhverv Aarhus, men 
de enkelte klynger organiserede selv deres møder, 
herunder hvad de indholdsmæssigt ville fokusere på – 
eksempelvis ideudvikling, kommunikation og konkrete 
initiativer samt samarbejde mellem kultur- og erhvervs-
livet mere generelt.

I februar 2012 blev der organiseret et stormøde med 
alle klyngerne, som på dette tidspunkt havde tilslutning 
fra cirka 80 virksomheder, med sponsorstrategi som 
tema. Herefter blev der taget initiativ til at udbrede  
konceptet til den øvrige del af regionen. Et nyt stor-
møde i Aarhus i august 2012 havde som formål at 
forberede erhvervslivets medvirken og rolle ved den 
internationale jurys besøg i Aarhus den 22. august. 

1.7 Ansøgningsarbejdet

Ansøgningsarbejdet fra 2008–12 var opdelt i fire faser: 
En fase med kortlægning, en visionsfase, der skulle 
opridse mulige temaer og koncepter, en projektfase, 
der skulle generere nøgleprojekter med henblik på at 
skabe et fundament for den første ansøgning, og til 
sidst en fase med programrevision og sikring af 
strategiske partnerskaber.

Som led i forberedelserne blev der afholdt fem konfe-
rencer/seminarer:
- Lanceringskonference (oktober 2008) med over 200  
 deltagere, 6 internationale oplægsholdere, bl.a. fra 
 tidligere ECoC-byer, samt en række oplæg fra lokale  
 repræsentanter.
- Seminar om kulturel kortlægning (marts 2009) med  
 150 deltagere, der gav input til mulige temaer i 
 kortlægningen.
- Regional præsentationskonference (maj 2009) med  
 160 deltagere og en række præsentationer og 
 workshops, bl.a. fire oplæg fra repræsentanter fra  
 tidligere ECoC-byer.
- ”Where’s Europe?” – Internationalt Seminar   
 (september 2009). Tredages konference afholdt i tre  
 forskellige byer (Aarhus, Herning, Holstebro) med  
 160 deltagere og 17 internationale oplægsholdere,  
 der fokuserede på internationalt samarbejde og 
 europæiske temaer.
- ”Rethink the Future” - visionskonference (august  
 2010). 150 deltagere.

Aarhus 2017 til eksamen i Kulturministeriet, 2012
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 SWOT

 Visionsseminar

 Gæst: Her er Aarhus, Ridehuset

 SWOT

 Udstillingen: Her er Aarhus, Ridehuset

 Erhverv Aarhus: Her er Aarhus, Ridehuset

 Visionsseminar

 Frontløberne: Her er Aarhus, Ridehuset

 Gæster: Her er Aarhus, Ridehuset
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FASE 1: 
KULTUREL KORTLÆGNING OG SWOT – 2009-10
Projektet var baseret på metoden ”kulturel planlæg-
ning”, og derfor var ”kulturel kortlægning” et integreret 
aspekt i forberedelserne. Vi anvendte 18 forskellige 
kvantitative og kvalitative metoder og arbejdede med:
- kortlægning af den kulturelle sektor
- kortlægning af den kreative sektor (arkitektur, design,  
 mode og nye medier)
- kortlægning af byens rum og karakter
- kortlægning af værdier
En serie med 13 tematiske SWOT-workshops (i alt 625 
deltagere) blev afholdt i Aarhus i sommeren 2009. 
Dernæst blev der afholdt regionale workshops i 
Horsens, Randers, Holstebro, Viborg, Silkeborg, 
Hadsten (for Kulturring Østjylland) og Ulfborg (for 
Kulturaftale Midt- og Vestjylland), i alt 350 deltagere.

FASE 2: 
VISIONSSEMINARER – 2010
”Rethink the Future”-konferencen var startskud til 13 
visionsseminarer med 13 temaer som afsæt for 2017 
programmet. Der blev udviklet mellem 6 og 10 strate-
giske projekter for hvert tema.

FASE 3: 
PROJEKT-WORKSHOPS – 2011
De mange individuelle projekter blev derefter udvik-
let af de involverede kunst- og kulturorganisationer, 
Ngo’er, lokalråd, kunstnere, kommunale forvaltninger 
og kreative virksomheder. De fleste af projekterne 
involverede flere partnere, og mange kunne betegnes 
som netværksprojekter.

FASE 4: 
REVIDERING OG RE-FOKUSERING – 2011 - 2012
I den sidste fase, efter aflevering af den første ansøg-
ning den 30. september 2011, blev der fokuseret på en 
intens programudviklingsproces, der både involverede 
offentlige partnere, eksterne partnere og europæiske 
partnere.

     

1. ANSØGNING
FASE 4

SEP 2011

PROGRAM-
VÆRKSTEDER

FASE 3
AUG-DEC 2010

13 VISIONS-
SEMINARER

FASE 2
AUG-DEC 2010

HANDLINGSPLAN
& MÅLSÆTNING

JAN 2009

10 TVÆRGÅENDE
KORTLÆGNINGER

FASE 1
MAJ 2009

 - JULI 2010

BYRÅDET BYRÅDETS UDVALG / REGION MIDTJYLLAND / KOMMUNER I REGION MIDTJYLLAND

VIDENS- OG KONTAKTFORUM / REGIONAL STYREGRUPPE / AARHUS KOMMUNES FØLGEGRUPPE

2. ANSØGNING

JUNI 2012

Forberedelsesprocessen
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2. Overdragelse til Fonden Aarhus 2017 
(2012-13)

2.1 Midlertidig ledelse og betjening af 
Fonden samt oprettelse af ny organisation

Efter udnævnelsen af Aarhus som Europæisk Kultur-
hovedstad 2017, som fandt sted i København den 24. 
august 2012, var den umiddelbare hovedopgave for 
kommunen at overdrage arbejdet med forberedelse 
og gennemførelse af projektet til den fond, der var 
beskrevet i ansøgningen. Vedtægterne for Fonden var 
godkendt af Aarhus Byråd allerede i maj 2012, og såvel 
de politisk udpegede som de uafhængige medlemmer 
af bestyrelsen var udpeget, inden titlen var i hus. 

Borgmesteren i Aarhus er født formand for bestyrelsen 
og Kulturrådmanden født medlem. De seks uafhæn-
gige medlemmer i den første bestyrelse blev udpeget 
for perioden 2012-15 af Aarhus Byråd på lukket møde 
i juni 2012. Herefter skulle eventuel udskiftning af de 
eksterne medlemmer ske ved selvsupplering.

Fonden blev stiftet af Aarhus Kommune ved byrådsbe-
slutning den 9. maj 2012 og indbetaling af en grundka-
pital til Fonden på 300.000 kr. Kultur og Borgerservice 
igangsatte sammen med Borgmesterens Afdeling 
umiddelbart efter udpegningen en proces, dels med 
registrering af fonden i Erhvervsstyrelsen, dels med 
afklaring af en række skatte- og momsmæssige forhold. 
Registreringen som erhvervsdrivende fond skete den 
13. november 2012.

I overgangsperioden mellem udpegningen og tiltræ-
delsen af en ledelse for Fonden fungerede Kultur og 
Borgerservice som sekretariat for bestyrelsen. Bestyrel-
sen holdt sit første møde allerede inden udpegningen 
for at forberede juryens besøg i august 2012. I perioden 
oktober 2012 til juni 2013 afholdt bestyrelsen 4 møder 
og et temaseminar. Her drøftedes bl.a. organisation, 
budget for 2013, konkrete projektbevillinger, kommuni-
kationsstrategi, strategi i forhold til Statens bidrag og 
rekruttering af ledelse.

Netop rekrutteringen af en Administrativ Direktør og 
en Programdirektør havde høj prioritet i overgangspe-
rioden. En Administrativ Direktør, Rebecca Matthews, 
blev udpeget primo februar 2013 og præsenteret på et 
pressemøde den 24. februar. Tiltrædelse kunne dog 
først ske pr. 1. juni 2013. Stillingen som Programdirek-
tør blev opslået samtidig, men ved ansættelsessamta-
lerne i marts lykkedes det ikke bestyrelsen at finde en 
kandidat, som de anså som egnet, og stillingen blev 
genopslået og besat med Gitte Just, som tiltrådte den 
1. september 2013.

Oprindelig var det besluttet, at overgangsperioden 
skulle vare til 1. april 2013, hvor ledelsen forventedes at 
være på plads. Projektlederen for ansøgningsarbejdet 
fortsatte arbejdet frem til primo marts 2013, især med 
henblik på at sikre fremdriften i den projektudvikling, 
der havde stået på i flere år. På dette tidspunkt var 9 
medarbejdere tilknyttet 2017-sekretariatet, hvoraf tre 
var udlånt af Aarhus Kommune (se nærmere i afsnit 
3.2) og én af Region Midtjylland.

Men herudover leverede Kultur og Borgerservice inte-
rim-ledelse i form af Direktøren for Kultur og Borger-
service og Kulturchefen, støtte til kommunikationsop-
gaven, lokaler på Godsbanen, og der blev udarbejdet 
en aftale mellem Center for Økonomi og Personale 
(CØP) i Kultur og Borgerservice og Fonden om, at 
CØP skulle varetage økonomi- og personaleopgaver for 
Fonden (se nærmere i afsnit 3.3). På grund af forsin-
kelsen i ansættelsen af Programdirektør fik to udlånte 
medarbejdere fra marts-september 2013 det overord-
nede ansvar for programudviklingen, så kontinuiteten 
kunne opretholdes.

Efter den Administrative Direktørs ansættelse afholdtes 
en række møder med henblik på overdragelse af viden 
og ansvar, og som det fremgår af afsnit 3, opretholdtes 
en tæt kontakt mellem Fonden og Aarhus Kommune i 
hele projektperioden.
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2.2 Aarhus Kommunes kontrakt med Fonden

Aarhus Kommune har i en lang årrække haft den 
praksis på kulturområdet at indgå 4-årige aftaler med 
de kulturinstitutioner, der modtager et årligt tilskud på 
mindst 1 mio. kr. Med Byrådets beslutning om at yde 
et tilskud til Fonden på 100 mio. kr. aktualiserede dette 
naturligvis indgåelse af en sådan kontrakt. Tilskuddet 
skulle udbetales af Kulturforvaltningen, og her var også 
arbejdet med udarbejdelse af kontrakt forankret med 
udgangspunkt i den standardformular, man i øvrigt 
anvendte her.

I disse aftaler fokuseres på de effekter, den enkelte 
institutions aktiviteter har, fx antal udstillinger, antal 
besøgende, publikum, antal solgte billetter, alders- og 
kønssammensætning af publikum og meget andet. 
Aftalen med Aarhus 2017 følger dette. Derfor er aftalen 
med Aarhus 2017 lavet sådan, at Fonden skal arbej-
de for at opfylde de 6 strategiske mål, Aarhus Byråd 
vedtog i 2011, og som indgik i ansøgningen om at blive 
Europæisk Kulturhovedstad.

Aftalen med Fonden blev indgået i 2014. Efterfølgende 
drøftedes det indgående mellem Fonden og Kommu-
nen, hvordan opfyldelsen af de strategiske mål bedst 
kunne dokumenteres, og det resulterede i opstilling af 
et antal kpi’er (key performance indicators) for hvert 
mål. Disse indikatorer indgik i Fondens Strategiske For-
retningsplan for 2015, og målopfyldelsen blev drøftet 
på årlige virksomhedsmøder med Fonden.

De øvrige kommuner i Regionen havde opstillet en 
mere endimensional betingelse for deres tilskud, som 
gik på ”Return of Investment”, jf. afsnit 1.5. Dette 
optrådte ikke i kontrakten med Aarhus, der ønskede 
fagligt langt bredere effekter dokumenteret.

En særlig problematik i denne forbindelse var spørgs-
målet om det formelle tilsyn med Fonden. Som stifter 
kunne Aarhus Kommune rent juridisk ikke varetage 
dette, så den endelige model blev - efter drøftelser 
med Kulturstyrelsen (senere Slots- og Kulturstyrelsen) 
i starten af 2015 - at Staten som hovedtilskudsyder til 
Fonden skulle varetage tilsynsforpligtelsen i medfør 
af Driftstilskudsloven, mens Aarhus Kommune alene 
skulle have budgetter og regnskaber forelagt til orien-
tering. Erhvervsstyrelsen skulle dog samtidig varetage 
tilsynet i medfør af Loven om Erhvervsdrivende Fonde.

Statens tilsyn var reelt på begge områder af meget for-
mel karakter, så i forhold til Fondens resultater var det 
fortsat Aarhus Kommune – og især med hensyn til den 
geografiske fordeling af Fondens aktiviteter de øvrige 
18 kommuner i regionen og Den Regionale Styregrup-
pe – der havde en løbende indholdsmæssig dialog 
med Fonden om, hvorvidt betingelserne for støtten til 
Fonden løbende blev opfyldt.

Det skal dog i denne forbindelse nævnes, at EU’s inter-
nationale jury til stadighed holdt øje med, om indhol-
det i den ansøgning, der lå til grund for udpegningen, 
i tilstrækkelig grad så ud til også at blive realiseret. 
Juryens overvejelser herom kom både til udtryk på de 
møder, man havde med Fonden, og i de rapporter, man 
udarbejdede på baggrund heraf, og som også af og til 
indeholdt kritiske spørgsmål til projektudviklingen.
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Aarhus 2017 udstilling: Rejsen til 2017 i Ridehuset, Aarhus, 14.-18. april 2015
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3. Samarbejde mellem Aarhus Kommune 
og Fonden Aarhus 2017 (2013-18)

3.1 Programsamarbejde

Et kulturhovedstadsprojekt står og falder naturlig-
vis med det indhold, der kan præsenteres. Som det 
fremgår af de foregående afsnit, var Aarhus Kommunes 
forskellige afdelinger stærkt involveret i projektudvik-
lingen allerede i selve ansøgningsfasen, lige som man 
sikrede kontinuiteten i projektudviklingen fra udpeg-
ningen og indtil en selvstændig organisation i Fonden 
Aarhus 2017 var på plads medio 2013.

Herefter foregik den videre udvikling af eksisterende 
og nye projekter i direkte samarbejde mellem Fonden 
og de enkelte projektejere og samarbejdspartnere. 
Som rapporten ”AFTRYK – Europæisk Kulturhovedstad 
Aarhus 2017” fra april 2018 viste, var alle magistrats-
afdelinger i kommunen involveret i adskillige projekter. 
Således var der i det endelige program en lang række 
projekter, som direkte koblede sig til de forskellige 
strategier i byen.

Afsnit 4 omhandler en række af disse projekter, og der 
er udvalgt såkaldt strategiske projekter, som har et 
flerårigt perspektiv. For hvert projekt har de involverede 
afdelinger og institutioner vurderet, hvordan projektet 
forventes at influere på fremtidige opgaver og aktiviteter.

Afdelingernes dybe involvering i konkrete projekter er 
af afgørende betydning for det varige aftryk af Aarhus 
2017, og dette aspekt behandles videre i afsnit 5. 

3.2 Organisatorisk samarbejde

Det er tidligere beskrevet, at Fonden Aarhus 2017 er 
stiftet af Aarhus Kommune, som indskød en grundka-
pital på 300.000 kr. Herudover bestemmes det i ved-
tægterne, at Borgmesteren i Aarhus er født formand 
for bestyrelsen og Kulturrådmanden født medlem. 
Endelig er det bestemt i Fondens forretningsorden, at 
Direktøren for Kultur og Borgerservice og Kulturchefen 
deltager i bestyrelsens møder som observatører.

I hele perioden 2013-18 har der været en tæt sparring 
på ledelsesniveau mellem Fonden og Kultur og Borger-
service gennem ugentlige møder mellem Fondens 
Administrerende Direktør, Direktøren for Kultur og Bor-
gerservice og Kulturchefen. Møderne har haft uformel 
karakter og har omhandlet de spørgsmål, den Admi-
nistrerende Direktør har ønsket at drøfte. Når det har 
været relevant, har andre fra Fonden eller kommunen 
også været inviteret til møderne.

Sparringen har til en vis grad været præget af den 
Administrerende Direktørs ikke-danske baggrund 
og har gjort det muligt for hende bedre at kunne 
manøvrere i en dansk virkelighed med dens politiske 
normer, personalepolitiske værdier, fonds- og er-
hvervsstruktur osv. Samtidig har den sikret et højt 
informationsniveau hos ledelsen i Kultur og Borger-
service om projektets fremdrift.
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En særlig udfordring i at sikre det tættest mulige 
samarbejde mellem Fonden og Aarhus Kommune har 
sit udspring i kommunens rolle som stifter af Fonden. 
Dette indebærer bl.a., at Aarhus Kommune ikke må 
have afgørende indflydelse på Fondens drift, herunder 
at man ikke må have godkendelsesbeføjelse i forhold 
til budgetter og regnskaber eller instruktionsbeføjelser 
i øvrigt.

Den juridiske konstruktion var genstand for stor 
interesse fra medierne, der kunne citere flere jurister 
for at betvivle dens lovlighed. Sagen blev forelagt for 
Erhvervsstyrelsen, der med skrivelse af 11. december 
2017 godkendte konstruktionen.

Lige fra selve ansøgningsprocessen har det været et 
kardinalpunkt, at Fonden skulle bemandes med både 
personale ansat af Fonden selv og personale udlånt fra 
Regionen og de 19 kommuner.

Dette hang i høj grad sammen med projektets høje 
vægtning af kompetenceudvikling, ikke blot som et 
vigtigt element i de enkelte projekter, men også for 
de medarbejdere fra region og kommuner, som blev 
udlånt til sekretariatet. Ideen var, at de skulle vende 
tilbage med nye erfaringer og kompetencer til gavn 
for både dem selv og deres forvaltninger, således at 
de opnåede kompetencer ikke gik tabt for region og 
kommuner. Samtidig ville udlånsmodellen reducere 
Fondens administrative udgifter væsentligt, så der blev 
flere penge til indhold.

Den model, der blev vedtaget, indebar, at Aarhus 
Kommune i perioden 2013-18 skulle stille 50 årsværk 
til rådighed for Fonden, Region Midtjylland 18 årsværk 
og de øvrige 18 kommuner tilsammen 7 årsværk. Af 
kommunens 50 årsværk skulle Kultur og Borgerservice 
levere 18.

Der blev indgået en rammeaftale mellem Fonden og 
Aarhus Kommune om udlån i 2014. I praksis havde 
en del medarbejdere allerede arbejdet med projektet 
længe, og der var en stor kontinuitet i bemandingen fra 
kommunens side til gavn for begge parter.

En særlig udlånsaftale blev aktuel, da Programdirektø-
ren fratrådte sin stilling fra september 2014. I perioden 
september 2014 til marts 2015 blev lederen af Filmby 
Aarhus, Carsten Holst, udlånt som Programdirektør 
på halv tid, en stilling han delte med en heltidsudlånt 
medarbejder fra Horsens Kommunes Kulturforvaltning, 
Ole Wolf. Efter ansættelse af Juliana Engberg som ny 
Programdirektør fra april 2015 fortsatte Carsten Holst 
som Strategisk Rådgiver for Aarhus 2017 på deltid.

Aarhus Kommunes samlede udlån endte på cirka 31 
årsværk, heraf cirka halvdelen fra Kultur og Borger-
service. Den resterende del op til de 50 årsværk blev 
afregnet med et kontant tilskud til Fonden. Regionen 
realiserede cirka 14 årsværk som udlån og de øvrige 18 
kommuner lidt mere end fire årsværk tilsammen.
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3.3 Økonomi- og personalefunktionen

En særlig udfordring for et kulturhovedstadsprojekt er 
varetagelsen af økonomifunktionen, ikke mindst øko-
nomistyringen. Der er tale om meget store budgetter, 
der skal anvendes i løbet af en kort periode og med 
meget store usikkerhedsfaktorer på såvel indtægts- 
som udgiftssiden. For Aarhus 2017 kom hertil den 
store udfordring, at det statslige tilskud blev udmeldt 
meget sent, nemlig langt inde i 2014, næsten to år efter 
udpegningen.

En selvstændig fond vil kunne få svært ved at rekruttere 
tilstrækkeligt kompetent personale i et tidsbegrænset 
perspektiv, og da der er tale om primært offentligt 
finansierede projekter, vil kravene omkring saglig og 
sikker forvaltning og offentlighed omkring procedurer 
og forretningsgange være store.

Borgmester og formand for Fonden, Jacob Bundsgaard 
(Socialdemokratiet), besluttede derfor på et tidligt 
tidspunkt at anbefale, at CØP, Økonomi- og Personale-
afdelingen i Kultur og Borgerservice, skulle varetage 
såvel økonomi- som personalefunktioner for Fonden. 
Her fandtes alle de nødvendige kompetencer og den 
nødvendige erfaring med regler og normer for forvalt-
ning af offentlige midler.  

Aftale mellem Fonden og CØP blev indgået medio 
2013 mellem Fondens Administrerende Direktør og 
CØP. Den var baseret på, at Fonden finansierede en 
fuldtidsadministrator, og at CØP stillede øvrige med-
arbejderressourcer svarende til cirka én fuldtidsstilling 
til rådighed i hele perioden 2013-18 som en del af 
udlånsforpligtelsen. Blev det nødvendigt med yderlige-
re ressourcer, skulle disse afregnes på timelønsbasis af 
Fonden. CØP deltog således ud over de aftalte opgaver 
med support i forbindelse med styring af program-
budgettet og afrapportering til fonde, som havde givet 
tilskud til Fonden Aarhus 2017.

I overskriftsform skulle CØP varetage følgende opgaver:
• Udarbejdelse af forretningsgange vedr. løn, personale  
 og økonomi
• Administrative funktioner i forbindelse med ansættelse  
 og afskedigelse
• Lønadministration, herunder konsulentopgaver
• Udarbejdelse af budgetter
• Økonomistyring, herunder likviditetsstyring 
• Udarbejdelse af regnskaber
• Udarbejdelse af kontoplan i det valgte økonomisystem
• Bilagshåndtering og udbetalinger
• Lovpligtige fondsredegørelser
• Fremlæggelse af økonomi- og fondsredegørelser 
 for Bestyrelsen

Beslutningskompetencen i forbindelse med fx ansæt-
telser og økonomiske dispositioner skulle fortsat ligge 
hos Fonden.

I drøftelserne med Kulturstyrelsen om tilsynet med 
Fonden karakteriserede Styrelsen Aarhus 2017 som et 
”højrisikoprojekt”. Dette skulle ses på baggrund af en 
række større kulturprojekter forskellige steder i landet, 
hvor økonomien var løbet løbsk. Det tætte og profes-
sionelle samarbejde mellem Fonden og CØP sikrede 
imidlertid, at Bestyrelsen på sit møde den 4. september 
2018 kunne beslutte at bede Advokatfirmaet Kromann 
Reumert om at søge Erhvervsstyrelsen og Civilstyrelsen 
om tilladelse til at likvidere Fonden. Fondens kapital 
ved likvidationen forventes at udgøre cirka 1,5 mio. kr.

Undervejs i forløbet interesserede pressen sig naturligvis 
meget for projektet og ikke mindst for økonomiforvalt-
ningen, herunder håndteringen af såkaldt ”følsomme 
udgifter” som fx møde- og rejseudgifter. Da Fonden 
havde opereret efter Aarhus kommunes sædvanlige 
retningslinjer, blev der imidlertid ikke grundlag for 
negative mediehistorier på trods af den ellers meget 
grundige research fra pressens side.
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3.4 Turismekonsortiet

Som en del af Statens tilsagn om støtte til Aarhus 2017 
indgik et krav til VisitDenmark om at anvende i alt 6 
mio. kr. til international markedsføring af kulturhoved-
stadsprojektet.

For at få det maksimale udbytte heraf blev det i starten 
af 2015 besluttet at skabe et partnerskab i form af et 
turismekonsortium mellem de relevante parter. Disse 
parter var ud over VisitDenmark, Fonden Aarhus 2017, 
Aarhus Kommune, Region Midtjylland og naturligvis 
de lokale turistorganisationer VisitAarhus og Midtjysk 
Turisme.

VisitDenmark sagde ja tak til invitationen. Dette var af 
afgørende betydning, da det afsatte beløb ikke skulle 
administreres af Fonden, men af VisitDenmark selv.

Første møde blev afholdt i maj 2015, og på det efterføl-
gende møde i august blev kommissoriet for konsortiet 
tiltrådt. Formålet var beskrevet således: ”Konsortiets 
formål er at have det strategiske ansvar for arbejdet 
med turisme i relation til Aarhus 2017, og herved 
bidrage til at sikre at kulturhovedstadsåret bliver en 
reel løftestang for kulturturismen i Aarhus og Region 
Midtjylland. I forlængelse heraf er det et særligt formål 
at understøtte forankringen af turismeindsatsen udover 
2017 og således sikre flest mulige langsigtede effekter.”

Herudover var der fastsat en række succeskriterier og 
målemetoder. Formandskabet blev varetaget af Aarhus 
Kommunes Stadsdirektør. 

Sidste møde i konsortiet blev afholdt i 2017, og der var 
enighed om, at der var opnået virkelig gode resultater 
både i forhold til stigning i antallet af overnatninger i 
Aarhus og regionen, men også i forhold til den interna-
tionale medieinteresse for både kulturhovedstadspro-
jektet og Aarhus som turistdestination.
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3.5 Readiness Committee

Aarhus 2017 ville byde på begivenheder i Aarhus i en 
hidtil ukendt skala og langt hyppigere end tidligere set. 
Et afgørende kriterium for valget af værtsby er evnen 
til at levere det program, der danner grundlag for an-
søgningen. Aarhus havde helt klart både den kulturelle 
infrastruktur og erfaringerne med store kulturprojekter. 
Der var også opbygget et fortrinligt samarbejde mellem 
de instanser – såvel i kommunen som udenfor – som 
skulle sikre den mest effektive og gnidningsfri afvikling 
af store events.

Med inspiration fra San Sebastian i Spanien – Euro-
pæisk Kulturhovedstad i 2016 – tog Kultur og Borger-
service initiativ til at nedsætte et udvalg, der yderligere 
skulle ruste byen til den store satsning. Udvalget blev 
benævnt ”Readiness Committee”, som skulle signalere 
byens parathed til de kommende begivenheder. 

I kommissoriet blev det fastslået, at udvalget kun skulle 
beskæftige sig med de store projekter og events, så-
som åbning og afslutning, megaevents og de såkaldte 
”fuldmåneprojekter”. Udvalget skulle kun tage sig af 
begivenheder i Aarhus og skulle ikke træffe beslutnin-
ger, der allerede var placeret i andre fora.

Konkret skulle man forholde sig til
• Trafik/logistik
• Tilladelser til arealanvendelse
• Eventkoordinering 
• Kommunikation/City Dressing 
• Publikumshåndtering/Gæstemodtagelse
• Overnatning

Udvalget var sammensat af repræsentanter for følgende 
institutioner og afdelinger på øverste ledelsesniveau:
• Fonden Aarhus 2017 (Administrerende Direktør og  
 Programdirektør)
• VisitAarhus (Direktør)
• Borgmesterens Afdeling (Stadsdirektør, Økonomidirektør  
 og Eventchef)
• Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø (Direktør og  
 Afdelingschef for Center for Byens Anvendelse)
• Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice  
 (Direktør og Kulturchef)

Direktøren for Kultur og Borgerservice varetog for-
mandshvervet. Herudover deltog repræsentanter for 
Østjyllands Politi på øverste ledelsesniveau i en række 
af møderne, lige som andre personer blev indkaldt ad 
hoc som eksempelvis Fondens Produktionschef.

Udvalget afholdt 12 møder i perioden maj 2015 til okto-
ber 2017, særligt intensivt ultimo 2016 og primo 2017. 
Der blev truffet en lang række strategiske beslutninger, 
og herudover medvirkede møderne til at sikre et højt 
informationsniveau på de øverste ledelsesniveauer i de 
involverede enheder.

Readiness Committee skal ikke tage æren for den 
succesrige afvikling af det store åbningsarrangement 
den 21. januar 2017, men den viste byens parathed til 
at huse en så stor begivenhed og Fondens professiona-
lisme i planlægning og afvikling af store events. Også 
resten af året forløb det store antal arrangementer i det 
store hele gnidningsfrit.
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3.6 rethinkIMPACTS 2017

Som beskrevet i ansøgningen fra 2012 indgik kulturho-
vedstaden et strategisk partnerskab med Aarhus Uni-
versitet med henblik på at tilvejebringe den uafhængige 
evaluering af kulturhovedstaden og samtidig udvikle 
nye perspektiver og metoder på evaluering af kultur. 

En vigtig ambition med partnerskabet var at brede 
perspektivet ud, så der ikke blot blev set på den øko-
nomiske effekt af kulturhovedstadsprojektet. Der blev 
defineret fem forskningsområder, som skulle afdækkes 
i samarbejde med forskere fra Aarhus Universitet og 
andre universiteter samt tidligere kulturhovedstæder, 
hvor der var relevante erfaringer at trække på i forhold 
til evaluering. Her spillede Liverpools forskningspro-
gram – impacts08 – en væsentlig rolle. De fem områ-
der var: Kulturel, økonomisk, politisk/organisatorisk, 
image/identitet samt social impact, altså effekter af 
projektet meget bredt forstået. 

Partnerskabet trådte i kraft i 2013 og fik overskriften 
rethinkIMPACTS 2017 og et budget på 10 mio. kr. (5 
mio. kr. fra Fonden Aarhus 2017 og 5 mio. kr. fra Aarhus 
Universitet) til at gennemføre den forskningsbaserede 
og uafhængige evaluering af kulturhovedstaden. Der 
blev nedsat en styregruppe med repræsentanter fra 
universitetet, Fonden, Region Midtjylland og Aarhus 
Kommune. De to sidstnævnte blev inkluderet ud fra 
den betragtning, at de som de væsentligste partnere i 
2017 i vid udstrækning ville være dem, der på længere 
sigt havde interesse i det felt, evalueringen så på og 
derfor spillede en vigtig rolle som rådgivere. 

Den forskningsbaserede evaluering var ikke mindst væ-
sentlig for Aarhus Kommune, idet den tog sit udgangs-
punkt i de seks strategiske mål for kulturhoved-
staden, som samtidig udgjorde resultatmålene i 
kontrakten mellem Fonden 2017 og Aarhus Kommune, 
jf. afsnit 2.2. De seks mål var ret komplekse og derfor 
heller ikke umiddelbart egnede som indikatorer i 
forskningssammenhæng. Der forestod derfor et stort 
arbejde med at ”nedbryde” de strategiske mål i en lang 
række indikatorer, som kunne anvendes som grundlag 
for at indsamle data og se på, i hvilket omfang, det var 
lykkedes Fonden at komme i mål. 

I tillæg til den endelige evaluering af satsningen var 
det ambitionen, at rethinkIMPACTS skulle spille viden 
ind til kulturhovedstadsprojektet undervejs, således 
at forskerne bidrog til udvikling og implementering af 
projektet. Set i bakspejlet var det nok lovligt ambitiøst. 
På det tidspunkt hvor rethinkIMPACTS havde viden 
at spille ind med, havde Fonden så meget fokus på 
produktion og på at levere året, at det var vanskeligt at 
inkorporere denne i organisationen. 

Den endelige evaluering præsenteres den 10. december 
2018. Men de langsigtede effekter af kulturhovedstaden 
skal nok nærmere måles i årtier. 
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rethinkIMPACTS 2017 konference: RE-DO - On sustainability and culture’s role in sustainable futures, 
Aarhus Universitet, 28. – 31. oktober 2015
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Europæisk topmøde for unge, European Youth Consensus
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4. Udvalgte projekter

I Aarhus 2017 var programmet bygget op omkring et 
tiår – fra 2008 til 2018. Tanken bag programkonceptet var 
målsætningen om, at Aarhus 2017 skulle styrke den lang-
sigtede udvikling og betydning af kunst og kultur. Derfor 
blev der fra 2008 arbejdet med en proces, der involverede 
en bred gruppe af mennesker. Projekterne i ansøgningen 
var formuleret med afsæt i aktørernes behov og visioner, 
i åbne ”co-creation”-processer og drevet af alliancer, hvor 
man gik sammen om at løfte større og mere visionære 
projekter frem for at satse på individuelle projekter.

Aarhus Kommunes magistratsafdelinger har i ansøg-
ningsarbejdet arbejdet målrettet på at skabe projekter til 
Aarhus 2017-programmet, hvor kunst og kultur spiller 
sammen med kerneområder i kommunen. Således var 
der i det endelige program en lang række projekter, som 
havde en direkte kobling til de forskellige strategier i byen. 

En vigtig bestanddel af programmet var de såkaldte 
”strategiske projekter”. Disse projekter udsprang for stør-
stedelens vedkommende direkte af ansøgningsprocessen 
og forløb over flere år. De strategiske projekter udgjorde 
fundamentet i ambitionen om, at kulturhovedstaden 
ikke blot skulle være et fantastisk flot år med masser af 
oplevelser, men at satsningen også skulle bruges til at 
opbygge kompetencer og netværk hos aktørerne. 

I de følgende afsnit præsenteres et udvalg af de projekter, hvor 
Aarhus Kommune brugte kunst og kultur til at løfte forskellige 
kerneopgaver. En mere udførlig gennemgang af kommunens 
involvering i programmet findes i kataloget ”AFTRYK – Europæ-
isk Kulturhovedstad Aarhus 2017”, som findes i trykt version på 
dansk og engelsk og på Aarhus Kommunes hjemmeside.

I afsnit 4.2 præsenteres nogle projekter, hvor Kultur og 
Borgerservice’s forskellige forvaltninger og institutioner 
har deltaget. I afsnit 4.1 præsenteres et eksempel fra 
hver af de øvrige 5 magistratsafdelinger i kommunen. I 
afsnit 4.3 omtales de forskellige, men meget markante 
arrangementer i forbindelse med åbning og afslutning 
af kulturhovedstadsåret. Her var Aarhus Kommune ikke 
mindst involveret i de to børneåbninger, der samtidig var 
en nyskabelse inden for hele kulturhovedstadskonceptet.

4.1 Udvalgte strategiske projekter 
– andre magistratsafdelinger 

EUROPEAN YOUTH CONSENSUS 
/ BØRN OG UNGE
European Youth Consensus var et europæisk topmøde 
for unge skabt af unge. Målet var at anvende kunst 
og kultur til at etablere europæiske fællesskaber, hvor 
unge kunne engagere sig i demokrati og rettigheder. 
Der deltog 500-600 unge fra Aarhus og Fredericia i 
planlægning og afvikling af EYC 2017, 87 unge delege-
rede fra Aarhus inkl. Børne- og Ungebyrådet, 40 unge 
delegerede fra andre danske byer og 150 unge delegere-
de fra Europa.

Børne- og Ungebyrådet var officielle værter for top-
mødet og var med til både at udvikle og planlægge 
topmødet. Deres fokus var på unges deltagelse i de-
mokratiske processer og den kulturelle mangfoldighed 
på tværs af Europa. De unge delegerede oplevede, at 
selv om de kom fra forskellige kulturelle baggrunde, var 
deres udgangspunkter alligevel meget ens. Kunsten og 
kulturen skabte nye europæiske fællesskaber, som de 
unge fremover gerne vil undersøge og dyrke nærmere.

EYC 2017 involverede rigtig mange aktører. Erfaringer 
og perspektiver fra eksisterende og nye samarbejds-
relationer forventes at være med til at kvalificere 
kommende samarbejdsprojekter i Børn og Unge og på 
den måde være med til at styrke visionen om ’stærkere 
fællesskaber’. De aarhusianske skoler, der var invol-
verede i EYC 2017, fik opbygget kapaciteter inden for 
innovation og entreprenørskab, og erfaringer herfra kan 
inspirere til kommende undervisningsprojekter.

Projektet har lært os, at unge gerne engagerer sig i 
demokrati og rettigheder, hvis der skabes rum for deres 
strukturerede og ustrukturerede fællesskaber. Unge har 
noget på hjerte, som de gerne vil dele med andre. De 
ønsker reel indflydelse på både processer og indhold i 
aktiviteter, og når de vises tillid, griber de muligheden 
og engagerer sig.

„Tusindvis af mennesker har lagt tusindvis af 
arbejdstimer i at nå denne milepæl. Nu er vi her. 
Aarhus 2017 er forbi projektbeskrivelser og drøftelser 
om penge. Nu handler det om oplevelser og indhold 
af allerhøjeste kvalitet.”  

Tidl. Kulturminister Bertel Haarder, Aarhus 2017 programbog, 
oktober 2016
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HOLLYWOODGE 
/ SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE
HollyWoodge var et internationalt metodeudvik-
lingsprojekt, der undersøgte, hvordan iværksættere, 
virksomheder og kommuner kan skabe job i krydsfeltet 
mellem kultur og erhvervsliv. Deltagere fra fire euro-
pæiske byer – Aarhus, Lodz i Polen, Hull i Storbritan-
nien og Rotterdam i Holland deltog aktivt i projektet 
– herunder både unge fra produktionsskoler, ledige, 
iværksættere og professionelle kunstnere og virksom-
heder med job- eller samarbejdspotentiale.

Projektet blev gennemført som et metodeudviklings-
projekt og blev efterfølgende udvalgt som et præsen-
tationsprojekt i forbindelse med EU-Kommissionens 
strukturerede dialog med den kulturelle sektor   om 
samarbejde og social inklusion gennem ”Partnering 
with Other Sectors”.

De udvalgte metoder var ”krydsbestøvning” i imple-
menteringsfasen og ”constructive design research” i 
procesfasen med henblik på at samle viden om emnet 
”Kultur og Beskæftigelse”. Denne procesmetode med-
fører, at den opnåede indsigt og viden, der genereres i 
projektet, kan anvendes i en transparent og dynamisk 
evaluering.

HollyWoodge-projektet blev evalueret i form af en 
”Think-Say-Do-Book”, som består af en interaktiv 
PDF-fil med videoer om de forskellige trin i processen 
og om metoder og indsigter baseret på: Hvad tænkte 
vi?, Hvad sagde vi, da vi havde tænkt?, og Hvad gjorde 
vi, efter at have sagt og tænkt? Det var netop denne 
evalueringsmetode, som var baggrunden for projektets 
udvælgelse til EU-Præsentationsprojekt.

Projektet har medført, at der er skabt større viden om, 
hvordan unge kan omsætte deres kreativitet og konkre-
te ideer til en holdbar levevej - enten som selvstændig 
eller ansat. 

 

RETHINK AGEING 
/ SUNDHED OG OMSORG
Rethink Ageing undersøger temaerne krop, køn, identitet 
og seksualitet med fokus på befolkningsgruppen 60+.

Sundhed og Omsorg har samarbejdet med Svalholm 
Dans omkring forestillinger inspireret af temaet Rethink 
Ageing (gentænk aldring), hvor seniorer i alderen 60+ har 
optrådt på scenen. Det er blevet til to koreografiske vær-
ker med seniorer på scenen. Det første værk Circuit – en 
refleksion over aldring (2016) med 22 seniorer på scenen 
blev opført på Godsbanen og Bora Bora i Aarhus, og det 
andet værk Ultima (2017) med 40 seniorer på scenen 
blev ligeledes opført på Teater Bora Bora i Aarhus. 

Rethink Ageing startede op i 2015, hvor Svalholm Dans en 
gang om ugen i 3 timer mødtes med en gruppe seniorer 
og gymnasieelever på Lokalcenter Møllestien, Aarhus. 
Tilbagemeldinger fra de ældre har været, at de ud over en 
fantastisk oplevelse ved at deltage i forestillingen har fået 
nye fællesskaber gennem dansen, nye kompetencer og 
øget fysisk og mental sundhed. 

Svalholm samarbejder i dag med 70 seniorer og har sam-
men med Sundhed og Omsorg netop igangsat en række 
såkaldte LYST workshops, hvor udvalgte målgrupper som 
fx plejehjemsbeboere, førtidspensionister og sårbare 
ældre i eget hjem får mulighed for at opleve Svalholm 
Dans’ arbejdsmetoder helt tæt på gennem krop, sanser, 
følelser og kreativitet. 

Formålet er at udvikle og understøtte Svalholm Dans’ 
seniorer fra Rethink Ageing projektet som rollemodeller, 
så de bliver mere selvstændige og får mod på selv at tage 
initiativ til lignende projekter. Herudover er det målet at 
tilbyde meningsfyldte fællesskaber for ældre borgere, som 
sjældent deltager i eksisterende tilbud, og at afsøge hvilke 
øvrige målgrupper Svalholms Dans’ metoder kan gøre en 
forskel for. 
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Rethink Ageing, Svalholm Dans
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RETHINK URBAN HABITATS 
/ TEKNIK OG MILJØ
Visionen for Rethink Urban Habitats er en by, der er rigere 
på liv. En by, som giver samme fornemmelse som den før-
ste rigtige forårsdag: Naturen lever, og vi er en del af den! 
Projektet har det klare og enkle formål at forøge byernes 
biodiversitet.

Projektet har udviklet nogle tiltag for, at man som borger, 
kommune og virksomheder fremmer biodiversitet, og 
budskabet er, at man med relativt små tiltag kan gøre 
naturen langt mere ”biodiversitets”-venlig og beboelig for 
flere arter. 

Projektet har styrket samarbejdet mellem Naturhistorisk 
Museum og Aarhus Kommune omkring bynatur-projek-
ter. Et af de synlige resultater af det gode samarbejde er 15 
Bynatur-skilte, som er placeret rundt omkring i midtbyen. 

Initiativet med at give plads til natur i byen fortsætter, selv 
om Kulturhovedstadsåret er omme. Aarhus Kommune 
fortsætter fx med at så vilde blomster i byen og lader 
ubenyttede arealer stå, så naturen selv kan indfinde sig. 

Borgerne i byen har også taget naturen til sig. Der er en 
stigende efterspørgsel efter vild natur og flere eksempler 
på, at borgere har overtaget plejen af arealer med det ene-
ste formål at skabe en vildere natur. Der er blandt andet 
foreningen Biværdi, som vil omdanne et trist og nedslidt 
areal ved Den Permanente Badeanstalt til et slaraffenland 
for vilde bier, og beboerne på Hans Broges Gade, som 
engagerer sig i gadens liv og planter forskellige blomster 
i rabatarealerne til gavn for både mennesker og dyr. 

  

EUTOPIA INTERNATIONAL FESTIVAL 
/ BORGMESTERENS AFDELING
Bydelen Gellerup udgjorde rammerne om den fem dage 
lange EUtopia International Festival. Navnet EUtopia 
betyder ’et smukt sted’ på oldgræsk, og EUtopias mål var 
at vise europæisk kulturs mangfoldighed som en positiv 
forandringskraft i et nyt Europa.

Festivalen bød på bl.a. 10 verdenspremierer, koncerter og 
et samtale- og debatprogram med bl.a. Biskop emeritus 
Kjeld Holm og forfatterne Hassan Preisler og Geeti Amiri. 
De deltagende kunstnere repræsenterede mere end 20 
lande – bl.a. Japan, Ukraine, USA, Italien og Libanon. Det 
hele blev krydret med street food, gadekunst og mere end 
5000 gæster.

EUtopia  bød også på en egen produktion, hvor skue-
spillerne Thure Lindhardt og Chadi Abdul Karim opførte 
Hamlet Short – en ny, komprimeret opsætning af Shake-
speares klassiker instrueret af Christoffer Berdal. Scenen 
var her private lejligheder i Gellerup, hvor publikum kunne 
nyde både en middag, den intense forestilling og mødes 
på en ny måde.

Visionen bag EUtopia  International Festival var at an-
vende kultur aktivt til bydelsudvikling. Gellerup under-
går i disse år en gennemgribende transformation med 
udgangspunkt i Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj. 
Erfaringerne fra 2017 skal blandt andet udnyttes i det 
kommende Sports- og Kulturcampus, der samler bevæ-
gelse, kultur og nyt mødested. 

Kultursporet i Gellerup rækker tilbage til ansøgnings-
processen og det strategiske udviklingsarbejde med 
kandidaturet. I handleplanen til Kulturpolitik 2017-20 
forfølges kultursporet under overskriften ’Gellerup Art 
Factory’ – et initiativ, der forankres hos lokale aktører som 
Cirkus Tværs, Sigrids Stue, Gellerup Filmværksted og 
Rapakademiet.
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EUTOPIA Stage, borgerspillet MØRKHED, Eutopia International Festival, juli 2017.



32

Det Mobile Arkitekturværksted
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4.2 Udvalgte strategiske projekter 
– Kultur og Borgerservice  

ARKITEKTUREKSPERIMENTARIET 
/ KULTUR OG BORGERSERVICE, BØRNEKULTURHUSET
Arkitektureksperimentariet bestod af en bred vifte af 
arkitekturprojekter i Børnekulturhuset i Aarhus. Der var 
enkeltstående forløb og større bydelsprojekter, alle med 
fokus på at styrke børn og unges medborgerskab, kreativi-
tet og demokratiske dannelse.

Børn og unge går på opdagelse i by og rum med en pro-
fessionel arkitekt. De dykker ned i lokalområdets kultur-
historiske og arkitektoniske ressourcer, og de gentænker 
byen med modeller af det, de ønsker at tilføje og forandre. 
Gennem de forskellige aktiviteter oplever de, hvordan 
arkitektur og rum kan skabe sammenhængskraft, og at de 
selv har en stemme i forhold til udvikling af byen.

Arkitekturformidling til børn og unge har længe været et 
indsatsområde for Børnekulturhuset, som før Kulturho-
vedstadsåret bl.a. afholdt en international konference om 
børn, unge og arkitektur og skabte et nordisk samarbejde 
med samme fokus. 

På baggrund af erfaringerne herfra blev Arkitektur-
eksperimentariet til et strategisk projekt i Europæisk 
Kulturhovedstad 2017 med bl.a. udviklingsprojektet Det 
Mobile Arkitekturværksted. Værkstedet er indrettet i en 
22 fods skibscontainer, og i 2017 byggede børn og unge 
over hele Region Midtjylland fantasifulde huse i stor 
skala i Det Mobile Arkitekturværksted.

Projekterne har medført samarbejde i regionen og inter-
nationalt, og det er tydeligt, at der er behov for at børn og 
unge kan fordybe sig i en kreativ proces med professio-
nelt værktøj og en dygtig arkitekt ved hånden. I 2018 har 
Det Mobile Arkitekturværksted igen besøgt forskellige 
kommuner i Region Midtjylland.

 

BIER TRILOGIEN 
/ KULTUR OG BORGERSERVICE, MUSIKHUSET AARHUS
Bier Trilogien gentænkte tre af Oscarvinderen Susanne  
Biers store biografsucceser. Filmene Brødre, Efter 
Brylluppet og Elsker dig for evigt blev fortolket som 
henholdsvis opera, musical og dans. 

Med operaen Brødre (i samarbejde med Den Jyske 
Opera og Aarhus Symfoniorkester), musicalen Efter 
brylluppet (i samarbejde med Betty Nansen Teatret) 
og danseforestillingen Elsker dig for evigt (i samarbejde 
med Black Box Dance Company) blev Bier Trilogien 
forvandlet fra film til scene i en af de største satsninger 
i Musikhusets historie. Kasper Holten, Peter Langdal 
og Marie Brolin-Tani havde ansvaret for at transforme-
re de filmiske mesterværker fra det hvide lærred til de 
skrå brædder. 

Brødre om krig, broderskab og kærlighed, skæbnefor-
tællingen Efter Brylluppet og den tragiske kærligheds-
historie Elsker Dig For Evigt kaldte på de store følelser 
hos publikum. Og Bier Trilogien kaldte på et tilsvaren-
de stort antal publikummer. Forestillingerne blev set 
af mere end 40.000 gæster i henholdsvis Aarhus og 
København, og Brødre vandt en Reumert for bedste 
opera i 2017. 

Samarbejdet med nogle af Danmarks fremmeste 
instruktører og dygtige kulturinstitutioner skabte en 
værdifuld, ny erfaring med co-produktioner, hvilket 
Musikhuset vil drage nytte af i årene fremover. På 
baggrund heraf er der allerede knyttet nye bånd 
med nye teatre om fremtidige produktioner. 



34

 

BYENS PULS 2017 
/ KULTUR OG BORGERSERVICE, SPORT & FRITID
Byens Puls gentænkte brugen af Sport & Fritids facili-
teter gennem en række events med musik, foredrag, 
opvisninger og bevægelsesaktiviteter i nye rammer. 

Der var fx musik på Skøjtebanen med Aarhus Symfoni-
orkester eller 300 skolebørn til Skøjtemorgener for 
fuld popmusik, familie- og vand- og kulturfestivalerne 
Aqua Days og Verdensbadene i svømmehallerne, Mindful 
Morning på stranden og Blå Rambla Dage på Aarhus Ø. 
Arrangementerne var for alle byens borgere og alle 
aldersgrupper og var enten gratis eller afvikledes til 
normal billetpris.

Byens Puls har betydet, at borgerne blev præsenteret 
for byens rige foreningsliv, aktivitetsmuligheder og 
sunde fællesskaber, og at Sport & Fritid har fået nye 
samarbejdsrelationer med kultur- og uddannelses-
institutioner som fx Aarhus Musikskole, Aarhus Tech 
og Aarhus Symfoniorkester. 

Projektet har givet mange brugbare erfaringer og 
udfordret måden at bruge vores idrætsfaciliteter og 
udearealer. Vi har fået ny viden inden for innovation og 
formidling af events, ligesom vi har samlet erfaringer 
med decentral forankring og teamudvikling på tværs 
af sektorer og enheder. 

Både Aqua Days og projektet Det Rør Sig gentages i 
2018. Mange samarbejdspartnere og erfaringer fra Blå 
Rambla Dage er båret videre ind i den maritime folkefest 
ved VM i Sejlsport 2018, ligesom erfaringer og rekvisitter 
genbruges til nye events i svømmehallerne. Samarbej-
det med Aarhus Musikskole fortsætter bl.a. ved gen-
åbningen af Badeanstalten Spanien i januar 2019.

 

FRESH EYES 
/ KULTUR OG BORGERSERVICE, AARHUS 
LITTERATURCENTER
I det tværkunstneriske projekt Fresh Eyes - Interna-
tional Artists Rethink Aarhus - blev Aarhus oplevet 
på ny af 11 fotokunstnere og syv forfattere fra hele 
verden. 

Fresh Eyes var et samarbejde mellem Galleri Image 
og Aarhus Litteraturcenter, som mundede ud i en 
kunstbog, en udstilling i Galleri Image og foto- og 
tekstinstallation i det omkringliggende byrum samt 
seminarer, oplæsninger og artist talks. Projektets frie 
rammer og dualiteten mellem det internationale i 
mødet med det lokale blev et springbræt for en lang 
række nye værker og projekter. 

Litteraturens udfoldelse i byrummet gør sig også 
gældende på Forlaget 365TEKSTER, der med sit 
fortløbende litteraturprojekt Atlas over Aarhus har 
udsmykket byen med litteratur på bannere, bænke, 
pizzabakker, bycykler mv. Atlas over Aarhus har på 
den måde sat et varigt litterært aftryk i og omkring 
Aarhus med tekster af både byens borgere samt danske 
og udenlandske forfattere og formidlet litteratur til et 
stort antal mennesker. 

Atlas over Aarhus er planlagt til at fortsætte frem til 
2020, hvor de 365TEKSTER, som udgør den litterære 
kortlægning, planlægges at være sat op og udgivet 
rundt omkring i Aarhus, mens 365TEKSTER fort-
sætter som forlag med at producere udgivelser på 
måder, der udfordrer og overrasker. 

Aarhus Litteraturcenter har med erfaringer fra de 
nævnte litteraturprojekter skabt litteraturfestivalen 
LiteratureXchange i 2018 og 2019 med en inter-
national profil og fokus på udbredelsen af litteratur 
i byrummet. 
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TRÆDESTEN 
/ KULTUR OG BORGERSERVICE, AARHUS MUSIKSKOLE
Flaskepost til Fremtiden er én af flere forestillinger i 
en række af Trædesten. Trædestensforestillinger har 
Aarhus Musikskole afviklet over en årrække. Det betød, 
at idéer (fx musik og billeder) har vandret som en 
flaskepost fra barn til barn og institution til institution, 
og at mere end 10.000 børn og unge har bidraget 
kreativt til Flaskepost til Fremtiden. 

Projektet insisterer på den særlige kvalitet og ind-
sigt, der findes i børn og unges kunstneriske udtryk. 
Hvert eksperimentarium afsluttes derfor altid med 
en fremvisning i professionel rammesætning. I 2017 
kulminerede eksperimentarierne bl.a. i fremvisninger 
på Horsens Kulturstation, Verdensbadene og ved 
Børnekulturåbning og finaleeventen.

Projektet kulminerede i Musikhusets Store Sal med en 
spektakulær og unik åbningsevent af Europæisk Kultur-
hovedstad Aarhus 2017. En forestilling om de to børn 
Luck og Fortuna og deres rejse fra mørket til lyset med 
vores hjælp. Forestillingen involverede et stort klassisk 
ungdomsorkester i dialog med dans, visualiseringer, 
fortælling og artisteri.

For Aarhus Musikskole, som stod bag projektet, har 
målet været at styrke børn og unges virke-, dømme- 
og drømmekraft. Der har været fokus på at udvikle, 
igangsætte og løfte de inkluderende samskabelsespro-
cesser og samproduktioner i samspil med både lokale, 
regionale, nationale og internationale samarbejdspart-
nere. I 2018 var der fremvisninger ved åbningen 
af Albus festivalen og Lysfestivalen. I 2019 er der frem-
visninger i forbindelse med Europæisk Kulturregions 
Festival: Genopdag.  

 

ORIGINS2017 - RETHINK THE CREATION 
/ KULTUR OG BORGERSERVICE, AARHUS SYMFONI-
ORKESTER
Aarhus Symfoniorkester opførte i løbet af Kulturhoved-
stadsåret skabelsesberetningen i tre tempi – Rethink 
the Creation. 

Første del kunne opleves, da komponisten Joseph 
Haydns oratorium Skabelsen blev opført af Aarhus 
Symfoniorkester med solister i april 2017. Et par uger 
senere var det samme værk på programmet, bare 
med en ny og anderledes vinkel. Med udgangspunkt i 
Haydns mesterværk fortolkede gymnasiekor fra Region 
Midtjylland og solister musikken, mens selve fortællin-
gen blev lagt i hænderne på rapperen Per Vers. Dirigent 
Christian Baltzer stod i spidsen for denne nyskabelse, 
som blev opført i både i Viborg og Aarhus. Sidste del 
af trilogien var oratoriet Evolution! der kunne opleves i 
september. 

Samarbejdet med gymnasiekorene lagde grunden 
til et nyt initiativ, som er opstået på baggrund af 
2017-projektet. Aarhus Symfoniorkester tilrettelægger 
i samarbejde med gymnasiernes musiklærere besøg 
på udvalgte gymnasier i Regionen med efterfølgende 
koncert med eleverne. En uge før koncerten med hele 
symfoniorkestret tager en musiker samt orkestrets 
B&U-medarbejder rundt til gymnasierne og tegner, 
spiller og fortæller om symfoniorkestret. 

Projektet er med til at introducere gymnasieeleverne i 
Region Midtjylland for symfonisk musik samtidig med, 
at musiklærerne og eleverne får opkvalificeret undervis-
ningen. 
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INTERNATIONAL BØRNELITTERATURFESTIVAL – 
HAY FESTIVAL AARHUS 2017
/ KULTUR OG BORGERSERVICE, BIBLIOTEKER OG 
BORGERSERVICE
Aarhus 2017 og Aarhus Kommune gik i 2017 sammen 
med Hay Festival for at præsentere den første inter-
nationale børnelitteraturfestival i Danmark, som blev 
afholdt den 26. - 29. oktober på Dokk1 i Aarhus.

Den Internationale Børnelitteraturfestival begejstrede 
et stort antal børn og voksne og bragte eventyret helt 
tæt på, da Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse 
Mary klippede snoren ved den officielle åbning. Festiva-
len forvandlede Dokk1 til et farverigt rum fyldt med sko-
ler, familier, forfattere, illustratorer og formidlere med 
fokus på fortællinger. Mere end 20.000 mennesker 
besøgte Dokk1 fordelt over de fire dage, og festivalen 
havde besøg af mere end 50 forfattere og illustratorer 
fra 20 forskellige lande. 

På baggrund af festivalen i 2017 har Aarhus Kommu-
ne valgt at skabe sin egen internationale festival for 
børnelitteratur, som er afholdt første gang den 1. - 4. 
november 2018 under navnet Albus. Albus er et samar-
bejde mellem Magistratsafdelingen for Børn og Unge 
og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice. 
Den organiseres af bibliotekerne i Aarhus og finder 
sted på Dokk1. 

Festivalen trækker på erfaringerne fra 2017, men den er 
samtidig helt sin egen. Albus kunne i 2018 præsentere 
publikum og deltagere for mere end 40 forfattere og 
illustratorer – og for et forskelligartet program med 
mere end 80 arrangementer fordelt over de fire dage. 
Albus har i langt højere grad end festivalen i 2017 fokus 
på inddragelse af børn og unge, så børnene bliver 
medskabere af festivalen, hvilket blandt andet kan ses i 
korpset af Læseambassadører. 

Herudover er der i Albus også et særligt fokus på nye 
formater for børnelitteratur og samskabelse, hvilket 
afspejler Aarhus Kommunes Bibliotekers måde at 
arbejde på. Festivalen spiller desuden en central rolle i 
arbejde med at styrke læselyst og literacy hos børn og 
unge i Aarhus.
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Åbningen af Den Internationale Børnelitteraturfestival, 26. oktober på Dokk1 i Aarhus
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2017 AARHUSIANERE 
/ KULTUR OG BORGERSERVICE, AARHUS STADSARKIV
Projektet 2017 aarhusianere har engageret mange aarhu-
sianere – på tværs af generationer og befolkningsgrupper 
- og derigennem givet dem en stemme i beskrivelsen af 
og kendskabet til forståelse af Aarhus’ historie og dermed 
også egen samtid i en bredere kontekst. 

Byens identitet er blevet gentænkt gennem fortællinger, 
memoirer, interviews, videoer, bøger og fotos, som 
fortæller om det levede liv i hele kommunen med dens 
skoler, gader, bydele og bygninger. Centralt i projektet er, 
at det er borgernes egne livshistorier – fortalt med egne 
ord og produceret i samarbejde med skoler, lokalcentre, 
undervisningsinstitutioner eller lokalarkiver. 

Der er indsamlet over 600 erindringer. Projektet har frem-
met et samfundsengagement og borgernes deltagelse i 
produktionen af (egen) kultur(historie). 2017 aarhusiane-
re har lokalt skabt nye relationer mellem borgere og nye 
partnerskaber for Aarhus Stadsarkiv gennem samarbejdet 
med bl.a. folkeskoler, Lokalcentre og Lær Dansk, partner-
skaber som rækker videre end 2017. 

På nationalt plan har 2017 aarhusianere været afsættet 
for den nationale erindrings-indsamlingskampagne ’Giv 
det videre’ – hvor borgerne har mulighed for at aflevere 
personlige erindringer, herunder fotos. Projektet er et 
tværgående samarbejde mellem DR, Nationalmuseet og 
Slots- og Kulturstyrelsen og er støttet af Nordea-Fonden. 

2017 aarhusianere har vist nye måder at tænke histo-
riefortællinger ved at tage udgangspunkt i den enkelte 
borgers egne oplevelser, ord og eventuelle fotos samtidig 
med, at borgerne engageres i at indsamle og formidle 
egne og/eller andres livshistorier. 

 

AARHUS STORIES 
/ KULTUR OG BORGERSERVICE, FILMBY AARHUS
I samarbejdsprojektet Aarhus Stories lykkedes det Filmby 
Aarhus, Den Gamle By og M2Film at skabe helt nye 
synergier mellem museumsformidling og filmiske digitale 
platforme. Fem animerede kapitler – skabt af M2Film og 
med sound score af Dj Static – bragte Aarhus bys historie 
til live på facaden af Aarhus Domkirke. 

Den medrivende fortælling tog publikum tilbage til nogle 
af byens mest spændende kapitler og viste, hvordan 
Aarhus har udviklet sig fra etableringen i vikingetiden gen-
nem middelalderen, oplysningstiden, industrialiseringen, 
2. verdenskrig og nutidens og fremtidens vidensby og 
Europæiske Kulturhovedstad. De fem animerede kapitler 
skabte en storslået udendørsoplevelse for tusindvis af til-
skuere og endnu vigtigere: Aarhus Stories var en historisk 
vidensformidling i en totaliscenesættelse i nye rammer og 
nye formater. 

Filmby Aarhus var overordnet ansvarlig for hele projek-
tet. Den Gamle By leverede i hele processen historisk 
indholdsviden, som M2Film og Filmbyen omdannede til 
koncentrerede og medrivende filmfortællinger. Visionen 
var at skabe ny vidensformidling, der kunne præsenteres 
uden for museets mure lige der, hvor historien blev levet. 
Projektet har skabt ny læring hos de involverede sam-
arbejdspartnere og lykkedes samtidig med at levere en 
storslået, anderledes og intelligent publikumssucces. 

Filmby Aarhus og M2 Film har fortsat samarbejdet fra 
Aarhus Stories i eventen this.nordic, der blev afholdt 
over to dage i Filmby Aarhus i september 2018. Værdierne 
fra Aarhus 2017 om bæredygtighed, demokrati og mang-
foldighed dannede grundlag for en konference og festival 
med fokus på kreativitet og erhverv. I this.nordic indgik 
også Culture Works og Aarson, der under kulturbyåret 
stod for Creativity World Forum 2017.
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Aarhus Stories på facaden af Aarhus Domkirke, 15.-18. marts 2017



40

Åbningseventen i Aarhus, 21. januar 2017
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 4.3 Åbning og afslutning  

ÅBNINGSEVENTEN I AARHUS LØRDAG DEN 21. 
JANUAR 2017
Hendes Majestæt Dronning Margrethe II åbnede 
officielt året som Europæisk Kulturhovedstad sammen 
med 80 børn fra Engdalskolen i Brabrand. De sendte 
den 6.000 mand store parade af sted gennem byen fra 
Musikhusparken ved Frederiks Allé.

Ud over de mange deltagere, lanternerne og de lysende 
små skibe, kunne publikum også opleve seks 10-12 
meter lange skibe udsmykket med inskriptioner fra 
Jellingstenene og lastet med symboler for Frihed, 
Velfærd og Uddannelse. Hvert af skibene var udstyret 
med højttalere og LED-lys, og skibenes sejl fungerede 
som lærreder, hvor publikum kunne følge optoget og 
de forskellige visuelle fortællinger. 

Lysoptoget blev ledsaget af stemmer og toner fra opera- 
og korsangere, lurblæsere, den færøske sangerinde 
Eivör, den dansk-tyrkiske sangerinde Luna Ersahin, 
Aarhus Jazz Orchestra, Aarhus Symfoniorkester og 
andre orkestre.

Optoget bevægede sig gennem byen forbi Aarhus 
Rådhus, Aarhus Hovedbanegård og Rutebilstationen, 
trappen ved Dokk1, og det hele kulminerede på havnen, 
hvor et kor med 900 stemmer dannede baggrund for 
vikingebådene, der mødes. Herefter fulgte en bevægen-
de visuel event, hvor en episk fortælling blev projiceret 
op på de ikoniske Aarhussiloer, efterfulgt af fyrværkeri 
og et gentænkt musikalsk show fra DJ Static.

Estimeret antal publikummer: 76.000

BØRNEFORESTILLINGEN ”FLASKEPOST TIL FREM-
TIDEN” I AARHUS FREDAG DEN 20. OG LØRDAG 
DEN 21. JANUAR 2017
Flaskepost til fremtiden var en ambitiøs børneforestil-
ling, som blev skabt til åbningen af Aarhus 2017. 

Aarhus Musikskole stod i spidsen for projektet, som 
var kulminationen på fem års tværkulturelt og tvær-
regionalt samarbejde. Mere end 15.000 børn og unge 
har deltaget i udviklingen af det samskabelseskoncept, 
som lå til grund for forestillingen. 

For at indsamle materiale blev flaskeposter sendt 
rundt til nær og fjern. Til nabobyer i regionen, men 
også rundt til europæiske samarbejdspartnere. Hver 
flaskepost havde afsæt i en af ni alment menneskelige 
tematikker, som drøm eller uro og kunne fx indeholde 
et digt, som unge musikere så kunne skrive en melodi 
til. Sangen kunne herefter sendes videre til fx dansere, 
som koreograferede en dans til musikken.

Forestillingen blev opført 3 gange. Forestillingen starte-
de i Musikhusets Foyer, hvor 120 børn sang publikum 
ind i fortællingen, og fortsatte i Musikhusets Store Sal, 
hvor et orkester på 100 unge og 50 små violinister spil-
lede til 100 dansere og sangere. Det hele var bundet 
sammen af en professionel fortæller. Herefter kunne 
publikum bevæge sig til kunstmuseet ARoS og Aarhus 
Musikskole, hvor de selv kunne gå igennem fortællin-
gens scenarier samskabt af 400 børn og unge på tværs 
af teaterskoler, danseskoler og musikmiljøer. 

Konceptet er nu en del af Aarhus Musikskoles DNA, 
og de arbejder videre med erfaringerne i det europæ-
iske projekt Urbact: On stage! Samarbejdspartnere 
herfra inviteres også til at overvære en gentænkt 
fremførelse af konceptet i den kommende regionale 
Kulturfestival: Genopdag!
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Flaskepost til fremtiden
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DEN REGIONALE BØRNEÅBNING ØNSKELANDET I 
HELE REGIONEN FREDAG DEN 20. JANUAR 2017
Ønskelandet - Børns ønsker, håb og drømme - var 
temaet for Børneåbningen af Aarhus 2017, som Børne-
kulturhuset i Aarhus stod bag. 

Ønskelandet blev i Aarhus Kommunes udgave af den 
regionale børneåbning til en decentral og demokratisk 
event, hvor skoleklasser, daginstitutioner og klubber 
samarbejdede på tværs af deres egen institution og 
skabte en fælles udstilling i det lokale byrum. Aktivite-
terne foregik i dagtimerne, så der blev sikret deltagelse 
af børn, som ikke i forvejen går til kulturskoleaktiviteter. 
Alle åbningsevents foregik i lokalområdet med børn 
i alderen 1–12 år, og børn fra hele Aarhus Kommune 
deltog - fra Elev og Skødstrup i nord til Malling og 
Tranbjerg i syd og Harlev i vest. 

Åbningen af Ønskelandet var kulminationen på en 
kreativ proces over 4 måneder. Børnekulturhuset 
afholdt undervejs en række inspirationsworkshops med 
en professionel kunstner for 132 lærere og pædagoger. 
Ønskelandet blev ”det fælles tredje”, som fik flere 
deltagere til at skabe nye samarbejder. Daginstitutioner 
og skoler skabte fælles værker med Ønskelandet som 
omdrejningspunkt, og Børnekulturhuset indledte et 
samarbejde med Pædagoguddannelsen på VIA Univer-
sity College Aarhus, så 220 førsteårsstuderende kunne 
understøtte den kreative proces på skoler og dagtilbud 
som led i deres uddannelse. 

Ønskelandet har sat varige spor i Aarhus, hvor dag-
tilbud på baggrund af børneåbningen har oprettet et 
kreativt værksted til gavn for alle institutioner i deres 
område, og andre fortsætter med at lave nye kunstpro-
jekter sammen. Det gode samarbejde mellem VIA og 
Børnekulturhuset er videreført i andre projekter, hvor 
kunst, læring og oplevelse går i hånd i hånd.

Estimeret antal publikummer: 38.562

FINALEN I HVIDE SANDE OG AARHUS MIDTBY 
LØRDAG DEN 9. DECEMBER 2017
Finalen på kulturhovedstadsåret den 9. december blev 
samtidig årets sidste mega-event. Finalen var inddelt i 
tre kapitler og gik på tværs af regionen.

Første kapitel foregik på havnen i Hvide Sande. Her 
skabte Aarhus 2017 sammen med Teatret OM og en 
lang række lokale aktører en 30-minutters forestilling 
under overskriften A Shared Moment.  En storslået 
scenografi med et stort ensemble af professionelle og 
lokale sangere, dansere og trommeslagere og lysshow 
sendte positive vibrationer og et skib ladet med lys og 
gode ønsker for fremtiden mod de to kommende års 
Europæiske Kulturhovedstæder: Leeuwarden i Holland 
og Valletta på Malta.

Efter live streaming af eventen i Hvide Sande fortsatte 
aktiviteterne på Aarhus Havn i andet kapitel Celebrate 
the Year, hvor et enestående år blev mindet i lyd og bil-
leder efterfulgt af en fortælling, som den aarhusianske 
digter Mads Mygind havde skabt til finalen. 

I tredje og sidste kapitel af finalen slog en lang række af 
byens kendte og nye spillesteder dørene op til over 75 
gratis koncerter med danske og internationale bands. 

I en hyldest til Aarhus’ musikalske DNA samarbejdede 
lokale artister med internationale artister og vækstlaget 
med etablerede aktører. I fællesskab præsenteredes en 
bred vifte af musikalske genrer og nye anvendelser af 
kendte rum. 
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Finalen i Hvide Sande, 9. december 2017
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5.1 Aarhus Kommunes kulturpolitik

Lige fra de første overvejelser om Aarhus’ kandidatur som 
Europæisk Kulturhovedstad var der stort fokus på, at en 
så stor investering og satsning kun ville give mening, hvis 
man kunne opnå nogle mere langsigtede effekter heraf.

Aarhus Kommunes kulturpolitik for 2017-20 er udtryk 
for, hvordan denne ambition tænkes ført ud i livet. At 
kulturpolitikken omfatter kulturhovedstadsåret og de tre 
efterfølgende år, er udtryk for, at 2017 ikke ses alene som 
en kulmination på en lang proces, men også som en ny 
begyndelse på en periode, hvor overliggeren er hævet.

Kulturhovedstadssatsningen var også i de to foregående 
kulturpolitikker en grundsten. Først som en ambition om 
at opnå titlen (Kulturpolitik 2008-11), dernæst i Kulturpo-
litik 2014-16 som en ambition om at levere et projekt med 
international bevågenhed og folkelig opbakning, men 
også med potentialet til at skabe langsigtede effekter – 
kulturelt, økonomisk, socialt og imagemæssigt.

I indledningen til Kulturpolitik 2017-20 siges det, at ”de 
kulturpolitiske prioriteringer i de følgende år medvirker til, 
at Aarhus – byens borgere, publikum, kulturinstitutioner 
og virksomheder – kan høste de langsigtede gevinster ved 
at være Europæisk Kulturhovedstad 2017. Kulturpolitikken 
skal være med til at sikre, at Aarhus fortsat er en kulturel 
hovedstad i årene efter 2017.”

I kulturpolitikken, der blev vedtaget i Byrådet i november 
2016 med alle stemmer undtagen én, formuleredes en 
vision, det næppe havde været muligt at skabe en så 
bred opbakning til uden den proces, der var gennemført 
for at skabe en stor succes i 2017. Visionens overskrift 
var ”Aarhus – en international by, hvor kulturen sætter 
dagsorden”.

I kulturpolitikken, der var udarbejdet i en omfattende 
proces i løbet af 2016, blev der udstukket en række mere 
overordnede principper og ambitioner for, hvordan Aar-
hus 2017 skulle sætte et varigt aftryk på byens udvikling.

Der var fokus på de kulturelle effekter. Man forventede, at 
kulturhovedstadsprojektet ville højne det generelle kunst-
faglige niveau, skabe større mangfoldighed og synlighed 
samt flere kunstneriske nyskabelser. Man forventede også 
stærkere faglige netværk, herunder ikke mindst et fortsat 
regionalt samarbejde og nye internationale relationer. 
Endelig forventede man, at der ville blive udviklet bedre 
evalueringsmetoder.

5. Legacy-strategi – det varige aftryk
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5.2 Aarhus Kommunes legacy-strategi

Mens Fonden 2017 i selve kulturhovedstadsåret naturlig-
vis havde fokus på afvikling af de mange projekter og på 
kommunikationen heraf, arbejdede man på det politiske 
plan i Aarhus Kommune især med, hvordan man kunne 
sikre nogle varige aftryk af satsningen med afsæt i den 
vedtagne kulturpolitik.

Det skal dog nævnes, at Fonden på en konference i marts 
2017 offentliggjorde sine egne anbefalinger af, hvordan 
de varige spor kunne sikres, i rapporten ”Vores varige 
spor – en ny begyndelse”. Anbefalingerne var udarbejdet 
på baggrund af interviews med omkring 100 personer, der 
på forskellige måder havde været involveret i kulturhoved-
stadsprojektet.

Fondens tilgang til legacy var, at nu måtte de kulturinsti-
tutioner, offentlige myndigheder, virksomheder m.v., som 
stadig ville være på banen, når Fonden i 2018 blev ned-
lagt, gribe de bolde, der var kastet op i luften. Rapporten 
blev på den måde god inspiration for det videre arbejde, 
og resultaterne blev præsenteret for Kulturudvalget i 
februar 2017.

Kulturrådmanden og forvaltningen arbejdede intensivt 
med at formulere et bud på kommunens legacy-strategi, 
og Kulturudvalget drøftede forslaget på tre udvalgsmøder 
i perioden april-september 2017. Byrådet tiltrådte den 27. 
september 2017 Kulturrådmandens indstilling med 30 
stemmer af 31.

Strategien indeholdt en række elementer, hvoraf særlig ét 
gav anledning til politiske drøftelser. Det drejede sig om 
videreførelsen af det regionale samarbejde. Der var bred 
politisk opbakning til dette, men som i andre kommu-
ner ville man sikre sig, at de penge, der blev skudt ind i 
projektet, ikke gik til administration, men i størst muligt 
omfang til borgerrettede aktiviteter.

Ud over at tilslutte sig til fortsat regionalt samarbejde – 
senere realiseret under titlen ”Europæisk Kulturregion”, 
jf. afsnit 5.3 – er ”Aarhus – International region of culture” 
overskriften for strategien, og her er der et tydeligt afsæt i 
den ovennævnte vision for kulturpolitikken. 

Heri ligger også, at satsningen lige som hele arbejdet 
med Aarhus 2017 går på tværs af alle fagområder. I tråd 
hermed indgår det i strategien, at alle de kommunale 
politikker og strategier, hvor det giver mening, indarbejder 
og forholder sig til det varige aftryk efter Aarhus 2017. Det 
forudsættes altså, at man på alle områder tager afsæt i de 
erfaringer, man i forbindelse med de mange 2017-projek-
ter, jf. afsnit 4, fik med at gentænke sine kerneområder.

For at fastholde disse erfaringer besluttedes det, at der 
bl.a. skulle udarbejdes et katalog over de mange projekter, 
kommunens forskellige afdelinger var involveret i. Dette 
skete i rapporten ”AFTRYK – Europæisk Kulturhovedstad 
Aarhus 2017” fra april 2018, og nærværende rapport kan 
ses som en udbygning heraf, hvor der ikke blot fokuseres 
på projekterne, men på kommunens samlede involvering 
i kulturhovedstadsprojektet i perioden 2005-18.
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Med baggrund i de foreløbige effekter, der allerede nu 
kan ses, tiltænkes VisitAarhus også en væsentlig rolle 
i at fastholde disse resultater. Det drejer sig dels om 
at videreføre satsningen på kulturturisme, dels om vi-
dereførelse af det frivillignetværk af ”Rethinkers”, som 
Fonden fik opbygget, og som efterfølgende er overført 
til VisitAarhus.

Ikke mindst kulturhovedstadsprojektet har vist Aarhus’ 
potentiale til at overtage større opgaver på kulturom-
rådet, og derfor blev det også besluttet, at man skulle 
arbejde på at få overdraget en række nationale forplig-
telser på bl.a. museums- og børnekulturområdet som 
led i udflytningen af statslige arbejdspladser.

Internationalt skulle man indgå i samarbejdet mellem 
tidligere, nuværende og fremtidige kulturhovedstæder i 
det såkaldte ECoC-netværk, og man skulle støtte op om 
EU-kontoret i Bruxelles’ øgede satsning på kulturområ-
det i en europæisk kontekst.

Endelig skulle Aarhus Kommune bakke op om videre-
førelsen af erfaringsopsamling og evalueringsarbejde i 
regi af Aarhus Universitet under overskriften rethinkIM-
PACTS 2017. Universitetet har efterfølgende besluttet 
at bygge videre på dette arbejde i form af et nyt Center 
for Kulturevaluering.

Indtil videre er den overordnede strategiske satsning 
”Aarhus – International region of culture” placeret i regi 
af Europæisk Kulturregion, der dog i første omgang 
kun realiseres i 2018-19. Om der herefter er grundlag 
for en fortsat regional satsning, vil vise sig, og ellers 
må Aarhus finde andre veje til at realisere ambitionen.

Til gengæld er der truffet beslutning om videreførelse 
af en del mere konkrete initiativer, da der ved bud-
getforliget for 2018-21 blev afsat 2 mio. kr. årligt til 
legacy-initiativer. Midlerne er efterfølgende udmøntet 
til bidrag til Europæisk Kulturregion og en række mere 
konkrete initiativer. To af disse er en direkte videreførel-
se af store 2017-projekter, friluftsspillene på Moesgård 
Museum i samarbejde med Det Kongelige Teater og 
den internationale børnelitteraturfestival i et samar-
bejde med blandt andet Børn og Unge. Festivalen blev 
afviklet for første gang i november 2018 under titlen 
Albus – Festival for børnelitteratur.,

Øvrige initiativer, der støttes, er ”Børnekulturelle 
Samproduktioner”, en Mikropulje (Her-og-nu-pulje 
med bevillinger på max. 10.000 kr.), ”Inkubatormiljø i 
Filmby Aarhus”, ”Musik i Byen” og ”Kultur og kreativ 
udfoldelse i Gellerup”. 

Ud over de 2 mio. kr. har Aarhus Kommune afsat yder-
ligere 450.000 kr. årligt i perioden 2018-23 til frilufts-
spillene på Moesgård Museum og 800.000 kr. årligt 
i perioden 2018-21 til at støtte op om videreførelse af 
Frivillignetværket i regi af VisitAarhus.

Endelig er der inden for eksisterende budgetter og per-
sonale allokeret betydelige ressourcer til videreførelse 
af 2017-initiativer. Det gælder både i kommunens for-
skellige afdelinger, men i høj grad også hos kulturinsti-
tutionerne og andre interessenter som fx VisitAarhus. 

Redskabet til at sikre, at de forskellige institutioner 
bidrager til indsatsen med at sikre det varige aftryk 
efter 2017, er de flerårige aftaler, der indgås. I de nye 
kontrakter, der er indgået med de kulturinstitutio-
ner, der modtager mere end 1 mio. kr. i tilskud, er 
der således indarbejdet målsætninger herom, og i 
resultatkontrakten med VisitAarhus er det anført, at de 
skal arbejde med ”øget international tilgængelighed og 
internationalisering af turismen i Aarhus via internatio-
nal synlighed”.

Det har ikke været intentionen med kulturhovedstads- 
projektet at sætte fysiske spor i form af fx nye kultur-
bygninger og infrastruktur. Der er således ikke afholdt 
anlægsudgifter som en del af Aarhus 2017. Men en 
lang række nye initiativer har set dagens lys eller er 
under planlægning i direkte forlængelse af hele det 
strategiske arbejde med projektudvikling. Som ek-
sempler kan nævnes Ungdomskulturhuset, Sports- og 
Kulturcampus i Gellerup (herunder ’Gellerup Art Facto-
ry’), Filmbyens udvidelse (Filmby 3), Inkubatormiljøet 
i Filmbyen, Kulturproduktionscenteret for Børn, Den 
Internationale Børnelitteraturfestival Albus samt den 
internationale litteraturfestival LiteratureXchange.
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500 publikummer så Nobelpristageren Herta Müller, juni 2018, i Universitets Festsal under LiteratureXchange. Festivalen indtog 
hele byen med 160 arrangementer i samarbejde med byens kulturinstitutioner på traditionelle scener og i alternative byrum. 
LiteratureXchange udspringer af den store litterære satsning i Kulturhovedstadsåret.
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5.3 Europæisk Kulturregion

Erfaringer fra tidligere kulturhovedstæder viser, at det 
er væsentligt for projektets langsigtede effekter, at man 
inden kulturhovedstadsårets afslutning har planlagt og 
besluttet initiativer og strukturer, der skal bære erfaringer-
ne videre. 

Kulturhovedstadsprojektet har som tidligere beskrevet 
været en vigtig katalysator for det regionale kultursam-
arbejde til gavn for kulturaktører, borgere og besøgende 
i regionen. Samtidig har det været en platform, der har 
sat kulturområdet i spil med en række andre udviklings- 
områder som fx byudvikling, turisme, fødevarer og 
kreative erhverv.   

På den baggrund indledte kommunerne og regionen 
primo 2016 dialog om, hvordan det gode samarbejde og 
muligheder for tværgående initiativer kunne videreføres. 
I efteråret 2017 blev der taget politiske beslutninger i 
alle byråd og regionsrådet om at fortsætte samarbejdet 
under overskriften ”Europæisk Kulturregion”. I Aarhus 
har samarbejdet således sat sig det konkrete aftryk, at det 
regionale perspektiv nu for første gang er skrevet ind i kul-
turpolitikken. Dermed er Aarhus Kommunes deltagelse i 
Europæisk Kulturregion en del af kommunens strategi for 
at sikre det varige aftryk af kulturhovedstaden. 

Europæisk Kulturregion har foreløbig finansiering til 
2018-2019. Alle kommuner har afsat 1 kr. pr. indbygger pr. 
år til samarbejdet. Regionen dobler op og har desuden 
allokeret to årsværk pr. år i rollen som sekretariat for 
samarbejdet. 

Der skal være fokus på publikumsaktiviteter, samarbejde 
og kommunikation. I løbet af 2018 og 2019 præsenteres 
et stærkt kulturprogram på den nye hjemmeside 
www.kulturregion.dk. Samarbejdet har endvidere over- 
taget Facebooksiden fra Europæisk Kulturhovedstad, 
hvilket betyder, at mere end 60.000 kulturinteresserede 
borgere og besøgende fortsat vil blive holdt opdateret 
med en mangfoldighed af kulturtilbud fra hele regionen. 

I juni 2019 afholdes en fælles kulturfestival under over-
skriften Genopdag/Re-Discover. Titlen trækker tråde 
tilbage til temaet ”Let’s Rethink”, og peger samtidig på, at 
der er masser af nye oplevelser at gå ombord i – selv om 
vi ikke længere bærer titlen Europæisk Kulturhovedstad. 
Under temaet er der valgt tre fokusområder; Børn og 
Unge, By og land samt Bud på Fremtiden. 

Den første offentlige præsentation af det nye samarbejde 
skete i forbindelse med Kulturmødet Mors 2018, hvor 
Europæisk Kulturregion var ansvarlig for sin egen scene 
og to dages program. Programmet præsenterede både 
showcases og debatter med fokus på aftrykket efter 
2017 og det internationale perspektiv. En af talerne var 
EU-Kommissionens Direktør for Kultur og Kreativitet, 
Michel Magnier, der i sit oplæg roste Aarhus og Regionen 
for en eksemplarisk kulturhovedstad og redegjorde for 
hovedlinjerne i Kommissionens nye kulturstrategi, hvor 
Aarhus 2017 utvivlsomt har sat et aftryk. 

„Kultur er en investering, og hvis man gerne vil 
have den til at give overskud, er man nødt til at 
vedligeholde den over tid. Det virkeligt værdifulde i 
at være kulturhovedstad er, at det vil sætte gang i 
en strategi for lokal udvikling.” 

Interview med direktøren for Kultur og Kreativitet i 
EU-Kommissionen, Michel Magnier, ifm. Europæisk 
Kulturregions deltagelse på Kulturmødet på Mors, 
den 24. august 2018.
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Paneldebat på Europæisk Kulturregions scene ved Kulturmødet Mors 2018
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Ungdomskulturhuset – UKH er et tværkommunalt initiativ, der hele tiden udvikler sig i samarbejde med unge. Fællesskab om 
kunstneriske og kulturelle aktiviteter er et stærkt særkende for UKH. Blandt andet afholdes kulturfestivaler, der tjener som 
platforme for ung kunst. Festivalerne og mange af husets andre aktiviteter, finder sted på tværs af byen med kulturinstitutioner, 
ungemiljøer samt kommunale institutioner.
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6. Perspektivering 
– resultater af Aarhus Kommunes involvering

6.1 Overordnede overvejelser

En væsentlig ide bag denne rapport har været at 
dokumentere Aarhus Kommunes stærke involvering i 
kulturhovedstadsprojektet i hele perioden 2005-18 med 
det overordnede formål at vurdere betydningen heraf, 
hvilket forhåbentlig vil kunne inspirere kommende 
kulturhovedstæder.

Helt fra de første spæde overvejelser om at ansøge om tit-
len som Europæisk Kulturhovedstad i 2017 har der været 
stor enighed om, at den massive indsats, det ville kræve, 
også skulle have væsentlige effekter for byen ud over selve 
kulturhovedstadsåret. Derfor har det også i hele perioden 
været indlysende, at kommunens engagement i projektet 
skulle opretholdes konstant, hvor man i mange andre kul-
turhovedstæder har set, at kommunen, der har haft titlen, 
mere eller mindre har mistet interessen for projektet, når 
først titlen var i hus.

Årsagerne hertil kan være mange. Nogle steder har 
man overdraget opgaven med at realisere projektet til 
en selvstændig enhed med en forventning om, at dette 
arbejde ikke krævede en stor kommunal involvering, og 
at kommunen derfor kunne prioritere sine ressourcer til 
dens sædvanlige opgaver.

Andre steder er der opstået konflikter, når en ny ma-
stodont på kulturområdet pludselig bliver den vigtigste 
kulturfaktor i byen og måske overskygger byens generelle 
kulturpolitik og byens kulturinstitutioner. Dermed risikerer 
man, at projektet afkobles fra byens kulturpolitik og 
andre bystrategier, men også i værste fald, at der opstår 
decideret rivalisering til skade for både projektet og byens 
muligheder for at få noget ud af det.

I dette afsnit præsenteres nogle overvejelser om, hvad 
Aarhus Kommunes vedvarende engagement har betydet 
med hensyn til projektets mere generelle legacy (de varige 
spor), projektets organisatoriske styrke og dermed også 
dets evne til både at ”levere varen” og at modstå ydre 
pres, styrkelsen af det tværsektorielle samarbejde og 
betydningen for medarbejderudviklingen.
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6.2 Det varige aftryk

Af de resultater, Aarhus 2017 præsenterede i rapporten 
”Welcome Future” i april 2018, fremgår det bl.a., at 98 
% af aarhusianerne havde kendskab til Aarhus 2017, og 
at cirka halvdelen af disse mener, at Aarhus 2017 har 
bidraget til, at Aarhus er en god by. Flere undersøgelser, 
der er foretaget af analyse- og rådgivningsvirksomheden 
Epinion, viser, at kultur er den absolut vigtigste faktor, når 
aarhusianerne bliver spurgt, hvad der gør Aarhus til en 
god by. I den seneste undersøgelse fra 2018 var det 40 % 
af de adspurgte, der svarede på denne måde.

Der er således ingen tvivl om, at aarhusianerne har taget 
godt imod kulturhovedstaden, og at mange begivenheder 
har sat sig varige spor i deres erindring. Mere end 90 % 
af publikum til de største events i 2017 gav udtryk for, at 
oplevelsen havde været positiv.

Når det gælder projektets varige aftryk, er det af afgøren-
de betydning, at der på alle niveauer i kommunen – ikke 
mindst det politiske niveau – lige fra starten har været et 
så stort fokus på, at der skulle opnås langsigtede effekter. 
Dette muliggjorde, at kommunen i den periode, hvor 
alle var optaget af selve kulturhovedstadsårets indhold, 
kunne arbejde så intensivt med at planlægge, hvordan det 
varige aftryk kunne sikres. Dette skete både ved arbejdet 
gennem hele 2016 med kulturpolitikken for 2017-20 og 
det efterfølgende arbejde med legacy-strategien og med 
at sikre midler til realiseringen heraf. Dette er detaljeret 
beskrevet i afsnit 5.

I modsætning til mange andre kulturhovedstæder har det 
som nævnt aldrig været ambitionen med Aarhus 2017, 
at der skulle afsættes en række fysiske spor i form af nye 
kulturbygninger eller ny infrastruktur. Fonden har således 
ikke støttet kulturbyggerier eller lignende.

Det betyder dog ikke, at der ikke er opstået nye kultur-
initiativer og -institutioner i kølvandet på arbejdet med 
kulturhovedstaden. Eksempler, hvor Aarhus Kommune 
p.t. er tovholder, er Ungdomskulturhuset, Sports- og 
Kulturcampus i Gellerup (herunder ’Gellerup Art Factory’), 
Filmbyens udvidelse (Filmby 3), Inkubatormiljøet i Film-
byen, Kulturproduktionscenteret for Børn, Den Inter-
nationale Børnelitteraturfestival Albus samt den inter-
nationale litteraturfestival LiteratureXchange.

Et nyt samarbejde mellem byens største kulturinstitutio-
ner blev initieret af Aarhus Kommune i samarbejde med 
Fonden under overskriften ”Big 8”. Det omfatter de kom-
munale kulturinstitutioner Musikhuset Aarhus og Aarhus 
Symfoniorkester samt 6 selvejende institutioner: ARoS, 
Den Gamle By, Moesgård Museum, Aarhus Teater, Den 
Jyske Opera og Aarhus Festuge. Det skal blandt andet føre 
til nye samarbejdskonstellationer og en mere koordineret 
markedsføring.

Overordnet er det ambitionen, at hverken kommunen, 
kulturinstitutionerne eller andre involverede skal opleve, 
at vi fra 2018 er ”back to normal”. Som beskrevet i Kultur-
politik 2017-20 skal der i stedet være tale om en ny begyn-
delse – vel at mærke en begyndelse på et højere niveau.
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”Jeg kan godt lide den rumlighed, kulturliv og 
mangfoldighed er i byen.”
(Kvinde, 50-64 år) 

”Mange kulturelle muligheder: Fx Musikhuset, 
Moesgaard, Aros, Den Gamle By, dok 1, og 
især har 2017 jo været ekstraordinært.” 
(Kvinde, Over 65 år) 

”Den rette blanding af storbytilbud og 
samtidig kort til skov og hav (natur).”
(Kvinde, 30-49 år) 

”Hav og skov tæt på. En by i udvikling. En by 
der gør noget for miljøet.”
(Mand, Over 65 år) 

”Jeg mangler ingenting af en by mere end, 
hvad Aarhus kan tilbyde. Jeg bor tæt på 
Risskov, hvor man kan løbe en tur og føle sig 
lidt uden for byen (…) Byen er heller ikke for 
stor, så man kan komme rundt alle vegne 
med sin cykel ret hurtigt.”
(Mand, 18-29 år) 

„Det undrede mig, at Den Jyske Opera og Aarhus 
Teater aldrig før havde lavet noget sammen, og her 
i år ét efter Aarhus 2017 ønsker vi fortsat et godt og 
tæt samarbejde mellem kulturinstitutionerne for at 
bevare ånden fra 2017 og sikre, at Aarhus forbliver 
kulturel hovedstad også i morgen. […], siger opera-
chef Philipp Kochheim.”  

Nyt samarbejde mellem Den Jyske Opera og Aarhus Tea-
ter, Århus Stiftstidende, 16.11.18

Rapport af Epinion: Aarhusmålene - Temperaturmåling, 
Borgmesterens Afdeling, marts 2018
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6.3 Organisatorisk styrke

I de fleste kulturhovedstæder er planlægning og afvik-
ling af kulturhovedstadsåret placeret hos en selvstæn-
dig enhed, her i Aarhus hos en erhvervsdrivende fond.

Det er imidlertid en stor udfordring at skulle opbygge 
en medarbejderstab, administrative systemer og kom-
petencer på en meget bred front – fra kulturproduktion 
og kommunikation til fundraising på et som regel hidtil 
ukendt niveau. Der skal tiltrækkes kompetente medar-
bejdere, som kun kan tilbydes ansættelse i et kort åre-
mål, og der skal opbygges systemer, der tilfredsstiller 
de almindelige krav til forvaltning af offentlige midler.

Det er vigtigt at opretholde armslængden mellem 
tilskudsgiverne og projektet – især naturligvis kunst-
nerisk. Som tidligere nævnt er der også rent formelt 
grænser for, hvor meget en stifter af en fond må influ-
ere på fondens drift. Til gengæld er der store fordele 
forbundet med, at en fond med en begrænset levetid 
kan læne sig op ad de ressourcer og den viden, en stor 
kommune er i besiddelse af. Det betyder, at der skal 
findes den rigtige balance, hvis kommunen ikke vælger 
blot at overlade alt til Fonden.

Det er tidligere beskrevet, hvordan det tætte samarbej-
de mellem Fonden og forskellige afdelinger i og uden 
for kommunen i ”Readiness Committee” har lettet 
afvikling af de meget hyppige og meget store arrange-
menter i byens rum.

Det er også beskrevet, hvordan der har været et tæt 
samarbejde med Fonden, bl.a. gennem sparring på 
ledelsesniveau, hvilket har medvirket til at sikre en høj 
kvalitet i betjening af bestyrelsen og et højt informati-
onsniveau om Fondens aktiviteter hos kommunen.

Fonden har også nydt godt af den juridiske ekspertise i 
Borgmesterens Afdeling omkring hele fondskonstruk-
tionen, diverse godkendelsesprocedurer, regler om 
offentlighed og udbud m.v. Denne ekspertise er stillet 
til rådighed for Fonden som en del af kommunens 
forpligtelse til udlån af medarbejdere.

Et meget centralt, men nok også ganske usædvanligt 
samarbejde mellem Fonden og Aarhus Kommune var 
CØP’s varetagelse af økonomi- og personaleopgaverne 

hos Fonden – delvist som led i kommunens udlånsfor-
pligtelse. 

Det er ikke ukompliceret for en kommune at varetage 
disse funktioner for en fond, da kommunens egne 
systemer ikke alle kan anvendes, eksempelvis økono-
misystemet. Til gengæld er der en lang række funktio-
ner, som er lige så velegnede for en selvstændig fond, 
der skal administrere offentlige midler, som de er for 
kommunen. Det gælder fx procedurer omkring  
ansættelse og afskedigelse og forretningsgange 
vedrørende såkaldt ”følsomme udgifter” som rejse- 
og mødeudgifter.

Succesen for samarbejdet var naturligvis helt afhængig af, 
at Fonden selv bidrog til en ansvarlig økonomistyring og 
i øvrigt henholdt sig til den kompetencefordeling og de 
procedurer, der fremgik af aftalen med CØP.

Det er vurderingen, at dette samarbejde fungerede 
optimalt, og et vigtigt resultat heraf var, at Slots- og Kul-
turstyrelsens bekymringer omkring projektets økonomi 
heldigvis blev gjort til skamme, idet Fonden kan likvidere 
med en kapital på cirka 1,5 mio. kr. Et andet vigtigt resultat 
er allerede nævnt, nemlig at forskellige mediers kulegrav-
ning af økonomien og navnlig de følsomme udgifter ikke 
førte til afsløringer af afvigelser fra de gængse forretnings-
gange og dermed dårlig medieomtale.

Det kan altså konkluderes, at samarbejdet betød styr på 
økonomien, lønudbetalingerne og likviditetsstyringen. 
Dette afspejledes i ”rene revionsrapporter” og stor ros fra 
revisionsfirmaet og bestyrelsen, herunder erhvervsledere 
med ansvar for store virksomheder.  Kort sagt var der styr 
på bureaukratiet (forretningsgange mv.) samtidig med, at 
det var en særdeles billig administrativ løsning i kraft af 
udlånsordningen, og at man fik adgang til meget brede 
kompetencer, som allerede var til stede i CØP.



56

ARoS, Your Rainbow Panorama
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6.4 Tværsektorielt samarbejde

Det er en meget stor udfordring for mange byer at 
etablere et frugtbart samarbejde mellem de forskellige 
sektorforvaltninger, selv om det er almindeligt anerkendt, 
at forskellige fagområder vil kunne befrugte hinanden på 
mange måder. Det er en særlig udfordring for de europæ-
iske kulturhovedstæder at bringe kulturen i spil i forsøget 
på at skabe sammenhængskraft mellem de kommunale 
politikområder.

Allerede i ansøgningsfasen og tydeligt manifesteret i de 6 
strategiske mål, Aarhus Byråd vedtog i 2011, var det ambi-
tionen, at kulturhovedstadsprojektet skulle gribe ind over 
alle kommunens forvaltningsområder. Med valg af temaet 
”Rethink” – senere justeret til ”Let’s Rethink” – blev det 
signaleret, at man på alle områder skulle gentænke mor-
gendagens udfordringer, men med kunsten og kulturen 
som omdrejningspunkt: Hvordan kan kunst og kultur 
bidrage til at imødegå udfordringer som klimaforandring, 
byudvikling, ældreomsorg, udsatte borgere og boligområ-
der, erhvervsudvikling, uddannelse, demokrati osv.?

Det var en uvurderlig styrke, at der hele perioden igennem 
var stort set enstemmig opbakning til satsningen og 
dermed også et klart politisk signal om, at nok var det en 
kulturhovedstadstitel, men projektet var for hele byen og 
for alle afdelinger i kommunen.

Det var absolut en tankegang, der skulle modnes, men 
gennem Direktørgruppen, Den kommunale følgegruppe 
og diverse fora i de forskellige magistratsafdelinger kom 
man allerede i ansøgningsfasen på banen med projekt-
udvikling på en lang række områder. Fonden havde, fra 
den kom rigtigt i gang i 2013-14, den direkte kontakt til 
afdelingerne.

På et møde i kommunens Strategiske Lederforum i april 
2017 præsenterede afdelingerne et imponerende katalog 
af projekter, de hver især var involveret i. En nærmere 
dokumentation heraf ses i publikationen ”AFTRYK – 
Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017” fra april 2018, 
og i denne rapport (afsnit 4.1 og 4.2) er nogle af projek-
terne udvalgt med henblik på en vurdering af deres mere 
langsigtede betydning.

Hvorvidt denne bredere anerkendelse af, at kunst og kul-
tur også på længere sigt vil blive bragt i spil i udviklingen 
af andre sektorers udviklingsarbejde, kan kun tiden vise. 
Der er udviklet stærke konstellationer mellem kultur og 
byudvikling, kultur og sundhed, kultur i udsatte boligom-
råder, kultur og erhverv og mange andre, men det kræver 
en kontinuert indsats fra alle parter – og ikke mindst fra 
det politiske niveau - at bygge videre herpå, så ”Rethink” 
vedbliver med at være det mindset, man bygger politikud-
viklingen på, også når erfaringerne fra Aarhus 2017 ad åre 
begynder at fortone sig.

I Kulturpolitik 2017-20 siges følgende: ”På det organisato-
riske og politiske plan er målet at styrke tværinstitutionel-
le, tværsektorielle og tværfaglige samarbejder i regionen, 
og at Aarhus 2017 vil placere kunst og kultur højt oppe på 
den politiske dagsorden”. 

Aktuelt ser det ud, som om det er lykkedes langt hen 
ad vejen.

„Den Europæiske Kulturhovedstad har gjort Aarhus 
kommune endnu bedre til at arbejde sammen på 
tværs af afdelingerne. Der er knyttet stærke bånd 
både internt i kommunen og med eksterne partnere 
om nye samarbejdsprojekter.”   

Kulturrådmand Rabih Azad-Ahmad, AFTRYK – 
Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017, april 2018
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6.5 Kompetenceudvikling

En måde at opnå langsigtede effekter af et projekt på 
er at satse på kompetenceudvikling. Netop dette er en 
central del af filosofien bag ansøgningen. Her udvikledes 
begrebet ”Soft City” som samlebetegnelse for projekter 
med kompetenceudvikling som et af formålene. I Aarhus 
2017’s rapport ”Welcome Future” fra april 2018 anføres 
det, at 48 % af de gennemførte mere end 400 projekter 
havde kompetenceudvikling som et direkte formål.

Ud over den kompetenceudvikling, der har været meget 
udbredt blandt kulturaktører og andre, der har medvirket 
i 2017-projekter, var det også formålet med ”Udlåns-
modellen” at udvikle kompetencer hos de medarbejdere, 
der blev udlånt fra region og kommuner.

Dette formål er blevet opnået i ganske høj udstrækning. 
De udlånte medarbejdere er nu tilbage i de forvaltninger, 
de kom fra, eller har fået nye positioner. De har både 
udviklet nye færdigheder, men også nye tilgange til deres 
arbejdsopgaver, som åbner for nye opgaver og større 
ansvar.

Som eksempel kan nævnes CØP’s deltagelse i projektet. 
De involverede medarbejdere blev motiveret med mulig-
heden for kompetenceudvikling. En indledende skepsis 
i forhold til at skulle arbejde i en helt anden organisati-
onskultur og forlade sine vante rammer blev efterhånden 
afløst af entusiasme og stolthed over at være en del af 
noget så vigtigt for byen.

Målet om udlån af 50 årsværk fra Aarhus kommune blev 
ikke opfyldt, men regnes alt med og ikke kun de medar-
bejdere, der i 2013-18 helt eller delvist havde ansættelse 
i Fonden, er indsatsen fra Aarhus Kommunes ledere og 
medarbejdere langt højere. 

Måske kunne en anden udformning af udlånsaftalen med 
større incitament for, at afdelingerne kunne ”handle” om 
realiseringen af udlånet, have sikret, at flere medarbej-
dere var blevet udlånt. Den meget præcise fordeling af 
udlånsforpligtelsen mellem afdelingerne viste sig ikke at 
være helt fleksibel nok. Samme problematik gjorde sig 
gældende i forhold til bidraget fra de 18 kommuner uden 
for Aarhus. Ud over at udlånet her blev delt op i meget 
små bidder, var der også her en geografisk barriere for, at 
udlån var realistisk i alle tilfælde.
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6.6 Konklusion

Denne rapport er et vidnesbyrd om, at en by, der ønsker at 
blive Europæisk Kulturhovedstad, for at høste betydelige 
langsigtede effekter må indstille sig på en så massiv ind-
sats, at det næppe er muligt at forestille sig på forhånd.

Forhåbentlig dokumenterer den også, at det, hvis en 
sådan indsats prioriteres højt nok, er muligt at opnå bety-
delige effekter på mange områder, selv om denne rapport 
alene koncentrerer sig om de effekter, der opnås ved, at 
kommunen involverer sig så stærkt i projektet.

Den endelige evalueringsrapport fra projektet rethinkIM-
PACTS 2017, der præsenteres af Aarhus Universitet på en 
konference den 10. december 2018, vil dokumentere en 
lang række yderligere effekter - kulturelle, sociale, økono-
miske, imagemæssige og politisk/organisatoriske. Mange 
af disse kan naturligvis ikke henføres til Aarhus Kommu-
nes indsats og har ikke nødvendigvis at gøre med effekter, 
der kan mærkes i Aarhus.

Aarhus Kommune påtog sig ansvaret for at udarbejde den 
ansøgning, der førte til tildeling af titlen som Europæisk 
Kulturhovedstad 2017, men effekterne kan selvfølgelig 
især henføres til Fonden 2017, der gennemførte selve pro-
jektet, og de hundredvis af samarbejdspartnere, der var 
en del af projektet. Herunder skal det igen fremhæves, at 
det var af afgørende betydning, at en lang række nøgleper-
soner i Aarhus Kommune har medvirket i projekter, der 
gentænker eksisterende praksis og udvikler nye metoder.

Fonden gennemførte projektet i stor respekt for den 
ansøgning, der lå til grund for titlen, men satte også sit 
eget tydelige aftryk på indholdet. Aarhus Kommunes ved-
holdende engagement i projektet har ikke primært sigtet 
mod at sikre denne loyalitet over for ansøgningen, men 
på at sikre de varige aftryk. Indtil videre er resultatet heraf 
tilfredsstillende, men også om 5 og 10 år skulle det gerne 
være tydeligt, hvis den massive investering af ressourcer 
skal have sin berettigelse.

”Hvis I for godt 10 år siden havde vidst hvor stor en 
indsats for kommunen, det ville kræve at være Europæisk 
Kulturhovedstad, ville I så have ansøgt om titlen?”, bliver 
vi ofte spurgt. I dag er svaret let. Vi fik titlen, og det ser ud 
til, at vi høster de resultater, vi overhovedet havde kunnet 
drømme om at opnå. 

Om 10 år skulle svaret gerne være lige så indlysende, men 
det vil forudsætte, at det engagement fra kommunens 
side, som er dokumenteret i denne rapport, opretholdes 
med hensyn til en fortsat stærk kulturpolitisk satsning, en 
udbygning af det tværsektorielle samarbejde baseret på 
gentænkning af kerneområderne og en videreudvikling af 
det internationale engagement.
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BILAG 1

Nøgleposter i Aarhus Kommune 
i perioden 2005-2018

BORGMESTER:

Louise Gade Venstre  - december 2005

Nicolai Wammen Socialdemokratiet Januar 2006 - august 2011

Jacob Bundsgaard Socialdemokratiet August 2011 -

KULTURRÅDMAND:

Torben Brandi Nielsen Socialdemokratiet -  december 2005

Flemming Knudsen Socialdemokratiet Januar 2006 - februar 2009

Jacob Bundsgaard Socialdemokratiet Februar 2009 - december 2009

Marc Perera Christensen Det Konservative Folkeparti Januar 2010  - december 2013

Rabih Azad-Ahmad Radikale Venstre Januar 2014 -

KULTURUDVALGSFORMAND:

Uffe Elbæk Radikale Venstre - januar 2007

Rabih Azad-Ahmad Radikale Venstre Januar 2007 - december 2013

Steen Bording Andersen Socialdemokratiet Januar 2014 -

STADSDIREKTØR:

Niels Vad Sørensen  - 2008

Niels Højberg  2008 -

DIREKTØR FOR KULTUR OG BORGERSERVICE:

Kirsten Jørgensen  Hele perioden

KULTURCHEF:

Ib Christensen  - maj 2018

Lars Davidsen  Juni 2018 -
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Handlingsplan: Handlingsplan for projektet i perioden 2008-2012, herunder forløbet med de fire faser: kulturel 
kortlægning, visioner, projektworkshops og ansøgning, 35 sider, 2008

Samlemappe: Lanceringsmateriale om vision, aktuelle projekter i Aarhus, Aarhus´ styrkepositioner, Europæiske 
Kulturhovedstæder, processen frem mod 2017, 23 sider, 2009

SWOT-rapport Aarhus: Aarhus 2017 afviklede i juni 2009 tematiske swot-workshops og debatter, hvor lokale 
nøgleaktører og ressourcepersoner identificerede styrker, svagheder, muligheder og trusler, 232 sider, 2009

Unge - Street Culture: Kulturel kortlægning af Aarhus ‘Street-scene’. Udarbejdet af SkateMusic Park (SMP), 9 sider, 2009

120 arkitektstuderendes kortlægning: 3 workshops: 1:1 kortlægninger af udvalgte strækninger i Aarhus, 1:1 kort-
lægninger af udvalgte byrum i Aarhus og 1:1 undersøgelser af havnens potentialer som byrum, 2009-2010

Introduktionspjece, Region Midtjylland: Præsentation af projektet samt erfaringer fra tidligere kulturhovedstæder, 
12 sider, 2010

Introduktionspjece, Aarhus: Præsentation af projektet samt erfaringer fra tidligere kulturhovedstæder, 12 sider, 2010

SWOT-rapport Region Midtjylland: Aarhus 2017, Region Midtjylland og de midtjyske kommuner har engageret 
flere hundrede lokale nøgleaktører og ressourcepersoner i workshops og debatter i hele regionen, 172 sider, 2010

Kreative erhverv, del 1,2, 3 og 4: Kortlægning af de kreative erhverv: Hovedrapport, analyserapport, de kreative 
brancher i tal og bilag. Udarbejdet af Nyx, 386 sider, 2010

Kortlægning af idræt og motion: Kortlægning af idræt og motion, Idrættens Analyseinstitut, 114 sider, 2010

Kulturkortlægning, bind 1 og 2: Kulturkortlægning Aarhus og Region Midtjylland, bind 1 og 2, 286 sider, 2010

Aarhus set udefra - Aarhus som kulturby 2017 - Et kulturelt snapshot: Udarbejdet af Kultur- och medieproduktion 
09 K3 Malmö Högskola, 174 sider, 2010

Aarhus set udefra - Aarhus i en europæisk kontekst: Fem kortlægninger, der fokuserede på de komparative styrker 
og svagheder i byen sammenlignet med andre byer i form af livskvalitet, kulturel formåen og evaluering af økonomi, 
miljø og viden,73 sider, 2010

Aarhus set indefra - Dialogcaféer: Udarbejdet af Strong Bright Heart, 58 sider, 2010

Skjulte steder: Kulturel kortlægning af skjulte steder, glemte oaser og gemte byrum, 45 sider, 2010

Unge - Frontløbere: Kulturel kortlægning af Aarhus´ kulturelle undergrund og vækstlag, 63 sider, 2010

Kortlægningsrapport, bind 1: Rapporten er opbygget af to bind. Første bind beskriver bl.a. baggrunden for kort-
lægningsfasen, valg af metode, afholdte seminar m.v., 424 sider, 2010

Kortlægningsrapport, bind 2: Rapporten er opbygget af to bind. Andet bind rummer opsummeringer af de enkelte 
kortlægninger, 424 sider, 2010

Antologier: Bæredygtighed, demokrati og mangfoldighed: Aarhus 2017 har interviewet videnspersoner og modtaget 
essays om temaerne bæredygtighed, demokrati og mangfoldighed, 197 sider, 2011

Epinion, Region Midtjylland: Udarbejdet på baggrund af i alt 1684 gennemførte interview med repræsentativt 
udvalgte borgere i Region Midtjylland på 18 år og derover, udarbejdet af Epinion, 353 sider, 2011

Epinion, Aarhus: Udarbejdet på baggrund af i alt 592 gennemførte interview med medlemmer af Aarhus Kommunes 
Borgerpanel, udarbejdet af Epinion, 226 sider, 2011

COWI: Økonomisk måling af de kortsigtede turismeeffekter ved gennemførelse af Aarhus som Europæisk Kultur-
hovedstad 2017, udarbejdet af COWI, 2011

Temaplan - Byens rum, byens liv - byrumsatlas og anvendelsesmuligheder: Udarbejdet af Planlægning og Byggeri, 
Teknik og Miljø, Aarhus Kommune, 105 sider, 2011

Visionsseminarer: Rapporten afdækker visionsfasen og fremlægger de mere end 150 potentielle strategiske projekter, 
som processen genererede, 100 sider, 2011

BILAG 2

Publikationer udarbejdet ifm. ansøgningen
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