
MAGASIN 2

FILANTROPI  
& FONDsSTØTTE

MARTS 2015



KOLOFON
kulturledelse.dk - MAGASIN 2
ISSN 2246-8307 

www.kulturledelse.dk

www.facebook.com/kulturledelse

@kulturledelse

Redaktion
Peter Hanke - ph@exart.dk

Mette Gadegaard - mg@exart.dk

Jakob Høgh Sørensen - jhs@exart.dk

Camilla Juul Kjærgaard - cjk@exart.dk

Layout
Naja Årosin Laursen 

najaaarosin@gmail.com

Skribenter & interviewpersoner
Anker Brink Lund

Christian Edelvold Berg

Søren Bojer Nielsen

Karsten Ohrt

Peter Duelund

Jakob Høgh Sørensen

Mette Gadegaard

Forsidefoto
Stemningsbillede fra 

byggeriprocessen, 

M/S Museet for Søfart. 

Flickr: seier+seier

Magasinet udgives af 

Exart Performances

www.exart.org 

INDHOLD
Filantropi, fondsstøtte og kulturlivet 4 - 5
Om fondpraksis og magasinets 
temaer og relevans. 
Af redaktionen. 

FUP & FAKTA OM FILANTROPISKE FONDE  6 - 12
Om betydningen af filantropisk
fondsvirksomhed og offentlig støtte
i dansk kulturliv. 
Af Anker Brink Lund og Christian Edelvold 
Berg. 

InterView: SØREN BOJER NIELSEN 13 - 17 
Fondene er med til at sikre øget kvalitet 
og variation i dansk kulturliv. 
Interview med Søren Bojer Nielsen. 

Interview: KARSTEN OHRT 18 - 21
Det er en kongstanke for Ny Carlsbergfondet 
at arbejde i kunstens tjeneste og med respekt 
for kunstnere og kunsthistorikere. 
Interview med Karsten Ohrt. 

Interview: Peter Duelund 22 - 27
Ud fra en demokratisk kulturpolitisk synsvinkel 
er fondene for magtfulde og lukkede.
Interview med Peter Duelund. 

Case: StaDSTEATERET I HEIDELBERG 28 - 29 
Om foreningen af store fondsdonationer og 
crowdfunding. 
Af Jakob Høgh Sørensen. 

Case: M/S MUSEET FOR SØFART 30 - 32 
Om det prisvindende museums 
kontroversielle tilblivelse. 
Af Mette Gadegaard. 



kulturledelse.dk er et uafhængigt medie og en ressourceportal for
art management og kulturledelse i Danmark. 

kulturledelse.dk fokuserer på tre områder: 

LEDELSE OG ORGANISATION 
I KULTURLIVET

kulturledelse.dk:

• stimulerer nuværende   

   og kommende

   kulturledere i deres   

   gerning 

• identificerer ”best

   practice” i kulturlivet 

• fejrer det succesfulde         

   lederskab 

KUNSTENS POSITION I 
SAMFUNDET

kulturledelse.dk:

• arbejder på at øge

   relevansen i diskussionerne      

   om kunstens og kulturens    

   position i samfundet 

• bidrager til udviklingen af         

   forbedrede evaluerings-

   kriterier i kulturlivet 

• bidrager til at skabe et          

   æstetisk udgangspunkt  

   for diskussionen om ”best      

   practice” i kulturledelse 

FORSKNINGSFORMIDLING

kulturledelse.dk:

• samler og formidler        

   forskere og underviseres        

   erfaringer, undersøgelser      

   og forskningsresultater 

• opbygger en ressource-

   samling til ære for 

   studerende såvel som for      

   undervisere 

• ønsker at inspirere 

   praktikere i kulturlivet til at    

   søge ny viden 

Vidste du, at du kan følge
kulturledelse.dk på både 
Facebook og Twitter?

www.kulturledelse.dk
www.facebook.com/kulturledelse

@kulturledelse



4

filantropi, FONDSSTØTTE & kulturlivet 
Af redaktionen

I den offentlige debat og i diskussioner blandt 
landets kulturinstitutioner er der ingen tvivl om, 
at landets velgørende fonde, der deler store beløb 
ud til byggerier, samlinger, kultur og kunst hvert 
år, er et tilbagevendende og centralt tema. Fonde 
betyder mere og mere i kulturlivets finansiering, 
og især ved store byggerier og donationer til markante 
kunstsamlinger eller langtrækkende projekter 
er der næsten altid et medspil fra fondene. Men 
hvor afhængige har kulturlivets aktører gjort sig af 
fondenes velvilje, og hvordan påvirker den stigende 
indflydelse lederskabet i kulturinstitutionerne?

Med dette magasin ønsker kulturledelse.dk at bidrage 
til debatten om, hvordan fondspraksis og store 
private donationer indgår i et samspil med politiske 
beslutninger om tildeling af offentlige midler. 
Magasinet indeholder en artikel af professor, dr. phil. 
Anker Brink Lund og post.doc. Christian Edelvold 
Berg (Center for Civilsamfundsstudier, CBS), der 
afprøver en række mytiske påstande om filantropiske 
fonde i Danmark. I magasinet finder man desuden 
interviews med tre relevante skikkelser, som på 
forskellig vis forholder sig til disse påstande; Søren 
Bojer Nielsen, direktør i Det Obelske Familiefond, 
Karsten Ohrt, direktør for Ny Carlsbergfondet og 
Peter Duelund, lektor i Moderne Kultur på IKK, 
Københavns Universitet. 

I de skandinaviske velfærdsstater er der tradition for 
en stor grad af offentlig finansiering, og kulturlivet 
har i årevis været vant til at administrere efter de 
midler, der blev tildelt alene fra nationale og lokale 
kasser. Men som fondsdirektør Søren Bojer Nielsen 
påpeger, er der de sidste årtier sket et skifte, der gør, at 
nutidens kulturfinansiering minder mere om praksis 
i f.eks. Tyskland og England, hvor donationer fra rige 
enkeltpersoner eller fonde i større stil udgør en del af 
kulturfinansieringen som et helt almindeligt princip. 
Det samme gør sig gældende i USA, hvor der er 
betydeligt mindre offentlig støtte til kulturen, og 
hvor det i højere grad ses som en social forpligtelse 
at donere midler til undervisning og kultur, hvis man 
er i besiddelse af en formue. Er finansieringen af 
dansk kulturliv på vej mod amerikanske fundraising-
tilstande?

Almene og velgørende fonde er altruistiske institutioner, 
der er forpligtet til at gavne samfundet og donere 
de skattebegunstigede midler efter en række 
formålsbestemte kriterier, hvor pengene gives tilbage 
til fællesskabet. Denne mekanisme har muligvis den 
effekt, at større substantielle midler går til kultur, hvor 
en tilsvarende skatteindbetaling fra virksomheder 
med store overskud måske/måske ikke ville være 
gået til kulturformål. Kan det være, at fondspraksis 
direkte beskytter kulturlivets finansiering? >>

Flickr: mmarsupilami
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For de enkelte projekter og institutioner er finansierings-
kilderne altså vokset betragteligt i løbet af de sidste 
20 år - siden den nuværende fondspraksis har etableret 
sig. Men er friheden til at vælge sin egen retning bi-
beholdt? I hvilken grad udgør de store muligheder 
for at skaffe fondsmidler til f.eks. spektakulære byg-
gerier et pres på den offentlige finansiering og dén 
prioritering, som politikerne skal varetage? 

I den offentlige debat er det vidt berømmede sam-
arbejde mellem offentlige og private aktører blevet 
en norm i dansk kulturliv, og fondenes medvirken 
opfattes i stigende grad  som en selvfølge. Der er dog 
mange myter omkring danske fonde og den praksis, 
der er vokset frem i løbet af de sidste 20 år, og det er 
sundt at træde et par skridt tilbage og se nærmere på 
nogle historiske forudsætninger og anskue de gængse 
påstande om magtkoncentration og lukkethed, som 
lige nu er en følgesvend til de forøgede muligheder. 
Som både artiklen af Anker Brink Lund og Christian 
Edelvold Berg og magasinets tre interviews påpeger, 
er der mange grunde til at se mere nuanceret på myter, 
fordomme og facts om både magtforhold og fondenes 
indflydelse. 

Karsten Ohrt forholder sig bl.a. til spørgsmålene om 
magtfordelingen i fondspraksis - mellem institutioner, 
fonde og offentlig kulturpolitik - ved at fokusere på 
de normer, som kulturledere må følge i et vist mål for 
at komme i betragtning til uddelingerne. Men der er 
ingen grund til at forklejne, at fonde i dag spiller en 
helt anderledes aktiv rolle for udviklingen af kultur-
livets stort anlagte strategier sammenlignet med tidlige-
re tider. Peter Duelund påpeger bl.a., at der er behov 
for en langt større gennemsigtighed og en mere åben 
diskussion af de virkninger, fondene har på de kultur-
politiske prioriteringer, og i hvilken grad kulturlivet 
har gavn af den katalytiske effekt, som fondenes tilstede-
værelse medfører. 

Best practice?
Til sidst i magasinet beskrives to yderpunkter for 
succesfuld fondspraksis; For det første omstændig-
hederne omkring det prisvindende M/S Museet for 
Søfart i Helsingør, hvis tilblivelse har været kon-
troversiel, men som åbnede i 2013 som følge af 
donationer fra 11 danske fonde – og desuden et 
eksempel fra Tyskland, hvor en indsamling til en 
stor renovation af Stadsteatret i Heidelberg i 2007 

formåede at forene store fondsdonationer med 
crowdfunding i kraft af en meget bred folkelig op-
bakning til teatret. 

Begge eksempler har resulteret i, hvad man umiddelbart 
ville kalde en succes. Søfartsmuseet i Helsingør har 
opnået store besøgstal og er bl.a. blevet anerkendt 
arkitektonisk adskillige gange på et internationalt 
plan. Men er dette resultatet af en form for hasardspil, 
der overskrider grænsen for entreprenant adfærd i 
kulturlivet – selvom det er gået godt? Og i Heidelberg 
har Stadsteatrets tre efterfølgende sæsoner efter 
åbningen af den nye bygning fortsat en langt bedre 
billetsalgsprocent end tidligere – en effekt, der nok 
ikke kun kan tilskrives en bygningsrenovation, men 
måske også følelsen af mentalt ejerskab fra byens 
befolknings side. 

Fonde versus crowdfunding
Fondenes magt til at realisere store kulturprojekter 
er bevist mange gange. Omvendt er der i dagens 
Danmark også opstået en større og klarere tendens 
til, at donationer fra et bredt udsnit af danskere kan 
gøre kunst- og kulturprojekter levedygtige. Crowd-
funding er blevet et helt almindelig fænomen, hvilket 
betyder, at befolkningen, som ellers ofte ses som 
enten vælgere eller kunder, i stigende grad bliver 
støtteydere efter et princip, der minder om fondenes 
tildelinger. Den store transparens i kollektive, digitale 
indsamlinger giver en del nye og uprøvede kultur-
projekter chancen for at lykkes på måder, der aldrig 
har kunnet gennemføres tidligere.

Det historiske perspektiv i artiklen af Anker Brink 
Lund og Christian Edelvold Berg viser, at danske 
fonde tidligere har betydet mere økonomisk, end 
hvad tilfældet er nu. Men med crowdfunding-
modeller og fondsdonationer i vækst er der nok ikke 
tvivl om, at de kommende års finansieringsmodeller 
i kulturlivet vil undergå flere forandringer. Den 
digitale udvikling med langt større transparens, 
end vi før har set i forbindelse med uddelinger, 
vil ganske givet øges. I takt med at crowdfunding-
kulturen spreder sig yderligere, bliver det interessant 
at se, i hvilket omfang fondene ønsker at deltage i en 
stærkere grad af synlighed, som også kommer til at 
omfatte beslutningsprocesser og værdigrundlag. 
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FUP & FAKTA OM FILANTROPISKE FONDE 
Af Anker Brink Lund og Christian Edelvold Berg, CBS Center for Civilsamfundsstudier

Med jævne mellemrum bringer dansk presse kritiske artikler om ”De stenrige og 
magtfulde fonde”, der på grund af offentlige nedskæringer har sat sig tungt på dansk 
kulturliv. Men hvor stor betydning har filantropisk virksomhed egentlig sammenlignet 
med skattefinansierede bidrag fra stat og kommuner?

Ved CBS Center for Civilsamfundsstudier har vi 
besluttet at underkaste dette spørgsmål en systematisk 
behandling og sammenligne med tilsvarende for-
hold i udlandet. Samtidig forsøger vi at nuancere 
nogle af de påstande, der verserer i debatten. Det er 
en ganske arbejdskrævende opgave, så vi har søgt 
eksterne midler til formålet. Realdania og Tuborg-
fondet har givet bidrag, så husk lige at slå kilde-
kritikken til, når du læser videre: Selvom vi naturligvis 
som offentligt ansatte forskere er ganske og aldeles 
uhildede, kan det jo aldrig helt udelukkes, at fonds-
penge påvirker dømmekraften. Det gælder både i 
akademiet og i kulturlivet. 

Påstand 1: Offentlig kulturstøtte ville øges, 
hvis man afskaffede fondenes skattefradrag 
Antallet af fonde i Danmark blev markant øget i de 
glade tressere, hvor også de offentlige udgifter og 
skatterne steg markant. Det var først efter vedtagelsen 
af fondsbeskatningsloven af 1987, at filantropiske 
bevillinger til kulturformål for alvor blev øget. Fler-
tallet i folketinget ville med det nye regelsæt sidestille 
fonde med aktieselskaber og individuelle filantroper 
– dog således, at der ved almennyttige fondsud-
delinger gives et særligt konsolideringsfradrag. Hvor 
stor værdi dette indirekte statstilskud har, lader sig 
kun beregne kontrafaktisk. Fuld beskatning ville dog 
næppe indbringe mere end halvdelen af det beløb, 
der nu uddeles af private til kulturelle formål.

Det er næppe heller sandsynligt, at et ekstra skatte-
provenu ved afskaffelse af fradragsreglen ville blive 
øremærkede til kulturelle formål. Gaver fra 
filantropiske fonde har været betydeligt større end 
væksten i de kommunale kulturbudgetter og gevinster 
ved finanslovsforhandlingerne. Når vi beregner 
filantropiens værdiskabelse for perioden 2000-2013, 

er det faktisk kun forskningsbevillingerne, der målt i 
milliarder overgår fondsbidrag til kulturformål.

Den nye fondslov, der trådte i kraft ved årsskiftet, har 
i øvrigt netop skabt empirisk grundlag for systematisk 
afprøvning af påstand nr. 1: Ikke-erhvervsdrivende 
fonde med under en million i grundkapital mister 
faktisk deres konsolideringsfradrag. Med det 
nuværende renteniveau betyder det, at de får mindre 
at dele ud af i de kommende år. Derved mister 
kulturlivet noget af den mangfoldighed, som de små 
og mellemstore fonde bidrager med. Nogle gange 
kan de selvsupplerende fondsbestyrelser måske nok 
forekomme egensindige i deres uddelingspraksis. 
Men helt at undvære dem som supplement til 
offentlig støtte, er det nok de færreste af kulturens 
folk, der ønsker sig. 

Påstand 2: Dansk kultur er mere afhængig af 
fondsstøtte nu end tidligere
Denne påstand luftes ofte i pressen, uden at begreberne 
”afhængighed” og ”tidligere” defineres særligt klart. 
Men om påstanden holder stik afhænger faktisk af 
tidsperspektivet. Ser vi på perioden efter gennem-
førelsen af fondsbeskatningsloven i 1987, er der ganske 
rigtigt sket en fordobling af den årlige fondsstøtte til 
kunst og kultur. Samtidig er de offentlige bevillinger 
stagneret i købekraft. Især når det gælder anlægs-
arbejder, er fondene derved kommet til at spille en 
mere fremtrædende rolle, end tilfældet var i de første 
årtier efter Kulturministeriets oprettelse i 1961.

Men hvis vi ser endnu længere tilbage i tiden, spillede 
private filantroper faktisk en langt større rolle for 
kulturlivet. Ny Carlsbergfondet (stiftet 1902) var 
frem til oprettelsen af Statens Kunstfond i 1964 helt 
afgørende som mæcen for billedkunsten. Undervejs 
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Kulturstøttende fonde stiftet EFTER 1961
 
Knud og Dagny Gad Andresens Fond
Dronning Margrethe og Prins Henriks 
Fond
Salling-fondene 
Museumsfonden af 7. December 1966
Midtjysk skole- og kulturfond
Aarhus Stiftstidendes fond 
Politiken Fonden
Jyllands-Postens Fond 
Familien Hede Nielsens Fond
VILLUM FONDEN
Aase og Ejnar Danielsens Fond 
Palle og Kirsten Diges Fond
Dreyers Fond
Egefonden
Louis-Hansen Fonden 
Fonden af 29. december 1967 
Roskildefonden 
VELUX FOMDEN
Nationalbankens Jubilæumsfond
Færchfonden
Charlotte og Richard Mortensens fond 
Bikubenfonden
Nordea-fonden
Beckett-Fonden
15. Juni Fonden
Lokale- og Anlægsfonden
Arbejdsmarkedets Feriefond
Bergiafonden (Nivågårdsamlingen)
Bestsellerfonden
Ledreborgfondet 
Wilhelm Hansen Fonden 
The Merla Art Foundation
Kronprins Frederiks og Kronprinsesse 
Marys Fond
Spar Nord Fonden
Realdania
Else og Erik Jørgensens Familiefond 
OJD Fonden

… og mange selvejende institutioner

Kulturstøttende fonde stiftet før 1960
 
Stiftelsen Sorø Akademi
Ad usus publicos 
Det Classsenske Fideicommis 
Den Hielmstierne Rosencroneske 
Stiftelse 
Den Suhrske Stiftelse 
Den Raben-Levetzauske Fond 
Carlsbergfondet Afdeling C 
(Frederigsborgmuseet)
Albertina-Legatet 
Ny Carlsbergfondet 
Carlsen-Langes Legat 
Egmont Fonden 
Kraks Legat
Otto Mønsteds Fond
Nordisk Insulinfond (1926
Tuborgfondet
Ole Haslunds Kunstnerfond
Billedhugger Tegner og Hustrus Legat 
Knud Højgaards Fond 
Augustinus Fonden
A.P.Møller fondene
Fonden til Fædrelandets Vel 
Lauritzen Fonden
C.L. Davids Fond og Samling
Sonningprisen 
Ida Løfbergs Fond (Det ny Teater) 
Kronprinsesse Ingrids Fond
Novo Fonden 
Hempel Fonden
G.E.C. Gads Fond
Konsul George Jorck og Hustrus Fond 
Det Obelske Familiefond
Louisiana-fondene 
Rungstedlund-fonden 
Søren Gyldendal Fonden
Jacob Gades Legat
Oticon Fonden 
Lundbeckfonden 

… og mange mindre fonde og legater
 



trådte mange andre små og store fonde til. For dansk 
kulturliv som helhed udgjorde fondsfinansiering over 
20 procent i perioden 1901-1960, faldt så til under 5 
procent i 1961-1987, og steg igen til små 10 procent 
i perioden efter 1987. Det er kort sagt et faktum, at 
dansk kultur er blevet mere afhængig af fondsstøtte 
i de seneste år. Og fondsstøtten får ekstra vægt, fordi 
den ofte går til det skæve og nyskabende, nogle 
gange benævnt ”flødeskummet”, eller til at tænke 
stort og utraditionelt. Men det er også et faktum, 
at sektoren var endnu mere præget af filantropisk 
indsats ved begyndelsen af forrige århundrede. Og 
sammenlignet med udlandet, er dansk kulturliv 
både før og nu først og fremmest dybt afhængig af 
stat og kommuner. 

Tabel 1 viser udviklingen i offentlige kulturbevillinger 
2007-2014. De skiftende regeringer foretrækker at 

måle den slags i løbende priser, så det fremgår, at 
kulturen har modtaget lidt over 3,2 mia. kroner 
mere i perioden. Men når vi tager højde for pris- 
og lønudvikling, er kulturbudgetterne samlet set 
kun steget med ca. 400 mio. kr. Bemærk også den 
markante nedgang fra 2009-2010, der først blev 
genoprettet i 2012. Kommunerne er i 2013 fortsat 
under investeringsniveauet anno 2007, hvorimod 
de statslige bevillinger i faste priser er steget med 
443 mio. kr. Ved fordelingen af nogle af disse penge 
optræder staten faktisk på samme måde som de 
private fonde, da her er tale om konkurrenceudsatte 
puljemidler. Noget tilsvarende gør sig gældende for 
tips- og lotto-midlerne.

Tabel 2 viser udviklingen af finansieringen på udvalgte 
kulturemner omregnet til 2007-priser. Det vil sige, 
at vi har renset tallene for inflation ved hjælp af et 
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prisindeks, for at give et mere retvisende billede 
af, hvordan økonomien for de offentlige kultur-
institutioner har udviklet sig. Tallene er interessante 
på flere måder. Først og fremmest fordi der har været 
ganske store udsving mellem prioriteringen af for-
skellige kulturområder. Samlet set har museerne for 
eksempel mere at gøre godt med nu end i 2007, men 
finansieringsniveauet har varieret noget. Biblioteker 
har fået reduceret deres råderum med 182 mio. kr. 
i faste priser, også her med relativt store udsving. 
Scenekunst har fået reduceret deres bevilling, og 
det samme er tilfældet for Design, mens Arkitektur 
og Billedkunst kan notere stigninger sidst i perioden.

Uanset om den enkelte kulturinstitution er blevet 
ramt af disse forskydninger, har politiske udmeldinger 
om, at der ikke vil være flere midler til kulturområdet 
formodentligt sat overvejelser i gang om, hvordan 
institutionerne kan skaffe supplerende midler,  
f. eks. fra fonde, der da også har øget deres bevillinger 
til disse formål fra 2007-2013. Det skaber alt andet 
lige en oplevelse af øget afhængighed.

Påstand 3: Filantropiske fonde bestemmer 
alt for meget i dansk kulturliv
Det er altså et faktum, at dele af dansk kulturliv på 
det seneste oplever større afhængighed af fonds-
midler. Måske som følge af nedsat væksttempo i 
offentlige budgetter målt i faste priser. Vurderet 
i forhold til fortidens ”afhængigheder” af private 
mæcener, er påstanden om ”mere nu end tidligere” 
dog næppe mur- og nagelfast. Men derfor kan det 
jo godt opleves som urimeligt, at private aktører 
uden demokratisk mandat øver indflydelse på det 
skattefinansierede kulturliv.

Ingen ved med sikkerhed, hvor meget fonde alt i 
alt uddeler til hvilke formål. Så tallene i Tabel 3 [på 
næste side] skal tages med forbehold. Bemærk også, 
at offentlige bevillingsgivere medregner udgifter 
til sport og folkeoplysning i sine kultur-tal, hvilket 
ikke er tilfældet for de kulturelle indberetninger af 
fondsbevillinger. Men selv med disse forbehold er 
fondsstøtten væsentligt mindre end de bevillinger 
staten og kommunerne bevilger til kulturelle 
formål, som det også fremgår af Tabel 1 og 2.  >>

FUP & FAKTA OM FILANTROPISKE FONDE

skribent 
Anker Brink Lund er professor, dr. phil. og 

forskningskoordinator ved Center for 
Civilsamfundsstudier, Copenhagen Business 
School. Han er uddannet i statskundskab og 

strategisk kommunikation og har tidligere 
været ansat som forsker og underviser ved 

Danmarks Journalisthøjskole, Roskilde 
Universitet og Syddansk Universitet. Ankers 

særlige forskningsinteresser omfatter 
fonds- og medieledelse, stakeholder-analyse 

og måling af værdiskabelse.

skribent 
Christian Edelvold Berg er postdoc ved 

Center for Civilsamfundsstudier,
Copenhagen Business School og 

chefkonsulent i Kulturstyrelsens mediekontor.
Christian er uddannet i statskundskab og er 

PhD i årsager til politisk regulering. I sin
 forskning arbejder han med krydsfeltet

mellem stat, marked og civilsamfund og 
særligt om spørgsmålet om værdiskabelse 

inden for forskning og de kulturelle industrier. 
Indeværende arbejder han særligt med

fondes samfundsmæssige betydning.
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Hovedparten af den private kulturstøtte går til museer. 
For fuldstændighedens skyld burde der ovenikøbet 
til de uddelte beløb (præsenteret i Tabel 3) lægges 
andre bidrag; først og fremmest de bundne fonds-
midler, der understøtter selvejende institutioner 
som Davids Samling, Louisiana og Frederiksborg 
Museet. Sådanne operative fondskonstruktioner 
bliver der stadig flere af, bl.a. fordi private givere i 
partnerskab med stat og kommune ønsker at etablere 
selvbestemmende driftsorganisationer. 

Hvad angår selvbestemmelse, er private fonde i 
modsætning til offentlige myndigheder ikke underlagt 
et formelt armslængdeprincip. Private filantroper 
skal hverken stå til regnskab for folketinget, kommunal-
bestyrelsen eller konsultere sagkyndige udvalg. De 
kan sådan set blande sig i alle enkeltheder, når det 
gælder støttebeslutninger. Men de gør det sjældent. 
Ikke kun fordi det kan skabe stormvejr i medierne 
eller politisk intervention. Men også fordi fondene 

efterhånden er blevet så professionelle i deres filan-
tropiske virksomhed, at de hellere vil give en kvalificeret 
håndsrækning end et uforpligtende håndtryk.

Hertil kommer, at fondenes selvbestemmelse ikke 
udelukkende er knyttet til de penge, de faktisk bevilger, 
men i høj grad også til de mange projekter, fonds-
bestyrelserne vælger fra – med eller uden begrundelse. 
Konsekvensen af sådanne fravalg kan illustreres 
med et tankeeksperiment: Forestil dig, at ti ”stenrige” 
fonde med blandede formål blev enige om at holde 
en kulturpause på et år eller to, hvor de i stedet ude-
lukkende gav støtte til andre formål. Det ville virkelig 
være en fondsbeslutning, der kunne mærkes. Men 
fondene er netop så forskellige, at de aldrig i praksis 
kunne blive enige om noget i den retning, så vi får 
aldrig noget entydigt svar på, hvor meget fonde faktisk 
bestemmer i dansk kulturliv. >>

Operaen i København. Flickr: Florian Plag
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Fondsbestyrelsernes selvbestemmelse kan i øvrigt 
kun finde sted inden for rammerne af stifters 
vedtægter, der vogtes nidkært af Civilstyrelsen. 
Indflydelsen begrænses yderligere derved, at fondene 
sjældent helt og holdent definerer deres egne 
projekter. De fleste initiativer kommer i stand 
på grundlag af ansøgninger. At bestemme noget 
afgørende forudsætter derfor, at fondene rent 
faktisk har noget kvalificeret at vælge imellem. På 
den baggrund har den private filantropi samme 
vilkår som tipsmidlerne og de offentlige puljer, 
der forsøger at forene armslængdeprincippet med 
programtænkning og konkurrenceprincipper. 

Samlet set er det et faktum, at fondenes bestem-
mende indflydelse øges, hvis statsmagtens basis-
bevillinger reduceres. Det ser man tydeligt i USA 
og Storbritannien. Så den offentlige kulturpolitik 
bestemmer i sidste instans balancen mellem den 
offentlige og private indflydelse. Alt i alt skønner vi, 
at private fonde bidrager med cirka 2 milliarder årligt 
til dansk kultur, der samtidig henter mere end 22 
milliarder fra offentlige kasser, når vi tager sport og 
fritidsaktiviteter med.

At lade alle kulturbevillinger forvalte af offentlige 
myndigheder under folkevalgt kontrol, kan på den 
baggrund lyde mere demokratisk. Men prisen ville 
formodentlig blive mindre pluralisme i finansieringen 
plus mere mærkbar konkurrence med andre velfærds-

ydelser og dermed på længere sigt færre midler til 
kunst og kultur. 

Påstand 4: Fondsbevillinger påfører det 
offentlige ekstra omkostninger
Filantropiske fonde har i de seneste år finansieret 
mange omkostningskrævende anlægsarbejder og 
ombygninger. Dermed kan nye mursten medvirke til, 
at skattekroner bindes til vedligeholdelse og andre 
former for drift. Under stram budgetstyring kan det 
gå ud over udstillinger, forskning, formidling og 
andre former for kreativitet. Eksterne midler kan 
desuden begrunde nedskæringer. Både for de institu-
tioner, der har svært ved at skaffe fondsmidler, og 
for dem, der er så dygtige til det, at stat og kommune 
benytter lejligheden til at reducere grundbevil-
lingerne.

Operaen i København bruges ofte som eksempel 
på, hvor galt det kan gå. Bygherren var dog ikke 
ude på fup. A.P. Møller Fonden troede faktisk, at 
der var taget højde for problemet ved på forhånd at 
indgå aftaler med både stat og kommune, som lovede 
ekstra driftsbevillinger i størrelsesordenen 140 
mio. kr. I politisk styrede systemer holder sådanne 
aftaler imidlertid kun, indtil de folkevalgte træffer en 
anden beslutning. Flertal kan skifte, og nye opgaver 
presse på. Det er ofte filantroperne, der får skylden 
for den slags trakasserier, selvom de har begrænset 
indflydelse på dem. >>

FUP & FAKTA OM FILANTROPISKE FONDE
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Både gavegivere og modtagere bærer et ansvar for 
sikring af god fondspraksis. Begge har de tilbøjelig-
hed til at undervurdere langsigtede følgevirkninger. Så 
helt fundamentalt er påstand nr. 4 korrekt: Fonds-
bevillinger kan påføre skatteborgerne ekstra udgifter 
til drift, særligt ved spektakulære nybyggerier. Men 
da de folkevalgte og deres embedsværk selv har sagt 
ja til at modtage murstenene, burde drift og vedlige-
holdelse ikke komme bag på dem.

Som det fremgår af Tabel 4 har stat og kommune 
mindre økonomisk handlerum til anlægsbevillinger 
til kulturformål end kulturinstitutionerne kunne 
ønske sig. Derfor deltager mange af kulturens 
folk mere eller mindre frivilligt i tidkrævende 
”fondræs” med henblik på at få bedre rammer 
til kulturaktiviteterne. Det kan ikke undgå at 
beslaglægge offentlige midler, som ellers kunne 
være anvendt anderledes, hvis man ikke først skulle 
bruge kræfter på ansøgninger og derefter på at sikre 
driften i de bevilgede anlæg. 

Men argumentationen kunne retfærdigvis også 
vendes om: Private fondsmidler kunne jo faktisk 
bruges til andre almennyttige formål, hvis de ikke 
blev bundet til offentlige kulturprojekter. Så til 
syvende og sidst er det kulturlivets egne ledere, der 
i rollen som mere eller mindre kreative ansøgere 
bestemmer, hvilke anlægsarbejder, der skal forsøge at 
inddrage privat kapital – og dertil knyttede offentlige 
driftsudgifter. 

PS: Vurderingen af fup og fakta er
baseret på et igangværende 
forskningsprojekt, hvorfra flere resultater 
offentliggøres i en bog med arbejdstitlen 
”Den danske fondsbevægelse – 
værdiskabelse med almene virkninger”, 
der udkommer i efteråret 2015. 

Ressourcesamling
kulturledelse.dk stiller en levende ressourcesamling til rådighed 
for et art management-community, samt praktikere og 
beslutningstagere i kulturlivet. I ressourcesamlingen akkumuleres 
bøger, tekster og materiale med citater, kommentarer og 
anbefalinger til gavn for studier og undersøgelser af feltet. Det 
er også et formål at samle caseundersøgelser og abstracts af 
eksamensopgaver og forskningsartikler, samt anden relevant 
litteratur inden for art management og kulturledelse. 
  
http://kulturledelse.dk/category/ressourcesamling/
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Interview: SØREN BOJER NIELSEN 
Af redaktionen

Ville offentlig kulturstøtte øges, hvis man 
afskaffede fondenes skattefradrag?
Jeg tror ikke et øjeblik på den påstand, ligesom jeg 
ikke tror på, at de penge som staten ville få ind ved 
at afskaffe fondenes særlige fradrag ville gå direkte 
til kulturelle formål, på samme måde som de gør nu. 
Fonde er skattepligtige på lige fod med andre erhvervs-
virksomheder, hvilket vil sige, at de skal betale skat, 
pt. ca. 24%, af deres overskud, men har fradrag for 
deres udgifter. For fonde er de almene uddelinger fra-
dragsberettigede udgifter, men fondene får et ekstra 
skattefradrag på yderligere 25% for de almene 
uddelinger. Det betyder, at når en fond uddeler f.eks. 
100 mio. kr. til et alment velgørende formål, så sparer 
fondet ca. 29,5 mio. kr. i skattebetaling.

Det vil også sige, at når en fond uddeler 100 mio. kr. 
- eksempelvis til et kulturelt formål - går staten altså, 
alt andet lige, glip af 29,5 mio. kr. i skattebetaling, fordi 
fondet får et skattefradrag for uddelingen. Det er 

disse to tal – 100 mio. kr. uddelt eller 29,5 mio. kr. 
i skattebetaling - der skal sammenlignes, og jeg tror 
altså ikke på, at det offentliges kulturstøtte vil øges, 
hvis fondsuddelingerne skæres ned til fordel for en 
øget skattebetaling.

Er fondene så ligefrem med til at beskytte 
kulturlivet?
Jeg ser fondene som et supplement til dét, det offentlige 
kan tilbyde og gør inden for kunst- og kulturfeltet 
i Danmark. Man kan sige, at fondene er med til at 
beskytte kulturlivet i den forstand, at vi er med til at 
sikre, at der er flere penge til rådighed til at skabe nye 
initiativer i kulturlivet. 

Er dansk kultur mere afhængig af fonds-
støtte nu sammenlignet med tidligere tider?
Anker Brink Lund og Christian Edelsvold Berg gør i 
deres artikel meget godt rede for, at det er et spørgsmål 
om, hvad ”tidligere” betyder. I forhold til hvordan 
kulturlivet hang sammen for 100 år siden, er påstanden 
ikke sand. Men i forhold til for 10-15 år siden, er det 
rigtigt, at der er en større privat sponsorering. Hvorvidt 
det er en afhængighed, er et helt andet spørgsmål. Jeg 
vil formulere det sådan, at ja, der er flere private midler 
til rådighed i dag, end der var for 10-15 år siden. >>

SØREN BOJER NIELSEN
Søren Bojer Nielsen har været direktør i 

Det Obelske Familiefond siden 2010 og har 
ansvaret for fondens uddelinger til kunst og 

kultur. Søren er uddannet cand. oecon. og 
har tidligere været Musikchef for Sjællands 

Symfoniorkester, producent ved DR 
Symfoniorkestret og forretningsfører for 

Odense Symfoniorkester. Fra 2003 til 2007 
var Søren medlem af Statens Kunstråd og 

formand for Kunstrådets Musikudvalg. 

DEN OBELSKE FAMILIEFOND
Det Obelske Familiefond er en 
erhvervsdrivende familiefond, der 
blev etableret i 1956 af Asta Obel, 
eneejer af tobaksvirksomheden C. W. 
Obel A/S. Fondet har fire overordnede 
indsatsområder; Forskning og 
uddannelse, sociale formål og sundhed, 
kunst og kultur samt Nordjylland, 
hvor fondet har sine rødder.
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Men er afhængigheden så større nu, hvor 
der er flere midler til rådighed? 
Jeg mener netop, at der er stor forskel på afhængighed 
og hvad der er til rådighed. Det er bestemt et problem, 
at nogle mennesker bliver afhængige af alkohol, 
mens det er en stor fordel for de mange, at der er en 
bred vifte af alkohol til rådighed.

I stillingsbeskrivelser for f.eks. museums-
direktører er det nu en fast opgave, at man 
skal kunne ansøge fonde og tilvejebringe 
eksterne midler. Hvad mener du om det?
Det er rigtig godt, at man skal gøre noget aktivt som 
institutionsleder for at skaffe penge til de projekter, 
man gerne vil realisere. For i virkeligheden kunne 
man sagtens blive fuldstændig fri for de private midler. 
Men dét at enhver institutionsleder ved, at der er et 
krav om, at man hele tiden skal være oppe på tæerne, 
hvis man vil være med fremme, hvor der sker noget i 
kulturlivet, synes jeg er helt udmærket. 

Er dansk kulturliv på vej til amerikanske 
fundraising-tilstande?
Det er der ingen, der ved. Det kommer fuldstændig 
an på, hvordan de offentlige kulturbevillinger kommer 
til at se ud og hvordan det går for de private virk-
somheder og det danske erhvervsliv generelt. Hvis 
det f.eks. pludselig går dårligt med at sælge insulin 
ude i verden, har Novo Nordisk Fonden automatisk 

færre penge. Og ligeså hvis A. P. Møller klarer sig 
dårligt. 

Jeg får sommetider en fornemmelse af at, folk 
tror, at en fond nærmest trykker sine egne penge 
og gør som fonden selv vil med disse. Men sådan 
hænger det naturligvis ikke sammen. I fonde er der 
tale om penge, som virksomheder har tjent og som 
efterfølgende bliver delt ud i og til samfundet. 

Hvilken udvikling anser du som sund for
kulturlivet og dets institutioner?
Det er sundt for kulturlivet, at der er mulighed for 
flere finansieringskilder, og at man som kulturinstitution 
ikke bare er afhængig af én. Jeg mener, det er sundt, 
at institutioner og organisationer i kulturlivet ikke 
bare kan læne sig tilbage og se på en strøm af midler, 
der automatisk går ind. 

For det synes jeg faktisk vi oplevede i 1970’erne og 
80’ernes kulturliv. På det tidspunkt var ingen, måske 
bortset fra Knud W. Jensen på Louisiana, særligt op-
tagede af, hvad man kunne skaffe af eksterne midler. 
Institutionslederne kiggede overvejende ned mod 
Centraleuropa og lod sig inspirere af traditionen dér; 
Der kom et tilskud fra Kulturministeriet og for dét 
gjorde man så det, man kunne. Der var ikke en iboende 
kraft i institutionerne om, at man skulle ud og finde 
eksterne penge til nye projekter og initiativer. Og det 

Udsigt fra Louisiana Museum of Modern Art. Skulptur af Alexander Calder. 
Flickr: Gulliame Baviere
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er jo ikke særlig ambitiøst. Jeg mener, at der herskede 
en form for tilstrækkelighedsfølelse; at ”det er godt 
nok”. I institutionerne gik man rundt og sagde til sig 
selv: ”Vi kan jo ikke mere, så det må være godt nok.” 
Det skal siges, at jeg selv var institutionsleder fra slut-
ningen af 80’erne - og altså også selv en del af den 
måde at drive kulturinstitution på. 

I dag er der nærmest ingen der vil affinde sig med 
kun at have de offentlige midler til rådighed. Der er 
simpelthen kommet nogle mere ambitiøse og iværk-
sættende kulturledere, der f.eks. kigger til England 
og USA og er begyndt at efterligne de systemer og 
processer, man har tradition for dér, som i langt højere 
grad er baseret på midler fra private virksomheder. 
Og det synes jeg er en vanvittig glædelig udvikling. 
For det er da klart, at man som kulturinstitution kan 
lave mere og komme længere ud til flere mennesker, 
hvis man har flere penge end, hvad de offentlige 
midler rækker til. 

Hvor grænsen til det sunde går i forhold til, at punkt 
1 i en ansættelsesbeskrivelse for en institutionsleder 
er, at man skal kunne hente private penge frem for, 
at man skal lede sin institution med faglig indsigt - 
er dog svær at placere. Det er et spørgsmål som jeg 
selv har rejst i forskellige sammenhænge flere gange. 
Når der f.eks. søges efter en afdelingsleder i Kultur-
ministeriet, som det lige har været tilfældet, så er det 
punkt 6 ud af 6 punkter i stillingsbeskrivelsen, der 
handler om, at pågældende gerne må vide noget om 
kultur, mens resten handler om, at man skal kunne 
begå sig i statens forvaltningssystemer. For mig er vi 
her ude på den anden side af, hvad der er sundt. Jeg 
vil til enhver tid påstå, at det for kulturlivet, som for 
de fleste andre fagområder, er en fordel, at en leder 
besidder en faglig indsigt i det felt, personen arbejder 
med. 

Fortsætter denne udvikling?
Jeg tror, én ting er sikkert, og det er, at man ikke 
kan vende tilbage til dén form, hvor det er nok for 
kulturinstitutionerne at modtage en pose penge fra 
det offentlige. Men hvor langt det går i retningen 
af private midler, har jeg ingen anelse om. Det er 
jo bl.a. et spørgsmål om den overordnede politiske 
prioritering i forhold til kultur. Men der er ingen 
tvivl om, at jeg synes, at det er staten, der skal sidde 
på førersædet i finansieringen af kulturlivet – og at 

den private finansiering skal være et supplement. I 
vores del af verden har vi de sidste mange år set kunst 
og kultur som en fælles samfundsopgave og arbejdet 
på at gøre kunsten tilgængelig for alle. Det ser jeg 
stadig som en vigtig opgave, og derfor er det også 
vigtigt, at den overordnede prioritering af midlerne 
til kunst og kultur er offentlig.

Bestemmer filantropiske fonde for 
meget i dansk kulturliv?
Den påstand er forkert. I virkeligheden er det meget 
enkelt; der er ingen institutioner, projekter eller andet 
der ikke har retten til at sige nej tak. Der er f.eks. intet 
kulturbyggeri i Danmark, der ikke er sat i gang fordi 
en kommune, staten eller andre instanser har spurgt, 
om en fond ville hjælpe med at bygge og realisere det 
givne byggeprojekt. Ikke engang i forbindelse med 
Operahuset, som er én af de sager, der altid bliver 
nævnt i sammenhæng med påstande om, hvor 
forfærdeligt fondspraksis kan være. Som jeg har fået 
historien om Operahuset fortalt, var situationen den, 
at den daværende Kulturminister ringede til Mærsk 
McKinny-Møller og spurgte, om han ville hjælpe 
med at bygge en koncertsal. Det sagde han nej til. 
Men kort tid efter vendte han tilbage og meddelte, 
at han gerne ville hjælpe, hvis det kunne blive et 
Operahus. 

Den enkle præmis er altså, at ingen får stoppet penge 
ned i halsen, som de ikke selv har bedt om at få. 

Fortsætter på næste side >>

INTERVIEW: SØREN BOJER NILESEN

Der er simpelthen kommet nogle 
mere ambitiøse og iværksættende 

kulturledere, der f.eks. kigger 
til England og USA og er begyndt 

at efterligne de systemer og 
processer, man har tradition 

for dér, som i langt højere grad 
er baseret på midler fra private 

virksomheder.

”
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Vil det sige, at du ikke opfatter fondene 
som meget magtfulde?
Der tales tit om, at formænd for store kunstfonde, 
der f.eks. køber og donerer kunstværker, er meget 
magtfulde. Men i sidste ende er det museumsdirektøren 
på det pågældende museum, der bestemmer, hvad 
der kommer til at hænge på væggene. Selvfølgelig er 
det fonden, der har midlerne til at købe et værk og 
forære det væk. Men den enkelte museumsdirektør 
har da stadig friheden til at sige: ”Det værk skal ikke 
udstilles her.”

Selvfølgelig har fondene indflydelse i kraft af de penge, 
de har mulighed for at dele ud. Men hvis der ikke 
kommer noget fornuftigt ud af de penge, vi uddeler, 
mener jeg ikke, at fondene i længden ville have nogen 
magt.

Og jeg mener bestemt, at den magt fondene har 
kun går til en vis grænse. Det offentlige er jo klart 
den største bidragsyder til kulturlivet i Danmark, og 
langt de fleste midler der kommer fra fondene går 
til kulturinstitutioner, der er statsanerkendte eller på 
anden vis har staten eller kommunen som primær 
bidragsyder og driftsstøtte. Så jeg mener altså, at fondene 
har den magt som omgivelserne og det offentlige system 
”giver os lov til at have”.

Men er det ikke en form for magt, at A. P. 
Møller kun ville støtte, hvis det blev et 
Operahus – og ikke en koncertsal? 
Jo, det kan man sige, men der er en lang forhistorie 
til dette, hvor arkitekt Henning Larsen vandt en 
konkurrence om et nyt koncerthus i København, 
men efter dommerafgørelse undsagde sig hele 
projektet, fordi han ikke mente, at der var plads nok 
på grunden til et spektakulært byggeri. På samme 
tid var der offentlige diskussioner om en ny scene 
til Det Kgl. Teater, bl.a. fordi Gamle Scene ikke 
kunne rumme de store partiturer af f.eks. Wagner og 
R. Strauss. Det er i denne kontekst, at man skal se 
Mærsk McKinny-Møllers beslutning.

Hvilken rolle har fondene så i dag? 
Og hvad bidrager de med til dansk 
kunst- og kulturliv?
De fire år jeg har arbejdet med fondspraksis, er der 
ændret rigtig meget i dén måde, man arbejder på. 

Alle de store fonde er blevet mere professionelle i 
takt med, at de også har fået flere midler. 

Jeg tror, alle de større fonde oplever, at folk fra 
kulturlivet kommer til os på et relativt tidligt 
tidspunkt i et projektforløb - især når der er tale 
om store anlægsprojekter. Vi kan så hjælpe med at 
kvalitetssikre projekterne - og hjælpe med at sikre, at 
projekterne bliver bæredygtige. Enten med den viden 
vi selv besidder, eller ved at give den nødvendige 
støtte til, at projekterne kan gennemlyses af eksterne 
eksperter. Som fond er vi ikke interesserede i at 
komme med en pose penge og så trække os ud 
igen - uden at sikre at et projekt eller en aktivitet er 
levedygtigt. Som fond har vi altså mulighed for at 
præge beslutningsprocesserne på et både strategisk 
og indholdsmæssigt plan, og vi oplever sommetider, 
at vi er igennem et forløb på flere år før lovende 
projekter reelt er kvalificerede til at modtage en 
bevilling. 

Overordnet er fondene med til at katalysere og realisere 
udvikling i kulturlivet rundt omkring i Danmark; 
helt enkelt, er vi, forhåbentlig, med til at sikre 
både en øget kvalitet og en øget variation i det danske 
kulturliv. Og samtidig mener jeg, at fondene har 
mulighed for, ja måske ligefrem pligt til, at satse mere 
sammenlignet med de offentlige støttesystemer. Hvis 
det offentlige giver midler til aktiviteter som ikke 
falder ud som ønsket, rejser der sig nemt en kritik 
af misbrug af offentlige midler. I en sådan situation 
er private midler mere beskyttede. Giver vi i en fond 
penge til en mislykket aktivitet, må vi klare den med 
vores bestyrelse og så lære af forløbet. Men vi bliver 
sjældent hængt ud på forsiden af formiddagspressen.

 Overordnet er fondene med 
til at katalysere og realisere 
udvikling i kulturlivet rundt 

omkring i Danmark; helt enkelt, er 
vi, forhåbentlig, med til at sikre 
både en øget kvalitet og en øget 
variation i det danske kulturliv.

”



17

INTERVIEW: SØREN BOJER NILESEN

Påfører fondsbevillinger det offentlige 
ekstra omkostninger?
Det første vi spørger om, når organisationer f.eks. 
søger om penge til at bygge for, er, hvor det offentlige 
er i projektet? Har de offentlige instanser foretaget 
deres prioriteringer, så der er styr på den fremtidige 
drift? Hvis der ikke er en bred opbakning og vilje 
i det offentlige, er der stor sandsynlighed for, at et 
projekt der sættes i gang ikke vil lykkes på længere 
sigt. Derfor er der heller ingen fonde, der vil være 
med til at bygge store projekter, hvis ansøgerne 
ikke har sikret sig, at der er 100 %  styr på driften 
- også på lang sigt. Igen skal man huske, at de fleste 
fondsstøttede kulturbyggerier er initieret af statslige 
eller statsstøttede kulturinstitutioner.

Der er tradition for, at fonde udelukkende 
støtter byggeprojekter, anlæg, specifikke 
kunstværker ol. Hvorfor bidrager fondene 
ikke i højere grad til driften af 
kulturinstitutioner og –organisationer?
Når fondsmidler er interessante, er det fordi det er 
”løse” midler, der kan bruges til mere entreprenante 

projekter sammenlignet med de statslige midler, som 
er meget driftsbundne. Men langt de fleste bevillinger 
vi giver, som ikke er byggemidler, går faktisk i en eller 
anden forstand til drift. Eksempelvis giver vi Det 
Kongelige Teater 3 mio. kr. årligt til at lave ”outreach” 
fra deres kunstarter. Det er en aktivitet som Det 
Kongelige Teater gerne vil, og forventes, at lave, men 
som teatret ikke har selvstændige driftsmidler til at 
løfte. Derfor støtter vi de aktiviteter, teatret laver på 
det her område og det personale, der står bag. Det er 
for en institution ren drift. Og på samme måde støtter 
vi f.eks. også Tivoli Gardens undervisning af børn og 
Henrik Goldschmidts Musikakademis musik-
undervisning på Nørrebro. Aktiviteter, som hvis de 
blev støttet over Københavns Kommunes kulturbudget, 
ville blive set på som almindelige driftsbevillinger. 

Men hvis alle de ”løse” fondsmidler bliver bundet i 
løbende drift, vil der altså ikke være flere midler tilbage at 
være iværksættende for. Og det mener jeg ville være 
til skade for den stadige udvikling af det danske kultur-
liv.

Tivoli Gardens parade. 
Foto: Rasmus Hansen
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Interview: KARSTEN OHRT 
Af redaktionen

Ville offentlig kulturstøtte øges, hvis man 
afskaffede fondenes skattefradrag?
Det er et postulat. Der er ingen evidens for, at det 
skulle forholde sig sådan. Jeg synes i stedet, vi skal 
glæde os over, at der er nogle fonde, der uddeler midler, 
og hvis eneste formål er, at midlerne skal være til 
gavn for folket, kunsten og kulturlivet. Og så synes 
jeg, at det er meget positivt, at der overhovedet findes 
støttegivende instanser, som ikke er afhængige af 
politiske dagsordener og politisk indflydelse. Fonde 
er med til at skabe et mere mangfoldigt kulturliv og 
har samtidig mulighed for at støtte lidt mere dristige 
foretagender, blandt andet fordi man ikke skal igennem et 
indviklet, politisk system. 

Eksempelvis var Ny Carlsbergfondet i sin tid med 
til at sætte skub i realiseringen af et nyt, ambitiøst 
museum i Aarhus, ARoS, da fondet hurtigt 
besluttede at donere 40 mio. kr. til museet til indkøb 
af kunst i topkvalitet, bl.a. dét, der blev museets ikon; 
australske Ron Muecks skulptur ”Boy”.  

Er dansk kultur mere afhængig af 
fondsstøtte nu end tidligere?
Som Anker Brink Lund og Christian Edelvold Berg 
skriver i deres artikel, er det for det første rigtigt, at 
der er kommet flere midler i fondene nu end tidligere. 

Men som de også godtgør, udgør fondsfinansiering i 
kulturlivet stadig kun 10 % af det samlede billede; det 
er altså utvivlsomt stadig de offentlige skattemidler, 
der betaler mest til og har den største betydning for 
kunsten og kulturen. Og det er desuden også rigtigt, 
at før Kulturministeriet og Statens Kunstfond blev 
oprettet, havde fondene endnu større betydning for 
kulturlivet sammenlignet med nu. 

Det er væsentligt at bemærke, at der er sket en enorm 
professionalisering af danske museer og kunst- og 
kulturinstitutioner generelt. Man har fået meget 
høje, internationale standarder - og med det følger 
naturligvis også højere omkostninger. Heldigvis 
er der fonde, som gerne vil bidrage til, at en sådan 
professionalisering kan ske - og i øvrigt er fondene 
selv blevet betydeligt mere professionaliserede; de 
arbejder langt mere fagspecifikt end førhen, bl.a. ved 
at gå aktivt ind i projekterne, følge dem til dørs og 
udføre opfølgende arbejde og evaluering - frem for 
bare at sende en check. 

KARSTEN OHRT
Karsten Ohrt er mag.art., kunsthistoriker 

og formand for bestyrelsen i Ny Carlsberg-
fondet. Fra 2007-2014 var han direktør på 
Statens Museum for Kunst og har tidligere 

været direktør for Kunsthallen Brandts i 
Odense og museumsinspektør på 

Nordjyllands Kunstmuseum 
i Aalborg, nu KUNSTEN. 

NY CARLSBERGFONDET
Ny Carlsbergfondet er en privat og 
uafhængig kunstfond. At virke til bedste 
for kunsten i stifternes fædreland er 
kernen i fondets fundats, der blev 
underskrevet den 20. januar 1902 af 
brygger Carl Jacobsen og hustru Ottilia 
Jacobsen. Fondets bevillinger, der i 2015 
andrager ca. 120 mio. kr., fordeler sig 
i tre hovedkategorier: værkdonationer 
til museer, udsmykningsopgaver og 
kunstforskning, mens en fri pulje rummer 
midler til andre kunstrelevante formål.
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I stedet for at lamentere, at fondenes indflydelse er 
for stor, synes jeg, vi skal glæde os over, at fondenes 
eksistens betyder, at vi kan tilbyde kunst og kultur 
på et meget højt niveau i Danmark. Havde vi ikke 
fondene, ville vi have et andet kulturliv, både på et 
kvantitativt og et kvalitativt plan. 

Der stilles i dag større krav til kulturlederes 
evner og kvalifikationer inden for 
fundraising. Hvordan forholder du dig til det?
Det er ganske enkelt et vilkår. Hvis man kigger på 
Statens Museum for Kunst, hvor jeg har været direktør, 
opererer man med et budget fra Kulturministeriet, 
der er betydeligt mindre end de faktiske udstillings- 
og indkøbsomkostninger. Det er simpelthen en 
nødvendighed at skaffe midler andre steder fra end 
dem, der bevilges fra det offentlige. Det kan helt 
sikkert sommetider være meget ”op ad bakke” at skulle 
skaffe penge på den måde, og som udgangspunkt ville 
det naturligvis være rart med et større grundbudget. 
Men omvendt vil jeg også understrege, hvor sjovt 
det kan være for f.eks. en museumsdirektør, når det 
lykkes at skaffe de nødvendige midler udefra. Som 
institutionsleder bruger man jo en masse tid på at 
tale og diskutere med fondene, hvis eneste formål 
er at støtte kunsten og kulturlivet. Når jeg som 
museumsdirektør har fået spørgsmålet, om hvorvidt 
det dog ikke var irriterende altid at skulle stå med 
hatten i hånden - har jeg afvist det. Fondenes midler 
skal jo gå til et godt formål, og derfor har jeg aldrig 
set det som problematisk at arbejde for at få adgang 
til midlerne, f.eks. til udstillinger, der ville være til 
gavn for et bredt udsnit af det danske folk.

Er dansk kulturliv på vej mod amerikanske 
fundraising-tilstande?
Jeg mener ikke, at man kan sammenligne dansk 
fondspraksis og kulturliv med den amerikanske 
kultursektor, hvor meget få institutioner modtager 
tilskud fra det offentlige. Vi kommer aldrig i den 
situation i Danmark, dertil er de sociokulturelle og 
ideologiske forskelle på USA og Danmark for store 
og fundamentale.  >>

Udsmykning af PETs domicil i Søborg. Den lysende
vægskulptur er skabt af kunstneren Viera Collaro.
Foto: Anders Sune Berg
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Bestemmer filantropiske fonde for
meget i dansk kulturliv?
Det er ikke fondene, der meddeler et museum, hvad 
museet skal lave af bestemte projekter eller udstillinger – 
men 100 % omvendt. Der er ikke tale om, at vi stopper 
ting ned i halsen på institutionerne, men mere om 
et samarbejde mellem os og institutionerne. Det foregår 
f.eks. sådan, at vi ugentligt har besøg af ledere fra 
dansk museumsliv – og alle mulige andre institutioner i 
øvrigt – hvor vi, netop fordi vi er et kunstfaglig fond, 
drøfter de udfordringer, museerne står overfor og 
hvilke ønsker og behov, de måtte have. 

I de senere år er der opstået en tendens til, at fondene 
laver brandingstrategier og bestemte profiler i forhold 
til, hvilke områder de støtter. Ny Carlsbergfondet 
adskiller sig f.eks. fra mange andre fonde, fordi vi 
som sagt er en fagfond bestående af skrappe kunst-
historikere. Men i virkeligheden er fondspraksis et 
spørgsmål om at gøre noget godt for det danske folk, 
og fondene opererer jo efter en fundats, som de ikke 
kan vige fra. 

Men vil det sige, at du ikke opfatter 
fondene som magtfulde?
Det er klart, at har man penge, er man også med til at 
bestemme. Men jeg vil gerne understrege, at de fleste 
af de museer, der søger kvalitativt hos Ny Carlsberg-
fondet, får tildelt midler, om end det ikke er sikkert, 
at de får det præcise beløb, de fra begyndelsen har 
bedt om. Det eneste, vi forlanger af museerne, er, at 
de præsenterer en strategi, så vi kan se, at dét, der 
bliver bedt om penge til, hænger sammen med, hvad 
man gerne vil med museet som helhed. Og det kan 
man selvfølgelig godt sige er en slags magtudøvelse 
alt afhængigt af, hvordan man definerer magt.

Selvfølgelig kan det virke meget magtfuldt at sidde 
inde med store beløb, der skal placeres et sted. Men 
for mig som fondsdirektør og for fonden er dét at gøre 
noget godt for kulturlivet og samfundet det vigtigste 
og dét, vi fokuserer på. I Ny Carlsbergfondet gør vi 
meget for at være selvkritiske over for uddelingen af 
midler og ser ofte på, om der er nogen, vi ubevidst 
har forfordelt eller glemt. Vi betragter os mere som 
ydmyge tjenere end magtfulde overherrer; Man 
kan vel nærmest sige, at vi er tjenere af kunsten 
og Carl Jacobsen, hvis mål var at skærpe lysten og 
trangen til kunst hos det danske folk. Når det er 

sagt, skal vi selvfølgelig også være visionære, ligesom 
Carl Jacobsen var det; f.eks. vil vi gerne begynde 
at samarbejde med internationale fonde og i det 
hele taget være mere katalytiske og gøre ting, som 
offentligheden ikke havde regnet med, og som vi 
kan gøre, netop fordi det er en fagfond, vi har at gøre 
med. 

I øjeblikket har vi f.eks. sammen med Faaborg Museum 
iværksat et brandingsprojekt af museet, hvor 
vi i fondet, foruden at finansiere tiltaget, agerer 
samarbejdspartner, der sammen med museets ledelse 
og bestyrelse drøfter, hvordan dette spændende 
museum kan blive endnu mere synligt. Men uanset 
hvad vi gør, skal det selvfølgelig være inden for 
fundatsens rammer.

I hvor høj grad har du magt til at styre 
dagsordenen i dansk kunst, når man tager 
din position som formand for fondet i 
betragtning?
Der er et magtforhold i alle relationer, og vi er bevidste 
om den vigtige position, fondet har i dansk kunstliv 
og forholder os ydmygt og sobert hertil. Alt foregår 
som sagt gennem et samarbejde med museernes fag-
lige personale, og vi har ingen interesse i at forsøge at 
styre bevægelserne i dansk kunst. Tværtimod er det 
en kongstanke for os, at vi arbejder i kunstens tjeneste og 
med respekt for alle de dygtige kunstnere og kunst-
historikere, vi har i Danmark. Skal vi tale om magt, 
kunne man jo også pege på den positive magt, som 
al den kunst, Ny Carlsbergfondet placerer i det danske 
samfund, har på alle de mennesker, som dagligt møder 
værkerne.      

Hvad mener du, at fondene bidrager med 
til dansk kunst og kulturliv?
Jeg mener, at vi sammen med Statens Kunstfond er 
vigtige for, at kunsten kan udfolde sig og komme ud 
til den brede befolkning. Ligesom Carl Jacobsen mener 
vi i Ny Carlsbergfondet, at kunst er meget vigtig for 
danskerne – at det gør en forskel. Og vi tager det meget 
alvorligt, at den støtte, der gives fra fondets side, 
modtages i den ånd, det er givet. 

Og så er det ikke nok, at vi er med til at sørge for, at 
der hænger noget på væggene ude i institutionerne; 
vi er også nødt til at vende tilbage året efter og finde ud 
af, hvad institutionerne har fået ud af og for støtten 
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og at fortælle om dét indhold, der gives støtte til. Vi 
er blevet meget optagede af at udvise åbenhed om de 
forskellige processer og hvilke værker, vi har støttet.  

Påfører fondsbevillinger det offentlige 
ekstra omkostninger?
Fondene i Danmark er enormt opmærksomme på 
og interesserede i, at offentligheden og de offentlige 
instanser støtter op om de projekter, der fondsstøttes. 
Det seneste eksempel er Statens Naturhistoriske Museum, 
der manglede 200 mio. kr. ud af et byggebudget på 
920 mio. kr., som så endte med at blive dækket af to 
fonde, der - meget rimeligt - stillede den betingelse, 
at få vished om, at Københavns Universitet vil støtte 
driftsmæssigt op om museet for at sikre sig, at museet 
faktisk kan leve videre. 

Der er tradition for, at fonde udelukkende 
støtter byggeprojekter, anlæg, specifikke 
kunstværker ol. Hvorfor bidrager fondene 
ikke i højere grad til driften af
kulturinstitutioner og –organisationer?

Det er selvfølgelig et reelt spørgsmål, men det er 
simpelthen ikke muligt for fondene, ofte i kraft af 
fundatserne, der ikke lægger op til finansiering af drift. 
I Ny Carlsbergfondet får vi penge fra år til år i forhold 
til Carlsberg-bryggeriets indtægter, og derfor kan vi 
ikke forpligte os til at kunne give driftsbevillinger, 
som Kulturministeriet og Kulturstyrelsen gør. Hvad 
hvis nu bryggeriet går nedenom og hjem? 

I øvrigt ville det være yderst besværligt at skulle 
bedømme hvem, der skulle modtage en sådan 
driftsbevilling frem for andre, hvordan og hvorfor. 
Det giver en smidighed for os at kunne arbejde fra 
projekt til projekt. Den eneste undtagelse til dette 
er, at vi giver direkte driftstilskud til Ny Carlsbergs 
Glyptotek, der er gået fra 5 mio. til 10 mio. kr. i 
årlig driftsstøtte, efter jeg begyndte som formand 
for fondet. Men det har samtidig betydet et krav fra 
vores side om større synlighed af udstillingerne på 
museet og desuden fokus på udvikling af evner til 
selv at tjene penge.

Tobias Rehwalders installation “Infections”, doneret af Ny Carlsbergfondet til Esbjerg Kunstmuseum i 2014.
Foto: Esbjerg Kunstmuseum/Torben E. Meyer
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Interview: PETER DUELUND
Af redaktionen

Ville offentlig kulturstøtte øges, hvis man 
afskaffede fondenes skattefradrag?
Den offentlige kulturstøtte afhænger fuldstændig 
af ambitionsniveauet i den offentlige kulturpolitik. 
Man kunne håbe, at de folkevalgte politikere hævede 
det generelle kulturpolitiske ambitionsniveau og 
med nye visionære briller, som den ekspansive 
kulturpolitiske periode i 60érnes, oparbejdede dét, 
jeg vil kalde en ”kulturbaseret samfundspolitik”, dvs. 
en politik der anskuer det danske og internationale 
samfunds problemstillinger ud fra et kulturelt 
perspektiv. I en kulturbaseret samfundspolitik er det, 
ideelt tænkt, statsministeren som er kulturminister. 

Peter Duelund om de filantropiske fondes status, rolle og funktion i det 
moderne samfund i en overordnet kulturpolitisk og forskningsmæssig kontekst: 

I kulturvidenskab er det forbundet med stor usikkerhed at oparbejde fremtidsscenarier om 
kulturpolitik, herunder om filantropiske kulturfonde og deres samfundsmæssige betydning 
og legitimering. I deliberative demokratier er kultur og politik flertydige dimensioner, der 
ikke følger objektive naturlove og som ikke ensidigt kan beskrives ud fra økonomiske og 
instrumentelle rationaler. Kunst, kultur og politik kan hverken analytisk eller i virkelighedens 
verden spærres inde i dét, som Max Weber i 1973 kaldte ”rationalitetens jernbur”. Kulturpolitik 
er derfor ikke blot et spørgsmål om fordeling af kulturpenge – det være sig offentlige eller 
private. Fra antikken og de første ideer om kunstens og æstetikkens betydning af Platon 
og Aristoteles - over renæssancen og oplysningstiden - til nutidens oplevelsessamfund har 
kulturpolitik været en kampplads præget af modsætninger og stridigheder mellem forskellige 
aktører, rationaler, værdier og interesser i samfundet. Mens kulturpolitikken i Danmark efter 
2. verdenskrig og frem til 1990’erne var præget af høj grad af politisk konsensus, kommer 
kulturpolitikkens uenigheder i højere grad til syne i kulturdebatten i dag. De handler 
f.eks. om kunstens og kulturens betydning i samfundet, demokratisk åbenhed vs. lukkede 
beslutningsstrukturer samt forskellige opfattelser af kulturstøttens legitimering og organisering. 
Det gælder også de private kulturfondes legitimering og funktion i den samlede kulturpolitik.

Uden velunderbygget viden om disse komplicerede spørgsmål risikerer folkevalgte politikere 
og private mæcener, at filantropien disponeres med bind for øjnene. Derfor må Anker Brink 
Lunds og Christian Edelvold Bergs kvantitative undersøgelse hilses velkommen, som et første 
skridt på vejen. Endnu savnes mere kvalitative undersøgelser af fondenes betydning i den 
samlede kulturpolitik. Derfor må mine kommentarer til påstandene i relation til de foreløbige 
resultater også opfattes som tentative overvejelser mere end evidensbaserede udsagn.

Det ville kræve flere offentlige og private midler til 
kulturen. Selvom de seneste undersøgelser viser, at der 
er en udbredt folkelig opbakning til den nuværende 
offentlige kulturpolitik og kulturstøttes omfang, er 
der på nuværende tidspunkt næppe politisk vilje og 
mod til at slå et stort slag for kulturens økonomiske 
opprioritering med offentlige midler. 

Omvendt er kulturdebatten præget af den økonomiske 
kortslutning, at private fondes kulturfinansiering, 
er gratis for samfundet. Det er den naturligvis ikke. 
Skattefradraget skal jo finansieres på anden vis, hvis 
samfundsøkonomien skal hænge sammen. Denne 
misforståelse er måske en af årsagerne til, at privat 
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PETER DUELUND
Peter Duelund er mag. art i kultursociologi, 

leder af Nordisk Kultur Institut samt lektor 

i Moderne Kultur, Institut for Kunst og 

Kulturvidenskab, Københavns Universitet. 

Peter Duelund var initiativtager til og leder 

af Huset i Magstræde og Husets Teater fra 

1970-1981 og desuden Nordisk Ministerråds 

konsulent for det nordiske kultursamarbejde 

og kulturrepræsentant i Europarådet fra 

1981-1988.

Peter Duelunds primære forskningsområder 

er kulturpolitik i Danmark, Norden og 

Europa samt de europæiske og globale 

ændringers betydning for kunstens 

udfoldelse og betydning i samfundet. Han 

var forskningsleder på Kulturministeriets 

projekt Kulturens Politik (1994-1996) – en 

serie på 17 bøger, der tegner et samlet 

billede af den danske kulturmodel. Desuden 

gennemførte han det komparative nordiske 

forskningsprojekt Nordisk Kulturpolitik 

under Forandring fra 1998-2003 med støtte 

fra kulturministerierne i de nordiske lande 

og Nordisk Kulturfond. 

fondsstøtte har nydt større og større politisk velvilje 
siden vedtagelsen af fondsbeskatningsloven i 1987. 
Som Anker Brink Lund og Christian Edelvold Berg 
ganske rigtig påpeger, har det siden ført til øgede 
filantropiske bevillinger til kulturformål.

Man kan ikke undslippe den kætterske tanke, at 
med liberaliseringen af den private fondslovgivning, 
slap politikerne for at kæmpe for en ambitiøs kunst- 
og kulturpolitik i fuld offentlighed, som i de glade 
tressere, hvor det var lettere at argumentere for 
offentlig støtte til kunst og kultur på grund af den 
høje økonomiske vækst og den almene stigning i de 
offentlige udgifter i velfærdssamfundets ”gründer”-
periode. Kulturpolitikkens finansiering blev med 
denne fondslovgivning gjort mindre synlig og delvist 
skubbet ind under gulvtæppet. Det gav flere penge til 
kunst og kultur, men uden for samfundets kontrol og 
krav om offentlighed.

Er der en direkte sammenhæng mellem 
fondes skattebegunstigelse og
tildelingerne til kulturlivet?
Ja! Det er et faktum, at fondsbeskatningsloven førte 
til en fordobling af den årlige private fondsstøtte 
til kulturlivet og siden da har udgjort ca. 10 % af 
de samlede offentlige udgifter til kunst og kultur. 
Derimod siger tabellerne ikke noget om, hvilke 
kulturformål bevillingerne bliver givet til. Det er 
et problem for den offentlige kulturdebat og for 
kulturinstitutionsledernes og politikernes mulighed 
for at kunne disponere ud fra et kulturpolitisk 
helhedsperspektiv.

Er der ved skattefradraget tale om en 
beskyttelse til gavn for kulturlivet, så 
pengene bevares i kulturen?
Rent økonomisk kan de private fondes 
skattebegunstigelse og støtte være til gavn for 
kulturlivet og dansk kulturpolitik. Omvendt skal man 
ikke være blind for det dilemma, som kulturlederne 
blev sat i, da de som organisatoriske ”buffere” på 
én gang skulle forsvare kunstens autonomi og 
kulturinstitutionerne frihed og samtidig leve op til 
de politisk definerede mål og krav, som, alt andet 
lige, blev en konsekvens af New Public Management-
filosofiens indtog i statsadministrationen, herunder 
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i Kulturministeriet, fra midten af 1990-erne. Lidt 
spidsformuleret kan man sige, at dansk kulturpolitik 
i 1990-erne blev udsat for et paradigmeskifte 
fra parolen ”nok støtte, ikke dirigere,” som Julius 
Bomholt så smukt formulerede ”kulturpolitikken 
grundlov” i Folketinget ved fremsættelsen af Loven 
om Statens Kunstfond i 1964 - til det overordnede 
princip ”vi støtter for at styre”. Med de skærpede krav 
i aftalekontrakterne fulgte i begrænset omfang flere 
offentlige midler. Det tvang kulturlederne til at øge 
egne indtægter og søge midler andre steder, ikke 
mindst hos private filantropiske fonde. Begge dele var 
en politisk tilsigtet handling, da disse målerklæringer 
blev formaliserede og skrevet i aftalesystemet. 
New Public Management–systemet blev således, 
i symbiose med den liberale skattelovgivning, 
en ”buffer” for, at flere af fondsmidlerne blev 
brugt til kulturlivet, hvilket åbnede for flere 
penge til kulturinstitutionerne. Omvendt pålagde 
denne privatisering af dansk kulturstøttepolitik, 
institutionslederne en øget arbejdsbyrde til 
fundraising udover det rent kunstneriske ansvar. 

Er dansk kultur mere afhængig af 
fondsstøtte nu end tidligere?
Der er ingen tvivl om, at dansk kulturliv er blevet 
mere afhængig af fondenes midler i de seneste tyve-
tredive år. Dette skyldes netop, at man fra politisk 
side har ført en kulturpolitik, der har givet private 
virksomheder det betydelige skattefradrag på 125 
%, hvad angår kulturstøtte. Det betyder ligeledes 
i praksis, at der løbende er kommet flere private 
fondsmidler, kulturlivet kan ansøge. Samtidig viser 
statistikkerne, som Anker Brink Lund og Christian 
Edelvold Berg har med i deres artikel, at den offentlige 
kulturstøtte i Danmark siden 1970’erne, har ligget på 
omkring 1% af bruttonationalproduktet, hvilket vil 
sige, at der faktisk er tale om en status quo-lignende 
tilstand inden for den offentlige kulturstøtte i samme 
periode. 

Dét er en realitet, selvom kulturlivets forskellige dele 
i stigende grad kæmper om publikums opmærksom. 
I dag er det vigtigere end tidligere at opretholde 
et meget professionelt og højt kunstnerisk, 
kulturelt og underholdningsmæssigt niveau på 
museer, biblioteker, i teatre - hele vejen rundt – 
hvis det danske kulturliv ikke skal koloniseres af 
udefrakommende kulturinitiativer. Men det bliver 

dyrere og dyrere at gøre det. Netop derfor er det også 
naturligt at, når de offentlige støttesystemer ikke har 
fulgt med de udviklinger, der har været i samfundet 
- så søger kulturinstitutioner og -organisationer de 
muligheder, der er i de private fonde. 

Desuden har de private kulturindustriers og 
det offentliges ambitioner om at bruge kunst og 
kultur som katalysator for økonomisk vækst og 
eksportstøtte i de seneste år gået hånd i hånd. Om 
denne instrumentalisering af kulturlivet, hænger 
sammen med de private fondes øgede betydning 
i kulturpolitikken er svært at sige - det ved vi 
ikke noget om. Hvad vi ved, er, at den offentlige 
kulturpolitik i takt med fondsliberaliseringen har 
nedtonet den tidligere ideologiske modstand og frygt 
for den kommercielle kulturproduktions indflydelse 
og betydning i det danske samfund.

Indtil 1990’erne var det nemlig sådan, at staten i højere 
grad ville regulere det privatfinansierede kulturliv 
for at forhindre dét, man dengang kaldte for 
”kulturindustriens skadelige virkninger”, for at 
citere de svenske kulturpolitiske redegørelser fra 
1960´erne, hvis negative retorik om de kommercielle 

Peter Duelund har publiceret en række 
bøger om kulturpolitik og kulturpolitisk 
forskning, bl.a.:

•   Kulturindustri og nordisk kulturpolitik (1982) 

•   Det indre marked og kulturen (1989) 

•   Kunstens vilkår - om de kulturpolitiske 

     tendenser i Danmark og Europa (1994) 

•   Den danske kulturmodel (1995) 

•   Spillet om ophavsretten (1996) 

•   The Nordic Cultural Model (2003) 

•   Compendium of Cultural Policies and      

     Trends in Europe, Europarådet (2012)

•   Identitetsopfattelser i 

     europæisk kulturpolitik (2013) 

•   The New Nationalism and Identity 

     Politics in Europe (udkommer 2015)
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kulturindustrier var mere radikal end den danske. 
Et af de væsentlige kulturpolitiske redskaber til at 
modvirke kulturindustriernes eventuelle skadelige 
virkninger var at opbygge alternativer gennem 
offentligt finansierede kulturinstitutioner som f.eks. 
Statens Kunstfond fra 1964, der skulle kvalificere 
og skabe arbejdsro for de skabende kunstnere 
på et ikke-kommercielt grundlag gennem f.eks. 
arbejdsstipendier. Dertil kom øgede bevillinger til 
kulturinstitutioner, tilskud til kulturinstitutionernes 
landsdækkende turneer, billiggørende billetordninger, 
så ingen borgere af økonomiske grunde eller 
geografisk bosætning blev hindret i at ”møde kunsten 
i dens forskellige former”.

Kulturpolitikkens overordnede mål var, at så mange 
befolkningsgrupper og egne af landet som muligt 
skulle have mulighed for på egne præmisser at 
oparbejde kulturel kompetence gennem de 
offentligt finansierede kulturinstitutioner.

Er dansk kulturliv på vej til amerikanske 
fundraising-tilstande?
Jeg tror ikke, at fondsmidlerne i Danmark kommer 
til at vikariere for eller erstatte offentlig kulturstøtte. 
Det vil være imod vores politiske kultur. Rundt 
regnet, inklusiv en række usikkerheder, udgør 
de private fondsmidler siden 1980’erne ca. 10% af den 
samlede kulturstøtte. Selvom fondene uden tvivl 
har fået større betydning for dansk kulturliv, så 
anser jeg ikke den nuværende udvikling som 
gående i retningen af amerikanske tilstande, hvor 
det eneste offentlige kulturstøtteorgan på føderalt 
niveau, National Endowment at the Arts, samlede 

kunststøttebudget ligger på samme niveau som det 
danske Kulturministeriums budget – til hele USA. 

I den amerikanske kulturmodel, den såkaldte 
”hjælpermodel”, ligger kulturfinansieringen bedst 
i borgernes lommer. Og der er ingen samlede 
ambitioner om via kulturpolitiske tiltag at fremme 
den kulturelle kompetenceopbygning hos så mange 
befolkningsgrupper og geografiske områder som 
muligt. I den danske ”arkitektmodel” tilstræber staten, 
at tegne et offentligt finansieret fælles kulturhus, hvor 
der er rum til alle. Det skyldes den demokratiske 
kultur i Danmark og Norden, som af historiske 
grunde er væsensforskellig fra den amerikanske. 
Derfor er kvantitative internationale komparative 
studier problematiske som princip, da forskelle og 
ligheder i den aktuelle kulturpolitik må analyseres og 
fortolkes i en historisk og samfundsmæssig kontekst.

Endelig må man ikke glemme, at et sprogområde, 
der er så begrænset som det danske – til forskel fra 
f.eks. det engelske og spanske sprogområde  - ikke kan 
bygge på ren markedsøkonomi. Det har man vidst siden 
Grundlovens indførelse i 1849 ligesom den første 
danske kulturminister, Bomholt, understregede dette 
i 1960’erne. Og det gælder stadigvæk.

Bestemmer filantropiske fonde for meget i 
dansk kulturliv?
Ud fra en demokratisk kulturpolitisk synsvinkel er 
fondene både for magtfulde og lukkede. Men det 
har de lov til at være - og det skal man ikke bebrejde 
fondene, men de politisk ansvarlige, som giver dem 
lov til at være magtfulde. I 1992 nedlagde man 

Flickr: Felicity Rainnie
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fondsregistret, der førte til endnu mere lukkethed, 
end der allerede var i forvejen, og man må konstatere, 
at der fortsat er udbredt lukkethed omkring, til hvad 
og med hvilke formål fondene bevilger penge. Ud 
fra en kulturpolitisk synsvinkel er denne lukkethed, 
det største problem i relation til fondspolitikken i 
Danmark i dag. 

Det er min opfattelse, at dansk kulturliv nærmer 
sig en problematisk top-down-tilstand, hvor en 
lille økonomisk elite i fondene sammen med en 
politisk elite finansierer, igangsætter og promoverer 
de tonegivende kulturaktiviteter, uden at der er 
en offentlig diskussion omkring de beslutninger, 
der træffes bag lukkede døre i fondsbestyrelserne 
eller via politiske aftalekontrakter. Herudover er 
der inden for fondspolitikken indført dét, man 
med et fint ord kunne kalde ”katalytisk filantropi” 
– et udtryk man har fra kemiens verden. Det 
betyder, at der er tale om fonde som katalysatorer 
og at fondsbestyrelserne ikke blot bevilger penge 
på baggrund af ansøgninger, men ligefrem selv 
kontakter kulturinstitutioner med henblik på at 
katalysere en given proces i gang. Det kan f.eks. 
være initiativer, der har til formål at støtte og præge 
en given kulturel udvikling i et lokalsamfund. Under 
studier af oprettelse af lokale kulturinstitutioner og 
lokal byudvikling, har jeg oplevet, at befolkningen 
helt er sat ud af spillet, der skulle være til glæde for 
alle. Det er min opfattelse, at befolkningen holdes 
udenfor, mens de glade private eller offentlige givere 
i folketinget, kommunalbestyrelser og filantropiske 
fonde bygger motorveje, indretter kunstmuseer 
og udformer lokalsamfund, mødesteder og fælles 
arealer foran en undrende befolkning. 

”Her bygger folketinget motorvej” – sådan   an-
noncerer store skilte langs det omfangsrige motor-
vejsprojekt til Sjællands Øje. 10 kilometer uden for 
regionens hovedstad og undervisningscenter byg-
ger fonden Realdania sammen med Guldborgsund 
Kommune et kunstmuseum på en pløjemark ved 
Fuglsangs gamle bygninger – uden forudgående offent-
lige diskussioner om, hvorvidt det ikke var bedre at 
placere museet i Nykøbings levende bymiljø, hvor 
folk har deres dagligliv. Beslutningen er truffet 
politisk og henover hovedet på folk, da fonden kom 
med en stor pose penge. At museet blev bygget ved 
Fuglsang blev bl.a. begrundet med, at det var i over-

ensstemmelse med vedtægter om at bevare og ved-
ligeholde gamle bygninger. Men konklusionen er, at 
fattige kommuner ikke tør at modsige de rige fonde. 
Det gælder dog også for offentligt finansierede mi-
nisterier som Statsministeriet, Kulturministeriet og 
kommuner som Københavns Kommune, der 
eksempelvis benovede tog imod A.P. Møller Fon-
dens tilbud om at finansiere og bygge Operahuset 
under forudsætning af, at den blev bygget i Dan-
marks berømteste bygningsakse med den royale re-
sidens Amalienborg i centrum. 

Det er lidt ligesom tidligere tiders fyrster og enevældige 
konger - Christian d. 4. f.eks., der egenhændigt åbnede 
sin partikulærkasse til hans omfattende kultur-
byggeri med penge, som han krævede ind gennem 
Øresundstolden og egenhændigt igangsatte kul-
turinitiativer og bygningsværker. Man kan ikke be-
brejde at private mæcener, legitimt inden for lovens 
rammer, bevilger penge til kulturformål ud fra deres 
personlige ønsker og præferencer. Derimod kan man 
bebrejde de politisk ansvarlige for, at de ikke under-
søger, hvilke økonomiske konsekvenser det har for 
det offentlige og sammen med kulturledere diskute-
rer og klarlægger, hvilke kunstneriske udfordringer og 
konsekvenser donationerne har.

Denne top-down beslutningsproces bag lukkede døre 
forhindrer en åben, demokratisk offentlig diskussion 
om, hvad man skal satse på i et lokalsamfund, hvor 
en kommune bør placere et kunstmuseum, eller hvor 
og med hvilke formål, man skal bygge nationens 
nye opera. Min pointe er, at dansk kulturpolitik i 
stigende grad implementeres i et lukket dialogsystem 
mellem private filantropiske fonde og politikerne. 
Det er med til at nedbryde væsentlige dimensioner 
i et moderne kulturdemokrati; nemlig at alle – også 
den brede offentlighed - er inddraget i en løbende 
kulturel diskussion, som ikke primært handler om 
kulturens økonomiske nyttiggørelse. 

Fortsætter på næste side >>
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Peter Duelund om overordnede kulturpolitiske udviklingstendenser i dag:

I dag er der tale en symbiotisk udvikling, hvor offentlig kulturpolitik i høj grad går hånd i hånd 
med privat kulturfinansiering, f.eks. promoveret gennem fondslovgivningen og aftalekontrakter 
og andre tiltag med henblik på at fremme øget privat kulturfinansiering. Af både ideologiske, 
finansielle og teknologiske grunde har det offentlige ikke samme interesse i eller mulighed for 
at regulere den private kulturstøtte, men samarbejder derimod i stor til med den. De private 
fondes betydning er således gennem aftalekontrakter tættere knyttet til de politiske definerede 
prioriteringer og mål end tidligere. 

Nutidig kulturpolitik udgør altså i stigende grad en magtpolitisk symbiose, som i kultur- og 
samfundsforskningen ofte bliver begrebsliggjort som refeudalisering. Begrebet udspringer af 
Oplysningstidens oprør mod de kirkelige og sekulære magthavere, som i den repræsentative 
offentlighed egenhændigt finansierede og iscenesatte kunst og kultur foran folket med henblik 
på at legitimere deres guddommelige og absolutte magt her på jorden. Det borgerlige 
oprør ser i dag ud til at være aflyst sammen med de nordiske velfærdssamfunds ambitiøse 
bestræbelser på efter 2. verdenskrig at føre kunst og kultur ud i livet til alle samfundsborgere.     
I det senmoderne samfund ser denne repræsentative offentlighed ud til at blive genskabt efter 
en periode med en borgerlig offentlighed, hvis ideal var, at kunst og kultur blev produceret 
og cirkulerede i samfundet med afsæt i borgernes egne erfaringer som emancipatoriske 
dannelsesmedier.

Hvis teorierne om refeudaliseringen holder stik, og kunst og kultur i stigende omfang 
iscenesættes kulturpolitisk foran folket med henblik på at legitimere nutidens økonomiske 
og politiske magtudøvelse, risikerer dansk folkestyre at havne i det, jeg vil kalde et omvendt 
demokrati: ”Man støtter for at styre”. Den tilstræbte herredømmefrie og fagligt forankrede 
støtte til kunst og kultur, armslængdeprincippet i sin ”rene” form, er stort set kun implementeret 
i Statens Kunstfonds vedtægter og støttepraksis, hvor tildeling af stipendier, arbejdslegater 
etc. til de individuelle skabende kunstnere suverænt tildeles af faglige kunstudvalg uden 
appelmulighed. Den øvrige offentlige og private kunst- og kulturstøtte ligger primært, alt 
andet lige, i hænderne på politikere, embedsværket, lukkede bestyrelser og private mæcener 
og ingen ved, præcist hvor meget fondene støtter til hvilke formål; noget som Anker Brink 
Lund og Christian Edelvold Berg ligeledes understreger i deres artikel. Denne manglende 
oplysningspligt og offentlighed omkring de filantropiske fondes virksomhed er for mig at se 
et af de væsentligste ankepunkter mod den nuværende fondslovgivning og kulturstøtten i 
fondenes mørkeland.

Dette problem blev i øvrigt heller ikke løst med den seneste revision af fondslovgivningen 
og oplysningspligten fra 2014. Den nye lov indebærer nok, at fonde skal oplyse til 
Erhvervsstyrelsen, hvad de har doneret penge til. Men de alment velgørende fonde, som giver 
støtte til kultur, er ikke omfattet af disse krav og dermed har offentligheden ingen adgang 
til oplysningerne. Hverken politikere, fonde, forskere eller borgere har overblik over, hvor 
fondsmidlerne lander. Efter min mening er det derfor svært, for ikke at sige umuligt, at 
diskutere kulturpolitik på et kvalificeret grundlag.

INTERVIEW: PETER DUELUND
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CASE: STADSTEATERET I HEIDELBERG
Af Jakob Høgh Sørensen

Maguerre Saal i Heidelberg Stadsteater. 
Foto: waechter+waechter architekten

Stadsteatret i den tyske by Heidelberg er et eksempel på, hvordan finansieringen af en stor bygningsrenovation 
af teatret blev sikret gennem en forening af store fondsdonationer og flere tusinde økonomiske privatbidrag, 
crowdfunding, fra de lokale borgere i Heidelberg. I juli 2006 blev det annonceret, at teatret skulle lukke i oktober 
samme år. Der var fundet råd i bygningskonstruktionen, og teatret måtte derfor lukke af sikkerhedsmæssige 
årsager. Efter flere diskussioner i byrådet kom man fra politisk side ikke nærmere en afgørelse af, om teatret 
skulle bestå; man ønskede at bevare teatret, der udgjorde en stor del af byens kulturliv, men vurderede, at 
omkostningerne for byggeriet, der nemt ville løbe op i et tocifret millionbeløb, ville blive for bekosteligt for 
byens kulturbudget. 

Umiddelbart så fremtiden dermed sort ud for teatret. Men for at imødekomme finansieringskvalerne 
lancerede avisen Rhein-Neckar-Zeitung i samarbejde med teaterets ledelse kort tid efter en overordnet 
indsamlingskampagne under titlen ‘Vi redder vores teater’. Samme måned blev der desuden stiftet en 
borgerkomité under ledelse af erhvervsmanden Wolf Meng, der skulle mobilisere de lokale borgeres engagement 
i indsamlingen til restaureringen. Avisen, teateret og komitéen i forening afholdt støttearrangementer og 
lancerede flere initiativer med henblik på at skaffe finansiering til byggeprojektet - bl.a. ved at sælge forgyldte 
byggesten med autografer fra diverse notabiliteter og give donorer muligheden for at få deres egen stol med 
navn i den nye sal. 

Foruden de folkelige donationer meldte flere mæcener sig på banen med tildelinger af større millionbeløb. 
Erhvervsmanden og bysbarnet Manfred Lautenschlägers fond, Manfred Lautenschläger Stiftung, var den første 
til at donere penge efter at være blevet kontaktet af både Rhein Neckar Zeitungs chefredaktør og talsmanden for 
borgerkomiteen. Dette førte i første omgang til, at Lautenschlägers fond i 2006 donerede 750.000 € og lidt senere 
tilførte yderligere 250.000 €. Indtil da havde man indsamlet i alt 3 mio. € ud af det samlede omkostningsbeløb 
på 58,1 mio. € for bygningsrenovationen. 
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Hos de forskellige initiativtagere til indsamlingskampagnen har der været bred enighed om, at Lautenschlägers 
donation har haft stor betydning, ikke kun økonomisk, men også fordi den skabte den nødvendige opmærk-
somhed omkring projektet og blandt andet tiltrak flere donorer som eksempelvis Wolfgang Marguerre, der 
donerede 13 mio. €. 

Lautenschläger fortæller til kulturledelse.dk, at hans donation ikke var fulgt af bestemte betingelser og krav af 
nogen art. Selvom han ikke er noget stort teatermenneske, ønskede han at gøre noget godt for en by, hvor han 
har opholdt sig store dele af sit liv, og som han ønsker skal blive ved med at kunne tilbyde et stærkt kulturliv. Med 
blandt andet Lautenschlägers hjælp kunne man ultimo november 2009 påbegynde renoveringen af teatret, der 
omtrent tre år senere kunne åbne på ny. 

Efter åbningen har teatret oplevet en enorm succes og har, ifølge ansatte i teatrets PR-afdeling, så godt som 
udsolgt til alle forestillinger og produktioner. De fortæller til kulturledelse.dk, at man oplever en ekstraordinær 
interesse for teatrets aktiviteter; I den foregående sæson opnåede samtlige forestillinger og produktioner at sælge 
90 % af de tilgængelige sæder. Den brede opbakning skyldes med al tænkelighed de forskellige initiativtageres 
evner til at aktivere byens borgere og lokale filantroper i indsamlingen til renoveringen. Det forbedrede billetsalg 
kan med andre ord højst sandsynligt ikke kun tilskrives en ny, flot bygning, der - når alt kommer til alt - blev en 
realitet pga. de generøse fondsdonationer - men i højeste grad et nyt mentalt ejerskab fra byens befolknings side. 

Det interessante i denne forbindelse er naturligvis, hvor længe denne effekt holder og på hvilken måde det ville 
være relevant, i danske sammenhænge, at se på et sådant virkningsfuldt medspil mellem store donationer og 
crowdfunding. 

Heidelberg Stadsteater. 
Foto: waechter+waechter architekten

Læs mere her: 
http://www.theaterheidelberg.de/
http://buergerkomitee.com/komitee-ziele.htm

skribent 
Jakob Høgh Sørensen

Redaktionsmedarbejder
kulturledelse.dk

 jhs@exart.dk
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CASE: M/S MUSEET FOR SØFART
Af Mette Gadegaard

M/S Museet for Søfart er et prisbelønnet specialmuseum for dansk søfart og en selvejende statsanerkendt kultur-
institution. Museet er tegnet af danske BIG, Bjarke Ingels Group, og bygget omkring den gamle værftsdok i 
Helsingør Havn.

Byggeriet blev sat i gang i september 2010, gennemført af Maritim Museums Fond med selskabet Maritim Museums 
Byg ApS som bygherre og har i alt fået støtte fra 11 danske fonde. Det er ikke muligt at få oplyst, hvad museet 
har kostet eller præcist hvilke beløb de 11 fonde hver især har doneret, men flere beregninger er endt på et 
totalbeløb på over 300 mio. kr. 

M/S Museet for Søfart åbnede dørene op i efteråret 2013 - næsten 10 år efter, at kimen til etableringen af et nyt 
dansk søfartsmuseum blev lagt; nemlig da Slots- og Ejendomsstyrelsen i 2004 sammen med bestyrelsen for det 
daværende Handels- og Søfartsmuseet besluttede, at museet skulle fraflytte lokalerne på Kronborg Slot. Slottet 
var i 2000 kommet på UNESCOs liste over verdensarvmonumenter og skulle gennemgå en gennemgribende 
renovering. Men begrundelsen for fraflytningen var ligeledes, at bestyrelsen – med tidligere bestyrelsesformand 
Niels J. Bagge i spidsen - havde højere ambitioner for et dansk søfartsmuseum, end hvad rammerne på Kronborg 
Slot indtil nu havde kunnet rumme. Man mente ikke, at det hidtidige museum på nogen måde var tidssvarende 
eller kunne måle sig med lignende søfartsmuseer rundt omkring i verden. 

Omstændighederne omkring etableringen af det nye museum i Helsingør Havn har dog haft et kontroversielt 
forløb, der også har været under mediernes skarpe bevågenhed. Ikke så længe før åbningsdagen, der oprindeligt 

Stemningsbillede fra byggeriprocessen, M/S Museet for Søfart. 
Flickr: seier+seier

Følgende 11 fonde har givet bidrag til museumsbyggeriet M/S Museet for Søfart: 

• A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney 

 Møllers Fond til almene Formaal

• Arbejdsmarkedets Feriefond

• Augustinus Fonden

• D/S NORDEN // D/S Orients Fond

• Den Danske Maritime Fond

• Lauritzen Fonden

• Oticon Fonden

• TK Foundation

• TORM’s Understøttelsesfond

• ØK’s Almennyttige Fond

• Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
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skulle have været i juni 2013, bragte flere medier - foranlediget af Dagbladet Politiken - historien om, at museet 
fortsat manglede 4,5 mio. kr. på driftsbudgettet til resten af 2013 og 8 mio. kr. til hele 2014 - på trods af at 
Kulturstyrelsen havde hævet museets faste driftstilskud og desuden havde givet en to-årig ekstrabevilling fra 
2013-2015 som et opstartstilskud. 

Det blev også i Politikens redegørelse om sagen hævdet, at tidligere Kulturminister Brian Mikkelsen, i et brev 
fra 2008, havde afvist en varig bevillingsforhøjelse på 6 mio. kr. årligt og desuden advaret museets ledelse og 
bygherre mod at påbegynde byggeriet, inden et realistisk og bæredygtigt driftsbudget for museet var sikret  - en 
advarsel museets ledelse og bygherre, ifølge Politiken, havde ignoreret. 

Dan Pode Poulsen, der er formand for Maritim Museums Byg ApS,  oplyser dog til kulturledelse.dk, at sagen 
”blev vendt på hovedet” af pressen, idet det var projektets ledelse, der - foranlediget af de donerende fonde - 
henvendte sig til Kulturministeren med oplysning om, at projektet først ville blive igangsat, når der var fundet 
en tilfredsstillende løsning på driftsfinansieringen. I det brev, som Politiken havde fået aktindsigt i, men kun 
offentliggjorde citater fra, fremgik det således også, at tidligere Kulturminister Brian Mikkelsen havde skrevet:  
”Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg er begejstret for det nye museumsprojekt. Jeg vil derfor arbejde positivt for, at der 
så hurtigt som muligt tilvejebringes midler til et forøget driftstilskud til museet”. I brevet opfordrede ministeren 
desuden til, at projektets ansvarlige skulle undersøge andre muligheder for offentlig finansiering - hvilket man 
også gjorde, ifølge Dan Pode Poulsen. Han fortæller til kulturledelse.dk, at man oplevede stor velvilje og interesse 
fra både Helsingør Kommune, der i dag bidrager med 1 mio. kr. årligt til museets drift, og fik konkrete tilsagn 
om driftsmidler til opstartsperioden fra en række af de støttegivende fonde, der ligeledes >>

Stemningsbillede fra M/S Museet for Søfart. 
Flickr: Andreas Møller.
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havde givet bidrag til byggeriet. På det grundlag vurderede projektets ansvarlige altså, at det var muligt at sikre 
de nødvendige driftsmidler, undervejs som den nye museumsbygning tog form. 

I månederne op til den reelle åbning var museet og dets ansatte imidlertid igennem en del turbulens og 
usikkerhed, bl.a. forårsaget af dét Dan Pode Poulsen kalder ”pressens delvist fejlagtige oplysninger om museets 
økonomi”. Museets nuværende direktør, Camilla Mordhorst, tiltrådte i juni 2013, og måtte dels forholde sig til 
en situation, der mange steder i den danske dagspresse blev beskrevet som en reel skandale i dansk kulturliv, 
og dels til et krav om en større spareplan fra Kulturstyrelsens side - og oveni det en omfangsrig vandskade. 
Spareplanen blev dog godkendt af Kulturstyrelsen og åbningsdagen for det meget omtalte nye søfartsmuseum 
kunne fastlægges.

Efter åbningen d. 5. oktober 2013 har turbulensen omkring museet dog lagt sig og bevågenheden skiftet karakter. 
Museet har opnået store besøgstal (over 150.000 besøgende i 2014), er blevet anerkendt arkitektonisk adskillige 
gange og er i 2015 nomineret til en af de mest prestigefyldte museumspriser i Europa. De høje donationer fra 
11 danske fonde på over 300 mio. kr., der gjorde museet til en realitet, kan altså nu – som helhed – ses som 
grundlaget for en stor gevinst for dansk kulturliv, der ligefrem tiltrækker international hæder. Ambitionerne om 
et moderne søfartsmuseum i international klasse må siges at være nået.

”Hvo intet vover, intet vinder” var hvad museets daværende direktør, Jørgen Selmer, vakte opsigt med at udtale 
om den driftsmæssige situation i foråret 2013. Spørgsmålet er så, hvor grænsen går for entreprenant, men 
risikofyldt adfærd i dansk kulturliv ved etablering af nye initiativer med store fondsdonationer. 

I januar 2014 vandt M/S Museet for Søfart ”Building of the Year 2014” i ArchDailys 
kategori ”Cultural Architecture”.

I juni 2014 modtog museet en RIBA Award 2014, der uddeles hvert år af Royal Institute of 
British Architects (RIBA) til byggerier af særlig arkitektonisk kvalitet.

I oktober 2014 modtog museet en ”Culture Award” for bedste kulturbyggeri på World 
Architecture Festival.

I 2015 er museet blandt de nominerede til ”European Museum of the Year Award”, der er 
en af Europas mest prestigefulde museumspriser og desuden blandt 5 finalister i kampen 
om Mies Van der Rohe-prisen, den internationalt højeste udmærkelse af arkitektur. 

Læs mere om M/S Museet for Søfart her: 
http://www.mfs.dk/da
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