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FINDES KulturPOLITIK PÅ CHRISTiANSBORG? 
Af redaktionen

I dette magasin undersøger kulturledelse.dk, hvor-
dan  de opstillingsberettigede partier i Folketinget 
forholder sig til kunsten og kulturen som politik-
område. I anledning af at der er valg til Folketinget 
i 2015 har redaktionen sat sig for at fokusere på 
nogle principielle aspekter og trænge dybere ned i 
politikernes holdninger. 

For findes der overhovedet en kulturpolitik i det 
politiske miljø på Christiansborg? Hvilken betydning 
har kulturområdet sammenlignet med andre ressort-
områder? Hvilke andre opgaver har en kultur-
politiker udover de fordelingspolitiske? Og er kunst 
og kultur egnet til en valgkamp?

Umiddelbart er en gennemgang af partiprogram-
merne ikke nogen særlig spændende aktivitet. Der 
hersker en kedsommelig konsensus om, at kulturens 
grundlæggende elementer er en del af et velfærds-
samfund med respekt for sig selv. Sommetider kom-
mer der få forskelle frem, f.eks. om niveauet af bruger-
betaling, hvor stor den offentlige finansiering skal 
være og hvor stærkt dansk nationalitet skal markeres. 
Men noget der minder om egentlig ideologi eller 
stærke holdningsbaserede forskelle ses næsten ikke. 
Faktisk kan man uden videre bytte lidt om på de 
generelle og velmenende formuleringer på de fleste 

af partiernes websider, uden at det har nogen særligt 
forvridende virkning på, hvad der menes som helhed.

På en sær måde er kunst og kultur blevet mere 
betydningsfuldt for mange danskeres selvforståelse 
over en årrække, og altså samtidig meget mindre 
interessant som ressort set fra en klassisk politisk 
diskurs. Budgetterne er små, og pengene er allerede 
fordelt på forhånd gennem armslængdeprincippet. 
Kulturministerposten kan ved regeringsdannelse 
anvendes som en handel i det politiske spil, som en 
luns til oversete politikere eller bruges til uprøvede 
talenter.

Så mener politikere overhovedet noget om kultur? 
Eller er kulturområdet gennem de sidste mange år 
blevet et administrationsdomæne, passiviseret af 
armslængdeprincippet? Og handler det om, at nogle 
meget stærke og velformulerede aktører i miljøet 
ikke længere tillader politikere at mene noget særligt 
om kunst og kultur?

I kulturledelse.dk – MAGASIN 3 har kulturledelse.
dk interviewet samtlige kulturpolitiske ordførere fra 
de ti opstillingsberettigede partier. Vi har bl.a. spurgt 
kulturpolitikerne om, hvad de egentlig har indflydelse 
på, hvad de ønsker at anvende deres politiske magt 

flickr: Adam Wyles
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til, hvad der skal til for, at der kommer fokus på kultur-
politik i en valgkamp og hvilken betydning kunst og 
kultur har i det politiske landskab og i samfundet. 

Manglende kulturbegreb?
Et af problemerne er, at det jævnligt er uklart, hvad 
der diskuteres, når man taler om ”kultur”. Kultur er 
som begreb i de politiske miljøer blevet så bredt, at 
det næsten ikke er muligt at forstå forskellene på 
kunst, kulturarv, national kultur, dannelse, befolk-
ningens vaner, kreativitet, internationale strømninger 
og sammenhængen mellem kultur og andre politik-
områder i den offentlige debat.
 
Direktøren for Statens Museum for Kunst, Mikkel 
Bogh, har for nyligt udtalt sig markant om denne 
mangel på begrebsafklaring. Han mener, at kultur-
politik slet ikke er mulig uden et veldefineret kultur-
begreb. Men denne harske udmelding fra en chef på 
en af landets vigtigste statslige kulturinstitutioner 
har interessant nok ikke haft nogen særlig debat-
skabende effekt. Det er i sig selv et symptom på, at 
kulturområdet ikke betyder så meget i det politiske 
spil.

I magasinets samtaleinterview med Mikkel Bogh, går 
kulturledelse.dks stifter, Peter Hanke, på jagt efter de 

mere veldefinerede områder, hvor en symmetrisk 
debat mellem politikere, medier, eksperter og be-
folkning kan udspille sig, så både institutioner og po-
litikere kan udfolde holdninger og ekspertise noget 
mere – gerne i fællesskab. Som det fremgår af flere 
af politikernes interviews er der trods alt en stor in-
teresse i det, der får danskerne til at trives, og som 
alligevel viser sig at være et betydningsfuldt politik-
område, når man ser nærmere efter.

I Danmark sammenligner vi os ofte med andre lande 
i vores nærhed, og det er bestemt en tanke værd at 
kaste et ekstra blik på Frankrig, Tyskland, Holland 
og Storbritannien, når det gælder om at forstå, hvor 
stærkt kunst og kultur står i de større økonomiers 
politiske miljøer. Her i landet kunne vi inspireres 
af disse bestræbelser på at forstå kulturens dybere 
betydning, der foregår blandt politikere i større 
europæiske lande.

kulturledelse.dk mener, at det er en indsats værd at 
hjælpe politikerne på vej til en afklaring af de relevante 
begreber, diskussionsemner og relevante dagsordener 
med henblik på at få øget kulturens betydning i dansk 
politik. 

flickr: mmarsupilami
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Interview: Alex Ahrendtsen 
Af redaktionen

Hvorfor er du kulturpolitiker?
Fordi min formand har sagt, jeg skal være det, men 
selvfølgelig også fordi jeg interesserer mig for det 
kulturpolitiske. Jeg er selv udøvende i den forstand, 
at jeg har været selvstændig forlægger og har selv 
både skrevet og oversat bøger. Og så anser jeg mig 
selv for at være kulturforbruger og er desuden ud-
dannet inden for litteratur. Jeg havde ikke regnet 
med, at jeg skulle være kulturordfører, men det er 
uden tvivl et politisk område, der interesserer mig.

Har du bestemte idealer, som er særligt 
vigtige for dig at fremme i dit kulturpolitiske
virke? 
Jeg skeler ofte til den franske kulturpolitik, som 
ikke skelner mellem ”elite” og” folkelighed” eller 
mellem ”fin” og ”populær” kunst, på samme måde 
som vi gør i Danmark. I Frankrig har  man i højere 
grad det franske som mål, forstået på den måde, at 
fransk hiphopmusik kan være ligeså fint som fransk 

klassisk musik. Jeg kan godt lide at anskue kulturen 
på den måde, og samtidig bruger man i Frankrig 
kulturen aktivt til at smede franskmændene 
sammen. La Francophonie er f.eks. en organisation 
og et begreb i Frankrig. Opgaven er at forene 
fransktalende gennem sprog og kultur. Derfor 
støtter man fra et statsligt niveau kulturen ret 
massivt, selvom der i de senere år er blevet skåret 
ned. ” Den franske stat modarbejder aktivt Googles 
og Amazons dominans, og man laver aftaler med 
Netflix, så virksomheden kommer til at betale et 
gebyr, der går til fransk filmindustri.

For mig handler en stor del af arbejdet med 
kulturpolitikken i Danmark om at få kulturen ud 
i de danske hjem, f.eks. gennem landets mange 
musikskoler, der får 800 kr. om året pr. elev i 
statsstøtte. Men for de penge når vi ud til 100.000 
hjem landet over. Det er en fantastisk måde at få 
kunst og kultur ud på, fordi hele familien bliver 
inddraget i kraft af musikken i hjemmene. Men hele 
familien lærer f.eks. også at gå til koncerter og dele 
de musikalske oplevelser med andre, når barnet skal 
optræde med sit instrument. Det er en måde, hvorpå 
kulturen både er ekstremt folkelig, og som samtidig 
er involverende, og jeg mener, at vi skal have flere 
af den slags tiltag, selvom områder som dette har 
været underprioriteret i mange år. I stedet har man 
politisk satset på institutionerne, som vi har et væld 
af, og som modtager masser af skattekroner – og 
hvor vi ender med en fordelingsmæssig paddehat 
uden nogen særlig folkelig forankring. 

I Danmark har der i mange år været en slags krig 
mellem kunstnerne og folket, hvor kunstnerne har 
talt nedsættende om det danske folk. Det begyndte 
i 1964 med Rindals oprør, der satte spørgsmålstegn 
ved den moderne kunst og dens berettigelse. I 
stedet for at komme dem i møde, snerrede visse 
kunstnere af danskerne og deres smag. Klaus 
Rifbjerg har nok været den fremmeste repræsentant 
for dette. 

Fortsætter på næste side >>

ALEX AHRENDTSEN 

Alex Ahrendtsen (f. 1967) er kultur- og 
undervisningsordfører for Dansk Folkeparti 

og desuden medlem af Folketingets 
by- og boligudvalg og uddannelses- og 

forskningsudvalg. Alex Ahrendtsen er 
uddannet cand.mag. i dansk, litteratur, 
religion med oldgræsk og har tidligere 

arbejdet som forlægger, forfatter, 
oversætter, underviser og redaktør. 
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Siden Statens Kunstfond blev oprettet i 1960’erne har 
det været sådan, men i de senere år ser vi heldigvis 
en tendens til, at flere og flere kunstnere rækker ud 
mod folket. De laver kunst, som mennesker finder 
mening i, og som de finder vedkommende. 

I den forbindelse har kunstnernes afhængighed 
af markedet selvfølgelig en betydning. De kunstnere, 
der er afhængige af markedsvilkår, er ofte langt mere 
respektfulde over for modtagerne, mens de, der ikke 
er afhængige af markedet, men af staten, i højere 
grad lefler for staten og ser ned på folket og nationen. 
Forfatterne og forlagene har f.eks. altid været afhængige 
af markedet, mens billedkunstnerne og klassiske 
komponister i mindre grad har været det.

Det er vigtigt med en god balance mellem offentlig 
støtte og markedskræfterne. Nu ved jeg jo selv, hvordan 
det er at eksistere på markedsvilkår - uden nogen 
statslige tilskudskroner -  netop fordi jeg har været 
forlægger. Det var hårdt, men det kunne lade sig gøre. 
Det kræver dog respekt over for modtagerne – at man 
tager dem alvorligt. En respekt, som synes jeg, mange 
danske kunstnere har manglet.

 Skal kulturlivet begynde at vænne sig til i 
højere grad at klare sig på markedsvilkår?
Det er en balancegang, og et område vi skal blive 
klogere på. Det er vigtigt at have et publikum og en 
modtager. Har man ikke det, så mener jeg ikke, at et 
hvilket som helst kunstværk er kunst.

På teaterområdet har de mindre egnsteatre generelt 
fremgang, mens det er lige omvendt i de store stats-
støttede landsdelsteatre - hvorfor? På egnsteatrene 
er der en folkelig forankring, fordi man – tror jeg 
- sætter stykker op, der er mere vedkommende for 
folk, sammenlignet med hvad der bliver sat op på 
de store scener. F.eks. har Mungo Park i Kolding 
haft stor succes med deres teaterstykke om Rindal.
Og samtidig gives der ikke ligeså meget tilskud til 
de små teatre som til landsdelsteatrene. Man ved 
ikke med sikkerhed, om der er en sammenhæng, 
men det er noget, jeg godt kunne tænke mig at vide 
mere om. 

Fortsætter på næste side >>

flickr: Azat Akhyarov
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Gennem tiden har der været mange 
eksempler på kunstværker, der først er 
blevet populære i eftertiden. Kan det 
ikke være problematisk, hvis man sætter 
den samtidige popularitet som det 
overordnede kvaltetstræk for kunsten?
Det er et avantgarde-kunstsyn; at kunsten er 
frontfiguren, der går forrest og pløjer marken, mens 
den uvidende hob kommer bagefter og bliver oplyst. 
Og det er jo faktisk også en forholdsvis ny måde 
at anskue kunsten på, som kun er ca. hundrede 
år gammel.Tidligere havde kunsten et andet sigte, 
nemlig at oplyse om det skønne og søgen efter det 
gode. Og så havde kunsten også religiøse formål. 
Idéen om kunstneren som den verdslige præst, der 
går forrest og oplyser folket er forholdsvis ny - og 
jeg køber den ikke.

Selvfølgelig vil ’den geniale kunstner’ altid møde 
modstand, men problemet er, at ideen om ‘den 
geniale kunstner’ er blevet til arketypen; målet for 
alle kunstnere. Men det er faktisk meget få, der er 
originale, når det kommer til stykket. 

Det betyder ikke, at den kunst, der har den bredeste 
appel, altid er den bedste. Der er selvfølgelig skabt 
masser af god kunst inden for alle kunstarter, der 
ikke er blevet set af så mange mennesker, men 
som har haft stor betydning for f.eks. genrernes 
udvikling. Becketts teaterstykker blev ikke set af 
mange, men har haft en enorm indflydelse på teatret 
som genre. Masse og kunst hører ikke nødvendigvis 
sammen, men det er dejligt, når det gør.

Er der efter din erfaring interesse for 
kulturpolitik blandt vælgerne?
Nej, det ved vi fra målinger, at der ikke er. Kultur- 
området spiller en meget lille rolle i vælgernes 
bevidsthed i Danmark og ligger altid lavest, når 
vælgerne skal prioritere. I Frankrig er det apropos 
interessant nok anderledes, hvor man på målinger 
kan se, at kulturen ligger meget højt hos vælgerne. 

I sidste ende er det selvfølgelig vælgerne, der afgør 
hvor betydningsfuldt et politisk område er, men det 
skal ikke afholde mig fra at have en holdning til 
kulturen, og jeg synes også vi har været gode til det 
i Dansk Folkeparti af den simple grund, at vi har en 
klar national profil og en klar kulturpolitik. Vi ved, 
hvad vi vil.

Kulturpolitikken i Folketinget har i mange år været 
kendetegnet ved en bred konsensus - og det er 
ikke kun dårligt. Men det har gjort, at politikerne 
i høj grad har lyttet til organisationerne og 
kulturpersonlighederne og valgt at efterkomme 
deres ønsker i samarbejde med ministeriet. Man 
har ikke haft det store ønske om grundlæggende 
at ændre på tingene, og for nogen har det sikkert 
været godt; især for den københavnske kulturelite, 
der har fået det, som de vil have det. Men om det 
har været godt for dansk kulturliv generelt - det er 
jeg ikke sikker på.

Jeg tror, kulturpolitikerne skal være mere fordoms-
frie og turde at kigge på alle støtteområderne og se, 
om vi ikke kan gøre tingene bedre og anderledes. 
Det vil skabe et ramaskrig, hvis man begynder at 
røre ved kulturpengene - men det, tror jeg, er den 
bedste vej frem. Det vil betyde, at nogen mister og 
andre får. 

Har du som kulturpolitiker en forpligtelse 
til at gøre opmærksom på kulturpolitiske 
problemstillinger?
Min opgave er at forklare, at det er vigtigt at 
have en kulturpolitik, fordi det er afgørende for 
os som folk og nation. Det er f.eks. vigtigt, at vi 
understøtter museerne, så de har mulighed for at 
fortælle danskerne deres historie. Og det er også 
vigtigt at støtte bibliotekerne, fordi de sørger for, at 
vores litteraturskat bliver bevaret og er tilgængelig 

 Det vil skabe et ramaskrig, 
hvis man begynder at røre ved 
kulturpengene - men det, tror 
jeg, er den bedste vej frem. Det 
vil betyde, at nogen mister og 

andre får. 

”
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INTERVIEW: ALEX AHRENDTSEN

for borgerne. Det er med til at understøtte vores 
nationale dagsorden - og det er vigtigt for Dansk 
Folkeparti som politisk parti.

Det er også vigtigt, at vi har et teater, der spiller på 
dansk, fordi det er med til at udvikle det danske 
sprog. Og det er vigtigt, at vi har danske film, der 
bliver produceret på dansk med danske skuespillere 
og af danske filmselskaber - og dét kræver offentlig 
støtte. Det er især vigtigt på grund af den stigende 
globalisering, og fordi Danmark er under pres 
som selvstændig nation. De store multinationale 
medieselskaber er enormt magtfulde, og den 
amerikanske kultur er stærk og vidunderlig - jeg 
elsker den amerikanske kultur! Men presset er 
enormt og som lille nation bliver vi nødt til at 
have noget at stå imod med. Det kræver, at man 
fokuserer på det danske, og at staten understøtter, 
hvor den kan.

Kunne kulturpolitikken i den forbindelse 
blive et vigtigt valgtema?
Nej, og nu sidder jeg jo også som byrådspolitiker, 
hvor kulturpolitikken heller ikke spiller nogen rolle 
overhovedet i en valgkamp. Vælgerne forlanger ikke 
et opgør med kulturpolitikken, og der er heller ikke 
så mange, der interesserer sig for det. Og sådan må 
det nødvendigvis være. Det er særligt indvandring, 
arbejdsløshed og sundhed, som er højt på vælgernes 
dagsorden, hvilket er fint.

I de sidste par år har der været flere sager, der 
hører under kunst- og kulturområdet - såsom 
Dan Parks kunstværker og Yahya Hassan 
digte - der har fået stor opmærksomhed, 
både politisk og i medierne. Er sådanne 
sager ikke relevante som udgangspunkt for 
valgtemaer?
Jo, bestemt, og man kunne også nævne DRs serie 
”1864” og sagen om Underholdningsorkestret. Det 
interessante er, at det er brede kulturelle emner og 
debatter, som folk gerne vil deltage i. Men under 
en valgkamp er det meget svært at styre debatterne 
- noget dukker op, og så kører det. Jeg ser hellere, 
at kulturdebatterne foregår, når de nu engang 
foregår, i stedet for at det bliver lidt forkrampet 
under en valgkamp. Men når alt kommer til alt, 
er det vælgerne, der styrer, hvad der skal være på 
dagsordenen under et valg.

Hvordan styrer vælgerne det? Er det ikke 
politikerne i samspil med medierne, der 
styrer dagsordenen for fokusområderne i 
en valgkamp?
Det er et samspil mellem debatter, meningsmålinger, 
partiernes aktuelle styrke og medierne. Hvis Dansk 
Folkeparti f.eks. kun havde haft 10 % af vælgernes 
stemmer, ville indvandringen nok ikke have 
spillet en rolle i den offentlige debat og medført 
overraskende meldinger fra andre partier på dette 
område.

flickr: DRs Kulturarvsprojekt
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Interview: ANNETTE VILHELMSEN 
Af redaktionen

Hvorfor er du kulturpolitiker?
Fordi jeg med og igennem kulturpolitikken kan 
rumme mange andre politiske områder, hvilket, 
jeg synes, er vigtigt for den politiske dagsorden. 
Kulturpolitikken udfolder sig i et krydsfelt mellem 
individet og fællesskabet, fortiden og fremtiden, 
hvori vi kan få sat værdier, etik og holdninger på 
dagsordenen. Samtidig kan kulturen gøre det gen-
nem et bestemt udtryk; f.eks. gennem billedkunst, 
musik, kulturarv eller vores kulturlandskaber.

Som undervisningsordfører er jeg ligeledes 
interesseret i, at undervisning udfolder sig i mere 
end klasserummet. Undervisning er også indføring 
i og udvikling af kultur. Grundskolen rummer 
børn fra mange forskellige miljøer, med mange 
forskellige interesser – f.eks. idræt, musik og natur. 
De boligområder som børn og unge kommer fra er 
skabt over tid, af arkitekter, af økonomisk formåen 
og i samspil med de arbejdspladser, forældrene er 
en del af. Forældrene er også en sammensat gruppe 
af uddannelse, etnicitet og familiemønstre. 

For SF er de vigtigste dagsordener kampen mod 
ulighed og at arbejde med at frigøre det enkelte 
menneske, og samtidig sikre, at mennesket også 
kan være en del af et stærkt fællesskab. I dét 
spiller kunsten og kulturen en vigtig rolle. En 
grundlæggende præmis for kunst og kultur er, at 
det er menneskeskabt. Når jeg lægger stor vægt 
på det frigørende perspektiv, så er det fordi vi som 
mennesker kan have en tendens til at tro, at f.eks. 
den sociale arv er en naturlov. Børn og unge skal 
vokse op som frie mennesker, lære at træffe valg, 
være kritiske og kunne se muligheder. For mig at se 
er bevidsthed om kulturelle påvirkninger afgørende 
for, at vi som mennesker hele tiden ved, at vi har et 
valg, og – at alle valg har en konsekvens, også hvis vi 
ikke vælger. De stærke fællesskaber jeg prioriterer 
højt som socialist, er de fællesskaber som er i stand 
til at inddrage den enkelte, og at den enkelte kan 
være med til at gøre fællesskabet endnu stærkere, 
ved at være nysgerrig, have mod, tage ansvar og gi’ 
en hånd til dem, der har brug for det.

Kunst anklages sommetider for at være 
elitær. Står det i kontrast til din holdning 
om, at kunst kan være en del af kampen 
mod ulighed?
Kunst og kultur er både historisk, nutidigt og frem-
tidens muligheder. Det vigtige er at sørge for at 
præsentere folk for kunsten på bedste vis og lade 
dem lære at tale det sprog, kunsten taler. 

I min tid som underviser på VUC i Svendborg 
stod jeg i en periode med ansvaret for en række 
voksenundervisnings-kurser. Jeg tog kursisterne, 
som var en gruppe ufaglærte fra ældreplejen og 
daginstitutionsområdet, på en tur til København, 
hvor vi besluttede os for at se en opera; noget, som 
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ingen i gruppen før havde oplevet. I den forbindelse 
fik jeg inden forestillingen en operakyndig og 
dygtig formidler til at komme og fortælle om opera 
og den specifikke opsætning, vi skulle opleve. På 
den måde havde alle en chance for at tilegne sig et 
sprog, der kunne gennemskue ”operakoden” – på 
den måde bliver kunst og kultur vedkommende og 
inkluderende. 

Jeg synes, kunst og kultur tilhører alle, og derfor 
vil jeg også holde fast i, at billetpriser skal holdes 
i en størrelse, hvor alle har mulighed for at opleve 
f.eks. en opera. Og jeg hilser det samtidig meget 
velkomment, at man f.eks. i lokale biografer viser 
større operaopsætninger, således at kunsten og 
kulturen har mulighed for at komme ud til folket. 

Vi skal stå vagt om, at kulturen ikke kommer til 
at eksistere alene på markedsvilkår, så det kun er 
de ting med store seertal, man politisk vælger at 
støtte. Men kulturen – her måske mere forstået som 
kunsten - må heller ikke blive ekskluderende, så 
den kun udfolder sig i små loger. Havde kursisterne 
fra Svendborg ikke fået en forståelse af opera som 
kunstform, og fået gennemgået operahistorien, 
ja, så kunne nogle af kursisterne have oplevet sig 
ekskluderet.

Hvor stor indflydelse har du som 
kulturpolitiker på kulturens 
eksistensbetingelser?
Som kulturpolitiker har jeg indflydelse på flere 
niveauer, f.eks. fordi jeg også er formand for Børne- 
og Undervisningsudvalget i Folketinget og fungerer 
som mit partis undervisnings-, uddannelses- 
og forskningsordfører. På den baggrund kan 
jeg eksempelvis se vigtigheden i, at musik- og 
billedskoler kommer til at spille en større rolle i 
folkeskolerne. Eller fokusere på kunst og kultur for 
og med ”skæve eksistenser”: hjemløse, alkoholikere, 
sindslidende. F.eks. har jeg været med i et projekt, 
hvor jeg har deltaget i fodboldkampe med hjemløse. 
Kunst, kultur og fritidsaktiviteter skaber et rum, der 
giver mulighed for dialog og sociale forbindelser 
mellem mennesker, der er meget vigtigt. 

Nogle af de områder, hvor jeg som kulturpolitiker 
har haft konkret indflydelse i den seneste tid 
har f.eks. været i forbindelse med film- og 

idrætsforhandlingerne. Der er den primære opgave 
at beslutte hvor mange penge, der skal kanaliseres til 
de forskellige formål. Men nogle af mine kæpheste 
i den forbindelse har været også at få nogle af 
de mere overordnede mål og visioner i spil. På 
filmområdet tog jeg f.eks. debatten op om, hvordan 
vi kan få mere mangfoldighed ind i filmene, blandt 
skuespillerne f.eks., og jeg fokuserede på, hvordan 
vi kan få mere kvalitet i dansk børnefilm.

I forhold til idrætsområdet var dét, jeg kæmpede for 
under forhandlingerne, at vi også skal opsætte en 
række idrætspolitiske sigtelinjer, hvor vi tør sætte 
nogle politiske mål og visioner for, hvor vi gerne vil 
have idrætten bevæger sig hen. Det synes jeg faktisk 
er vores pligt, når det er skatteborgernes penge, vi 
fordeler. At vi også tør mene og have visioner. Og 
jeg synes ikke, at det er at komme i karambolage 
med armslængdeprincippet. Det ville det være, hvis 
jeg sagde, at nu synes jeg dén institution eller dét 
teaterstykke skal have flere penge - eller som da de 
borgerlige først krævede og derefter kritiserede en 
tv-serie som ”1864”. At stille krav og opstille mål 
om inklusion, tilgængelighed, geografisk spredning 
og mangfoldighed er på ingen måde i strid med 
armslængdeprincippet! Tværtimod - det burde 
være vores forpligtelse også at have visioner, når vi 
fordeler penge til kulturlivet.

En anden ting er at lige efter sommerferien 
sidste år var jeg med Uddannelses- og forsk-
ningsudvalget i Brasilien for at besøge en række 
uddannelsesinstitutioner. Både som kultur- og ud-
dannelsesordfører – og som tidligere Erhvervs- og 
Vækstminister - kunne jeg ikke lade være med hele 
tiden at tænke i, hvor der kunne være forskellige 
vækstpotentialer. I São Paulo fik vi f.eks. mulighed 
for at komme til en forpremiere på en udstilling af 
dansk design, hvor der var inviteret uddannel-
ses- og forskningsfolk og samarbejdspartnere fra 
erhvervslivet. Kulturen, erhvervslivet og vækstpo-
tentialet var samlet i en dansk kulturinstitution 
i São Paulo, og på den måde kunne jeg som kul-
turpolitiker få indflydelse på samarbejdet mellem 
Brasilien og Danmark som nationer.  

Er den samme entusiasme for kulturens 
potentialer til stede blandt den generelle 
danske befolkninger? >>



Det tror jeg. Især hvis kulturens potentialer betyder 
noget meget konkret, f.eks. at der er trænere til det 
lokale lilleputhold i fodbold eller mulighed for at gå 
på en billed- eller musikskole ude i kommunerne. 
Det er meget vigtigt for mig at sikre, at børn, 
der vokser op i familier med meget begrænsede 
økonomiske muligheder, også får mulighed for at 
prøve forskellige fritidsinteresser af; musikskolerne 
skal f.eks. ikke kun være for de børn, hvis forældre 
har økonomisk overskud. Det er et problem, både 
for det enkelte individ, der ikke får muligheden for 
at udfolde sig, men også for fællesskabet, der har 
brug for alle slags talenter. 

Men hvordan kan man lave indsatser i 
forhold til det, når langt størstedelen af 
Kulturministeriets midler allerede er fastlagt 
i drifts- og støtteordninger?
Som tidligere Socialminister har jeg oplevet, at 
man i mange politiske sammenhænge kigger mod 
kulturen og ønsker, at den skal løfte - selvom de 

12

færreste midler faktisk går til området. Jeg er dog 
ikke én af dem, der stiller sig op i koret og siger, at 
der er for få penge til kulturområdet. Men når man 
fra politisk side f.eks. sætter kulturen til at skulle 
løse  opgaver som problemer med matchfixing eller 
doping, undrer det mig, at det udelukkende skal være 
en opgave, der hører under Kulturministeriet. For 
egentlig er der vel både tale om et sundhedsområde 
og et anliggende for erhvervslivet, da mange af de 
fitnesscentre, hvor der kan være problemer med 
f.eks. doping, jo er virksomheder med et CVR-
nr. Som politikere skal vi være opmærksomme på 
tilfælde, hvor der er politiske udfordringer, der 
hører til under flere politiske områder. Og sådan er 
det med mange kulturområder. 

Hvad skal der til for, at kulturpolitik kan 
blive et valgtema?
Jeg tror, man skal knytte kulturpolitikken an til dét, 
der er tæt på folks levevilkår. I min valgkamp vil jeg 
f.eks. gerne arbejde med arbejdsmarkedsspørgsmål; 

flickr: Lars Plougmann



For mig handler det ikke om 
millimeterdemokrati, men om 

at der bliver overset talent og 
vigtige muligheder, hvis ikke 
hele landet er en aktiv del af 

kulturpolitikken.
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få skabt flere og mere mangfoldige arbejdspladser, 
f.eks. i forhold til socialøkonomiske virksomheder, 
som jeg altid har været optaget af i mit politiske virke. 
Det vil kunne give flere mennesker mulighed for at 
være en del af en arbejdsplads og en arbejdskultur. 
Jeg mener f.eks., det er oplagt at gøre ligesom, man 
har gjort med institutioner som TV Glad.

Samtidig er det vigtigt at sikre mere liv og udfoldelse 
i det, der med et grimt ord kaldes “udkanten” og 
sikre, at der skabes et levende samfund. F.eks. ville 
man for mange år siden i Holstebro gerne have 
mere liv i byen, og for at skabe det, slog man politisk 
på, at det var nødvendigt at skabe gode vilkår 
for erhvervslivet, men at et livligt kulturliv også 
var noget af det, der kunne bidrage til en positiv 
udvikling.

Men hvis jeg går ud og siger, at mit ypperste 
valgtema er på kulturområdet, så vil folk tænke, at 
jeg ikke har forstået de alvorlige problemer, folk står 
overfor, f.eks. i forhold til arbejdsløshed, sygdom og 
manglende pædagoger i daginstitutionerne. 

Så kulturpolitikken står med andre ord ikke 
øverst på prioriteringslisten?
Nej, men kulturpolitikken har en stor værdi. Jeg 
anser mig selv for at være værdipolitiker, og derfor 
er kulturområdet meget centralt for mig.  

I Kerteminde Kommune, hvor jeg kommer fra, har 
jeg været med til at skabe det, jeg mener er Danmarks 
bedste børnehjem. Det er et meget smukt hus på 
flere planer. Ikke kun fordi huset skulle være smukt 
for at være smukt, men fordi børnene, der bor og 
vokser op i huset, selv var med til at formulere og 
udvikle ideerne omkring byggeriet. Og med hjælp 
fra en stor donation fra A.P. Møller Fonden var 
det muligt at bygge et hus af de bedste materialer 
og sikre, at det både arkitektonisk, funktionelt og 
åndeligt blev et smukt hus. Jeg synes ofte, vi politisk 
udelukkende tænker funktion, men hvis der også 
kommer en æstetik ind over, så gør det noget ved 
dét liv, der skal leves der. Når vi indretter plejehjem 
til demente, kunne man også komme langt ved at 
tænke æstetik og god arkitektur, lyd og lys og gode 
materialer ind. 

Hvad skal der satses på, hvis dit parti får 
kulturministerposten efter valget?
At kulturen både har værdi i sig selv, men også 
bliver et middel i kampen mod ulighed; kulturen 
skal gøres tilgængelig for flest mulige. Jeg synes, 
det er på vej, og at Kulturministeren gør det 
nogenlunde i forhold til at løse den problematik. 
Men vi skal samtidig gøre kulturpolitik til en mere 
politisk aktiv handling, så der ikke bare er tale om 
en fordelingskasse.

Bl.a. mener jeg, at det er vigtigt at flere bliver 
inddraget i beslutningsprocesser og udviklingen af 
kulturområdet. Jeg ser gerne, at blikket bliver hævet 
fra det, der foregår i København og til resten af landet. 
Et eksempel er, at Statens Kunstfond har udpeget 
bestyrelsesmedlemmer til teatrene i Aarhus, Aalborg 
og Odense. Kun i Aarhus lykkedes det dog at få to 
bestyrelsesmedlemmer fra Jylland. Både i Aalborg og 
Odense blev der udpeget to fra Hovedstadsområdet. 
På samme måde er selve sammensætningen af 
Statens Kunstfond skævt sammensat; 40 af Statens 
Kunstfonds repræsentantskabsmedlemmer bor på 
Sjælland, mens 8 medlemmer har bopæl i Jylland. 

For mig handler det ikke om millimeterdemokrati, 
men om at der bliver overset talent og vigtige 
muligheder, hvis ikke hele landet er en aktiv del 
af kulturpolitikken. Og til trods for at vi kun er 
ca. 6 mio. mennesker, så har vi i Danmark en stor 
mangfoldighed inden for kulturen, både i by og på 
land, og på tværs af etnicitet, uddannelser, alder 
og køn. Hvis mit parti får kulturministerposten 
vil vi være mere offensive og stille krav om større 
opmærksomhed og inddragelse af hele landet på 
kulturområdet. 

INTERVIEW: ANNETTE VILHELMSEN

”
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Interview: BIRGIT JAKOBSEN
Af redaktionen

Hvilke idealer og mål har 
Kristendemokraterne for partiets 
kulturpolitik?
Kristendemokraterne mener, at kultur er udtryk for, 
at mennesket ikke kun har materielle behov. Fælles 
kulturelle værdier knytter mennesker sammen i 
et samfundsfællesskab, og kulturel udfoldelse er 
udtryk for menneskets kreativitet og virketrang. 
Et mangfoldigt og levende forenings- og kulturliv 
er en forudsætning for dialog, tolerance og 
mangfoldighed i samfundet. Det styrker det 
sociale netværk og skaber samhørighed mellem 
generationerne. Derfor skal der gives plads og rum 
til både et elite og et folkeligt niveau. Det er vigtigt 
med begge niveauer, idet der ikke ville være nogen 
bredde uden eliten, som jo i mange tilfælde kan 
være det ”fyrtårn”, som bredden kan spejle sig i. 
 
I en stadig mere globaliseret tid er det desuden 
meget afgørende at besinde sig på dansk kultur 
og dansk sprog. Vi skal sikre, at der fortsat er 
kulturproduktioner på dansk, f.eks. på film, 
teater og i litteraturen. Samtidig må dansk kultur 
rette sig mod andre kulturer for at sikre gensidig 
kulturudveksling og mellemfolkelig forståelse. Vi 
skal både fastholde og udvikle dansk sprog, men 
også styrke danskernes kompetencer inden for 
fremmedsprog.

Hvis ikke denne vekselvirkning er tilstede, bliver 
vi et samfund, der lukker sig om sig selv. Det er 
i mødet med andre kulturer, vi kan sætte vores 
egen kultur i perspektiv. Begreber som oplysning, 
forståelse, dialog og respekt er vigtige nøgleord i 
denne sammenhæng.

Hvilken betydning har kulturen i forhold 
til andre politiske ressortområder? Er der 
for meget, for lidt eller tilpas fokus på 
kulturområdet efter din mening?
Kristendemokraterne er jo ikke i folketinget på 
nuværende tidspunkt, men i kommunalt regi, 
har vore byrådsmedlemmer indflydelse på den 
lokale kulturpolitik. F.eks. ved musikskoler, 

billedkunst -og dramaskoler for børn og unge, samt 
understøttelse og facilitering af det kulturelle liv 
på mere folkeligt eller frivilligt niveau. Herudover 
også at give mulighed for kulturtilbud til udsatte 
børn og unge, der ikke naturligt ville opsøge disse. 
Et andet eksempel er det statsstøttede projekt 
”Levende Musik i Skolen” (LMS), hvor de lokale 
skoler hvert år får lejlighed til at opleve en koncert 
med professionelle musikere.
 
Men når man politisk har tildelt nogle værker og tiltag 
støtte, skal man som politiker være tilbageholdende 
med at være smagsdommer. Det er ikke staten, 
der skal diktere kunsten. Men derudover kan man 
jo som politisk parti skærpe opmærksomheden 
omkring kulturpolitikken i al almindelighed. 
Eksempelvis kan man som politiker have en holdning 
til kulturbegivenheder som Melodi Grand Prix i 
København sidste forår. Men der er ikke så meget 
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fokus på kulturområdet, som det kunne ønskes. En af 
årsagerne til den manglende fokus på kulturpolitikken, 
kunne være den pressede offentlige økonomi. Især 
blandt kommunerne er der meget store forskelle på, 
hvor mange penge man bruger på kultur.
 
Hvad skal der til for, at kulturpolitik kunne 
blive et valgtema?
Hvis kulturpolitikken skal blive et valgtema, må det 
være de politiske partier, der selv italesætter tema-
et. Kulturpolitik handler også om ytringsfrihed, 
demokrati, kulturarv, folkeoplysning, uddannelse, 
samfundets sammenhængskraft og aktivt med-
borgerskab. Derfor skal vi politisk give gode ram-
mer til udfoldelse af det kulturelle liv.

Kristendemokraterne vil arbejde for, at alle borgere 
kan få del i kulturelle oplevelser, uanset om de 
bor i yderområderne eller de større byer. Et godt 
eksempel kunne være, når Det Kongelige Teater 
eller Operaen tager rundt på turné i landet.
 
Hvad er den største kulturpolitiske 
udfordring lige nu?
Vi tror på, at den danske kristne kulturarv er nøglen 
til forståelsen af, hvad det vil sige at være dansk, og 
hvorfor vort samfund ser ud, som det gør i dag. 
Derfor er bevarelse af kulturarven, for kommende 
generationer og den frie adgang hertil, afgørende 
for den kulturelle identitet - for at sikre et åbent og 
demokratisk samfund.  >>
 

Helvedesgabet. Kalkmaleri i Sanderum Kirke.
 Foto: Arnold Mikkelsen/Nationalmuseet
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En anden vigtig ting er, at den kristne kultur og 
tankegang hele tiden sættes i relief ved mødet 
med fremmede kulturer og religioner. Her bliver 
det tydeligt, i hvor høj grad kristendommen har 
formet og påvirket vores samfund. Indvandring og 
flygtningeproblematikken er altså også en del af det 
kulturpolitiske område.Vi bør derfor kende vore 
rødder i mødet med andre mennesker og andre 
kulturer. Som nævnt, tror vi på muligheden for 
respektfuld sameksistens og religionsfrihed, uden 
vi giver køb på vores egen kultur.

I forhold til vellykket integration, handler det ikke 
kun om, at flygtningen eller indvandreren får et 
arbejde, men også om at vedkommende møder et 
medmenneske. Det er meget vigtigt, at mennesker, 
der kommer til landet også i fritiden møder 
kulturelle tilbud, f.eks. gennem idrætten eller andre 
folkelige eller frivillige aktivitetstilbud eller socialt 
samvær i foreningslivet. 
 
Kristendemokraterne mener, at vi ved at satse på 
kultur og kunst investerer i et mere værdifuldt 
samfund. Særlig vigtigt er det også at fremme den 
kunst, der sjældent får lov til at udfolde sig gennem 
kommercielle kanaler, som for eksempel den musik 
og billedkunst, der har religiøse - specielt kristne - 
rødder. Eller man politisk langt mere understøtter 
og faciliterer frivilligheden bag kulturelle tilbud til 
gavn for fritidslivet i f.eks. landdistrikterne.

En udfordring her og nu er ligeså diskussionen 
om DRs rolle, og om DR lever op til sine public 
service-forpligtelser. Ind i mellem ser det ud, som 
om DR overser fuldkommen betydningen af det 
kristne kulturgrundlag for vort samfund. F.eks. 
har kristne kulturelle arrangementer ikke den store 
opmærksomhed. I det hele taget er det meget vigtigt 
med politisk bevågenhed i forhold til public service-
forpligtelsen og der skal generelt sikres en alsidig 
og uafhængig nyhedsformidling via de elektroniske 
medier og den trykte presse for at styrke åbenheden 
og demokratiet i vort samfund.

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/

Det er meget vigtigt, at mennesker, 
der kommer til landet også i 

fritiden møder kulturelle tilbud, 
f.eks. gennem idrætten eller 

andre folkelige eller frivillige 
aktivitetstilbud eller socialt 

samvær i foreningslivet.

”
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Interview: JØRGEN ARBO-BÆHR
Af redaktionen

Hvorfor er du kulturpolitiker?
Fordi jeg mener, at kunst og kultur er stort set ligeså 
vigtigt, som det er, at mennesker skal have tag over 
hovedet og mad i munden. Kultur sørger ikke alene 
for, at vi kan leve, men også for at vi kan overleve. 
Vi ved, at folk der enten udøver eller nyder andres 
kunst eller kulturoplevelser får et bedre psykisk 
velvære. Med andre ord bliver folk glade af kunst og 
kultur, og det er i modsætning til folk, som mister 
modet.

Og så er kulturpolitik et rigtigt spændende politisk 
område, fordi det også berører så mange andre 
områder end f.eks. kunst og kunststøtte. Man kan 
tale om alle mulige former for kultur; arbejdskultur, 
madkultur og trafikkultur. Det handler også om det 
værdibaserede, som f.eks. at folk skal vise sig fra 
sin gode side i trafikken, eller at man opdrages til 
kollektiv adfærd på en arbejdsplads. Med andre ord 
kan man bevæge sig ud på andre politikområder, 
end bare det snævre kunstområde.

Har du bestemte idealer, som er særligt 
vigtige for dig at fremme i dit kulturpolitiske 
virke?
Jeg prøver at gøre alt, hvad jeg kan i forhold til 
at fokusere på de befolkningsgrupper, der på 
nuværende tidspunkt har meget lidt fokus på kunst 
og kultur i deres liv. Det drejer sig om ca. 10% af 
befolkningen, som ikke bruger andre kulturtilbud 
end at se fjernsyn. I den sammenhæng har jeg i 
forbindelse med finansloven i 2013 og 2015 bl.a. 
foreslået at lancere et kulturklippekort, som man 
kan udbyde på kommunalt plan, sådan at flere end 
nu vil motiveres til og har mulighed for f.eks. at 
komme gratis i teatret - at få smagsprøver på, hvor 
spændende kunst- og kulturoplevelser kan være. 

Er der politiske initiativer, du er særligt stolt 
af i forhold til arbejdet med at få kulturen 
ud til dem, der ikke bruger den?
Eksempelvis er der de sidste mange år gjort meget 
på både museums- og biblioteksområdet, og i 

dag er det faktisk omtrent 80 % af befolkningen, 
der kommer på bibliotekerne jævnligt. Det er 
en institution, der bliver besøgt af en stor del af 
befolkningen, som ellers ikke tager del i det brede 
kulturliv. Dét mener jeg i allerhøjeste grad er en 
kulturpolitisk fortjeneste. Da vi i 2008 forhandlede 
biblioteksloven, så sørgede vi ikke kun for, at der 
stadig skulle være biblioteker i udkantsområderne og 
i mindre byer. Vi sørgede også for, at bibliotekernes 
berettigelse generelt skulle være mere end ’blot’ 
at udlåne bøger. Bibliotekerne er nødt til at have 
andre kulturtilbud, såsom foredrag og f.eks. små 
teaterforestillinger, og altså være et samlingspunkt 
for en bred vifte af kulturtilbud. 

Hvor stor indflydelse har du 
som kulturpolitiker på kulturens 
eksistensbetingelser?
Efter min mening har både den nuværende og 
tidligere regering brugt alt for lidt af statens 
samlede budget på kulturområdet. Det gør, at 
man som kulturpolitiker har meget lidt råderum 
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Jørgen Arbo-Bæhr (f. 1955) er kultur- 
og medieordfører for Enhedslisten 

samt ordfører for idræt, arbejdsmiljø, 
folkeoplysning, kirke og ligestilling. 

Jørgen Arbo-Bæhr har tidligere arbejdet 
som porcelænsstøber på Den Kongelige 

Porcelænsfabrik. 



18

i forhold til nye kulturpolitiske tiltag som f.eks. 
kulturklippekortet, der ville koste cirka 10 mio. 
kr. at gennemføre. Jeg har gjort alt, hvad jeg har 
kunnet for at ændre på kulturbudgettet, når vi 
hvert år drøfter finansloven, og i 2013 fik vi faktisk 
forhandlet yderligere 25 mio. kr. til området. Men 
som udgangspunkt har det været meget op ad 
bakke de sidste mange år, også selvom det faktisk er 
få penge, der kunne give kulturområdet et vægtigt 
løft. Og det er i virkeligheden en pind til regeringens 
egen ligkiste, tror jeg. 

Det er min opfattelse, at der er rigtig mange 
kulturfolk, som er utilfredse med den nuværende 
regerings prioriteringer. Jeg har talt med musikere, 
forfattere, og ikke mindst idrætsfolk, som er 
skuffede over, at de er blevet beskåret i deres 
tilskud eller over, hvordan der politisk er blevet 
prioriteret inden for deres område generelt. Et 
eksempel på dette er DIFs initiativ ”Get to sport”, 
der arbejder med at styrke idrætten i socialt udsatte 
boligområder, men som for nyligt er blevet beskåret 
i den statslige finansiering.

Har kulturpolitikeren forpligtelser, der 
rækker ud over de fordelingspolitiske 
opgaver?
Jeg synes, at kulturpolitikken skal være meget 
mere end det fordelingspolitiske. Det handler om, 
at hele befolkningen både skal kunne nyde og yde 
kulturen. Uanset hvilke præferencer man har og 
hvilke former for kulturoplevelser, man interesserer 
sig for. Vi skal også sikre de smalle former, som 
ballet og boksning.

Desuden synes jeg, vi som kulturpolitikere skal 
blande os i internationale kulturbegivenheder. 
Aktuelt har vi nogle diskussioner om de store 
idrætsbegivenheder, som f.eks. finder sted i 
diktaturer som Qatar, hvor migrantarbejdere 
bygger store idrætsarenaer, uden løn, mens tusinder 
af dem dør på arbejde. Vi kan ikke bestemme over 
de store internationale idrætsorganisationer, som 
jo bygger på medlemsdemokrati. Men jeg mener, at 
vi skal lægge pres på dem med vores demokrati og 
forsvar af arbejdstagerrettigheder. >>

flickr: Susanne Nilsson
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Hvad skal der til for, at kulturpolitik kunne 
blive et valgtema?
Et af de store emner ved det kommende valg i 
Danmark bliver indvandrer- og flygtningepolitik, 
som også er yderst relevant kulturpolitisk. Masser af 
nye kulturstrømme i vores samfund kommer med 
indvandrere og flygtninge, der grundlæggende har 
en anden kultur. Jeg synes, at alle former for kultur 
skal have plads i vores samfund. F.eks. indvandrere 
fra Nigeria, som beriger fodbold-superligaen (feks. 
i FC Midtjylland), ny mad fra Østasien og teater fra 
Kina.

Men vi kommer aldrig til at se kulturpolitik som et 
hovedtema i valgperioder, f.eks. i forhold til om vi 
skal bevare Det Kongelige Teater eller ej. Sagen er, at 
på Christiansborg mener alle de politikere, der ikke 
er kulturpolitikere, at kulturen er ”ved siden af ” 
de øvrige politiske områder og ikke ligeså vigtige 
som ”de store temaer” beskæftigelse, økonomi, 
indvandrer- og flygtningeområdet f.eks. 

Jeg synes, at kulturpolitik er meget mere vigtig 
end bare ”flødeskum”. Som sagt, mener jeg,  at 
kultur er en central del af vores liv, og derfor vil jeg 
blive ved med at presse på for, at vi får flere penge 
til at finansiere alle former for kulturaktiviteter i 
samfundet.

Fortsætter på næste side >>
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Hvad gør du for at skærpe 
opmærksomheden om kulturpolitiske 
beslutninger og kulturpolitik?
Jeg gør, hvad jeg kan for at oplyse befolkningen 
gennem pressen og i diskussioner, hver gang der 
er møder omhandlende kulturpolitiske spørgsmål, 
f.eks. da vi havde en stor diskussion om DRs ned-
læggelse af Underholdningsorkestret. Her gjorde 
jeg, hvad jeg kunne for at oplyse om, at de borgerlige 
sammen med regeringen havde skåret ned på DRs 
økonomi med 80 millioner kr., gennem afskaffelse 
af erhvervslicensen. Jeg holdt fast på, at vi skulle 
bevare Underholdningsorkestret ved at skaffe disse 
penge til DR.

Jeg synes, at det er et godt eksempel på et samarbejde 
mellem os på Christiansborg og den almindelige 
befolkning. Gennem støttekoncerter og forskellige 
happenings fik vi faktisk lagt et vist pres på både 
regeringen og den borgerlige opposition.

Jævnligt siges det, at Dansk Folkeparti 
som parti er tydeligst i forhold til, hvad der 
diskuteres kulturpolitisk. Hvad mener du 
om den påstand?
Det skyldes, at Dansk Folkeparti er det eneste parti, 
der ikke i praksis går ind for, at armslængdeprincippet 
gælder. Det er min overbevisning, at når staten har 
uddelt midler, skal politikerne ikke blande sig i 
indholdet, sådan som Dansk Folkeparti gør. Det er 
fint at have en holdning - men man skal ikke blande 
sig i indholdet, uanset om det så måtte være et 
teaters forestillinger eller Danmarks Radios budget. 

F.eks. vil Dansk Folkeparti konkret have nedlagt 
DR3, og det synes jeg er at blande sig i Danmarks 
Radios specifikke prioriteringer.

Hvad skal der ellers satses på, hvis dit parti 
får kulturministerposten?
Jeg vil gøre alt for at arbejde for, at alle mennesker 
har mulighed for at dyrke deres egen kultur. Jeg 
mener eksempelvis, at det er vigtigt at sørge for, at 
der i hele landet er øvelokaler og flere muligheder 
for at afholde arrangementer med åben scene, så 
alle mennesker f.eks. kan producere og opleve 
musik- og teaterforestillinger, uden at det har 
meget høje omkostninger. Når vi skal forhandle 
musikhandlingsplan bliver vi nødt til at gøre noget 
for de områder, man kalder ”Udkants-Danmark”, 
sådan at man ikke kun har mulighed for at spille 
på interessante scener i København og i de større 
byer. Det handler om fordelingen af pengene på 
budgettet, og at vi skal prioritere de tyndbefolkedes 
egne rundt omkring i Danmark.

Hvad er udsigterne for sådanne tiltag, 
nu hvor langt størstedelen af midlerne er 
lagt ud i støtteordninger på forhånd? Vil 
der være politisk vilje til at genoverveje, 
hvordan pengene bliver fordelt?
Det håber og tror jeg på. Der er større og større 
opbakning til at fordele midlerne anderledes, så de 
bl.a. fordeles mere rundt omkring i landet. Og som 
sagt mener jeg, vi skal bruge flere penge på kulturen, 
ikke mindst til talenterne og undergrunden. Det 
handler om befolkningens mulighed for at dyrke 
deres interesser, og når vi f.eks. snakker om at 
fordele pengene til hele landet, så tror jeg, at 
kulturministeren giver mig ret. Kulturen skal ikke 
være forbeholdt dem, der bor i de større byer, men 
også for dem, der bor langt ude på landet. 

Dansk Folkeparti er det eneste 
parti, der ikke i praksis går ind 
for, at armslængdeprincippet 

gælder. Det er min overbevisning, 
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Interview: LARS BARFOED
Af redaktionen

Hvorfor er du kulturpolitiker?
Fordi jeg i mange år har været optaget af kultur-
politik og har haft lyst til at arbejde mere med det 
kulturpolitiske stofområde. For et par år siden fik 
jeg muligheden for at overtage ordførerskabet og 
besluttede mig for at kaste mig ud i det. Når jeg 
interesserer mig for kulturområdet som politiker, 
og ikke bare som kulturforbruger, så skyldes det 
bl.a., at kulturpolitikken indeholder rigtig meget 
værdipolitik. Som konservativ er jeg i meget høj grad 
optaget af, hvilke værdier der forener os som nation, 
som samfund og som folk.

Jeg synes i øvrigt, det er godt for politikere at skifte 
mellem ordførerområder. Man bliver en mere holistisk 
politiker af at have prøvet forskellige politikområder, 
som ofte grænser op ad hinanden. Jeg har bl.a. tidligere 
været arbejdsmarkedsordfører, transportordfører og 
udviklingspolitisk ordfører. 

Kulturpolitik har i høj grad noget at gøre med at 
sikre både en forankring og en udvikling af vores 
kultur, der binder os sammen som danskere - uanset 
om vores familie altid har boet her eller er flyttet 
hertil for nyligt. Kulturpolitikken er desuden yderst 
vigtig i en tid, hvor vi alle får påvirkninger på kryds 
og tværs af landegrænser; vi rejser og får indtryk fra 
mange steder rundt omkring i verden, men sidder 
også meget hjemme i vores stuer og får nyheder 
og informationer fra både nettet og tv-kanaler, der 
bringer indtryk fra hele verdens kulturer ind i vores 
hjem. 

Der sker altså i disse år et bombardement af kultur-
påvirkninger. For at vi kan forholde os til dette, er det 
vigtigt, at vi som nation kender vores egne rødder, 
så vi som samfund, som folk og som borgere ikke 
blot bliver en reaktion på alt, hvad der foregår rundt 
omkring i verden. Derfor synes jeg kulturpolitikken 
i disse år er vigtigere end nogensinde før; vi skal ikke 
blot adoptere andres kulturvaner, men holde fast i 
vore egne.

Hvor stor indflydelse har du 
som kulturpolitiker på kulturens 
eksistensbetingelser?
Ligesom alle andre folketingspolitikere har ind-
flydelse på de ordførerområder, som de nu engang 
varetager, har jeg selvfølgelig også stor indflydelse 
på kulturpolitikken. Der er flere aftaler og forlig på 
kulturområdet, og i de forhandlingssituationer er der 
gode muligheder for at påvirke de endelige aftaler. 
Når man sidder omkring et bord og forhandler, kan 
man altså stille krav til aftalen. Og når man endelig 
har færdigforhandlet en aftale eller et forlig, så har alle 
partier desuden vetoret med hensyn til ændringer og 
udviklinger i aftalen. 

Som kulturpolitiker har man altså stor indflydelse på 
kulturområdet, men det er selvfølgelig med respekt 
for armslængdeprincippet; som politikere sidder vi 
ikke og peger på, hvilke musikstykker der skal spilles 
i Operaen eksempelvis. Det er af gode grunde noget, 
vi skal overlade til kulturinstitutionerne, til Statens 
Kunstfond og andre, der har til opgave at forvalte 
støttekronerne.  >>
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Langt størstedelen af Kulturministeriets 
midler er lagt ud i på forhånd fastlagte 
støtteordninger. Er det en begrænsning for 
kulturpolitikernes reelle indflydelse? 
Som kulturpolitikere skaber vi rammerne for kultur-
politikken, men overlader det til andre at udmønte 
den, bl.a. i Statens Kunstfond og i de statsanerkendte 
kulturinstitutioner. Og pengene i kasserne bliver   
bevilget til masser af nyt og spændende. 

Indflydelsen er tilstede, fordi vi jo kan vælge at flytte 
rundt på tilskudskronerne. Når vi f.eks. indgår de 
store forlig, som for nyligt på film- og medieområdet, 
så bliver der i høj grad flyttet rundt på pengene og sat 
betingelser og rammer op for, hvordan midlerne skal 
anvendes og prioriteres - samtidig med at vi bevarer 
armslængdeprincippet.

Flere kulturdebattører, heriblandt direktør 
for Statens Museum for Kunst, Mikkel Bogh, 
har været ude at sige, at Danmark ikke har 
en ægte kulturpolitik. Hvad tænker du om 
det?
Jeg er enig i, at man kan sætte spørgsmålstegn 
ved, hvorvidt vi på nuværende tidspunkt har en 
tilstrækkelig klar linje og overordnet målsætning 
og strategi for, hvad vi vil med kulturpolitikken i 
Danmark. For udover at sidde og fordele pengene, 
skal vi som politikere selvfølgelig helt overordnet 
holde os for øje, hvilke veje strømmene i kulturen og 
i kulturlivet bevæger sig. 

Jeg mener eksempelvis ikke, at den nuværende 
regering i deres kulturpolitik har gjort det klart, 
hvad kulturarven indebærer og hvilken rolle den 
skal have i samfundet. Og jeg synes desuden også, 
at der er behov for klarere linjer i forhold til public 
service-begrebet, som man må sige, er en meget 
bærende del af vores kulturpolitik - især økonomisk 
idet en stor del af statens kulturbudget går til public 
service-områder, ikke mindst til Danmarks Radio. 
Så der er bestemt nogle overordnede strategier og 
målsætninger, der burde tegnes klarere op, end de 
bliver på nuværende tidspunkt. Jeg tror i høj grad, 
at dette hænger sammen med, at vi nu i en del år 
har haft kulturministre fra De Radikale, hvor 
kulturradikalismen stadig spiller en stor rolle. Det er 
for mig en overbevisning, der forbyder at tage stilling 
til noget som helst - alt er så at sige lige godt eller 

lige skidt. Konsekvensen af dette er simpelthen, at 
retninger og prioriteringer ikke tegnes tilstrækkeligt 
klart op. Men det tror og håber jeg på, at en borgerlig 
regering, med en mere klar kulturkonservativ 
retning, ville råde bod på.

Hvordan vil en kulturkonservativ retning 
udmønte sig i konkrete forslag?
Kigger man f.eks. på et område som bevarelse af 
kulturarven, skal vigtigheden i at museerne skal 
kunne bevare artefakter og den arv, vi har fra 
fortiden, prioriteres højere. Det er min opfattelse, 
at flere af landets museer er nødlidende. Jeg hører 
ofte om, at der er fare for, at betydningsfulde 
samlinger, der opbevares i museernes magasiner, 
ødelægges fordi det på nuværende tidspunkt ikke 
opbevares på rigtig vis.  

Desuden mener jeg, at det er nødvendigt at skærpe 
det public service-begreb, der udgør en stor del af 
den danske kulturpolitik. For ganske nyligt blev der 
nedsat et udvalg med Connie Hedegaard som for-
mand, som netop skal arbejde med public service i et 
moderne samfund. Jeg håber meget, at udvalget vil 
udarbejde en rapport, der peger på, at en skærpning 
af public service-begrebet giver mening, sådan at 
f.eks. Danmarks Radio vil begynde at fokusere mere 
på public service-begrebet i klassisk forstand. 

I Det Konservative Folkeparti er det ingen hem-
melighed, at vi var stærkt utilfredse med, at 
Kulturminister Marianne Jelved endte med at 
acceptere Danmarks Radios ønske om at nedlægge 
DR Underholdningsorkestret. Det er efter min 
mening en sag, hvor kulturministeren fuldkommen 
har misforstået armslængdeprincippets betydning; 
selvfølgelig kunne hun have gjort andet end bare 
at makke ret. Der står sort på hvidt i den gældende 
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public service-kontrakt med DR, at der skal være et 
underholdningsorkester.  Jeg mener, at en nedlæggelse 
er under al kritik, da Underholdningsorkestret er et 
orkester, der dels arbejder aktivt med vores kulturarv, 
fordi de spiller klassiske stykker, som vi har brug for 
at huske og bringe videre, og som dels leverer meget 
høj, international kvalitet. 

Og dét, at vi skal satse på høj kvalitet, er et andet 
element, jeg vil bringe ind i en konservativ 
kulturpolitisk sammenhæng. Det er, når alt kommer 
til alt, det ypperste og det bedste, vi skal værne om. 
Politikere skal ikke være smagsdommere i forhold til, 
hvad der så er det ypperste, men jeg mener, det skal 
være vores målsætning at værne om rammerne for 
kunst og kultur af så høj kvalitet som tilfældet er med 
Underholdningsorkestret. 

For mig at se er det altså en kulturpolitisk fallit- 
erklæring at nedlægge orkesteret, bare fordi DR hellere 
vil bruge ressourcer på at konkurrere med de kommer-

cielle kanaler, f.eks. i forhold til at være massivt til stede 
på de sociale medier eller bringe ligegyldige tv-serier, 
der ligeså godt kunne være sendt på de kommercielle 
tv-kanaler. Selvfølgelig skal Danmarks Radio forholde 
sig til nye medier, men jeg mener, det er en forkert 
prioritering, hvis det sker på bekostning af så vigtige 
public service-elementer som Underholdnings-
orkestret. Det argument har intet med armslængde-
princippet at gøre. Jeg mener derimod, at når vi forærer 
DR 3,6 mia. kroner om året i licenspenge, i modsætning 
til kommercielle tv-kanaler, der må klare sig selv, så har 
vi selvfølgelig lov til at stille krav til, hvordan pengene 
skal anvendes. 

Politikerne skal ikke bestemme, hvad orkestret skal 
spille, men vi skal bestemme, at der skal være et 
orkester som en rammebetingelse.

Hvad skal der til for, at kulturpolitik kan 
blive et valgtema i Danmark?
Der er bestemt ting inden for det kulturpolitiske, 

Danmarks Underholdningsorkester, tidligere DR Underholdningsorkesteret. 
Foto: Elsabeth Rihn
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som mit parti vil fremhæve som emner, vi vil gøre 
noget ved efter valget - hvis vi får muligheden. Det vil 
eksempelvis være at genindsætte Underholdnings-
orkestret i Danmarks Radios kontrakt og desuden 
at bevilge flere penge til sikringen af kulturarven. 
Vi mener desuden heller ikke, at det er nødvendigt, 
at staten ejer både Danmarks Radio og dele af TV2, 
og derfor vil vi arbejde for, at TV2 udelukkende skal 
overgå til private hænder.

Det er dog ikke sådan, at jeg tror, at valgkampen først 
og fremmest kommer til handle om kulturpolitik. 
Det er andre temaer, der vil fylde i valgkampen – 
både i medierne og i folks bevidsthed.

Er der efter din erfaring interesse for 
kulturpolitik blandt vælgerne?
I høj grad. Jeg synes generelt, jeg får mange 
reaktioner, når jeg udtaler mig kulturpolitisk. Sagen 
omkring Underholdningsorkestret har f.eks. affødt 
afsindigt mange henvendelser på forskellig vis – og 
gør det stadig.

For noget tid siden var jeg til et arrangement i Valby 
Kirke, hvor sognepræst Sørine Gotfredsen holdt en 
temagudstjeneste om dannelse, der jo er et meget 
stort tema inden for kulturpolitikken. Efterfølgende 
var der åben debat i menighedshuset, og her mødte 
over 200 mennesker op for at diskutere. Så det er min 
generelle opfattelse, at der er en meget stor interesse 
fra befolkningen, når der bliver talt og diskuteret om 
emner, der berører kulturpolitik. 

Hvad skal der satses på, hvis dit parti får 
kulturministerposten efter valget?
I vores 2020-plan for den offentlige økonomi indgår 
der flere midler til kulturen, der – som nævnt - skal 
anvendes til at bevare kulturarven på bedre vis, lige 
fra museerne til Fregatten Jylland og andre steder, 
hvor vi ser, at kulturarven er ved at forfalde. Ligesom 
formidling af kulturarven til unge mennesker er 
vigtigt for os. 

Samtidig er det som sagt vigtigt at skærpe bevidstheden 
om, hvad public service er, ikke er og skal være. Det er 
bl.a. et spørgsmål om at vurdere, hvad markedet kan 
klare af sig selv. Jeg mener, at licenskronerne skal anvendes 
dér, hvor markedet ikke kan løfte – i modsætning til, 
hvordan de i høj grad anvendes nu. 

” Det er dog ikke sådan, at jeg 
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Interview: MARLENE BORST HANSEN
Af redaktionen

Hvorfor er du kulturpolitiker?
Det blev jeg lidt ved en tilfældighed. Da jeg var 
kommunalpolitiker i Kolding, blev der forhandlet 
en formandspost for kulturudvalget hjem til mig. 
Umiddelbart havde jeg ikke det store kendskab til 
kulturpolitik, så jeg ringede til Elsebeth Gerner 
Nielsen [forhenværende kulturminister fra De 
Radikale, red.] og spurgte, hvad jeg burde læse for at 
få et større kendskab til området. Det havde hun dog 
svært ved at give et enkelt svar på, da der jo selvfølgelig 
ikke er én samlet bog, man kan kaste sig over. Men 
jeg fandt også ud af, at jeg faktisk vidste ganske meget 
om kultur i forvejen gennem min uddannelse som 
folkeskolelærer med linjefag i religion og dansk - og 
fordi jeg selv er stor kulturbruger. 

I min tid i Kolding Kommune lavede vi på et 
tidspunkt udvalget om, så det blev til et kultur- og 
erhvervsudvalg, der gav mulighed for at tænke 
kulturpolitikken mere strategisk, f.eks. i forbindelse 
med byplanlægning. Min fornemste opgave på tinge 
har altid handlet om at få kulturpolitik til ikke at 
være et isoleret område, men tværtimod en del af alle 
øvrige politiske områder. Jeg er kulturpolitiker for at 
insistere på netop dét. Kulturen skal ikke minimeres 
til bare at handle om at få “sjove oplevelser”. 

Kultur har betydning for den måde, vi interagerer på 
som mennesker; den spiller en væsentlig rolle, fordi 
den er med til at skabe forpligtende fællesskaber, 
hvilket er noget af det allervigtigste for vores 
demokrati. Hvis man f.eks. er med i en teatergruppe 
eller spiller musik med sine kammerater, er alle 
nødt til at yde en indsats for at få det fælles projekt 
til at lykkes. Det giver en forståelse af at indgå i et 
forpligtende fællesskab. Når man oplever at blive 
anerkendt for sin indsats, tager man mere ejerskab 
og får ansvarsfølelse. Det gavner den enkelte, og det 
gavner det fællesskab, vi kalder Danmark. 

Jeg ønsker et samfund, hvor alle føler sig som en del 
af fællesskabet og hvor de stærke tager medansvar 
for de mindre stærke. Vi ved, at det ikke er alle, som 

er en del af et kulturelt fællesskab, og det er derfor 
vigtigt at arbejde for, at der laves flere forskellige 
muligheder for at være en del af et sådant. Den 
læring der ligger i at indgå i et fællesskab og opdage, 
at man bidrager med noget og får anerkendelse for 
sine evner og sin indsats, er uvurderlig. Så jeg er 
kulturpolitiker for at insistere på, at kultur ikke skal 
betragtes som flødeskum, men som fundament. 

Hvordan realiserer du den holdning i din 
politiske praksis?
Jeg har f.eks. arbejdet på et udspil om kultur som 
socialpolitisk løftestang. Jeg mener helt grundlæg-
gende, at alle mennesker har ret til kulturoplevelser. 
Ikke fordi man skal kunne måle en nytteværdi, men 
fordi det er en menneskeret at blive sat i spil, blive 
underholdt og inspireret. Jeg tror ikke nødvendigvis, 
at misbrugere kommer ud af deres misbrug ved at 
opleve god kunst. Men det kan være, at det gør deres 
liv lidt lettere at mestre, i hvert fald for en tid. >>

MARLENE BORST HANSEN
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Samtidig er det jo min påstand, at kulturelle 
fællesskaber er noget af det bedste til at skabe 
sammenhængskraft. Uanset om du taler polsk, går til 
fredagsbøn eller er opvokset i Kina kan du f.eks. altid 
spille fodbold sammen med andre. Her bliver alle 
skel mellem mennesker nedbrudt. Her er bolden, 
kampen og holdet i fokus. Vi kender alle følelsen af at 
vokse indeni, når man er en del af en gruppe, der gør 
noget sammen. Det giver følelsen af at være vigtig, 
høre til og være accepteret. De følelser skal vi styrke.

Man kan dog møde enorm modstand, når man 
begynder at tale om, hvad kultur kan. Modstanden 
kommer af, at man ikke ønsker, at kulturen skal 
spændes for en vogn. Men det er heller ikke mit 
ærinde. Mit ærinde er at vise, hvor vigtig kulturen er 
for det at være samfundsborger. Og når der insisteres 
på, at kultur har en værdi i sig selv, sker det som oftest 
i opposition til en fuldstændig nyttetænkning af 
kultur - og på den måde, forstår jeg godt argumentet. 

Det er fint, at vi har et Kulturministerium, der kan 
tages sig af fordeling af midler til institutionerne 
og kan stå for nyudvikling. Men hvad, der ikke er 
fint, er, at hvis man nævner kulturpolitikken som 
en væsentlig faktor f.eks. i forbindelse med, at man 
laver sundhedspolitik, bliver det sjældent taget 
alvorligt og affærdiges med, at ”det skal ordnes 
ovre i Kulturministeriet”. Diskussionerne kommer 
sjældent uden for de kulturpolitiske kredse, og det er 
et problem, for så bliver det ligesom Kulturmødet på 
Mors, hvor det er de samme mennesker, der mødes 
og diskuterer kulturpolitik med hinanden. Når man 
diskuterer kulturpolitik, synes jeg, det er vigtigt, at 
man gør det med nogen, hvor det er nødvendigt 
at forklare, hvorfor kulturpolitikken er vigtig – for 
dét er der alt for mange mennesker, der ikke ved. I 
stedet burde man bruge kræfterne på at debattere 
kulturpolitik og sætte kulturen i spil i alle mulige 
forskellige sammenhænge, f.eks. på Folkemødet på 
Bornholm. 

Hvor stor indflydelse har du 
som kulturpolitiker på kulturens 
eksistensbetingelser?
Når vi som politikere kommer med udspil til, 
hvordan vi får flere i kontakt med arbejdsmarkedet 
eller hvordan vi undgår, at færre bliver kronisk syge, 
er der usandsynligt få elementer, der handler om 

kultur. Politisk betragter man typisk ikke kulturen 
som en del af kernevelfærden, hvilket jeg synes 
er helt forkert. Jeg mener, at det er nødvendigt, at 
kulturpolitikken tænkes ind, når man som samfund 
står overfor en større udfordring, der skal løses.

Hvis man som kulturpolitiker forsøger at komme 
ind i Socialministeriet med kulturpolitiske forslag, 
mødes man ofte positivt. Men på den anden side 
ønsker Socialministeriet ikke, at der skal tages fra 
deres budgetter. Og hvis jeg omvendt kommer med 
et forslag om kultur som socialpolitisk løftestang 
over for museerne, er de også positive, men vil 
samtidig have flere penge til at komme i kontakt med 
nye borgergrupper og målgrupper. 

Selvfølgelig er der nogle helt basale ting, der skal 
være på plads i et samfund, men for mig er det også 
helt basalt, at alle børn har mulighed for at gå til en 
fritidsinteresse. Netop det er nødvendigt for at lære 
at begå sig i de forskellige forpligtende fællesskaber 
og en fundamental del af hele foreningslivet. Det er 
et demokratisk kerneproblem, at alle børn ikke har 
den mulighed.

Kulturpolitikken er langt nede på prioriteringslisten, 
men så igen; hvis politikerne lukkede det lokale 
bibliotek, ville der blive ramaskrig. Kultur har en 
betydning, men vi er ikke særligt opmærksomme på 
det, før vi mister den.

Hvad skal der til for, at kulturpolitik kan 
blive et valgtema?

Kulturpolitikken er langt nede 
på prioriteringslisten, men så 
igen; hvis politikerne lukkede 
det lokale bibliotek, ville der 
blive ramaskrig. Kultur har 
en betydning, men vi er ikke 

særligt opmærksomme på det, 
før vi mister den. 

”
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Jeg har selvfølgelig ikke nogen snuptagsløsning på 
det problem. I Kolding Kommune stod jeg i spidsen 
for at få etableret et egnsteater, Mungo Park Kolding, 
og det lykkedes med én enkelt stemme i byrådet. Men 
det var lige før, det ikke lykkedes, fordi diskussionen 
op til afstemningen var kørt op til, at kultur var noget 
elitært. Og det gjorde det ikke meget nemmere, at 
jeg oven i købet var fra Det Radikale Venstre - det 
gjorde, det kun endnu mere ’elitært’, mente man. På 
trods af det, er der i dag ingen, der skal komme og 
lukke Mungo Park; nu har borgerne en ejerfølelse - 
det er deres teater. Det, synes jeg, siger noget om, at 
når kulturen først har etableret sig som tilfældet med 
Mungo Park, så har det en kæmpe værdi. 

Det er en billedliggørelse af, hvad jeg tror på; 
kulturpolitikken bliver aldrig valgtema, hvis folk ikke 
møder kulturen. Mange borgere i Kolding havde jo 
aldrig prøvet den type professionel teater som Mungo 
Park kan tilbyde før, og derfor vidste man ikke, at det 
var noget, man kunne lide. Derfor synes jeg også, at 
de store institutioner har en forpligtelse til at forsøge 
at nå ud til så mange som overhovedet muligt og ud 
til bredere målgrupper. Og i den forbindelse er nogle 

institutioner meget, meget gode og arbejder meget 
målrettet med indsatsen, mens andre stadig har 
enormt meget at lære.

Hvad skal der satses på, hvis dit parti 
beholder kulturministerposten efter 
valget?
Vi skal blive ved med at insistere på, at børn og 
unge skal møde kunst og kultur i højere grad, end 
de gør i dag - også professionel kunst og kultur. Det 
offentlige er jo i kontakt med børn og unge, så der 
er mulighed for, at vi kan nå dem i de offentlige 
institutioner. F.eks. var jeg forleden med KODA ude 
på en række skoler, hvor eleverne fik lov til at møde 
en professionel musiker, hvilket er noget helt andet 
end det, eleverne oplever med deres musiklærere. 

Det handler om at nedbryde barrierer, der ikke kun 
er økonomiske; der er kæmpe grupper i landet, som 
ikke går i teatret eller læser bøger. Og det handler 
om et fælles fundament, som vi får i folkeskolen, og 
at de oplevelser, vi får gennem kulturen, knytter os 
sammen i et fællesskab.

Fra forestillingen Yahya Hassans Digte på Mungo Park Kolding.  
Foto: Morten Fauerby. 
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Interview: METTE BOCK
Af redaktionen

Hvorfor er du kulturpolitiker? 
Det er jeg, fordi jeg hele mit liv har været optaget af 
kunst og kulturens betydning for vores samfund. Jeg 
ser kultur som noget, der griber meget langt ind i 
hele samfundets grundpiller og ikke som noget, der 
er snævert afgrænset til æstetiske kunstformer som 
musik og teater. Men jeg bryder mig samtidig ikke 
om, at man i kulturpolitikken taler om kultur som 
”vaner”. For så bliver kultur ”alting” og lig med den 
måde, vi lever og organiserer os på. Så bliver det for 
bredt. 

I kulturpolitikken beskæftiger vi os med kulturstøtte 
og alt det, der omfatter kunstneriske udtryksformer. 
Både som hverdagskulturelle udtryksformer og som 
snævrere defineret kunst.

Hvad er kunstens og kulturens rolle i 
samfundet?
Kunstens og kulturens rolle er i hvert fald ikke 
at behage, men at udfordre det eksisterende, at 
provokere, at skubbe på og at få os til at reflektere 
over lov og samfund. Men det behøver ikke at være 
det samme som, at al den kunst og kultur, man 
beskæftiger sig med for at få de dimensioner, skal 
være nyt. Jeg lytter f.eks. ofte til Bachs oratorier, 
der jo på ingen måde er nyt materiale. Men det har 
stadig en reflekterende effekt og er derfor relevant 
og aktuelt for mig. Dét at kunst- og kulturoplevelser 
gør noget ved os, ændrer noget, får os til at reflektere 
og gør os tænksomme, er for mig et vigtigt element 
i kunstens og kulturens rolle i samfundet. Når jeg 
f.eks. ser maleren Michael Kviums billeder bliver jeg 
udfordret, men ikke behaget. Billederne får mig til at 
tænke over det lov og det samfund, som jeg og andre 
er en del af. Hvad er forside og hvad er bagside? 
Hvem ser hvad? Og hvorfor?

Hvor stor indflydelse har du 
som kulturpolitiker på kulturens 
eksistensbetingelser?
Jeg kan være med til at rejse diskussioner og stille 
nogle spørgsmål, men for mit eget vedkommende er 

situationen jo den, at jeg tilhører et lille nyt parti, der 
har begrænset indflydelse i kraft af det antal man-
dater, vi har. Jeg er et tålmodigt menneske og som 
årene går, håber jeg på, at min indflydelse på det her 
område bliver større. 

Vi skal som kulturpolitikere sætte rammer, der giver 
gunstige vækstbetingelser. På den ene side skal vi 
ikke være nervøse for at tale kvalitet og på den anden 
side holde armslængde. Det er nærmest en umulig 
opgave, og derfor får kulturpolitikere ofte så megen 
kritik.

Mener du, at man som kulturpolitiker har 
ret til at mene noget om de værker og 
konkrete tiltag, man på et overordnet plan 
er med til at uddele penge til?  >>

METTE BOCK

Mette Bock (f. 1957) er kultur- og 
medieordfører for Liberal Alliance samt 

ordfører for en lang række andre områder 
såsom udenrigspolitik, kirke, forbrug, fiskeri, 

it og landbrug og fødevarer. Mette Bock 
er uddannet mag.art i filosofi og er også 

cand.scient.pol. Hun har tidligere arbejdet 
som direktør på DR Programproduktion, 

været prorektor på Århus Universitet, 
ansvarshavende chefredaktør og direktør 

på Jyske Vestkysten samt direktør i 
Muskelsvindfonden.



29

Det er altid legitimt at mene noget, og det er en del 
af hele pointen med et demokrati. Jeg synes, det er 
i orden, at man som kulturpolitiker er med til at 
diskutere og har en mening om, at noget er bedre 
end andet, men det skal handle om de overordnede 
strukturer for kunsten og kulturen. Det er en 
vigtig del af demokratiet, at man har de folkevalgte 
politikere, som ikke nødvendigvis har en kunst- 
eller kulturfaglig uddannelse og baggrund, til at 
foretage nogle overordnede prioriteringer på folkets 
vegne. Men det skal selvfølgelig ikke være sådan, 
at kulturpolitikerne f.eks. egenrådigt bestemmer, 
hvad der er god eller dårlig kunst. Og derfor er 
armslængdeprincippet et godt princip, som også 
hele tiden er til debat. 

I partierne er vi dog uenige i, hvad armslængde-
princippet indebærer. Jeg mener ikke, at vi som 
kulturpolitikere skal blande os det mindste i konkrete 
dispositioner i kulturinstitutionerne og f.eks. i hvad 
Statens Kunstfonds repræsentanter udvælger. Når 
vi bevilger driftsstøtte, giver det institutionerne 
bestemte betingelser, og så er det klart, at institu- 
tionen skal leve op til de overordnede krav, der følger 
med støtten. Men det er ledelsen og medarbejderne 
på den pågældende institution, der træffer de faglige, 
specifikke beslutninger.

Hvilken betydning har kulturområdet i 
forhold til andre politiske ressortområder?
I folketinget er det desværre lavprestige. Prøv bare at 
se på, hvor mange gange vi har skiftet kulturminister 
siden 1961. Kigger man på lande som Tyskland og 
Frankrig, forholder det sig helt anderledes. I nogle 
lande er kulturminister noget af det fineste, man 
kan være. Men i Danmark har vi bare lidt for meget 
”træsko på”. Det bliver reduceret til administration 
og videreførsel af kulturstøtte i stedet for reformer og 
nytænkning. Vi ser kultur som noget finkulturelt for 
en lille elite, der befinder sig på en ø. 

Jeg synes, det er meget ærgerligt, at vigtige emner 
inden for kulturpolitik fylder så lidt i de politiske 
debatter. Når vi endelig diskuterer kulturpolitik, 
handler det ofte mere om værdikampe end egentlige 
kulturspørgsmål - eller om hvorvidt man er for eller 
imod kunststøtte som fænomen, der hurtigt bliver en 
primitiv diskussion. Skal der skæres i kulturstøtten? 
Eller skal der være mere kulturstøtte? Og det betyder 

også, at det er meget svært at blive hørt, når man som 
kulturpolitiker ikke er villig til at hoppe med på den 
ensporede dagsorden. 

Det ville være langt mere interessant at se på, hvor-
dan kulturstøtten anvendes. Til at bevare - eller til at 
forandre? Skal vi have kanoner, der cementerer - eller 
give venlige skub til dem, der er på vej og dem, der 
allerede sætter Danmark på verdenskortet? Vi kan 
ikke det hele på én gang. Vi skal turde prioritere. 

Hvad skal der til for, at kulturpolitik kan 
blive et valgtema?
På det kulturpolitiske område er vi altså rigtig dårlige 
til at tage de mere nuancerede diskussioner, hvilket 
nok også spiller en rolle i, hvorfor kultur aldrig er et 
reelt valgtema. Kulturpolitik handler ofte om at lave 
bittesmå ting om, der ændrer en lillebitte smule på den 
måde, tingene overordnet allerede fungerer på. Og 
dét synes jeg i virkeligheden er en meget konservativ 
tilgang til et område som kulturpolitik, der hele 
tiden burde være nytænkende. Skal vi virkelig blot 
sidde og dele penge ud til de samme institutioner og 
tiltag på en måde, hvor vi i virkeligheden år efter år 
kan flytte rundt på meget lidt? Der er sket så meget i 
verden i de seneste årtier, der har haft indflydelse på 
både kunsten, kulturen og de betingelser kunst- og 
kulturinstitutioner opererer under, og derfor mener 
jeg, at vi i højere grad bør retænke kulturpolitikken 
og gennemføre nogle større reformer på området.

Vi bør f.eks. gøre noget ved den måde, man på 
nuværende tidspunkt fordeler statens kulturmidler 
på. For at sige det ligeud, er det nærmest umuligt at 
ændre på noget som helst, og hver eneste gang nogen 
begynder at røre ved et lille hjørne, lyder der et skingert 
ramaskrig. Men jeg mener, at vi f.eks. bør kigge på, om 

Skal vi virkelig bLOT sidde og 
dele penge ud til de samme 

institutioner og tiltag på en 
måde, hvor vi i virkeligheden 

år efter år kan flytte rundt på 
meget lidt?

”
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den driftsstøtte, der bliver givet til kulturinstitutioner 
er rimelig og tidssvarende på flere parametre. Måske 
er der andre ting end de sædvanelige, der ville være 
mere interessante for samfundet og befolkningen, 
eftersom alting har udviklet og forandret sig markant 
siden Kulturministeriets oprettelse. Kan vi etablere 
en bedre og mere offensiv arbejdsdeling og synergi 
mellem offentlig og privat kulturstøtte?

Inertien i systemet, som det er nu, betyder nemlig, 
at både det elitære og det eksperimenterende, 
talentmassen og alt dét, der burde spire frem, har 
meget vanskelige vilkår for at etablere sig – netop fordi 
tingene er så låste, pga. traditioner og velerhvervede 
privilegier. De statsanerkendelse museer sætter sig 
tungt på støtten og nye museer og andre tiltag har 
meget vanskeligt ved at etablere sig. Kulturpolitikken 
ville grundlæggende være meget mere interessant 
– både for befolkningen og politikerne - hvis man 
i første omgang turde at tage en gennemgribende, 

nuanceret drøftelse af, hvad kulturpolitik er og 
hvordan vi fordeler kunst- og kulturstøtten. Det 
ville tage lang tid at tage en gennemgribende og 
nytænkende drøftelse om det her, men jeg mener, at 
det er på høje tid.

Hvilke andre idealer og mål har du for dit 
kulturpolitiske virke?
Jeg taler tit om en tredeling af institutioner og 
organisationer i kulturlivet. For det første er der ”eliten”, 
som er de store bærende kulturinstitutioner, såsom 
Det Kongelige Teater, Nationalmuseet og Statens 
Museum for Kunst, der alle har et internationalt 
eliteniveau. Og så er der det nederste lag, som er den 
mere eksperimenterende talentmasse i undergrunden. 
Dem, der er på vej.

Mellem top og græsrødder har vi en stor 
og bred mellemgruppe, der indeholder megen 
mainstreamkultur og alt hvad der foregår i hjørner 

flickr: Jonathan Kos-Read
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og sprækker i landet. Som det er nu, binder vi rigtig 
meget af kulturstøtten til denne mellemgruppe, 
hvilket betyder, at vi i virkeligheden både udsulter de 
bærende kulturinstitutioner, der har internationalt 
niveau, og undergrunden, som ofte er dét der i 
virkeligheden udfordrer vores samfund og dét, 
som er med til at skubbe gang i både økonomisk og 
mental udvikling. Helt overordnet ønsker jeg, at vi 
undersøger mulighederne for, at der er en større del 
af den mainstreamkultur, som i dag er statsstøttet, 
som kan stå alene. Vi skal undersøge, hvor det 
giver mening, at staten griber eller ikke griber ind. 
Hvor er der vigtige elementer, der ikke kan overleve 
uden statens hjælp? Og hvor er det, man i stigende 
grad må vurdere, at kunsten og kulturen skal være 
selvbærende?

Kigger man f.eks. på filmproduktion er der uden tvivl 
nogle statsstøttede produktioner, som i virkeligheden 
burde klare sig helt eller delvist på egne og markedets 
præmisser. Eller i det mindste tilbagebetale støtten 
fuldt og helt, når pengene viser sig at kunne hentes ind 
på markedets præmisser. Jeg synes, man skal kigge 
på, hvordan vi støtter i forhold til de værdikæder, der 
sættes i gang, når en film går fra tanke til handling 
til produkt. Kunne man f.eks. i nogle sammenhænge 
lave støtten betinget? Forstået på den måde, at hvis en 
film efter premieren har en betydelig stor indtjening, 
skulle nogle af støtteressourcerne tilbage i systemet 
og dermed gives videre til andre nye projekter. Det 
ville altså være en anden form for cirkulær økonomi, 
end hvad tilfældet er nu – og jeg tror, det ville komme 
både eliten og undergrunden til gavn.

Hvis man kigger på museumsområdet, som nok er det 
mest konservative og låste område i kulturpolitikkens 
støttesystemer, kunne man desuden kigge på, om det 

er oplagt, at de museer der har været statsanerkendte 
og statsstøttede i noget der ligner for evigt, er ligeså 
afhængige af støtten og på samme måde, som 
de tidligere har været. Som kulturinstitution er 
man i dag i forvejen nødt til at tænke i alternative 
finansieringsformer, hvis man vil følge med tiden, 
hvilket alt andet lige må gøre institutionerne mere 
kreative i deres måde at drive virksomhed på. Og jeg 
tror i øvrigt også, at man bliver bedre til at skærpe 
sine egne argumenter for, hvorfor et projekt eller en 
udstilling er relevant i den proces, der ligger i at finde 
sponsorer og private samarbejdspartnere. Måske 
skulle man politisk kigge på muligheden for, at man 
kan gå fra at være en statsstøttet og statsanerkendt 
kulturinstitution til ikke at være det?

I dag er det nærmest umuligt at røre ved noget som 
helst på det her område. Og det går udover, at der kunne 
være nogle nye museer, som på eksperimenterende 
vis ville være interessante for vores samfund, ikke har 
forudsætningerne for at etablere sig.

Er det, hvad der skal satses på, hvis du 
bliver kulturminister efter valget i år?
Jeg bliver aldrig kulturminister. Men ja, jeg 
mener altså, at man skal satse mere på eliten og 
potentialet, da det er dét samfundet har brug for. 
Det er en nødvendighed at støtte de store bærende 
kulturinstitutioner og at opretholde det høje 
niveau i et lille land som Danmark. Vi skal med 
stolthed kunne konkurrere med verdensklassen, og 
kulturinstitutionerne skal være en af grundene til, at 
det er attraktivt at komme til Danmark.

I forhold til potentialet mener jeg generelt, at vi er 
for svage, og det skyldes nok, at politikere tænker 
meget institutionelt og bagudskuende. Ting skal 
normalt have nået en vis modning, før det kommer i 
betragtning til støtte. Jeg kan forestille mig mange nye 
organisationsformer, der ville gøre, at der blev skabt 
nogle rammer, hvor det eksperimenterende havde 
større og bedre muligheder. De små spillesteder, de 
eksperimenterede teatre, billedkunstnere på vej - her 
skulle f.eks. være mere råderum for tidsbegrænset 
støtte. Seed-money, om du vil.

INTERVIEW: METTE BOCK

Kigger man f.eks. på 
filmproduktion er der uden tvivl 

nogle statsstøttede produktioner, 
som i virkeligheden burde klare 
sig helt eller delvist på egne og 

markedets præmisser.

”
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Interview: MICHAEL AASTRUP JENSEN
Af redaktionen

Hvorfor er du kulturpolitiker?
Kulturpolitik har altid stået mig nær. Jeg begyndte 
allerede at interessere mig for det, da jeg sad i 
Kulturudvalget i Randers Byråd tilbage i 1997-2001. 
Derefter blev jeg borgmester i kommunen og blev 
ved med at interessere mig for kulturpolitik. 

Randers Kommune er faktisk én af de kommuner, 
som giver absolut flest penge til kultur pr. indbygger, 
og kulturen var i høj grad noget, vi brugte til at brande 
os på. Flere undersøgelser viser nemlig, at kultur er 
noget, der betyder rigtig meget for folk, når de skal 
vælge et sted at bosætte sig. Det er altså afgørende for 
kommuner i provinsen, at de har kulturelle tilbud, så 
der sikres befolkningstilvækst. 

Jeg betragter desuden mig selv som værdipolitiker, 
og jeg ender ikke umiddelbart som økonomiordfører 
- selvfølgelig med det forbehold, at det kan ændre sig 
i fremtiden. Jeg er kulturordfører, fordi det er det 
værdipolitiske, jeg synes er sjovt, og det er dér, jeg 
kan have mit hjerte med.

Hvad er kunstens og kulturens rolle i 
samfundet? 
Jeg har altid set kultur som både uddannende og 
dannende. Kulturen er dét, der gør Danmark til 
det, som Danmark er. Derfor mener jeg også, at når 
vi taler om f.eks. radikalisering af unge muslimer, 
så spiller kulturpolitikken en rolle. Vi skal bruge 
kulturen, fordi der for mig er noget, der hedder 
dansk kultur. Der er noget, som gør, at vi er glade for 
at bo i Danmark, og dét skal vi have bredt ud. Men vi 
skal også værne omkring det. 

Jeg ser desværre på en lang række områder, at den 
danske kunst- og kulturproduktion er under trussel 
udefra, og det er noget, vi bliver nødt til at værne 
om og styrke, f.eks. på filmområdet, hvor det er 
vigtigt, at vi opretholder det høje niveau i dansk 
dramaproduktion. Det kan nemlig være med til at 
styrke og værne om dansk kultur. 

Det er dét, jeg ser som den helt store kamp det næste 
stykke tid. 

Hvordan gør man det? Er det ved at tilføre 
flere midler til dansk dramaproduktion 
eller ved at lave en kulturkanon, som 
forhenværende kulturminister Brian Mikkel 
lancerede i 2004?

Det er selvfølgelig et spørgsmål om prioritering, og 
det kunne godt være en mulighed, at man bragte 
en kulturkanon op igen. Jeg synes, kulturkanonen 
spillede en stor rolle, og selvom den var konservativ, 
så støttede jeg den. Den var med til at highlighte, at 
der er et minimum af værker, som alle danskere og 
skoleelever bør kende i forhold til deres uddannelse 
og dannelse.  >>

MICHAEL AASTRUP JENSEN

Michael Aastrup Jensen (f. 1976) er 
kultur- og it-ordfører for Venstre og 

forhenværende borgmester i Randers 
Kommune. Han er desuden næstformand 
for den danske delegation i Europarådet 
og er tidligere politisk udpeget medlem 

af repræsentantskabet for Statens 
Kunstfond og Statens Kunstråd. Michael 
Aastrup Jensen er oprindeligt uddannet 

akademiøkonom og har tidligere arbejdet 
som salgs- og marketingskoordinator.
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Har du bestemte idealer, som er særligt 
vigtige for dig at fremme i dit kulturpolitiske 
virke? 
Dét, at vi i det hele taget diskuterer kulturpolitik. 
Lige siden jeg blev kulturordfører, har jeg kæmpet 
imod den usynlige mur, som er skabt af, at man tror, 
at armslængden er ensbetydende med, at vi ikke 
skal diskutere kulturpolitik. Jeg får næsten kvalme, 
når jeg hører ordet ‘armslængde’, fordi det ofte bliver 
brugt som en doven undskyldning for, at vi ikke 
skal diskutere kulturpolitik. Det betyder dog ikke, 
at jeg mener, at vi som kulturpolitikere skal være 
smagsdommere; jeg skal ikke bestemme, at nu skal 
der gives så og så mange millioner til noget specifikt. 
Men det betyder heller ikke, at vi ikke kan have 
overordnede principper og meninger om, hvilken 
retning vi gerne vil gå kulturpolitisk. 

Man kan tage lukningen af DR Underholdnings-
orkestret som eksempel. For mig blev den sag et 
epokegørende ”wake-up call”. Det sagde nemlig 
noget om, hvor langt ude det er, når dét, der står 
i public service-kontrakten, lige pludselig bliver 

noget, der ikke må diskuteres politisk. Hvorfor er vi 
her så, hvis vi som politikere ikke må diskutere en 
sag som denne?

Hvor stor indflydelse har du som kultur-
politiker på kulturens eksistensbetingelser?
Kulturpolitikere har stor indflydelse i perioder, hvor 
man laver forlig. Med Medie- og Filmforliget er vi 
i høj grad med til at sætte rammerne. Men når det 
er sket, er vores indflydelse imellem forligene dog 
meget lille, og det er dér, jeg mener, vi bør være bedre 
til at lave opfølgninger på diskussionerne og dét, der 
er skrevet i forligsteksterne. Som kulturpolitiker 
oplever man ofte, at vi udarbejder et forlig med 
forskellige politiske bevæggrunde, og når det så 
kommer ud på embedsmandsniveau, kan det dreje i 
en helt anden retning. Dér mener jeg, vi oftere burde 
kunne gå ind og følge op på, hvad der oprindeligt 
blev ment i forligsteksten. Netop dét prøver jeg at 
gøre, men det er ikke noget, som ligefrem bliver 
modtaget med applaus blandt øvrige politikere og 
embedsværket i Kulturministeriet.  >>

 Foto: heismanpundit.com.
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Verden forandrer sig så hurtigt i øjeblikket, også på 
det kulturpolitiske område, og derfor mener jeg, at 
vi som kulturpolitikere bør kunne lave opfølgninger 
på det arbejde, vi laver. Tag bare det seneste 
filmforlig og sammenlign det med filmforliget, der 
blev lavet for fire år siden. Meget har ændret sig, 
eksempelvis med streamingtjenester som Netflix og 
HBO. Forandringerne kalder på en skærpet politisk 
indsats, men det synes jeg ikke det politiske system 
- Christiansborg og ministerierne - har været gode 
nok til at iværksætte.  

Mange af kulturmidlerne er lagt ud i kunst-
støttesystemet og til driftsstøtte i store 
statsanerkendte kulturinstitutioner. Er det 
ikke med til at begrænse den indflydelse, 
man har som kulturpolitiker?
Jo, for hvis man f.eks. vil arbejde på at forbedre 
balancen mellem Øst- og Vestdanmark fordelings-
mæssigt - hvilket jeg har foreslået - kan det være som 
at slå i en dyne. I stedet for at give til dem, der 
plejer at få, så ser jeg hellere, at man begynder at 
give midler som en slags iværksætterstøtte. 

Staten skal selvfølgelig støtte institutioner som Det 
Kongelige Teater. Og jeg er ikke en af dem, som 
mener, at det største, nationale teater ligeså godt 
kunne ligge i f.eks. Holstebro. Jeg erkender, at det 
giver mest mening, at det ligger i København. 

Men sammenligner man eksempelvis kunstmuseer 
som Arken og Aros har man at gøre med to museer, 
der minder ekstremt meget om hinanden. Ser man 
nærmere på, hvad de får i støtte, er der dog en verden 
til forskel; Arken modtager et meget større beløb end 
Aros. Og kigger man på besøgstallene, er der også 
stor forskel - men det er til den negative side for 
Arken. Aros buldrer derudad og har kæmpe succes, 
selvom de ikke modtager ligeså meget som Arken. 
Hvorfor, spørger jeg, og til det får man at vide, at det 
er på grund af en bestemt historie, omstændigheder 
omkring kommunesammenlægninger med mere. 
Jeg mener ikke, at det giver mening at begrunde 
bestemte kulturprioriteringer med historien – det 
mener jeg faktisk bare er en dårlig undskyldning fra 
ministerens side. 

Men hvad skyldes den manglende vilje til 
at omfordele midlerne fra politisk side?

Politikerne er nervøse for at tage emnet op - man tør 
ikke rigtig at tage fat på de ømme ligtorne. Man er 
nervøse for at træde nogle af kulturinstitutionerne 
over tæerne, og så er det nemmeste altid at gøre, som 
man altid har gjort. Igen er det ofte historien, der 
bliver brugt som argument. 

Lad os sige det, som det er: Det skyldes bl.a., at 
hver eneste gang, vi har debatten om en mulig 
omrokering, gives grunden til ikke at flytte på noget, 
at alle kunstnerne og de kunstinteresserede bor i 
København. Men den opfattelse må vi lave om på. 
Det er lidt som om, at dem, der bor vest for Valby 
Bakke, er en stak urmennesker, der er glade, når bare 
man har Olsen-banden. Dén vrangforestilling skal 
væk, for der er også folk i Jylland, som ønsker at se 
ballet og gå på kunstmuseum.

I forrige forlig skrev vi, at Det Kongelige Teater skulle 
tage på turné oftere. Hvis man ser på, hvor høje 
besøgstallene er, når teateret rejser rundt, så viser 
det altså, at der er en efterspørgsel fra folk uden for 
København. Der er mange, der gerne vil se teater, 
men som bare ikke har råd til at bruge en formue på 
at tage til København for at opleve det. 

Hvad skal der til for, at kulturpolitik kan 
blive et valgtema?
Netop arbejdet med en bedre balance mellem kunst 
og kultur i øst og vest kunne sagtens blive et valgtema 
- dog ikke et ligeså stort tema som spørgsmålet om 
flygtninge eller økonomisk vækst. En valgkamp 

Det er lidt som om, at dem, 
der bor vest for Valby Bakke, 

er en stak urmennesker, 
der er glade, når bare man 

har Olsen-banden. Dén 
vrangforestilling skal væk, 

for der er også folk i Jylland, 
som ønsker at se ballet og gå 

på kunstmuseum.

”
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INTERVIEW: MICHAEL AASTRUP JENSEN

foregår i en komprimeret periode på 21 dage, og 
derfor bliver det primært de helt store emner, der står 
øverst på dagsordnen. Lige nu er kulturpolitikken 
ikke øverst, fordi den manglende vækst betyder, at 
der ikke er flere penge til kulturen. Og derfor skal vi 
altså have løst vækstproblemet først.

Ligger der ikke en opfattelse af, at kulturen er 
‘flødeskum på kagen’ i den argumentation? 
At kulturen er noget, vi kan tage os af, når 
de øvrige politiske områder er diskuteret 
og afgjort?
Jeg siger ikke, at kulturpolitik ikke er vigtigt, men det 
er bare ikke ligeså vigtigt som de to førnævnte emner, 
der fylder rigtig meget lige nu. Hvis jeg udelukkende 
talte om kulturpolitik under en valgkamp, så ville 
folk spørge, om jeg da ikke erkender, at der er nogle 
ting, som er større og vigtigere lige nu. Og til dét 
kan jeg kun svare bekræftende. Det tror jeg, at alle 
kulturordførere vil sige og mene. Vi er i en situation, 
hvor en økonomisk krise har vendt op og ned på 
mange ting. Vi har en økonomi, der skal genoprettes 
og en række arbejdspladser, der skal vindes tilbage. 
Dét har i en årrække taget det meste fokus - og det er 
også i orden. For væksten er jo en forudsætning for, 
at vort samfund er rigt på kultur. 

Men i forhold til valgkampen, så er kulturpolitik 
faktisk noget, jeg selv sætter fokus på. Jeg mener, at det 
er utrolig vigtigt at tage en diskussion af fordelingen 
af kulturmidlerne, samt hvad vi vil med kulturen. 
Derfor er én af mine mærkesager i valgkampen også, 
at vi – som nævnt - skal have skabt bedre balance 
mellem øst og vest, når det gælder kulturmidlerne. 

Hvad skal der satses på, hvis dit parti får 
kulturministerposten efter valget?
Der er mange ting, man kan tage fat på, men øst/
vest-problematikken er én af kerneopgaverne og 
spørgsmålet om, hvilket DR vi skal have i fremtiden 
en anden.

Venstre vil gerne have et mindre, men stærkere 
Danmarks Radio. Vi mener, at DR skal være stærkere 
på det, som man ikke kan få på de private kanaler, 
eksempelvis nyhedsdækning. Man kan sige, at DR 
skal tage sig af dét, der er enten for stort eller for småt 
til at blive vist på de kommercielle kanaler. 

Og så er der desuden problematikken omkring 
litteratur og læsning; færre og færre danskere læser 
bøger, og det ser Venstre som et problem, der skal 
løses. Der er så mange forskellige tilbud, der kan fylde 
de få timer, vi har fri, og det betyder, at litteraturen 
konkurrerer på voldsomme betingelser. Folk har 
mindre tid, og så er det nemmere at gå på Netflix 
eksempelvis. Vi mangler den pirring, litteratur kan 
give os. I den sammenhæng mener jeg, at vi først 
bør kigge på bibliotekerne, som er blevet for meget 
blockbuster-butikker, hvor man skal kæmpe sig forbi 
actionfilm, computerspil og musik, før man kommer 
til bøgerne, som det egentlig handler om. For mig er 
bibliotekernes rolle at være litteraturens hus, forstået 
på den måde, at man bliver pirret til at få lyst til at 
læse mere og dermed muligvis også får lyst til at 
købe flere bøger. 

Betyder det, at man fra politisk side skal 
insistere på, at bøgerne skal længere frem 
på bibliotekerne?
Ja, for det er os, som laver biblioteksloven. Vi gør 
det selvfølgelig i et nært samspil med kommunerne, 
som bestemmer hvor mange filialer, der skal være og 
meget andet. Men jeg mener, at vi skal tage et politisk 
ansvar og beslutte, hvad fremtidens bibliotek er. 

Hvis jeg udelukkende talte om 
kulturpolitik under en valgkamp, 

så ville folk spørge, om jeg da 
ikke erkender, at der er nogle 

ting, som er større og vigtigere 
lige nu.

”
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Interview: RASMUS NORDQVIST
Af redaktionen

Hvorfor vil du gerne være kulturpolitiker? 
Efter jeg var blevet valgt som en af Alternativets 
spidskandidater i september 2014 og vi internt 
skulle fordele ordførerskaberne i partiet, var kunst 
og kultur meget højt på min liste. Faktisk var det 
min førsteprioritet. Jeg har en meget stor personlig 
interesse for området, og jeg mener, at de fleste ting, 
der foregår i dansk kulturliv, er på et fantastisk højt 
niveau, selvom der også er vigtige ting at tage fat 
på. Jeg har et stærkt ønske at få lov til at være med 
til at understøtte og gøre forudsætningerne for 
kulturlivets institutioner og aktører endnu bedre. 

Derudover har jeg med en baggrund som mode-
designer og arbejde i modebranchen erfaringer fra 
den kreative branche, som jo er en del af det område, 
jeg dækker.

Har du bestemte idealer, som er særligt 
vigtige for dig at fremme i dit kulturpolitiske 
virke? 
Helt grundlæggende er kulturpolitik et meget vigtigt 
område for Alternativet som parti, og det handler 
selvfølgelig om, at det er noget mange i partiets 
initiativgruppe interesserer sig for. Overlæggeren for 
Alternativets arbejde og visioner er, at vi vil skabe 
en seriøs bæredygtig omstilling på alle samfundets 
områder. Vi er nødt til at kunne forestille os en 
radikal anderledes fremtid bl.a. af den grund, at vi 
lige nu bruger fire gange så mange ressourcer, som 
jorden kan holde til. Vi skal derfor have brugen 
af naturressourcer ned, så vi ikke bruger flere 
ressourcer, end jorden kan gendanne. 

I den forbindelse tror vi på, at kunst og kultur spiller en 
afgørende rolle. Igennem kunsten og kulturen er det 
nemlig muligt at åbne op for sociale sammenhænge, 
der har en samlende effekt på os som mennesker. 
Når man tager rundt i landet og ser på, hvad f.eks. 
kulturhusene og folkebibliotekerne gør, opdager 
man hurtigt, hvor stor en sammenhængende kraft, 
institutioner som disse har i lokalområderne. Det 
er et sted, man mødes, reflekterer og samles. Vi står 

overfor nogle fundamentale forandringer i vores 
måde at leve på, og vi får brug for at leve, arbejde 
og organisere os anderledes, hvis det skal blive en 
positiv forandring. 

Og kigger man isoleret på kunsten, er det samtidig et 
fænomen, hvor der ofte stilles nogle af de spørgsmål 
til samfundet og den måde vi er organiseret på, 
som man ikke stiller andre steder. Kunsten er med 
til at spejle vores samtid, men samtidig er den 
ofte med til at give nogle bud på fremtiden, der 
til at starte med kan virke helt uvirkelige for den 
normale forestillingsevne, men som er nødvendige. 
Kunsten og kulturen er altså en af de områder, som 
Alternativet ser som helt afgørende for, at vi kan 
få en gennemgribende forandring i den måde, vi 
organiserer os og lever på. Kunsten kan provokere 
os til at kigge på nye måder og tanker og skubber os 
videre.  >>

RASMUS NORDQVIST

Rasmus Nordqvist (f. 1975) er Alternativets 
ordfører for kunst og kultur, erhverv, handel 

og iværksætteri. Han er uddannet mode-
designer og har i mange år arbejdet som 
konsulent inden for modebranchen med 

bæredygtig omstilling som fokusområde. 
Derudover underviser Rasmus Nordqvist i 

bæredygtig mode på ESMOD International 
University of Art for Fashion i Berlin. 
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Mit kulturpolitiske ideal er desuden, at kulturområdet 
bliver en selvfølge at inddrage i alle andre politiske 
områder. At det ikke som område bliver betragtet 
som “flødeskum” og noget, der skal ordnes, efter 
der er tjek på alt andet. Der er en masse mennesker 
rundt omkring i landet, der brænder for ting 
relateret til kulturpolitik. Men som kulturpolitiker 
er det ikke nemt at komme igennem med visionære 
kulturpolitiske budskaber, da det generelt set er 
et område, der er skubbet ud på sidelinjen, både 
politisk og i medierne.

Når jeg f.eks. har skrevet et debatindlæg eller en 
kronik om kulturpolitiske emner, er det aldrig dét, 
der er batter på avisredaktionerne. Og når jeg f.eks. 
bliver indbudt til politiske debatter, har debatterne 
meget sjældent kunst og kultur som et hovedområde 
på linje med områder som erhvervspolitik, som jeg 
også er ordfører for.

Mener du, at kultur som politisk område 
skal italesættes på en anden måde, både af 
medierne og politikerne selv?
Alternativet har en mission om, at Kulturministeriet 
skal være et samarbejdsministerium. Kulturområdet 
skal være et centralt politisk område i evig udvikling, 
hvilket betyder, at Kulturministeriet ikke skal lukke sig 
om sig selv, som det gør nu, men derimod samarbejde 
med andre ministerier. Vi vil gerne ændre det 
nuværende scenarium til, at alle de andre ministerier 
hele tiden skal spille op imod Kulturministeriet. 

Eksempelvis har vi et helt konkret forslag omkring 
“kultur på recept”, som ganske enkelt ikke kan 
laves i kulturministeriet alene. Forskellige forsøg i 
Danmark og Sverige viser, at hvis man har en mild 
form for depression eller lignende, har kunst- og 
kulturoplevelser og -aktiviteter en helende effekt. 
Vi ønsker at undersøge, hvordan kulturoplevelser 
på recept kunne struktureres og rulles ud over hele 
landet. Og det må være i et tæt politisk samarbejde 
med bl.a. social- og sundhedsområderne.  

Er sådanne tiltag, hvad der skal til for, at 
kulturpolitik kunne blive et valgtema? 
Ja, hvis vi er kloge nok til at gøre kulturområdet til en 
større del af andre politikområder, er jeg overbevist 
om, at kulturpolitiske dagsordener vil få mere pondus 
og større virkninger. 

Udenrigspolitisk mener jeg også, vi burde rejse flaget 
for kulturområdet i en valgkamp. Vi står overfor en 
række udfordringer som samfund, men det er, hvad 
man kalder ”problemer uden pas”. Vi skal derfor 
styrke mange og flere måder at samarbejde på inter-
nationalt. Her mener jeg, at kunsten og kulturen kan 
spille en betydningsfuld rolle.

Er det din personlige ambition særligt 
at tænke erhvervs- og kulturområdet i 
sammenhæng med hinanden, nu hvor du 
både har ordførerposterne kunst og kultur 
samt erhverv, handel og iværksætteri?
Jeg har altid arbejdet i krydsfeltet mellem erhverv og 
kunstneriske udtryk, så selvfølgelig er det et emne, 
der ligger mig på sinde og noget der skal tænkes i 
sammenhæng. Men det er en udbredt misforståelse, 
at kulturlivet skal ”hjælpe” erhvervslivet, og at 
kunstnere altid også skal være iværksættere. Ofte 
når man taler samarbejde mellem erhvervsliv og 
kunst, bliver kunsten til underholdningen, der får 
kontrakterne til at glide ned. Jeg mener, det er vigtig, 
at kunsten får lov til at leve på sine egne præmisser 
og forudsætninger, og at man husker på, at kunsten 
har en værdi i sig selv - samtidig med, at den sættes i 
samspil med andre områder. 

Fortsætter på næste side >>

Men det er en udbredt 
misforståelse, at kulturlivet 
skal ”hjælpe” erhvervslivet, 
og at kunstnere altid også 

skal være iværksættere. Ofte 
når man taler samarbejde 

mellem erhvervsliv og 
kunst, bliver kunsten til 

underholdningen, der får 
kontrakterne til at glide ned.

”
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Har kulturpolitikeren forpligtelser, der ræk-
ker ud over de fordelingspolitiske opgaver? 
Hvad er en kulturpolitikers opgave udover 
at uddele penge og indgå overordnede 
forlig?
Selvfølgelig handler det om at sætte de rammer, her-
under også økonomiske, der skal til for, at initiativer 
kan vokse. Men det er, hvad al politik handler om i 
min optik. Og i den forbindelse er det meget vigtigt, 
at man har fokus på, hvordan man bedst inddrager 
flest mulige mennesker.

Jeg ser ikke kulturpolitik som mere værdipolitisk 
end skattepolitik. Det er et spørgsmål om at sætte sig 
ind i et områdes særlige vilkår og så politisk sætte 
nogle rammer, der gør, at områdets institutioner og 
aktører kan agere hensigtsmæssigt. 

Kan man som kulturpolitiker mene noget 
offentligt om konkrete prioriteringer i det 
statsstøttede kulturliv?
Selvfølgelig kan man have en personlig holdning til 
tingene, hvis man f.eks. har været inde at se en fore-

stilling på et teater eller en udstilling på et museum. 
Men jeg mener også, man skal være varsom. For når 
man sidder med pengekassen, kan ens ytringer nemt 
læses ind i debatten på en forkert måde, og det er 
man kun selv herre over ikke sker. 

For mig handler kulturpolitik som sagt om at 
sætte en retning og nogle definerede rammer. Men 
kulturpolitikerne skal ikke udfylde disse rammer. Jeg 
syntes, det er afgørende i al politik, at vi skaber plads 
til, at tingene udvikler sig. Når politikere begynder 
at ”detalje”-lovgive, så dør initiativet - det ser vi 
desværre på alt for mange områder allerede. 

Store dele af Kulturministeriets midler er 
fastlåste i bevillinger til de store statsaner-
kendte kulturinstitutioner. Hvad mener du 
om det?
Jeg mener helt klart, at vi er nødt til at diskutere, 
hvilke strukturelle forandringer, der overordnet 
ville give os et bedre og endnu mere spændende 
kulturliv. Er det hensigtsmæssigt, at så store dele af 
statens kulturbudget f.eks. er bundet op på mursten, 

 flickr:  Aparukh Akanayev
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INTERVIEW: RASMUS NORDQVIST

drift og vedligeholdelse? Hvor mange midler går 
egentlig til kunstneriske udtryk og nytænkende 
produktioner? Og hvor meget går til kunstnerne? 
Det er en eksistentiel og fundamental diskussion, 
der skal tages på det her område. For at sætte det 
på spidsen; hvis vi ikke tager denne diskussion, er 
jeg bange for at udviklingen fortsætter, hvilket vil 
betyde, at vi til sidst vil have rigtig mange smukke 
templer uden indhold.

Der ligger f.eks. et prioriteringsspørgsmål i, hvordan 
vi udnytter de rum og de muligheder, vi har i 
kulturlivet meget bedre. Og i den forbindelse synes 
jeg, vi skal lade os inspirere af, hvad der sker i andre 
lande. I Rotterdam og Stockholm findes der portaler 
for scenekunst, hvor kulturinstitutionerne kan 
melde ud, hvornår deres rum og bygninger er ledige 
- og så kan andre mindre veletablerede projekter 
leje sig ind. Jeg mener, det ville være oplagt at lave 
en form for netværk, der f.eks. gjorde det lettere 
for kulturinstitutioner, projekter og andre typer 
organisationer at bruge hinandens rum, bygninger 
og institutionelle muligheder. Mange offentlige 
bygninger står tit tomme - og hvorfor ikke udnytte, 
at kunstnere og andre kreative sjæle ofte er meget 
omstillingsparate af natur? På den måde ville man 
nok også komme til at bruge rummene mere atypisk. 

Hvad ser du overordnet som de største 
kulturpolitiske udfordringer lige nu?
Én ting er, at Kulturministeriets områder skal være 
langt mere i fokus i dansk politik generelt og sættes 
i spil med langt flere vigtige politiske områder. 
En anden ting er, at der uden tvivl skal kigges på, 
hvordan vi bruger ministeriets midler.

Derudover mener jeg, at har vi en udfordring i forhold 
til vækstlaget i mange kunstneriske genrer. Efter at jeg 
er begyndt at arbejde aktivt med kulturpolitik er det 
for alvor gået op for mig, at vi er nødt til at gøre noget 
ved kunstnernes arbejdsvilkår. I Danmark vælger vi 

at uddanne professionelle kunstnere. De sidste par år 
har man så desværre valgt at flytte de kunstneriske 
uddannelser over i Uddannelsesministeriet, fordi 
man ville have forskningsbaserede kunstneriske 
uddannelser. Desværre har det presset den kunst-
neriske dimension for meget ud, og vi hører fra flere 
uddannelser, at fagligheden er svækket. Men hvad 
der er endnu vigtigere, vi tager os af politisk, er, at når 
kunstnerne er færdiguddannede kommer de ud til et 
ikkeeksisterende arbejdsmarked, der på ingen måde 
er gearet til de “patchwork”-økonomier, kunstnere 
og andre kreative ofte stykker deres liv sammen af. 
Som det er i dag, er arbejdsmarkedssystemerne og 
-reglerne slet ikke gearet til at kunne rumme, at nogen 
gør tingene en lille smule anderledes en flertallet. Og 
det betyder, at mange kunstnere kommer i alvorlige 
økonomiske problemer. Når man på et tidspunkt går 
i gang med en ny dagpengereform, mener jeg altså, 
at Kulturministeriet skal spille en rolle i at sikre, man 
skaber et mere fleksibelt system, der også kan rumme 
mennesker, der arbejder med kunst og kultur. 

Er det hensigtsmæssigt, at så 
store dele af statens kulturbudget 

f.eks. er bundet op på mursten, 
drift og vedligeholdelse? Hvor 

mange midler går egentlig 
til kunstneriske udtryk og 

nytænkende produktioner? Og 
hvor meget går til kunstnerne? Det 
er en eksistentiel og fundamental 
diskussion, der skal tages på det 

her område.
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Interview: TROELS RAVN
Af redaktionen

Hvorfor er du kulturpolitiker?
Overordnet er det et politisk område, der interesserer 
mig meget. Kulturen er dét kit, der binder os sammen i 
et fællesskab som nation. Jeg er selv barn af det frivillige 
foreningsliv, der i høj grad kendetegner Danmark. Jeg 
har dyrket sport og været medlem af forskellige kultur- 
og fritidsbestyrelser, siden jeg var 14 år. Det er et vigtigt 
område, fordi det er en understøttende ramme for hele 
vores velfærdssamfund. Og at kunne være med til at 
påvirke de forhold, der betinger og udvikler kultur og 
fritid, er fantastisk vigtigt – også selvom situationen er 
den, at rigtigt mange af kulturbudgettets 7, 2 milliarder 
på forhånd er lagt ud i støtteordninger. 

Jeg har siddet i Folketinget i syv år nu, og igennem 
alle årene har jeg været medlem af Folketingets 
Kulturudvalg. Tidligere var jeg ordfører på børne- og 
undervisningsområdet, som jo er et grænseområde 
til kulturområdet, og fik så tilbudt ordførerposten for 
medier og kultur, da Mogens Jensen blev udnævnt 
til Handels- og Udviklingsminister i begyndelsen af 
2014. 

I blandt Socialdemokraterne er posten som kultur- 
ordfører attraktiv, og når der skal lægges billet ind 
på ordførerskaber, så er kulturudvalget faktisk et af 
de mest populære udvalg. Jeg tror, det forholder sig 
sådan, netop fordi det er et spændende værdipolitisk 
område. Og måske er det også sådan, fordi man 
som kulturpolitiker fra tid til anden kommer væk 
fra Christiansborg og får sig nogle kunstneriske 
og kulturelle oplevelser, der taler til sanserne og 
provokerer. 

Bortset fra, at jeg gerne løber en tur og stadig spiller 
masser af fodbold og tennis, så er jeg desværre ikke 
selv aktiv udøver inden for kunst og kultur. Men jeg 
kommer rigtig meget ud og får kulturelle oplevelser. 
Det kan være lige fra teater i det lokale forsamlingshus, 
en tur i biffen, besøg i et kunstmuseum eller en 
tur i Det Kongelige Teater. Både som menneske 
og politiker, er det godt med kunstneriske og 
kulturelle oplevelser. Professionelt har jeg en pligt 

TROELS RAVN

Troels Ravn (f.1961) er kultur- og 
medieordfører og tidligere idrætsordfører 
for Socialdemokraterne. Han er desuden 
formand for udvalget for Udlændinge- og 

integrationspolitik. Troels Ravn er uddannet 
lærer og har tidligere været skoleleder samt 

formand for udvalget  Sundhed, Kultur og 
Fritid i Vejen Kommune. 

til at komme rundt og se, hvad der rører sig, og være 
i kontakt med både kunstnere, publikum og ansatte i 
kulturinstitutionerne. Som menneske giver kunst og 
kultur mig en vigtig dimension – jeg bliver udfordret 
og får flyttet mine grænser, jeg bliver provokeret, jeg 
kommer i tvivl, mine sanser bliver stimuleret. Jeg vil 
gerne have, at så mange mennesker som muligt og 
med forskellige sociale baggrunde får mulighed for 
at være aktiv – eller være forbruger af kunst og kultur.

Er der en forbindelse mellem et stærkt 
kulturliv og en stærk velfærdsstat?
Kunst og kultur indgår på mange niveauer af 
danskernes liv og er i den grad rammesættende 
for vores velfærdssamfund. I efteråret 2014 udgav 
Socialdemokraterne det kulturpolitiske idéoplæg 
”Kultur er stadig velfærd”, der beskriver alle de store 
kulturområder og sætter ord på, hvilken betydning 
kulturen har for os mennesker. Oplægget handler 
bl.a. om folkeskolen og folkeskolereformen, der 
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bygger bro mellem skolerne og det lokale kunst- og 
kulturliv, om generel folkeoplysning, idrætsforeninger 
og de lokale museer, teatre og musiksteder. Det er 
alt sammen områder, hvor mennesker også selv har 
mulighed for - og opfordres til - ikke bare at nyde den 
professionelle kunst og kultur som publikummer, 
men også selv at dyrke kunsten og kulturen aktivt i 
forskellige amatørsammenhænge. Kunst og kultur 
– samt eksempelvis at være aktiv i en af vores mange 
foreninger i Danmark - er med til at give os et stærkt 
fællesskab i samfundet. Jeg tror ikke, man skal 
undervurdere kulturens bidrag, når vi taler om den 
vigtige sammenhængskraft i samfundet. Som tidligere 
nævnt, så er kultur det kit, der binder mennesker 
sammen.

I Danmark er kulturlivet på et meget højt niveau, 
der er fuldkommen indarbejdet i vores hverdag og 
velfærdssamfund. Og derfor tænker vi måske heller 
ikke altid så meget over, hvor meget det egentlig 
betyder og fylder. Det er blandt andet derfor, jeg mener, 
man burde oprette et analyseinstitut for kulturen, 
der f.eks. ville skærpe den dokumentations- og 
forskningsdel, som fortæller os, hvad kultur egentlig 
betyder for os, velfærdssamfundet og demokratiet. 
Det ville være rigtig vigtigt at få dokumenteret og sat 
i tale og gjort til en del af de kulturpolitiske debatter. 
Jeg er kritisk i forhold til, at vi i samfundsdebatten 
ofte tager udgangspunkt i økonomi, cost-benefit-
analyser og new public management – også når 
det gælder kulturens vilkår. Jeg vil gerne have, at vi 
anvender nogle synsvinkler som italesætter værdien 
af kunst og kultur for samfundet, ud fra andre 
parametre end de økonomiske. 

Hvor stor indflydelse har du som kultur-
politiker på kulturens eksistensbetingelser?
Naturligvis har man en reel indflydelse som politiker 
uanset hvilket område, man beskæftiger sig med. 
Jeg har været med til at forhandle en række store 
aftaler hjem, eksempelvis omkring Medieaftalen 
og Public service-aftalerne, og dermed har jeg altså 
været med til at sikre, at vi får god ‘public service’ 
af høj kvalitet, når det kommer til nyheder, debat, 
TV-drama og underholdning, som er vigtigt for at 
understøtte demokratiet. Danske public-servicemedier 
er uafhængige af politiske, erhvervsmæssige og 
økonomiske interesser. Her er der ingen Murdoch 
eller Berlusconi, der bestemmer. Det er så absolut en 

fordel for Danmark og danskerne, at vi er fælles om 
at finansiere et godt og uafhængigt medieindhold, 
der kan understøtte vores demokrati med viden og 
oplysning og sikre gode fælles oplevelser. Spørg bare 
dem, der har boet i lande, hvor det ikke er tilfældet.

I Danmark er vi så privilegerede, at demokratiet både 
fungerer som styreform og livsform. Vi går til valg hvert 
fjerde år, men vi blander os som aktive medborgere, 
også i den politiske debat. Jeg er dagligt i kontakt 
med mennesker, som på forskellig vis giver deres 
holdning til kende om kulturpolitikken og forsøger 
at påvirke tingene. I Folketingets Kulturudvalg har vi 
jævnligt interesseorganisationer, kulturinstitutioner 
og andre grupper af borgere i foretræde, hvor vi får 
input og idéer til lovgivningsarbejdet. Den kontakt 
er i høj grad med til at præge mit arbejde som 
kulturpolitiker. 

Min indflydelse som politiker udøver jeg altså dels 
som medlem af Folketingets Kulturudvalg og dels ved 
den konkrete behandling af lovforslagene på kulturens 
område i Folketinget. Jeg holder også ugentlige møder 
med kulturministeren og er med til at sætte mål og 
perspektiv for regeringens kulturpolitik. Som kultur-
politiker diskuterer man jævnligt omstændighederne 
omkring støttesystemerne, hvor langt de fleste af de 7,2 
milliarder kr., som kulturbudgettet udgør, er fastlagt. 
For tiden er vi i Kulturudvalget ved at drøfte, om man 
skal undersøge mulighederne for at lave nye måder at 
tildele kulturstøtte på. 

Mener du, at der er en manglende vilje til 
at ville lave det store om i kulturpolitik, fra 
politikernes side?
Det er rigtigt nok, at vi ikke laver om på store, 
fundamentale ting ved kulturpolitikken i tide 
og utide. Men f.eks. sikrer vi dog med film- og 
medieaftalerne et fortsat solidt fundament for film- 
og medieområdet og understøtter nogle meget vigtige 
grundsøjler i vores demokrati. Selvfølgelig ligger der 
en risiko i, at vi ”blot” bliver administratorer, netop 
fordi langt størstedelen af budgettet på forhånd er 
fastlagt. 

Hvad skal der til for, at kulturpolitik kan 
blive et valgtema?
Kunst og kultur er sjældent temaer for en valgkamp 
og står typisk nederst på de politiske dagsordner. 
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Men det er et område, der betyder uendeligt meget 
for vores alle sammens hverdagsliv. Siden den dag jeg 
blev valgt ind i Folketinget, har jeg haft en vision om, 
at kunst og kultur skal ud til almindelige mennesker 
i hele landet, dvs. på arbejdspladser, i byrum og på 
uddannelsesinstitutioner eksempelvis.  

Jeg mener, at man skal starte i kommunerne, hvor 
kulturen betyder meget, forstået på den måde, at det 
i høj grad er ude i kommunerne, at tingene bliver 
udmøntet. I de kommunale valgkampe er kultur-
spørgsmål såsom folkeoplysning og foreningsfor-
hold allerede relativt højt på dagsordenen. 

Men vi kommer aldrig til at snakke kunst og kultur 
på landsdækkende TV de sidste timer, inden folk 
går i stemmeboksen. Kulturen er som sagt bygget 
ind i vores dagligdag og i velfærden, hvilket også er 
grunden til, at Socialdemokraterne omtaler kultur 
som velfærd. Folk tager det som en given ting, 
der er indbygget i samfundet, men det er sjældent 
noget, som de nødvendigvis vil gå på barrikaderne 
for. Jeg er dog sikker på, at politikere vil blive mødt 
med massiv modstand fra borgerne, hvis nogen 
kunne finde på at pille ved rammerne for det lokale 
museum eller spillested, eller hvis grundlaget for 
vores stolte tradition for folkeoplysning og idræts- 
og foreningslivet pludselig blev forringet.

De emner, som kommer til at stå øverst på listen over 
valgtemaer, er beskæftigelse, økonomi, kernevelfærd 
som sundhed og ældrepleje, samt udlændingepolitik, 
og i forlængelse af de tragiske begivenheder i 
København i februar, radikalisering og bekæmpelse 
af terror. Valget vil nok også komme til at handle om 

landdistriktspolitik, hvor også kulturpolitik spiller 
en rolle. Faktisk har man en klar dokumentation for, 
at noget af det, der er med til at fastholde folk eller 
give folk lyst til at bosætte sig uden for de store byer, 
er et aktivt kunst-, kultur- og foreningsliv. Det er 
både interessant og glædeligt.

Hvad skal der satses på, hvis dit parti får 
kulturministerposten efter valget?
Kulturen skal være et stærkt og betydningsfuldt element 
for alle borgere, og der skal være kunst og kultur for 
folket. Det må ikke blive elitært; Det Kongelige Teater 
er vigtigt, men det er forsamlingshusene og de lokale 
kulturhuse også. 

For nylig var jeg i Tistrup ved Varde, som er en 
landsby på 1200 indbyggere. På den lokale skole 
skulle kommunens ældste elever holde en festival for 
de kortfilm, de havde produceret i skolen. Og i pausen 
var jeg så inviteret på det lokale kunstmuseum. Det 
er et eksempel på, hvordan kunst og kultur er derude, 
hvor mennesker også er, og det er fortsat et vigtigt 
punkt på dagsordenen for os - at der er kunst og 
kultur i byrummet, på landet og på arbejdspladserne.

Jeg vil som nævnt også gerne, at vi bliver klogere på 
betydningen for mennesker og samfund, at vi har et 
rigt kunst- og kulturlivet i Danmark. At vi tydeliggør 
kunst og kulturs vitale betydning for mennesker i 
alle aldre og for samfundsudviklingen – eksempelvis 
gennem forskning.

flickr: Ann Powell Groner
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Samtaleinterview: Mikkel Bogh og Peter Hanke 

En håndsrækning til 
kulturpolitikeren i fire dele 

PETER HANKE 

Peter Hanke (f. 1962) deler sin gerning 
mellem klassisk musikudøvelse, 

forskning i lederskab, undervisning i 
executive education, art management 

og entrepreneurship til ære for kunstens 
udfoldelse. Han er stifter af både Exart 

Performances, Voces Academy og 
kulturledelse.dk og er bl.a. uddannet 

dirigent og musikleder fra Det Kgl. Danske 
Musikkonservatorium.

dels med at blive bedre til at definere og diskutere 
begreber som kunst, kultur og dannelse, dels med 
at forene, nuancere og trække diskussionen om 
det egalitære og kulturlivet over for det elitære og 
kunsten op på et højere niveau. 

kulturledelse.dk har inviteret Mikkel Bogh, direktør 
på Statens Museum for Kunst, til en samtale om 
fire temaer, der kunne gøres til kulturpolitiske 
dagsordener. I det følgende vil han og Peter Hanke 
diskutere, på hvilke måder det vil være muligt at give 
en håndsrækning til de danske kulturpolitikere med 
en stærkere principiel vinkling, som et forslag til, 
hvordan vi får en mere betydningsfuld kulturpolitisk 
debat i Danmark.

Redigeret af Mette Gadegaard

Kulturområdet i dansk politik har i mange sammen-
hænge ry for både at være flødeskummet på toppen 
af de virkelig interessante og vigtige politiske spørgs-
mål og et område, hvor nærmest intet ændrer sig og 
næsten alting er som det plejer, finanslov efter  
finanslov og forlig efter forlig. Kaster man et blik på 
de politiske partiers kulturpolitiske programmer er 
der, som nævnt i magasinets indledende artikel, 
heller ikke særligt store forskelle på, hvad der menes 
om dette ressortområde i det politiske landskab. 

Den kulturpolitiske debat er i den grad konsensus-
præget, og derfor mener kulturledelse.dk, at der er 
behov for en mere principiel diskussion om, hvad 
kulturpolitik egentlig indebærer og har mulighed for 
at indebære. Vi ønsker at hjælpe politikerne på vej; 

Mikkel Bogh

Mikkel Bogh  (f. 1963) er direktør 
på Statens Museum for Kunst og 

forhenværende rektor for Det Kongelige 
Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. 

Han er uddannet kunsthistoriker fra 
Københavns Universitet og har desuden 

tidligere været ansat som lektor på 
kandidatuddannelsen i Moderne Kultur og 

Kulturformidling. 
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Peter Hanke
Lad os begynde med at diskutere forholdet mellem 
kulturpolitik og kulturbegreber. Den kulturpolitiske 
debat er ofte forbundet med en vis forvirring, da 
man traditionelt anskuer  kultur på flere måder og 
jævnligt får blandet definitionerne sammen – da 
kultur både betragtes fra en antropologisk forståelse, 
en humanistisk forståelse og en æstetisk forståelse - 
samtidig. 

Herunder er der også en diskussion om forskellen 
mellem begreberne ”kunst” og ”kultur”, som ind 
imellem er hinandens modsætninger. Hvilken 
definition er ønskværdig for en kulturpolitisk 
debat, og anvender politikerne de forskellige vinkler 
for lemfældigt? Hvad skal kulturlivets aktører og 
institutioner gøre for at hjælpe til, at der bliver sat 
hegn op om begreberne inden for området, så man 
politisk begynder at diskutere ud fra et fælles og 
mere afgrænset udgangspunkt om, hvad kunst og 
kultur er og tilbyder landets befolkning? 

I februar 2015 skriver du i et indlæg på Altinget.dk, 
at for at man kan tale om en ægte kulturpolitik, er der 
nødt til at være et kulturgreb. Hvilket kulturbegreb 
taler du om?

Mikkel Bogh
Jeg opfordrer først og fremmest til, at kulturpolitikere 
– såvel som andre politikere – må gøre sig klart, 
hvilke dele af det samlede kulturbillede, de taler om 
i hvilke situationer. Samtidig efterlyser jeg en større 
bevidsthed om, hvor mange andre politikområder, 
f.eks. uddannelse, miljø og sundhed, der har en 
kulturel dimension indbygget i sig. Samlet set mener 
jeg ikke, at der er noget ”rigtigt” eller ”forkert” 
kulturbegreb. Men kultur er et kompleks, der 
dækker mange sider at vores liv, hvoraf kunsten og 
den såkaldte finkultur kun udgør et enkelt aspekt. 
Det er helt elementært vigtigt, at vi gør os klart, 
hvilke sider af kulturen vi taler om, når vi snakker 
om kultur. Ligesom det er vigtigt, at politikere gør 
sig klart, hvilken funktion eller nødvendighed et 
enkelt delområde af kulturen har. Svarene herpå er 
aldrig entydige, men det er for mig at se svært at lave 
kulturpolitik, hvis ikke man har en forestilling om, 
hvorfor vi for eksempel har en eksperimenterende 
kunst.  >>
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Der findes, som du beskriver, bl.a. et æstetisk, fin-
kulturelt kulturbegreb, som man nok i høj grad for-
binder med den avancerede og eksperimenterende 
kunst. Og så er der det brede, antropologiske kultur-
begreb, hvor man taler om kultur som dét, der får 
mennesker til at hænge sammen - om adfærd, vaner 
og livsformer, der binder et samfund sammen. 

For mig at se, er det vigtigt at gøre sig klart, at 
kunsten er en del af det kulturelle som helhed, men 
at kunst ofte har en helt anden funktion, end de 
sider af kulturen, som er med til at binde et samfund 
sammen. Kunsten er ofte noget, der skaber splid og 
uenighed, giver anledning til diskussioner og bringer 
os på kanten af, hvad vi forstår. Derimod handler 
kulturspørgsmål ofte om at etablere fællesskaber, 
identitetsskabende rammer og om at stimulere 
til engagement gennem leg og konkurrence. Det 
gælder f.eks. i sportsverdenen, som også er del 
af kulturen. Kunsten, derimod, vil ofte bringe 
os ud på kanten af normer og forestillinger om 
verden og er ikke på samme måde sammenhængs- 
og sammenholdsskabende som mange andre 
kulturområder og -oplevelser. Hvilket selvfølgelig 
ikke er det samme som at sige, at der ikke kan 
etableres stærke ”communities” omkring kunsten og 
dens institutioner, snarere tværtimod.

Når man politisk skal regulere det kunstneriske 
område - som er det der ligger mig mest på sinde 
professionelt - så må man desuden gøre sig klart som 
parti, hvilken rolle man mener, at kunsten kan spille 
i samfundet. Det er svarene på sådanne spørgsmål, 
man må måle en kulturpolitik på. Hvis du spørger til 
mit eget kulturpolitiske ståsted i den forbindelsen, så 
vil jeg sige, at der findes mere og mindre interessante 
og brugbare måder at forstå kunst på. 

Hvis man f.eks. ser kunst som noget, der skaber 
sammenhold eller som noget der bidrager til øko-

nomisk vækst, er man ude på en glidebane, mener 
jeg. For så anskuer man fejlagtigt kunst enten efter 
det brede, antropologiske perspektiv eller i et 
snævert nytteperspektiv, og det har visse politiske 
konsekvenser. Jeg mener ikke, at kunstens primære 
opgave er at skabe sammenhold i samfundet. Den 
skal ikke bekræfte allerede vedtagne værdier og 
forestillinger. Kunsten er snarere med til at sikre en 
mangfoldighed af tilværelsestolkninger, af stemmer 
og positioner – den søger ikke konsensus, men der-
imod dissens. Dén dissens kan vi til gengæld samles 
om, og den er helt essentiel for demokratiet.

Kunsten er som sagt noget, der sætter spørgsmålstegn 
ved givne forestillinger, og uden at jeg vil sige, at al kunst 
er normbrydende, har næsten alle kunstneriske udtryk 
en form for undersøgende og spørgende effekt og en 
karakter, der rusker op i og sætter spørgsmålstegn ved 
nogle præmisser, vaner, adfærd og ideer, som binder 
vores samfund sammen. Hvis ikke kunsten gør det - i 
tråd med filosofien, humaniora og naturvidenskaben - 
bliver det hurtigt til ren underholdning. 

Det er selvfølgelig at sætte tingene skarpt op. Der 
er uden tvivl glidende overgange mellem kunst og 
underholdning eksempelvis. Og det kan både være 
stærkt underholdende, ekstremt provokerende 
og også ligegyldigt for forskellige mennesker, at 
kunstneriske udtryk sætter spørgsmålstegn ved 
vaneforestillinger. I den forbindelse er det nok 
afhængigt af, hvor man kommer fra, og hvad man 
har med i sin bagage. Man kan have økonomisk og 
social kapital med sig i sådan en grad, at man er 
bedre i stand til at absorbere kunstens undersøgelser 
og provokationer. Men hvis man f.eks. befinder 
sig på eksistensens afgrund og er et socialt og 
samfundsmæssigt udsat menneske, så vil man nok 
have sværere ved at rumme et kunstnerisk udtryk, 
som er stærkt divergerende.

TEMA 1: OM KULTURBEGREBER OG DEFINITIONER

Stilleben med døde fluer (2003) af Annika von Hausswolff. 
Foto: SMK Foto.
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Peter Hanke
I et rigt samfund som vores, som på mange måder 
har råd til at stille spørgsmål til sig selv og udøve 
introspektion på flere niveauer, har kulturen helt særlige 
muligheder. Lad os se på kunstens evne til at stille 
intrikate spørgsmål og udfordre vedtagne sandheder, 
der kan styrke sammenholdet på et metaniveau.

Det handler f.eks. om den evige dannelsesopgave, 
som kulturpolitikerne taler meget om. Men er det 
ikke ofte en lidt primitiv tilgang til, hvad dannelse skal 
handle om, der optager politikerne? Den spørgende, 
normbrydende og undersøgende dagsorden er 
stærk normativ på sine egne præmisser, og dannelse 
handler vel ikke kun om, at skoleklasser skal sendes 
på tur til et museum eller i teateret. Hvis det skal 
lykkes at få den danske befolkning til at forstå dette 
perspektiv, er man efter min mening nødt til som 
politiker at være nøjagtig ligeså stærk i sine krav til, 
hvad danskerne skal kunne.

De to områder, hvor politikerne har indflydelse, er 
ny lovgivning og at dele penge ud. Kulturområdet er 
i særlig grad bevillingstungt arbejde, men samtidig 
er kulturpolitikerne i de to handleområder i virkelig-
heden forholdsvis distante fra det, som det egentlig 
handler om. Hvor er sprækkerne i muren, så kultur-
politikerne for alvor kan komme til at dominere den 
politiske dagsorden med dannelsesspørgsmål? Hvis 
vi antager, at der kan være en sammenhængskraft 
på et metaniveau, så den spørgende, undersøgende 
kunstens kraft kan få lov til at dominere en dags-
orden, hvad er politikernes rolle så i den sammen-
hæng? Kan kunst, kultur og kulturpolitik blive et 
mere tydeligt instrument for civilisatorisk udvikling?

Mikkel Bogh
Kulturpolitikernes overordnede rolle er, at de skal 
arbejde for at sikre, at vi er et samfund i kulturel 
og vidensmæssig vækst. Et sådant samfund er for 
mig at se et videnssamfund, der er selvrefleksivt 
og diskuterende. Et samfund, der er i stand til at 
diskutere dets egne forudsætninger. Den politiske 
opgave er bl.a. at sikre, at der både er institutioner 
og frie agenter, som har de rammebetingelser, der 
skal til for, at de kan bidrage til den fortsatte vækst i 
viden, synspunkter og selvrefleksioner. >>

Tema 2: 
Om dannelsesopgaven 
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Peter Hanke
Det er en interessant betragtning om vækstbegrebet. 
Betyder det, at du mener, at vi for 50 år siden havde 
et mindre refleksivt og selverkendende samfund 
sammenlignet med i dag? Hvordan kan man måle 
det?

Mikkel Bogh
Jeg har ikke et barometer, jeg kan se give udslag eller 
lignende. Men der er forskellige indikatorer rundt 
omkring, der peger dén vej. 

Det, vi kalder ungdomsoprøret og den sene kultur- 
radikalisme i 1960erne, var et oprør imod ”top-
down”-styrede kunstinstitutioner, som baserede deres 

forestillinger om kunst og kunstnerisk udfoldelse på 
et klassebestemt, økonomisk og kulturkonservativt 
kulturbegreb, der repræsenterede en meget lille del af, 
hvad der samlet set foregik af kunstnerisk arbejde og 
undersøgelser rundt omkring i landet. På det tidspunkt 
var det relativt svært som ung kunstner at komme til, 
blive vist og at få en platform at tale ud fra, hvis man 
f.eks. kom med et utraditionelt bud på, hvordan et 
billede eller en installation kunne se ud. For ikke ret 
lang tid siden var der f.eks. også kun ét kunstakademi 
og ét kunstmuseum i Danmark; nemlig Statens 
Museum for Kunst, der blev kaldt ”Kunstmuseet”. Det 
var ligesom stedet, hvor kunst skete. Og her sad der 
en direktør, der egenrådigt bestemte, hvad der skulle 
hænge på væggene.  >>

Skulptur II (1968) af Kirsten Justesen. En del af udstillingen
 ”What’s happening?” på Statens Museum for Kunst, 26. marts -2. august 2015.

TEMA 2: OM DANNELSESOPGAVEN OG KUNSTENS MULIGHED SOM INSTRUMENT
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I den forbindelse mener jeg samlet set, at rum-
meligheden og mangfoldigheden er større i samfundet 
i dag. Det skyldes ikke mindst det pres, kunst har udøvet 
og de spørgsmål den har stillet. Kunsten har tilført, og 
tilfører til stadighed, samfundet en refleksivitet, som 
vi ikke kan være foruden. At det er kommet dertil, at 
kunsten gradvist har fået den rolle i løbet af de seneste 
fem årtier, skyldes bl.a. kunststøtteordningerne, som 
i sig selv er et resultat af de mange diskussioner og 
den kritik af kulturens institutioner, som kunstnere 
begyndte at rejse i løbet af 1960erne. I dag er der 
mange flere kunstneriske uddannelser i landet og 
f.eks. også kunstnerdrevne gallerier, der får offentlig 
”opstartsstøtte” til at komme i gang. Sammenlignet 
med for 50 år siden er der en større rigdom og en 
større repræsentativitet i forhold til vækstlagene og de 
positioner, der er tilstede i det pulserende kulturliv. 

Peter Hanke
Samfundet er altså blevet mere selvrefleksivt. Der er 
brug for vidensvækst og nogle dybere forståelser af, 
hvad æstetisk værdi betyder. Og man vil kunne se 
sig selv i spejlet på mere avancerede måder, som gav-
ner et velfærdssamfund. Men er kulturområdet ikke 
samtidig blevet mere komplekst? Æstetik er blevet 
svaret på mange spørgsmål, f.eks. i en noget skinger 
national værdidebat, som også handler om flæske-
steg og religiøse tilhørsforhold. Og det er klart, at 
dannelsesopgaven ikke er løst med simple løsninger 
for skolebørn, men er blevet et livslangt projekt for 
alle i samfundet. 

Hvad kan man gøre som kulturpolitiker for at 
styrke den del? Kan kulturpolitikerne gøre andet 
end at skrive regler og dele penge ud? Og kan 
kulturinstitutionerne og lederne pege på noget, der 
kan skabe fællesskaber mellem de kulturpolitiske 
områder, hvor kunsten og kulturen repræsenterer 
denne større mulighed for en indsats?

Mikkel Bogh
Kulturministeriet er et sted, hvor man deler penge 
ud efter en lang række rimelighedskriterier. Men at 
dele penge ud, er allerede politik, da det kræver nogle 
prioriteringer og afvejninger; hvilke institutioner 
skal styrkes og hvilke puljer skal der laves? Jeg synes 
ikke, at man kan løbe fra, at det er et politikområde. 
Men jeg mener bestemt, at der er en række om-

råder, som kræver politisk beslutsomhed og 
opmærksomhed. Kulturministeren og ministeriet 
har mulighed for at udvikle områder i samarbejde 
med de statsanerkendte institutioner, som jo netop 
er politisk styrede, på trods af armslængdeprincipper 
og den slags hensigtserklæringer. Gennem de 
rammeaftaler, der indgås med Kulturministeriet, kan 
institutionerne øge indsatsen for, at en bredere del af 
den danske befolkning får adgang til kunsten. Eller vi 
kan styrke digitaliseringen af kulturarven. Sådanne 
områder har dog allerede nogen politisk bevågenhed. 
Der kan ligeledes gøres endnu større indsatser for at 
lære børn at bruge deres opmærksomhed på andet 
end sociale medier.  

Det mest udbredte synspunkt i den mere avancerede 
ende af kulturlivet er dog, at politikerne bare 
skal levere nogle overordnede budgetter, og at vi 
forhåbentligt aldrig vil få en aktiv kulturpolitik i 
Danmark. Indtager man det synspunkt, mener man 
ofte samtidig, at der er noget små-fascistoidt ved, at 
politikere har en mening om specifikke tiltag i kunst- 
og kulturstøtten, der hurtigt kommer til at tendere til 
propaganda - som en form for politisk redskab til at 
opnå noget andet, f.eks. at fortælle indvandrere, hvad 
rigtig ”danskhed” er. Selv om jeg personligt afskyer 
disse sider af værdipolitikken, så er jeg helt uenig 
med dem, der omvendt påstår, at kulturpolitik blot 
bør være en passiv politik.

Peter Hanke
Men kan man gøre befolkningen klogere, skabe vækst 
i dannelsesniveauet og sørge for, at befolkningen har 
en selvrefleksiv evne uden en eller anden form for 
politisk indsats? Kan en politiker ikke være med til at 
skabe et grundlag for dette uden at blive opfattet som 
totalitær i sin tilgang? 

Mikkel Bogh
Som kulturpolitiker kan man sagtens lave indsats-
områder, regulere og inspirere. Politik behøver ikke 
altid foregå i form af regulering på lovgivningsniveau, 
selvom det nogen gange er nødvendigt. Inden for 
kulturområdet vil det ofte være et spørgsmål om at 
samle kræfter, at inspirere og dirigere opmærksom-
hed i forskellige retninger. Men selvfølgelig handler 
det også om at afsætte midler til, at ting kan ske. 
          >>

TEMA 2: OM DANNELSESOPGAVEN OG KUNSTENS MULIGHED SOM INSTRUMENT
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F.eks. er det en klar kultur- og uddannelsespolitisk 
retning, som jeg i øvrigt ikke er enig i, at man 
vælger nærmest at afskaffe billedkunstundervisning 
i grundskolerne. Det er et politisk statement om, 
at man anser det som vigtigere, at man kan læse 
bogstaver og tal, end at man kan læse og afkode 
billeder - til trods for at vi lever i en kultur, der er 
så gennemmættet af billeder og visualitet på mange 
måder. De fleste unge mennesker ser faktisk langt 
flere billeder hver dag, end de læser ord. Jeg mener, 
det er et kultur- og uddannelsespolitisk svigt af 
kolossale dimensioner. 

Det skyldes nok, at de upræcise kunst- og kultur-
begreber har gået igen på undervisningsfeltet. 
I 1970’erne troede man på, at der skulle være et 
vist mængde kreative fag på skoleskemaet, f.eks. 
formningsundervisning, hvor man udelukkende lærte 
at lave papmache og håndgerning, hvor man lærte at 
sy og strikke. I dag er der et overdrevet fokus på at 
sikre de boglige færdigheder, fordi der er konsensus 
om, at det er de færdigheder, man udelukkende 
klarer sig på, når man skal ud på arbejdsmarkedet. 
Men jeg mener, at begge tilgange repræsenterer for 
snævre syn på, hvad f.eks. billedkunstens potentialer 

rummer. For hvorfor er billedkunst ikke også i højere 
grad et bogligt fag i grundskolen, der kan være med 
til – gennem kunsten og kunsthistorien – at skabe 
klarhed over historien, vigtige samfundsprocesser og 
lignende? Hvorfor skal det fag kun komme til udtryk 
som den rene håndværkspraksis, der nemt kommer 
til at fremstå overflødigt? 

Peter Hanke
Den måde du sætter lighedstegn mellem kreativitet 
og de æstetiske fag, synes jeg er meget interessant. 
Det har altid irriteret mig, at de såkaldte kreative 
skolefag, alle har æstetiske undertoner. De æstetiske 
fag får meget nemt patent på, hvad der er kreativt, og 
dermed understreger misforståelsen om, at læsning, 
matematik og skrivning ikke skulle have kreative 
aspekter. Måske er det netop på dette område, at 
kulturinstitutionerne kunne hjælpe kulturpolitikerne 
med at forstå æstetisk afkodning og sproglighed i en 
anden form?

flickr: Pedagog Skåne Nordväst
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Peter Hanke
I dansk kulturpolitik er der en evig diskussion om, 
hvorvidt ”det elitære” og ”det egalitære” kan forenes 
i kulturen. Skismaet mellem det brede og eliten 
understreges meget tit, da det danske samfund i 
høj grad er egalitært, hvilket efter min mening er 
en meget stor kvalitet; alle kan tale med alle, og 
magtdistancen er lav. Men samtidig er der kunsten 
og den del af kulturlivet, som vi ønsker at reservere 
til det særlige, det sublime og det ekstraordinære. 

Jeg er optaget af, at vi prøver at finde en form for 
fællesnævner mellem disse to aspekter. Netop dette felt 
interesserer også langt de fleste politikere. Jeg mener, 
at kulturlivet generelt kunne gøre kulturpolitikerne en 
tjeneste ved at komme med forslag til, netop hvordan 
dette kunne forenes. Hvordan kan de to opfattelser 
mødes i dansk kulturliv - i hvilken form for symmetri? 
Og hvordan kan du som institutionsleder hjælpe 
kulturpolitikerne med dette?

Mikkel Bogh
Vi kan ikke løbe fra eller ændre på, at kunst i klassisk 
forstand har et elitært aspekt. Det har forskning 
også. Når vi vil nærme os vores videns yderste spids 
- dér hvor vi næsten ikke ved noget længere - så 
vil det kræve en særlig indsats at følge med derud, 
en særlig tillært eller tilvundet kapital. Og det er 
vel pr. definition elitært. Men min pointe er, at vi 
alle sammen kan komme til at tilhøre dén elite i 
Danmark. Måske ikke inden for atomfysikken. 
Men inden for billedkunsten, inden for musikken 
og andre kunstarter kan vi alle i princippet komme 
til at tilhøre videnseliten. Kunsten taler ikke et 
universelt sprog, men dog et ikke så kodificeret 
sprog. Jeg mener, at kunsten taler et ikke-teknisk 
sprog. 

Og derfor er det ikke et spørgsmål om, at kultur-
politikerne skal kræve, at institutionerne skal gøre 
kunsten mindre elitær, men derimod at der skal åbnes 
op for, at så mange som muligt i befolkningen kan følge 
med, på deres egne præmisser og forudsætninger. I 
modsætning til de mere tekniske og videnskabelige 
sprog, som er svære og meget indviklede for 
almindelige mennesker at mestre - selv dem der har 
en høj uddannelse inden for et specifikt fagområde 
kan bruge hele deres liv på at lære at tale et bestemt 

Tema 3: 
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videnskabeligt-akademisk sprog. Men på kunstens 
område, mener jeg, at det faktisk er muligt for langt 
de fleste at få et udbytte, og et meget stort et af 
slagsen, af noget der indeholder elitære kvaliteter. 
Personer der har studeret kunst eller selv er 
udøvende eller skabende vil muligvis få noget andet 
og mere ud af det. Men alle har muligheden for at 
blive inviteret med indenfor. Det er en betragtning, 
der kan anfægtes et stykke hen ad vejen, men jeg vil 
dog alligevel gerne fastholde den.

Det handler om formidling, og at man ikke kan 
gå fuldstændig kontekst- og forudsætningsløst til 
kunst. Hvis du aldrig har set et billede før og går ind 
på et kunstmuseum, vil meget virke meningsløst. 
De fleste kan nok aflæse noget, men det vil blive 
meget tilfældigt, hvad man får ud af det. Og sådan 

er det vel også med musik og teater. Jo mere 
man ser og hører, jo mere får man ud af det. Og 
selv når det er allermest sublimt, avanceret og 
specialiseret vil det altid også tale til noget alment. 
Det handler om, både på et institutionsniveau 
og på et mere generelt politisk niveau, at sikre 
rammerne for tilgængeligheden. At institutionerne 
har forudsætningerne i orden for, at formidlingen i 
institutionerne er professionel. 

I løbet af det år, jeg har været leder på SMK, er 
spørgsmålet om formidling begyndt at optage mig 
mere og mere. Dét med at skabe tilgængelighed 
og at åbne en samling eller en udstilling op ved at 
åbne forskellige døre og vinduer ind til et særligt 
vidensunivers, er enormt vigtigt.  >>

Foto: Statens Museum for Kunst
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Peter Hanke
Formidling er i nogle sammenhænge blevet et 
forkætret begreb. Sommetider kommer det til at handle 
om, hvor meget man kan udvande et kunstnerisk 
udtryk, for at folk kan forstå det. Du taler for en anden 
tankegang, og måske er det også nemmere at knytte 
det politiske niveau sammen med formidling, hvis 
der er en forståelse for, at man intet ændrer på det 
elitære, grænsesøgende udtryk? Men skaber en vej til 
forståelse. 

Mine iagttagelser inden for ny kompositionsmusik, 
er en grundangst iblandt arrangørerne for ikke ”at 
please” publikum nok. De svære ting bliver pakket 
ind. Og det er en blindgyde, mener jeg. Er det ikke 
bedre at finde de fællesnævnere, der er mellem det 
elitære og det egalitære ved kunsten og kulturen? 
F.eks. gennem et andet type møde med skabere og 
udøvere end den traditionelle formidlingsform? 

Hvad gør politikeren her? Møder op, sætter sig selv 
forrest som person og repræsentant for en egalitær 
synsmåde, der kan rumme det elitære – eller hvad? 
Udover at de selvfølgelig har givet penge til det, der 
foregår.

Mikkel Bogh
Det politiske miljø, som vi møder det på institu-
tionsniveau i dag, er ofte i en form, der er filtreret 
igennem det politiske departement, som vi forhandler 
rammeaftaler med. Rammeaftalerne er en slags 
kontrakt, der bygger på en institutions strategi, og 
igennem den forhandling om en fireårig rammeaftale, 
ligger der også et politisk pres og nogle prioriteringer, 
som meldes mere eller mindre klart ud. 

Da jeg sad som rektor på de kunstneriske uddan-
nelser i København indtil for et år siden, savnede 
jeg ofte en politisk rammesætning. Men vi måtte 
konstatere, at der ikke var særlig stor politisk interesse 
for de kunstneriske og kreative uddannelser – i hvert 
fald ikke de sidste år, jeg var der. På sin vis var det en 
drømmesituation, for så er der større mulighed for 
at præge uddannelserne selv. Men sjovt nok skulle 
det vise sig, at det føltes skuffende og mærkeligt at 
arbejde i et politisk styret rum, hvor der ikke var 
nogen politisk opmærksomhed eller interesse; 
”Her har I 42 mio. og lav så et kunstakademi!” Men 

egentlig ville man gerne, at politikerne var med til 
at sætte nogle retningsangivende rammer. Ikke blot 
fordi man havde brug for at forstå, hvilke politiske 
beslutninger, der lå bag givne budgetforringelser, men 
også fordi det faktisk er stimulerende at arbejde med 
nogle politiske pejlemærker.

Jeg mener helt overordnet, at politikerne kan tillade 
sig at sætte prioriteringer og rammer for kulturlivet 
som helhed, der kan udmøntes på institutionelt 
niveau igennem aftaler. Det kan være rammer, der 
tilsiger, at vi prioriterer børn og unge - eller at vi 
laver nogle særlige formidlingsindsatser. Det kunne 
også være, at vi f.eks. skulle lægge særlig vægt på 
at have en form for repræsentation i provinsen. 
Men det skal aldrig være politikernes opgave at 
komme med konkrete ideer og forslag til, hvad vi 
skal gøre og hvordan tingene skal udmønte sig på 
institutionsplan. 

Peter Hanke
På andre politiske fagområder er det tilladt at mene 
noget om f.eks., hvor der skal bygges broer, om 
hastigheder på motorvejene og niveauet af tests i 
folkeskolen, der også er yderst konkrete ting, som 
har politisk farvning. Men det er tilsyneladende 
ikke legitimt for en kulturpolitiker at have en 
mening om, hvordan konkrete ting skal udmønte 
sig i det statsstøttede kulturliv.  

Som rektor på kunstakademiet havde du et savn 
om politisk rammesætning. Den ultimative frihed 
var ikke specielt spændende i praksis, og du 
havde fornemmelsen af, at det kunne have været 
interessant og givende med en retningsgivende 
dialog med politikerne. Den modsatte situation ville 
være, at du ville få ordrer om at købe noget bestemt 
til SMK i den position, du sidder i nu. Mener du, 
at der er områder, hvor der faktisk kunne brydes 
nogle meninger? Den iagttagelse, jeg gør mig om 
kulturpolitikernes manglende interesse for og fokus 
på kulturområdet er, at der generelt ikke er nok 
medie- eller vælgerinteresse i at bruge kræfter på at 
igangsætte en debat, der ville være tilbundsgående 
og dyb nok til at vare længere end et par dage. 

Fortsætter på næste side >>
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Jeg kunne forestille mig, at foreningen af det elitære 
og det egalitære kunne gøres til genstand for en 
meningsfyldt, symmetrisk diskussion mellem 
specialister i kulturlivet og kulturpolitikerne, i 
f.eks. en debat om, at SMK skulle have en filial på 
Fyn. Argumentet for dette ville være, at kunsten 
skulle ud til et bredere udsnit af befolkningen, 
som ikke tager til København for at gå på SMK. 
Kunne du forestille dig en måde at kommunikere 
med politikerne på, hvor det ikke var sikkert, at dit 
mål overhovedet var, at tiltaget blev gennemført, 
men nærmere var at skabe debat og diskussion. 
Kunne du, som leder af og autoritet på en af landets 
vigtigste kulturinstitutioner, kaste nogle lunser ud, 
der ville lægge op til en debat, hvor der rent faktisk 
er noget at mene om for en kulturpolitiker? Er det 
en umulighed?

Mikkel Bogh
Det er ikke en umulighed. Men det meget svært. 
Vi ved, at livlig debat kan skabes, hvis man skærer 
emner rigtigt til og lægger dem ud på rette tid 
og sted. Jeg er dog ikke sikker på, at jeg selv her 
og nu ville kunne finde på noget, der direkte var 
vælgere i.  På det seneste har forskellige medier og 
institutioner forsøgt sig med kulturdebatter, men det 
har vist sig at være vanskeligt at give diskussionerne 
flyvehøjde. Et eksempel er spørgsmålet om ud-
skillelse af værker fra offentligt ejede samlinger. 
Enkelte politikere har meninger om det, men det 
er svært at få fagfolkene med på galejen. Langt 
de fleste – i hvert fald inden for kunstområdet – 
mener det samme, nemlig at det er en blindgyde. 
Og så dør diskussionen. Et andet eksempel angår 
publikumsudviklingen: Går museerne for langt 
og sælger de ud af kernekompetencerne i deres 
forsøg på at nå ud til flere? Diskussionen bølger i 
en uge eller to, og så dør den. I sidste ende fordi 
fagfolkene ude på museerne dybest set ikke har 
lyst til at debattere med hinanden i avisernes 
spalter. Det bliver for svært at nuancere her, og små 
holdningsforskelle bliver for let til kontraster, når 
aviserne skærer historien til. Derfor trækker man 
sig tilbage og undlader at kommentere.

Men det er min generelle opfattelse, at det er meget 
svært for kulturinstitutioner at komme med forslag 
til store strukturelle ændringer. Vi lever jo i et 
kulturinstitutionelt system, som er blevet udviklet 

over 200 år eller længere, slebet til, justeret, drøftet 
løbende, strukturelt forvandlet og tilpasset over 
årtier. Og der er faktisk sket store forandringer, 
hvis man betragter det over en længere periode. 
At kulturinstitutionerne skulle være så langt fra 
at fungere optimalt – inden for den gældende 
lovgivning og med de midler, der nu er stillet til 
rådighed – at en stor strukturændring er tiltrængt, 
er ikke videre sandsynligt. De ændringer, der efter 
min opfattelse er behov for, er måske især dem, 
som institutionerne selv kan udvirke. Og som vi 
bør arbejde for i samarbejde med politikerne. Vi – 
altså institutionscheferne – skal selv blive bedre til 
at inspirere politikerne både lokalt og nationalt til 
at hjælpe os med at nå vores mål, for eksempel i 
retning af at åbne museerne for et større publikum, at 
integrere lokalsamfundene mere i museernes virke 
og skabe nye alliancer uden for den kulturverden, 
vi traditionelt har tænkt os selv som en del af.

En af de store udfordringer på det kulturpolitiske 
område er dog fortsat, at mange af kulturlivets 
repræsentanter, især dem der er afhængige af 
den statslige opbakning og støtte, vil have så lidt 
indblanding fra støttegiverne som overhovedet 
muligt. Her tror jeg vi ville være tjent med at erstatte 
dette ”indblanding/armslængde”-paradigme med 
et samarbejds- og samskabelsesparadigme, hvor vi 
kan begynde at betragte det politiske niveau som 
en partner. Ikke som en partner, der stiller krav på 
detail-niveau og for eksempel dikterer, hvad der 
skal udstilles og samles ind - nej, for intet i verden! 
Men som den retningsgivende, rammesættende 
og faciliterende instans, der jo er ansvarlig for 
anvendelse af de offentlige midler og som kan 
fastholde de overordnede visioner, som er blevet til 
i dialog med kulturlivet selv. At være politiker er i 
den henseende ikke forskelligt fra at være direktør 
på et større museum: Du har en helt overordnet 
idé om, hvor tingene skal bevæge sig hen, men det 
er dine medarbejdere der giver dig den løbende 
inspiration og hvis faglighed og del-visioner, du 
skal orkestrere og virkeliggøre.

Peter Hanke
En ”giv os pengene og lad os være i fred”-tankegang 
er meget udbredt i kulturlivet. Jeg tror heller ikke, at 
det har en fremtid. Kulturlivet er nødt til at alliere sig 
med politikerne for at skabe en legitimering, der går 
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dybere og ikke udelukkende handler om at forsikre 
sig selv i fremtiden. Jeg har tidligere advokeret for, 
at vi tillader, at armslængdeprincippet bliver blødt 
en smule op og i højere grad får karakter at noget, 
man kunne kalde et ”håndsrækningsprincip”, 
hvor alle dele af den centraladministrative eks-
pertise og institutionsledere reelt deler viden og 
holdning med politikerne. På hvilken måde kan 
kulturinstitutionerne være med til at kvalificere 
politikernes beslutningsprocesser og gøre det til 
ægte valg, prioriteringer og holdningspositioner? 

Reelle holdninger er en meget stor mangelvare i 
dansk kulturpolitik, da mange politikere og partier 
stort set mener det samme, måske med undtagelse 
af fløjpartierne. Det er naturligvis godt for dem, du 
talte om før, der mener, at vi ikke skal have nogen 
kulturpolitik. Men jeg mener, at det er en stor 
mangelvare i forhold til dagsordenen om, hvordan 
den elitære, grænsesøgende og spørgende del af 
kunsten kan forene sig med et Danmark, der er 
meget præget af konsensussøgende og egalitære 
tankegange. Netop det er et særkende for vores land, 
som vi bør gøre os umage med at gøre endnu bedre. 
Og det kræver politikernes medspil. Hvordan kan 
du som institutionsleder hjælpe kulturpolitikerne 
med det?

Mikkel Bogh
Der sker faktisk, at kulturpolitiske ordførere hen-
vender sig til mig for at diskutere dette område. Især 
i forbindelse med at de forbereder kulturpolitiske 
programmer. De søger sparring og viden om emnet 
inden for museumsområdet. Og så har jeg også 
en løbende dialog med kulturministeren. Det, der 
forekommer mig at være særligt vigtigt er, at man 
som parti og politiker skal gøre sig klart, hvilken 
værdi kulturen har for de øvrige samfundsområder. 
Dels hvilken rolle kunst og kultur spiller, men 
også hvilken betydning kunst og kultur har for 
samfundsudviklingen. 

Vi havde en kulturminister en ganske kort periode, 
Uffe Elbæk, der gik meget langt ned af den vej, der 
handler om, at kunst, kultur og kreativitet bidrager 
til den generelle vækstøkonomi. Det var vi nogen, 
der blev lidt trætte af at høre på, fordi kunsten i 
lidt for høj grad fik den rolle, at den skulle være 
en motor og et middel til generel innovation og 

økonomisk vækst i samfundet – og på den måde 
mister kunsten sin egenart. Men dét Uffe Elbæk 
dog gjorde var, at han politiserede kulturområdet 
og opskrev værdien af det betydeligt ved at trække 
det ud af en klassisk kulturkonservativ agenda, 
ifølge hvilken det blot er vigtigt, at vi er et samfund 
med et rigt kulturliv - med et teater og et museum, 
der viser det bedste af det bedste. 

Uffe Elbæk gjorde det klart, at ”det bedste af det 
bedste” faktisk bidrager til andre områder af 
samfundet. Jeg synes ikke, at man skal gå så langt 
som til at sige, at kunstneriske udtryk og formidling 
af kulturarven i sidste ende fører til, at flere unge 
mennesker kan lave nye virksomheder og bidrager 
til det generelle innovationspotentiale i samfundet. 
Men jeg mener, at intelligent og varieret kulturliv 
bidrager til refleksivitet og til at vi får et rigere 
og mere mangfoldigt liv. Det bidrager til at gøre 
samfundet mere åbent, mere smidigt og mere 
interessant at leve i. 

At gøre sig klart og italesætte at kulturen - og mere 
specialiseret kunsten - har en rolle at spille i samfundet 
og i hvilket omfang det betyder noget, er i mine øjne 
også at indkredse et kulturbegreb, der i sidste ende 
giver området som helhed værdi. At påstå at kultur, 
inklusiv den eksperimenterende og undersøgende del 
af kulturen, som vi kalder kunst, faktisk er en afgørende 
faktor i et samfunds udvikling. Kunst og kultur i den 
form for kulturbegreb er ikke bare en overskuds- og 
overflodsfaktor, men en drivende og afgørende kraft 
for samfundet. Hvis man gør sig dét klart og har dét 
udgangspunkt, bliver det pludselig et langt vigtigere 
område at værne om og udvikle på forskellige måder 
– også politisk.

TEMA 3: OM FORENING AF DET  EGALITÆRE OG DET ELITÆRE
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Peter Hanke
En sidste ting vi skal tale om, er sammenhængen 
mellem andre europæiske landes politiske niveau 
og det åndelige og kulturelle tankesæt. I Frankrig, 
Tyskland og England er det f.eks. min opfattelse, 
at politikerne generelt er optaget af et stærkere 
åndsliv, end hvad traditionen er herhjemme. 
Det er en personlig bestræbelse fra politikernes 
side at vide noget om landets kulturliv, kunst og 
kulturtraditioner, og der er visse ting man skal 
kende. Er kulturpolitikerne i Danmark dovne? 
Hvorfor interesserer man sig ikke for kultur på den 
måde, man ser kulturpolitikere i andre lande gør? 
Hvad kan kulturinstitutionerne og kulturlederne 
gøre for, at alle politikere, ikke bare dem der sidder 
i kulturudvalget, fokuserer mere dybdegående på 
kulturområdet? 

Mikkel Bogh
Hos politikerne i Frankrig og i det franske skole-
væsen fylder kunst, kultur og historie utroligt 
meget, hvilket naturligvis har en sammenhæng. I 
Frankrig kan man ikke gå igennem skoletiden uden 
at støde på visse billeder, bøger og kunstværker – en 
kanon om man vil. Men det franske skolevæsen har 
på baggrund af den kulturpolitiske ånd i landet, der 
er meget betydningsfuld, opbygget en forestilling 
om, at en franskmand skal kunne visse ting og vide 
visse ting om kultur og kunst. Det fylder meget i 
den politiske diskurs. 

Det er nok lidt for anklagende at kalde de danske 
kulturpolitikere for dovne. Og jeg synes i virkeligheden 
heller ikke, at det kun er kulturpolitikerne, det handler 
om. Det handler, som du nævner, om politikerne og den 
politiske kultur i det hele taget. De fleste kulturministre, 
jeg har haft kontakt med, har været rimelig godt 
orienteret om kultur - også inden for de områder, jeg 
ved mest om, kunsten. Men øvrige politikere hører 
man stort set aldrig tale om kulturområdet eller 
tilskrive det nogen særlig værdi eller betydning. Det 
er nok snarere dér, man skulle kigge hen. Det, at man 
er jurist, cand.scient.pol. eller lignende tilsiger ikke, at 
man ingen kulturel interesse eller indsigt må vise.

Det er svært at sammenligne Danmark og Frankrig, 
da der er nogle meget store forskelle på, hvordan vi er 
organiseret politisk. Og på mange måder er kunst og 
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kultur i Frankrig langt mere elitært - og samfundet i 
øvrigt hierarkisk. I Frankrig havde staten betalt for 
en kulturinstitution som Operaen, fordi der politisk 
og i befolkningen ville have været konsensus om, at 
man selvfølgelig skulle have en stor Opera, tegnet af 
landets bedste arkitekt. Og selvfølgelig skulle man 
have et nyt stort nationalbibliotek, og et Louvre, der 
kan rumme 9 mio. mennesker om året med filialer 
rundt omkring i landet. I Frankrig giver man den 
hele armen i forhold til at bygge og udvikle statslige 
kulturinstitutioner, fordi man ser det som en af 
grundpillerne i samfundet. 

Her i Danmark er det i stigende grad overladt til 
private fonde at udvikle kulturinstitutionerne. Det 
kender man nok også til i Frankrig, men man har 
helt en anden måde at gøre kulturen og kulturpolitik 
til en del af det nationale selvbillede. Frankrig er og 
opfatter sig selv som en kulturnation. 

Det startede omkring 1888 med Verdensudstillingen, 
hvor Eiffeltårnet blev lavet for at demonstrere den 
franske stålindustris storhed. På nogenlunde samme 
tidspunkt fandt man dog ud af, at den franske 
stålindustri intet var i forhold til den tyske og engelske. 
Det løb var for længst kørt, og derefter satsede 
Frankrig på design, æstetik og kultur. Allerede på 
Verdensudstillingen i 1900 var tonen nemlig en helt 

anden. Der var intet Eiffeltårn eller store maskiner, 
men i stedet art nouveau og de finere kunstneriske 
håndværk. Nationen Frankrig fik i de år omdefineret 
sig selv fra at være en industrination til at være 
en kulturnation. Og man begyndte at definere et 
kulturbegreb, at satse på kulturinstitutionerne og 
at lægge enormt mange penge over i det område. 
Kulturbegrebet har uden tvivl udviklet sig siden, 
men ikke desto mindre blev kulturen sat på 
dagsordenen. 

Historien er en noget anden i Tyskland. Men ingen 
tvivl om at man også her på både delstatsniveau og 
nationalt plan værdsætter de intellektuelles indsats, 
kunstnerne og de kulturelle institutioner i et om-
fang, der betyder, at befolkningen generelt har højt 
niveau af indsigt og en stor nysgerrighed efter nye 
viden. I sammenligning er Danmark lidt groft sagt 
stadig et bondeland.

Peter Hanke
Og det er i høj grad blevet sådan, at det er den 
finansministerielle diskurs, der dominerer stort set 
alle andre politikområder. Men har vi en chance 
for at gøre kulturministeriet mere dominerede på 
et diskursivt plan? Hvad kan kulturinstitutionerne 
gøre for, at man ville begynde at se kulturområdet 
som en drivende kraft i samfundet? Mængden af 
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lykke og det kulturelle medborgerskab hænger 
sammen - kunne det være politiske statements? 
Skulle embedsmændene advokere for et mere 
interessant samfund og dét, der skaber meningsfulde 
nuanceringer ud fra kulturpolitiske synsvinkler? 

Mikkel Bogh
Gode, men også vanskelige spørgsmål. Jeg gør mig 
ingen illusioner om, at vi fra det ene øjeblik til det 
andet får et kulturministerium, der har samme 
pondus som de store ministerier. Mindre kan da 
også gøre det. Men jeg er overbevist om, at vi gradvist 
kan gøre det endnu mere klart for befolkningen, at 
kulturpolitik er noget, der kan ændre rammerne 
for vores liv, kan påvirke vores selvforståelse og kan 
hjælpe til at gøre os til mere deltagende borgere. Og 
at et givent partis kulturpolitik derfor er noget, vi 
bør lægge vægt på, når vi sætter vores kryds eller når 
vi diskuterer partipolitik generelt. Jeg indrømmer, 
at der er langt igen. Politik er for de fleste stadigvæk 
i høj grad et spørgsmål om finansiering af velfærd, 
selvfølgelig herunder finansiering af kultur, men 
det er og bliver for snævert et begreb om, hvad der 
kan være et emne for kulturpolitik og politik i det 
hele taget. 

I kulturinstitutionerne er der meget interessante 
bevægelser i gang, som giver mig håb om, at vi 
kan manifestere kulturområdet som et politisk 
vigtigt område. Tag blot interessen for kulturelt 
medborgerskab, som du selv nævner. Det optager 
mange museer utrolig meget i disse år: Museet kan 
blive et sted, hvor du ikke blot møder en faglig 
autoritet, men også og måske især et sted, hvor du 
selv oplever at få en stemme. 

Et andet område er byudviklingen, som i øvrigt slet 
ikke er uden forbindelse med kulturinstitutionernes 
udvikling. Stadigt flere mennesker flytter til 
byerne. På grund af beskæftigelse, antager jeg, og 
på grund at det liv og de muligheder, der tilbydes 
i den urbane zone. Så selvfølgelig er det vigtigt 
for menneskers eksistens og trivsel, at der laves 
intelligent og stimulerende byudvikling, som 
blandt andet åbner for, at borgerne selv kan bidrage. 
Her kan kulturinstitutioner gør deres egen rolle 
endnu mere gældende, og jeg tror vi i fremtiden 
vil se mange institutioner forandre sig i lyset af et 
stigende ønske om involvering fra borgernes side. 
Det bør politikerne tage bestik af. De rammer, der 
skal sættes for, at udviklingen kan komme videre 
i denne retning, bør politikerne hjælpe med at 
sætte - i samarbejde med kulturinstitutionerne og 
i samarbejde med borgerne. Penge skal der ofte til 
– indrømmet - men det er indholdet, interessen og 
mulighederne for livsudfoldelse, vi stræber efter, 
og det kunne politikerne og dem, der arbejder 
med kunst og kultur, godt blive meget bedre til at 
benævne og indrømme værdien af. 
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