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Jeg vil i dag tage udgangspunkt i overskriften for denne del af seminaret, nemlig 
Arven fra Bomholt. For mig er det nemlig vigtigt, at denne arv har to tråde – der 
begge er værd at aktualisere.   

Den ene tråd vedrører oprettelsen af Statens Kunstfond i 1964 og dermed 
etableringen af det, der senere kom til at hedde armslængdeprincippet, men som 
med Bomholts ord handlede om at ’støtte men ikke dirigere’. Dette klenodie i 
kunstpolitikken handler om beskyttelse af den kunstneriske frihed, der både 
dækker over friheden til at producere kunst med et kontroversielt politisk udsagn 
og friheden til at være uforståelig, eksperimenterende og avantgardistisk eller 
bare mislykket. Set i et teoretisk perspektiv handler det om at skabe et 
kulturpolitisk system, der havde respekt for kunstens autonomi. 

Denne tråd er bestemt værd at tage op i dag, hvor tilskuddet til Statens Kunstfond 
daler og hvor politiske aktører i hårde ord kritiserer det, når (offentligt støttede) 
kunstneriske ytringer bliver til indspark i den politiske debat. Det må man ikke, 
når man modtager offentlig støtte til sin kunst, bliver der sagt. Det er imidlertid 
ikke den del af arven fra Bomholt, jeg ønsker at fokusere på i mit oplæg i dag.  

Den arv, jeg ønsker at fokusere på, er mig bekendt ikke formuleret helt så 
slagkraftigt som ’støtte men ikke dirigere’, men ikke desto mindre har den haft en 
lige så betydningsfuld rolle. Det er tanken om, at velfærdsstaten også skulle sikre, 
at alle borgere i Danmark havde adgang til kunst og kultur. Det skulle de have, 
fordi det er et samfundsmæssigt gode – på linje med sundhedssystemet, 
uddannelsessystemet m.m. Det blev altså ikke betragtet som udelukkende et 
privat anliggende at sikre, at man fik kunstneriske og kulturelle oplevelser, det var 
et samfundsanliggende, fordi disse oplevelser er værdifulde.  

Her er det imidlertid værd at hæfte sig ved, at Bomholt selv skiftede holdning 
undervejs i sit liv. Ikke i forhold til vigtigheden af adgangen til kultur for alle, men i 
forhold til hvilken kultur, borgerne skulle have adgang til. På det tidspunkt, hvor 



Bomholt blev udpeget som Danmarks første kulturminister, var det hans 
holdning, at det var den klassiske – altså den borgerlige kunst – der skulle 
udbredes til hele landet og til alle dele af befolkningen. Dette skulle ske ved hjælp 
af to instrumenter: Sænkning af priserne og geografisk spredning – eller det man 
også kalder fjernelse af økonomiske og geografiske barrierer.  

Men tidligere i sit politiske liv, finder man en lige så engageret Bomholt 
argumentere – ikke for en enhedskultur spredt ud til hele folket, men for en 
særlig arbejderkultur, der skulle anerkendes på lige fod med den dominerende 
borgerlige kultur.  

Her tegner der sig et centralt kulturpolitisk tema, et tema, vi senere har lært at 
kende som forskellen på demokratisering af kulturen og det kulturelle demokrati. 
Dette dilemma er ikke løst i dag, og for mig at se er det et dilemma, der stadig 
udfordrer den første tråd i arven for Bomholt, nemlig systemet med, at fagfæller 
uddeler støtte til fagfæller. Det skal i parentes bemærkes, at jeg ikke mener, at 
løsningen herpå er, at det i stedet bliver politikerne der uddeler støtte til konkrete 
kunstnere. 

I dag centrerer en stor del af diskussionen om enhedskultur over for 
mangfoldighed sig om begrebet publikumsudvikling. Et begreb, der rummer en 
lang række meget forskellige praksisser – både enhedskulturelle og mangfoldige. 
Når jeg indgår i dialoger omkring publikumsudvikling med kulturinstitutioner og 
andre aktører, så er der en ting der slår mig: det er i hvor høj grad det er blevet en 
debat, der handler om statistikker. Nogle gange statistikker der handler om antal 
publikummer i det hele taget, og nogle gange statistikker (dem er man mindre 
god til at gennemføre) der handler om, sammensætningen af publikum. 

Jeg har ikke noget mod statistikker, men jeg har noget imod, at denne måde at 
måle på, bliver styrende for, hvordan der arbejdes kulturpolitisk med en af de 
fineste målsætninger vi har, nemlig at alle borgere i dette land skal have 
muligheden for at opleve, at kunsten og kulturen er vedkommende og vigtig i 
deres liv.  For når det er det, vi taler om, så skal man ikke alene tælle. I England, 
hvor denne debat har raset i en del år taler man om nødvendigheden af at 
fokusere på ’more than bums on the seat’ og om i langt højere grad at interessere 



sig for, hvad den kunstneriske oplevelse betyder, end for hvor mange 
statsautoriserede kunstneriske oplevelser forskellige grupperinger af borgere får. 

Og det er her, jeg måske nok udfordrer første del af arvegodset, for jeg mener 
faktisk, at vi bliver nødt til at anlægge et publikumsperspektiv på kunsten– det er 
fint og godt, at kunsten er af høj kunstnerisk kvalitet set i et fagligt perspektiv, 
men den skal også være vigtig for borgerne – ikke altid for mange borgere ad 
gangen og ikke nødvendigvis for alle slags borgere. Men vigtig, og derfor bliver vi 
også nødt til at diskutere, hvordan det perspektiv bliver en del af kulturpolitikken 
– på de enkelte kulturinstitutioner, men måske også på et overordnet statsligt 
niveau. 

Jeg taler ikke om tilfredshedsundersøgelser, men jeg taler om, at vi har brug for 
langt mere viden om konkrete publikummers værdsættelse af kunstneriske 
oplevelser. Jeg tog selv skridt i den retning, da jeg for nogle år siden i samarbejde 
med teatrene i Region Midtjylland gennemført en ret stor kvalitativ 
publikumsundersøgelse, hvor mange forskellige mennesker så meget forskelligt 
teater. Jeg vil i dag fremhæve nogle af de resultater af denne undersøgelse, som 
jeg mener, at det er værd at have med i diskussion om kunst til alle. 

For det første:  
Det var inspirerende og berigende at få indblik i, hvordan konkrete tilskuere satte 
ord på deres teateroplevelse. Jeg vil ikke udfolde en analyse af de mange svar vi 
fik gennem undersøgelsen, men nøjes med at sige, at de bekræftede mange af de 
teoretiske antagelser vi har om, hvorfor det er godt at opleve kunst. Udvide 
horisonten, skabe forståelse for og indlevelse i andre menneskers livsituation – 
også når den var meget forskellig fra ens egen, give anledning til refleksion over 
forestillingernes forskellige tematikker.  

Samtidig havde hele setuppet – både det at gå i teatret med en række andre 
mennesker og det at dele oplevelsen bagefter en værdi som et socialt fællesskab 
– ikke et permanent fællesskab, men et flygtigt fællesskab der faktisk betød noget 
for deltagerne, og som kan tjene som en offentlig arena i samfundet.  



Jeg vil hermed mene, at undersøgelsen langt hen ad vejen pegede på, at nogle af 
de værdier, der hyldes i politiske skåltaler, og som forskellige teoretikere også har 
udfoldet fra Kant og frem, faktisk konkret udfolder sig og bliver udtrykt af 
publikum i forhold til en konkret kunstoplevelse. Det tror jeg er vigtigt, og jeg tror 
at det er vigtigt at bringe det ind i den kulturpolitiske debat, hvor vi ved, at 
’evidens’ er blevet et meget stærkt ord.  

For det andet:   
En del af eksperimentet var at invitere mennesker, der ikke ’passede’ ind i 
målgruppen for den givne forestilling med i teatret. Det gjorde jeg for netop at 
bryde med en ide om at kunst og kunstpræferencer alene er sociologisk 
determinerede og at løsningen på udfordringen med at skabe kunst for alle er et 
segmenteret kunsttilbud.  
Jeg vil ikke på nogen måde påstå at alle forestillinger er for alle, men det handler 
mere om fremmede formsprog end om, at forestillingen skal handle om nogle, 
der ligner os. Og villigheden til at gå langt i nysgerrighed, så længe det skete i en 
tryg ramme, var stor. Som en ung faglært mand sagde ved afslutningen på 
forløbet:  

”Jeg synes, det har været helt vildt fedt, sådan set, også selvom jeg synes i dag var 
noget lort, og sidste gang var jeg sådan meget skeptisk overfor det. Så jeg har 
egentlig sådan … Men jeg har jo stadig haft tre oplevelser med det. Og jeg synes 
sgu, det har været fedt. Det er ikke sidste gang, jeg går i teatret, og der skal ikke 
blive ved med at være tusind år imellem. Jeg har haft store oplevelser med det, 
selvom jeg ikke altid har synes, forestillingerne var gode.” 

Den nysgerrighed og den villighed til at lade sig udfordre er værd at huske på. 
Også kulturpolitisk.  

Alt det her er besværligt, det tager lang tid og det sker i småskala. Heldigvis kan 
man jo lære af hinanden, så den indsigt der kommer ud af en gruppes oplevelse af 
en bestemt forestilling godt kan pege på nogle generelle indsigter, som vi kan 
bruge, når vi skal tale om, hvordan vi bevarer – eller genopliver – arven fra 
Bomholt.   
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