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Summary 
This thesis examines the leadership challenge at the state-owned Kunsthal Charlottenborg in the 

turbulent period from 2005-2019. Kunsthal Charlottenborg is a contemporary art center housed in 

the historical Charlottenborg palace in the centre of Copenhagen, Denmark which has been the 

subject of public controversy and has undergone major changes in the period covered in the thesis, 

including a redefinition and restructuring in 2005, 2009 and finally a merger with the Royal Danish 

Academy of Fine Arts in 2012. A total of six directors have taken turns leading the organisation, 

and half of these were either dismissed or resigned due to budget deficits and difficulties in 

accomplishing the mission. It is only recently, since 2015 and following the appointment of the 

current director, Michael Thouber, that the organisation finds itself on safer ground, finally thriving 

through a significant increase in audience numbers and support from a number of private 

foundations.  

 The thesis attempts to explicate the causes of both the turbulent period in the past and the 

recent success through an investigation of the leadership practice of Michael Thouber in particular 

as well as the previous directors. The analytical main section of the thesis consists of two parts. The 

first covers the period 2005-2015 while the second, larger and more in-depth part covers the recent 

period from 2015-2019. 

 The main findings of the thesis concern the conscious and consistent work of the current 

leadership in garnering renewed support for the organisation through, primarily, the following 

elements:  

1. A new funding approach led by Thouber and Kofod Olsen which has succesfully secured the 

support of significant actors in the environment 

2. A new and relevant vision which is consistently promoted by the organisation (and its director 

personally in particular) in a number of ways that engages other actors 

3. An adaption of the organizational model and features to currently valorized organisational models 

in the environment 

4. An increase in operational capacity 

5. An effort to enhance the perceived value of the organisation's cultural offerings 

6. The use of history as a strategic resource in the organization's communication 

 

The main theoretical basis for the investigation is neo-institutional theory developed by DiMaggio 

& Powell and Meyer & Rowan which is a sociological theory that examines organizational 

behaviour as situated in a wider context of other organizations in an organizational field. The 

behaviour of these organisations is regulated by institutions which in various ways restrict and 
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enable their actions and interactions. This theory has proven useful in understanding the 

dependency of Kunsthal Charlottenborg on other actors in the field and how a number of 

institutions have played a significant role in the period covered by the thesis. Further and more 

recent neo-theoretical perspectives are introduced in order to understand the specific complexity of 

the thesis subject, notably the theory of institutional work propounded by Thomas B. Lawrence & 

Roy Suddaby and the theory of rhetorical history as a source of competitive advantage introduced 

by Roy Suddaby, William M. Foster and Chris Quinn Trank. The typology of institutional work 

developed by Lawrence & Suddaby is applied through the main analytical section of the thesis. The 

theory of rhetorical history of Suddaby et.al. is used in a study of Kunsthal Charlottenborg's current 

communication where the history of the organization plays a significant strategic role. A set of 

further theoretical texts serve as basic foundations for the thesis work, mainly Mark Moore's theory 

of public value and strategizing in public organizations, the theory of strategy as performance 

proposed by Martin Kornberger, the theory of management of legitimacy from Suchman and more 

broader perspectives on e.g. paradigms in public management. 

 The empirical material consists of semi-structured interviews conducted with four central 

actors in the field and closely related to Kunsthal Charlottenborg: Michael Thouber (Director, 

Kunsthal Charlottenborg), Sanne Kofod Olsen (Rector, The Royal Danish Academy of Fine Arts), 

Karin Markussen (Head of Division, The Danish Ministry of Culture), and Michael Bjørn Nelleman 

(Director of private foundation Det Obelske Familiefund). Further, a large sum of studies, annual 

reports and other documents from Kunsthal Charlottenborg and the Ministry of Culture are included 

along with a number of interviews and opinion pieces from Danish media from 2005 and onwards 

which are publicly accessible online.  
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Introduktion 
Kunsthal Charlottenborg midt i København er Danmarks eneste statsdrevne kunsthal for 

samtidskunst. I perioden fra 2005 og frem til 2019 har organisationen i flere henseender 

gennemgået en svær periode, der har trukket store overskrifter i medierne, men som nu ser ud til at 

være bragt til ende – ihvertfald for en stund. Efter års krise med lave publikumstal, økonomisk 

underskud, nye bekendtgørelser og omstrukteringer, sammenlægning med kunstakademiet, offentlig 

strid om organisationens profil samt en stribe direktørers afskedigelser og fratrædelser, ser ledelsen 

nu ud til at have fundet frem til en brugbar strategi, der giver resultater, samling på opgaven og 

opbakning til organisationens virke. Med kunsthallens direktør Michael Thouber i spidsen siden 

2015 strømmer publikum igen til Kunsthal Charlottenborg. De væsentligt øgede entreindtægter har 

sammen med succesfuld fundraising hos private fonde forbedret organisationens økonomi markant. 

Efter den særligt vanskelige periode fra 2005-2015 med stor uro og negativ offentlig bevågenhed 

viser afgørende interessenter nu organisation tillid. Charlottenborg er dermed gået fra at blive 

betragtet som den "forbandede" eller "umulige" kunsthal blandt offentlige meningsdannere til nu 

omsider at være genopstået som en central kulturorganisation i København under Michael Thouber.  

 I en stort anlagt status-artikel i Politiken i september 2018 fremhæves Thouber som 

"exorcisten", der omsider har fordrevet spøgelserne fra det gamle slot på Kgs Nytorv 1. Trods 

umiddelbar skepsis fra flere aktører i kunstverdenen ved udnævnelsen af kunsthalsdirektøren, der 

kom til Charlottenborg fra en stilling som kanalchef på DR2 og tidligere bl.a. har arbejdet som 

freelancekurator og brandingkonsulent i bureauet e-types, har de fleste kritikere nu overgivet sig i 

respekt for hans energiske arbejde, der har båret frugt, ihvertfald målt på udvalgte parametre. 

Exorcist eller ej, så er det et faktum, at publikumstilslutningen i Thoubers regeringsperiode er 

vokset fra 56.156 gæster i 2015 til 107.823 gæster i 2018 – altså næsten en fordobling. Går man helt 

tilbage til 2011, som med blot 23.105 gæster betragtes som et katastrofeår rent besøgstalsmæssigt, 

så er der tale om næsten en femdobling inden for blot syv år. Charlottenborg Kunsthal bruger aktivt 

disse positive besøgstal i sin kommunikation for at fasttømre billedet af succesen i offentligheden – 

og for at fortrænge den vanskelige fortid. Kunsthallen oplyser yderligere, at antallet af brugere på 

kunsthallens sociale medieplatforme er steget fra 7.730 i 2015 til 40.297 i 2018, ligesom 

hjemmesidens unikke brugerantal er vokset fra 92.000 til 156.176 i samme periode. Kunsthals 

Charlottenborgs offentlighed er blevet væsentlig større og bredere. Også egenindtjening på 

billetindtægter er vokset markant og i en periode, hvor flere offentlige kulturorganisationer lider 

under vedvarende offentlige besparelser, har kunsthallen været i stand til at hentet de fornødne 

midler hos publikum, fonde og sponsorer, som har gjort det muligt at hæve niveauet væsentligt. 
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 Hvad ligger bag den transformation, som Kunsthal Charlottenborg har gennemgået i 

perioden 2015-2019? Det er udgangspunktet for denne masteropgave. Jeg har fulgt kunsthallens 

udvikling ganske nært gennem årene og har, som tidligere leder af Nikolaj Kunsthal frem til 2018, 

været nysgerrig efter at undersøge, hvordan udviklingen er vendt på Charlottenborg, som man kan 

beskrive som både en kollega og en konkurrent for min tidligere arbejdsplads. 

 

Problemformulering 

Det overordnede spørgsmål jeg vil undersøge kan formuleres således:  

 

Hvilke faktorer har ligget til grund for den kritiske udvikling i kunsthallens historie i perioden 

2005-2015 – og med hvilke ledelsesmæssige kompetencer og strategier har den aktuelle ledelse i 

perioden 2015-2019 fået løftet kunsthallen ud af krisen?  

 

De specifikke ledelsesmæssige problemstillinger som tegner sig ud fra dette dobbeltspørgsmål, og 

som jeg indgående vil analysere i denne masteropgave, er følgende:  

 

Hvordan har ledelsen navigeret i forhold til centrale interessenter i omverdenen for at sikre sig den 

fornødne opbakning til organisationen? Hvorledes har man arbejdet med at regulere omgivelsernes 

opfattelse af organisationen, og i hvilken udstrækning har man valgt at tilpasse sig eller bryde med 

forventninger hos de vigtigste interessenter? Og endelig: Hvilke interessenter og hvilke institutioner 

i det organisatoriske felt har – hver for sig eller i sammenhæng – været medvirkende til at skabe, 

opretholde eller forstyrre organisationens virke? 

 

Min hypotese er, at vi for at opnå en nuanceret forståelse af Kunsthal Charlottenborgs udvikling må 

anskue den som en vekselvirkning mellem interne og eksterne aktører, der gensidigt påvirker 

hinanden på flere forskellige niveauer og ud fra flere forskellige bevæggrunde. Min tese er også, at 

denne interaktion vedrører flere forskellige aspekter af organisationens virke som ledelsen derfor 

har skullet forholde sig til. Kunsthallen er for mig at se en rigtig interessant case i forhold til en 

offentlig ledelseskontekst, fordi dens historiske udvikling i den nævnte periode i høj grad har 

aktiveret både offentlige og private aktører samt divergerende forestillinger om offentlig 

værdiskabelse, ledelse og styring, som for mig at se er både generelt gældende og centrale i disse år. 

Jeg vil undersøge, hvordan disse forhold konstituerer sig specifikt i forhold til en organisation som 

Kunsthal Charlottenborg. 
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Fokus, struktur og forudsætninger 

Som det fremgår af mit overordnede spørgsmål ovenfor forsøger jeg i min opgavebesvarelse at 

identificere og analysere de ledelsesvilkår og ledelsesbeslutninger, der har haft indflydelse på 

organisationen i begge de nævnte perioder. Mit primære fokus ligger dog på den aktuelle periode 

fra 2015-2019. Den foregående periode fra 2005-2015 medtages også i min empiri og analyse, fordi 

den giver adgang til en forståelse af væsentlige forudsætninger for ledelsen i den senere periode. 

Jeg beskæftiger mig med begge perioder i masteropgavens analytiske hovedafsnit, der således er 

opdelt kronologisk i en første fase og en anden fase (hvor jeg særligt zoomer ind på Michael 

Thoubers ledelse). Det første analytiske afsnit er desuden designet til at kunne læses som en 

præsentation af centrale aktører og stadier i sagens udvikling, som ikke nødvendigvis er læseren 

bekendt.  

 I formuleringen af både spørgsmålene og tesen bygger jeg på den læring, jeg har opnået i 

forbindelse med min MGP-uddannelse, ikke mindst indsigten i den komplekse livsverden, som den 

offentlige leder befinder sig i, og de handlemuligheder og påvirkninger der gør sig gældende her. I 

et teoriafsnit redegør jeg nærmere for det teoretiske grundlag for udarbejdelse af denne opgave. Jeg 

har her primært været inspireret af den neo-institutionelle teori og teorier om offentlig 

strategiudvikling og værdi- og meningsskabelse, men også andre teoridannelser inden for public 

governance udgør baggrundsstof. I mit metodeafsnit redegør jeg for den empiri, jeg har indsamlet, 

og principperne bag indsamlingen og analysen af dette kildemateriale. Jeg har foretaget interviews 

med fire centrale aktører og disse interviews er tilgængelige i transskriberet form som bilag her. 

Selve lydfilerne er tilgængelige via links i litteraturlisten. 

 Mit MPG-forløb har budt på en for mig at se meget frugtbar dialog mellem uddannelsens 

teoretiske stof, praktiske øvelser og den konkrete ledelsesmæssige virkelighed, jeg undervejs har 

befundet mig i på mine arbejdspladser. Det skal her nævnes, at jeg har valgt ikke at tage 

udgangspunkt i min nuværende arbejdsplads (DIS – Study Abroad in Scandinavia, hvor jeg er 

Programdirektør for European Humanities i København og Stockholm). I den periode, hvor jeg har 

arbejdet på masteropgaven, har jeg valgt at skifte job fra en stilling som chef for en anden kunsthal i 

København (Nikolaj Kunsthal). Fra min tidligere position har jeg naturligvis gennem årene fulgt 

Kunsthal Charlottenborg meget tæt som kollega-organisation og jeg har siddet med 

ledelsesmæssige vilkår, opgaver og udfordringer, der til dels ligner dem, der kendetegner Kunsthal 

Charlottenborg. De nærmere forudsætninger og tanker herom fremgår af mit metodeafsnit og et 

afsnit om egen læring til sidst i denne masteropgave. 
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Teori 
I mit valg af litteratur til denne opgave har jeg fokuseret på teoretiske tekster, der kan bibringe en 

nuanceret forståelse af ledelsesudfordringen på Kunsthal Charlottenborg i perioden 2005-2019. Jeg 

har primært valgt neo-institutionelle indgangsvinkler, som jeg gennemgår nedenfor, men jeg 

trækker også direkte eller indirekte på anden teoretisk baggrundsstof, som jeg har fundet egnet til at 

undersøge og belyse opgavens problemformulering. De valgte tekster giver dels en forståelse af, 

hvordan organisationen har måttet arbejde på at opnå sine målsætninger, hvilke udfordringer har 

den skullet tackle og hvilke dilemmaer den har stået over for – og hvorfor.  

 

Public value og strategizing 

Jeg har som studerende på MPG-uddanelsen og som offentlig leder været meget interesseret i Mark 

Moores teori om offentlig værdiskabelse og strategiudvikling, fordi den beskriver kompleksiteten i 

ledelsen af en offentlig organisation med flere forskellige interessenter. Moore beskriver hvordan en 

offentlig organisation via sin mission og sin performance må arbejde på at demonstrere sin public 

value i forhold til det, han kalder the authorizing environment, bestående af fx. offentlige 

bevillingsgivere eller andre aktører der har magt over organisationen, og som på denne måde kan 

tillægge organisationen legitimitet. Organisationen kan imidlertid kun performe ordentligt og 

realisere sin mission, hvis den har tilstrækkelige ressourcer eller operationel kapacitet til at løfte 

opgaven. Dette skaber en ledelsesmæssig situation, som i kompleksitet overgår de private 

virksomheder, der ikke på helt samme måde skal påvise deres public value. Jeg viser i mit 

analyseafsnit, hvordan Michael Thouber – drevet af sin vision om kunsthallens og samtidskunstens 

samfundsmæssige relevans –  konsekvent arbejder på at demonstrere denne public value i sit virke, 

ikke mindst gennem kommunikation på både kunsthallens og hans egne sociale medieplatforme. 

Jeg berører også, hvordan kunsthallens direktør har arbejdet på at sikre sig den fornødne 

operationelle kapacitet til at opnå et større publikum for på den måde at demonstrere offentlig 

værdiskabelse, for på den måde igen at kunne sikre sig yderligere ressourcer. På samme måde kan 

rektor Sanne Kofod Olsens ansættelse af Thouber – med hans særlige ledelsesmæssige baggrund – i 

sig selv beskrives som en markant tilførsel af operationel kapacitet til organisationen. 

 Moores teori er et af flere baggrundstæpper for min analyse. Et andet er Ove Kaj Pedersens 

beskrivelse af konkurrencestaten og et tredje er teoridannelsen strategy as performative practice 

hos bl.a. Martin Kornberger, hvor strategiarbejdet nærstuderes i praksis, hvilket jeg netop også gør i 

dele af mit analyseafsnit, ikke mindst med fokus på Michael Thouber. Et fjerde og beslægtet 

fundament er de teorier om forandringsledelse og kulturens indflydelse på individuel og 
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organisatorisk adfærd, som jeg har mødt under min MPG-uddannelse. Jeg har endvidere læst 

Suchmans tekst Managing Legitimacy, som jeg har fundet inspirerende og oplysende. Suchman 

beskriver en lang række måder, hvorpå organisationer kan arbejde med at fremstå legitime eller 

søge at opnå legitimitet, men i sidste ende vil jeg mene, at denne kun tildeles af i omgivelserne – 

legitimitet er ikke en ressource, man nødvendigvis kan købe eller arbejde sig til. Når jeg ovenfor 

bruger betegnelsen bagtæppe om disse forfatteres tekster skyldes det, at jeg ikke nødvendigvis 

løbende eller direkte inddrager deres teorier eller citerer fra deres tekster. 

 

Den neo-institutionelle teori 

I mit analyseafsnit vælger jeg at anvende den neo-institutionelle teoridannelse, der udgår fra Paul J. 

DiMaggio & Walter W. Powell og John W. Meyer & Brian Rowan, og ikke mindst som denne 

videreføres af især Thomas B. Lawrence & Roy Suddaby. Trods sit meget omfattende sigte, der 

dækker brede samfundsmæssige strukturer, kan den neo-institutionelle tilgang for mig at se give os 

en indgående beskrive kompleksiteten i ledelsesopgaven, også hvad angår en relativt lille og 

usikker organisation som Kunsthal Charlottenborg, der i den grad er underlagt og afhængig af 

bevægelser i omverdenen. I forlængelse af denne teoridannelse anskuer jeg primært organisationen i 

forhold til dens omgivelser, som her består af bl.a. offentlige bevillingsgivere, politikere, private 

fonde, andre kunsthaller og kunstmuseer, kunstnere, kunstnerforbund og 

kunstnersammenslutninger, kunstkritikere og andre meningsdannere og kommentatorer, gallerister, 

kunstsamlere, kunstskoler og kunsthistoriske uddannelser, private sponsorer og andre kulturaktører, 

foruden naturligvis publikum der igen kan inddeles i forskellige segmenter (fx. i kernebrugere, 

ikke-brugere, gratister, betalende). Disse aktører er alle interessenter, der følger organisationen på 

mere eller mindre nært hold og af forskellige bevæggrunde. Man kan kalde denne sfære for 

kunstverdenen, hvilket i neo-institutionelle termer kan betegnes det organisatoriske felt, som 

DiMaggio & Powell definerer således: "By organizational field, we mean those organizations that, 

in the aggregate, constitute a recognized area of institutional life: key suppliers, resource and 

product consumers, regulatory agencies, and other organizations that produce similar services or 

products" (DiMaggio & Powell, 1983, s. 150). Hinsides denne konstellation af danske aktører kan 

internationale også spille ind, for eksempel da man i 2005 vælger at omdanne Charlottenborg til en 

"international kunsthal" med forbillede i netop internationale organisationer.  

 For at forstå Kunsthal Charlottenborgs situation har jeg brug for netop den neo-

institutionelle teoridannelse, der anskuer organisationen som en brik i et større puslespil – det 

organisatoriske felt bestående af andre aktører, som kunsthallen indgår i forskellige udvekslings-, 

magt- og afhængighedsrelationer til. Uden disse relationer ville kunsthallens ledere i den turbulente 
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periode 2006-2015 have haft langt bedre held med deres forehavender. Her viste Kunsthal 

Charlottenborg sig at være så afhængig af bestemte aktørers gunst – ikke mindst publikum, private 

fonde og visse kunstkritikere (meningsdannere) – at det øverste politiske ledelsesniveau flere gange 

måtte gribe ind. Det politiske niveau svarer her til Moores authorizing environment, men med den 

neo-institutionelle teori kan vi se, at det i virkeligheden er langt flere aktører, der spiller ind. Hver 

især besad de tre netop nævnte aktører en særlig ressource, som organisationen havde behov for: 

besøgende, økonomisk støtte og faglig accept af kunsthallens program og virke.  

 Hvis vi skal forstå, hvorfor omverdenen ikke i tilstrækkelig grad bakkede op om Kunsthal 

Charlottenborg i perioden 2005-2015, og hvordan organisationen siden har evnet at forandre sig, må 

vi fokusere på den egentlig regulerende mekanisme i det organisatoriske felt. Denne er ikke 

kunsthallens egen strategi, dens særlige organisering eller dens særlige programlægning. Den 

regulerende mekanisme er snarere dét, der i den neo-institutionelle teori kaldes institutioner og 

institutionalisering. Hos Meyer & Rowan beskrives den regulerende mekanisme således: 

"Institutionalization involves the processes by which social processes, obligations, or actualities 

come to take on rulelike status in social thought and action" (Meyer & Rowan. 1977, s. 341). I en 

senere neo-institutionel tekst af James March & Johan Olsen defineres institutioner således: "An 

institution is a relatively stable collection of rules and practices, embedded in structures of resources 

that make action possible -- organizational, financial and staff capabilities, and structures of 

meaning that explain and justify behavior – roles, identities and belongings, common purposes, and 

causal and normative beliefs" (March and Olsen 2005, s. 5). Vi har altså at gøre med en række 

samfundsskabte regler – uskrevne såvel som nedskrevne – der regulerer adfærd hos organisationer 

og individder. Institutionsbegrebet er med andre ord meget vidttrækkende, idet institutioner med 

udgangspunkt i en socialkonstruktivistisk tankegang gennemsyrer alt, hvad vi gør og tænker som 

individder som følge af vores socialisering (jf. Berger & Luckmanns The Social Construction of 

Reality fra 1966). Mange forskellige institutioner gennemsyrer typisk en enkelt organisations virke, 

ofte på usynlig eller umærkelig vis, mens andre institutioner møder organisationen som en form for 

udefrakommende nye krav eller forventninger, enten pludseligt eller over tid.  

 Styrken ved den neo-institutionelle teori er, at den beskriver hvordan nogle af disse 

samfundsskabte institutioner stadfæstes og udbredes gennem lovgivning, mens andre snarere har 

karakter af ikke-nedskrevne konventioner og måder, man plejer eller måske bør gøre noget på.  

 En anden central iaggtagelse i den neo-institutionelle teori er, at organisationer har en 

tendens til at tilpasse sig disse institutioner og derfor bliver mere og mere ensartede. Det skyldes, at 

de typisk vil søge at tilpasse sig omgivelsernes institutionaliserede krav og forventninger til fx. 

organisationens vision og mission, programlægning, organisering og medarbejderfunktioner. Ifølge 



 9 

den neo-instititiionelle teori skyldes denne homogenisering – i DiMaggio & Powell (ibid) kaldet 

isomorfi – at organisationerne tilpasser sig omgivelserne for på den måde at styrke deres position. 

Eller rettere i neo-institutionelle termer: for at mindske deres usikkerhed. Isomorfi opstår med andre 

ord som følge af en overlevelsesstrategi. Meyer & Rowan (ibid) beskriver, hvordan organisationer 

har en tendens til at imødekomme omgivelsernes forventninger til, hvordan organisationen skal 

drives, og derfor ikke primært fokuserer på hensynet til egen optimal produktivitet og effektivitet. 

De tiltrækkes i stedet af det, Meyer & Rowan (ibid) kalder rationalized myths, forestillinger om 

hvordan organisationen bør drives. Årsagen til denne risiko for "ineffektivitet" er, at 

organisationerne ikke kun kæmper om fysiske ressourcer, såsom råvarer, kunder eller indtjening, de 

konkurrerer også på et socialt og politisk marked, hvor valutaen er legitimitet, som DiMaggio & 

Powell (ibid) påpeger: "Organizations compete not just for resources and customers, but for 

political power and institutional legitimacy, for social as well as economic fitness" (DiMaggio & 

Powell, 1983, s. 150).  

 En lang række constraints indskrænker med andre ord bevægelsesfriheden for individder og 

organisationer og gør ledelsesopgaven kompleks. Det er derfor centralt i den neo-institutionelle 

teori, at organisationer – og ledere – ikke selv er herrer over disse institutioner, der regulerer deres 

adfærd. Organisationen kan altså ikke forstås som en autonom enhed, der kan operere frit og 

ubesværet. Ledelsen kan ikke sidde i et elfebenstårn og udtænke en strategi for organisationen, som 

så efterfølgende blot skal iværksættes og gennemføres internt og eksternt – ihvertfald ikke hvis 

denne strategi skal være bæredygtig og opnå gennemslagskraft. Institutionernes virke stiller store 

krav til ledelsen, der for det første skal være bevidst om de institutioner, der gennemsyrer 

organisationen (og som dermed kan kræve særlig forandringsledelse), og for det andet skal kunne 

scanne og aflæse omgivelserne for at nå frem til en strategi, der kan harmonere med de eksisterende 

institutioner, koble sig på dem, eller fremelske alternativer hertil. Og i alle tilfælde må dette ske i 

interaktion med omgivelserne. Hvordan dette nærmere bestemt foregår er emnet for mit 

analyseafsnit. I første del af mit analyseafsnit nedenfor anvender jeg ovenstående neo-institutionelle 

begreber og perspektiver i en kortfattet analyse af Kunsthal Charlottenborgs udvikling i perioden fra 

2006 og frem. Derefter går jeg videre til en detaljeret anlyse af ledelsesvilkårene og de strategiske 

valg, der er foretaget på Kunsthal Charlottenborg i perioden 2015-2019. Hertil har jeg brug for flere 

teoretiske redskaber, hvorfor jeg må koble endnu flere begrebsdannelser til det neo-institutionelle 

fundament fra DiMaggio & Powell (ibid) og Meyer & Rowan (ibid). Det gør jeg nu med Lawrence 

& Suddabys videreudvikling af den neo-institutionelle teori med begreberne institutional work og 

rhetorical history. 
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Arbejdet med institutionerne – institutional work 

Som vi har set tegner den neo-institutionelle teori et billede af den organisatoriske og 

ledelsesmæssige virkelighed som mere reaktiv end aktiv, mere defensiv end offensiv eller mere 

kompromissøgende end autonom. Perspektivet kan overraske, fordi det ligger langt fra 

populærkulturelle og journalistiske fremstillinger af handlekraftige ledere og innovative 

organisationer, der kan disrupte hele brancher og nærmest egenhændigt bestemme en organisations 

skæbne. Vi er således langt fra visionære mønsterbrydere som Steve Jobs og Elon Musk. Nyere 

grene af den neo-institutionelle teori har da også efterlyst en redegørelse for, hvordan 

organisationers – og herunder lederes – beslutninger og handlinger ikke kun er underlagt, men også 

kan påvirke de eksisterende institutioner på forskellige måder gennem deres arbejde. Hvordan 

udvikles eksempelvis nye ideer, processer eller organiseringer i en given organisation, som siden 

over tid kan vinde indpas, blive institutionaliseret og dermed måske endda forstyrre eller eliminere 

andre institutioner? Selvom organisationer i deres virke langt hen er reaktive i forhold til deres 

omgivelser, så har vi brug for at kunne beskrive bestræbelserne med at tilpasse sig, modarbejde 

eller ligefrem forandre de institutioner, der gennemsyrer og omgiver organisationen. Den neo-

institionelle teori savner en teori om individuel og organisatorisk agency. I artiklen Institutions and 

Institutional Work fremskriver Lawrence & Suddaby (2006) en teori om arbejdet med institutioner: 

"Along with understanding the processes through which institutions affect organizational action, 

research has become increasingly concerned with the effects of individual and organizational action 

on institutions [....] we introduce the concept of 'institutional work' to represent the broad category 

of purposive action aimed at creating, maintaining and disrupting institutions" (Lawrence & 

Suddaby, 2006, s. 216). Lawrence & Suddaby supplerer altså den neo-institutionelle forståelse af 

institutionernes påvirkning af organisationer og individder med et fokus på den modsatte bevægelse 

– hvor aktører skaber, opretholder og forstyrrer de eksisterende institutioner og felter (hhv. 

creating, maintaining og disrupting). 

 Særligt med en meget aktiv, udadvendt og tydelig ledertype som Michael Thouber, der har 

medvirket til at forandre Kunsthal Charlottenborgs situation på meget kort tid, virker det oplagt at 

studere, hvordan han har arbejdet med de institutioner, der omgærder og gennemsyrer Kunsthal 

Charlottenborg. Thouber har for mig at se arbejdet meget bevidst på både en tilpasningøvelse i 

forhold til omgivelserne, men også på aktivt at forandre negative opfattelser og fortællinger om 

kunsthallen og om samtidskunsten, som har tenderet mod at institutionalisere sig igennem den 

forudgående kriseperiode. Hans arbejde med at forandre organisationens omdømme og dermed 

sikre sig opbakning hos væsentlige interessenter har for mig at se i væentlig grad handlet om et 

institutionelt arbejde. Dette arbejde analyserer jeg i mit analyseafsnit, ligesom jeg også analyserer 
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forløbet op fra 2005-2015 som et slag mellem aktører, der både er underlagt og bekæmper 

forskellige institutioner i deres ageren. 

 Hos Lawrence & Suddaby inddeles de tre ovenstående begreber yderligere i en række 

undertyper, som jeg vil anvende løbende i mit analyseafsnit. Disse fremgår af bilag A. Det skal 

nævnes, at jeg af pladsmæssige grunde ikke kan anvende alle underbegreberne fra Lawrence & 

Suddaby 2006, ligesom de ikke alle forekommer relevante. Det skal desuden understreges, at jeg 

tillader mig at anvende disse begreber som en form for pejlemærker, der kan hjælpe os til at forstå 

interaktionen mellem organisation og omverden, selvom der måske ikke i alle tilfælde er tale om 

egentlige institutioner på makroplan. Snarere er der tale antagelser og holdninger på et mikroplan, 

der minder om forandringsledelsens sensemaking. Hermed mener jeg, at det arbejde, jeg beskriver i 

mit analyseafsnit, ikke i alle tilfælde vedrører bredt institutionalisererede synspunkter eller 

processer, men i nogle tilfælde snarere blot mere lokale antagelser eller forestillinger, som udvalgte 

aktører strides om. Der er altså tale om antagelser og forestillinger, der kun i en mild forstand kan 

karakteriseres som institutioner, da de ikke nødvendivis udgør brede og strengt regulerende 

instanser i det organisatoriske felt. Disse antagelser og forestillinger kan alligevel siges at regulere 

og bestemme adfærd og overbevisninger i feltet.  

 Lawrence og Suddabys arbejde bygger videre på både DiMaggios og Christine Olivers 

arbejde. I teksten "Interest and Agency in Institutional Theory" fra 1988 beskriver DiMaggio ifølge 

Lawrence & Suddabys 2006 med begrebet institutional entrepreneurship, hvordan individder og 

organisationer gennem engageret entreprenørskab søger at påvirke deres institutionelle omgivelser. 

Her har DiMaggio altså flyttet sit perspektiv fra organisationen som en passiv størrelse, der i høj 

grad er underlagt institutionernes virke. Lawrence & Suddaby 2006 indvender dog stadig mod 

DiMaggios teori om institutional entrepreneurship, at det institutionelle arbejde må forstås som en 

proces, der involverer flere forskellige aktører – ikke kun en enkelt målrettet aktør. 

Entreprenørskabet kommer med andre ord først på skinner, når yderligere aktører mere eller mindre 

aktivt eller passivt understøtter eller på anden vis er med til at muliggøre institutionelle 

forandringer. Man vil i mit analyseafsnit kunne se, hvordan denne form for entreprenante 

netværksbevægelser i flere omgange har påvirket Kunsthal Charlottenborgs situation negativt og 

positivt. Endelig fremskriver Christine Oliver i sin tekst "Strategic Responses to Institutional 

Processes" (1991) en typology over måder, hvorpå organisationer kan reagere på den institutionelle 

påvirkning. Typologien rummer fem begreber, der beskriver håndteringen af det ydre pres – fra 

passive acquiescence til compromise og videre til de mere aktive avoidance, defiance og 

manipulation. Jeg har valgt i mit analyseafsnit at anvende begrebsapparatet fra Lawrence & 
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Suddaby 2006, da det rummer flere facetter end Olivers fem begreber, som dog har været vigtige 

for min forståelse af det institutionelle arbejde. 

 

Historien som ressource – rhetorical history 

En af de måder hvorpå institutioner kan påvirkes er gennem aktiv brug af historien. Suddaby et.al. 

analyserer i teksten "Rhetorical History as a Source of Competitive Advantage", hvordan 

begreberne fortid, historie og historiefortælling kan forstås i organisationsteori og i organisationers 

virke. Deres udgangspunktet er det, vi kender fra neo-institutionel teori, nemlig at organisationer 

konkurrerer med hinanden i to forskellige miljøer, dels et teknisk, dels et institutionelt. I det 

tekniske domæne er det materielle ressoucer (kapital, arbejdskraft, råstoffer mv.), der er 

omdrejningspunktet, mens man i det institutionelle domæne kæmper om symbolske ressourcer, 

hvilket vil sige legitimitet, status og omdømme (Suddaby et.al. 2010, s. 147-148). Den neo-

institionelle teori har som nævnt fokus på en nunanceret forståelse af, hvordan legitimitet – og altså 

nu også historie – spiller en rolle som potentielle ressourcer. Historien kan bruges i det 

institutionelle arbejde. Suddaby, Foster og Trank fremfører, at historiens betydning endnu ikke er 

fuldt udfoldet i organisationsteorien. Det er ganske vist velbeskrevet, at fortiden på flere måder kan 

påvirke en organisations situation og dens fremtidige udviklingsmuligheder. Fortidens bedrifter og 

bindinger kan fx. fastlåse en organisation og hindre innovation og forandring. Fortiden kan også 

tildele visse organisationer konkurrencefordele, fordi de kan bygges videre på allerede etablerede 

relationer og historisk betinget adgang til ressourcer. Endvidere kan særlige faser i den historiske 

udvikling være altafgørende for, hvordan en branche eller en organisation udvikler sig – de kan vise 

sig at være points of no return, hvor en vifte af udviklingsveje pludselig reduceres til en enkelt sti. 

Ifølge Suddaby et.al. 2010 er det grundlæggende problematiske i den måde, hvorpå historiens 

indflydelse på organisationer har været beskrevet hidtil, at fortiden her anskues som en "exogenous 

variable", dvs. et forhold som er uden for ledelsens kontrol. Ifølge denne forestilling er allerede 

fastlagt en kendsgerning og fortiden er derfor uforanderlig. Her tager Suddaby et.al. 2010  i stedet 

ved lære af historieforskningen, der forholder sig anderledes til begreber som fortid, historie og 

historieskrivning. Her betragtes historie som en interessebaseret konstruktion bestående af både 

subjektive og objektiv aspekter. Historieproduktion er en symbolsk manifestation, der ikke 

udelukkende bunder i historiske fakta, men lige så ofte rummer materialer og vinklinger af mere 

eller mindre autentisk eller "opfundet" art. Med den kendte historiker Eric Hobsbawm er den 

konstruerede historie at forstå som et instrument, der kan anvendes til at rammesætte og fremme 

bestemte former for handlinger og overbevisninger. Et eksempel på dette kan være de nationale 

fortællinger, som Benedict Anderson beskriver i sin indflydelsesrige bog Imagined Communities. 
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Suddaby et.al. 2010 betragter følgelig historie som en "manageable resource" (Suddaby et.al. 2010, 

s. 149), der kan aktiveres af en organisation på forskellige måder og med forskellige formål for øje, 

heriblandt opbygning af en særlig identitet for på den måde fx. at kunne effektuere forandringer og 

opnå legitimitet hos interessenter. Suddaby et.al. 2010 introducerer bebrebet rhetorical history til at 

beskrive dette historiske arbejde: "History is a key, but often overlooked, competitive resource for 

organizations. Its value rests largely in its ability to evoke and persuade [...] we adopt a 

constructivist perspective in which history is an interpretive device for imposing culture (Said, 

1979), shaping identity, and creating community (Anderson, 1983) and framing the motivation for 

action and change (Hobsbawm & Ranger, 1983). We adopt the term 'rhetorical history' to capture 

the notion that history can be an effective managerial tool within organizations" (Suddaby et.al. 

2010, s. 157).  

 I mit analyseafsnit vil jeg med Suddaby et.al. 2010 vise, hvordan historieskrivning har været 

brugt som et redskab i det institutionelle arbejde i og omkring Kunsthal Charlottenborg. Ingen 

anden kunsthal har den lange og unikke historie som knytter sig til Charlottenborg over 

århundreder, og med optikken fra Suddaby et.al. 2010 viser sig i et særligt analyseafsnit, hvordan 

Thouber i langt højere grad end sine forgængere har bragt denne historie i spil som en 

legitimitetsfremmende ressource.  
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Metode og empiri 
For at kunne opnå en indgående forståelse af ledelsesopgaven i Kunsthal Charlottenborg i perioden 

2015-2019 har jeg som den primære del af min empiri foretaget interviews med kunsthallens 

direktør i perioden samt med tre væsentlige interessenter i organisationens omgivelser. Jeg har 

desuden fremfundet og nærstuderet centrale styringsdokumenter som bekendtgørelser, 

årsberetninger og rammeaftaler for Kunsthal Charlottenborg og for Det Kgl Danske Kunstakademi, 

der efter sammenlægningen i 2012 har haft ansvar for kunsthallen. Jeg har desuden tilgået rapporter 

og strategipapirer vedrørende Kunsthal Charlottenborg, som gennemgås nærmere nedenfor. For at 

forstå omverdenens syn på kunsthallens udvikling har jeg samtidig benyttet mig af offentligt 

tilgængelige fortolkninger og kilder til indsigt i kunsthallens situation fra 2005 og frem, heriblandt 

dækning af kunsthallen i de store dagblade, foruden mere specialiserede kunstfaglige organer, der 

altsammen er tilgængelige på nettet. Ud over offentlighedens kommunikation om kunsthallen har 

jeg fundet det relevant også at nærstudere kunsthallens egen kommunikation til offentligheden 

gennem officielle pressemeddelelser, kampagner, sociale medieplatforme og i det fysiske rum i 

kunsthallen. Endelig kan det nævnes, at jeg også bygger på – og nedenfor forholder mig til – min 

indsigt i kunstverdenen som organisatorisk felt fra min ansættelse som kurator og siden 

kunsthalschef i Nikolaj Kunsthal.  

 Jeg beskriver i det følgende metodiske greb og det empiriske kildemateriale nærmere. 

 

Interviews 

Jeg har foretaget interviews med følgende fire nøglepersoner og i nævnte rækkefølge: 

 

1. Sanne Kofod Olsen, Rektor for Det Kgl. Danske Kunstakademi i perioden 2013-2018. Valgt 

som interviewperson da hun som rektor er ansvarlig for Kunsthal Charlottenborg. 

Interviewet er foretaget i september 2018 kort før Kofod Olsens fratrædelse som rektor. 

 

2. Michael Thouber, Direktør for Kunsthal Charlottenborg i perioden 2015 og frem. Valgt som 

interviewperson, da han er ansvarlig for Kunsthal Charlottenborgs programlægning og 

personale. Refererer til kunstakademiets rektor. Interviewet er foretaget i to omgange i 

oktober 2018 og maj 2019 for at indhente yderligere viden. 
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3. Karin Markussen, Kontorchef i Kulturministeriet med arbejdsområdet kunstneriske 

uddannelser og museer i den periode, som masteropgaven omhandler. Refererer til 

kulturministeriets direktion. Interview foretaget i oktober 2018. 

 

4. Michael Bjørn Nellemann, Direktør for Det Obelske Familiefond. Har som fondsdirektør 

bevilget over 3 mio. kr i støtte til Kunsthal Charlottenborg i perioden, hvor Michael Thouber 

har været ansat. Nellemann har desuden været bestyrelsesformand for Kunsthal 

Charlottenborg i perioden 2009-2012. Interview foretaget i maj 2019. 

 

De fire interviews er udfærdiget som semi-strukturerede samtaler på interviewpersonernes 

respektive arbejdspladser. Denne metode er valgt fordi den giver mulighed for en åben afsøgning 

af, hvordan de enkelte interviewpersoner forstår ledelsesopgaven for Kunsthal Charlottenborg 

fremfor en forudfattet afgrænsning af eller tilgang til emnet. Jeg beskriver nedenfor hvilke 

emneområder, de enkelte samtaler i særlig grad har kredset om, og hvilke spørgsmål jeg på forhånd 

havde besluttet mig for at drøfte med interviewpersonerne. Jeg har i interviewarbejdet før og efter 

de enkelte samtaler støttet mig til Kvale & Brinkmanns InterViews: Learning the Craft of 

Qualitative Research Interviewing (2015), og må med det samme påpege, at jeg hverken i mit 

forløb på MPG-uddannelsen eller i mit arbejde har prøvet at udføre interviews. Jeg er således 

"amatør", hvilket trods indledende tvivl og usikkerhed rummer den tilfredsstillelse, at jeg fra det 

første interviews til de senere interviews personligt har kunnet se, hvordan jeg har har fået bedre 

greb om interviewopgaven. 

 De nævnte fire personer er valgt ud fra den antagelse, at de fra hver deres perspektiv kan 

belyse den virkelighed, som Kunsthal Charlottenborg aktuelt har befundet sig i siden 2015. Michael 

Thouber er den naturlige hovedperson, men de tre øvrige interviewpersoner repræsenterer tre 

væsentlige interessenter. Kombinationen giver mulighed for at forstå kunsthalsdirektørens 

ledelsesvirkelighed set ud fra hans eget perspektiv, som så igen kan suppleres og afbalanceres med 

omverdenens persopektiver på ledelsesopgaven og hvordan de forskellige parter har medvirket til 

håndteringen af denne. Jeg har spurgt Michael Thouber om en lang række forhold, heriblandt hans 

oplevelse af kunsthallens væsentligste udfordringer i hans ledelsesperiode, de væsentligste 

interessenter i omgivelserne, referencen til akademiets rektor og til forvaltningen af det officielle 

opdrag for kunsthallen, arbejdet med at udvikle en ny vison, kunsthallens økonomi og fundraising 

samt ikke mindst historiens betydning (både den nyere og den ældre) for hans ledelsesvirkelighed. 

 For at forstå kunsthalsdirektørens livsverden og kunsthallens vilkår og situation har det ud 

over Michael Thouber været vigtigt for mig at interviewe rektor for Det Kgl Danske Kunstakademi, 
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Sanne Kofod Olsen. Akademiets rektor har efter sammenlægningen i 2012 været overordnet 

ansvarlig for kunsthallen – for Kofod Olsens vedkommende dog først efter hendes ansættelse som 

rektor i 2013. Det var Kofod Olsen, der valgte at afskedige den i kunstfaglige kredse 

velrespekterede kunsthalsdirektør Jacob Fabricius i 2015 efter et mindre budgetunderskud 

(sammenlignet med de to foregående direktørers underskud), og det var Kofod Olsen, der ansatte 

Michael Thouber som ny direktør for kunsthallen i 2015. Jeg undersøger i mit interview 

baggrunden for ansættelsen af Thouber som en ny og anderledes profil, ligesom jeg har spurgt ind 

til strategien for kunsthallen som Kofod Olsen udarbejdede kort før Thoubers ansættelse. Jeg har 

desuden talt med Kofod Olsen om sammenlægningen – hvordan hun har håndteret den internt og 

eksternt, og om der har været tale om omstruktureringer og andre former for forandringsledelse i 

perioden. Jeg har forhørt mig om hendes samarbejde med kulturministeriet og om betydningen af de 

foregående års krisetilstande i kunsthallen for hendes ledelsesopgave. Bemærk at dette interview 

blev foretaget som det første af mine fire interviews, hvorfor det er mere omfattende og mere 

afsøgende end de efterfølgende interviews, der er langt mere fokuserede og mere specifikt vedrører 

kunsthallen. Årsagen til dette er, at jeg på tidspunktet for dette første interview ikke havde besluttet, 

om mit fokus skulle ligge på ledelsen af hele den sammenlagte organisation eller mere specifikt på 

ledelsen af Kunsthal Charlottenborg. Samtalen omhandler derfor en lang række ledelsesmæssige 

forhold, der beskriver rektors ledelsesvirkelighed, men som ikke alle er direkte relevante for selve 

kunsthalsproblematikken.  

  Karin Markussen har som kontorchef haft direkte indblik i kunsthallens og kunstakademiets 

situation gennem mange år, herunder også omstændighederne omkring de bekendtgørelser, som 

omdanner Charlottenborg fra udstillingsbygning til kunsthal i 2005 og sammenlægger kunsthallen 

med akademiet i 2012. Markussen havde direkte berøring med Kunsthal Charlottenborg i perioden 

2005-2012, hvor væsentlige opgaver blev forvaltet i ministeriet. Efter sammenlægningen har 

kontakten med kunsthallen ifølge Markussen været mere indirekte, da rektor efterfølgende har 

overtaget det direkte ansvar for kunsthallen, og fordi der – i modsætning til de tidligere år med 

indførelse af skærpet tilsyn, rigsrevision, afskedigelser og budgetunderskud – ifølge Markussen 

ikke har været nogle vanskelige "sager", som ministeriet har skullet involvere sig i. Jeg forsøger i 

mit interview at opnå en forståelse af, hvordan ministeriet har arbejdet med at styre kunsthallen i 

den turbulente periode fra 2005 og frem, for at få et indblik i den offentlige ledelsesvirkelighed for 

kunsthalsdirektøren og for rektor.  

 Det har vist sig værdifuldt for min analyse, at Karin Markussen og faktisk også Michael 

Bjørn Nellemann har været engageret i kunsthallens virke i den første periode. Før sin ansættelse 

som Direktør for Det Obelske Familiefond fungerede Nellemann som bestyrelsesformand for 
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Kunsthal Charlottenborg fra 2009-2012 og han har dermed et særligt indblik i kunsthallens vilkår. I 

2009 nedsættes en ny bestyrelse for Kunsthal Charlottenborg med Nellemann som formand efter at 

den foregående bestyrelse blev afsat af kulturminister Carina Christensen som følge af 

Rigsrevisionens afdækning af skandalen omkring Bo Nilssons ledelse af kunsthallen. Nellemann 

fungerer i disse år som formand frem til sammenlægningen i 2012, hvor han sammen med den 

øvrige bestyrelse ifølge eget udsagn vælger at trække sig trods tilbud fra ministeren om at fortsætte 

som et mere uformelt "advisory board". Nellemanns indsigt i denne periode og i kunsthallens vilkår 

har været en særlig bonus, men min primære hensigt med at interviewe ham var faktisk at 

undersøge baggrunden for, at Det Obelske Familiefonds i flere omgange fra 2015 og frem har ydet 

millionstøtte til kunsthallen. Den første støtte er tildelt i perioden kort efter, at Michael Thouber 

kom til som direktør, og kunsthalsdirektøren fremhæver selv denne støtte som et særdeles vigtigt 

startskud for den økonomiske og publikumsmæssige succes, der er skabt med kunsthallen i hans 

regeringsperiode. Jeg har spurgt Nellemann om baggrunden og kriterierne for fondens støtte til 

Kunsthal Charlottenborg, og hvordan fondet agerer i forhold til de organisationer og formål, der 

støttes. Dette er for mig at se vigtigt for at kunne forstå den afhængighedsrelation, som opstår med 

fondets støtte til organisationen.  

 Efter udarbejdelsen af de fire interviews har jeg transkriberet lydfilerne. Jeg har derefter 

foretaget en nærlytning og nærlæsning af de fire interviews i flere omgange for at kunne udlede 

centrale pointer hos de repsektive personer, og for at kunne forholde disse til hinanden og til min 

teori i en iterativ fortolkningsproces. Min erfaring har været, at det først er efter gentagne, grundige 

læsninger af de enkelte interviews, at jeg har kunnet opnå en forståelse af de institutionelle vilkår og 

de overvejelser, prioriteringer, dilemmaer og forskelle, som kommer til udtryk i 

interviewpersonernes fortolkninger af ledelsesopgaven.  

 Bemærk at de transskriberede interviews fremstår i en rå og uredigeret udgave i bilaget. Jeg 

har til gengæld foretaget en minimal redaktion af de citater, som jeg bringer i opgaven (fra 

uredigeret talesprog og talestrøm til skriftsprog med normal tegnsætning mv) af hensyn til 

læsningen. 

 Endelig kan det nævnes, at jeg i den tidlige udviklingsfase for masteropgaven havde 

overvejet at foretage yderligere interviews. Af hensyn til afgrænsning af fokus og stofmængde har 

jeg dog fravalgt dette. Jeg har i stedet prioriteret at foretage dybdegående interviews med de fire 

nævnte personer. Arbejdet med at forberede, udføre og ikke mindst transskribere interviews er 

omfattende, så det har i sagens natur været nødvendigt at sætte en grænse for spørgelysten. 

 

Offentlige styringsdokumenter 
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Jeg anvender i besvarelsen af opgavens problemformulering en række offentlige 

styringsdokumenter fra kulturministeriet som baggrundsstof i form af de tre bekendtgørelser for 

Charlottenborg fra henholdsvis 2005, 2009 og 2012. Bekendtgørelserne viser omstrukteringerne af 

organisationens ledelse og formål. Jeg har desuden læst de rammeaftaler, der er indgået i perioden 

fra 2005 og frem mellem kulturministeriet og Kunsthal Charlottenborg og efter sammenlægningen i 

2012 mellem kulturministeriet og Det Kgl Danske Kunstakademi. Hertil kommer udvalgte 

årsberetninger for samme periode for henholdsvis Kunsthal Charlottenborg og Det Kgl Danske 

Kunstakademi (igen efter sammenlægningen i 2012). Disse officielle dokumenter er alle 

tilgængelige på nettet og giver et vigtigt indblik i opgave og målsætninger for organisationen, 

prioriteringer og resultater af opgaveløsningen. Et vigtigt dokument er desuden den såkaldte Ohrt-

rapport fra 2005, der blev udarbejdet på bestilling af kulturminister Brian Mikkelsen, og som 

indvarsler den nyorientering og nyorganisering af Charlottenborg, der påbegyndes med 

bekendtgørelsen i 2005. 

 

Offentlighedens kommunikation om Kunsthal Charlottenborg 

Jeg anvender desuden et væsentligt offentligt tilgængeligt kildemateriale fra medierne vedrørende 

Kunsthal Charlottenborg, heriblandt især artikler fra danske dagblade og mere kunstfokuserede 

organer. Både journalister og kunstfaglige meningsdannere har kommenteret flittigt på 

Charlottenborgs udvikling siden 2005 – ikke mindst foranlediget af uenighed og problemer omkring 

organisationen. Jeg har således læst et stort antal artikler som baggrundsstof i et forsøg på at forstå 

den meningsdannelse og offentlighed, som kunsthallen også er underlagt. Der er tale om offentligt 

tilgængeliggjort materiale og på sin vis kan man anskue dette kildemateriale som en form for ekstra 

interviewperson. Det er min tese, at denne brogede og mangartede interessent kan tænkes at have 

haft en ikke ubetydelig indfyldelse på kunsthallens virke og position, ikke kun i synliggørelsen af 

dens kriser, men også dens succes. 

 

Kunsthal Charlottenborgs kommunikation til offentligheden 

For at forstå den offentlighed, som Kunsthal Charlottenborg er en del af, har jeg desuden 

nærstuderet kunsthallens egen kommunikation med omverdenen. Det gælder fx. udvalgte 

pressemeddelelser, nyhedsbreve, marketingkampagner i det offentlige rum, opslag på sociale 

medier og – inspireret af Weicks teori om forandringsledelse – til dels også fysiske artifakter såsom 

objeker i den fysiske indretning af kunsthallen. Dette indefra-og-ud-perspektiver er særligt relevant 

i Michael Thoubers periode, hvor kommunikation og markedsføring er blevet markant intensiveret 

– og hvor det institutionelle arbejde endda strækker sig helt til direktørens personlige platforme på 
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de sociale medier. Her får vi adgang til de narrativer og de billeder, som kunsthallen og 

kunsthallens direktør ønsker at projicere af sig selv til offentligheden.  

 

Egen faglig baggrund  

Det er er klart, at jeg i udarbejdelsen af denne masteropgave har haft gavn af mine personlige 

erfaringer og indsigt i kunstverdenen som organisatorisk felt i kraft af min ansættelse som kurator 

og siden kunsthalschef i Nikolaj Kunsthal fra 2009 og frem til 2018. Kunsthallen er en af fem 

kunsthaller i København og er på linje med Kunsthal Charlottenborg medlem af Foreningen for 

Kunsthaller i Danmark. Lejlighedsvis har jeg både som kurator og direktør samarbejdet med 

kunsthallen og min ansættelse som chef for Nikolaj Kunsthal overlapper med Michael Thoubers 

ansættelse fra 2015 og frem. Det er naturligvis en fordel at jeg fra mit arbejde har haft denne form 

for indsigt i emneområdet, men omvendt har det også være nødvendigt i master-arbejdet at skabe en 

form for distance hertil for at kunne anskue problemformulering og øvrige dele af opgaven så 

objektivt som muligt. Det har således været en øvelse for mig at foretage interviews med de valgte 

personer, hvor jeg primært har skullet lytte til, hvad kilderne rent faktisk fortæller, fremfor at indgå i 

en samtale ud fra et allerede indforstået kendskab til emnet eller ud fra mit personlige bekendtskab 

med de involverede. På samme måde som jeg i mit valg af teori til opgaven og min anvendelse 

heraf, har måttet vekselvirke mellem et udefra-perspektiv og et indefra-perspektiv for at kunne 

beskrivelse ledelsesopgaven fyldestgørende, har jeg altså i udførelsen og læsningen af mine 

interviews bestræbt mig på at gå til mine interviews fra en både uvidende og vidende position.  
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Analyse  
De fire interessenter jeg har interviewet, er stort set enige om, hvad de primære udfordringer for 

organisationen har været i den turbulente periode 2006-2015. Det drejer sig primært om en 

manglende evne til at tiltrække besøgende og til at få økonomien til at hænge sammen, hvilket i en 

selvforstærkende bevægelse har ført til en markant offentlig kritik og mangel på opbakning i 

omgivelserne. Interessenterne er derfor også enige om, hvad kunsthallens ledelsesopgave aktuelt 

under den nuværende ledelse går ud på, dvs. i perioden fra 2015 og frem: skaf flere besøgende og 

skaf flere økonomiske midler. Michael Thouber, Sanne Kofod Olsen og Michael Bjørn Nellemann 

taler desuden om vigtigheden af faglig integritet og kvalitet.   

 Hver især løfter interessenterne sløret for nuancer og dimensioner af ledelsesudfordringen 

på Charlottenborg, både historisk og aktuelt, som er nødvendige at have med i betragtning. De taler 

i flere tilfælde indirekte om institutioner i det organistoriske felt som påvirker organisationen, 

ligesom forskellige institutioner taler igennem dem. Ikke mindst Kofod Olsen og Thouber har for 

mig at se i deres virke udført det, Lawrence & Suddaby 2006 kalder institutional work – arbejde der 

har til hensigt at påvirke opfattelser og institutioner, uagtet om de reelt er lykkedes hermed.  

 Jeg har som led i min analyse nærlæst og sammenholdt mine fire interviews med særlig 

interesse for at forstå, hvordan det institutionelle arbejde i det organisatoriske felt – fra lovmæssige 

bestemmelser og holdningstilkendegivelser i omverden – påvirker ledelsesopgaven. Jeg har særligt 

fokus på Michael Thoubers ledelse og den operationelle kapacitet, som han har bibragt 

organisationen – nærmest som en institutional entrepreneur – der imidlertid også er afhængig af 

interessenter i omverdenen.  

 Som forarbejde til min analyse af ledelsesopgaven i Kunsthal Charlottenborg i perioden 

2015 og frem applicerer jeg i et første overbliksafsnit de neo-institutionelle begreber og øvrige 

teoretiske perspektiver fra mit teoriafsnit i en længere gennemgang af kunsthallens historie fra 2005 

og frem til 2015. Jeg viser her hvilke aktører, institutioner og vilkår kunsthallen har været underlagt 

i denne vanskelige fase, hvor den først bliver omdannet fra udstillingsbygning til kunsthal og siden 

bliver lagt ind under kunstakademiet, og hvor man undervejs gennemfører tre bekendtgørelser og 

skifter direktør hele seks gange (heraf to konstituerede). Årsagen til at jeg vælger at foretage denne 

gennemgang er, at den giver en væsentlig forståelse af, hvordan Thouber og Kofod Olsen siden har 

løst de udfordringer, som både historien og den aktuelle virkelighed frembyder. 
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LEDELSESUDFORDRINGEN 2005-2015 

I december 2005 annoncerer kulturministeriet under ledelse af Brian Mikkelsen en ny 

bekendtgørelse for Charlottenborg Udstillingsbygning, der indebærer en nyorientering og en 

nyorganisering, hvor organisationen omdannes fra udstillingsbygning til international kunsthal.1 

Forud var gået en rapport om organisationens udviklingsmuligheder, udarbejdet tidligere samme år 

af det såkaldte Ohrt-udvalg, hvis tre medlemmer havde indhentet synspunkter og perspektiver fra 

15 forskellige interessentgrupper i kunstverdenen.2 Efter rapportens offentliggørelse fulgte en 

høringsproces, hvor centrale interessenter havde lejlighed til at kommentere på rapportens 

anbefalinger.3 Kulturministeren fulgte stort set alle rapportens anbefalinger, pånær et centralt punkt, 

som vi skal se. 

 Endnu forud for rapporten havde tanker og diskussioner i nogle år floreret i kunstverdenen 

om at etablere en kunsthal i København efter internationalt forbillede, og det er disse tanker og 

diskussioner som rapporten i høj grad sammenfatter. En sådan organisation skulle både løfte dansk 

kunst op på et højere niveau, tiltrække udstillinger udefra og sætte København på det internationale 

landkort. Netop i det store udland havde en ny organisationsmodel efterhånden institutionaliseret 

sig i form af markante kunsthaller i New York, Paris, Wien og en række andre byer. Til grund for 

denne udvikling lå en opfattelse af, at hele kunstfeltet var under forandring – måden kunst blev 

skabt, promoveret og konsumeret på, havde ændret sig. Herhjemme opfattede nogle aktører nu den 

traditionelle danske model, hvor kunstnere var organiseret i såkaldte kunstnersammenslutninger, 

som dybt forældet. Især yngre danske kunstnere, kuratorer og kritikere opponerede mod, at nogle af 

sammenslutningerne gennem op mod 70 år havde haft adgang til at udstille på Charlottenborg en 

gang om året. De fandt ikke længere denne organiseringsform hverken meningsfuld eller rimelig og 

kunne ikke se, hvorfor en offentlige organisation uden videre skulle lægge lokaler til udvalgte 

kunstneres udstillinger. Kritikken af sammenslutningerne var ledsaget af udbredt faglig utilfredshed 

med kvaliteten af Charlottenborgs program i det hele taget, der ifølge flere interessenter var et 

sammensurium af udstillinger fra nær og fjern af svingende værdi for omgivelserne.4 

																																																								
1	Bekendtgørelsen	af	14/12	2005	findes	her:	https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=11974	(set	1/6	
2019)	
2	Rapporten	blev	udarbejdet	af	billedkunstnerne	Bjørn	Nørgaard	og	Elisabeth	Toubro	samt	Karsten	Ohrt,	daværende	
direktør	for	Kunsthallen	Brandts,	og	kan	tilgås	her:	https://kum.dk/publikationer/2005/charlottenborg-
udstillingsbygning/	(set	1/6	2019)	
3	UKKs	høringssvar	vedr.	Orht-rapporten	er	tilgængeligt:	https://ukk.dk/rapport-vedr-charlottenborg-
udstillingsbygning/	(set	1/6	2019)	
4	Se	fx.	kommentarerne	hertil	i	UKKs	høringssvar	vedr.	Orht-rapporten	(ibid.)	I	Information	skriver	kritikeren	(og	den	
nuværende	akademiprofessor)	Ferdinand	Ahm	Krag	om	udstillingsbygningens	retningsløse	linje:	
"Sammenslutningernes	massive	tilstedeværelse	i	dansk	kunst	er	en	tilstedeværelse,	der	alt	for	ofte	er	omvendt	
proportional	med	den	kunstneriske	kvalitet,	og	har	både	en	drænende	og	negativ	effekt	på	Charlottenborgs	
udstillingslinje,	såvel	som	på	stedets	uindfriede	potentiale	som	førende	kunsthal	i	Danmark.	Er	det	særligt	
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Organisationens potentiale var uforløst.  

 Udstillingsbygningen havde på det tidspunkt en administrativ ledelse, ikke en kuratorisk 

leder til at sikre den kunstfaglige kvalitet og kontinuitet. Netop kuratorfiguren, som står for at 

udvælge kunstnere og kunstværker til udstillinger – og derigennem udvikler et sammenhængende 

program – var på det tidspunkt ved at institutionalisere sig som både organisationsmodel og 

stilllingsbetegnelse internationalt i jobopslag, nye uddannelser og fagtidsskrifter – i forlængelse af 

den neo-institutionelle teori typiske tegn på en institutionalisering. Efter udenlandsk forbillede 

måtte Charlottenborgs ledelse professionaliseres, påpegede Ohrt-rapporten: "Skal Charlottenborg 

Udstillingsbygning være en formidler af dansk og international nutidskunst af højeste niveau, 

kræver det en højt kvalificeret stab, som kan opbygge den troværdighed og identitet, der gør, at 

udlandet kan respektere de bud pa ̊ udviklingen, som institutionen [dvs. organisationen] selv 

kommer med." (s. 5). Baggrunden for den nye bekendtgørelse var altså, at organisationen skulle 

professionalisere og profilere sig og derigennem opnå legitimitet i en international 

konkurrencesituation (bemærk ordene "troværdighed" og "respekt"i citatet ovenfor). Og udvalget 

gik videre i rapporten: "Med en klarere udstillingsmæssig profil, en reorganisering af administration 

og bestyrelse, forskellige fysiske forbedringer, en bedre formidling og markedsføring, samt en 

opbygning af et bedre netværk, medlemsskare, erhvervsklub og lignende, kan Charlottenborg 

Udstillingsbygning blive et udstillingssted, man taler om ba ̊de herhjemme og i udlandet" (s. 4). 

Rapporten påpegede en række problemer ved organisationens struktur, heriblandt en bestyrelse der 

repræsenterede en del af udstillerne (bl.a. sammenslutningerne) og som derfor kunne tilgodese sig 

selv i en form for institutionaliseret fordelingspolitik. Bekendtgørelsen gør med en ny og bredere 

forankret bestyrelse op med denne model.  

 Vi har altså her at gøre med en række nye krav til, hvordan en organisation af denne type 

bør drives, hvordan den skal organiseres, og en række forventninger til, hvad den skal kunne 

udrette for omgivelserne. Professionalisering, profilering, målbarhed, egenindtjening, besøgstal og 

internationalisering er nogle af de begreber, der er i spil i 2005, og som rokker ved de eksisterende 

opfattelser og tilføjer nye. I dag er disse opfattelser i øvrigt fuldt ud institutionaliserede i kulturlivet 

– de gælder som krav for næsten en hvilken som helst kulturel organisation på et vist niveau, og 

forventningerne er gradvist blevet indbygget i kulturorganisationernes selvforståelse. Denne 

bevægelse mod isomorfi har på mange måder som bagvedliggende motor den konkurrencestat, som 

																																																								
befordrende	for	dynamikken	i	dansk	kunstliv,	at	det	samme	hold	kunstnere	år	efter	år	(hvad	enten	det	nu	er	
Grønningen,	Pro,	Den	Gyldne	eller	Corner)	udstiller	[...]	Charlottenborg	viser	det	ene	øjeblik	avanceret	videokunst,	det	
næste	øjeblik	Corner.	Jamen,	er	det	ikke	udtryk	for	kunstnerisk	alsidighed	og	generationel	mangfoldighed	og	at	der	er	
plads	til	alle?	Nej,	det	er	udtryk	for	en	fragmenteret	og	retningsløs	udstillingslinie"	
(https://www.information.dk/2004/12/samtidskunst?lst_cntrb)	
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Ove Kaj Petersen har beskrevet, og et New Public Management-paradigme inden for offentlig 

styring. Kritikken af Charlottenborgs programkvalitet harmonerede – tilsigtet eller ej – men en 

borgerlig vækstlogik, der gradvist havde vundet indpas som alternativ til den mangeårige institution 

i kulturpolitikken, der dikterede at kulturen har værdi i sig selv. Forestillingen om, at kultur godt 

kan spændes for en vogn ligger i tråd med markedgørelse, internationalisering og performancekultur 

inden for New Public Management-paradigmet. Organisationer forventes ikke ikke længere blot at 

levere kultur for borgerne, men kan også profilere sig i forhold til sit authorizing environment ved 

at synliggøre andre former for værdiskabelse, såsom bidrag til områder som uddannelse, forskning, 

innovation, sundhed, bybranding og turisme, for blot at nævne nogle. Det bliver også en 

forventning, at organisationerne kan tjene deres egne penge frem for udelukkende at lukrere på 

offentlige bevillinger. De må bevise deres værd over for et betalende publikum og over for fonde og 

private sponsorer. Et andet tegn på dette styringsparadigme er, at man fra offentligt hold i stigende 

grad begynder at fokusere på besøgstal. Det er indirekte det, rapporten er med til at legitimere, når 

der står, at "Udstillingsbygningen mangler i dag en klar profil, den mangler et større publikum, den 

mangler at være ”talk of the town”, et sted, man må besøge, fordi så meget spændende foregår der". 

Fokus på besøgstal på kulturområdet har været stigende siden 2000 og fra 2009 begyndte 

Kulturstyrelsen at indsamle besøgstal på landsplan for kunstmuseer og kunsthaller. Dermed 

indsætter man principielt organisationen i en ny form for indbyrdes konkurrence.5 Alene det at der 

måles på antal besøgende – måske i mangel af bedre et meget håndgribeligt mål – betyder, at dette 

numeriske parameter vokser i betydning i interessenternes vurdering af organisationernes 

performance set i forhold til andre tænkelige parametre (fx. kunstfaglige personers vurdering af 

værdien af organisationens kunstfaglige virke).6 Netop dette offentlige styringsparameter, der i dag 

er institionaliseret, har givet et legitimitetsproblem for flere af Kunsthals Charlottenborgs direktører 

siden 2005, der har haft problemer med at tiltrække et tilstrækkeligt stort publikum, men er 

muligvis i dag vendt til en fordel for kunsthallen, hvor man siden 2015 har haft en markant vækst i 

netop besøgstallet, og dermed ud fra dette parameter en øget demonstration af en legitimeret form 

for public value.7 

 Som nævnt ovenfor valgte kulturministeren i 2005 at følge rapportens anbefalinger på stort 

set alle punkter – dog med en markant undtagelse – og hvad der siden skete er en vigtig nøgle til 

																																																								
5 Jf. fx. Kornberger, M. and Carter, C., 2010, Manufacturing Competition: How Accounting Practices Shape Strategy 
Making in Cities, Accounting, Auditing and Accountability Journal 23(3): 325-349. 
6 Jf. fx. Kornberger, M. and Carter, C. (ibid) 

. 7	Jf.	Moore,	M.	H.	(2000).	Managing	for	Value.	Organizational	Strategy	in	For-Profit,	Nonprofit	and	Governmental	

Organizations.	
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forståelsen af den legitimitetskrise og økonomiske krise, som organisationen efterfølgende blev 

kastet ud i. Udvalget vurderede, at den nye model for Charlottenborg burde være et kunstnernes hus 

frem for en egentlig international kunsthal. Forskellen ligger typisk her i kunstnerhusets stærke 

forankring i det lokale eller nationale kunstneriske miljø. Fordelen ved denne model er også, at den 

mindsker behovet for et stort budget for et helt programår på internationalt niveau, da kunstnerne i 

høj grad leverer indholdet. Dette står i modsætning til den internationale kunsthalsmodel, hvor 

omkostningstunge udstillinger typisk udvikles af internationale kuratorer med profilerede 

internationale kunstnere – udstillinger der ofte "handles" blandt kunsthaller og museer i et 

økonomisk og gensidigt prestigeopbyggende (legitimerende) spil. Der skal både økonomi og 

faciliteter til at lege med på dette internationale niveau, og udvalget fremhævede at 

Charlotttenborgs eksisterende udstillingsbygning og økonomi simpelthen ikke kunne danne 

grundlag for ambitionerne om en international kunsthal. Dette er en vigtig pointe som også 

fremhæves i høringssvarene fra væsentlige interessenter som Statens Kunstråd, Akademirådet, 

Billedkunstnernes Forbund, Organisationen Danske Museer samt Unge Kunstnere og 

Kunstformidlere. Ikke desto mindre valgte Brian Mikkelsen en kunsthalsmodel med internationale 

ambitioner og gik dermed stik imod udvalgets klare anbefaling. Man endte følgelig med en 

underfinancieret organisationstype, der ikke kunne nå sine internationale ambitioner, og som 

samtidig skulle vise sig at få en svagere forankring i dele af det kunstneriske og kunstfaglige miljø, 

da den nye direktør kom til. Den anerkendte svenske kurator Bo Nilsson valgte nemlig allerede fra 

starten at bryde med princippet om sammenslutningernes ret til at udstille i bygningen – på trods af 

at disse udstillinger nærmest var en institution i sig selv. Det lå ganske vist allerede som en 

mulighed i rapporten, at kunstnersammenslutningerne ikke længere skulle have automatisk adgang 

til at udstille via deres bestyrelsespost i den gamle organisation, men fremover skulle gennem 

direktørens kuratoriske filter. Som Ohrt-rapporten diplomatisk påpegede: 

"Kunstnersammenslutningernes udstillinger skal stadig have deres plads i Charlottenborg 

Udstillingsbygnings program. Det er blot vigtigt, at alle lever op til en standard og linje, der passer 

ind i Udstillingsbygningens samlede udstillingsprofil [...] det er aldrig dårligt at skulle legitimere og 

argumentere for sine kvaliteter, så sammenslutningerne kan få en fremtid i Udstillingsbygningen, 

der ikke bygger på automatik og særrettigheder, men på kunstnerisk kvalitet og dialog" (s. 4) 

 Det kom imidlertid til en voldsom konflikt, da det gik op for sammenslutningerne, at de med 

Bo Nilsson og den nye bestyrelse ved roret slet ikke var inde i billedet som udstillere længere, da 

den nye organisation genåbnede efter en større renovering i 2007. Sammenslutningerne besatte 

kunsthallen og en krig på ord og tal udspillede sig blandt flere forskellige interessenter i medierne. 

Kunstneren Ole Sporring, der er medlem af sammenslutningen Grønningen og var medlem af den 
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tidligere bestyrelse for Charlottenborg inden 2005, skrev et vredt og ganske bredt fabulerende 

indlæg i Dagbladet Information, hvor den nye bestyrelsesformand og den nye direktør beskyldes for 

at have forbrudt sig mod den nye bekendtgørelse.8 Kulturministeren blev kaldt i samråd og der 

foregik en heftig dialog mellem Kunstnersammenslutningernes Samråd og ministeriet.9 De fire 

berørte sammenslutninger og Kunstnersammenslutningernes Samråd engagerede sig sammen i et 

markant institutionelt arbejde, der med Lawrence & Suddaby 2006s betegnelse kan kaldes 

valorizing and demonizing. De fremhævede det positive ved den frie, kunstnerstyrede 

sammenslutningsmodel og det negative ved den nye regulerende kuratormodel. 

Sammenslutningerne og deres interessenter (som bl.a. talte kunstkritikere i dagblade, fonde og 

andre kunstfaglige aktører) arbejdede altså her på at bibeholde – maintaine – den institution, vi kan 

kalde "sammenslutninger på Charlottenborg". En institution som i deres optik var kendetegnet ved 

både faglig kvalitet, historisk værdi og en åben andelslignende model i forhold til den elitære, 

styrende og fremmedgørende kuratormodel. Kuratormodellen skaber ifølge sammenslutningerne et 

kunstfagligt ekkokammer – eller en kunstfaglig isomorfi – idet de nye kuratorfigurer har en tendens 

til at efterligne hinanden i deres valg af kunstnere (hvorved de netop legitimerer deres valg), og 

kunstverdenen får altså – modsat drømmen – mindre fornyelse ud af denne model.10  

 Sammenslutningernes valorizing and demonizing-arbejde står dog ikke uimodsagt. Den nye 

bestyrelsesformand for Kunsthal Charlottenborg, akademiprofessor Erik Steffensen, beskylder 

samtidig sammenslutningerne for at være grådige og selviske. De er private forretningsdrivende, 

der tærer på offentlige ressourcer, når de gratis bruger Charlottenborg som platform til at 

markedsføre og sælge deres værker. Valoriseringen af sammenslutningernes organisationsmodel 

vendes her til en dæmonisering. Blandt andre aktører på kunstcenen – primært kunstnere der ikke 

var organiseret i sammenslutninger – var der som allerede anført en modvilje over for 

sammenslutningernes historiske privilegium, der ikke nødvendigvis heroiseres i stil med 

andelsbevægelsen, men snarere karakteriseres som karteldannelse. Her kan vi altså som modsvar til 

sammenslutningernes valorizing af eget virke som positiv institution se dét, Lawrence & Suddaby 

2006 kalder et institutionelt disruption-arbejde – nærmere bestemt undermining assumptions and 

beliefs (de udbredte antagelser om kvaliteterne ved sammenslutningerne) og disassociating moral 

																																																								
8	Ole	Sporring,	Krise	i	Charlottenborg	Udstillingsbygning,	Dagbladet	Information	15/2/2007:	
https://www.information.dk/2007/07/krise-charlottenborg-udstillingsbygning	(set	1/8	2019).	
9	Se	fx.	artiklen	"Ledelsen	på	Charlottenborg	skyder	igen",	hvor	den	nye	bestyrelsesformand	Erik	Steffensen	forsvarer	
den	nye	kunsthal	under	"besættelsen":	https://www.berlingske.dk/kultur/ledelsen-paa-charlottenborg-skyder-igen	
10	Se	"Kunstnersammenslutningernes	bemærkninger	til:	Svar	på	spørgsmål	vedr.	Kunsthal	Charlottenborg,	stillet	af	
Folketingets	Kulturudvalg.	Besvaret	af	kulturminister	Carina	Christensen	d.	3.december	2008":	
https://www.ft.dk/samling/20081/almdel/KUU/bilag/104/627595.pdf	
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foundations (afkobling af forestillingen om det moralsk rigtige ved kunstnersammenslutningernes 

organiseringsmodel). 

 Rapporten, bekendtgørelsen og den nye direktør og bestyrelse ender altså i en institutionel 

strid, hvor sammenslutningerne ud over besættelsesaktionen også advarer både organisationen og 

kulturministeriet om, at den nye kunsthal går en svækket fremtid i møde, da man kan forvente sig 

en markant nedgang i besøgstal, når sammenslutningernes populære udstillinger ikke længere skal 

være en del af programmet. Sammenslutningerne bruger således deres traditionelt høje besøgstal på 

udstillinger som et våben mod den nye ledelse og mod kulturministeriet. Ifølge sammenslutningerne 

nyder organisationen desuden godt af, at kunstnerne hvert år leverer kunstnerisk indhold til 

lokalerne, uhonoreret og langt hen gratis – og da den nye kunsthals økonomiske problemer viser sig 

kort tid efter åbningen, får dette argument fornyet relevans. Vi ser altså, at striden indbefatter flere 

forskellige parter, der med flere forskellige midler søger at påvirke hinanden. Striden handlede i 

neo-institutionelle termer om legitimiteten i sammenslutningernes krav om at udstille i bygningen, 

men kan også på et højere plan beskrives som en strid mellem holdninger, der i mere eller mindre 

udtalt grad havde institutionaliseret sig i forskellige grupperinger i det organisatoriske felt. Dette 

gør spørgsmålet yderligere komplekst – og vi kan i de følgende år i øvrigt iagttage, at spørgsmålene 

om netop profil, publikum og økonomi rider kunsthallen som en mare. Med Brian Mikkelsen i 

spidsen har man udøvet det, man kan kalde de-institutionalisering (Christine Oliver 1991) eller 

disruption (Lawrence & Suddaby 2006), men man har ikke evnet at skabe en ny identitet og en ny 

markant organisation som erstatning for den institution, som Udstillingsbygningen Charlottenborg 

(til dels gennem institutionen "sammenslutninger på Charlottenborg") udgjorde gennem adskillige 

årtier.  

 Problemet for den nye kunsthalsorganisation var, at man rent faktisk havde overvurderet 

dens potentiale, trods advarslerne i høringssvarene. Samtidig havde man tydeligvis undervurderet 

sammenslutningernes opbakning hos væsentlige aktører i det organisatoriske felt – kunstnere, 

kritikere, samlere, gallerister og fonde – der i den kommende tid på det nærmeste boycottede 

organisationen. Den nye organisations legitimitet led markant skade hos væsentlige interessenter, 

som både kontorchef Karin Markussen og kunsthallens senere bestyrelsesformand og nuværende 

direktør for Det Obelske Familiefond, Michael Bjørn Nellemann påpeger i mine interviews. 

Adskillige danske fonde havde gennem flere år støttet op om netop kunstersammenslutningerne.11 

Dele af det trofaste Charlottenborg-publikum, der kom for at se sammenslutningernes, følte sig 

smidt på porten ligesom kunstnerne – hvorfor var det nu ikke længere godt nok?  

																																																								
11 Disse relationer beskrives bl.a. af Torben Weirup (Berlingskes kunstkritiker) i et jubilæumskrift i anledning om 
Grønningens 100 års jubilæum, se Weirup, Torben: Grønningen 100, Vandkunsten 2015.  
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 Man kan således argumentere for, at ledelsen af den nye organisation ikke håndterede 

forandringsprocessen korrekt – man havde ikke øje for betydningen af aktørernes netværk og 

organisationens historie, hvilket Suddaby et.al beskriver som "... the importance of being sensitive 

to a firm's history while projecting scenarios of future change" (Suddaby et.al, 2010, s. 166). Denne 

følsomhed havde Ohrt-rapporten faktisk, idet den netop anbefalede at videreføre traditionen med 

sammenslutningerne, blot inden for en ny ramme, ligesom man ville sikre en bred repræsentation i 

kunstmiljøet gennem kunstnerhus-modellen.  

 En ting er naturligvis at forfatte en handlingsanvisning på papir, noget andet er at udvikle en 

konkret vision og føre den reelle forandring ud i livet. Bo Nilsson og den daværende bestyrelse 

valgte – givetvist forført af kulturministerens og andre interessenters drømme om en international 

kunsthal – at bryde med udvalgets anbefaling og smide sammenslutningerne på porten allerede fra 

begyndelsen, fremfor at finde en mellemform, hvor man gik i dialog med disse grupperinger og 

forsøgte at indpasse dem (eller måske gradvist udfase dem) i den nye organisations 

programlægning. Om denne radikale disruption af organisationens institutionaliserede relationer til 

særlige interessenter var en god ide er vanskeligt at vurdere – også set i lyset af kunsthallens 

aktuelle succes med en profil, der på mange punkter ligner den Bo Nilsson gik til jobbet med. 

Faktum er, at rapporten efterfølgende blev brugt til at dunke Brian Mikkelsen i hovedet med, 

selvom flere kunstfaglige parter faktisk også både før og siden bifaldt bruddet med 

sammenslutningerne (jf. høringssvar) – de mente, at Charlottenborg havde brug for en helt ny og 

klar profil, ikke en ny kompromisløsning. 

 Bo Nilsson havde ved åbningen af Charlottenborg advaret om, at det ville tage tid at udvikle 

den nye organisation. Desværre fejlede han selv alt for hurtigt, idet han ud over et økonomisk 

underskud (der i bakspejlet kan forekomme forventeligt) foretog fejldispositioner i sin ledelse, som 

berettiget førte til hans afskedigelse. Under Bo Nilsson var Kulturministeriet således nødsaget til at 

indføre skærpet tilsyn med kunsthallen. Man udøver det, der i Lawrence & Suddaby 2006s 

terminologi hedder policing, for at maintaine organisationens legitimitet – og det er ikke kun 

organisationens økonomi, der er på spil,  det er også hele organisationens og ministeriets egen 

legitimitet. Ministeriet blev frifundet for medansvar i sagen og skylden blev placeret hos Nilsson og 

til dels hos bestyrelsen, som efterfølgende blev afsat.  

 I 2009 annoncerer en ny kulturminister, Carina Christensen, en ny bekendtgørelse der 

trimmer bestyrelsen yderligere fra den 12 personer brede bestyrelse nedsat i 2005 (på anbefaling af 

Ohrt-udvalget, og heraf bestående af tre ministerielt udpegede medlemmer) til en bestyrelse på 6 

personer (hvoraf halvdelen udpeges af ministeren). I kulturministeriet har man dog fortsat ikke 

forståelse for, at det økonomiske udgangspunkt skulle være utilstrækkeligt, selvom adskillige 



 28 

aktører i kølvandet på Bo Nilssons forlis gentager deres kritik fra 2005 af den lave statslige 

finansiering.  

 Efter Bo Nilsson ansættes den britiske kurator Mark Sladen, hvis internationale erfaringer 

og store visioner for kunsthallen ikke lader den tidligere ledelse noget tilbage. Enten har man ikke 

lært af forgængerens forlis, der vidnede om en uholdbar konstruktion, eller også har man ladet sig 

forvirre af, at Nilsson på sin vis kørte sig selv i sænk med fejldispositioner af en helt anden art (fx. 

indretning af en lejlighed i kunsthallen uden bestyrelsens tilladelse).12 Faktum er, at de to direktører 

der efter egentlige jobopslag efterfølgende er blevet ansat i 2010 (Mark Sladen) og 2012 (Jacob 

Fabricius) har skullet finde fodfæste i en organisation, der i perioden 2005-2009 havde fået 

gulvtæppet hevet væk under sig. Tolerancen for budgetoverskridelser og lave besøgstal var 

begrænset hos kulturministeriet, og medierne fulgte udviklingen meget tæt. Store dele af 

kunstmiljøet forblev skeptisk eller undrende over for organisations skæbne og videre liv. Hvad var 

den nye organisations identitet og profil? Hvor skulle den hen? Hvilken vej skulle man vælge? 

Sammenslutningernes mulige tilbagevenden til Charlottenborg spøgte som en mulighed i den 

offentlige debat under både Mark Sladen og Jacob Fabricius.  

 Sladen og Fabricius blev i denne opbrudssituation stillet en særdeles vanskelig opgave – 

Mark Sladen tilmed som udlænding – som med Suddabys redegørelse for historikkens betydning 

for organisationer kan beskrives som "...the ability to create a sense of continuity and identity of 

organizational values in the midst of chaotic and profound structural change" (s. 166). Selvom 

Sladen i visse kredse høstede respekt for sin kunstfaglige linje, og selvom man forsøgte sig med en 

storstilet relancering af kunsthallen i 2010, lykkedes det ikke under hans ledelse at skaffe 

tilstrækkeligt med besøgende til kunsthallen. I katastrofeåret 2011 løste blot 8000 gæster en betalt 

billet til udstillingerne. Selvom den nye profil heller ikke forekom bæredygtig ville Charlottenborg 

fortsat ikke vende tilbage til den gamle model med sammenslutningernes populære udstillinger. 

Ministeriet var heller ikke til sinds at øge bevillingen, trods de mange stemmer, der hævdede at 

dette var den eneste rigtige løsning. Både kunsthallen og kulturministeriet kan på dette tidspunkt 

siges at ligge meget lavt på legitimitetsskalaen, hvilket givet har haft betydning for muligheden for 

at opnå støtte fra fondene. De ville ikke påtage sig at redde kunsthallen og indtog i stedet en wait-

																																																								
12	En	tredje	mulighed	er,	at	man	med	Maria	Gadegaard	som	konstituteret	direktør	i	perioden	2009-2010	mellem	Bo	
Nilsson	og	Sladen	havde	set	en	hårdt	tiltrængt	opblomstring	i	opbakningen	til	kunsthallen	fra	både	kunstnere	og	
publikum,	hvilket	af	flere	iagttagere	er	blevet	fremhævet	som	et	lyspunkt	-	et	midlertidigt	tegn	på,	at	organisationen	
kunne	få	det	til	at	fungere.	I	kunsthallens	egen	pressemeddelse	står	der	således	også:	"Mark	Sladens	opgave	bliver	at	
videreføre	og	forstærke	den	gode	udvikling	Kunsthal	Charlottenborg	har	gennemgået	under	konstitueret	direktør	
Maria	Gadegaards	ledelse"	(https://www.tv2lorry.dk/artikel/charlottenborg-henter-ny-direktor-i-london,	set	1/6	
2019)	
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and-see-holdning.13 Dette antyder igen at legitimitetsarbejdet nødvendigvis må involvere flere 

forskellige aktører og ikke blot er noget, en organisation eller en leder på egen hånd kan strategize 

sig ud af.  

 I stedet valgte man så i 2012 en helt tredje løsning. Daværende kulturminister Uffe Elbæk 

ændrede organisationens forankring radikalt, idet den nu blev lagt ind under kunstakademiet 

(bemærk i øvrigt her den manglende kontinuitet på kulturministerposten fra 2005-2012). Mange 

interessenter så sammenlægningen som en spareøvelse, men beslutningen kan fortolkes på flere 

måder. Ifølge mit interview med rektor Sanne Kofod Olsen ville man fra ministeriets side "give 

aben videre" (kunsthalsproblemet) til rektor, mens manøvren ifølge interviewet med kontorchef 

Karin Markussen handlede om at distancere kunsthallen fra ministeriet for på den måde at skabe et 

bedre grundlag for dens virke. Det fremgår ikke, hvad der nærmere bestemt ligger i dette. Men i 

lyset af den legitimitetskrise som kunsthallen og ministeriet har befundet sig i, kunne beslutnngen 

skyldes behovet for at konstruere en helt ny identitet for kunsthallen – altså det, der hos Lawrence 

& Suddaby kaldes et contructing identites-arbejde. Ved at skabe en helt ny forankring, en ny model, 

skaber man distance til den problematiske fortid. Uffe Elbæk skriver i sin pressemeddelelse, at den 

nye relation til akademiet giver mulighed for nye administrative og faglige synergier, hvilket dog 

flere steder tolkes som varm luft og en dårlig undskyldning, fremfor at løse det reelle problem med 

underfinanciering.14 Sammenlægningen gør ifølge høringssvar fra centrale interessenter blot de to 

allerede trængte organisation situation værre (dette synspunkt fremhæves også af Karin Markussen i 

mit interview, hvor hun refererer til en intern skepsis i ministeriet omkring det frugtbare i at lægge 

to økonomisk trængte organisationer sammen). Man kunne også spekulere i, om beslutningen 

skyldes, at man ønsker en større afstand mellem kunsthallen og ministeriet, så kunsthallen i højere 

grad fremstår som en ny organisation i en ny ramme, som private fonde og andre mulige 

bevillingsgivere (fx Københavns kommune) på den måde måske kunne fristes til at støtte.15  

																																																								
13	I	en	opsummering	af	baggrunden	for	kunsthallens	økonomiske	problemer	efter	både	Sladen	og	Fabricius	som	
direktører	påpeger	Mikkel	Bogh,	at	Fondene	var	velvilligt	indstillet	over	for	Kunsthal	Charlottenborg,	men	de	ville	gerne	
se	stabilitet,	sikker	drift	og	dokumentation	for,	at	stedet	kunne	køre	selv.	Mark	Sladen	(fhv.	direktør,	red.)	kaldte	det	en	
’wait	and	see-attitude’:	De	vil	gerne	støtte	en	succes,	men	ikke	banke	den	op,	og	så	bliver	man	fanget	i	en	spiral	(citeret	i	
Mikkel	Vuorela,	"Kunsthal	Charlottenborg	kan	ikke	forene	ambitioner	og	økonomi",	Politiken,	9/1/2019;	
https://politiken.dk/kultur/kunst/art5560398/Kunsthal-Charlottenborg-kan-ikke-forene-ambitioner-og-
%C3%B8konomi	(set	1/6	2019).	
14	Bekendtgørelsen	fra	2012	og	interessenternes	høringssvar	kan	tilgås	her:	
https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/393e68e2-61c1-41dd-a22e-
96fd73d0a368/Samlede%20h%C3%B8ringssvar.pdf	(set	1/6	2019).	
15	Daværende	rektor	Mikkel	Bogh	forhørte	sig	ihvertfald	kort	efter	annonceringen	af	sammenlægningen	hos	
Københavns	kommune	om	støttemuligheder,	men	fik	det	svar	fra	kulturborgmester	Pia	Allerslev,	at	ministeriet	selv	
måtte	løse	sin	statslig	organisations	problem.	Dette	fremgår	af	Camilla	Stockmann,	"Kommunen	afviser	fogældet	
kunsthal",	Politiken,	24.	marts	2012:	https://politiken.dk/kultur/kunst/art5052732/Kommunen-afviser-
forg%C3%A6ldet-kunsthal	(set	1/6	2019).	
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 Efter at Mark Sladen har takket nej til at fortsætte som kunsthalsdirektør, underlagt 

akademiets rektor, ansættes den velrespekterede danske kurator Jakob Fabricius, som kommer fra 

en stilling som direktør for den velfungerende Malmø Kunsthall, der langt overgår Charlottenborg i 

både offentlig bevilling og besøgstal. Efter blot to år afskediges han som følge af et nyt underskud 

på det årlige budget. Hvor underskuddet er væsentlige mindre end under de to forgængere, er 

tolerancen hos kunsthallens nye overordnede, akademirektor Sanne Kofod Olsen til gengæld 

tilsvarende skærpet. Sammenlægningen havde skabt en situation, hvor kunsthallens underskud 

kunne påvirke akademiuddannelsens budget negativt. Samtidig var endnu et underskud i 

kunsthallen uacceptabelt i offentligheden og samtidig aldeles ufrugtbart for kunsthallens image 

internt i den sammenlagte organisation, hvor man netop frygtede en negativ økonomisk effekt på 

budgetterne, som Kofod Olsen påpeger i mit interview. 

 Opsummerende kan man konstatere, at alle tre kunsthalsdirektører havde væsentlige 

kunstfaglige bedrifter bag sig og nød stor anerkendelse i feltet, da de tiltrådte. Ved ansættelsen har 

man altså forsøgt at tilpasse sig en international model – eller ihvertfald en international ambition – 

ved at ansætte profiler, der følger et internationalt, kunstfagligt forbillede (apropos isomorfi i det 

organisatoriske felt). Alle tre direktører er i øvrigt i dag fuldt beskæftiget i kunsthaller andetsteds, 

som led i den internationale udveksling af kuratorer, som netop bunder i kuratorpositionens 

institutionalisering. DiMaggio & Powell 1983 påpeger her, at institutionel professionalisering 

skaber "[...] a pool of almost interchangeable individuals who occupy similar positions across a 

range of organizations and possess a similarity of orientation and disposition that may override 

variations in tradition and control that might otherwise shape organizational behavior" (DiMaggio 

& Powell 1983, s. 152). Alligevel står det efter de tre direktørs respektive afskedigelser og 

fratrædelser klart, at positionen som direktør for Kunsthal Charlottenborg i København ikke var 

sammenlignelig med hverken ledelsesansvaret på Rooseum i Malmö, ICA i London eller Malmö 

Kunsthall, hvor de tre direktører kom fra. De tre direktør blev netop udsat for det, DiMaggio & 

Powell 1983 i citatet ovenfor kalder "variations in tradition and control", som de ikke kunne 

håndtere, nemlig, for det første, det vanskelige økonomiske grundlag, for det andet de helt eller 

delvist institutionaliserede opfattelser, principper og alliancer i kunsthallens omgivelser, der 

tydeligvis spillede en afgørende rolle for ledernes og kunsthallens skæbne, som jeg netop har 

forsøgt at vise.  

 Hvad kulturministeren angår, så har der været adskillige i samme periode, og man kan med 

en formulering fra DiMaggio & Powell 1983 måske ikke overraskes over, at hverken Brian 
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Mikkelsen, Carina Christensen eller Uffe Elbæk har fundet det nødvendigt at påtage sig et 

medansvar for kunsthallens problemer: "[...] political decisionmakers often do not experience 

directly the consequences of their actions [...] (DiMaggio & Powell 1983, s. 150). De har også med 

de hyppige udskiftninger på posten, hver især kunnet fralægge sig det egentlige ansvar for forløbet.  

   

 

LEDELSESUDFORDRINGEN 2015-2019 

Jeg viser i den resterende, aktuelle del af mit analyseafsnit, hvordan ledelsen af Kunsthal 

Charlottenborg – sammen med andre aktører – på meget kort tid har gjort det muligt at vende 

kunsthallens katastrofale sitaution til en succeshistorie, ihvertfald bedømt på visse parametre. Jeg 

belyser det omfattende institutionelle arbejde, der indtil videre er udført, gennem en række afsnit, 

der slår ned på følgende emner: 1. Det nye strategiske afsæt; 2. Udvikling og implementering af en 

ny vision; 3. Tilpasning af organisationsmodellen; 4. operationel kapacitet; 5. faglig integritet som 

udfordring; 6. historien som ressource.  

 

1. Det nye strategiske afsæt 

Da man i 2015 vælger at ansætte Michael Thouber, der kom fra en stilling som programdirektør i 

DR og tidligere havde arbejdet som branding- og kommunikationskonsulent i det private 

erhvervsliv, er det ikke den hidtidige internationale kuratormodel, man efterstræber, men en ny 

model man ønsker at tilpasse sig. Man vil styrke det kommunikative arbejde med offentligheden og 

en tydeliggørelse af kunstens relevans i samfundet, og det gør man ved at ansætte en profil, der 

matcher dette i højere grad end de tidligere. Rektor Sanne Kofod Olsen udtaler i 

pressemeddelelsen ved ansættelsen: “Med Michael Thouber får vi en stærk kommunikator og 

en erfaren leder, der vægter samtidskunsten og dens betydning i samfundet og samtidig har lyst 

til at kommunikere med publikum. Det ligger rigtig godt i forlængelse af den overordnede 

ramme for Kunsthallen, der blev formuleret i foråret 2015, som lægger vægt på formidling, 

kommunikation og publikumsudvikling med base i den helt aktuelle samtidskunst – både den 

unge eksperimenterende og den etablerede.”16 Kofod Olsen fastholder i mit interview, at 

beslutningen var rigtig og har haft en positiv indvirkning: "Man kan sige, at det var på et oplyst 

grundlag at Michael blev ansat, bl.a. fordi han kunne noget andet rent formidlingsmæssigt og kunne 

nå længere ud. Jeg formodede, at han kunne nå længere ud til en bredere offentlighed, og også 

havde styr på hvordan man så gør det – markedsføringsmæssigt. Og så lagde Michael selvfølgelig 

																																																								
16Pressemeddelelse fra Det Kgl Danske Kunstakasdemi, 3/8/2015: 
https://kunstakademiet.dk/da/presserum/pressemeddelelser/kunstnerne-skal-tilbage-i-samfundsdebatten 
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sin egen strategi, der lå i dette spor, og som var meget ambitiøs og fremragende. Og det er den 

kunsthallen kører efter nu, og har kørt efter i disse år, og som også bonner ud virkelig positivt". 

 Udgangspunktet for ledelsesarbejdet med kunsthallen var nu også ifølge Sanne Kofod Olsen 

et andet og mere pragmatisk end tidligere. Sanne Kofod Olsen fortæller i interviewet, at hun og 

Thouber startede et nyt sted ved at tage interessenternes forventninger alvorligt og ved at tilpasse 

profilen herefter: "[...] ok, nu laver vi er andet greb – der er en forventning ude i omverdenen hos de 

her interessenter, politikere og også en bred offentlighed om, at kunsthallen det er et sted, man 

kommer, og har nogle gode oplevelser med kunst". Med det historiske overblik i forrige afsnit kan 

vi se, at Kofod Olsen altså i sin aflæsning af interessentlandskabet fortsat opfanger drømmene og 

forventningerne fra Ohrt-rapporten, som åbenbart stadig spøger hos vigtige interessenter (dengang 

skrev man som bekendt: "Udstillingsbygningen mangler i dag en klar profil, den mangler et større 

publikum, den mangler at være ”talk of the town”, et sted, man må besøge, fordi så meget 

spændende foregår der"). Min påstand er altså, ud fra mit historiske kendskab og mine interviews 

med Thouber og Kofod Olsen, at den nye kunsthalsledelse langt hen samler op på tanker, der har 

floreret i og omkring organisation i den forudgående periode – men de griber opgaven an på en 

langt mere pragmatisk og direkte måde for at sikre den nødvendige gennemslagskraft indadtil og 

udadtil. Som Thouber fremhæver i mit interview: "[...] det var sådan set det vigtigste sted at starte – 

at få lavet en strategi som vi kunne få nogle private fonde til at tro på [...] det brugte vi – mig og 

Sanne Kofod der var rektor – faktisk ret meget tid på, at lægge en strategi som vi troede på, at 

fondene ville tro på, og så snakke med dem om den. Og så selvfølgelig lægge et udstillingsprogram 

som vi håbede, at de kunne se både havde integriteten – men sådan set også åbenheden over for – at 

vi godt ville være inviterende, så der kom et større publikum ind på Charlottenborg". Man er altså 

ikke blind for udfordringen (at opnå et stort publikum) og man er klar til at gå all the way og rette 

ind efter, hvad interessenterne efterspørger, kan have tiltro til og dermed kan tillægge legitimitet. 

 Her bider jeg for det første mærke i, at rektor og kunsthallens direktør er alignet i forhold til 

ledelsesopgaven og i forhold til strategien. Dette var ifølge mit interview med Kofod Olsen ikke 

nødvendigvis tilfældet i hendes samarbejde med Jacob Fabricius, der var ansat under den forrige 

rektor.17 For det andet bider jeg mærke i, at Thouber og Kofod Olsen altså starter deres nytænkning 

af kunsthallen med at gå i dialog med fondene om, hvilke type organisation de kunne se for sig, og 

hvilken type programvirksomhed med publikumsappel, de kunne ønske at støtte. Flere fagpersoner, 

																																																								
17 Kofod Olsen udtaler i mit interview: "[...] jeg tror egentlig der var en uklarhed omkring hvad skal kunsthallen 
egentlig? [...] er det kunstakademiets kunsthal eller er det en Kunsthal Charlottenborg på egne ben? Og Jakob havde 
helt klart den opfattelse, at det var Kunsthal Charlottenborg på egne ben. Og der kan man sige, at jeg kom så ind som 
leder med andre forventninger [...]" 



 33 

såsom kulturledere, kommentatorer og endog fondsdirektører har i de seneste år offentligt ytret, at 

fondene har fået stadig mere magt i takt med de offentlige nedskæringer – og her ser vi altså, 

hvordan en organisation åbenlyst tilnærmer sig denne specifikke finansieringskilde.18 For at kunne 

arbejde med at ændre fortællingen om Kunsthal Charlottenborg har Thouber og Kofod Olsen brug 

for opbakning fra fondene. Og, for det tredje, bider jeg mærke i, at så snart kunsthallen får en 

bevilling fra Det Obelske Familiefond i 2015, annoncerer Thouber det bredt ud på alle kunsthallens 

kanaler. Dette er en strategi, som følges konsekvent af kunsthallen, som vi skal se. Fondenes 

opbakningen er et signal til omverdenen om, at betydelige aktører tillægger organisationen 

legitimitet.  

 Thouber har i det hele taget fokuseret meget på kommunikation og markedsføring i sin 

ledelse. Som han nævner i mit interview bruger han alle tænkelige kanaler, herunder sine kontakter 

i dagspressen til at udbrede kendskabet til kunsthallens nye vision og dens løbende publikums- og 

fundraisingsucces. Som han formulerer det i mit interview: "[...] der har været brug for at der kom 

gode historier ud". Og Thouber havde netop kontakterne og kompetencerne med fra sit tidligere 

virke som kanalchef og brandingkonsulent.  

 

2. Udvikling og implementering af en ny vision  

Thouber udvikler meget hurtigt en ny vision, der skal placere Kunsthal Charlottenborg og 

samtidskunsten som relevant aktør i den samfundsmæssige debat. Det er dette udsagn om 

kunsthallens public value, Thouber går til valg på i omverdenen. Det er denne relevans, der skal 

sikre kunsthallen et større publikum, en større synlighed og opbakning fra polikere og fonde.  

 Jeg vil i ord og billeder søge at vise, hvordan Thouber konkret har arbejdet med at føre 

denne vision ud i livet, ja hvordan han med sin egen figur nærmest har inkarneret visionen. Thouber 

forstår som tidligere tv-kanalredaktør det stærke billedes potentiale og det enkle budskabs magt, og 

han forstår den medieskabte virkelighed, som Kunsthal Charlottenborg opererer i. Thouber er en 

dreven kommunikatør, der bruger både kunstnere, politikere, kritikere, fonde, sig selv og andre i 

kommunikationen på kunsthallens platforme og på hans egne personlige sociale medier. Her kobler 

han konsekvent kunsthallens programlægning og sit eget virke til aktuelle begivenheder politiske og 

kulturpolitiske spørgsmål i samfundet for at demonstrere sin vision. Thouber poserer før 

Europaparlamentsvalget 2019 på Instagram med en kunstner-kreeret valgkamps-t-shirt. Han 

optræder i debatter og bliver bedt om at udtale sig til medierne, som det senest skete i forbindelse 

																																																								
18	For	en	aktuel	og	kritisk	fortolkning	af	fondenes	rolle	i	dansk	kulturliv	se	fx.	Informations	artikel	"Private	fonde	styrer	
dansk	kulturliv":	https://www.information.dk/moti/2019/07/private-fonde-styrer-dansk-kulturliv?lst_rel	(set	d.	21/7	
2019)	
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med folketingsvalget i 2019 – her var han fx. som en af tre markante "kulturpersonligheder" af 

Politiken blev bedt om udtale sig om valget af den nye kulturminister Joy Mogensen.19 Sammen 

med Heartland-festival arrangerer han i samme valgperiode udstillingen It's Urgent!, der på 

festivalen og i det offentlige rum i Charlottenborgs gård (tilgængeligt uden at løse billet) opfordrer 

folk til at stemme ved valget. Han har for nylig hjulpet den verdenskendte kunstner Ai Weiwei med 

at rejse en sag mod Volkswagen effer at hans ophavsret var blevet krænket i en af fabrikantens 

bilreklamer. Offentligheden kunne følge med, når kunsthallen fortæller om den i en 

pressemeddelelse20, når Thouber poster om sagen på sociale medier og udtaler sig til både danske 

og udenlandske medier. Thouber er også på pletten ved retten i Glostrup, når sagen går i gang – og 

han tager en selfie med den verdenskendte kunstner uden for retslokalet. Da sagen er afgjort 

annoncerer han prompte (på engelsk for en international offentlighed) på sin instagram-profil, at 

kunstneren har vundet sagen mod bilgiganten i juli 2019. Med Lawrence & Suddaby 2006s 

terminologi kan vi betegne dette konsekvente allestedsnærvær som embedding and routinizing, som 

hører til bestræbelserne på at opretholde (maintain) bevidstheden om kunsthallens profil. Budskabet 

er typisk helt i tråd med visionen, at samtidskunsten har samfundsmæssig relevans! Thouber bringer 

ydermere kulturen og kunsten på dagsordenen i optakten til udskrivning af folketingsvalget i foråret 

2019, da han i et åbent brev til Socialdemokratiet opfordrer til at lave en kaffeklub på 

Charlottenborg, hvor man "på tværs af partier og institutioner [dvs. organisationer] taler om, 

hvordan vi får kunsten ud til endnu flere!"21 Brevet går viralt og Thouber går samme dag i studiet 

på P1 med partiets kulturordfører Mogens Jensen. Ganske kort efter følger en pressemeddelse fra 

kunsthallen, der annoncerer at "Kunsthal Charlottenborg og Bikuben Fonden skaber mødested for 

kunstverdenen og kulturpolitikere"22 og Charlottenborgs Kaffeklub går officielt i luften med et 

arrangement samme måned med deltagelse af kulturpolitikere og fremtrædende repræsentanter fra 

kulturens verden. Thouber kan i kraft af sine ideer, sine kontakter – og i kraft af sin opbyggede 

position som leder af den genrejste statslige kunsthal – mobilisere disse aktører og skabe et 

samtalerum inden for organisationens rammer, hvor meningsdannere og et stort publikum 

																																																								
19	Anne	Bech-Danielsen,	"Museumsdirektør:	Det	er	lidt	stereotypt	med	en	kvinde	som	kulturminister	og	
finansministeren	der	altid	er	en	mand",	Politiken	27/6/2019:	https://politiken.dk/kultur/art7274311/%C2%BBDet-er-
lidt-stereotypt-med-en-kvinde-som-kulturminister-og-finansministeren-der-altid-er-en-mand%C2%AB	(set.	
20/7/2019)	
20	Pressemeddelelse	fra	Kunsthal	Charlottenborg	(dato	ikke	oplyst):		
https://kunsthalcharlottenborg.dk/en/aktuelt/2019/03/11/volkswagen-in-demark-is-being-sued-for-misuse-of-ai-
weiweis-artwork-on-kunsthal-charlottenborgs-facade/	
21	Brevet	er	gengivet	i	Lars	Rix,	"Åbent	Brev	til	S",	Kulturmonitor	22/4/2019:	https://www.kulturmonitor.dk/aabent-
brev-til-s-lad-os-lave-en-kaffeklub-paa-kunsthal-charlottenborg/	
22	Pressemeddelelse	fra	Kunsthal	Charlottenborg	(dato	ikke	oplyst):		
https://kunsthalcharlottenborg.dk/da/aktuelt/2019/05/08/kunsthal-charlottenborg-og-bikubenfonden-skaber-
moedested-for-kunstverdenen-og-kulturpolitikerne/	
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debatterer kulturens betydning. Dermed demonstrerer han igen relevansen af kunsthallens vision og 

virke, ligesom han på hele områdets vegne slår et slag for kulturens vilkår og den manglende 

synlighed og relevans på det politiske niveau. Hvor Charlottenborg tidligere var et klublokale for de 

allerede indviede, har Thouber skabt en åben kaffeklub på højeste politiske niveau. Pointen er, at 

sætte billeder og ord bag visionen om at gøre samtidskunsten til en del af den aktuelle debat, og at 

placere Charlottenborg midt i denne debat. Med Lawrence & Suddaby 2006 arbejder han på at 

skabe en ny identitet for kunsthallen og det indebærer bl.a. det, de kalder changing normative 

associations, hvor samtidskunsten – der ofte anses for at være et elitært eller verdensfjernt 

foretagende – indsættes i en ny normativ sammenhæng med direkte relevans for offentligheden 

(både politikere og det bredere publikum). Det er min tese, at denne spredning af budkaber i 

samarbejde med andre aktører har spillet en overordentlig vigtig rolle i udviklingen og 

gennemførelsen af Thoubers vision for Kunsthal Charlottenborg – og at den, når først strategien 

fungerer, næsten bliver en selvopfyldende vision, der sigter mod at institutionalisere Thoubers 

vision om kunsthallens, samtidskunstens og kulturens betydning.23  

 Sanne Kofod havde således set helt rigtigt, da hun – efter at have ledt efter en ny direktør 

med de rette kompetencer – i 2015 beskrev Thouber som en stærk kommunikator. Jeg vil mene, at 

han som få andre kulturledere herhjemme i de seneste år har positioneret sig centralt i den offentlige 

debat og synliggjort sin organisation og sit personlige virke i offentligheden. Han synes at operere 

ud fra devisen: en synlig kunsthalsdirektør gør en synlig kunsthal. Organisationen fik ved 

ansættelsen ikke alene en kunsthalsleder, men også en lederfigur der agerer både som den 

kanalchef, han tidligere har været, og som den kulturpolitiker, han har potentiale til at blive.  

 I mit perspektiv har Thouber på denne måde søgt at påvirke (både creating, maintaining og 

disrupting) væsentlige institutioner i det organisatoriske felt gennem sin vision og sit virke.  

 

3. Tilpasning af organisationsmodellen 

Var der tidligere i omverdenen tvivl om kunsthallens identitet og vision, så har Thouber for mig at 

se arbejdet målrettet på at kommunikere og såvidt muligt institutionalisere den nye vision. Han har 

desuden fra begyndelsen søgt efter en model for kunsthallen som organisation, der er enkel for 

omgivelserne at forstå. Thouber har erklæret offentligt, og gentager det i mit interview, at han vil 

																																																								
23 Jævnfør hvordan det i ovenfor nævnte pressemeddelse fra Kunsthal Charlottenborg om Charlottenborgs Kaffeklub 
slås fast, at "Charlottenborgs Kaffeklub er stedet, hvor den politiske verden møder kunstmiljøet til en kop kaffe og en 
åben samtale om visionerne for fremtidens kulturpolitik og kunstneriske dannelse. Charlottenborgs Kaffeklub samles 
fire gange om året og har som mål at styrke udbredelsen af kunsten i Danmark og skabe forståelse for kunstens 
betydning for mennesker og samfundet" (ibid). 
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gøre Charlottenborg til "kunsthallen for den næste generation" – på samme måde som Lousiana har 

været kunstmuseet for hans egen generation. Kunstmuseet Louisiana har i de forgangne 71 år 

udviklet sig fra en nyskabelse i 1950erne til en model, som mange danske kulturorganisationer i dag 

enten har efterlignet eller stræber efter – modellen med en kombination af udstillinger, cafe, butik, 

arkitektur og have er med andre ord institutionaliseret. Thouber udtaler i mit interview, at han er 

fuldt bevidst om forventningerne til en kulturorganisation i dag, og han leder efter en særlig 

Charlottenborg-udgave af den institutionaliserede model: "Vi har den udfordring på det her sted, at 

vi kommer aldrig [...] til at lave en plakat, hvor selve navnet sælger for os. Der er ikke nogen, der 

kender Tori Wrånes eller Hito Steyerl eller hvem vi nu måtte hive op af hatten af kunstnere, som 

internationalt har et kæmpe ry [...] jeg kan aldrig ende med en plakat, hvor der står Hito Steyerl på 

og så kommer folk løbende ind – der skal ligesom noget andet til. Og der må man bare sige, at de 

institutioner som vi står på skuldrene af, de har jo vist hvordan: der skal en god kage til, der skal 

være tændt op i pejsen, der skal en lækker have til, der skal noget god mad til, der skal en lækker 

boghandel til [...] hvordan gør man så det til den næste generation? Er det en boghandel til den 

næste digitale generation? Jeg er ikke sikker. Men det kan godt være, at det er det. Eller 

restauranten – hvad er det? [...] Hvordan ser en have ud, når man ligger midt i byen? [...] Det har 

virket for dem, men vi bliver nødt til at oversætte det til et andet sted og en anden generation. 

Hvordan ser formidlingen ud? Er det stadig hvide plancher med tekst på, nå¨r man går ind i 

udstillingen, eller er det noget på ens mobiltelefon? Der er en masse spørgsmål, som pludselig i 

strategien giver sig selv, men som det taget noget tid at svare på, og som vi heller ikke er færdige 

med at svare på, men som jeg synes er sindsygt interessant". Her er der tale om et institutionelt 

udviklingsarbejde, der samtidig er et tilpasningsarbejde – hos Lawrence & Suddaby 2006s kaldet 

mimicry: "Associating new practices with existing sets of taken-for-granted practices, technologies 

and rules in order to ease adoption". Den nye model for kunsthallen er både nem at forstå og 

attraktiv, fordi den vækker genklang og allerede har vist sin værdi i offentligheden – uanset om den 

så reelt er mulig for kunsthallen at realisere. Selvom den efterspørges i omgivelserne, og selvom 

Kunsthal Charlottenborg søger at tilpasse sig modellen, har ingen med sikkerhed kunnet vide, om 

denne "Lousiana-model" ville være den bedste rent økonomisk og kunstfagligt for en organisation 

som Charlottenborg – særligt ikke i betragtning af kunsthallens økonomi og historiske problemer 

sammenlignet med det veldrevne og velrennomerede museum. Men modellen er en rationaliseret 

myte, som harmonerer med forventninger i omgivelserne. Thouber har fra starten fokuseret meget 

på at få den rette restauratør til at flytte ind i kunsthallen, men fremhæver også i mit interview 

vanskelighederne ved at få en god restauratør til at flytte ind, fordi ingen i begyndelsen tror på, at 

der "kunne ligge en god forretning i kunsthallen". I dag er Apollo Bar, som flyttede ind, en 
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væsentlig del af kunsthallens identitet og kommunikation. Thouber fremhæver desuden i mit 

interview, at han med tlfredshed har konstateret, at en langt større organisation, Statens Museum for 

Kunst, efterfølgende har inviteret selvsamme restauratør indenfor på museet, hvor han nu også har 

etableret en cafe – en udvikling som Thouber tolker som en blåstempling af hans strategi og model. 

Modellen er nu ikke blot importeret fra omgivelserne – den er også efterfølgende eksporteret 

tilbage hertil som et særligt Charlottenborg-bidrag til det organisatoriske felt. At dømme efter 

besøgstal og indtjening siden 2015 ser det ud til, at kunsthallen har haft held med sin satsning på at 

tilpasse sig den velrenommerede og attraktive model. Fremfor at skalere ned, har Thouber med 

egne ord "[...] satset massivt på at få pulsen op på det her sted" og flere iagttagere (inkl. skeptikere) 

erkender i en status-artikel omhandlende netop Kunsthal Charlottenborgs udvikling under Thouber, 

at han har haft succes med sit forehavende. Hans strategi og model virker, ihvertfald indtil videre, 

som han selv påpeger (dette vender jeg tilbage til i min perspektivering). 

 

4. Operationel kapacitet 

En forudsætning for at kunne realisere en vision er, som vi ved fra Mark Moore, at organisationen 

har den fornødne operationelle kapacitet. Thoubers integrationen af den ovenfor nævnte restauratør 

i organisations repertoire kan beskrives netop som en sikring af kunsthallens operationelle 

kapacitet, som matcher den model, han sigter mod. Kofod Olsens udpegning af Michael Thouber 

som kunsthalsdirektør må imidlertid forstås som det første og meget afgørende led i en bevidst 

integration af nye kompetencer, der skal til for at løfte kunsthallen ud af sine krisetilstand. Jeg har 

forsøgt at vise, hvordan netop Thoubers erfaring med branding og kommunikation har været 

afgørende for organisationens nye gennemslagskraft. Både Kofod Olsen og Thouber har yderligere 

arbejdet med den operationelle kapacitet på flere niveauer i den sammenlagte organisation, fremgår 

det af mine interviews. Rektor sendte tidligt kunsthallens personale på kursus i offentlig forvaltning, 

så organisationens administration var alignet med statens procedurer og systemer. Der blev 

strammet gevaldigt op på økonomien, fortæller Sanne Kofod Olsen, og der var et markant behov for 

økonomisk styring efter hun tiltrådte, så man kunne undgå det regnskabsmæssige og 

budgetmæssige rod, der havde kendetegnet kunsthallen førhen. Thouber taler i mit interview om, at 

der skal være "orden i butikken", fordi "der er ikke noget så giftigt for private fonde, som 

økonomiske problemer og rod og manglende legitimitet i befolkningen. Den cocktail gør, at de ikke 

har lyst til at støtte stedet. Og hvis udgangspunktet er, at hvis de ikke har lyst til at støtte stedet – og 

udgangspunktet samtidig er at uden deres støtte så kan man ikke gøre noget – så kan det nemt blive 

en nedadgående spiral". Med Kofod Olsens erfaring fra en tidligere stilling som museumsdirektør 

kunne hun i forlængelse af den meget omdiskuterede og internt vanskelige sammenlægning vejlede 
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kunstakademiets administrative personale i, hvordan udstillingsbudgetter nu skulle håndteres til 

forskel fra de uddannelsesbudgetter, som man hidtil kun havde siddet med. Lawrence & Suddaby 

2006 beskriver i denne forbindelse et væsentlig aspekt ved creating institutions, nemlig educating 

("The educating of actors in skills and knowledge necessary to support the new institution"). Også 

Thouber har ifølge mit interview boostet bestemte dele af kunsthallens separate ressourcer, ikke 

mindst inden for markedsføring og kommunikation, der ellers ofte er underprioriterede områder i 

organisationer af denne skala og med begrænset budget. Det fremgår også af mit interview, at han 

desuden har styrket den udstillingsmæssige produktion gennem en nyoprettet driftschef-stilling – en 

central funktion som ifølge Thouber manglede i organisationen. Han påpeger i mit interview, at det 

organisatoriske boost af den operationelle kapacitet inden for kommunikation og 

udstillingsproduktion til dels skyldes den fondsstøtte, der er opnået fra 2015 og frem. Der er derfor 

ikke nødvendigvis tale om en varig kapacitet, hvilket jeg vil berører i min perspektivering. 

 

5. Faglig kvalitet og integritet som udfordring  

Adspurgt om de vigtigste udfordringer i hans tid som kunsthalsleder svarer Michael Thouber i mit 

interview: "Der er én udfordring, som jeg tror alle ambitiøse kunstinstitutioner deler [...] og det er 

det kryds, der hedder: hold fast i integriteten, skaf mere publikum ind ad døren". Kunsthal 

Charlottenborg er ifølge Thouber "[...] dybt, dybt afhængigt af en meget stærk og tydelig faglig 

integritet". Han erklærer hermed, at hans ledelsesarbejde også i væsentlig grad har handlet om at få 

disse to krav – disse to akser – til at mødes i et særligt kryds. Med dette udtryk indikerer han også, 

at der er et særligt skæringspunkt, hvor kunstfaglighed og det store publikum kan bringes til at 

mødes – men det er samtidig underforstået, at de også meget vel kan forskyde sig i hver sin retning, 

hvis ikke opgaven forvaltes rigtigt.  

 Som vi ved fra analysen af kunsthallens udvikling i perioden 2005-2015, så harmonerer 

kravet om at få publikum inden for dørene ikke nødvendigvis med en høj kunstfaglig integritet. De 

fleste interessenter og iagttagere af Kunsthal Charlottenborg i perioden var enige om, at det ikke 

lykkedes for Thoubers forgængere at få de to akser til at mødes. Mark Sladen og Jakob Fabricius 

høstede roser for deres kunstfaglige linje, der af flere blev betegnet som "modig" eller "smal", men 

iagttagere kunne samtidig bebrejde dem, at netop deres kunstfaglige linje resulterede i en lav 

publikumstilstrømning. Thouber formulerer det således i mit interview: "[...] hvad sker der, når man 

skal leve op til at få et større og større publikum ind? Skal du så lave noget, der er mere folkeligt, 

som nogen vil betragte som en gåen på kompromis med kvaliteten? Eller hvordan løser du den 

udfordring, hvis du faktisk har en ambition om at holde fast i din faglige integritet?". 
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 Samtlige mine interviewpersoner taler i dag fortsat om nødvendigheden af gode besøgstal, 

hvilket tydeliggør, at en væsentlig del af kunsthallens legimitet fortsat bunder i opbakning fra 

publikum, men Thouber er samtidig bevidst om vigtigheden af at kunne opvise kunstfagligt 

integritet. Der er for mig at se tale om en variant af den forventning om kunstfaglig og 

programmæssig integritet, som vi kunne finde allerede i Ohrt-rapporten fra 2005, hvor der netop 

tales om behovet for at udvikle et sammenhængende program på højt niveau i den fremtidige 

organisation. Og som vi ved fra perioden 2005-2015 har det hidtil ikke kunnet lade sig gøre at få 

ligningen til at gå op – at ramme krydset. Hvordan har Thouber arbejdet med at opbygge den 

kunstfaglige integritet, som i hans perspektiv kan sikre organisationen legitimitet i omgivelserne?  

 Definitionen af kunstfaglig integritet vil variere alt efter, hvilken interessent vi spørger, og 

handler i sidste ende om divergerende forståelser af – og holdninger til – hvad kunst er, bør være og 

hvilken rolle den spiller i vores samfund. Det, der imidlertid primært interesserer os er at forstå det 

ledelsesmæssige pres, som opstår ud fra disse forestillinger i omverdenen, og hvordan Thouber har 

håndteret det.  

 At legitimiteten fra den kunstfaglige del af kunstverdenen – kunstnere, professorer, 

kunstkritikere – har været afgørende for kunsthallen at arbejde med, understreger Michael Thouber 

i mit interview. Det skyldes, at man i ultimative nødstilfælde – såsom trusler om nedskæringer eller 

ligefrem lukning – står i en svækket situation, hvis man har et dårligt kunstfagligt omdømme blandt 

denne gruppe af interessenter. Med Thoubers ord: "[...] hvis du har et kunstmiljø, der ligesom siger, 

jamen, der er jo alligevel solgt ud, og det er nu et andet sted, det interessante foregår, så er du død. 

Så kunne vi lige så godt dreje nøglen om selv". Det kunstfaglige miljø skal altså kunne motiveres til 

at træde til som kollektiv redningskrans, hvis organisationen kommer i decideret nød. For at få en 

ide om det pres, der kan mobiliseres i omgivelserne skal man blot huske få år tilbage til dramaet om 

Kunsthal Charlottenborg i 2008, hvor over 6000 underskrifter – heriblandt fra sværvægtere i det 

organisatoriske felt som en tidligere direktør for SMK og direktøren for Ny Carlsbergfondet samt 

flere tusinde kunstnere – blev afleveret til daværende Kulturminister Brian Mikkelsen i protest mod 

kunsthallens kunstfaglige linje.24 Det fremgår også af mine interviews med Thouber og Karin 

Markussen, at ministeriet i forløbet har overvejet, om bygningen kunne anvendes til andre formål 

end en offentligt drevet kunsthal. Presset er altså alvorligt og truslen om lukning er reelt endnu i 

dag, fremhæver Thouber. Over for trusler af denne art understreger han derfor: "[...] 

udgangspunktet må være, at kunstmiljøet er det første der træder frem og siger, at der er helt 

																																																								
24	Weirup	(ibid):	https://www.forlagetvandkunsten.dk/data/608017/groenningenside1-30.pdf	
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forfærdeligt [at afvikle organisationen], fordi det er en grundsten i dansk kunstliv, som ikke kan 

undværes. Og det kræver en meget høj faglig integritet." Det er for mig at se ikke tilfældigt, at 

Thouber her rækker længere tilbage i historien for at argumentere for organisationens relevans. Den 

nære fortid er problematisk og legimititeten svækket, men den længere historie er mere glorværdig. 

Her ser vi, hvordan Thouber udøver det, Lawrence & Suddaby 2006 kalder valorizing (som hører 

under det institutionelle arbejde med maintaining institutions) ved at synliggøre værdien af 

organisationen Kunsthal Charlottenborg gennem den historiske institution "Charlottenborg" – et 

strategisk og kommunikativt træk som jeg analyserer nærmere i afsnittet om Thoubers retoriske 

brug af historien nedenfor. 

 I Thoubers regeringstid har det kunstfaglige pres været til stede fra starten – både udefra og 

indefra i organisationen. Allerede ansættelsen af Thouber afføder reaktioner i dele af den 

kunstfaglige presse og kunstmiljøet, som reagerer med stor skepsis. Thouber kaldes af Weekend-

Avisens kunstkritiker for "populist", og hans udnævnelse ses som tegn på et værdiskred væk fra et 

kunstfagligt fokus i retning af andre performancekriterier.25 Til sammenligning var modtagelsen af 

Jakob Fabricius overordentlig positiv fra mange væsentlige aktører.26 Thouber påpeger i mit 

interview, at denne skepsis sandsynligvis bunder i hans fortid uden for "kunstverdenen" – Thouber 

har ikke bevæget sig ad de karriereveje, der er institutionaliseret i det organisatoriske felt. Thouber 

(og Kofod Olsen som ansætter ham) har derfor skullet arbejde med at opnå denne faglige legitimitet 

i omgivelserne, både i forhold til Thouber konkret, men også i forhold til den faglige skespis, der 

havde udviklet sig i omgivelserne omkring selve ledelsespositionen i kunsthallen. Kvaliteten af 

kunsthallens ledelse blev nemlig et offentligt tema i det øjeblik, den velrespekterede direktør Jakob 

Fabricius forlod organisationen. I Information skrev kritikeren Rune Gade – næsten opgivende: 

"Det store spørgsmål er nu, hvem der synes, det er attraktivt at søge stillingen, når den snart bliver 

udbudt igen. At det kan blive vanskeligt at tiltrække kunstfaglige kapaciteter som Mark Sladen eller 

Jacob Fabricius, turde være indlysende. Ambitionsniveauet for Charlottenborg Kunsthal er dermed i 

																																																								
25	I	en	artikel	i	Børsen	opsummerer	kritikeren	Line	Rosenvinge	modtagelsen	af	Thouber:	I	kunstfaglige	kredse	er	der	
udtrykt	en	del	skepsis	over	Thoubers	udnævnelse,	både	officielt	og	uofficielt,	på	skrift	har	blandt	andre	Maria	Kjær	
Themsen	ytret	sig	i	Weekendavisen	(den	7.	august	2015)	og	på		Kunstkritikk.no	konstaterer	Pernille	Albrethsen,	at	
Thouber	som	ledertype	adskiller	sig	fra	de	tidligere	kunsthalsledere	(Kunstkritikk.no	den	3.	august	2015).	Det	er,	som	
om	der	er	generel	bekymring	for,	om	Thouber	som	kunsthalsleder	vil	stå	for	1%	indhold	og	99%	indpakning	[...]	
Tidligere	ledere	af	kunsthallen	har	bedrevet	lederskab	med	et	tunnelblik,	som	i	for	høj	grad	har	handlet	om	
kunstnerisk	faglighed	og	udstillingsproduktion.	Thouber	kan	sandsynligvis	alt	det	andet,	alt	det,	som	de	andre	ikke	
kunne.	Og	så	må	han	omgive	sig	med	nogen,	der	har	en	supplerende	kunstfaglighed."	(Line	Rosenvinge,	Skæg	til	
forskel,	Børsen	13/8/2015:	https://borsen.dk/opinion/blogs/view/17/3366/skaeg_til_forskel.html,	set	1/6	2019)	
26	Se	fx.	Camilla	Stockmann,	"Kunstmiljø	jubler	over	ny	direktør	for	kriseramt	kunsthal",	Politikens	6/12/2012	med	
interviews	med	flere	aktører:	https://politiken.dk/kultur/kunst/art5420825/Kunstmilj%C3%B8-jubler-over-ny-
direkt%C3%B8r-for-kriseramt-kunsthal	(set	1/6/2019)		
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et snuptag blevet nedjusteret fra 'den bedste kunst' til 'det muliges kunst'".27 Ifølge denne kritiker 

(og flere andre i danske dagblade og netmedier) måtte de kunstfaglige ambitioner og forventninger 

altså skrues ned på et mere middelmådigt plan. Det er ikke svært at forestille sig, at denne type 

vurderinger kan påvirke oplevelsen af kunsthallens faglige værdi og integritet hos væsentlige 

interessenter, herunder fondene som kunsthallen er økonomisk afhængig af – en pointe som flere af 

mine interviewpersoner fremhæver.  

 Flere aktører i det organisatoriske felt har også efterfølgende kritiseret Thoubers 

kunstfaglige linje, som den har udfoldet sig i udstillingsprogrammet og formidlingen. I Berlingske 

Tidende beskrives en udstilling med den kinesiske kunstner Ai Weiwei som banal og populistisk af 

en tidligere professor på kunstakademiet, mens en kunstanmelder i netmediet kunsten.nu om en 

udstillingen med arkitektfirmaet BIG bruger ordene overfladisk, oppumpet og kuratorisk 

misforstået. 28 Politikens kunstredaktør har i flere omgange erklæret sig betænkelig ved kunsthallens 

faglige profil, både under Mark Sladen, Jacob Fabricius og Michael Thouber.  

 Disse offentlige tilkendegivelser er med til at illustrere det miljø som kunsthallen opererer i, 

og som Thouber derfor har skullet forholde sig til. En af de strategier, som kunsthallen åbenlyst har 

benyttet sig af er det, jeg vil kalde demonstration af institutionaliseret faglig værdi. I Kunsthal 

Charlottenborgs kommunikation (pressemeddelelser, nyhedsbrev, kunsthallens og Thoubers 

personlige posts på sociale medier) henviser man konsekvent til de udstillende kunstneres 

internationale status. Udtryk som "verdensklasse" og "verdenskendt" bruges flittigt og ofte i 

allerførste linje. Prestigefyldte museer, kunsthaller og biennaler, hvor de udstillende kunstnere 

tidligere har været præsenteret, oplistes i kommunikationen. Der henvises til internationale 

ranglister over kunstnere og samarbedspartneres vigtighed ("XXX anses for at være nr. 1 på listen 

over mest betydningsfulde kuratorer i verden"). Som nævnt kommer denne valorisering som oftest 

før en egentlig indholdsbeskrivelse, eller den afrunder kommunikationen som en form for 

kvalitetsstempel. Kunsthallens program er med andre ord allerede blåstemplet blandt fagligt 

toneangivende aktører – værdi af produktet er allerede institutionaliseret i omgivelserne. Her 

udfører Kunsthal Charlottenborg det institutionelle arbejde, som Lawrence & Suddaby kalder 

valorizing, som, for det første, viderefører den gradvise institutionalisering af kunstnernes værdi 

som pågår internationalt imellem aktører, og for det andet søger man herigennem at fremme 

opfattelsen af Kunsthal Charlottenborg som et væsentligt udstillingssted. Forventningen må være, at 

																																																								
27 Rune Gade, "Det muliges kunst", 9/1/2015: https://www.information.dk/kultur/2015/01/muliges-kunst (set 1/6/2019) 
28	Kritikken	fremgår	af	Ivar	Carstensen,	"Flygtiningekunstværk	af	Ai	Weiwei	får	hård	kritik:	'ren	populisme'",	Berlingske	
19/6/2017:	https://www.berlingske.dk/kultur/flygtninge-kunstvaerk-af-ai-weiwei-faar-haard-kritik-ren-populisme.	
(set	1/6/2019).	Kritikken	fra	Kunsten.nu	står	i	Mathias	Borello,	"Det	lugter	af	branding	–	BIG	branding",	Kunsten.nu	
9/11/2018:	https://kunsten.nu/journal/det-lugter-af-branding-big-branding/	(set	1/6/2019)	
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denne form for valoriserende retorik har indflydelse på publikumsinteressen og 

medieopmærksomheden – og herigennem givetvis også på kunsthallens fundraisingpotentiale. Jeg 

vil mene, at vi med denne retorik fra kunsthallens side har at gøre med det, Meyer & Rowan 1977 

kalder indoptagelse af external criteria of worth. Organisationen bryster sig af sine bedrifter ud fra 

såkaldte ceremonial measures (Meyer & Rowan, 1977, s. 350-351), dvs. uagtet den lokale og 

faktiske oplevelse af projektets kvalitet og vigtighed (den søges bedømt alene ud fra retorikken og 

den institutionaliserede værdi). Alligevel er det her, kunsthallens program har mødt kritik fra 

kunstfaglige eksperter. De værdsætter snarere "eksperimentet", som netop ikke bygger på de 

allerede etablerede kunstnere, formater og smagsdomme, men som netop udfordrer disse tendenser 

til institutionalisering. Når udstillingsprogrammet er blevet kaldt populistisk, kalkuleret og 

risikofrit, så er det netop fordi det bygger på allerede institutionaliserede opfattelser. Denne form 

for kritik viderefører altså en anden institutionaliseret holdning blandt visse aktører i kunstverdenen, 

som dikterer at kunsten og dens understøttende organisationer (såsom netop kunsthallerne) skal 

udfordre og eksperimentere fremfor at satse på det, der allerede er blåstemplet og værdisat. Denne 

kritiske holdning er i sig selv en institution, og vi ser altså her, som Lawrence og Suddaby har 

påpeget, at der ikke umiddelbart gives en position uden for institutionerne i det organisatoriske felt, 

heller ikke for de radikale kritikere: "[...] we cannot step outside of action as practice – even action 

aimed at changing the institutional order of an organizational field occurs within sets of 

institutionalized rules" (Lawrence & Suddaby 2006, s. 220)  

 Thouber arbejder i mit interview, og i flere offentligt tilgængelige interviews, på at disrupte 

en anden indgroet forestilling i omgivelserne, som knytter sig til samtidskunsten og til kunsthallen. 

Det drejer sig om den forestilling (der også har været aktiv i kunsthallens problematiske fortid) som 

antager, at vælger man en meget kunstfaglig linje, risikerer man at miste det brede publikum – 

kommer man til gengæld det brede publikum i møde, svækker man muligvis den kunstfaglige 

integritet. Thouber har efter eget udsagn brug for begge ressourcer – faglig legitimitet og bredt 

publikum – hvordan har han løst dette ledelsesmæssige dilemma? Han fremfører det synspunkt, at 

modsætningen mellem bred appel og høj kvalitet er en falsk modsætning. Han tror ganske enkelt 

ikke på denne institutionaliserede modsætning, og han fører sin egen personlige historie som bevis. 

Han har selv gennemgået en transformation, hvor han fra barndommen gradvist har bevæget sig ind 

i kunstens verden som voksen. Han fremfører i mit interview for det første sin egen professionelle 

baggrund som public service-chef og, for det andet, en letforståelig bog-metafor til at anskueliggøre 

det brede potentiale i et kvalitetsprogram: "Jeg har bl.a. en baggrund i public service hos DR 

igennem mange år, og jeg tror helt grundlæggende filosofisk eller ideologisk ikke på den der vippe, 

som nogen har lavet, mellem: jo mere publikum, jo mere dumt. Det er jo i virkeligheden det, der 



 43 

bliver sagt mellem linjerne. Public Service er oprindeligt skabt for at få det bedste ud til flest 

muligt, og det er en filosofi jeg deler. Det hjælper ikke noget at få et stort publikum inden for 

dørene, hvis ikke du viser det bedste, eller det du selv tror på er blandt det bedste. Så det ligger mit 

hjerte meget nært at tænke på den måde i udgangspunktet, at sige: meget høj integritet, meget højt 

publikum. Og jeg har det faktisk sådan, at jo mere væsentlige ting vi laver her på stedet, jo mere 

publikum synes jeg vi skal have inden for dørene, fordi væsentligheden for mig... det er jo ligesom 

at have læst en god bog, så har man lyst til at give den videre til en god ven. Her skal vi bare have 

100.000 gode venner inden for døren, men princippet er sådan set det samme". Thoubers manøvre 

er altså – med hans egen professionelle baggrund som model, og med den gode bogen som simpel 

viral metafor – at påvise, at grundpræmissen i omgivelserne ikke passer: der er ikke en modsætning 

mellem høj kunstfaglig kvalitet og et bredt publikum. Det er ikke Thoubers strategi at operere med 

kategoriske modsætninger som smal/bred eller elitær/populær – snarere ser han disse som 

harmonisk integreret i den strategi og profil, han har valgt for kunsthallen. Han søger altså at 

disrupte denne institutionaliserede opfattelse.  

 Om Thouber har held med sit forehavende som institutional entrepreneur vil tiden vise, men 

også andetsteds i kulturlivet gives der udtryk for et opgør med denne polarisering.29 Og Thouber 

knytter yderligere en moralsk forpligtelse til sin opgave: "[...] jeg synes faktisk forpligtelsen er så 

stor, måske i særlig grad, over for dem, der ikke har nogle forældre der vælger at tage dem med 

herind, at vi løbende har en række initiativer hvor du kan komme i berøring med noget af det 

væsentlige kunst gratis og uden for adressen her".  

 Som en tredje dimension i min analyse af, hvordan ledelsen af Kunsthal Charlottenborg har 

arbejdet med at demonstrere kunstfaglig integritet i forhold til omverdenen, vil jeg pege på, at 

Thouber siden sin ansættelse har overladt en væsentlig del af det kunstfaglige arbejde til eksterne 

kuratorer. Selvom han i høj grad også selv har kurateret udstillinger, så har han også i hyret 

kunstfaglig ekspertise ind for at sikre niveauet – og kunsthallen skilter vel at mærke meget tydeligt 

med dette. Hver udstilling har en tydelig afsender – både kunsthallen og kuratoren –  hvilket har 

den effekt, at de eksterne kuratorerne opnår medejerskab til og får medansvar for den kunstfaglige 

kvalitet. Samtidig signalerer organisationen åbenhed. Thouber annoncerer desuden tidligt i sin 

																																																								
29 En anden markant kulturleder, Gitte Ørskou, der er museumsdirektør og mangeårig formand for Statens Kunstfond, 
slog interessant nok samme toner an i en kronik i Politiken for nylig: "Hvis folkets og elitens kultursyn skal forenes, 
skal vi lægge fordommene fra os. I stedet for at afvente opgøret mellem folket og eliten ved at skærpe modsætningerne 
imellem dem vil jeg insistere på, at vi evner at favne dem. Hvis vi, der arbejder i den kulturelle sektor, tror, at vores 
arbejde definerer en social opstigning, der adskiller os fra folket, har vi misforstået vores opgave" (Gitte Ørskuo, "Hvis 
folkets og elitens kultursyn skal forenes, skal vi lægge fordommene fra os", Politiken 13/4/2019:  
https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art7135531/Hvis-folkets-og-elitens-kultursyn-skal-forenes-skal-vi-
l%C3%A6gge-fordommene-fra-os, set 1/6 2019). 
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ansættelse, at kunsthallen vil samarbejde med andre aktører, som har kulturelle og kunstneriske 

kompetencer og ressourcer, som kunsthallen ikke alene besidder, fx. Roskilde Festival, CPH:DOX 

og Heartland Festival  Som han selv har formuleret det: "de bidrager med noget, som de er bedre til 

end os", men de bidrager også i en form for co-branding-proces med et allerede veletableret navn, et  

renomme og et publikum, som kunsthallen alle kan have brug for, og som den gennem et 

samarbejde kan indoptage som en del af sin identitet og profil. Med Lawrence & Suddaby 2006 kan 

vi beskrive den potentielle merværdi således: "... firms actively construct their identity from 

elements of their institutional environment. The result is that organizational identity is built through 

an 'institutional bricolage... where organizations incorporate cultural meanings, values, sentiments 

and rules into the identity claims" (Lawrence & Suddaby 2006, s. 166). Der er altså tale om en form 

for netværksledelse, hvor samarbejdspartnernes ekspertise, identitet og legitimitet meget konkret 

flettes sammen med kunsthallens og på den måde løser flere forskellige problemer.  

 Sluttelig vil jeg ud fra mine interviews vise, hvordan både Thouber Kofod Olsen som 

ansvarlige for kunsthallen har skullet håndtere et internt ledelsesmæssigt pres. Internt i den 

sammenlagte organisation har der efter sammenlægningen og efter Thoubers ansættelse været kritik 

af kunsthallens faglige profil. Det fremgår af mit interview med Sanne Kofod Olsen, at hun allerede 

omkring sammenlægningen måtte håndtere en væsentlig intern modstand mod kunsthallen, der bla. 

kom til udtryk som små fysiske protestaktioner mod sammenlægningen og boykott-lignende 

tilkendegivelser i forhold til kunsthallens aktiviteter. Hun valgte derfor kort før Thoubers tiltrædelse 

at ændre det rådgivende Skoleråds sammensætning og kommisorium, så kunsthallen ikke længere 

er repræsenteret i dette organ – og heller ikke længere er genstand for faglige diskussioner og 

beslutninger i dette forum. Her udvirker Kofod Olsen altså en intern strukturel disruption, som 

skulle lukke ned for de faglige diskussioner af kunsthallens virke i dette forum.  

 Adspurgt om der alligevel blandt studerende og undervisere på akademiet har været kritik af 

den kunstfaglige linje, Thouber har lagt, svarer Kofod Olsen: "Altså, der har været masser af 

vanskeligheder ved den, og dét at kunsthallen blev udskilt fra Skolerådet har været rigtig vigtigt, 

fordi skolerne [...] kunne jo sådan set godt lide den der mere faglige, kunstfaglige linje som Jakob 

Fabricius fx lagde – og de har stadigvæk sværere ved at genkende sig selv i den mere udadvendte 

offentlighedsorienterede, publikumsorienterede programlægning [...] dette gør jo, at skolerne og 

kunsthallen er to forskellige steder i forhold til orienteringspunkter i kunstlivet – og det har givet 

masser af problemer i alle de år, jeg har været der." Her fremgår det altså, at rektor har forsøgt at 

afmontere en del af ledelsespresset for sig selv og for kunsthallens direktør allerede forud for 

Thoubers ansættelse, men at det institutionelle pres på kunsthalsdirektøren og på rektor fortsat 

eksisterer i 2018. Kofod Olsen og Thouber har sammen bestræbt sig på at bygge broer mellem 



 45 

akademiet og kunsthallen med en række nye fælles initiativer og platforme ud over at 

kunstakademiets studerende siden sammenlægning har afholdt deres årlige afgangsudstilling i 

kunsthallen.  

 Thouber fremhæver i mit interview også kunstakademiet som medvirkende årsag til, at det 

er absolut nødvendigt at levere et højt kunstfagligt niveau – og han taler meget tydeligt om 

kunsthallen som en del af kunstakademiet. Kunsthal Charlottenborg er ifølge Thouber "[...] dybt, 

dybt afhængigt af en meget stærk og tydelig faglig integritet, fordi vi både er et kunstakademi for de 

kommende studerende og fordi vi står på en flere hundredeårig tradition med folk, der før mig har 

formået at udstille og uddanne fremtidens kunstnere i Danmark, og også nogle af de internationale". 

Jeg bider mærke i, at Thouber i et og samme historiske penselstrøg taler om akademiet og 

udstillingsbygningen som forbundne ("udstille og uddanne"), selvom de reelt har været 

selvstændige organisationer gennem årtier. Vi ved fra den offentlige debat og fra mit interview med 

Sanne Kofod Olsen, at kunsthallens autonomi var et vigtig tema forud for sammenlægningen. Her 

var der bred skepsis i kulturlivet over for den nye konstruktion, ikke kun fordi der ikke fulgte flere 

ressourcer med til de to i forvejen trængte organisationer, men også fordi mange påpegede, at 

kunsthalsledelsens autonomi ville forsvinde.30 I mit interview med Sanne Kofod Olsen fremgår det 

også, at spørgsmålet om kunsthallens autonomi var en kilde til intern uro i organisationen under 

Thoubers forgænger Jakob Fabricius. Var Charlottenborg ikke i denne forstand sin egen 

organisation, ja måske ligefrem sin egen "institution" i dansk kunstliv førhen, var der ingen grund 

til postyr over denne disruption, som kunsthallen blev udsat for. Vi bør derfor notere os, at Thouber 

ikke lægger skjul på tilhørsforholdet her, men tager det for givet – og lægger det åbent frem, ja for 

mig at se endda bruger det offensivt i skabelsen af en ny identitet. Thouber fremhæver både 

udstillingsbygningens og akademiets centrale rolle gennem historien som faktorer, der øger 

forventningerne til det kunstfaglige niveau og dermed også til hans lederskab. Akademiet huser den 

fremmeste kunstuddannelse i landet og dens dimittender præsenteres i kunsthallen. Der kan ikke 

gås på kompromis med det faglige niveau – den faglige institution skal opretbeholdes (maintain). 

Min tese er, at Thouber og Kunsthal Charlottenborg aktuelt drager nytte af den ekstra historiske 

kapital og den kunstneriske integritet, som akademiet kan tilføre hans nye fortælling om 

Charlottenborg. Dette fremhæves også af Michael Bjørn Nellemann i mit interview som et positivt 

aspekt ved kunsthallen, som har haft betydning for Det Obelske Familiefonds støtte til 

organisationen. Jeg udfolder derfor dette perspektiv i en yderligere diskussion af netop Thoubers 

brug af historien i det følgende afsnit. 

																																																								
30 De økonomiske betænkeligheder fremgår af både mit interview med Sanne Kofod Olsen og Karin Markussen. 
Akademirådet og andre aktører skriver i deres høringssvar til KM, at man er bekymret for kunsthallens autonomi. 
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6. Historien som ressource 

For nogle organisationer kan en lang og glorværdig historie fungere som en form for ballast i det 

organisatoriske felt. Historien kan således sikre organisationen mod kæntring, når forandringens 

vinde blæser og bølgerne går højt i omgivelserne. For andre organisationer bliver historien en 

dødvægt, der tynger og forhindrer fremdrift og kursændring, som man kender det fra organisationer, 

der på grund af path dependency (North) eller mission stickiness (Moore) har problemer med at 

forny sig, selvom landskabet omkring dem forandrer sig. I teksten "Rhetorical History as 

Competitive Advantage" fremfører Suddaby et.al., 2010 at det kræver en strategisk brug af historien 

at kontrollere den måde, hvorpå fortiden påvirker organisationens aktuelle virke. Historiens 

betydning i forhold til ledelsesopgaven på Charlottenborg er i dette lys overordentlig interessant at 

analysere. Dette kan illustreres med et par konkrete eksempler, der vidner om en retorisk brug af 

historien som en form for meningsskabelse: Da Kunsthal Charlottenborgs nye hjemmeside i januar 

2008 går i luften efter kulturminister Brian Mikkelsens og direktør Bo Nilssons omdiskuterede 

omkalfatring af udstillingsstedet, er samtlige udstillinger med kunstnersammenslutninger gennem 

historien interessant nok fraværende. De historiske spor er slettet fra den digitale 

udstillingsoversigt, hvilket kunstkritikeren Torben Weirup ikke har undladt at bemærke i flere 

omgange.31 Da Kunsthal Charlottenborg tre år senere relanceres under Mark Sladens ledelse med et 

stort anlagt Palace Party, hænger der i det store nyrenoverede indgangsområde en lang række 

historiske udstillingsplakater, der fremhæver Charlottenborgs mangeårige historie som 

udstillingsbygning. Selvom kunstnersammenslutningerne har leveret en væsentlig andel af det 

samlede antal udstillinger gennem tiden – Grønningen har fx. udstillet næsten hvert år fra 1933 

frem til 2007 – er plakater fra netop deres udstillinger aldeles fraværende i den historiske 

kavalkade. Afhængig af temperament kan man betegne disse retoriske greb i det digitale og fysiske 

rum på Charlottenborg som proaktiv forandringsledelse eller historieforvrængning. Suddaby et.al. 

2006 citerer i deres tekst om organisationers strategiske brug af historieskrivning denne passage fra 

																																																								
31	Weirup	skriver	om	bruddet	med	fortiden	i	2008	i	en	oversigtsartikel	om	kunstnersammenslutningen	Grønning	og	
Charlottenborgs	historie:	"På	den	første	hjemmeside	efter	magtskiftet	på	Charlottenborg	var	fortiden	–	altså	
information	om	tidligere	udstillinger	–	simpelthen	sløjfet.	Selv	i	dag	kan	man	kun	læse,	hvad	der	er	foregået	siden	
2008.	Hvad	har	man	dog	brugt	den	imposante	bygning	til	før	i	tiden?	–	må	den	udefrakommende	nysgerrigt	spørge	sig	
selv"	(https://www.forlagetvandkunsten.dk/data/608017/groenningenside1-30.pdf)		
Historikken	fra	før	2008	kan	genkaldes	på:		
https://web.archive.org/web/20071221184516/http://www.charlottenborg-art.dk/site/frameset.asp.	I	januar	2008	
ser	hjemmesiden	således	ud,	uden	historik:		
https://web.archive.org/web/20080115111406/http://www.kunsthalcharlottenborg.dk/forside	
Weirups	artikel	"Nyt	liv	på	Charlottenborg"	findes	her:	https://www.berlingske.dk/kultur/nyt-liv-paa-charlottenborg	
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George Orwells roman 1984: "Who controls the past, controls the future; who controls the present 

controls the past".  

 Også Michael Thouber har måtte forholde sig aktivt til det historiske i sin ledelse af 

organisationen, ja på nogle punkter har han endda – ifølge eget udsagn – brugt den "hæmningsløst". 

På et overordnet plan har han, på den ene side, skullet få omgivelserne – ikke mindst publikum og 

de store fonde – til at glemme de strukturelle problemer og de ledelsesmæssige fejldispositioner i 

den nære fortid for kunne at erobre den nødvendige tillid til organisationen. På den anden side har 

han – som hver af de tidligere ledere efter Bo Nilsson – haft mulighed for at bruge forgængerens 

fallit som et nyttigt afsæt for sit eget virke og erklære: nu sker der noget nyt og denne gang skal det 

lykkes for Charlottenborg! At de negative kapitler i den nære fortid har fungeret som kontrapunkter 

til Thoubers nyskabte succes med kunsthallen fremgår tydeligt af mediernes dækning i 2018, hvor 

der fortsat refereres tilbage til den problematiske nære fortid som kontrast til Thoubers aktuelle 

mirakelkur eller ligefrem hans "exorcisme".32   

 Lad os zoome lidt mere ind på Thoubers institutionelle arbejde med historisk stof. I forhold 

til Nilsson og Sladen har Thouber ikke skullet bruge energi på fordrive sammenslutningernes 

spøgelse. Han går til gengæld meget længere tilbage i historien i et forsøg på at promovere Kunsthal 

Charlottenborg via dens mangeårige historie. Som vi har set fremhæver han for det første 

sammenlægningen med kunstakademiet som et positivt træk. Akademiet med den lange historie 

anvendes her til at fastholde og konsolidere kunsthallen, selvom kunsthallen i sig selv – trods sin 

statslige foranking – reelt i nutidens kontekst er en flygtig organisationstype, hvis hovedopgave blot 

er at udstille samtidens kunst, snarere end at synliggøre og bevare fortiden i sig. Et statsanerkendt 

kunstmuseum er til sammenligning en organisation med langt større ansvar og langt mere solid 

politisk forankring, idet denne organisationstype har en offentlig indsamlings- og 

bevaringsforpligtelse. Det man kan kalde Thoubers historisering eller musealisering af 

Charlottenborg kommer markant til udtryk i en markedsføringskampagne – “Toneangivende siden 

1883” – som Thouber tog initiativ til i 2016. “Toneangivende siden 1883” bestod af plakater i det 

offentlige rum, annoncer i aviser og online, posts på sociale medier samt nyhedsbreve, der i ord og 

tal fortalte om kunsthallens betydning gennem historien (se Bilag B). Kampagnen reklamerede med 

“7.000.000 besøgende,” “75.000 kunstværker,” “13.500 kunstnere” og “128 lande” siden 

grundlæggelsen i 1883– som bevis på bedrifterne på Charlottenborg over de forgangne 133 år. På 

alle kampagnens produkter kommunikerede kunsthallen følgende statement: "Mere end 7 millioner 

																																																								
32 Se Camilla Stockmann, "Direktøren der viste sig at være exorcist", Politiken 23/9/2018: 
https://politiken.dk/kultur/art6720343/Han-fordrev-spøgelserne-fra-det-gamle-slot-i-det-indre-København (set 
1/6/2019)  
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har gennem årene lært kunsten at kende på slottet mellem Nyhavn og Kongens Nytorv. Kunsthal 

Charlottenborg åbnede i 1883 som udstillingssted for toneangivende kunstnere. Her kunne de 

besøgende opleve de nye talenter, se ind i fremtiden og møde verdensstjernerne. Og sådan er det 

stadig".  

 Som kunsthistoriker vil man kunne stille spørgsmålstegn ved, om det giver mening på denne 

måde at sammenligne den organisation, der åbner i 1883, med kunsthallen, der findes i dag. Giver 

det mening at tale om "samtidskunst" i det nittende århundrede (ifølge de fleste kunsthistorikere 

bliver denne term først institutionaliseret i 1960erne som alternativ til "moderne kunst")?  Er "de 

nye talenter" og "verdensstjernerne" kategorier, man har opereret med i forhold til Charlottenborg 

gennem historien? Kom publikum dengang for at opleve "verdensstjerner" og "de nye talenter", 

eller er dette en retorisk tilsnigelse? Var det i virkeligheden snarere den traditionelle kunst, mange 

dengang kom for at se på Charlottenborg? Historisk er der belæg for at indvende, at Charlottenborg 

snarere var en konservativ højborg i de tidlige år, hvor man faktisk afviste at udstille flere af de 

kunstnere, der siden er blevet institutionaliseret som store navne i dansk kunst.33 Bemærk hvordan 

kampagnen fremhæver kontinuitet, hvor Bo Nilssons Kunsthal Charlottenborg omvendt netop brød 

med fortiden. Man kan hævde, at Thouber opforstørrer en kontinuitet via en kreativ og selektiv 

sammenligning med en bestemt version af Charlottenborg, nemlig en debatterende og 

eksperimenterende, fremfor den konservative salon-organisation, der afviste nye, unge kunstnere i 

slutningen af 1800-tallet. Iagttagere har desuden stillet spørgsmåltegn ved nøjagtigheden af det 

oplyste besøgstal på "7.000.000" og sammenlignet påstanden med en gaming-tendens hvad angår 

publikumstal generelt i kunstlivet som følge af det tiltagende fokus på besøgstal, som jeg allerede 

har beskrevet.34 Uden at vi skal fortabe os i kunsthistorie og optællinger i denne opgave, så er det 

klart, at disse forhold er afgørende for at kunne vurdere sagligheden og karakteren af Thoubers brug 

af historien. Set ud fra Suddaby et.al. er det ikke overraskende, at der er modstridende elementer i 

fortællingen, eller at dele af den virker forceret. Suddaby et.al fremhæver, at "[...] taking a rhetorical 

perspective is useful for managers and historians because it 'sees how history anchors and justifies 

contemporary action, how it legitimizes new organization claims through old ones [and] builds 

modern glory on ancient glory'" (Suddaby et.al. 2010, s. 157). Historiefortællingen anvendes som 

																																																								
33	I	1891	danner	en	række	kunstnere,	der	er	blevet	afvist	fra	den	censurerede	Forårsudstilling	på	Charlottenborg,	
sammenslutningen	Den	Frie	andetsteds	i	byen	som	en	Salon	des	Refusés.	Blandt	de	afviste	kunstnere	er	J.F.	
Willumsen	og	V.	Hammershøi,	der	i	dag	er	topnavne	i	dansk	kunst,	og	Den	Frie	udstiller	allerede	i	1993	værker	af	bl.a.	
Paul	Gaugain	og	Vincent	van	Gogh,	foruden	P.S.	Krøyer	(og	senere	Edvard	Munch).	Se	også	Torben	Weirups	
gennemgang	af	Charlottenborgs	og	sammenslutningernes	historie	fra	2013,	op.cit.	PDF	version	tilgængelig	her:	
https://www.forlagetvandkunsten.dk/data/608017/groenningenside1-30.pdf	
34	https://www.idoart.dk/blog/skal-kunstscenens-succes-virkelig-maales-i-tal	
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en bevidst strategi til at forankre (anchor) og retfærdiggøre (justify) den aktuelle ledelse, idet ideen 

om fortidens bedrifter og betydning – hvor nøjagtige eller forcerede disse end måtte være - 

overføres symbolsk til nutidens. Og vice versa, kan man sige, idet Thouber netop også overfører 

nutidens eksperiment til fortiden. Fortiden støbes i nutidens billede. 

 Charlottenborgs kampagne var udtænkt af Thouber og kunsthallens PR-medarbejder (I do 

art-note) og minder om det, Suddaby et.al. kalder corporate history: "[...] corporate strategists 

appear to have adopted a highly constructivist view of history as a form of persuasion, a rhetorical 

device that can be manipulated, reconstructed, and, ironically, used to create authenticity" (Suddaby 

et.al. 2010, s. 157). Som nævnt er det vigtigt at forholde sig kritisk til denne brug af historien – ikke 

mindst for at kunne forstå den som et strategisk og ledelsesmæssigt valg. Med Suddaby et.al. 2010 

kan vi komme et stykke af vejen. De skelner mellem corporate histories og business histories, hvor 

sidstnævne i modsætning til førstnævnte udmærker sig ved klassiske akademiske kvaliteter som 

kildekritik og kontekstualisering. Corporate history er ofte udarbejdet af – eller udført på bestilling 

af – de organisationer, som historieskrivningen vedrører, og her finder man typisk et mere ensidigt 

perspektiv, et mere snævert fokus og i nogle tilfælde et meget kreativt forhold til historiske facts. 

Dette hænger typisk sammen med formålet, påpeger Suddaby et.al. 2010 som ofte vil være at 

legitimere organisationen i omgivelserne: "corporate histories are largely rhetorical histories - 

reconstructions of the past intended to valorize the corporation and advance its purposes" (Suddaby 

et.al. 2010, s. 161).  

 Mads Mordhorst har i en tekst om den danske andelsbevægelse argumenteret for, at 

fortællingens sandhedsgrad kan vurderes ud fra to parametre: coherence og consistency: 

"Coherence is the internal structure of the narrative; are theme, time and represented events well 

connected without contradictions and is there a red thread? In fiction this is the only requirement, 

but faction (and historical identity narratives are considered faction) also needs consistency. Does 

the narrative include the events and settings that are sufficient to convince the target audience that it 

is the best and most true explanation of the case? [...] Academic history tends to emphasise 

consistency, while identity narratives are more focused on coherence" (Mordhorst 2004, s. 4). Til 

min ovenstående kritik af den historiske vinkling i kunsthallens kampagne vil jeg – inspireret af 

Mordhorst – tilføje, at brugen af begreber (såsom "samtidskunst", "eksperimenterende") skal være 

konsistent i den historiske fremstilling, hvorfor jeg altså sætter spørgsmålstegn ved kampagnens 

begreber som "verdensstjerner", "toneangivende" og "de nye talenter".  

 Suddaby et.al. fremfører tre antagelser om den rolle, som den retoriske historie kan spille, 

som kan gøre os klogere på baggrunden for kampagnen. For det første kan den retoriske historie-

praksis tilføre legimitet: "History is a lens or a framework for presenting informaiton in such a way 
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that infuses value ... A skillful approach to history, thus, can impose order and sense on the 

complexity of competitive interaction in such a way that constructs (or destroys) legimitacy" 

(Suddaby et.al. 2010, s. 165). For det andet kan den fremme identitet: "... a reconstructed history 

can offer a firm a focal point - an identity - for making decisions about the future" (Suddaby et.al. 

2010, s. 166). Kampagnens fortælling om Charlottenborgs fortid understøtter organisationens 

nutidige fortælling om samtidskunst (jf. Thoubers vision for Charlottenborg som samfundsrelevant 

kunsthal). For det tredje kan den retoriske historiebrug facilitere en strategisk forandringsproces: 

"... the task of a change agent is to construct an interpretation that makes sense of where the 

organization was in the past, where it is now and where it will be in the future that connotes both a 

sense of identity and integrity of core values and an impression of progress" (Suddaby et.al. 2010, s. 

167). Kampagnen søger at løse denne opgave ved forbinde fortiden med nutiden og på den måde 

fremme en bestemt forståelse af organisationens virke over for en bred offentlighed: 

“Toneangivende siden 1883”.  

 Som vi har erfaret fra den neo-institutionelle teori hos DiMaggio & Powell 1983 er det ikke 

op til direktøren alene at bestemme, om det institutionelle arbejde med historien bærer frugt eller 

omvendt bliver opfattet som tendentiøst. Fortolkningen finder sted i omgivelserne – og har historien 

appel i forhold til interessenternes forestillinger, visioner og målsætninger, så kommer den særlige 

historiekonstruktion et skridt nærmere en "kanonisering". Som Suddaby et.al 2010 påpeger: 

"History, in this context, must be reconstructive in large part because its value lies less in its 

accurate rendering of past events than in its ability to accomodate and align the interests of 

competing stakeholders both within and outside the organization" (Suddaby et.al. 2010, s. 164). Vi 

kan derfor interessere os for omgivelsernes forståelse af Charlottenborgs historie og kunsthallens 

aktuelle virke. Som en del af forklaringen på Det Obelske Familiefonds støtte til Charlottenborg 

påpeger Michael Bjørn Nellemann, at Charlottenborg er en vigtig organisation – ja netop en 

institution i neo-institutionel forstand – i dansk kunstliv og kunsthistorie, som man gerne har villet 

bidrage til at genrejse og stabilisere under Thoubers ledelse. Nellemann kommenterer ikke direkte 

på den nævnte kampagne i mit interview, men dog på Thoubers brug af historien, og her fremhæver 

han historiens betydning og dens relevans for opfattelsen af organisationen endnu i dag: "[...] 

Charlottenborg er en hæderkronet, gammel en af slagsen, som også er med til at legitimere 

interessen for samtidskunst over hele landet [...] på en eller anden måde er det stadigvæk et 

kvalitetsstempel at have været omkring Charlottenborg. Du kan også sige: '1754 og frem' ikke? Det 

er jo en vigtig kulturinstitution på alle tænkelige måder [...] Så der er meget historisk kapital i 

Charlottenborg [...]". Det er, som nævnt, denne kapital – disse reserver – som Thouber netop 

forsøger at fremhæve og indløse med fortællingen om de mange kunstværker, kunstnere og 
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besøgende gennem tiden – på et tidspunkt i 2016 hvor organisationen stadig står svækket i 

omgivelserne. Tidligere rektor for kunstakademiet, Mikkel Bogh, var i 2012 inde på en logik, der er 

beslægtet med Nellemanns, i forbindelse med sammenlægningen af akademiet og kunsthallen. Han 

påpegede dengang, at den samlede historie for organisationen nu går helt tilbage til 1754, hvor 

akademiet grundlægges, og at netop det historiske forhåbentlig kan virke betryggende på fondene i 

lyset af de aktuelle økonomiske og ledelsesmæssige problemer i kunsthallen: "[...] netop blandingen 

af nydannelse og sammenføjning af nogle lange historiske træk i byens kunst- og kulturhistorie kan 

bidrage til at gøre fonde og sponsorer mere trygge ved situationen og ved stedet end de hidtil har 

været [...]"35 Dette tolker jeg dels som et første forsøg på sensemaking i forhold til den 

omdiskuterede sammenlægning, dels som en klar vejvisning fremad for Kunsthal Charlottenborg i 

forhold til det strategiske arbejde med at genrejse organisationen. Denne stafet, som Bogh rækker 

frem, tages dog først for alvor op i offentligheden af Thouber, dvs. efter endnu en direktørs afgang i 

mellemperioden (Fabricius). Modsat de mange røster, der talte imod sammenlægningen – på grund 

af de økonomiske problemer for begge organisationer og den manglende sammenhæng – så har 

historien sidenhen måske bevist det modsatte. Sammenlægningen har måske givet 

udstillingsbygningen fra 1883 en endnu mere solid historisk forankring via akademiet fra 1754. 

Sådan tolker jeg ihvertfald både Thoubers og Nellemanns udsagn i mine interviews. 

  “Toneangivende siden 1883” er ikke et enkeltstående fænomen i Thoubers direktørperiode, 

men er tværtimod blevet fulgt op af kunsthallens direktør ved flere lejligheder, ikke mindst i 

medierne og i forhold til politikere. I mit interview udtaler Thouber – ærligt og transparent – at han 

bruger historien "skamløst" i sit strategiske arbejde med kunsthallen. Han har arbejdet målrettet 

med at gøre historien synlig som en ballast og som en garant for kvalitet over for offentligheden. I 

mit interview med Thouber taler han om Charlottenborg som et sted, der ikke kan lukkes på grund 

af historiens betydning, og her flytter han retorisk organisationens grundlæggelse tilbage til 

akademiets grundlæggelse i 1754, ligesom begrebet "samtidskunst" bruges på en ikke-historisk 

specifik måde: "Kongen gav det [Charlottenborg Slot] i 1754 til samtidskunsten, og det har ligget 

der lige siden. Det er her, Hammershøi og Skagensmalerne og Jorn – altså hvis du tager hele dansk 

kunsthistorie – så har de været her, så den legitimitet arbejder jeg med". Thouber bruger altså 

bevidst den længere historie strategisk til at fremmane et billede af Kunsthal Charlottenborg som en 

bastion i dansk kulturliv. Og igen er det tilstedeværelsen af stjernekunstnere i de historiske lokaler 

på Kgs Nytorv 1 – og den kulturpolitiske betydning heraf – som fremhæves: "[...] det her med at 

fortælle at vi ligger på Kgs Nytorv 1, det benytter jeg enhver lejlighed til at sige, ihvertfald når vi 

																																																								
35 Se Pernille Albrethsen, "Kunstakademi Charlottenborg", Kunstkritikk 7/9/2012: 
https://kunstkritikk.dk/kunstakademi-charlottenborg/ (set 1/6/2019) 
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har politikere herinde. Tænk engang, at landets magthaver i 1754 valgte at give landets fineste 

adresse væk til samtidskunsten. Det er jeres ansvar som politikere at løfte den ambitiøse arv i dag, 

og det gør trods alt et vist indtryk – også at man har en 250-årig historie, hvor man har uddannet og 

udstillet hele dansk kunstliv og deres internationale kolleger. Der er næsten ingen kunstnere som 

nogen politiker, eller nogen anden interessent, kan komme op med, som ikke har været forbi det her 

sted. Så for mig er det jo en del af legitimiteten for det her sted [...]". Nok er nutiden uomgængeligt 

et produkt af fortiden, men fortiden kan også forandres gennem nutidig historieskrivning og 

nutidige behov. Vi ser her, hvordan historien bruges til at fremme en institutionalisering af 

organisationen og hvordan historien samtidig kobles sammen med den overordnede vision for 

kunsthallen, der placerer samtidskunsten centralt i det politiske og i samfundet som helhed. Thouber 

er fuldt bevidst om den måde, han kommunikerer på, fremgår det af mit interview, og han giver et 

eksempel på, at det valoriserende retoriske greb har fungeret: "Så man kan sige, at jeg på den måde 

polemisk bruger denne historie til at fortælle, at det [kunstneriske] udsyn har der altså været i 

Danmark helt tilbage i 1754, og at det har man faktisk holdt fast i i 250 år. Jeg kan huske, at første 

gang jeg mødte den forrige kulturborgmester i København, Carl Christian Ebbesen fra Dansk 

Folkeparti, og jeg sagde det til ham, så sagde han: 'Nå, så bliver det ihvertfald heller ikke i min tid 

vi skal lukke stedet'."  
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Opsummering 

Med udgangspunkt i en nærlæsning af egne interviews og offentligt tilgængeligt kildemateriale har 

jeg i denne masteropgave forsøgt at forstå og analysere ledelsesudfordringen på Kunsthal 

Charlottenborg i perioden 2005-2019. Jeg valgte indledningvis at skabe et grundigt indblik over 

kunsthallens udvikling i perioden fra 2005-2015, hvor der finder en politisk bestemt reorganisering 

og nyorientering af organisationen sted igennem flere forskellige faser. Ud fra neo-institutionelle 

tilgange har jeg her analyseret relevante aktørers og institutioners indflydelse på kunsthallen i denne 

vanskelige periode. Den relativt detaljerede beskrivelse af institutionelle påvirkninger og 

interessenter i omverdenen i den første fase har skabt grundlaget for en dybere forståelse af den 

ledelsesmæssige livsverden, som den nuværende leder, Michael Thouber, har befundet sig i siden 

han tiltrådte i 2015. Fasen efter 2015 og frem til i dag var emnet for den anden og længste del af mit 

analyseafsnit. Jeg viste her, hvordan ledelsen af Kunsthal Charlottenborg i samspil med andre 

aktører, ikke mindst kunstakademiets rektor, har evnet at styre kunsthallen i en ny retning, der på 

væsentlige parametre i dag må betegnes som en stor succes. Jeg opdelte ledelsesudfordringen i 

denne aktuelle periode i en række aspekter, som blev analyseret i hver deres underafsnit om 

henholdsvis det nye strategiske afsæt, udviklingen af en gennemslagskraftig vision, tilpasning af 

organisationen til en appellerende model, sikring af operationel kapacitet, arbejdet med at 

projicere faglig integritet i forhold til omgivelserne samt brugen af organisationens historie som en 

særlig ressource.  

 I forlængelse af det teoretiske grundlag, som jeg har valgt til denne opgave, har jeg 

analyseret de nævnte aspekter af ledelsesudfordringen som en interaktion mellem organisationen og 

aktører og institutioner i det organisatoriske felt. Jeg har på den ene side været bevidst om, hvordan 

omgivelserne i høj grad og på forskellige måder har præget organisationens handlemuligheder, ikke 

mindst gennem adfærdsregulerende, institutionaliserede forventninger, holdninger, rammer og 

processer, som begrænser organisationens arbejde. På den anden side har jeg fundet det fristende og 

oplagt  – ikke mindst i forhold til Michael Thouber som entreprenant lederskikkelse – at supplere 

den traditionelle neo-institutionelle teori med et mindre passivt og reaktivt perspektiv på 

organisationen, som jeg især har fundet i Lawrence & Suddaby 2006s teori om institutional work. 

Denne teori giver mulighed for at beskrive, hvordan en enkelt organisation – eller sågar en enkelt 

person – ikke blot er underlagt institutionerne i omverdenen, men også har mulighed for at udøve en 

form for institutionel påvirkning tilbage herpå. Med Lawrence & Suddaby 2006 har jeg således i 

mit empiriske materiale identificeret og peget på en lang række eksempler på skabelse, 

opretholdelse eller forstyrrelse af institutioner i det organisatoriske felt i hele perioden fra 2005-
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2019.  

 Som jeg anførte i mit teoriafsnit, så er der med denne anvendelse af det teoretiske 

begrebsapparat fra Suddaby et.al. 2010 ikke nødvendigvis tale om, at jeg har kunnet identifiere 

bredt forankrede institutionelle påvirkninger, men snarere en form for tentative påvirkninger i form 

af forsøg på meningsskabelse eller reguleringsforsøg, hvor aktører udviser en form for agency i 

forhold til det institutionelle pres fra omgivelserne. Lawrence & Suddaby 2006s opdelinger af det 

institutionelle arbejdes tre overordnede kategorier creating, maintaining og disrupting i en længere 

række underkategorier har været særdeles oplysende og anvendelige i nærstudiet af min empiri og 

dermed også i besvarelsen af min problemformulering. Jeg har endvidere anvendt begrebet 

rhetorical history fra Suddaby et.al. 2010 i en afsluttende analyse af en større 

markedsføringskampagne fra Kunsthal Charlottenborg i 2016, hvor man i det digitale og fysiske 

rum har indsat kunsthallen i en særlig historisk ramme. Min læsning af Suddaby et.al. 2010 giver – 

sammenholdt med mit interview med Michael Thouber og analysen af kunsthallens udvikling fra 

2005-2015 og 2015-2019 – forudsætningerne for at tegne et nuanceret billede af, hvorfor og 

hvordan kunsthallen har arbejdet strategisk med netop organisationens historie som en ressource. 
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Perspektivering 

Hvad kan vi ledelsesmæssigt og kulturpolitisk lære af forløbet omkring Kunsthal Charlottenborg i 

perioden 2005-2019?  

Kunne man have realiseret drømmen om en international kunsthal allerede tidligt i perioden, hvis 

kulturministeren havde boostet den offentlige bevillling til organisationen? Kunne den kaotiske 

infight med kunstnersammenslutningerne om kunsthallens udstillingsprogram have været undgået, 

hvis man havde fulgt anbefalingen i Ohrt-rapporten om at skabe et kunstnernes hus i stedet for en 

international kunsthal? Kunne Kunsthal Charlottenborg have klaret skærene, hvis ikke der havde 

rejst sig en massiv modstand blandt flere aktører mod Bo Nilsson og den nye bestyrelses 

prioriteringer i begyndelsen? Kunne Mark Sladen eller Jacob Fabricius have vendt situationen, hvis 

blot de havde haft mere tid og lidt flere penge? Eller burde man allerede tidligere i dette årti have 

ansat en kunsthaldirektør med Thoubers profil til at løfte opgaven?  

 

Det er i sagens natur umuligt at give fyldestgørende svar på disse spørgsmål, som vidner om 

uforudsigeligheden og kompleksiteten i et organisatorisk felt som kunstverdenen. Undervejs i 

forløbet er der indikationer på, at det kunne have gået anderledes, og jeg mener det er overordentlig 

vigtigt, at man ved sager som denne dels har adgang til et fyldigt empirisk materiale, der beskriver 

forløbet, og at man giver sig tid til at nærlæse og fortolke det, der har fundet sted – og som jo på sin 

vis stadig udspiller sig. Eksempelvis har vi i det empiriske materiale lejlighed til at se, at både Bo 

Nilsson i 2007 og senere hen også akademiets rektor Mikkel Bogh i 2012 offentligt understregede, 

at det ville kræve hårdt arbejde, tålmodighed og masser af tid (foruden flere penge) før visionen om 

en interntional kunsthal eventuelt kunne indfries. Alligevel ser vi to kunsthalsdirektører, først Mark 

Sladen og derefter Jacob Fabricius, der maksimalt sidder to år hver på posten, inden de under 

relativt stor bevågenhed fratræder eller afskediges. Vi kan også, måske med en vis undren, iagttage 

hvordan flere aktører efter en indledende skepsis over for Michael Thoubers profil, nu har overgivet 

sig i respekt for hans bidrag til genrejsningen af en central organisation i kunstlivet. Det er vigtigt 

midt i denne applaus, at huske på de historiske forudsætninger for successen, tilfældighederne og de 

risici og det enorme arbejdspres, der har gjort sig gældende undervejs, hvilket Thouber netop 

fremhæver i mit interview. Thouber beskriver også, hvordan han har måttet aktivere samtlige 

erfaringer, kontakter og kompetencer fra hans tidligere arbejde inden for kommunikation, branding 

og styring af budgetter i millionklassen for at kunne løfte opgaven med at genrejse Kunsthal 

Charlottenborg. Er det holdbart at foranke så stort et ansvar for kunsthallens virke i en enkelt 

person? Han fremhæver, at man i kunsthallen har satset alt på at "få pulsen op på det her sted", og at 
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successen har trukket overordentlig store veksler på ham selv og på medarbejderne. Den intensitet 

kan hverken han eller organisationen holde til i længden, påpeger han. Midt i succesen er det vigtigt 

at lytte til de faresignaler, der udsendes. 

 Thouber nævner i mit interview, at han allerede har fokus på den næste udfordring, der skal 

løses på Kgs Nytorv 1. Der er nemlig fortsat ikke garanti for et stabilit økonomisk fundament. Den 

nuværende fondsstøtte, som har givet kunsthallen et markant boost, løber om nogle år ud, og der er 

ingen garantier for, at støtten fornys, snarere tværtimod, som han påpeger. Der er heller ikke ifølge 

mit interview med Karin Markussen udsigt til, at kunsthallens fondsstøtte og egenindtjening vil 

blive suppleret op med en øget offentlig bevilling – den hybride finansieringsmodel må fortsætte. 

Thouber taler om at opfinde en "ny økonomisk model" for kunsthallen, men hans organisation er 

fortsat dybt afhængig af opbakningen fra både politikere, fonde, publikum og andre aktører for at 

kunne opretholde sit nuværende niveau og dermed holde en krise for døren.  

 Thouber er ifølge mit interview bevidst om den kommende udfordring, der for ham at se 

ikke kun handler om økonomi, men også meningsskabelse. Karakteristisk ser han et kommunikativt 

aspekt i udfordringen, når han allerede nu skal ud og sælge kunsthallens vision og program for de 

kommende år til omverdenen: "[...] det er faktisk, dette pres, jeg sidder i lige nu, kan jeg sige: Det 

er at fortælle den dobbelte historie af, at det går virkelig godt, men indadtil kæmper vi også en eller 

anden form for dødskamp". Om Michael Thouber allerede har fået tilkæmpet sig tilstrækkelig 

legitimitet til kunsthallen for at kunne ride videre på bølgen, og om han med det kommunikative 

dilemma, han nævner her, fortsat kan skabe en fortælling om Kunsthal Charlottenborg, der kan 

sikre opbakning hos fondene og hos alle de andre nødvendige aktører i økosystemet – er et 

interessant spørgsmål. Det kan vi end ikke ud fra nok så grundig en analyse af den hidtidige og 

aktuelle udvikling give et endegyldigt svar på. Svaret får vi først om nogle år. 
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Bilag A 
Institutions and Institutional Work  
 
Oversigt over institutional work fra Lawrence & Suddaby 2006 
 
 
Creating Institutions  

 
Forms of institutional work  Definition 
Advocacy  The mobilization of political and 

regulatory support through direct 
and deliberate techniques of social 
suasion  

Defining  The construction of rule systems 
that confer status or identity, define 
boundaries of membership or create 
status hierarchies within a field  

Vesting  The creation of rule structures that 
confer property rights  

Constructing identities  Defining the relationship between 
an actor and the field in which that 
actor operates  

Changing normative associations  Re-making the connections 
between sets of practices and the 
moral and cultural foundations for 
those practices  

Constructing normative networks  Constructing of interorganizational 
connections through which 
practices become normatively 
sanctioned and which form the 
relevant peer group with respect to 
compliance, monitoring and 
evaluation  
 

Mimicry  Associating new practices with 
existing sets of taken-for-granted 
practices, technologies and rules in 
order to ease adoption  
 
 

Theorizing  The development and specification 
of abstract categories and the 
elaboration of chains of cause and 
effect 

Educating  The educating of actors in skills and 
knowledge necessary to support the 
new institution 

  
 
 
Maintaining Institutions 
 

Forms of institutional work  Definition 
Enabling work  The creation of rules that facilitate, 

supplement and support 
institutions, such as the creation of 
authorizing agents or diverting 
resources 

Policing  Ensuring compliance through 
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enforcement, auditing and 
monitoring 

Deterring  Establishing coercive barriers to 
institutional change  

Valourizing and demonizing Providing for public consumption 
positive and negative examples 
that illustrates the normative 
foundations of an institution 

Mythologizing  Preserving the normative 
underpinnings of an institution by 
creating and sustaining myths 
regarding its history 

Embedding and routinizing  Actively infusing the normative 
foundations of an institution into 
the participants' day to day 
routines and organizational 
practices  
 

 
 
 
Disrupting Institutions  
 

Forms of institutional work Definition  
 

Disconnecting sanctions  Working through state apparatus 
to disconnect rewards and 
sanctions from some set of 
practices, technologies or rules  

Disassociating moral foundations  Disassociating the practice, rule or 
technology from its moral 
foundation as appropriate within a 
specific cultural context  

Undermining assumptions and beliefs  Decreasing the perceived risks of 
innovation and differentiation by 
undermining core assumptions and 
beliefs  
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Bilag B 
Billeder fra Kunsthal Charlottenborgs kampagnen "Toneangivende siden 1883" 
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Bilag C 
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Interview med Sanne Kofod Olsen 
 
Dato: 1. oktober 2018  
Varighed: 47:36 minutter 
 
Lydfil: https://drive.google.com/open?id=1Tr4WVsODuotYXM0euHjPld_9xto0P1ME 
 
A: Andreas Brøgger (interviewer) 
M: Sanne Kofod Olsen (Rektor, Det Kgl. Danske Kunstakademi)  

----------------------------------------- 

A: Hvornår var det du blev ansat? 

S: 2014 

A: Hvad er de vigtigste milepæle eller ting, der er foregået i den periode, som du vil fremhæve, for 
organisationen? 

S: I de fire år jeg har været der? En væsentlig milepæl har været at få Kunsthal Charlottenborg, som er en del 
af institutionen, op at køre, og køre godt, og der har været nogle strategiske baggrunden for. Og jeg vil sige, 
at de mål vi har sat os, dem nåede vi hurtigere end vi havde forestillet os, så det er jo en rigtig vigtig milepæl. 
På uddannelsesområdet, som jo er hovedområdet, kan man sige, der er også flere milepæle. Der har man i 
mange år arbejdet med nogle uddannelsesforandringer, fordi man i 2011 blev ... sagde ja... underskrev 
Bologna-aftalen, sagde ja til Bologna, og det førte nogle overordnede strukturelle ændringer med sig, fx at 
man fik en bachelor og en kandidat, som man lavede på papiret, kan man sige, men som man ikke lavede i 
praksis. Så en af de milepæle i en her periode har været at etablere et rigtigt bachelor-program, et afsluttet 
bachelor-program. Før var det en grunduddannelse på to år og så tog man det tredje år, på professorskoler, 
og så havde man tre år derefter. Så man har i mange år haft en 2+4 model og den fastholdt man egentlig i 
praksis, men på studieordningspapiret havde man en bachelor og en kandidat. Og det vi så har gjort er, at vi 
har lavet en bachelor, der er tre-årig, et tre-årigt program på bachelor, og et tre-årigt program på kandidaten. 
Og det er også lidt af en milepæl, for der havde vi jo stor modstand fra skolerne tidligere, så det var rigtig 
fedt at det kunne lade sig gøre, og det lod sig også gøre med stor opbakning. En anden milepæl har været at 
etablere Institut for Kunst, Skrift og Forskning, i starten hed det Institut for Forskning og Tværgående 
Undervisning, og det beskriver måske lidt bedre hvad det er, fordi det er et institut, hvor vi har ansat en 
institutleder, der skal stå for institutionens vidensgrundlag, som jo hos os både er videnskabelig forskning og 
det, der hedder kunstneriske udviklingsvirksomhed, også kaldet KUV. Og der blev ansat en akademiker, som 
bla er leder for alle de ph.d.ere og post-doc'er på institutionen. Det havde før ligget under rektor, men i og 
med at der kom flere penge til post-doc'er og ph.d.ere, så jeg det som meget hensigtsmæssigt at skubbe det 
væk og også have en anden forskningsleder for området. Instituttet er også en paraply over KUV og KUV, 
kunstnerisk udviklingsvirksomhed, det bliver koordineret af en lektor på skolen, vores lektor i keramik, som 
koordinerer KUV-indsatsen og også er med til at organisere den. Så der er sådan et lille team omkring det, 
hvor jeg også har deltaget i. Så det er også lidt af en milepæl at få klargjort videngrundlaget for institutionen 
og få arbejdet konstruktivt med det, og få udbygget det ikke mindst, også i forhold til alle de medarbejdere, 
der er ansat med KUV, som både er lektorer og professorer. Så det er milepæle, absolut. 

A: Du nævnte, at der var modstand mod den bevægelse fra 2+4 til 3+3? 
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S: Jamen, der var bare modstand mod Bologna i det hele taget. Det er sådan typisk akademiet, kan man sige 
ikke, at dengang man begyndte at snakke om nu skulle de kunstneriske uddannelser ind under Bologna-
hatten, altså, som er den her europæiske norm for videregående uddannelse, som gør det lettere at udveksle 
mellem landene, og så videre. Så var der stor modstand mod det, lidt baseret på at man muligvis forestillede 
sig at det ville betyde en akademisering. Men Bologna handler ikke sådan om en akademisering 
nødvendigvis. Bologna handler om en ramme, og den handler om uddannelsesmobilitet og den handler 
selvfølgelig om – og det ved du selvfølgelig også godt, når du arbejder med uddannelse her – den handler om 
fælles normer for, hvad er en bachelor og hvad er en kandidat, hvad er indholdet i dem, ind med ECTS-point, 
og så videre og så videre. Men det er jo stadigvæk inden for de kunstneriske uddannelser at vi arbejdet, og 
der er jo ikke nogen eksplicit krav i Bologna-aftalen overhovedet om, hvad indholdet skal være i 
uddannelsen, så i højere grad en ramme, men selvfølgelig også et point-system, så uddannelsen bliver lidt 
mere defineret ift hvordan man etablerer normer for uddannelse, og hvordan man værdisætter 
uddannelsesindholdet. Og det er selvfølgelig en meget stor ændring for kunstakademiet, hvor man har haft 
en tradition for professorledede afdelinger, som du jo kender rigtig godt, hvor professoren sådan set har 
bestemt det hele, og professoren har så en lille stab omkring sig til at sørge for at det kom til at ske, og så 
kom professoren og underviste lidt engang imellem. Og de tider er jo forbi, også på Billedkunstuddannelsen, 
hvor man kan tillade det, fordi det var jo lidt op til professorens samvittighed hvor meget de havde lyst til at 
komme og hvordan deres undervisning var... så kunne de studerende vælge lidt efter det, om de synes det var 
interessant at gå hos ham eller hende. Men det er jo ikke noget som.... hvis man snakker om det i dag, så 
lyder det som noget der er sket i den fjerne fortid, men det er det sådan set ikke på kunstakademiet, det er en 
meget nær fortid, og derfor har det her Bologna-skifte været meget stort, fordi det var en helt anden form 
for... eller et paradigmeskift nærmest, men en helt anden form for uddannelseskultur, der ligger i Bologna, 
som selvfølgelig kommer fra universiteterne, og som man har skullet apllikere på de kunstneriske 
uddannelser, og som har skabt meget stor frustration og vrede mange steder, og gør det stadigvæk. Lige nu 
har de diskussionen på Filmskolen fx, hvor der er en meget, meget stor debat om det her.  

A. Og når du siger om modstanden, at det er så nogen af de ansatte, eller de studerende? 

S: Det har både været ansatte og studerende. Der havde tidligere været protester, meget aktive protester, mod 
at man ville etablere Bologna, fordi min forgænger Mikkel Bogh han havde... eller: både Bologna og den der 
3+3. Min forgænger Mikkel Bogh havde prøvet at implementere det nogle år tidligere, og det blev 
underløbet, faktisk, af nogle af professorerne, med opbakning fra de studerende, så det simpelthen ikke 
kunne lade sig gøre. Men jeg tog fat i processen på en lidt anden måde, og jeg vidste at jeg havde 
opbakningen nogen steder, og så arbejdede vi med det, og jeg arbejdede med en meget inddragende proces, 
så alle blev hørt, og de studerende også blev hørt, og så endte vi der, uden ballade, faktisk.  

A: Og du fik omdannet den? 

S: Jeg fik omfattet den.         

A: Hvordan i forholdet til ministeret i den proces? 

S: De var ikke aktive i det. De blander sig sådan set ikke i den form for detaljer. De var bare meget 
overrasket over, at det kunne lade sig gøre uden protester (griner) 

A: Fordi de havde hørt om forhistorien? 

S: Ja, fordi de kendte til forhistorien.  
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A: Men var der så i praksis, som du siger, en række år, hvor det var en 2+4 model stadigvæk? 

S: Ja, studieordningen sagde, at det var en bachelormodel, 3+3, men i realiteten var det 2+4, altså i den 
fysiske virkelighed, om jeg så må sige.  

A: Og det var fordi at...? 

S: Det var fordi, at man lavde det, men man sagde, at det var bare på papiret, men ikke i praksis, så man 
fastholdt 2+4 modellen ikke? 

A: Men formelt lavede man op til... 

S: Formelt levede den op til 3+3. 

A: OK. Det er superspændende med de her modsætninger, der er der. Jeg er selvfølgelig rigtig interesseret, 
som jeg skrev til dig, i det med interessenterne. Kunne du remse op, hvem der er akademiets interessenter? 

S: Ja, det kan jeg sagtens, for jeg har lige lavet omverdensanalyse, så det er fresh in mind. Den skulle jeg 
have sendt til dig, men den er ikke helt færdig nu, der er nogen der skal afslutte den. Altså, fordi institutionen 
jo sådan er lidt dobbelt, ikke.... der er en kunsthal, der vender udad, og skal have noget publikum. Så der er 
nogle interessenter der – det er et potentielt publikum til kunsthallens aktiviteter. Interessenterne på 
uddannelsen er jo i og for sig nogle helt andre. Det er jo en mangfoldighed af alle mulige. Der er det, man 
kan... hvis man ... jeg kan remse dem op, sådan fødekædemæssigt. Altså interessenterne er jo talenterne, atlså 
dem der søger ind – det er vigtige interessenter. Vi skal have gode ansøgere, og det får vi også, der er masser 
af dem. Andre interessenter er på sin vis studerende, som jo er en form for brugere, selvom de også er en del 
af det. Man kan sige, de er måske ikke direkte interessenter fordi de er på institutionen. Den måde jeg har 
valgt at lede på er at inkludere dem temmelig meget, så de, kan man sige, de har selvfølgelig ikke haft 
samme rolle som ansatte, men de har været med til at forme institutionen. Men alligevel er de jo et eller 
andet sted brugere, og dermed også interessenter. Hvis man taler om, hvem er så alle de andre? Hvem er 
aftagerne? På uddannelsen har man også et aftagerpanel, som man har det på universitetet, og aftagerne er jo 
mangt og meget. Det er hele kunstlivet, kan man sige, men også lidt til ikke? Hvis man ligesom skal gøre det 
op i små kasser, jamen så er aftagerne selvfølgelig gallerister, for eksempel, det er Statens Kunstfond 
(griner), det er museumsfolk og kunsthalsfolk, kuratorer der laver udstillinger. Det er købere, folk der køber 
kunst. Det er kommuner også, lidt ligesom staten, altså staten og kommunerne er aftagere af kunst i det 
offentlige rum, for eksempel, og også andet kunst. Kommunerne er også interessenter, det er selvfølgelig 
også den brede offentlighed og politikere, som er lidt mere diffus – hvem er det egentlig der interesserer sig 
for vores uddannelse her. Men det er selvfølgelig meget kunstmiljøet, eller de kunstprofessionelle, der er de 
direkte aftagere. Så er der også en aftager i form af uddannelser, selvfølgelig, der er de videregående 
uddannelser, som vi selv er, der jo også er en aftager. Men der er også højskoler og kulturskoler, BGK-
skoler, som er aftagere i form af at det er potentielt arbejdsmarked, mere konventionelt arbejdsmarked end 
det her kunstmarked, som jo ikke er et arbejdsmarked, men en måde at tjene penge på. Så der er en meget, 
meget bred vifte af ... eller måske er den ikke så bred... der er en vifte af aftagere, som nogenlunde inkluderer 
dem, jeg har sagt nu.  

A: Er der andre interessenter, tænker du...? Du nævnte, talenterne, de studerende og aftagerne.  

S. Jo, og aftagerne er sådan en bred interessentgruppe, der egentlig er findelt i gallerister, stat og kommune, 
kulturskoler, videregående uddannelser, altså, uddannelsessystemet. Museer og kunsthaller, som en kategori 
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for sig, for den kan ikke sammenlignede med gallerierne. Det vil jeg sige er aftagerne. Det kan godt være, 
jeg har glemt nogle. 

A: Det kan man så sige, at det er jeres output – de studerende kommer derud. Og for at I kan eksistere, hvem 
er det, der...? 

S: Ja, det er politikerne, ikke? Altså der er jo politikere og embedsmænd, som også er klare interessenter, 
ikke? Fordi samfundet... (griner)... men det er jo en meget generel interessent ikke? Man kan sige, så har alle 
dem, som interessenter ikke?  

A: Og hvad med private fonde? Sponsorer? 

S:  Jo, de er også en form for... jo de er også interessenter.  

A: Forskningsstøtte... 

S: Ja, forskningsstøtte og projektstøtte af anden art, så de er også interessenter ja. Dem tror jeg, at jeg puttede 
lidt i kategori med stat og kommune, altså former for tilskudsgivere... 

A: Nå, på den måde... 

S: Ja, der er to lag i det. Det er aftagerne, men der er selvfølgelig også tilskudsgiverne, ja. 

A: Og har du så også i kunsthallen en interessent inden for murene? 

S: Hvad... altså det er klart, at kunsthallen har også fonde som interessenter, altså tilskudsgivere som er 
interessenter. Og det er klart, hvis man siger, tilskudgivere med alt hvad det indebærer af stat og ikke 
kommune i det tilfælde, men fonde, så er det selvfølgelig en meget vigtig interessent, som skal passes og 
plejes ikke? 

A: Og relationen til kunsthallen... kan du... jeg vil gerne høre lidt om historikken i det, men også hvordan I så 
har arbejdet med det i praksis? 

S: Ja, kunsthallen og skolerne blev.... kunsthallen blev lagt ind under billedkunstskolerne i 2011 – der skete 
virkelig meget i 2011 – der kom ny styrelseslov, man indførte Bologna, og så knaldede man lige den der 
kunsthal oveni, ikke? Og det gjorde man jo, altså, formentlig fordi det lå i samme bygningsværk (griner), og 
det gør den jo, og fordi at man så tænkte, at her kunne man hente nogle administrative fordele. Og 
selvfølgelig, tror jeg også, en væsentlig motivation var, at ligesom skubbe kunsthalsproblemet væk fra 
kulturministeriet, for de refererede jo direkte til kulturministeret som en selvstændig institution. Hvis man 
siger det negativt, så var det også en måde at give aben videre på, og aben endte så hos rektor ikke? Som så 
stod med det ansvar at prøve at drive den kunsthal der. Og den havde jo på et tidspunkt en lidt dårlig historik 
(griner), som ... med underskud, og ingen kunne få noget til at slå til og de manglede penge, og så videre og 
så videre. Så lavede man den her øvelse. Men lagde den ind under billedkunstskolerne og rektor blev så den 
øverste myndighed for kunsthallen, så den ligesom kom væk fra ministeriets direkte indflydelse. Og sådan 
har det vel været der i et par år, eller to år, da jeg startede, at den lå der under rektor, og det der var sket 
forinden var selvfølgelig, at man rent organisatorisk havde samlet en del af det administrative personale, 
altså den administration der sad ... kunsthallen havde sin egen selvstændige administration og den 
administration tog man op i administrationen på uddannelsen, så der var en administrationschef, en 
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økonomimedarbejder og så videre, og altså en der dækkede også det område. Fagligt kunnne man jo ikke 
gøre det samme, for kunstakademiet havde ikke faglige medarbejdere til at drive en kunsthal, så man 
bevarede det faglige personale i kunsthallen i form af direktør, som der også står i bekendtgørelsen at 
kunsthallen skal have en direktør – det er jo beskrevet alt det her i bekendtgørelsen for billedkunstskolerne, 
hvor kunsthal Charlottenborg i dag... jeg ved ikke om du har den? 

A: Jo 

S: Så havde man det kunstfaglige personale dernede og så havde man hele støttefunktionen oppe i 
sekretariatet. Og det var helt klart en rationalisering. Man kom af... eller hvad man skal sige... nu kan jeg jo 
tale kynisk om det for jeg var ikke involveret... man kom af med en administrationschef, for eksempel, og 
man kom vel også af med en økonomimedarbejder... 

A: På Charlottenborg...? 

S: ...på Charlottenborg, som så blev en del af administrationen. Man fik også en anden tillknytning til driften. 
Kunstakademiet har altid haft en drift med en masse betjente. De har så også skullet servicere kunsthallen, 
men nu kom det sådan ind under. Så der var en rationalisering, altså hvor meget det egentlig var i sidste 
ende, det ved jeg ikke... ikke så meget, som man måske havde forestillet sig. Men ihvertfald var det den 
situation, som jeg kom til, da jeg startede, at man havde foretaget de her ændringer. Noget af det som jeg så 
ligesom gjorde efter at der lige havde været et lille drama – det behøver vi ikke at snakke om – det var at 
arbejde videre med, hvordan man egentlig på det administrative niveau arbejdede med, altså, sammen med 
en kunsthal og en uddannelse. For det er jo to vidt forskellige ting. Man kan sige, at lønudbetaling er altid det 
samme, men lige pludselig skulle den økonomimedarbejder, der havde været vant til at sidde og lave løn og 
lavet budgettet osv for uddannelsen også lige pludselig deale med udstillingsregnskaber og -budgetter, og det 
var de simpelthen ikke vant til. Og jeg kom jo også med en erfaring fra et sted, hvor man producerede 
udstillinger og kunne måske se nogle andre ting i, hvordan det setup ideelt set skulle være og hvordan 
becidstheden om at det var to meget forskellige ting, skulle være, så det ikke endte i skænderier og 
forestillinger og usikkerhed og alt muligt om, kommer pengene nu, og hvordan gør vi det, og alt der her 
ikke? Så det var noget, der skulle arbejdes en lille smule med... eller en del med, der i de første par år, hvor 
jeg var der, for ligesom at få støttefunktionen på plads omkring kunsthallen og få etableret den bevidsthed, at 
nogle af os – det er sådan et lidt plat billede måske, men – to kasketter på, ikke? Altså jeg havde det som 
rektor, for jeg skulle også være chefen for chefen af kunsthallen, administrationschefen skulle ligesom 
jonglere mellem den ene dag, noget uddannelsesteknisk, den anden noget med forpagtning af cafe nede i 
kunsthallen. Og det samme med økonomimedarbejderne, der skulle sidde og lave skoleregnskab eller 
kontorregnskaber og budgetter og den anden dag var de lige pludselig involveret i komplicerede 
udstillingsregnskaber med fondsstøtte og hvad ved jeg ikke? Og det samme med driften, altså, men kan sige 
at der var også noget kulturelt i institutionen, at folk var en lille smule sure over, at kunsthallen var blevet 
lagt ind under kunstakademiet. De var bange for, at den tog for mange penge, for mange ressourcer og alt 
sådan noget. Så der var sådan noget... de er ikke en del af den her institution, vi gider ikke at arbejde for 
dem. Så der var også noget at arbejde med, ved ligesom at kunsthallen er ikke en eller anden institution, som 
vi er blevet påduttet. Kunsthallen er en del af den her institution og vi må ligesom arbejde med en 
anerkendelse og en accept, at det er én institution og den skal ligesom indgå i det samlede hele. Og det kunne 
komme til udtryk i sådan noget som at der lige pludselig stod skraldespande foran hoveddøren, altså noget 
skørt noget, som var sådan en slags små protester, men alligevel signifikante i forhold til at se den der 
modstand, der var mod kunsthallen. 

A: Hvor kom den modstand fra? 
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S: Den kom fra driften, faktisk. Men driften er jo meget dem, der går rundt på skolerne. Så man kunne 
meget, meget tydeligt se, eller mærke eller aflæse, at den modstand der lå ude på skolerne om at "det var 
også for dårligt at den kunsthal skulle være en del af skolerne", og så videre, at den ligesom smittede af på 
driften også. Så det var sådan set fra den gamle institution, hvor der er meget tætte forhold mellem 
driftsmedarebjderne, som i gamle dage hed betjentene, og så skolerne, fordi de er derude, de er sammen, de 
taler sammen. Så modstanden var der helt klart, og der skulle tages hånd om det simpelthen.  

A: Også fra de studerende? 

S: Ja helt klart også fra de studerende, og fra skolerne, altså det var på alle niveauer. Og det er der også lidt 
endnu (griner). Men det blev meget bedre, efter at det blev mere italesat. Altså jeg måtte italesætte det i 
mange fora, både ift driftslederen som skulle få sine medarbejdere til ikke at stille skraldespande foran 
hovedindgangen (griner). Jeg måtte også italesætte det i forhold til de studerende og sige jamen kunsthallen 
er en del af det her, og det er der ikke noget at gøre ved. Den skal de og de vilkår, så den kan fungere. Og 
også selvfølgelig over for andre medarbejdere, altså uddannelsens medarbejdere.  

A: I strategien kan man se læse om nogle af de broer, der så er lavet, mellem billedkunstskolerne og 
kunsthallen – var det noget I arbejdede med, at få lavet... 

S: Ja vi har prøvet at lave nogle broer... altså jeg slog nogle broer ned og prøvede at bygge nogle nye, for jeg 
synes at præmissen for samarbejdet, da jeg startede, eller den strukturelle præmis for, hvordan man så 
institutionerne sammen, synes jeg ikke var hensigtsmæssig. En af de ting jeg ikke synes var hensigtsmæssigt 
var, at fra akademiet har man altid haft det man kalder skolerådet. Og skolerådet var i gamle dage jo det 
styrende organ. Det var skolerådet der ansætte rektor og så videre og så videre. Efter styrelsesloven så blev 
indført – det er måske en lidt lang historie, men det skal nok ende med det, du spørger om – men med 
styrelseslovens ændring, så er det jo ministeriet der ansætter rektor. Men skolerådet eksisterer endnu som 
sådan et rådgivende organ, og det står også i bekendtgørelsen at skolerådet er der, og at det er rådgivende for 
rektor. Og der var så de her skolerådsmøder, der er fem om året, og det er fint med det, men kunsthallen var 
også med til skolerådsmøderne, og det gjorde ligesom at skolerådet lige pludselig havde meget stærke 
meninger om, hvad de lavede nede i kunsthallen, og hvordan de gjorde det. Det gjorde jo nogle gange... altså 
det er meget vanskeligt at lave et udstillingsprogram i kunsthallen, som skal godkendes af et skoleråd 
(griner), rådgivende, godkendelse af et skoleråd som mener noget helt andet. Så derfor gjorde jeg faktisk 
allerede inden der var gået et halvt år, så sagde jeg: kunsthallen skal ikke være med i skolerådet, skolerådet 
er i dag et uddannelsesrådgivningsorgan, det er ikke et rådgivende organ for hele den institutionelle styring. 
Fordi præmissen for institutionen jo ligesom havde ændret sig ret kraftigt med sammenlægningen med 
kunsthallen, som jo ikke er noget uddannelsesudstillingssted, men stadigvæk skal eksistere som en profileret 
kunsthal, og derfor må eksistere på nogle lidt andre præmisser, hvor kommandovejene måske er mere enkle, 
ikke? Så det blev skilt ad (griner). Og så kan man sige, at så kunne kunsthallen få lov at være lidt mere 
selvstændig i alt det her.  

A: Hvornår var det så? i 2013? 

S: Det var i starten af 2015, tror jeg. 

A: Og hvornår var det, der kom en ny direktør? 

S: Det var om sommeren i 2015, det var 1/9 2019, at Michael Thouber startede. Og det her skete sådan set 
efter, at Jakob Fabricius [direktør for kunsthallen før Thouber] var holdt op, men så sad Henriette [Bretton 
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Meyer, kurator i kunsthallen] stadig i skolerådet, og der var sådan nogle heftige diskussioner om uddannelse, 
og jeg tænkte det er jo spild af tid, at de sidder her (griner). Og så skulle man også diskutere budgetter og så 
skulle man diskutere kunsthallens budget og studerende og lærere sidde og mene noget om kunsthallens 
budget, og det var meget meget ukonstruktivt. Og også for at fokusere skolerådet som et uddannelsesråd, det 
var sådan set også rigtig vigtigt at få det på plads ikke? 

A: Og så kom Michael 1/9 2015 og refererer direkte til dig? 

S: Ja. 

A: Har der så været et andet rådgivende organ, et board eller? 

S: Altså vi har hele tiden talt om at vi skulle have et rådgivende board, men altså.. nu har vi haft den 
ledelsesform, at man snakker med hinanden, så Michael snakker jo også med sine medarbejdere i 
kunsthallen om udstillingsprogrammet og så videre ikke? Vi har ikke fået etableret det der rådgivende board, 
vi har hele tiden gerne villet, men vi har haft for travlt med noget andet. Det kan være, at Michael får sat det 
samme nu.  

A: Hvis du nu så skulle beskrive, hvad kunsthallens rolle og mission var før det her skete, altså før 
ændringen omkring skolerådet, og før den nye direktør kommer til, er der så en ... skiftes der prioritering 
der? 

S: Ja, jeg tror egentlig der var en uklarhed omkring "hvad skal kunsthallen egentlig?", som måske jeg blev 
lidt fanget i (griner) uden at – jeg er ked af ikke rigtig at kunne gå alt for meget i detaljer – men hvad skal 
kunsthallen egentlig? Altså: er det skolernes kunsthal, eller er det kunstakademiets kunsthal, eller er det en 
Kunsthal Charlottenborg på egne ben? Og Jakob havde helt klart den opfattelse, at det var Kunsthal 
Charlottenborg på egne ben. Og der kan man sige, at jeg kom så ind som leder med andre forventninger, 
fordi – og det skal selvføkgelig også ses i lyset af at økonomien var støt faldende, om jeg så må sige – og der 
blev færre og færre penge til at lave udstillinger for på kunsthallen, og der blev et større og større behov for 
at nå et bredere publikum og øge entreindtægten fx. for ligesom at det overhovedet kan køre rundt. Ellers så 
ville det blive en skole eller en uddannelseskunsthal, kunstakademiets kunsthal med skoleudstllinger eller et 
eller andet hele året rundt – hvis ikke man ligesom gik ud og sagde: "ok, nu lavet vi er andet greb, der er en 
forventning ude i omverdenen hos de her interessenter, politikere, også en bred offentlighed om, at 
kunsthallen det er et sted, man kommer, og har nogle gode oplevelser med kunst. Og det man kan sige... der 
har jo været meget heftig kritik af kunsthallen, at den lukkede sig om sig selv, de kunne ikke forstå 
udstillingerne og der kom ingen mennesker. Der var jo et eller andet år hvor der var 8000 gæster, som blev 
blæst ud i pressen. Det havde været meget kriseagtigt og der var for lidt publikum og det ene med det andet. 
Når man så lige pludselig sidder, som jeg jo så gjorde, og er ansvarlig for hele institutionen, også 
kunsthallen, så bliver man jo sådan lidt mere skrap i forhold til hvordan pengene disponeres og hvilke planer 
man laver i forhold til hvor mange penge man har, fordi økonomien hænger jo sammen. Og i det øjeblik at 
kunsthallen får et underskud, så går det ud over skolerne, så går det ud over undervisningen, og det er jo en 
meget, meget vanskelig ting, at det kan være sådan. Så dels et meget stærkt fokus på økonomien og hvor 
meget må kunsthallen bruge, også af udstillingsprogrammet og af budgetlægningen, hvor meget tænker man 
at det her koster og hvad koster det så i virkeligheden, osv osv. Ud over det, måske, konkrete problemer i 
forhold til budgetter, forventinger, planer og alt muligt, så kan man sige, at det jeg gjorde der i kølvandet på 
Jakobs afskedigelse, afgang, fratrædelse, hedder det vist, det var at sige okay, jeg lavede sådan en foreløbig 
strategi, der ligesom handlede om at kunsthallen skulle arbejde sig henimod at blive mere bæredygtig og det 
skulle den ved i højere grad at kunne række ud mod et bredere publikum, så publikum ligesom kunne 
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komme tilbage på charlottenborg, og det skulle ske gennem forskellige ting, gennem udstillingsprogrammet, 
som var rigtig fint mens Jakob var det, men også var til tider smalt... nogle gange skal man vise nogle kendte 
kunstnere og sådan noget for at folk gider at komme ind, altså der var intet fagligt i vejen med det, snarere 
tværtimod, det var fremragende på den måde, men det skulle så også være økonomisk bæredygtigt 
selvfølgelig, og vi skulle også i højere grad kunne tiltrække fonde til de aktiviteter vi havde på kunsthallen. 
Det skulle også i højere grad være rettet mod events, altså samarbejder. Vi havde allerede samarbejdet med 
Chart, som jeg så fortsatte der. Det var lidt på vippen på det tidspunkt. Vi fik sidenhen samarbejdet med 
CPH:DOX og andre små samarbejder med festivaler og sådan noget. Så det var egentlig grundprincipperne i 
strategien på det tidspunkt, og det var så også grundlaget for at gå ud og søge en ny direktør, det skulle være 
en der fittede ind i den her foreløbige vision, og som så skulle lave sin egen vision. Man kan sige, at det var 
på et oplyst grundlag at Michael blev ansat, også bl.a. fordi han kunne noget andet rent formidlingsmæssigt 
og kunne nå længere ud. Jeg formodede han kunn enå længere ud til en bredere offentlighed og også havde 
styr på hvordan man så gør det, markedsføringsmæssigt. Og så lagde Michael selvfælgelig sin egen strategi, 
der lå i det der spor, og var meget ambitiøs og fremragende, og det er den kunsthallen kører efter nu, og har 
kørt efter i de år, og som også bon'et ud virkelig positivt. Det var været sådan helt overvældende, at det 
kunne lade sig gøre., at publikum næsten er fordoblet og entreindtægten er firedoblet fra en halv million til to 
millioner og at fondsstøtten efterhånden er rimelig solid, ikke. Så det har været helt vildt positivt og 
fantastisk at en strategi på den måde har kunnet virke meget effektivt.  

  

A: Har du betænkeligheder ved den strategi, har der været noget vanskeligt i forhold til den strategi... 

S: Altså, der har været masser af vanskeligheder ved den, og det der med at kunsthallen blev adskilt på 
Skolerådet har været rigtig vigtigt, fordi skolerne der var imod sammenlægningen, de kunne jo sådan set 
godt lide den der mere faglige, kunstfaglige linje som Jakob Fabricius fx lagde, og de har stadigvæk sværere 
ved at genkende sig selv i den der mere udadvendte offentlighedsorienterede, publikumsorienterede 
programlægning i nogle tilfælde, ikke? Vi har jo hele tiden prøvet at have både lidt af det ene og lidt af det 
andet, så der var noget smalt ved siden at det brede, ikke. Man kan sige, det gør jo at skolerne og kunsthallen 
er to forskellige steder i forhold til orienteringspunkter i kunstlivet, og det har givet masser af problemer i 
alle de år, jeg har været der - der har hvert år været et eller andet ballade med Chart, for eksempel, som er en 
kunstmesse (griner) der finder sted på Charlottenborg, og som de studerende hader altså, og "hvorfor skal 
den være her", osv osv. ikke? Og så kan man sige, at i og med at man måske har kunnet se at det var med til 
at løfte Charlottenborg og man ikke behøvede at have det som et problem hele tiden, så er de måske også 
kommet til at acceptere det mere, men der er jo stadigvæk folk der er imod at det er der og ikke kommer til 
det, og alt sådan noget ikke?  

A: Er det både undervisere og studerende? 

SKO: Ja, både undervisere og studerende, absolut. 

A: Og ministeriet har så blandet sig mere eller mindre uden om i forhold til Charlottenborg eller? Altså: du 
siger ansvaret lægges over til dig. 

SKO: Ja, de blander sig ret meget udenom Charlottenborg. Det er jo ikke sikkert, at de havde gjort det, hvis 
det gik dårligt. De har været rigtig glade for den der positive udvikling, og jeg tror faktisk nærmest ikke, de 
selv troede på, at det kunne ske. Så de blander sig som regel ikke, når... nej, de har ikke blandet sig i det, 
ikke direkte ihvertfald. Men hvis du spørger om uddannelse, så... 
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A: Ja, det kan vi jo så vende blikket mod... hvordan har samarbejdet været med embedsfolkene  og 
ministeren? 

SKO: De ser jo stadigvæk - kunsthal eller ej - kunstakademiet som uddannelsesinstitution og rektor som en 
uddannelsesleder, og der er helt klart en problemstilling i det der med, at når man er rektor sådan et sted, er 
man så uddannelsesleder, eller er man mere en hybrid af et eller andet alt-muligt? Men Akademiet bliver 
stadig set som en uddannelse, primært en uddannelse der har en kunsthal, sådan stadig rent strukturelt fra 
ministeriets side, upåagtet hvor glade de er for hvordan det går i den der kunsthal, men vi er en uddannelse 
og vi sidder i KUR, som er rektorernes fællesskab, Kulturministeriets rektorer, tror jeg det hedder. Og der 
har jo især i ... altså ministeriet blander sig ret meget i uddannelsen, og det skal jo ikke være nogen 
hemmelighed, at det synes jeg ikke de er så gode til at blande sig i... og det er en af grundende til at jeg ikke 
skal være der mere.. eller ikke er der mere.  

A: Du blev træt af det? 

SKO: Jamen man kan jo altså ikke drive en uddannelse, hvis der hele tiden kommer nogen, der ikke ved 
noget om den uddannelse og siger, at den skal være på en bestemt måde. Og det er ligesom det, der har været 
tendensen i ... der har været sådan en ret stor konflikt i det sidste år. Ministeren besluttede, at man skulle lave 
en undersøgelse af de kunstneriske uddannelser, man satte en mand fra rytmisk musikkonservatorium til det, 
han kortlagde syv problemstillinger som virkede som om de var meget set ud fra et 
musikuddannelsessynspunkt og det blev så grundlaget for en diskussion af hvor vidt alle kunstneriske 
uddannelser skulle lægges sammen til en institution. Og det kan man så sige, det er så hvad det er. Man 
kunne have gjort det på andre måder, man kunne have foreslået andre former for sammenlægninger. Men 
noget af det, der så fulgte med den rapport, det var sådan en curriculær indblanding, at der er ting, de gerne 
vil have på uddannelsesniveau, at vi gør fælles. Fælles kurser, fælles tværgående kurser, evt. fælles 
kandidatuddannelser, altså ikke at alt skal være fælles, men at man laver en ny fælles kandidatuddannelse, 
hvilket også kan være fint nok. Men også en implicit forestilling om, uddannelserne fordi de er kunstneriske 
uddannelser, er ens struktureret. Så noget af det vi har siddet og diskuteret så sent som i sidste uge, er sådan 
noget som fag. På kunstakademiet har vi ikke fag. Vi har ikke hørelære og vi har ikke klaver og vi har ikke 
alt muligt andet. Der er kunsthistorie på første år, men ellers er uddannelsen jo meget åben og er baseret på at 
man vælger ind i noget, der er relevant for ens egen kunstneriske produktion. Det nytter jo ikke noget, at en 
der maler skal tvinges til at have et kursus i videoredigering. Det kan være, at de en dag finder ud af, at de 
gerne vil begynde at lave noget video, men så kan de vælge en workshop eller et lille kursus, eller hvad man 
nu kalder det, i videoredigering og starte der ikke? Men konservatorierne arbejder på en helt anden måde og 
de har fag, og det er hele året. Så om tirsdagen er der hørelære og om onsdagen er der duttelut osv. Så det har 
ikke bare handlet om en administrativ sammenlægning, som måske kunne give mening, det har handlet om at 
redefinere de kunstneriske uddannelser, så de bliver mere ensartede, på et ret detaljeret niveau. Og det synes 
jeg har været meget meget vanskeligt at diskutere med dem og jeg har også følt at de ikke havde lyst til at 
høre, hvad man sagde, når man fortalte om sin egen uddannelse, og det har jo givet mig sådan en underlig 
oplevelse af at... hvorfor fanden har de ansat mig, hvis de ikke gider at høre mine faglige argumenter for, 
hvorfor tingene er sådan, som er mine argumenter og som reflektrere undervisningen på skolen, en faglig 
diskussion vi løbende har på skolen blandt undervisere og mig om, hvordan man underviser der, og hvordan 
man udvikler undervisningen der, osv. Der er en problemstilling der, som er meget specifik og det er måske 
ligegyldigt lige her, men det der ikke er ligegyldigt er vel, at i den diskussion om sammenlægning osv. der 
figurerede kunsthallen overhovedet ikke! Hvis jeg nævnte, at vi har også en kunsthal, hvad tænker I med 
den? Nåmen det var ligemeget for det var ikke det, det handlede om, den var et andet sted ikke? Så på den 
måde bliver kunstakademiet set som en uddannelse og ikke andet. Og det konflikter jo sådan set med 
virkeligheden, for når man sidder i rektorstolen, så er kunstakademiet en uddannelse, men det er også en 
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kunsthal, og det er også alt mulig andet, kan man sige, ikke? Og det har ihvertfald været rigtig vanskeligt i 
det seneste år at navigere i, og overhovedet arbejde i, hvordan man ligesom både finder ud af, hvordan man 
finder ud af, hvordan uddannelserne skal udvikles, men også et perspektiv på institutionen som er bredere 
end bare det, at det er en uddannelse, fordi det er ikke bare en uddannelse – og det er jo en beslutning, de 
selv har taget på et tidspunkt.  

A: Men hvad er rationalet bag hele den undersøgelse og de stridigheder, der så har været ift hvad de har 
villet? 

SKO: Jamen, rationalet har jo været at styrke støttefunktionen ihvertfald, ikke? Og det giver fint mening. 

A: Fordi den skulle være fælles for uddannelserne? 

SKO: Ja, altså jeg synes ikke det giver mening at lave noget fælles ved de her uddannelser på landsplan, men 
jeg synes godt det kunne give mening på lokalt plan, at man havde en støttefunktion som i højere grad var 
fælles. Og det er selvfølgelig på det studieadministrative område ikke? I alt dets mangfoldighed. Der kunne 
man sagtens, måske godt, få en stærkere og bedre støttefunktion, hvis man var nogle flere, fordi vi er meget 
små institutioner. Men det har været et af deres rationaler. Det er så blandet sammen med en drøm om, at der 
også blev lavet en ny tværgående uddannelse, som var et eller andet, som ikke rigtig er defineret. Og også en 
forestilling om, at man kan lave – fra embedsmands side – det er meget uartikuleret fra deres side, men det er 
klart at hvis de kunne forestille sig én bekendtgørelse i stedet for syv ikke, eller i stedet for... jeg tror der er 
fire, fordi musik har en samlet bekendtgørelse og de er fire institutioner. En bekendtgørelse med alt hvad det 
ville indebære af en årsafrapportering, en strategi, en rammeaftale, en, en, en, en af det hele ikke? Så ville det 
jo være... dejligt for dem, fordi så kunne de spare nogle penge. Så man kan sige, det falder jo tilbage på at 
man også vil spare i staten, altså et væsentligt rationale bag det er to procentsbesparelsen ikke? Og den her 
effektiviseringstanke, der ligger i hele new public management, som jo er meget udbredt i dag. 
Effektiviseringstanken er selvfølgelig helt grundlæggende for det her.  

A: Og styring måske også? 

SKO: ja, styring... 

A: En rektor for alle... 

SKO: Ja, det ville være herligt ikke? Så skulle de kun tale med en, og der ville kun være en til at brokke sig... 
så det kan jeg godt forstå de gerne vil have (griner). 

A: Så der er både effektivisering eller rationalisering og en slags styring...? 

SKO: Ja, styring af institutionerne ikke? De bruger jo uendelig meget tid på at sidde og lave rammeaftaler 
med os allesammen ikke? Og selvfølgleig ville det være nemmere for dem med en rationalisering i staten, 
hvis de skulle lave færre rammer til alle, så der er også et indre krav til dem, at de også skal rationalisere i 
ministerierne. De skal også spare to procent jo, så man kan sige, at den der to proocentsbesaprelse, den er 
selvfølgelig en rød tråd i alt det her, fordi man hele vejen igennem skal imødekomme den på en eller anden 
måde ikke?  

A: Og hvad siger du så, som modsvar til sådan en bevægelse? Hvad fremhæver du?  
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SKO: Jeg kan jo for det første fremhæve, at jeg synes det er en rigtig dårlig ide og jeg synes også det er 
meget vanskeligt at arbejde med så mange forandringer, når man samtidig skal spare penge ikke? Og så kan 
man sige, at samtidig så er det et vilkår at vi skal spare to procent. Jeg har jo lavet alt muligt 
effektiviseringsøvelser eller rationaliserinsøvelser på kunstakademiet for ligesom at imødekomme det, ved at 
nedlægge flere professorater, omdanne nogle professorater til lektorater, så der stadig er bredde i 
uddannelsen. Vi har jo haft vores store forandringsproces samtidig med, at den her to procentsbesparelse 
ligesom er pågået ikke? Så der er selvfølgelig et indre liv i instititonen, der bliver nødt til at tage højde for 
det, og så spiller ministeriet sådan en plan ind, hvor jeg egentlig nok synes, at øbler og pærer er blevet 
blandet lidt rigeligt sammen. Og hvor man også lader en mand, der er rektor for et musikkonservatorie og i 
øvrigt er saxofonist, til at lave en plan, også en organisatorisk plan for et område, der er ret komplekst, og der 
kunne de måske godt have trukket noget rigtigt ekspertise ind, hvis man skulle have nogle organisatoriske 
overvejelser over, hvad kan bedst betale sig her, og hvad ville have det bedste rationale. På den måde har det 
også været lidt svært at tage alvorligt fagligt, må jeg indrømme, fordi de ikke ligesom er gået systematisk til 
værks i det her.  

A: Der var også en del studerende, der brokkede sig over, at de ikke rigtig var blevet hørt. Var det en 
konsulent...?  

SKO: Ja, sådan noget lal ikke, med post-its og sådan noget. Altså det var sådan nogle spørgsmål som 
"hvorfor ville det være godt med en fælles uddannelse?", så man kun ligesom kunne svare på én måde, og 
det protesterede de studerende jo over. Det var nogle workshops man holdt for studerende og medarbejdere, 
og som vi som rektorer ikke var med inde over. Vi var meget lidt i den proces, den var bestemt ikke 
inddragende. Og i det mål man forsøgte at inddrage medarbejdere og studerende, så var det ligesom meget 
manipuleret, at man spurgte om bestemte spørgsmål, der pegede i lige præcis den retning, man gerne ville 
have ikke? Og det var jo ikke objektivt, det kan godt være, at der kommer sådan en indigneret akademiker op 
i mig, som siger: "jamen det her er simpelthen ikke et sagligt grundlag at lave det her på". Jeg forstår ikkke 
hvorfor man fra ministeriets side har valgt den fremgangsform i stedet for for det første at bruge nogle 
professionalle konsulenter, for det andet at inddrage rektorerne noget mere, for det tredje for at se nuancerne 
i institutionerne - det har man ikke gjort. Jeg kan jo ikke vide, hvorfor de har gjort det, men altså, de har 
sikkert nogle gode grunde til det, men ... jeg har ikke forstået dem (griner).  

A: Ja, det er jo lidt interessant, at man nogle gange tænker: er det inkompetence eller .... 

SKO: Strategi? 

A: Ja. 

SKO: Ja, og det må guderne vide (griner) 

A: Nu har du selvfølgelig valgt at sige op, men der har været fortilfælde for den type situation, hvor der er 
kommet nogle krav og du skal på en eller anden måde få sørget for, at din institution imødekommer de krav, 
samtidig med at du måske ved, at der er en modstand imod dem? 

SKO: Ja, der har været sådan to frequently debated topics, og der er sådan en ongoing debat om 
beskæftigelse og det relaterer sådan set lidt til Bologna, akkreditering osv, altså at beskæftligelse er en issue i 
uddannelse. Man skal uddanne til beskæftigelse, og det er noget af det, man bliver vurderet på, når man 
bliver bedømt som uddannelsesinstituioner og det er noget af det, der også er et fast punkt i kvalitetssikring: 
hvad uddanner vi til? Hvad er et for et arbejdsmarked vi uddanner til? Der får vi jo hvert år nogle dejlige 
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statistikker, som viser at arbejdsløsheden for billedkunstnere er rigtig rigtig høj og de kan ikke få jobs og 
sådan noget. Der kan man sige, at det er jo ikke nogen overraskelse, for der er jo ikke nogen jobs for 
billedkunstnere. Billedkunstnere, de bliver små selvstændige, og det er den måde de lever på ikke? Der kan 
man sige, at der er en politisk tonedøvhed over for det, egentlig ikke blandt alle, der er faktisk nogle 
politikere, der sagtens kan forstå det, men det er ligesom blevet sådan en embedsmandsting, at nu skal vi 
måles på de der arbejdsløshedstal og uh, her er noget galt, det ser grimt ud - de er jo arbejdsløse, de stakkels 
billedkunstnere. Vi må lave uddannelsen om. Det er muligvis stærkt påvirker af moderniseringsstyrelsen og 
alt muligt andet, og så er det ligesom embedsmændendes tilbang til det her, uha, det må vi prøve at lave om 
på. Hvordan gør vi det? Jamen, vi synes I skal have entreprenørskab som en del af undervisningen, vi synes I 
skal gennemføre sådan en kunstpædagogisk skole (griner), samtidig med at vi reducerer i uddannelsen hele 
tiden. Og det er jo nogle meget specifikke curriculære krav, ikke? Det var også en del af det her 
sammenlægning – der blev det også blandet ind. Der kom så en ting til på, og det var undervisning på tværs 
af uddannelserne. Det kan man sige, at det er noget alle rektorerne er ret meget imod, fordi det kan ikke lade 
sig gøre i praksis. Det er umuligt at lave fællesforløb, de ville bare drukne i akrobatik, på en eller anden 
måde, fordi alle har forskellige måder at gøre tingene på osv. Men det er især det her 
beskæftigelsesspørgsmål som er virkelig svært at diskutere på skolen, fordi beskæftigelse... employment... 
altså hvad har de spist deroppe i ministeriet...? Fordi sådan tænker kunstnere jo ikke. De tænker "jeg er 
kunstner, jeg skal lave kunst, så tjener jeg nogle penge, så får jeg et legat, så underviser jeg lidt, så holder jeg 
foredrag, så har jeg hvis jeg er heldig en ansættelse i en del af mit liv" – det kender du alt til, med al den 
usikkerhed det indebærer og alt muligt, men sådan er det at være kunstner. Det er meget svært at sige noget 
andet i kunstmiljøet, så det har været virkelig svært ikke? Og så har det her krav om 
entreprenørskabsundervisning... selvfølgelig er det meget fint at lære at lave et budget, lave et regnskab og 
finde ud af, hvordan man bliver momsregistreret, selvom man bare kan ringe til skattevæsenet og spørge om 
det ikke? Men det er ligesom blevet en ting, en meget vigtig ting på dagsordenen, at nu skal vi også have 
noget entreprenørskab, og det bliver så også et standardiseret entreprenørskabsmodul, kan man sige, som 
skal passe til alle de kunstneriske uddannelser, selvom man kan sige, at der var måske andre måder at arbejde 
med det på en kunstuddannelse, fordi iværksætteri, selvorganiserng....selvfølgelig kan man sige at det er 
relevant for mange kunstnere at få noget lærdom om projektledelse fx, ikke? Menn det er jo en særlig måde 
at projektlede på, som ikke ligner andre tilfælde, hvor man nu fc har et orkester. Og så her de sidste år har de 
så også kommet frem med at de synes vi skal have pædagogik på skoleskemaet. Og det har man jo ikke... 
altså det var længe siden man havde noget der hed kunstpædagogisk skole, det er tyve år siden den blev 
nedlagt, måske tredive, og dengang var uddannelsen på den måde, at hvis man var uddannet på 
kunstpædagogisk skole, så kunne man blive gymnasielærer og man kunne også undervise i folkeskolen evt. 
Det kan man ikke i dag. Gymnasierne og folkeskolen anerkender ikke den kunstpædagogiske uddannelse 
som meritgivende ift at blive ansat på et gymnasie eller en folkeskole, og det er mange år siden, at det er 
forsvundet ud af lovgivningen. Så kan man selvfølgelig altid påstå, at kunstnere tager ikke skade af at lære 
lidt om pædagogik, hvis de skal vær eundervisre, men der er bare ikke nogle steder, at det bliver stillet som 
krav. Men det bider også lidt tilbage til Bologna og akkreditering og kvalitetssikring, fordi i akkrediteringen  

(resterende del af interviewet ikke relevant for masteropgaven og derfor ikke transskriberet) 
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Interview med Karin Markussen 
 
Dato: 23. november 2018  
Varighed: 47:36 minutter 
 
Lydfiler:  
Første del: https://drive.google.com/open?id=1Y1ssA3yt2O4_7x6kLE_Hd-qr6kLAfpjA 
Anden del:https://drive.google.com/open?id=1oE6S95r7kN5qUSp6ZWknfYfb10IBvmv2 
 
A: Andreas Brøgger (interviewer) 
M: Karin Markussen (Kontorchef, Kulturministeriet)  

 ----------------------------------------- 

A: Hvad har din rolle været i forhold til Kunsthal Charlottenborg her i Kulturministeriet? 

KM: Jeg har haft ansvaret herinde for relationerne til Kunsthal Charlottenborg siden 2007, hvor jeg blev 
kontorchef. Når jeg kigger over det tidsperspektiv, så har jeg de sidste år efter at Charlottenborg blev en del 
af Kunstakademiet haft meget lidt med institutionen at gøre ift hvad jeg har haft tidligere. Den funktion vi 
havde med den tidligere leder, hvor vi meget tæt inde over ledelsen, nogle gange jo faktisk det, der hedder 
skærpet tilsyn, så vi ligesom havde månedlige afrapporteringer på, hvordan gik alting, altså vi var meget tæt 
inde over ledelsen, så er det som jeg har af relation til Charlottenborg i dag, de årlige virksomhedsmøder jeg 
har med Kunstakademiet, hvor de har nogle mål stillet op for kunsthallens virke, og hvor vi kigger på 
hvordan det er gået med det, og de sidste år, altså siden Michael (Thouber) kom til, er det jo gået rigtig fint. 
Altså det har jo været en lang succeshistorie, og så længe det er tilfældet, så blander vi os ikke i ret meget. Vi 
diskuterer selvfølgeig de udfordringer der er, og som vi kender, at Charlottenborg jo altid har manglet penge 
til udstillinger, fordi det er så stort et hus, og selvom de har en bevilling på 8 mio, eller 10 mio kr, tror jeg 
oprindelig det var, så går rigtig mange penge til driften af det store hus og så videre, og der er ikke ret meget 
tilbage til udstillinger når det kommer til stykket. Det har været problemet faktisk fra starten af i 2007, at 
økonomien var meget stram. Og det opfatter man jo stadigvæk på Kunstakademiet, at nu har man haft held 
med med noget fundraising - hvad man har haft rigtig store problemer med tidligere - muligvis tror jeg, pgra 
den tætte relation til staten, hvor det i virkeligheden har været godt for kunsthallen at komme lidt væk fra 
Kulturministeriet og lidt tættere på kunstmiljøet et eller andet sted, sådan styringsmæssigt, fordi de så ikke 
bliver forbundet så tæt med kulturministeriet. Så det har givet nogle... eller også er det bare Michael der er 
dygtig til at fundraise, men de frygter jo at der kommer en dag, hvor det ikke er så nemt længere, og det er en 
udfordring vi drøfter med rektor hver gang vi sætter os ned og drøfter, hvordan året er gået. Men foreløbig, 
altså de sidste tre-fire år har det jo kun en været en rigtig positiv historie om kunsthal Charlottenborg, og det 
er jo fantastisk dejligt, det er vi fantastisk glade for, fordi vi har haft meget bøvl med institutionen gennem 
tiden.  

Min første relation til Charlottenborg, det var da jeg lige var blevet kontorchef, og så havde jeg planlagt før 
jeg blev kontorrchef, at jeg skulle på ferie i januar måned og så ringede en aller anden Politiken-journalist og 
sagde "hvor er Bo Nilsson?". Jeg ved ikke hvor Bo Nilsson er, "hvorfor spørger du om det?". "Jo, for nu var 
kunsthallen jo besat af kunstnerne". Så det var min start med Kunsthal Charlottenborg, at kunstnerne besatte 
den og i rigtig mange år var der jo et problem omkring kunstnersammenslutningerne som var vrede over, at 
de ikke havde den samme automatiske adgang til at udstille på Charlottenborg, som de havde haft tidligere, 
hvor de var fire kunstnersammenslutninger som simpelthen delte udstillingstiden mellem sig. Og det var jo 
det man med Karsten Ohrt.udvalgets anbefalinger havde forsøgt at gøre op med, og sige, at det er ikke den 
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type kunsthal vi skal havde fremadrettet, vi skal have en anden type kunsthal som har nogle mere 
internationale perspektiver, og hvor der er mulighed for at lave mange forskellige typer af udstillinger og 
ikke kunstnersammenslutninger, som jo er en speciel type udstillinger, jo ikke en særlig kurateret eller med 
et samlet udtryk, og der ville man gerne have mulighed for på Charlottenborg at lave den type udstllinger. 
Det var jo problemstillingen i mange år. 

A: Der blev du ringet op der, og fandt du ud af, hvor Bo Nilsson var henne? 

KM: Nej, jeg tror han var gået i hi, fordi han ikke synes det var så spændende at de der 
kunstnersammenslutninger havde bosat sig der, med temmelig mange flasker rødvin og temmelig mange 
negerboller. Mærkelig historie. De rykkede ud igen efter tre dage, så blev de trætte af det. Men så dels har 
der jo været den her problemstilling med kunstnersammenslutningerne, som var vrede, og så har der været 
problemstillingen med økonomien, som var stram og svær at få til at hænge sammen, altså gentagne 
kunsthalsledere har jo haft problemer med at først Bo Nilsson, så kom der en interim, Maria Gadegaard, og 
så kom Mark Sladen og så Jakob Fabricius, men det var efter at den var overgået til kunstakademiet. Hele 
vejen fra Bo Nilsson over Maria Gadegaard til Mark Sladen og faktisk også Jakob Fabricius der var det jo 
økonomien der var det store problem, at de havde simpelthen svært ved at tiltrække .. svært ved at lave 
udstillinger der kunne tiltrække i tilstrækkelig grad, og svært ved at tiltrække fonde. 

A: Var det pgra at man havde skiftet fra sammenslutningerne...? 

KM: Ja, jeg tror der var flere ting i det, jeg tror at fondene holdt sig lidt tilbage, fordi der var den her dårlige 
stemning omkring kunstnersammenslutningerne og også omkring, altså, Bo Nilsson, som jo.. ja der var nogle 
meget tvivlsomme ting i hans ledelse af institutionen. Og så var der jo også temmelig meget ballade omkring 
det under Mark Sladen fordi der var en periode, hvor man simpelthen nærmest ikke var publikum altså. Og 
så kom Maria ind i den periode, og lavede der store flotte udstilling, Til Vægs, som gik rigtig godt hjem. 
Men det var sådan en engangsting, ikke, som sådan lige satte Charlottenborg på landkortet igen, men det 
kunne ikke... det blev ikke ligesom fulgt op. Så valgte Michael Nellemann jo så også at skifte Maria ud med 
Mark Sladen, som jo var et internationalt velrenommeret godt kort, men som.. jeg tror det er svært at komme 
udefra i det danske kunstmiljø, altså særligt fordi du er så afhængig af de der fonde. Hvis du ikke kender det 
danske kunstmiljø, så tror jeg bare det er svært at komme udefra. Og så tror jeg måske heller ikke helt han 
var... i London kan man lave en anden slags udstillinger, fordi du har så kæmpemæssigt et opland, atlså du 
har 10 mio mennesker og der kan du sagtens finde 100.000 som interesserer sig for.. eller som gider at se en 
eller anden forholdsvis smal udstilling, men når du har 1,5 mio københavnere, som generelt jo måske ikke 
interesserer sig helt lige så meget for kunst, så bliver det sværere ikke? Så skal du lave noget der er lidt 
bredere, tror jeg. Så det var udfordringerne og hele tiden var det jo den der problemstilling med, at fordi der 
var alle de dårlige historier om både økonomien og om besøgstallet og om kunstnersammenslutninger, så 
bliver det svært at komme videre derfra. I den der ... altså der blev overvejet virkelig mange forskellige ting i 
det der lange forløb, hvor Charlottenborg ligesom blev ved med at være et problem, så blev der overvejet 
rigtig mange ting, og på et eller andet tidspunkt, foreslog man, at kunstakademiet kunne overtage 
Charlottenborg, og det var der meget skepsis omkring, men på den anden side set så tænkte man også, ja, 
hvis der kan skabes en eller anden form for synergi der, og det var mens Uffe Elbæk såvidt jeg husker var 
Kulturminister, og han var meget optaget af de kunstneriske uddannelser og talentudvikling og sådan noget, 
fordi han selv havde en uddannelsesbaggrund. Så han synes der var meget musik i den løsning, hvor 
Kunsthal Charlottenborg kom ind under Billedkunstskolerne. Jeg tror, at fra embedsmandsside var vi lidt 
bekymrede fordi, altså, Billedkunstskolerne havde også dårlig økonomi. På det tidspunkt var det også sådan 
en større ting i offentligheden, at de skulle spare, de skulle omlægge og sådan noget, og de studerende stod 
herhenne i gården og demonstrerede, så man tænkte.. at tage to dårlige økonomier og lægge dem sammen, 
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kommer der noget godt ud af det? Det tror jeg mere var vores rationelle embedsmandstankegang og nogle 
bekymringer omkring det, men sådan som jeg husker forløbet, så tog Uffe Elbæk på et tidspunkt og sagde: 
"Jeg stoler på Troels Kold.... er der en der hedder sådan? Som kom fra Aros.... 

A: Anders Kold? 

KM: Ja, Anders Kold, ja sludder, fra Louisiana, "Jeg stoler på hans vurdering, så nu ringer jeg og spørger 
ham, hvad han synes", og det gjorde han så, og så fik han en positiv tilbagemelding fra Anders Kold, han 
synes det var en rigtig løsning, og så besluttede han sig for at gøre det. Og så har det sådan set været rimelig 
langt fra os siden da, altså vi har ikke ... jeg har ikke nogen relation ..  jeg kender Michael fordi vi har mødt 
hinanden i nogle forskellige sammenhænge, men jeg har ikke nogen styringsrelation til Michael, det går helt 
uden om ... det går helt inden om rektor på Billedkunstskolerne. Det er rektor og kunsthalslederen, der 
ligesom finder ud af, hvad der skal ske, og det eneste vi hører til det, som jeg også startede med at sige, det 
er den der dialog vi har en gang om året med kunstakademiet om året, der er gået. Det kan godt være det var 
anderledes, hvis der var en hel masse problemer, men det er der jo ikke, ikke lige i øjeblikket ihvertfald. 

A: Hvis man så skulle spørge til den... altså man kan sige, at nogen har fået en ide om sammenlægning, og 
nogle har støttet op om den, men var det både et økonomisk hensyn og også måske et ... hvad skal man sige... 
altså en forestilling om, at man måske, selvom du har forbehold over for den løsning, kunne løse nogle af de 
økonomiske problemer og styringsmæssige, ledelsesmæssige eller var det mest... ja hvad var ligesom 
rationalet i den sammenlægning? 

KM: Altså jeg tror for Uffe Elbæks side handlede det meget om de synergier der kunne opstå og de 
muligheder der kunne være fra Kunstakademiets side ift at have en kunsthal. Og så det, at Mikkel Bogh ville 
det så meget som han ville det. Selvom det også var svært for ham, fordi der var så alt muligt bøvl 
efterøflgende med de studerende, og undervisere også, tror jeg, som mente at nu kom kunsthallen og sugede 
livet ud af kunstakademiet. Så jeg tror faktsk ikke der var nogen, der sådan mente at det var et økonomisk 
rationale, der lå bag for jeg tror alle var klar over, at du får ikke en rig ud af at sætte to fattige sammen, så jeg 
tror faktisk det var det mere indholdsmæssige, de synergier, der kunne være i det for de to institutioner, og så 
måske også det som jeg lige sagde i forbifarten før, at vi havde den oplevelse af at nu havde rigtig mange 
dygtige kunsthalsledere forsøgt at fundraise til kunsthallen uden at det ligesom var lykkedes, og fordi ... en 
del af analysen var selvfølgelig al balladen, men også at de var så tæt på kulturministeriet som de var, at man 
fra fondenes side sagde, at det var kulturministeriets kunsthal, og det måtte kulturministeriet finde ud af 
ikke? Og at det at de kom lidt længere væk og blev mindre associeret med Kulturministeiret kunne være fint, 
altså vi er heller ikke gode til at drive kunsthal, det er vi ikke, og vi skal heller ikke. Så også det, at de 
ligesom, ja, kom længere væk fra Kulturministieret og tættere på kunstmiljøet og sådan.... tror jeg altså, 
tænkte vi, fordi vi kan jo at fx det Kgl Teater som jo sådan set også er en statsinstitution som Kunsthal 
Charlottenborg var, og sådan set stadigvæk er, er jo også vældig gode til at fundraise, men de har jo deres 
eget brand, de er jo det Kgl Teater, og på den måde tænkte vi at jo længere de ligesom kom væk og fik deres 
egen identitet i stedet for hele tiden... at det måske kunne være godt. Og det tror jeg også, at det har vist sig, 
det har jo ihvertfald lykkedes for dem, hvad det ikke har gjort på noget tidspunkt tidligere. Der var ikke 
nogen af de andre det lykkedes for, at fundraise til udstillingsdelen. Så det tror jeg er den korte historie om 
det. 

A: Hvis man går tilbage til rapport Ohrt og Nørgaard – dels er de jo inde på den synergi der kan være med 
kunstakademiet, men de fremhæver jo også noget omkring hvad er visionerne for kunsthallen og ift 
økonomien, som så dukker op igen i høringssvarene til den nye bekendtgørelse i 2009. Jeg har læst dem fra 
ODM og BKF fra 2009, da den blev lagt ud i høring. 
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KM: Var det da man afskaffede bestyrelsen, altså den der... 

A: Nej, det er i 2005, der kommer man af med de 12 personer. Nej, det er i 2005 der er 12 personer, og i 
2009 der er det så ned til 2009, men det de hele tiden fremhæver, både i 2005 og i 2009, det er det her 
omkring økonomien, at det er vanskeligt at få til at gå op ift antal kvadratmeter osv. Altså det er 
Akademirådet, BKF og ODM, der nævner det. Men man har jo ikke ændret på bevillingen af den grund, 
hvad er det for et rationale der? Kan du sige noget om det? 

KM: Der var bare ikke vilje til ... fra ministrenes side, eller her i huset var der ikke vilje til at finde flere 
penge til Charlottenborg, selvom det jo blev fremhævet rigtig mange steder, at det var det, der var behov for. 
Personligt synes jeg da også, at der gik rigtig lang tid, hvor det så ud som om, at det var det, der var behov 
for ikke? Men jeg tror altså, at synspunktet nok også var, at staten måske ikke skal drive kunsthal på den 
facon, at det er sådan helt løsrevet fra, hvordan andre kunsthaller fungerer og de finansieringsforhold der 
gælder der, som har været en del af baggrunden for at den vilje ikke var der, og så har der jo bare været rigtig 
mange år hvor der ikke har været flere penge til kulturen, snarere tværtimod ikke? Så der var bare ikke den 
vilje til at gå ind og løse problemerne på den måde, hvor man ligesom fandt et eller andet x antal millioner 
og så ok...  

A: ja, det gjorde man så for at lappe hullet eller prøve på at råde bod på skaden... jeg tror der kommer en 
ekstrabevilling ved Bo Nilsson..? 

KM: Ja, men det var sådan en med tilbagebetaling, som jeg husker det, var det ikke det? 

A: Ja, og så tror jeg også at da Sanne Kofod kom til at der var 800.000 eller 1,2 mio kr. som man fik 
forhandlet sig frem til? 

KM: Hm... jeg tror det var de der, altså nogle andre Ohrt-penge, formidlingspulje-penge, der blev overført, 
som varig bevilling, den gang Sanne Kofod kom til. Så det var ikke nye penge. Det var nogle, de hidtil havde 
fået, men havde fået på sådan en mere projektagtig ... eller hvad? Fik de faktisk nogle penge fra Brandts? Det 
kan godt være, at de gjorde det – man tog nogle penge som Brandts tidligere havde fået og gav til 
Charlottenborg. Ja, det var nogle formidlingspenge til kunsthallerne, som også fulgte af et eller andet Karsten 
Ohrt-udvalg. Der er vi tilbage i historien ihvertfald. 

A: Ja, nu springer jeg så også lidt frem til nutiden, men hvis man ser den udvikling, hvor man kan sige, at det 
nu er bevist, at man kan godt overleve på den bevilling og få publikum inden for dørene, producere 
udstillinger osv., som man kan se nu, hvor det jo er vendt for Charlottenborg, på nogle af de parametre, både 
økonomisk og publikumstalsmæssigt, synlighedsmæssigt osv. så har man måske af flere grunde fundet en 
formel, hvor det fungerer. Hvordan tænker ministeriet så ift det, som Thouber har snakket om, at man måske 
ikke kan blive ved med det her – hvad nu hvis der kommer en periode, hvor det ikke går helt så godt...? Er 
det noget, der indgår i overvejelserne, hvordan forholder man sig til det? 

KM: Det er jo noget, vi hører, når vi taler med kunstakademiet, at det er en relevant udfordring. Samtidig så 
sagde Sanne Kofod faktisk også, da hun tiltrådte og vi snakkede om, hvordan det gik med kunsthallen, så 
sagde hun jo faktisk også, prøv lige at hør, jeg kommer fra – hun kom nede fra Roskilde (A: Museet for 
Samtidskunst) – vi havde altså færre penge til udstillinger end det, som der er på Charlottenborg – "jeg synes 
det ser fornuftigt ud med den økonomi, der er til rådighed". Nu sidder jeg for eksempel også med det Kgl 
Teater og de siger det samme: "Nå lige om lidt så udtørrer fondsmidlerne", og det har de sagt i mange år, og 
hvert år kommer der masser af nye fondsmidler, så der tror jeg måske også man er sådan lidt... ok, skal vi nu 
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se problemerne før de er der, eller skal vi lige vente til de kommer ikke? For mig  at se er der ikke noget, der 
tyder på at fondsmidlerne tørrer ud, fordi Charlottenborg bevæger sig længere væk fra det, der forhindrede 
dem i at få fondsstørre tidligere, nemlig deres tætte relation til staten og deres problematiske historie og 
ballade og alt sådan noget, og bliver mere og mere en succeshistorie ikke? Og fondene vil altid gerne støtte 
succeshistorier. Så jeg tror faktisk ikke... jeg hører selvfølgelig hvad der bliver sagt, både fra kunstakademiet 
og de andre, men jeg tror at vi lige venter og ser problemerne, til de er der. Vi har selvfølgelig ikke lyst til at 
kunsthallen skal begynde at tære på kunstakademiet. De har udfordringer nok ikke? Så det vil vi selvfølgelig 
være opmærksomme på, hvis det skulle blive tilfældet. Men Sanne var jo meget resolut, da Jakob Fabricius 
lavede det der hul i kassen, som han lavede, og det var endda lille ift det Bo Nilsson og andre typer har lavet. 
Hun var jo vældig resolut ift det ikke? Vi har ikke diskuteret det her internt, hvad gør vi nu, når 
Charlottenborg ikke længere kan rejse penge. Jeg tror vi er lidt mere sådan... det går godt, det er vi glade for, 
de er dygtige og det roser vi, og de har fået deres eget brand og deres egen profil i offentligheden, så vi tror 
på, at det kommer til at fortsætte, tror jeg. Altså jeg gør! For det er som sagt ikke noget vi har drøftet særlig 
indgående. Charlottenborg er kommet ret langt væk på den måde. Og det er vi glade for. Og det tror jeg også, 
at de skal være.  

A: Det er jo også en måde at få kappet noget af den historik af, den nære historik fra de år der, hvor man så 
laver et nyt grundlag – men det er kun mig, der spekulerer her... Det ligger altså under Billedkunstskolerne, 
så hvis jeg nu skulle spørge omkring fokuspunkter eller parametre i styringen... I kigger selvfølgelig på hele 
akademiet, herunder kunsthallen, men er der noget...  

KM: Der er en særlig del af deres rammeaftale med os, som handler om kunsthallen, og som har fokus på 
sådan nogle helt... hvor mange publikummer... der er nogle målsætninger for, hvor mange publikummmer de 
skal have ind, hvor mange... Det er meget sådan en kommunikationsmæssig... altså nu referer jeg fra 
hukommelsen, da det er et stykke tid siden jeg har kigget på den sidst, det handler meget om 
kommunikation, hvor mange de når med deres udstillinger, men også med deres webkommunikation og 
sådan noget. Det er sådan nogle nøgletal, som de opfylder, eller overopfylder gennem de sidste tre-fire år 
generelt. Og derfor er det faktisk ikke noget, vi har talt så meget om - det har mest været noget med at sige, 
hold da op, hvor er I dygtige, og hvor er det dejligt at se, og hvor er det godt, at det går så godt.  

A: Så det er ikke sådan at man justerer rammen nødvendigvis, fra år til år, ud fra sidste års resultat?  Altså 
måltallene? 

KM: Det kunne vi godt finde på. Det kan jeg ikke huske om vi har gjort. Der var en situation sidste år, hvor 
de havde skrevet på, at de ville lave en eller anden brugerundersøgelse, som de så ikke havde fået lavet, så 
der måtte vi sige: I har godt nok overopfyldt jeres publiikumstal og alt muligt andet, men I har altså så ikke 
helt levet op til det mål, som ... og det var lidt irriterende og ærgerligt, for det var jo ikke meningen at sådan 
en dum brugerundersøgelse skulle vælte det læs, men.... hvad var det spørgsmål var? 

A: Om I justerer måltallene? 

KM: Det kan jeg faktisk ikke huske, om vi har gjort, men det kunne vi godt finde på, fordi det gør vi 
generelt, når vi taler på de her virksomhedsmøder. Vi fik en melding fra vores departementschef at hun synes 
det virkede som om at man var meget forsigtig, når man satte mål, hun ville hellere have at man var meget 
ambitiøs. og så måtte man leve med at man måske så ikke opnåede det hele, men det var bedre at være 
ambitiøs end at være forsigtig. Og derfor har vi haft en dialog med de fleste af vores institutioner om de mål, 
som de overopfyldte. Og det kunne jeg faktisk godt forestille mig, at vi også har haft med 
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billedkunstskolerne - jeg kan bare ikke huske det helt konkret, om vi har justeret målet for publikum for 
eksempel.  

A: Men man kigger altså på det på den måde...? 

KM: Ja, så kigger vi på, hvad har I opnået ift det mål, der ligger og skal vi justere målet, så... fordi det ser jo 
ud som om at I er langt over målet fx, og det mener jeg at de har været på Kunsthal Charlottenborg.  

A: Hvad med ift økonomien? Kan man også sige... "nu tjener I selv en del penge og fondene støtter op, så nu 
giver vi lidt mindre..."? 

KM: Nej, fordi at de får en bevilling, Kunstakademiet, og den er de selv herre over, så vi kunne ikke finde på 
at gå ind og sige, nu tjener kunsthallen penge, så vi skruer lige ned for jeres samlede bevilling. Det tror jeg 
ikke vi ville finde på, men vi ville måske nok, lige løfte øjenbrynet, hvis vi kunne se at kunstakademiet 
ligesom "malkede" kunsthallen, hvis du forstår hvad jeg mener, altså trak penge fra kunsthallen ind i 
kunstakademiet. Der ville vi måske nok... ikke at der er noget, der forhindrer dem i at gøre det, men vi ville 
måske nok lige løfte brynet og sige "hovsa, er I nu sikre på, at det er en god ide"?       

A: Så der ser I alligevel lidt separat på de to, styringsmæssigt...? 

KM: Ja... altså, jeg har da også hørt løbende... nej, det ved jeg ikke om vi gør, for  det er Billedkunstskolerne 
der har ansvaret for kunsthallen og det er dem, der træffer beslutninger omkring prioriteringerne imellem 
dem, så sådan er det, men vi ville måske nok drøfte det med dem. Uden at vi ligesom ville kunne gå ind og 
bestemme, at "det må I ikke", men måske nok drøfte det med dem, "er I nu sikre på, at det er klogt, 
kunsthallens historie taget i betragtning, og skulle man nu ikke give dem mulighed for at bruge de penge, de 
selv tjener og sådan noget". Det tror jeg også meget hurtigt ville blive observeret i de kredse, hvis man kunne 
se, at der ligesom gik en pengestrøm den forkerte vej.  

A: Det skabte jo ihvertfald bekymring... 

KM: Der har ihvertfald været opmærksomhed om penge, der gik den anden vej, ja... 

A: Da det gik allervildest for sig, hvor man har været i allerstørst problemer på Charlottenborg, har man 
overvejet den længere historie som jeg indledte med der, altså "hvad er det for en institution?" 

KM: Altså at give den tilbage til kunstnersammenslutningerne? 

A: Ja, det er en dimension, men også om man kunne nedlægge Charlottenborg, altså bruge lokalerne til noget 
andet...? Har det været på tale? Og kunne man forestille sig det? 

KM: Altså, det har ihvertfald været på tale om man kunne udlicitere Charlottenborg, hvis du forstår hvad jeg 
mener, altså om man kunne udbyde det som en slags licitation, altså hvem vil drive kunsthal her, altså igen 
for at få det længere væk fra staten. Men ikke sådan for alvor, sådan som jeg husker det. Vi har drøftet det 
som en teoretisk mulighed, og jeg kan ikke huske om vi nogensinde har drøftet, at man også kunne nedlægge 
Charlottenborg. Jeg kan huske, at jeg har tænkt det selv, at nu havde vi nok prøvet alt, et eller andet sted i 
processen, altså måske var det i virkeligheden... men det har aldrig været noget, der sådan reelt er blevet 
drøftet. Jeg tror bare det er noget, jeg har tænkt - jeg ved ikke engang om jeg har sagt det.  
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A: Men det er måske en meget naturlig tanke, når man har kvadratmeter, som man er bundet til, ikke?  

KM: Præcis, kan man gøre et eller andet ved det... men jeg kan huske, at vi mere seriøst har drøftet om man 
kunne lave en eller anden form for udlicitering, eller man kunne spørge "er der nogen der har lyst til at lege 
sig ind i de her lokaler og drive kunsthal her?", altså igen fordi vi er ikke særlig gode til at drive kunsthal, og 
det skal vi heller ikke, men det kom meget meget tæt på i de perioder, hvor økonomien var så anstrengt som 
den var, ikke? Og hvor der var skærpet tilsyn og alt sådan noget, så der var vi alt for tæt på... Så der har vi 
overvejet det der med om man kunne finde en eller anden model, hvor det kom længere væk... omdanne det 
til en selvejende institution eller en eller anden måde at drive det på, som var mere bottom-up, eller hvad 
man skal sige, som var mere drevet af nogle andre interesser end dem, man sidder med som 
kulturministerium?  

A: Kan du sige noget om, hvorfor det er vanskeligt at drive en kunsthal for jer ift andre typer institutioner? 
Hvad er det, der gør det? 

KM: Jamen, vi driver jo heller ikke andre typer institutioner, altså vi har jo nogle statslige museer og nogle 
statslige ... det kgl teater er et statsligt teater ikke? Nationalmuseet er et statsligt museum, det er jo den type 
af andre institutioner som relateret direkte til os, de er store, de har et nationalt perspektiv, de har nogle 
nationale opgaver, alt det har Charlottenborg jo ikke. Og er altså så heller ikke stor, kan man sige. Altså man 
kan sige, at når den var statslig så er det vel på grund af ejerskabet til bygningen og så er det også sikkert på 
grund af kunstnersammenslutningerne og den historie der var med kunstnersammenslutningerne. Der var 
ingen af de der kunstnersammenslutninger, der ligesom selv kunne drive en kunsthal, så vi var ligesom dem, 
der fordelte udstillingstiden og så var der en mand, der tog sig af at hjælpe med at hænge op og gøre ved 
eller sådan noget, og det var jo den økonomi, de ligesom havde i udgangspunktet, og det gav måske mere 
mening fordi, at kunstnersammenslutningerne nok ikke selv kunne forestå den opgave, men da man så 
omdannede det til en egentlig kunsthal, så blev det bare på mange måder meget ulogisk, at det skulle drives 
af staten og ihvertfald så tæt på kulturministeriet som det blev ikke? Alle andre kunsthaller i København, 
eller i landet, er jo stort set selvejende institutioner eller private gallerier eller et eller andet, ikke?  

A: Eller kommunale! 

KM: Øh ja, er der nogle der er decideret kommunale? 

A: Ja, Nikolaj Kunsthal. 

KM: Nåja, den er kommunalt ejet, den er ikke en selvejende institution? 

A: Nej. 

KM. Nej, det er rigtigt ja.  

A: Så institutionstypen er en anden end resten i ministeriets portefølje 

KM: Ja, en anden type end de statsinstitutioner som vi har, som alle har en national opgave at løse, så var 
Charlottenborg måske mere lokal og mindre og sådan, og logikken i det blev vel også mindre og mindre, 
eftersom man omdannede det til en kunsthal ikke? 
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A: Så er der en enkelt ting i bekendtgørelsen, som har overlevet de her forskellige revisioner, og det er 
Forårsudstillingen. Den står stadig i bekendtgørelsen fra 2012. Hvad er baggrunden for det? 

KM: Historien, tror jeg. At man ikke ville trække tæppet under den del af historien. Forårsudstillingen har jo 
også været i problemer hen ad vejen, og jeg ved ikke... den er vel ikke hvad den var engang? Tænker jeg.  

A: Den har det vel ok, publikumsmæssigt? Og kvaliteten er vel også ok. 

KM: Ja, det har den.   

A: Selvfølgelig var den vigtigere i rigtig gamle dage... 

KM: Der var et stærkt pres på, at den skulle bibeholdes forskellige steder fra, og det var vel også fra vores 
vedkommende en måde at sige til Charlottenborg, at I har stadig en forpligtelse over for kunstmiljøet. I kan 
ikke blive ren kunsthal, vi har også prøvet løbende at sige til dem, altså, I må gerne lave 
kunstnersammenslutningsudstillinger... (griner) Der er ikke noget som helst problem i at lave 
kunstnersammenslutningsudstillinger, I skal bare lave nogle andre ting også, men I må gerne have dem inde. 
Fordi de pressede jo også gevaldigt på. Der har de kunsthalsledere der har været der bare ikke haft særlig 
meget lyst til det. Så det har været sådan en tilbagevendende diskussion med dem, som sådan set først 
stoppede da vi lavede aftalen med Den Frie om at de skulle lave kunstnersammenslutninger, så flyttede 
problemet faktisk fra Charlottenborg og over til Den Frie. Så har vi så haft kunstnersammenslutningerne 
brokkende sig over at de ikke kunne komme til på Den Frie på måde, de gerne ville og kunne. Og så har vi 
haft den dialog løbende med skiftende ledere og bestyrelser på Den Frie om at, husk nu, at I får jeres penge 
for at tage nogle kunstnersammenslutninger ind, så den er faktisk flyttet væk fra Charlottenborg den 
der kunstnersammenslutningsdiskussion, men vi har haft den løbende, altså ihvertfald indtil der... var det 
ikke også i 2009, eller var det 2011 - det kan jeg faktisk ikke huske... det var med Carina Christensen, så det 
var i 2009 – at vi lavede sådan en ordning med Den Frie, hvor de fik nogle penge for at have en forpligtelse 
over for kunstnersammenslutningerne. 

A: Så det var i virkeligheden en del af et større puslespil...? 

KM: Det var en del af løsningen af Charlottenborg-udfordringen. Som sådan set også har virket. Ihvertfald er 
der ikke så meget pres fra kunstnersammenslutningerne på Charlotenborg længere. Nu presser de så på ovre 
på Den Frie i stedet for (griner) 

A: I bekendtgørelsen fra 2005 står der, at Charlottenborg viser udstillinger og at man mod et vederlag kan 
tage en udstilling ind. Og den formulering udgår så i 2009 og er ikke kommet tilbage sidenhen.  

KM: OK. 

A: De har jo lejet sig ind, kunstnersammenslutningerne, og det var jo en del af det man også ville gøre op 
med, at man ligesom havde vundet hævd på, at man kunne leje sig ind på den plads. En kunsthal kan jo 
typisk ikke operere på den måde, at man tjener penge på det, men da man så begynder at have Chart-
kunstmessen på Charlottenborg, så er der nogle, der siger "hov, var det ikke det, der ikke var meningen", at 
man skulle ikke kunne leje sig ind og så optage lokalerne til sit eget projekt, som man så havde betalt for at 
være der med. Det er bare interessant, da jeg læste bekendtgørelserne, at der stod det med vederlag i 2005, 
som så siden er væk... 
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KM: Det må så være forsvundet fra bekendtgørelsen fra 2009...  

A: Ja. 

KM: Det kan jeg slet ikke huske, hvorfor det forsvandt.  

A: Nej, men det har vel været for at have en grund til at kunstnersammenslutningerne ikke kunne leje sig ind, 
ikke? Tænker jeg... Eller også har det bare stået der på en måde, hvor man tænkte, at det behøvede man ikke 
skrive... 

KM: Men kunstnersammenslutningerne betalte jo ikke noget for at være der tidligere.  

A: Gjorde de ikke det? 

KM: Det tror jeg ikke. 

A: Jeg troede faktisk at de lagde et beløb, som de... måske var det bare et kontingent fra deres medlemmer 
som de har brugt til at ansætte en regnskabsfører, men jeg troede faktisk at de også lagde et vederlag. Men 
det er var måske også en detalje. Men ihvertfald kan jeg huske, at der dels var debat om, at man fik gjort op 
måske med den logik, at man skulle kunne okkupere lokalerne ved at betale sig ind. Omvendt lukkede man 
så sådan set op for det, fordi man var i økonomiske problemer og havde brug for at udleje lokalerne. Der er 
jo mange institutioner, der er nødt til at gøre det, så der var noget debat omkring det med Chart, dels 
fra kunstnersammenslutningerne, dels fra andre aktører i kunstlivet, som påpegede, at nu gør man jo det 
samme som man havde gjort op med.  

KM: Hmmm....  

A: Kan du huske om I havde det oppe at vende? 

KM: Nej... jeg mener, at Chart er kommet til efter Billedkunstskolerne har overtaget.  

A: Ja, og jeg ved at Jakob Fabricius kæmpede imod det, fordi han syntes at det var... han ville jo hellere selv 
lave udstillingerne, eller at institutionen selv skulle gøre det... 

KM: Ja. Og der har kunstakademiet så tænkt "her kan vi tjene nogle penge" (griner). Jeg kan ikke huske, at 
vi har været involveret i den diskussion rigtigt. Men det er muligt, at det er min hukommelse, der... Der var 
faktisk også en periode, og det har muligvis været i den periode, hvor jeg ikke havde noget med 
Charlottenborg at gøre. Altså jeg havde ansvaret for kunststøtteområdet herinde, og i 2015 fik jeg så også 
ansvaret for de kunstneriske uddannelser, men ... nu kan jeg ikke huske... var det i 2012? Fra 2012-2015 
havde jeg så i virkeligheden ikke noget med kunstakademiet eller kunsthallen at gøre, en gang imellem når 
de skulle have virksomhedsmøde med kunstakademiet - dem der havde ansvaret for uddannelserne på det 
tidspunkt - så spurgte de sådan lige " har I nogle synspunkter på kunsthallen" og så sagde vi som regel.... et 
eller andet... men vi var ikke med til møderne og sådan noget. Så det kan meget vel have været i den periode, 
hvor jeg ikke havede noget med det gøre, og derfor at jeg ikke husker det.  

A: Det kan også være det har været en storm i et mindre glas vand, jeg tænkte bare, at det kunne godt være, 
at den var kommet op på det her plan, altså hvad må kunsthallen som statsinstitution gøre med de 
kvadratmeter, som man har støtte til.  
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KM: Ja. Det kan godt være, at det har været oppe. Der er en lillebittte klokke, der ringer, at det var været 
diskuteret det der med, om de kunne leje ud til private. Det er jo det, de gør med Chart.  

A: Ja. Det er kommercielle virksomheder, gallerierne... som lejer sig ind i en periode, hvor der kunne være 
en normal udstilling. 

KM: Ja. Men er det ikke kun en uge? 

A: Det er kun en weekend, men de blokerer sikkert lokalerne i en uge. 

KM: Ja det gør de jo.  

A: Men Thouber har jo gjort det til en del af sin strategi at han vil gerne have de her partnerskaber fx også 
med CPH:DOX, hvor man kan sige, at nogen udefra leverer noget indhold, som man kan fylde alle de her 
kvadratmeter ud med på årsbasis ikke? Så må man jo lave nogle samarbejder, så man kan få det til at hænge 
sammen, men hvor lige det partnerskab med Chart er meget kommercielt baseret. Det er ikke en udstilling, 
ikke en festival, det er en messe, som man så lægger lokaler til. Grunden til at jeg spørger om det er, at jeg 
har spurgt ham om det, om det er en udfordring for hans ledelse at han skal navigere ift det. Så tænker jeg 
bare på, om man havde set den udfordring herfra, eller om man har forholdt sig til den? 

KM: Jeg tror, at hvis vi har forholdt os til den, så ligger det muligvis i den periode, hvor jeg ikke havde så 
meget med det at gøre, men hvis vi har forholdt os til det, så har vi sikkert forholdt os til det juridiske i det, 
altså: "må de det, eller må de ikke det?" Jeg tror der er nogen, der her i huset har haft ... eller politisk har haft 
nogen interesse i at forhindre Charlottenborg i at lave sådan noget som det der. Eller gerne ville fremme det, 
for den sags skyld. Jeg tror man har ... eller jeg mener man... det er vel inden for det man tænker er den 
institutionelle frihed, var jeg lige ved at sige, altså det er armslængden ikke? Det er jer, der bestemmer 
hvilken udstillingsprofil I vil have, det blander vi os ikke i, det er jer der bestemmer osv osv. inden for de 
rammer, der nu ligger i bekendtgørelsen og sådan noget. Så hvis vi har forholdt os til det vil mit gæt være, at 
vi har forholdt os til det juridisk, altså: "Er der nogle juridiske problemer i det her, eller er der ikke?". Jeg 
ved godt, at der ude i billedkunstmiljøet er sådan en eller anden forestilling om, at man sidder og lægger 
skumle planer inde i kulturministeriet om, hvordan man gerne vil have at kunsten udvikler sig eller i 
virkeligheden har de mest paranoide derude en eller anden forestilling om, at vi sidder og lægger skumle 
planer for, hvordan vi kan ødelægge kunsten. Og der må jeg bare sige: det er ikke tilfældet (griner). Vi har 
meget stor lyst til at fremme kunsten i Danmark, men vi har det også sådan lidt, at det er ikke... der er 
institutionel frihed, det er der på det kgl teater, vi sidder ikke og bestemmer hvad det kgl teater skal opføre. 
En gang imellem kommer der nogle politikere, der gerne vil blande sig i, hvad det kgl teater skal opføre, men 
generelt så siger vi, at det er den kunstneriske frihed, der ligger på teateret, og på samme måde har vi det jo 
med Charlottenborg, ikke, at Michael Thouber er langt langt bedre til at se, hvad markedet og hvad publikum 
gerne vil have end vi er. Vi er virkelig dårlige til det (griner). Og det er heller ikke vores opgave. Så der er 
sådan nogle ret paranoide forestillinger derude, som jeg ikke ved, hvordan vi får sejlet op imod, men de har 
ikke ret meget på sig. Jeg kunne forstå, at der har været et møde i går om billedkunstnernes vilkår, hvor de 
også havde talt .... 

A: Ja, der er kommet en ny rapport... 

KM: Ja, den der rapport som også var beskrevet i Politiken, hvor der flere gange var blevet henvist til at 
Kulturministeriet jo bare er ude på at ødelægge det hele. Jeg ved ikke, hvor det kommer fra, men det kommer 
jo formentlig fra, at der har været mange år, hvor økonomien har været uendelig smal ikke? Så der har ikke 
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været mulighed for at give penge eller udvikle ting og sådan noget, så det er jo formentlig det, der er 
udgangspunktet. Men så tror jeg måske også, at billedkunstnere bare generelt er lidt et folkefærd, som lever 
på kanten et eller andet sted, og derfor godt kan være en smule... nej, jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det, 
men paranoid eller... (griner)   

A: Ja, man kunne også sige "vagthunde".. 

KM: Ja, på vagt eller sådan... så... 

A: Ja, og det kan man jo så bruge meget tid på, fordi de kræver svar og det ene og det andet, men det er 
selvfølgelig også meget fornuftigt, at man har nogle der råber op. Her tænker jeg også på den debat, der var 
omkring sammenlægningen af de kunstneriske uddannelser, men det fører nok lidt for vidt ift mit speciale, 
men det er selvfølgelig noget som... 

KM: Ja, sammenlægningen af de kunstneriske uddannelser? 

A: Ja, fordi man kunne sige, at set fra en kunsthalsleders synspunkt, så er der jo nogle allierede... ministeriet 
er en, rektor en anden, kunstmiljøet en tredje, det brede publikum kan være en fjerde... hvis han som leder 
kommer i problemer, så er han nødt til at kunne sikre sig at der er nogle, der vil hjælpe ham... 

KM: Så skal han have sine allierede i orden jo...  

A: Ja, så det med at kunne moblilisere nogle allierede, det er jo en meget udbredt måde at (griner), altså 
udbevidst eller bevidst at tænke på... hvem kan beskytte mig, hvis der sker et eller andet... hvem kan hjælpe 
til... 

KM: Ja. 

A: Der kan man måske hurtigt få lavet et fjendebillede eller tre... 

KM: Hmm... ja. 

A: Men er man måske som ministerium afhængig af, når man sætter nogle ting igang, at der er nogen der 
responderer på høringssvar og den slags, altså at der er en diskussion...  

KM: Hmm... jeg tænker at ... nu er det sjovt, at du lige nævner den der diskussion om uddannelserne... for 
der var der jo netop temmelig meget paranoia nede på kunstakademiet ift nogle af de andre uddannelser, 
hvor der jo faktisk sad en masse mennesker og syntes at det her var en rigtig god ide, men det kom aldrig 
frem, fordi det var paranoiaen på billedkunstskolerne der ligesom fik lov til at sætte dagsordenen. 
Konservatorierne i Jylland, Scenekunstskolen, de var faktisk meget positive over for det her. Der var i 
virkeligheden fem rektorer, der gerne ville og to der ikke ville (griner). Og de to fik så lov at sætte 
dagsordenen et langt stykke hen ad vejen ikke, og det var igen den der paranoia, altså det blev fremlagt som 
om, at nogle ville lukke kunstakademiet. Det stod der jo aldrig nogen steder. Det stod der ikke i Henriks 
rapport. Der stod at der skulle være en fælles ledelse af de institutioner, som i øvrigt skulle beholde deres 
egen identitet, deres eget navn, deres egne lokaliteter, men der skulle være en fælles ledelse hen over dem. 
Det er jo ikke at nedlægge et kunstakademi. Men sådan blev det fremstillet. Nå, fred med det, men det er 
bare et udtryk for den der paranoia, som findes i det der miljø, og som er specifik. Nu har jeg med alle 
kunstområderne at gøre, med alle de kunstneriske uddannelser, men som er meget specifik for billedkunst. 
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Du ser det også andre steder, men det er meget der, hvor den findes. Og jeg tillægger det egentlig sådan lidt 
den der meget udsatte tilværelse, som de fleste kunstnere har, og man har behov for et fjendebillede, tror jeg 
måske også i den situation, hvor man skal slås så meget for at holde sig selv kørende som kunstner, ikke? Så 
har man sikkert behov for et eller andet fjendebillede, eller behov for at fjenden ikke er det store onde 
marked eller nogen man kan personificere, en kulturminister, eller nogle djøf'ere eller et eller andet (griner).  

A: Forskning er et andet område, hvor det også er den her sag om Naturhistorisk Museum.. 

KM: Ja, for søren, ja. 

A: ... jeg ved ikke hvad fællestrækket er, men en fornemmelse hos de involverede af, at der er meget på 
spil...  

KM: Ja. 

(interviewet bliver afbrudt af andet møde, men var alligevel berammet til at slutte her) 
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Interview med Michael Bjørn Nellemann 

Dato: 9. maj 2019 
Varighed: 36:25 minutter 
 
Lydfil: https://drive.google.com/open?id=1DfFNJhbLy-v-z5Ax_qr3hF5mjnIX4Zxp 
 
A: Andreas Brøgger (interviewer) 
M: Michael Bjørn Nellemann (Direktør, Det Obelske Familiefond)  

 ----------------------------------------- 

AB: Du startede i 2017 i Obelske Familiefond? 

MN: Maj 2017, ja. 

AB: - og blev udnævnt i 2016, såvidt jeg husker? 

MN: Ja, det er korrekt. Ah, nu tror jeg godt, jeg ved, hvorfor du spørger om det... 

AB: Ja, fordi der gives en støtte til Charlottenborg, som annonceres på det tidspunkt... 

MN: Ja, inden jeg tiltræder her... 

AB: Kender du noget til baggrunden for den støtte? 

MN: Ja, det gør jeg. Jeg var lidt på sidelinjen i forhold til det, for jeg var jo på vej herind. Men hvis jeg nu 
talte med en journalist, så ville jeg jo sige, at det var bevilget før min tid, og at det havde jeg ikke meget at 
gøre med eller viden om. Men jeg tror godt jeg kan sige til baggrund, at formanden ringede til mig. Jeg tror, 
de var meget overbeviste om, at de skulle gøre det, men de ville bare lige vende det med mig, fordi jeg havde 
jo en fortid på Charlottenborg også. Jeg havde været formand for bestyrelsen i nogle af de år, hvor det 
faktisk var rigtig svært. Så jeg kan ikke sige, at jeg var en del af beslutningsgrundlaget, men jeg var da glad 
for, at man – før jeg tiltrådte – besluttede sig for at støtte Charlottenborg. Og vi har også forlænget støtten 
efter, at jeg er tiltrådt.  

AB: Ja, og der blev givet omkring 1-1.2 mio. kr, tror jeg...?  

MN: Ja 

AB: Og så har du været med til i januar 2018 at give... 

MN: ja, og jeg tror at man gav en et-årig støtte, fordi de i bestyrelsen venligt tænkte, at vi skal ikke binde det 
her for mange år frem, så de gav et års støtte, og så kom jeg jo til, og jeg synes det var en god ide at hjælpe 
Charlottenborg på alle tænkelige måder. Så jeg mener den bevilling nr. 2, du henviser til, den var tre-årig - er 
det ikke rigtigt? 

AB: Jo, ét år først, og så en tre-årig bevilling. Så kan du måske kommentere mere på den, som du var mere 
involveret i? For eksempel hvad har I lagt vægt på i uddelingen, hvad har været målsætningerne, baggrund 
etc.  
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MN: Har du set ansøgninger og tilsagnsskrivelser og sådan noget? 

AB: Nej, dem har jeg ikke set. 

MN: Det har jeg heller ikke i går, eller i forgårs, så jeg har dem heller ikke helt præsent, men jeg kan 
ihvertfald sige, at vi er et fond som gerne vil – hvordan skal jeg sige det – gerne vil forløse noget potentiale 
på samtidskunstscenen. Det synes vi er vigtigt. Og der syntes vi dengang – og nu siger jeg vi, selvom det jo 
er bestyrelsen der tager beslutningen og mig der indstiller, omend Charlottenborg er en af de sager, hvor vi 
har været meget på linje i alle vores diskussioner – vi synes, at Charlottenborg er en meget vigtigt brik i det 
puslespil, som udgør samtidskunstscenen. Det synes vi, kunsthallen er både i historisk henseende, og vi 
synes nok også, at den var det, fordi den ligesom var kommet op til overfladen under Michael Thoubers 
ledelse. Og vi synes, at det han fremviste for os, kunne være med til at genskabe en stærkere kunsthal i 
Charlottenborg-regi end der var – det må jeg jo sige - under min egen ledelse, da jeg var formand, hvor vi 
faktisk havde det svært både politisk og publikumsmæssigt, og måske mindre kuratorisk, men alligevel... Jeg 
vil godt stå ved, at jeg stod i spidsen for Charlottenborg, da det var allerallersværest, tror jeg, og vi løste 
ikke... vi knækkede ikke nødden, om man vil. Det synes jeg faktisk Michael Thouber har gjort. Det var han 
på vej til, da han sendte den første ansøgning. Så viste han, at han faktisk også var i stand til det, da den 
første bevilling løb over et år, og jeg synes også han de sidste tre år har foldet det endnu mere ud. Jeg synes 
det er et meget godt eksempel på, at hvis man får relativt rimelige driftsvilkår – så kan vi altid diskutere hvor 
de midler kommer fra, bagefter – men hvis man får rimelige driftsvilkår, så kan man faktisk gøre noget med 
Charlottenborg.  

AB: Ja, har der været nogle overvejelser over, at det var en slags... den etårige bevilling der... at når han så 
beviser at han kan udrette noget rigtig positivt med den første bevilling, så har den indflydelse på den 
efterfølgende bevilling? 

MN: Ja, det kan du godt sige, men også til din baggrund, så var fonden jo direktørløs i et halvt år, dels fordi 
min forgænger var fratrådt, og jeg var ikke tiltrådt, og derfor tror jeg at man i bestyrelsen måske tøvede med 
at lægge nogle bevillinger mange år frem, eller flere år frem, så der var formentlig en periode der, hvor man 
på bestyrelsesmøderne lige sørgede for at holde nogle projekter svævende uden at tage for langsigtede 
beslutninger... sådan fornemmer jeg det... 

AB: Ja, fint. Jeg ville selvfølgelig også lige spørge til historikken, fordi den har været vanskelig for 
Charlottenborg af mange forskellige grunde, har jeg dels kunne se gennem årene, men også opklaret ud fra at 
have nærstuderet det lidt, og du nævner at Thouber har knækket nøden. Hvad er det for en nød, han har 
knækket? 

MN: Jeg synes at – det kan blive en lang, lang diskussion, men nogle korte nedslag: så synes jeg at 
Charlottenobrg jo var en meget vigtig platform for samtidskunsten dengang sammenslutningerne var på 
deres højeste. Da var det virkelig et sted man søgte hen. Mange besøgende. Det gav en folkelig opbakning og 
en politisk opbakning, som gjorde at man stod relativt stærkt. Så var der en periode hvor man ville noget 
andet, hvor sammenslutningerne stod for skud, hvor de blev hældt ud, hvor man ville gøre Charlottenborg til 
en platform for international og måske endda lidt elitær og smal samtidskunst, hvor stedet jo tidligere havde 
haft en stor folkelig gennemslagskraft, qua sammenslutningerne, så der skete det historisk, at man lagde 
linjen om, man påtvang en omlægning af linjen fra politisk hold til noget der sådan set kunne være ganske 
godt, hvis man så også havde fulgt op med en form for grundfinansiering til det. Det gjorde man ikke. Og så 
havde man jo også samtidig dengang fået sig nogle velformulerede, velskrivende og vel-connectede fjender i 
sammenslutningerne, som var kede af at de var blevet sat på porten, og med rette. Så den folkelige 
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gennemslagskraft, den forsvandt, fordi kunstprojektet blev for elitært. Og den mere almindelige kunstneriske 
appel til støtte grupper, den forsvandt også fordi sammenslutningerne, som har talrige medlemmer, de 
murede i krogene, og det skulle de også.  Politikerne bakkede ikke op, ihvertfald bevillingsmæssigt bakkede 
de ikke op, og jeg er lige ved at sige at på andre fronter, bakkede de heller ikke. I den korte tid jeg var 
formand, der havde jeg tre - eller jeg er lige ved at sige fire - kulturministre, så der var meget stor 
udskiftning.  

AB: Ja for det er helt frem til sammenlægningen, ikke, med akademiet?  

MN: Jo. Jeg stoppede og bestyrelsen stoppede i forbindelse med sammenlægningen, og det må jeg vist også 
godt sige... man spurgte os om vi ville fortsætte i en form for advirsory board, eller en uformel bestyrelse, 
eller faktisk tror jeg man konkret spurgte om vi ville fortsætte i en bestyrelse uden beslutningskompetence, 
og det takkede vj nej til. Ikke fordi vi var særlig vrede eller skuffede, men fordi vi synes bare ikke det gav 
mening. Og da så Charlottenborg havde været i knæ i en rum tid - af både gode og dårlige grunde - så 
besluttede man sammenlægningen med kunstakademiet, man lagde kunsthallen under kunstakademiet, men 
du kender historikken... 

AB: Ja.  

MN: Og det tror jeg også jeg gør, men det jeg siger lige nu, det er lidt ud fra hukommelsen, jeg har ikke 
checket op på det. 

AB: Det er også lidt ud fra, hvad jeg har kunnet finde også. Så man har måske en situation, hvor kunsthallen 
har nogle fjender, kan man sige, altså man har ændret på profilen, og man har ændret opgaven, og man har 
også fjernet noget af - hvad kan man sige - opbakningen, adgangen til... altså folk der kan lave udstillinger, 
altså sammenslutningerne og så videre. Hvis man så spoler frem til nu, altså, det brud man laver på det 
tidspunkt, hvor man ændrer profilen, ansætter Bo Nilsson og siden Mark Sladen, og så ser man på, hvordan 
det ser ud nu, hvor det jo går godt, tænker man så.... sådan en forandring der, kan man lave sådan en uden at 
det er en "bumpy road", man kan sige Bo Nilsson var et særligt kapitel, fordi der var nogle andre forhold, der 
spillede ind i hans ledelse, men ellers... altså forandre institutionen...? 

MN: Nej, man kan godt kalde det en "bumpy road"... 

AB: Hvis du så tænker på den måde, I har støttet på - som du er inde på, staten har måske ikke givet det 
fornødne driftsgrundlag ud fra de visioner man har haft - der er I så kommet ind med et støttebeløb, som har 
haft betydning for kunsthallen... er det noget som I har kommenteret direkte, at det er fordi der ikke gives 
fornøden støtte eller er det mere en... hvordan har I.... formuleret... 

MN: Vi er meget påpasselige med at sige... - eller faktisk jeg tror aldrig vi har sagt, at vi giver, fordi der ikke 
gives fornøden støtte - fordi i et vist omfang lægger vi os også med vores støttepenge inden for sådan en bred 
ramme, som repræsenterer en form for demokratisk mandat. Hvis man nu forestillede sig en kulturinstitution, 
som vi støttede, blev udsat for meget stor beskæring, besparelse, så tror jeg ikke at man skal kigge til os, eller 
til de andre fonde, så tror jeg man skal kigge, hvor man sætter krydset næste gang. På den måde er vi ikke 
interesserede i at bedrive politik som sådan, og vi gør heller ikke... vi går ikke direkte imod... det har jeg ikke 
eksempler på ihvertfald... vi går ikke direkte imod politiske beslutninger. Det jeg synes vi kan gøre på 
Charlottenborg, det er, at vi sammen med ledelsen der, ved at give penge til det program de nu fremlægger 
over de år, hvor vi støtter, der kan vi vise, at Charlottenborg faktisk er på rette vej, og at de kan udfolde det 
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potentiale, som Kgs. Nytorv nr. 1 jo åbenlyst har, og det håber vi så også kan afstedkomme, at politikerne 
kan se, at det er et sted, man skal satse på, men det er jo en stor diskussion. 

AB: Ja, for man kan jo spørge, hvad sker der så når den her bevilling er udløbet ... det har han jo også været 
ude at kommentere på, Michael Thouber, han synes det kan lade sig gøre, men samtidig er det stadig usikkert 
for institutionen... 

MN: Jamen, jeg tror det er virkeligheden for mange kulturinstitutioner... det har det også været for nogle 
andre, som jeg har haft ansættelsesforhold til på forskellig vis, ikke? Så der må man nok bare kridte skoene 
og blive ved med at forsøge at skaffe pengene og jeg tror, at man kan.... der er tre hovedindtægtskilder ikke? 
Det er stat og kommune, altså offentlige midler, og så er det fonde, og så er det egengenererede indtægter og 
det er typisk entreindtægter, og så kan man supplere med andre småting, butikker, cafe og sådan, men de tre 
kilder, dem skal man jo have så god adgang til som muligt, og jeg tror ikke, at de – jeg tror sjældent de står i 
vejen for hinanden - jeg tror de kan supplere hinanden, og jeg tror, at hvis Charlottenborg nu var "på røveren 
igen", så ville politikerne blive fjerne i blikket, når man sagde at de skulle kigge til Charlottenborg, 
hvorimod at nu hvor Charlottenborg faktisk går rigtig godt på langt de fleste præmisser, så tror jeg at man 
kan få politikerne til at se, at det der er et sted man skal satse på. Så jeg tror meget på den positive tilgang, 
hvor man viser at et sted har et potentiale. Jeg tror ikke, at man kan klage sig til penge, eller græde sig til 
penge. Jeg tror man skal vise, at man har energi og gåpåmod og at noget kan lykkes, og så tror jeg at det er 
selvforstærkende, og det synes jeg faktisk, at Thouber er god til.  

AB: Og hvordan ... hvis man så tager den cyklus der, hvor man måske henter støtte et sted fra og også har 
bedre chancer for at hente støtte andre steder fra, er det noget som I som fond også koordinerer med andre 
fonde...? 

MN: Ej, jeg kan ikke lide at bruge ordet koordinere med andre fonde, for det er nok for stærkt et ord. Det 
ville næsten være karteldannelse. Det er vistnok ulovligt i andre brancher [griner], men vi taler med de andre 
fonde. Jeg kan godt finde på at ringe til en fond og sige: "Har I også hørt fra de her og hvordan ser I på det?", 
men det er mere for at få råd og dåd, vi koordinerer det ikke som sådan. Men iøvrigt er folk jo pæne og 
skrive, når de søger, at de har også søgt den og den fond, eller noget andet, ikke? Så det er ret transparent det 
der.  

AB: Så kan man forestille sig, at I godt vil gå ind og være dem, der løfter, indfrier det potentiale I ser i en 
institution, alene simpelthen? 

MN: Ja, det kan man godt. Vi har nogle gange gjort det alene, men vi har intet ønske om at være eksklusive 
som sådan. Det er meget dyrt at få eksklusivitet, kan du forestille dig, så vi vil gerne have at andre går ind 
også. Og alt andet lige står man også stærkere, hvis man som institution kommer og siger til en 
kulturminister eller en embedsmand i kulturministeriet: "vi har fire fonde der kan give os det og det beløb, så 
vi mangler faktisk kun det for at udfylde følgende". På en eller anden måde virker man stærkere, når man har 
overbevist fire fonde end hvis man "bare" i gåseøjne skal overbevise os herinde. Så vi har ikke noget ønske 
om at være alene.  

AB: OK. Nu har Thouber jo så faktisk også været ret dygtigt til... eller han har kommunikeret ret flittigt både 
på facebook, i medierne osv., der har været interviews med ham, og de sender jo selvfølgelig også 
pressemeddelelse ud, når de har fået støtte... og de har gjort meget ud af støtten, både fra jer, men også... 
altså, nu er der er en positiv udvikling i gang. Hvordan forholder I jer til den måde, hvorpå dem, I støtter, 
kommunikerer? Er det noget I holder øje med? 
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MN: Nej, det kan jeg også tale længe om, men i virkeligheden, må jeg jo... nej, lad mig bare gøre det lidt 
kort og sige at vi har ikke nogen stærk mening om, hvordan de kommunikerer, på vegne af ... eller rettere de 
kommunikere jo ikke på vegne af os. De må gerne kommunikere at de har fået støtte af os, hvis de synes at 
det kan være en styrke for deres fremtidige fundraising eller for noget andet. Det må de meget gerne. Vi 
fortæller også gerne, hvis nogen ringer og spørger: "hvorfor har I støttet dem eller dem?". Så fortæller vi 
gerne, hvorfor vi har gjort det. Men vi har ikke selv nogen kommunikationsafdeling. Vi har ikke nogen 
kommunikationsfolk ansat, og vi er sådan en lidt klassisk, gammeldags, ronkedor vil nogle sige, vi har ikke 
noget behov for at kommunikere. Du spurgte om vi holdt øje med... nej men vi følger med, men vi skal ikke 
godkende en pressemeddelelse som Thouber laver, eller vi skal ikke bestemme hvor vores logo skal stå eller 
... det går vi ikke ind i. Men vi... du skal også tænke på, at vi giver relativt store beløb til kulturinstitutioner, 
og andre institutioner som universiteter og steder der har - formentlig - langt større 
kommunikationskompetencer end vi har, og hvis vi har tillid til at vi kan give dem x antal millioner til et 
givet projekt eller program, så synes jeg også vi er nødt til at have tillid til, at det kan de kommunikere 
sagligt og nøgternt om. Så alt det for at sige, at vi har ikke nogen stærk holdning til, hvordan de 
kommunikerer. 

AB: Nej, og heller ikke hvis de IKKE kommunikerer? 

MN: Nej... vi har jo mange sociale projekter, som vi også støtter, og de har typisk til gengæld ikke 
kommunikationsafdelinger. Hvis man støtter et bosted eller et projekt inden for kommunen eller en 
idrætsfacilitet for børn og unge, de har typisk ikke kommunikationsafdelinger, og vi kommunikerer det heller 
ikke. Men vi har jo stor interesse - det har alle fondene - i at udleve en eller anden form for transparens, så 
man kan se alle vores bevillinger på hjemmesiden. Og nogen af dem slår vi også lidt større op end andre, 
men det er altså ikke... vi har ikke sådan en stor kommunikationsindsats, vi ruller ud.  

AB: Godt. Så nævnte du de parametre, som det går godt på for Charlottenborg. Er det nogle, du kan komme 
ind på... hvad er det I holder øje med, eller hvordan ved I at det går godt? 

MN: Ja, det kan jeg godt. Jeg skyder lidt fra hoften, ikke, for jeg har ikke forberedt det som sådan, men hvis 
jeg skulle prøve at sige, hvad jeg synes går godt, så synes jeg at DE faktisk kommunikationsmæssigt er 
kommet meget godt ud af en form for dødvande, hvor de har været gode til at sætte samtidskunsten i spil i 
forhold til politiske problemstillinger, og politiske dagsordener. Og det giver jo både en opmærksomhed 
omkring de udstillinger, der er, og det kunstnerne har villet med deres udstillinger, og så giver det en 
opmærksomhed i en lidt bredere gruppe i befolkningen. Fordi der er alt andet lige - jeg tror nok at Thouber i 
gamle dage drev et udstillingssted der hed 1% gjorde han ikke? Jeg tror at hans tanke var, at 1% af 
befolkningen interesserede sig for det, han lavede. Det er jo ikke så godt, hvis det var tilfældet for det, han 
laver på Charlottenborg. Det kunne han gøre den gang han var edgy or arty (med y), men nu er han jo nødt til 
at komme ud meget bredere, og det synes jeg de gør klogt, han og de gør klogt, ved at satse på samtidskunst, 
der forholder sig til vigtige politiske dagsordener. Så det ... jeg synes at hans kuratoriske linje er klog og 
samfundsrelevant og ikke-ekskluderende. Inkluderende kunne man vel så sige [griner]. Jeg vil tro, at der i 
kunstmiljøet sidder nogle og siger: "er det skarpt nok det der, er det konsekvent nok, er det rendyrket 
samtidskunst nok?". Og det er ikke en kritik, der jeg sådan vil støtte eller gå ind i, jeg tror bare at jeg kender 
scenen godt nok til at vide, at der er nogen som synes, at det der kunne godt være endnu skarpere. Jeg synes 
han gør det klogt ved at gøre det så relativt bredt og politisk funderet. Og det var en anden ting, jeg ville sige 
– det var kommunikation, og så var det jo indholdet, som jeg burde have sagt først selvfølgelig... Jeg synes 
også at hans besøgstal ser rigtig fornuftige ud, fordi de stiger. Jeg har selv været ramt af det der med at nogle 
journalister, de går meget op i hvor mange betalende gæster man har, og hvor mange gratister man har, men 
der skal man jo bare huske på, at en gratist er jo ikke nogen dårlig gæst. Der kan sagtens ligge et politisk 
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mandat som siger, at man skal have mange skolebørn ind til en given udstilling, og de betaler altså notorisk 
ikke, så de er i gåseøjne gratister, men det gør dem jo ikke til dårligere gæster, så jeg synes at hans besøgstal 
er valide og høje, og det glæder mig. Og så tror jeg også, at en vigtig succesparameter for ham må være, at 
han taler relativt direkte ind i det politiske landskab. Det tror jeg, at han er god til. Jeg tror... jeg gætter på at 
man er opmærksom på, hvad han siger, blandt politikerne. Det kan jeg ikke sige med sikkerhed, men jeg 
synes at han er forstandig. Og han er på en eller anden måde... er han journalist, det kan jeg ikke engang 
huske. 

AB: Nej han er vel egentlig kunsthistoriker eller moderne kultur, tror jeg... 

MN: Han er god til at tale ind i politiske problemstillinger, så folk lytter. Det synes jeg også må være vigtigt 
for institutionen. Og så var der en ting til, jeg ville sige... det kan være vi kommer til det, men det er jo også 
en lidt sjov konstruktion, at han nu så at sige ligger under kunstakademiet. Han driver jo en vigtig 
kulturinstitution i København, på en vigtig adresse, med et stort udstillingsareal, og et sted folk taler om, og 
alligevel så hører han under en meget lille uddannelsesinstitution, som er kunstakademiet, og der tror jeg at 
han må være godt til at... jamen det går jo den anden vej også... jeg tror at de to ledere for de to institutioner 
er gode til at få det her til at fungere, for man kunne godt se nogle problemer eller sammenstød, 
kunstakademiet og kunsthal charlotenborg imellem – det tror jeg også der har været faktisk i den nyere tid – 
det må der have været da Jakob Fabricius stoppede, om ikke andet så en budgetdiskussion. Han må være 
relativt pragmatisk, og det var Sannre Kofod måske så også - de fik det til at fungere rigtig godt. Det håber vi 
også, at han får med den nye, for det er en vigtigt opgave for ham at få det samarbejde til at gå helt glat 
igennem, ikke?  

AB: Må jeg spørge om en enkelt ting, som I fremhæver i jeres beskrivelse af, hvem I gerne vil støtte, så står 
der også "professionelt drevne institutioner", så det er også en dimension – det er du selvfølgelig inde på 
omkring det her med at tale ind i den politiske virkelighed, samarbejdet med rektor og så videre, og det 
økonomiske, tænker jeg også på, der har jo været problemer netop på den front.  

MN: Jo, men man kan jo godt drive en virksomhed professionelt og så have økonomiske kvaler... så jeg tror, 
at når du læser det på vores hjemmeside, så har det at gøre med, at vi også får mange ansøgninger fra mange 
glade og entusiastiske amatører, der vil alt muligt, og vi kan ikke simpelthen ikke rumme det hele, så jeg vil 
sige, at hvis man lægger en eller anden professionel barre et sted i landskabet, så er Charlottenborg way 
beyond. Det er stort set alle de kulturinstitutioner, vi kan finde ud af at tale om her, ikke? Så det er ikke en 
formulering man skal hæfte sig så meget ved, tror jeg. 

AB: Så er mit sidste spørgsmål faktisk om, hvordan ser Charlottenborg i kunstscenen i det hele taget, hvad er 
det for en rolle sådan en kunsthal har? 

MN: Lige Charlottenborg, eller kunsthallerne?  

AB: Hvis du kan sige noget om kunsthallerne først, og så måske zoome lidt in på Charlottenborg? 

MN: Hvis man er enig i den grundpræmis, at samtidskunsten er vigtig, at samtidskunsten som sådan er 
vigtig, og samtidskunstens forholden sig til øvrige problemstillinger er vigtige, så er det selvfølgelig af stor 
betydning, at vi har x antal kunsthaller over hele landet, og vistnok flest herovre omkring København. Det er 
jo institutioner som er, som burde være, og også for det meste er meget agile, om du vil, for de har OK 
driftsvilkår, de har ikke nogen samlingsforpligtelser, erhvervelsesforpligtelser, jeg tror heller ikke de har 
forskningsforpligtelser som sådan, selvom de indgår i nogle samarbejder ind imellem, så de skal "bare" lave 
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udstillinger og drive publikum ind til det, og sætte sig selv i spil i kunstdebatten og samfundsdebat og 
kulturdebat. Der synes jeg det er vigtigt at vi har dem. Og Charlottenborg er en hæderkronet, gammel en af 
slagsen, ikke, som også er med til at legitimere interessen for samtidskunst over hele landet. Fordi selv hvis 
man går lidt bred ud blandt folk... jeg tror stadig at man bruger det begreb nogle steder, at man siger "jamen, 
det er jo en Charlottenborg-maler", det vil sige, at det er en hæderkroning, det er noget meget positivt at være 
en Charlottenborg-maler, og hvis man så er lidt inde i branchen, så ved man at der må være mange mange 
mange tusinde Charlottenborg-malere, fordi med forårudstllinger, efterårsudstillinger, der har været 
debutanter, der har været alle mulige folk, afgangsudstillinger, alle mulige udstiller jo på Charlottenborg, 
men på en eller anden måde er det stadigvæk et kvalitetsstempel at have været omkring Charlottenborg. Du 
kan også sige "1754 og frem", ikke... det er jo en vigtig kulturinstitution på alle tænkelige måder. Så har der 
været ups and downs, det skal jeg være den første til at bevidne, men det gøjr jo ikke, at institutionen ikke er 
vigtig, tværtimod. Du sagde selv bumpy road før ikke? Det er jo meget rigtigt, sådan nogle bumpy roads må 
også vigtige kulturinstitutioner ned ad nogle gange... 

AB: Der har Thouber jo faktisk brugt historien i sin kommunikation ift "den har ligget der i så og så mange 
århundreder... selvfølgelig skal den fortsætte med at fungere", ja, så han har også brugt historien aktivt i sin 
kommunikation.  

MN: Ja. 

AB: Ja, så det var... der kan man sige, at Charlottenborg... hvordan den adskiller sig fra de øvrige også.  

MN: Ja. Man kan sige at Den Frie har jo også en historie, der godt nok går lidt kortere tilbage, men den går 
sørme også langt tilbage, og de to står i øvrigt som en form for modsætninger, selvom de har mange 
samarbejder på tværs ikke? Så der er meget historisk kapital i Charlottenborg og i nogle af de andre også, 
ikke? 

AB: Jo. Må jeg stille det sidste detaljerede spørgsmål, til, når I nu skal samle op på den her støtteperiode, er 
der så nogle ting – nu har jeg ikke set tilsagnsskrivelse og sådan noget, det tænker jeg heller ikke at jeg 
behøver, men er der nogle konkrete ting, I vil sætte kryds ved, om de er opfyldt eller ikke opfyldt? 

MN: Ja, det er der altid. Vi går altid ind og ser på, om det så rent faktisk er lykkedes det, der blev skitseret 
for os med ansøgningen. Og det er positivt, hvis man kan sætte mange krydser, det er klart. Men det ikke 
diskvalificerende, hvis ikke man kan sætte dem alle. Bare man har en form for fri dialog med modtageren, 
om hvad der er gået godt, og hvad der ikke er gået godt. Det er faktisk en udfordring for os nogle gange, at få 
sandfærdige tilbagemeldinger, fordi jeg har på fornemmelsen at man nogle gange gerne vil please os ved at 
sige, at vores penge er sørme gået til noget godt, og i øvrigt er der en anden ansøgning på vej, ikke? Så på 
den måde kan man godt komme til at tale det lidt op. Vi har stor interesse i at få sandfærdige og nuancerede 
tilbagemeldinger, og det synes jeg nu også vi får fra Thouber.  

AB: Og er der så nogle særlige ting i skal verificere, er det nogle tal eller..? 

MN: Ja, der er nogle tal, men jeg vil helst ikke sige dem her, hvis jeg ikke lige har læst dem i 
tilsagnsskrivelsen, men jeg kan sige mere generelt, at et succesparamter for Charlottenborg og den type 
institutioner, kunne være øget politisk bevågenhed, en anden form for publikumssammensætning, måske 
endda flere publikummer. Det kunne også være en mere mangfoldigt sammensat finansieringsplan, 
underforstået at hvis vi kommer med en bevilling, så kunne man tænke sig at vi var en eller anden form for... 
jeg vil ikke sige kvalitetsstempel, for det har Charlottebonrg ikke behøv for at bruge os til, men vi er seed 
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money i den forstand, at Charlottenborg kan sige til andre fonde og andre steder, at nu er det ihvertfald en 
fond, der må antages at vide noget om samtidskunst, der er gået ind med et stort beløb, og nu mangler vi 
følgende ikke? Så det er også et succesparameter nogle gange for os, at vi tænker – det er lidt et hårdt ord at 
bruge i vores verden - men vi tænker jo også på exit, altså hvad skal der ske når vores bevilling ophører, for 
selvom man nogle gange har fået for tre år eller seks år, og nogle gange hedder den også ni år, men vi kan jo 
ikke være i tid og evighed i hver enkelt institution, så det er noget vi tænker meget på, når vi diskuterer med 
modtagerne: hvad gør i egentlig når vores støtte ophører?  

AB: Og den politiske bevågenhed.. hvordan ved I at den er til stede? 

MN: Det er jo fordi jeg taler meget med både departement og styrelse, det tror jeg de fleste større fonde gør. 

AB: Så der er det ikke noget, som Charlottenborg leverer sort på hvidt, hvor I kan se det? 

MN: Nej, det kan godt være at de fortæller os, hvordan det er gået. I teorien kunne Thouber have en dialog 
med departmentschefen eller måske endda med kulturministeren om noget, ikke? Og det ville jeg jo gerne 
høre fra Thouber, men jeg ville formneltig også have hørt det fra anden side, så det er måske lidt svært at 
sætte et kryds der, det er ikke en facitliste, men vi prøver jo at fornemme om en instittion er oppe på beatet 
eller ikke er det, også i politisk henseende.  

AB: Og egenindtjening er det også et parameter? 

MN: Ja, det kunne det godt være, det bestemmer kulturinstitutionerne jo lidt selv: hvad er succesparametrene 
eller hvad er det man gerne vil opnå med vores medfinansiering til et givet forløb. Og egenfinansiering det er 
sådan et mantra i tiden, ikke? Og jeg kan også godt lide egenfinansiering, det er jo dejligt hvis de kan tjene 
nogle penge selv, men der er jo... altså jeg tror nok på den grundpræmis at samtidskunst kan ikke svare sig 
alene i økonomisk henseende. Vi finansierer også de der hospitalsklovne, som hjælper kræftsyge børn med at 
blive adspredt og deres familier, og det kan du jo heller ikke gøre til en forretning. Vi er også på de der 
udrejsecentre med nogle midler til de børn, der bor der, fordi de skal gå til fodbold eller svømning eller hvad 
de nu skal, og ... altså der er masser af vores projekter hvor  man ikke kan tale om egenfinansiering, og det 
kan man så opå Charlottenborg. Jeg vi gerne se, at deres entreindtægter stiger. Jeg kan også godt se, at de har 
glæde af både at have en cafe og en butik. De må også godt leje det ud, det er der også en indtægt i, når man 
har sådan en adresse på Kgs Nytorv, men det er ikke altafgørende for os. 

AB: Nej, men du ser det som et tegn på, at det fungerer, at nødden er knækket, kunne man sige det? 

MN: Det er en måde, man kan knække en nød på, ja. Det er ved at øje sin egenindtjening. Men jeg tror bare, 
at i sidste ende kan man ikke leve af egenindtjening hvis man laver samtidskunst. Man er nødt til at satse på 
at både politikerne og også at fondene vil det. Det tror jeg. 

AB: Jeg tror jeg er kommet igennem det, jeg havde brug for, eller jeg fik faktisk mere, nogle specifikke ting 
omkring kommunikationen og hvordan I måler på bevillingen, altså om man lever op til det man udkaster i 
sin ansøgning og så videre. 

MN: Vi måler meget på det, og vi følger det meget nøje, men det er meget håndholdt, for det varierer sådan 
fra institution til institution, så vi har ikke en præcis skabelon for det, men det er ikke fordi vi ikke måler, det 
gør vi og vi er meget opmærksomme på, om folk lever op til det de har sagt at de ville. Og vi er også helt på 
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det rene med, at vi godt kan få gode forklaringer nogle gange på, hvorfor det ikke er gået som de troede, men 
så er det godt i en anden retning. 

AB: Så I har nogle forskellige måder I måler på og den der forståelse af... 

MN:  Ja, forskellige måder i den forstand at succeskriterierne bliver opstillet i samarbejde med modtagerne, 
på baggrund af deres input, så kan vi have spørgsmål til det eller vi kan ønske at se nogle andre ting, men det 
foregår i en dialog, og derfor måler vi på Charlottenborg på en måde, og vi følger Overgaden på en anden 
måde, og vi er interesseret i Den Frie på en tredje måde. Jeg synes det er svært at lave ne præcis skabelon for 
det.  

AB: Det lyder rigtig godt. Kan jeg måske se nogle af de kriterier der... jeg har ikke spurgt Michael om det 
faktisk heller, men det er heller ikke sikkert, at jeg får brug for det. 

MN: Jeg synes du skal spørge Michael om, hvad er det egentlig du ville med det her. For ellers tror jeg det er 
svært for mig at udlevere de der ansøgninger. 

AB: Det har han jo givet en god forståelse af, hvad han vil med det, men jeg tænkte mere på, hvordan man så 
måler kunstnerisk kvalitet, argumenterer for den.  

MN: Ja, det er også svært... 

AB: Fordi i rammeaftalen har de noget med x antal omtaler og sådan nogle ting. Jeg kan prøve at se om han 
vil... 

MN: Ja, prøv at spørge hvad han vil dele med dig, og så kan du altid ringe til mig, hvis du vil høre hvordan 
vi så forholder os til det, han har sat op. 

AB: Ja, ok, tusind tak. 
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Interview med Michael Thouber 1 
 
Dato: 1. oktober 2018  
Varighed: 47:36 minutter 
 
Lydfil: https://drive.google.com/open?id=1y6kaUrE4kzj3Z5dWVW5OK7KOykKf910_ 
 
A: Andreas Brøgger (interviewer) 
M: Michael Thouber (Direktør, Kunsthal Charlottenborg) 	

----------------------------------------- 

A: Jeg tænkte på om ikke du ville starte med at introducere dig selv og fortælle hvornår du startede på 
Charlottenborg? 

M: Jo, jeg begyndte for nøjagtig tre år siden. Jeg hedder Michael Thouber, er direktør her, har en akademisk 
baggrund fra Københavns Universitet i Religion og Kunsthistorie og senere har jeg taget min master i 
Moderne Kultur og Kulturformidling. Udannelsesmæssigt har jeg suppleret med en lederuddannelse, en to-
årig lederuddannelse jeg fik stillet til rådighed i Danmarks Radio, og som også bragte mig i kortere forløb 
forbi Northwestern University i Chicago. Skal jeg sige noget om, hvad jeg har lavet tidligere også eller hvor 
langt vil du have at jeg skal gå tilbage? 

A: Nej, det kan jeg finde, det var bare for at have startdatoen mv. Kunne jeg få dig til at sige noget om de 
vigtigste udfordringer i den periode, du har været her? 

M: (griner) Der er én udfordring, som jeg tror alle ambitiøse kunstinstitutioner deler, så den er sådan set ikke 
enestående for det her sted, og det er det kryds, der hedder: hold fast i integriteten, skaf mere publikum ind 
ad døren. Og det tror jeg, altså, man kan sige, at det er et velkendt kryds, som også har været beskrevet 
meget i dagspressen og i tidligere årtier har haft forskellige navne, men hvad sker der, når man ligesom skal 
leve op til at få et større og større publikum ind, skal du så lave noget, der er mere folkeligt, som nogen vil 
betragte som en gåen på kompromis med kvaliteten, eller hvordan løser du den udfordring, hvis du faktisk 
har en ambition om at holde fast i din faglige integritet? Men samtidig også har en kæmpestor lyst til at få et 
voksende publikum inden for døren? Man kan sige, at det faktisk er det, vi i særlig grad har arbejdet med på 
det her sted, fordi stedet er dybt, dybt afhængigt af en meget stærk og tydelig faglig integritet, fordi vi både 
er et kunstakademi for de kommende studerende og fordi vi står på en flere hundredeårig tradition med folk, 
der før mig har formået at udstille og uddanne fremtidens kunstnere i Danmark og også nogle af de 
internationale. Så det har altid været arnestedet i Danmark og det har altid været det sted, hvor man har holdt 
øje med de nye tendenser. Så man kan sige, at den faglige integritet kan vi ikke slække på på det her sted, og 
samtidig var det et meget offentligt krav om at vi skulle have et større publikum inden for dørene, og det var 
bl.a. en af grundene til, at jeg søgte stillingen, for det er jeg faktisk meget optaget af. Jeg har bl.a. en 
baggrund i public service hos DR igennem mange år, og jeg tror helt grundlæggende filosofisk eller 
ideologisk ikke på den der vippe, som nogen har lavet, mellem at: jo mere publikum, jo mere dumt. Det er jo 
i virkeligheden det, der bliver sagt mellem linjerne. Public Service er oprindeligt skabt for at få det bedste ud 
til flest muligt, og det er en filosofi jeg deler. Det hjælper ikke noget at få meget af publikum inden for 
dørene, hvis ikke du viser det bedste, eller det du selv tror på er blandt det bedste. Så det ligger meget mit 
hjerte meget nært at tænke på den måde i udgangspunktet, at sige meget høj integritet, meget højt publikum. 
Og jeg har det faktisk sådan, at jo mere væsentlige ting vi laver her på stedet, jo mere publikum synes jeg vi 
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skal have inden for dørene, fordi væsentligheden for mig... det er jo ligesom at have læst en god bog, så har 
man lyst til at give den videre til en god ven. Her skal vi bare have 100.000 gode venner inden for døren, 
men princippet er sådan set det samme, hvis man selv – og det er jo muligheden her at få lov at udstille noget 
som vi synes er vigtigt lige nu og her – så vil vi faktisk gerne have så mange som muligt kommer og ser det. 
Så hvis jeg skulle pege på en ting, som er der, hvor det væsentligste fokus ligger, så er det hele tiden: hold 
fast i integriteten, få mere publikum inden for døren. Ja, den tror jeg også bliver den vigtigste fremadrettet, 
fordi det kræver noget at have et stort publikum inden for dørene, men det kræver også noget at kunne 
præsentere dem for nogle af de bedste samtidskunstnere i verden. Så det er vel det kryds, og de to ben, som 
vi står på, allervæsentligst.  

A: Vi kan vende tilbage til det, fordi der er nogle underspørgsmål til det, men et andet sted hvorfra man også 
kunne angribe noget af det samme – nu hvor du siger det er en udfordring – er, hvis du kunne sige noget om 
Charlottenborgs interessenter. Hvem er Charlottenborgs interessenter? 

M: Altså, fordi vi ligger sammen med et kunstakademiet, så er min chef i virkeligheden rektor for akademiet, 
så vi er organiseret som en del af kunstakademiet. Det har den kolossale fordel at vi deler administration, 
HR, jura og drift og så videre med akademiet. Grunden til at jeg siger at det er en fordel er, at hvis vi var to 
små institutioner, så ville vi have en meget, meget lille administration og driftsopbygning. Men idet vi er 
sammenlagt og ved at pulje kræfterne, så står vi i ihvertfald min optik stærkere, end vi ville have gjort alene. 
Vi er en statsstøttet institution, vi er faktisk en statslig – dén statslige – kunsthal i Danmark, og det betyder at 
vi selvfølgeig har nogle interessenter i vores kulturminister, som er den øverste leder af den statslige 
institution, og også den der ansætter rektor som er min chef, i sidste ende. Så det er jo sådan set med 
ministeriet man forhandler, hvad det er det her sted skal stå for, hvad er det for nogle mål vi skal nå, og så 
videre. Det er der strategien bliver præsenteret og det er der, den bliver klappet af. For mig er ... når man er 
en statslig institution, den allerstørste interessent, det er befolkningen (griner), og det er det fordi, det er dem 
der betaler det hele, og fordi at jeg også helt grundlæggende tror på, at kunsten har en forandrende kraft, og 
det gør jeg fordi jeg selv har oplevet det. Så det er også derfor jeg bruger eksemplet med den gode bog – det 
er sådan set min egen oplevelse af samtidskunsten, det har været det sted jeg igennem hele mit unge og 
voksne liv har opsøgt inspiration, filisofisk udfordring, politisk nyt perspektiv og så videre og så videre. Det 
har været min nøgle til både at forstå mig selv og min samtid igennem mange, mange år, og det synes jeg det 
er en fantastisk nøgle til, og den har jeg egentlig lyst til at give videre til så mange som muligt. Og derfor er 
befolkningen, ikke bare fordi de betaler, men også fordi jeg faktisk synes det er vigtigt at de kommer ind og 
ser det her sted, eller kommer i berøring med nogle af de kunstnere vi arbejdet med, for det er klart, at jeg 
ikke kan få hele den danske befolkning inden for dørene her, det har vi dels ikke plads til, og det gør de 
heller ikke, og derfor arbejder vi også løbende med initiativer hvor vi møder danskerne ude i byen og ude i 
landet, hvor de kan møde samtidskunsten, så de ikke behøver.... altså vi har det kæmpeprivilegium lige med 
Charlottenborg i min optik, at vi ligger på landets bedste adresse, som er Kgs. Nytorv 1, og den er bedst ift 
renomme og ift placering sådan rent trafikalt – der er millioner af mennesker der passerer det her sted hver 
eneste dag og det er både danskere og turister. Derfor er der selvfølgelig en kolossal mulighed for at trække 
folk inden for dørene, og det gør vi også, men jeg har også en erkendelse af, at det er ikke alle der betaler til 
en statslig kunsthal der i sidste ende vælger at gå ind igennem portene her på Kgs Nytorv og betale 90kr. for 
at komme ind og se samtidskunst. Og jeg synes faktisk forpligtelsen er så stor, måske i særlig grad, over for 
dem, der ikke har nogle forældre der vælger at tage dem med herind, at vi løbende har en række initiativer 
hvor du kan komme i berøring med nget af det væsentlige kunst gratis og uden for adressen her.  

A. Så der er nogle initiativer ude omkring=? 
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M: Ja, det er der, altså, på fredag i næste uge, der laver vi en stor sauna inden i gården, hvor alle danskere 
kan Wikkel og Bergstrøm har udformet den, og det er sådan set jo et tilbud om at folk – også henvendt til 
folk som måske ikke først og fremmest vælger samtidskunsten til, men så er der ihvertfald en anden 
mulighed for at komme ind i et refleksionsrum, skabt af to kunstnere, inden sommer lancerede vi en 
cykelture til 10 store kunstneriske oplevelser i København, den kan du sådan set hente gratis på alle 
turistinformationer. Vi har tidligere lavet facadeværker på bygningen, men som jo så er rettet ud mod Kgs 
Nytorv og Nyhavn, som er det kryds vi ligger imellem, så også et sted der passeres af rigtig mange 
mennesker som måske ikke normalt går på museum. Vi har også i foråret lavet et samarbejde med dem har 
nogle busstoppesteder rundt i hele Danmark , hvor vi fik lov at lave... i samarbejde med Yoko One på det 
tidspunkt, vi fik lov at placere 900 af hendes værker på de her busstoppesteder, så man kan sige der er nogle 
ting, der er meget omkostningsfulde, og nogle der er meget lette, men vi arbejdet faktisk konstant med den 
der med at prøve at ramme dem, der ikke vælger at gå herind med kunsten på en eller anden måde.  

A: Så hele befolkningen, og også tilrejsende, ikke, og så kan der være flere forskellige grupper heri? 

M: Ja, paradoksalt nok, når jeg nu siger det her med at vi også sigter mod børn, hvis forældre ikke tager dem 
på museum, så må jeg sige, at dem vi gør mindst for i øjeblikket det er faktisk børnene. Og det kommer sig 
af at vi har haft rigeligt andet at gøre end at lave et udstillingsprogram, eller et uddannelsesprogram for børn, 
og det kommer sig også af at vi har nogle kolleger, bl.a. har du jo i Nikolaj Kunsthal men også på SMK, haft 
nogle virkelig stærke tilbud målrettet folkeskoleelever, og i og med at vi ligger så tæt som institutioner, så 
skal vi finde ud af, hvad skal vores særlige tilbud så være? Det sammenholdt med at vi er igang med at få 
lavet en kæmpe målgruppeundersøgelse på stedet her, som vi afslutter omkring nytår, og på baggrund af den 
skal vi se hele vores formidling igennem og se på, hvem har vi inde allerede, hvem vil vi gerne have ind, og 
hvordan skal det påvirke måden, vi formidler dertil, og jeg vil sige, at lige nu satser vi primært på 
udskolingselever, de lidt større elever, gymnasielever – det har også noget med kunstens karakter at gøre – vi 
har en udstilling i øjeblikket med et værk af Lars von Trier og Bjarke Ingels, som vi ikke synes at små børn 
skal gå ind og se, et hus der er bygget af lig, og det kommer vi ret jævnligt ud for med samtidskunsten, at der 
er værker der kan virke stødende for nogen yngre dele af befolkningen, så jeg tror vores snit kommer uanset 
til at ligge til de lidt ældre elever, men det er ligesom noget vi gerne vil nå hen til det, vi er der bare ikke 
endnu.  

A: Og så er der vel også, tænker jeg, nogle interessenter som fondene? 

M: Ja, det må man sige, vi er i den heldige situation, hvor – hvis jeg nu skal sige det positivt – at vi er en 
statsinstitution og det betyder at vores drift og vores personale er betalt, når året begynder, men når jeg har 
gjort det – bl.a. også fordi vi har oplevet et radikalt løft af vores publikumstal, som vi cirka har fordoblet 
over de sidste to år – så er vi ligesom blevet nødt til at ansætte nogle flere folk. Det betyder at når jeg starter 
året, så har vi i et statsligt bidrag mindre end 2 mio kr. at lave aktiviteter for, og det er alt, udstillinger og vi 
laver mindst et arrangement om ugen, og ofte to eller tre, koncerter, filmvisninger, 10-12 udstillinger om 
året, og udstillingerne de koster mellem 1-2 mio kr. Man kan godt se, at det er ikke mange penge at have at 
starte året for, derfor er vi dybt, dybt afhængige af private donationer, og vi er dybt afhængige af selv at 
kunne tjene nogle penge. Og der har vi heldivis været beriget i de seneste år af en stor velvillighed fra private 
fonde, og sådan set også fra privatpersoner og private virksomheder. Vi har lavet en klub for dem. Men den 
helt store indtægt kommer fra de private fonde. I fredags indkaldte jeg kulturministeren og 
kulturborgmesteren i København til et møde, for at diskutere vores økonomiske model, hvis man kan sige det 
sådan. For jeg vil sådan set godt være med til at opfinde en ny økonomisk model for kulturlivet i Danmark, 
for jeg synes den mangler, men den bliver nødt til at hvile på et sundt grundlag for at man kan gøre det. Lige 
nu har vi en sund økonomi, og det har vi i nogle år endnu, bl.a. fordi vi har fået en bevilling fra særligt ét 
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fond, det Obelske Familifond, en treårig bevilling, men også mærker at velvilligheden er i stor grad derude 
hos de private fonde, og det er jo fantastisk og generøst. Udfordringen med den forretningsmodel, hvor man 
har gjort sig totalt afhængig af private fonde, er at alle danske kunst- og kulturinstitutioner søger fra de 
samme fonde, og der kommer ikke flere fonde til, men der kommer flere kunst- og kulturinstitutioner til, og 
det vil sige, at lige nu er det vores tur, men på et eller andet tidspunkt kan vi også risikere, at de siger, at nu 
må det være nogle andres tur, og der kan man jo diskutere om ikke det er fair nok? Derfor bruger vi lidt tid 
på at finde ud af, hvordan den her økonomiske model skal skrues sammen, og den skal skrues sammen af et 
patchwork af forskellige ting for mig at se, dels at vi selv bliver bedre til at tjene nogle penge – det er vi 
blevet væsentligt bedre til –, dels at vi har en sund bevilling fra stat og kommune at starte på, dels at vi bliver 
ved med at skaffe nogle private fondsmidler til vores ambitiøse satsninger, og dels at vi bruger bygningen på 
forskellige måder. Og der har vi faktisk, synes jeg, fundet et sindsygt interessant kryds, hvor vi kan drive en 
udlejningsforretning, men til nogle folk som vi synes er samarbejdspartnere, og som er folk som er andre 
typer institutioner for kulturlivet, men mere flyttende institutioner, det kunne være festivaler for eksempel, 
som bruger steder her, og det har mindst to sider. Den ene side er, at nogle af dem lægger nogle penge for at 
være her, så det får vi noget indtjening hjem igennem, men det måske endnu væsentligere er, at vi næsten 
altid – eller vi har altid – et samtidskunst-tilbud, selvom der er nogle andre der rykker ind i bygningen. Vi 
har fx indledt et samarbejde med CPH:DOX, altså vores dokumentarfilm-festival i København, og som har 
en 15-20000 mennesker forbi på 10 dage, og vi har så en udstilling som vi laver i fællesskab, om 
samtidskunst samtidig. Men det gør faktisk, at nogle af de mange folk, både danske og internationale, som 
tænker, at de skal da også på Charlottenborg på et tidspunkt, eller nogle af dem der tænker "det er ikke noget 
for mig" – de kommer faktisk inden for dørene den ene gang om året, kommer pludselig i berøring med 
stedet, får en fortrolighed med stedet. Det gør også, at vi oplever at en række af dem kommer altså igen, så 
det må man egentlig sige, at det har vist sig for os at være en rigtig model – vi får i stor udstrækning noget 
kvalificeret indhold leveret af eksterne, vi får ovenikøbet en lille smule indtjening på det, og samtidig så får 
vi et nyt stort publikum, der bliver bekendt med stedet. Så dem har vi faktisk lavet en række af, de her 
strategiske samarbejder, hvor vi satser på at lave dem med folk, som vi selv synes er sindsygt ambitiøse, men 
måske er dygtige noget andet end vi er – musik, dokumentarfilm, performance, dans, og så videre.  

A: Og det er vel også lidt det samme med Chart? 

M: Det er det samme med Chart. Chart er jo et initiativ, som jeg desværre ikke selv kan tage æren for, da det 
var opfundet inden jeg kom til. Det adskiller sig lidt fra de andre, idet at det er samtidskunst i 
udgangspunktet. De samarbejdspartnere, jeg har valgt, det er folk der har en stor sensibilitetet over for 
samtidskunst, og arbejder i et krydsfelt, altså Dansehallerne arbejder i et krydsfelt mellem dans og 
performance og billedkunst. CPH:DOX, ja det er dokumentarfilm der er deres kerne, men de har altid brugt 
kunstinstitutioner og kunstnere som arbejder i krydsfeltet mellem dokumentarisme og billedkunst som en 
meget, meget væsentlig del af den festival. Roskilde Festival eller Heartland Festival som jo i udgangspunkt 
er musikfestivaler, men som altid har haft et meget stærkt ben ind i billedkunsten og fået det til at fylde 
meget ind i deres egne festivaler. Så der man kan sige, at de samarbejdspartnere jeg typisk har valgt, det er 
folk der har en anden primær ting. Det fantastiske ved Chart er, at man her samler de bedste nordiske 
gallerier til at vise frem, hvem de synes talenterne er lige nu, men det måske endnu mere fantastiske er, at 
Chart har en meget meget stærk ambition og mulighed for at inddrage byrummet til nogle af de her projekter, 
som jeg også talte om tidligere, hvor vi gerne vil nå ud i byen med initiativer, som måske også er rettet mod 
folk, der ikke kommer her, og det gør de hvert år, både i performanceprogrammer og i offentlig skulptur-
programmer, talk-programmer, musikprogrammer og så videre. Sørger de også for, at rigtig mange der 
måske normalt ikke er i berøring med det her sted, kommer inden for, men der sørger også for, at hele det 
internationale kunstmiljø samles i København i den weekend, og det er meget meget væsentligt for 
institutionen her. Det der så selvfølgelig er lidt bittert for mig er, at vi så lige nøjagtig i den weekend hvor 
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rigtig mange internationale flyver hertil, ikke viser en del af vores eget program. Men der har vi så til 
gengæld valgt at lave en række samarbejder, også fagligt, hvor vi i forskellige gradueringer har lavet 
initiativer sammen. Det hidtil største var et udstillingssamarbejde, vi havde om Brian Eno, men vi har også 
lavet i mindre og større grad samarbejder.  

A: Når du så i starten siger, at der her omkring, hvad kan man sige, den faglige integritet og de her mål, som 
så også er omkring højere besøgstal, økonomi og så videre – der kan man sige, noget af det jeg er interesseret 
i er legitimiteten, som jo er noget der kommer udefra, nogen tillægger Charlottenborg en legitimitet, hvem er 
det, når du nu snakker om de ting, du især har i hovedet når du tænker faglig integritet? 

M: Jamen, jeg tror at jeg har været mig meget bevidst om – for det fik jeg at vide, da jeg startede – at det var 
sidste chance, forstået direkte sådan, at hvis ikke det lykkes denne her gang, så skulle bygningerne bruges til 
noget andet. Så det har jeg været mig meget bevidst om, og man kan sige, at jeg har jo så haft et meget klart 
og direkte og ærligt billede om, at hvis man bragte sig i en situation, hvor nogen kunne have lyst til at bruge 
bygningen til noget andet, så skulle jeg kunne mobilisere en demonstration af folk, der kunne stå det pres 
imod. Og det er legitimitet for mig. Det er, at hvis man forestiller sig, at der er nogen, der kunne finde på at 
lukke Charlottenborg i morgen, at der så ville rejse sig en folkestemning, både i den brede befolkning der 
bruger stedet som publikum, men også blandt de kunstnere og det kunstmiljø, som er de stærkeste 
interessenter trods alt i huset. Og det er jo, sat på spidsen, hvad det handler om, at holde fast i sin integritet 
og så have et stort publikum, for hvis ikke du har legitimiteten i befolkningen, og står i den situation at du 
enten skær så dybt, økonomisk, at du ikke synes du kan leve op til de ambitioner du har, eller er udsat for en 
lukningsfare – og for mig er det ikke urealistisk at vi imødegår nogle år nu, hvor en række institutioner vil 
stå over for en lukningsfare, således også vores, selvom man kan synes at det er fuldstændig utænkeligt at 
den her 250 år gamle institutioner, skulle kunne udsættes for sådan noget, men for mig er der ikke ret meget i 
det politiske miljø i dag der er utænkeligt, og derfor er det noget jeg forholder mig meget konkret til, så der 
er en legitimitet man skal have fra befolkningen, og det vil sige du skal have en stor nok befolkningsgruppe 
der har oplevet at det her det er et vigtigt sted for dem, som ville tage youtube og bannere og alt muligt andet 
i hænder og fødder og vandre derhen hvor de nu skulle vandre hen, for at påvirke den politiske beslutning det 
måtte være at gøre noget andet. Du skal så samtidig også have et kunstmiljø, der har den samme holdning, 
for hvis du har et kunstmiljø der ligesom siger, jamen, der er jo alligevel solgt ud, så det er nu et andet sted, 
det interessante foregår, så er du død. Så kunne vi lige så godt dreje nøglen selv. Så udgangspunktet må 
være, at kunstmiljøet er det første der træder frem og siger, at der er helt forfærdeligt, fordi det er en 
grundsten i dansk kunstliv, som ikke kan undværes. Og det kræver en meget høj faglig integritet. Det næste 
skridt er så, at befolkningen – dem der stemmer på politikerne – vil sige: det er vi fuldstændig enige i, det der 
da selvfølgelig et sted man ikke kan lukke, er i sindssyge? Kongen gav det i 1754 til samtidskunsten, og det 
har ligger der lige siden. Det er her, Hammershøi og Skagensmalerne og Jorn, altså hvis du tager hele dansk 
kunsthistorie, så har de været her, så den legitimitet arbejder jeg med. Og så kan man sige, at så er der jo en 
daglig driftsmæssig legitimitet og det er måske mere rettet mod fondene og de private interessenter der måtte 
være der. Der er selvfølgelig noget der handler om – nu har vi i min tid hævet entrepriserne to gange, første 
fra 60 til 75 kr. og lige nu fra 75 til 90 kr – det skal man jo selvfølgelig hav en indholdsmæssig legitimitet for 
at gøre, uden at der er et ramaskrig fra publikum, eller uden at du oplever en kæmpe nedgang. Vi har faktisk 
formået at have opgang i besøgstal hver gang vi har hævet entrepriserne. Så det er jo et eller andet med 
legitimiteten i produktet. Men så er der legiitimiteten i institutionen, og den har været vigtig at arbejde med, 
og uanset om det var fair eller unfair, så havde stedet et ry, da jeg trådte til, af at det var en rodebutik. At 
enten var der noget økonomisk galt, eller også kom der ikke nogen mennesker. Det var det ry, 
Charlottenborg desværre havde fået gennem en årrække, også at der var økonomiske problemer, og der er 
ikke noget der er så giftigt for private fonde, som økonomiske problemer og rod og manglende legitimitet i 
befolkningen. Den cocktail gør, at de ikke har lyst til at støtte stedet. Og hvis udgangspunktet er, at hvis de 
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ikke har lyst til at støtte stedet, og udgangspunktet samtidig er at uden deres støtte så kan man ikke gøre 
noget, så kan det nemt blive en nedadgående spiral. Så det var sådan set det vigtigste sted at starte, det var at 
få lavet en strategi som vi kunne få nogle private fonde til at tro på, at det her kunne faktisk være med til at 
genrejse det her sted. Min egen oplevelse af – jeg har faktisk aldrig brugt Charlottenborg som jeg brugte det i 
de sidste 2-3 år inden jeg blev ansat – så jeg vidste at fagligheden havde været i orden, og jeg vidste også at 
det var på vej på en interessant rejse, det var også en af baggrundene for at jeg søgte, men man var ikke 
kommet i mål, desværre, med de planer man havde. Og det gjorde så igen, at folk tænkte, at nu var det så 
igen galt derinde, så det brugte vi faktisk – mig og Sanne Kofod der var rektor – vi brugte ret meget tid på at 
lægge en strategi som vi troede på at fondene ville tro på og så snakke med dem om den. Og så selvfølgelig 
lægge et udstillingsprogram som vi håbede at de kunne se både havde integriteten, men sådan set også 
åbenheden over for, at vi godt ville være inviterende for at der kom et større publiikum ind på 
Charlottenborg. 

A: Kan du se, hvad der var der var galt før, hvad var der for nogle ingredienser der manglede? Hvad var det i 
mixet af ting, som ikke løftede sig, som du så har kunnet gøre? 

M: Jeg tror at noget af det, der var en vis skepsis overfor, da jeg trådte til, var at jeg kommer med en lidt 
anden baggrund. Altså at min vej herhen har været en lidt anden end så mange andres. Jeg er også oprindelig, 
som sagt, uddannet cand.mag. Jeg er også oprindelig været kurator i en 4-5 år, både i Danmark og 
internationalt. Men så har jeg i en årrrække forladt samtidskunsten som mit primære arbejde. Jeg har været i 
berøring med det konstant, men jeg har været mange år i DR, jeg har været i et designbureau som også er en 
konsulentvirksomhed, hvor jeg bl.a har rådgivet en del af dem, som er mine egne kolleger i dag ift deres 
strategi og udfordringer. Og jeg mærker ihvertfald selv at det jeg har lært både igennem det samtidskunst-
faglige og kuratoriske oprindeligt, men også det jeg har lært gennem det strategiske fra konsulentverdenen, 
og det jeg har lært igennem det kommunikative fra DR, det er altsammen fuldt i spil for at det her sted har 
kunnet løftes derhen, hvor vi har gjort det. Og så tror jeg, at jeg har nok også været lidt mere... jeg er ikke 
drevet af penge, men der er et eller andet i mig, der gør, at jeg har altid vidst, at hvis ikke der var penge så 
var der ikke ambitioner. Og det gør, at jeg også altid har været interesseret i den anden side af dem, der har 
pengene, altså: hvad skal der til for at gøre dem interesserede? Hvad skal der til for at de synes de får noget 
ud af handlen, så det ikke kun bliver en envejs-handel. Så der forestiller jeg mig ihvertfald, at – jeg har jo 
ikke været her, men jeg kan se ihvertfald på nogle af de andre institutioner, at der er nogle af de kompetencer 
der kan mangle. Det er en svær blæksprutte... jeg kunne heller ikke have karriereplanlagt det selv, tror jeg, 
det er sket ved tilfældigheder, at det så sådan ud, men jeg kan bare mærke at det er ligesom sådan et lego-
tårn, hvor klodserne pludselig passede. Jeg kunne se, da jeg satte mig i stolen herinde, at jeg kunne se, gud, 
vi har faktisk brug for en meget stærk kommunikation til en meget, meget stor offentlighed, vi har faktisk 
brug for at lægge en meget, meget klar strategi som både offentligheden og også vores interessenter i det 
politiske og det private forstår, hvor vi er på vej hen, og jeg har selvfølgelig også brug for en meget, meget 
stærk faglig bund i det, vi gør. Så jeg tror institutionerne er under forandring i de her år, og der kræves en 
række nye kompetencer for at kunne deltage i det der game, både med at holde fast i den faglige integritet og 
være store pubilkumsinstitutioner. Og det tror jeg man vil blive nødt til at supplere med kompetencer for. 
Der er måske nogle institutioner... det er en virkelighed de ikke er vågnet op til endnu. Og så er der nogle 
gange en tendens til at man i kunstverdenen er drevet af en fuldstændig fænomenal lyst og begejstring, og 
den er jeg selv opvokset med, men det kan desværre også nogle gange gøre at man får kastet sig ud over 
stepperne i sin begejstring uden at man har grundlaget i orden, og det personale der skal håndtere en 
produktion og så videre, og det tror jeg bare, at jeg har lært the hard way i DR altså, der sad jeg senest som 
chef for DR2 og der snakker vi jo altså et produktionsbudget på et par hundrede milllioner om året, så der er 
det rimelig nødvendigt at have orden i sømkassen, hvor ryger pengene hen, hvem gør hvad og hvilke hænder 
løfter så hvad bagefter. Og det tror jeg også er en væsentlig del af det faktisk at kunne drive en sund og 
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professionel kunsthal eller et museum i dag, en kulturinstitution, at du også lige tænker dig om, ordentligt, og 
finder ud af, hvem skal egentlig finansiere det her, hvem skal løfte det, når vi har fået det finansieret, inden 
du kaster dig ud i det. Og når alt det er sagt, så må man også bare sige, at selvom tingene på overfladen ser 
rigtig fornuftige og succesfulde ud herinde i øjeblikket, så er vi stadigvæk i en situation, hvor vi trods talt 
bliver nødt til at kaste os ud i nogle projekter en gang imellem, som ikke er fuldt finansierede, og som vi ikke 
fuldt ud ved, hvem egentlig skal løfte hvis det er sådan, at pengene kommer hjem. Så det er sådan en 
balancering af en fornemmelse af, at det her skal jeg nok få hjem og sådan de 90% det er ligesom... det har 
man styr på. Det er ihvertfald den måde, jeg har oplevet, at det har været ført på, og der tror jeg måske at 
man hos nogle af mine forgængere enten er kommet til at fokusere for meget tid på det rent faglige og for 
lidt på publikum, eller for meget på publikum og for lidt på finansieringen, og det er mange brikker på 
pladen, der skal gå op, så det kan jeg sagtens forstå. Og jeg vil sige, at vi er heller ikke, som du nok kan høre, 
endnu stadig at sidde med opgaven med at få det puslespil til at gå op.  

A: Du kan så ikke lave en organisation, hvor du altid ved at du har de ressourcer du skal bruge, eller hvordan 
har du arbejdet med jeres kapacitet? 

M: Nej, ikke på det produktionsniveau vi ligger her. Det ville aldrig kunne lade sig gøre for mig at sætte en 
stab. Altså, vi sammenligner os, og det gør ministeriet også, som er vores opdragsgiver, sammenligner os 
med institutioner i London, Berlin og New York. Og jeg kan sige, at ICA (London), som en af mine 
forgængere faktisk havde været chef for, inden han kom her, havde jeg besøg af for en måneds tid siden, 
måske tre måneder siden, inden sommeren ihvertfald, og der snakkede jeg med dem, om deres organisering, 
og de er fire kuratorer og fire og en halv kuratorassistent, bare på den faglige del – jeg har en kurator og en 
kuratorassistent – og vi laver flere udstillinger om året end ICA og vi har flere kvadratmeter. Og så kan man 
jo som leder spørge sig selv, ok, skal vi så gå imod en vækststrategi – det synes jeg da ville være sundt og 
lige melde ud – og så skal vi så skrue ned for programmet, det kunne jo være én vej, eller også skal vi satse, 
og så forhåbentlig vise at det kan lade sig gøre, men at det også kræver noget. Der er vi gået den sidste vej, vi 
har satset massivt på at få pulsen op på det her sted, og nu er vi faktisk i en situation, hvor både kommune og 
stat er ret glade for stedet, og synes, at nu kan de faktisk se det for sig. Og det er også derfor forhandlingen 
starter nu, for nu kan jeg faktisk sige til dem: ja, men jeg ved også hvad der skal til, så hvis vi skal holde det 
her skib.... hvis ikke bare jeg skal sidde i fem år og have en fest herinde, og hende eller ham der kommer 
efter mig, så træder til og finder ud af, at alle fondspengene er brugt op og festen er holdt, så skal vi finde en 
varig økonomisk model for det her, og det må jeg sige, at det er sådan set også min allerstørste ambition, det 
er også en dag at kunne overlevere det her sted til den næste, hvor det bliver overleveret i en sund forfatning, 
så man har sikkerhed på at det også kan komme til glæde for rigtig mange generationer også. Så det er 
faktisk, det pres, jeg sidder i lige nu, kan jeg sige, det er at fortælle den dobbelte historie af, at det går 
virkelig godt, men indadtil kæmper vi også en eller anden form for dødskamp. Altså, og der håber jeg jo så, 
at vores legitimitet i løbet af de seneste 2-3 år er blevet stor nok i det politiske miljø oh i befolkningen til at 
politikerne tænker, ok, den succes og det sted, den placering og depublikumstal, og det høje faglige niveau, 
det vil vi faktisk godt gøre noget for at det bliver en af de institutioner, vi satser lidt mere på. Og det er 
nødvendigt, kan jeg sige, for ellers så bliver det en meget, meget sej kamp – det har det været og det vil det 
så blive ved med, og det tror jeg ikke man kan holde til i ret mange år.  

A: Hverken organisatorisk eller personligt måske? 

M: Nej, og det er også det, at i en opblomstringsperiode, en succesperiode og en begejstringsperiode, der tror 
jeg alle kan løfte lidt højere og lidt hårdere, men der kommer også en dag, hvor vi også skal kunne løfte et 
meget, meget højt bundniveau på en hverdag, og det kræver også at folk er parate, mere end i en sådan 
opstartsfase, at der faktisk er en sundt arbejdsmiljø, hvor opgaver hænger sammen med ambitioner og 
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personalegruppens størrelse. Så det er det, vi arbejder at få på plads lige nu. Og jeg vil sige, at hvis ikke det 
kommer på plads, så tror jeg man bliver nødt til at tale om at genskrive strategien for stedet, for det er ikke 
en bæredygtig model, der er i øjelbikket, den kan vi holde kørende i et par år, men så bliver vi nødt til at tale 
ærligt om at, ok, så er det bare ikke det, vi skal, så skal vi ikke lege London og Berlin og New York, så skal 
vi noget helt andet. Og det er så også ok, men det bliver så i givet fald uden mig, fordi det er der, min 
ambition ligger, det er på den måde, vi gør det i dag. Men jeg har sådan set i udgangspunktet – jeg er ikke 
bare direktør her på stedet, jeg er jo også bruger af stedet ,og jeg er også skatteborger i det her land og har 
derfor stor respekt for, at vores velfærdskroner skal prioriteres, og at det kan godt gå ud over kulturen i 
nogen grad. for mig er det ikke evident, at mere kultur altid er bedre kultur. Altså nogle gange kan man også 
godt satse på mindre og så kvalificere det, man har satset på, endnu mere, og det tror jeg er den periode, vi 
går ind i nu. Man kommer til at konsolidere nogle steder, og man kommer til at lukke nogle andre steder. 
Forhåbentlig. Forhåbentlig lukker man ikke bare og så sender man de penge, man har lukket for, til 
pensionister – det er jo det, man har set i DR. Hvis man kan holde pengene i området, så kan jeg sådan set 
godt se fornuften i at sige: vi har smurt smøret for tyndt ud, vi kan ikke holde alle de institutioner i gang. Så 
lad os satse på nogle flere og så gøre dem bedre, og i det game der er det klart, at Charlottenborg er et af de 
steder, hvor man skal vælge om vil satse eller om man ikke vil. Det er ihvertfald tydeligt for mig, at stedet 
kan ikke fortsætte i det nuværende tempo og ambitionsniveau, med mindre der tilføres nogle flere midler.  

A: Til grundpakken? 

M: Til grundpakken, ja.  

A: Jeg kunne godt tænke mig... der er to vigtige ting... dels historikkens betydning, altså stedets identitet og 
historie, hvordan har du brugt den ift fx legitimiteten? 

M: Hæmningsløst! Bla fordi også der ikke var nogen der kendte den - jeg kendte den sgu knap selv før jeg 
startede herinde. Det er jo sådan et gave, der har ligget lidt uopdaget, men fx. det her med at fortælle at vi 
ligger på Kgs Nytorv 1, det benytter jeg enhver lejlighed til at sige, ihvertfald når vi har politikere herinde, 
tænk engang at landets magthaver i 1754 valgte at give landets fine adresse væk til samtidskunsten. Det er 
jeres ansvar at løfte den ambitiøse arv i dag, og det gør trods alt et vist indtryk, også at man har en 250 årig 
historie, hvor man har uddannet og udstillet hele dansk kunstliv og deres internationale kolleger. Der er 
næsten ingen kunstnere som nogen politiker, eller nogen anden interessent, kan komme op med, som ikke 
har været forbi det her sted. Så for mig er det jo en del af legitimiteten for det her sted – det er at, hvis man 
sådan skal karikere det lidt, så valgte kongen i 1754 at sige, at samtidskunsten og på det tidspunkt også 
arkitekturen, det var det, der skulle danne det her land, og han byggede simplethen konkret byen op omkring 
den her instiututioner, og landet op omkring den her institution. Og det synes jeg er en ualmindelig rørende 
og smuk tanke stadigvæk. Og jeg tror jo på, at det er helt rigtigt, at kunsten ikke er underholdningsindustri, 
men det er grundpillen i ethvert samfund, og det har kongen set dengang. Så man kan sige, at på den måde 
bruger jeg polemisk den historie til at fortælle, at det udsyn har der altså været i Danmark, helt tilbage i 
1754, og det har man faktisk holdt fast i i 250 år. Jeg kan huske, at første gang jeg mødte den forrige 
kulturborgmester i København, Carl Christian Ebbesen fra Dansk Folkeparti, og jeg sagde det til ham, så 
sagde han: nå, så bliver det ihvertfald heller ikke i min tid vi skal lukke det. Og det var hans helt spontane 
reaktion, og det fortæller mig også bare noget om kraften i den historie, at uanset at der er er strømninger i 
øjeblikket, hvor kulturlivet ikke står først, når der skal deles penge ud, og uanset at der er strømminger hvor 
nigen synes at noget kunst er vigtigtere end noget andet, så er der en grundlæggende respekt i Danmark, i 
hele det politiske miljø, for nogle grundlæggende dannelsesværdier. Men du bliver nødt til at komme ud med 
dem. Du bliver nødt til at fortælle dem. Det kan ikke hjælpe at du holder kortene for tæt på kroppen, altså, 
der skal man også have en vis frækhed, en vis ublaserthed eller hvad man vil sige, og man skal være flittig, 
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men skal tage rundt og møde dem, og man skal tage dem med indenfor. Huske at invitere dem til de store 
oplevelser og så videre, så de også blier fortrolige med, hvad er det, det her sted kan, hvad er det, det har 
kunnet, og hvorfor er det, at det selvfølgelig skal kunne det i flere hundrede år endnu. Så for mig ... og det er 
sådan set en kerne i vores strategi, det er sådan at mødet med det klassiske og avantgarden, fordi det er et slot 
og det er et fransk palæ, men samtidig har det altid været et sted der har været bygget til ballade. Det er altid 
folk, der har gået imod det klassiske, der har præsenteret det nye, det er også i det møde at det interessante 
sker, så det er jo selvøfllgeiig også noget vi prøver i vores visuelle identitet og i vores skiltning at signalere, 
at vi er sådan set et klassiske dannet sted, mne der  er hele tiden en overbygning, hvor nogen udfordrer det 
klassiske. Der er hele tiden nogen, der prøver at forny den klassiske dannelse. Der er hele tiden nogen, der 
prøver at overskride en streg, så det ligger, man kan sige, udfordringen af instituionen eksisterer ikke uden 
institutionen. Så det spil har institutionen altid kunnet have i sig selv, at der stod den her meget, meget 
klassiske bygning på den fineste adresse midt i Københanv og så er kunstnerne bare kommet og prøvet at 
sprænge rammerne gang for gang for, hvad man kan bruge bygningen til. Og det er, synes jeg, et utrolig 
smukt billede på, hvad det er jeg synes det skal være stadigvæk. Og så må jeg sige, i den her... ønsket om at 
lave en international institution som også er meget stærkt publikumsrettet... der har jeg nogle internationale 
forbilleder, men jeg ved også at de ligger i Paris og New York og Berlin, men jeg ved også hvordan 
dannelsesniveauet er i Frankrig og Tyskland, for eksempel, fremfor i Danmark, og jeg ved hvor stor en 
befolkningsgruppe der opsøger de institutioner jeg ser som forbilleder i USA, pgra at landet er så stort som 
det er, og så videre. Så det er klart, at tilliden til at folk bare vælter ind til samtidskunst i Danmark, den er 
måske mindre, så det skal man arbejde ret aktivt med at få dem til. Men jeg siger det også fordi, at det er jo 
faktisk noget nyt, at Charlottenborg skal være en international kunstinstutution som samtidig skal have en 
stor folkelig opbakning lokalt. Så det har jeg jo sådan set også prøvet at arbejde lidt med, hvordan synes jeg 
at man på en fornuftig måde kan stille det op. Og der må jeg jo bare sige, at når jeg ser ud over landskabet, så 
står vi ikke kun på skuldrene af vores egen ... (telefon ringer) ... når jeg også kigger på, hvor kommer min 
egen dannelse fra, så er det jo også de institutioner, som jeg har sindsygt meget respekt for. Det er jo 
institutioner, som Louisiana herhjemme, MoMA i New York eller Tate i London, hvor jeg må sige, at det er 
jo dem, der på mange måder har opdraget mig (griner). Det er dem, der har givet mig, de oplevelser, som jeg 
i nogen grad gerne vil stå for, så i virkeligheden har vi sådan tænkt meget, hvordan bliver vi ligesom 
kunsthallen eller kunstinstitutionen til den næste generation. Og man kan sige, at hvis nu man siger 
Louisiana for den næste generation, hvis man nu var så fræk at sige det, så er det faktisk en motor der er 
enormt nem at bruge, på alle mulige aspekter, fordi så skal du ligesom sige, hvornår var Louisiana 
storhedstid, i mine øjne ihvertfald – det er jo altid der, hvor man selv har været barn og ung – så det var i 
slut-tresserne og halvfjerdserne hvor de stadig meget stærkt på at få nogle amerikanske kunstnere til landet, 
som man aldrig havde hørt om i Danmark før, samtidig med at de lavede nogle af de her soloudstillinger med 
nogle af de allerstørste stjerner i verden, nulevende eller døde. Vi har den udfordring på det her sted, at vi 
kommer aldrig.... jo, vi kommer til at gøre det tre gange og har allerede gjort det to gange ... i prijncippet 
kommet vi aldrig til at lave en plakat hvor selve navnet sælger for os. Der er ikke nogen, der kender Tori 
Wrånes eller kender Hito Steyerl eller kender hvem vi nu måtte hive op af hatten af kunstnere, som 
internatoionalt har en et kæmpe reputation. Lige nu udstiller vi Alicja Kwade – hun er måske den, der er 
mest efterspugt i det internationale miljø lige nu. Da vi udstillede Hito Steyerl, blev hun i samme måned 
kåret som den mest magtfulde af alle kunstnere og kuratorer i hele verden, men der var ingen der havde hørt 
om hende i Danmark. Så man kan sige... jeg kan aldrig ende med en plakat, hvor der står Hito Steyerls og så 
kommer folk løbende ind, der skal ligesom noget andet til. Og der må man bare sige, at de institutioner der 
som vi står på skuldrene af, de har jo vist hvordan: der skal en god kage til, der skal være tændt op i pejsen, 
der skal en lækker have til, der skal noget god mad til, der skal en lækker boghandel til... og såvidere og så 
videre. Og det har jeg kæmpestor respekt for, for når jeg selv rejser rundt så er det også nogle af de ting jeg 
selv lægger vægt på – boghandlen skal være god, der skal være en god kop kaffe. Hvis man er rundt og se en 
4-5 ting på en dag, så kan en kop kaffe lige redde ens dag og være det, der lige gør at man får den allerbedste 
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oplevelse på vej ud af døren, uanset det kunstneriske niveau ovenpå. Og når jeg siger, at for den næste 
generation, så er det jo sådan set i stor respekt for mine kolleger, så at tage alt det, de har gjort, og så sige: 
hvordan gør man så det til den næste generation? Er det en boghandel til den næste digitale generation? Jeg 
er ikke sikker. Men det kan godt være, at det er det. Eller restauranten, hvad er det? Jamen, det er måske 
Frederik Bille Brahe, der satser på økologisk vegetarmad, der er den næste generation klogere end vores 
generation, hvor vi skal have kød hver faften. Så der bliver noget oversættelse. Hvordan ser en have ud, når 
man ligger midt i byen? Altså, der bliver jo nogle interessante oversættelser, man faktisk kan arbejde meget 
konkret med. Det har virket for dem, men vi bliver nødt til at oversætte det til et andet sted og en anden 
generation. Hvordan ser formidlingen ud? Er det stadig hvide plancher med tekst på, nå¨r man går ind i 
udstillingen, eller er det noget på ens mobiltelefon? Der er en masse spørgsmål, som pludselig i strategien 
giver sig selv, men som det taget noget tid at svare på, og som vi heller ikke er færdige med at svare på, men 
som jeg synes er sindsygt interessant, fordi generøsiteten i at kunne få lov til at give noget til den næste 
generation, det er sådan set det skolen gør herinde, det er at den uddanner kunstnere til den næste generation, 
så hvis vi også kunne få lov til at bakke det arbejde op med en  formidling til den næste generation eller en 
økonomisk model for kulturinstitutionerfor den næste generation, eller hvad det nu måtte være rundt af 
aspekterne, så synes jeg vi er kommet ret langt. Og jeg bliver da glad, når SMK vælger at tage vores 
restauratør efter et år, for så er der noget der er lykkedes, så er der da noget, hvor man kan se, ok, det var 
rigtigt set, og det kunne de andre intsitutioner faktisk også – så giver man da noget tilbage. Altså hvad SMK 
og Louisiana ikke har givet til mig... det bedste var da, at det her lille hus kunne få lov at give noget tilbage. 
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Interview med Michael Thouber 2 
 
Dato: 7. maj 2019  
 
Varighed: ca. 15 minutter i alt 
 
Lydfiler:  
Første del (delvist afbrudt): https://drive.google.com/open?id=1zvD0VjkqchGOQKLha1qSh8mezgadiqsU 
Anden del: https://drive.google.com/open?id=1XryN3l8_xpQLKdnPKS4EXijkGelKhqG_ 
 
A: Andreas Brøgger (interviewer) 
M: Michael Thouber (Direktør, Kunsthal Charlottenborg) 	

----------------------------------------- 

A: Jeg har nogle opfølgende spørgsmål, selvom vi i efteråret nåede en masse spændende ting, så nåede jeg 
ikke helt at spørge til det interne i din organisation, hvordan du har arbejdet med at få den vision, som du har 
introduceret, hvordan du har fået den udbredt internt, om der har været nogen udskiftninger...  

M: Altså man kan sige de første måneder brugte vi faktisk på at holde en række strategiworkshops, hvor der 
både var noget erfaringsopsamling, hvad havde fungeret tidligere, men hvor jeg også havde nogle værktøjer 
med e-types, en brand-platform som man udvikler konsistente brands med på e-types, og det brugte vi så, det 
værktøj, til at finde et ståsted, hvor vi allesammen var enige om, at det var retningen vi skulle i.  

A: OK. Har du så lavet nogle omstruktereringer internt derefter? 

M: Ja, det har jeg. Der er nogen der har skiftet plads og vi har også fået flere folk til, så der er sket en 
omstrukturering, men først og fremmest har vi fået flere flok på, nogle åbenlyse positioner som manglede 
før. Og man kan sige, at vores kerne i den her brandplatform, den blev faktisk nækket af en medarbejdet  - 
jeg kan, ikke huske hvem – på et af de her møder, hvor der var en der sagde, for sjov, "nåmen det er jo bare 
Louisana for den næste generation". Og så sagde jeg: det er ikke helt dumt, det der. Nu kom den så til at 
"hedde kunsthallen for den næste generation". Og som ligesom er tanken om at vi gerne vil være stedet for 
den næste generation af kunstnere og stedet hvor den næste generation af publikum mødes.  

A: Havde du flyttet nogle ressourcer fra et område i organisationen til et andet? Boosted kommunikation fx? 

M: Ja, jeg har brugt flere penge på kommunikation nu ,men jeg har været i den heldige situation ,at jeg har 
formået at skaffe flere penge via fundraising, så jeg har ikke behøvet at tage det ud af et område, jeg har bare 
suppleret ind i nogle områder, hvor der manglede. Så kan man sige, at kommunikation har fået lidt mere end 
udstillingsdelen i et stykke tid ikke? Men udstillingsdelen har også fået mange flere penge. Men så har jeg 
været heldig, at på det tidspunkt der sad Sanne (Kofod Olsen) som rektor og hun var meget enig i de 
investeringer, jeg synes der skulle gøres, så vi kunne lave en ordentlig kunsthal overhovedet. Og det 
handlede bl.a. om at ansætte en kommunikationschef, ansætte en publikumschef, ansætte en teknisk 
driftchef, der kunne stå for udstillingsopbygningen, altså funktioner som simpelthen havde manglet før, og 
som for mig at se var en del af forklaringen på, hvorfor man ikke kunne drive en professionel institution. Og 
derfor mente jeg ikke, at ... der ville vi heller ikke kunne komme hen uden de funktioner. 

 

 

A: Jeg fortsætter hvor vi slap... men jeg vil lige sige, at hvis der er et eller andet, som du ikke har det godt 
med, at andre skal læse, så finder vi ud af det... 
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M: Det må folk gerne vide. Alt er transparent.  

A: Godt. Vi kom fra det med omfordeling, omprioritering af ressourcerne. Har der været noget i forhold til 
din vision, har der været nogen modstand? Har du stødt på noget, hvor du ledelsesmæssigt skulle foretage 
dig noget, som du ikke lige havde... som ikke lige lå i arbejdet med den her model fra e-types? 

M: Nej, jeg synes egentlig vi har formået at holde strategien rimeligt godt, men man kan sige, at sådan en 
brandplatform er en ting, det er jo ikke en handlingsplan, hvordan fører du det så ud i livet ikke? Noget af 
det, der var sværest det var i vikleligheden at rekruttere en restaurant [griner]. Og det har jo vist sig at være 
en helt afgørende brik i den her forvandling, fordi vi jo endte med at få Ffrederik Bille Brahe ind. Men det 
siger også noget om den udviklng vi har været igennem. Vi holdt faktisk sådan et udbud, ikke et riggtigt 
statssligt udbud, men sådan et mini-udvud, hvor vi indbød tre restauratører og bagefter et par stykker mere, 
og de sagde allesammen nej. Der var ikke nogen der troede på at der var en kommerciel forretning gemt på 
Charlottenborg på det tidspunkt. Så der kan man sige, at der skulle vi kæmpe lidt. Og så vil jeg sige, at den 
anden ting var i forhold til de private fonde, at der havde også været nogen skuffelser på Charlottenborg, og 
man skulle på en eller anden måde overbevise dem påny om, at nu havde vi faktisk lagt en strategi og den 
var konsistent, og den troede vi selv på. Og så var vi så heldige, at det faktisk viste sig på ganske få måneder, 
at den virkede, på ganske få måneder, altså der kunne man se en effekt på besøgstal og entreindtægter og 
sådan noget. Det kunne vi jo vise dem. Plus at vi også hurtigt lagde et par udstillinger mere ind i 
programmet, så de også ligesom kunne se, hvordn vi have tænkt os at skrue op for aktivitetsniveaueet, men 
også det faglige niveau.  

A: Og det gjorde i så med den støtte I havd fået der?¨ 

M: Vi fandt nogle penge [griner]. Og så bad vi faktisk både det Obelske og et andet fond, tror jeg, jeg kan 
ikke lige huske hvem det var - eller det kan jeg godt, men det vil jeg ikke sige - om de kunne tænke sig at 
indgå i et treårigt samarbejde, så vi ligesom kunne få ro på til at løfte den her strategi. Og der gav de os 
faktisk til et år, det Obelske. De ville godt lige se... - de kunne jo godt se på de der første tre måneder, at der 
var noget der virkede, og de ville godt lige se, at de gode takter virkede. Så de startede med at give til et år, 
og så gav de til tre år derefter. Og det har vædet meget afgørende ift at  få ro på og udvikle på langt sigt, og 
også fagligt indbyde nogle af de kunstner,e som måske ikke lige i indeværende år har tid til at lave noget 
noget hos os, men så kunne vi sige: kan du ikke bare gøre det om to eller tre år, det har vi også penge til.  

A: Og hvordan har du så arbejdet med det med at I får støtte på det tidspunkt, er det noget I har 
kommunikeret ud for ligesom at udbrede det...? 

M: Jaja, det har vi. Jeg må i det hele taget sige, at jeg har jo prøvet at gøre stedet meget transparent, jeg 
mener faktisak når jeg siger at det hele er transparent, alt bliver kommumikeret ud Det startede jo allerede 
med de første 100 dage, jeg var der, der kommunikerede ud hvad det var for en virelighed der mødte mig, og 
det var også ting dybt inde i maskinrummet. Nogle af dem var selvølgleig sdapån mere xxx og på 
udstillngerne og på kunsten, ikke, men nogle af dem var også på økonomi og adminsistration og alt mukigt 
andet. Og det har fvist sig, at det har været klogt, for det sted har der der også været brug for at der kom gode 
historier ud  

	

 


