
 
  

[DOKUMENT-
TITEL]	
[Dokumentets	undertitel]	

Microsoft	Office-bruger	

[Firmanavn]	|	[Firmaadresse]	



 1 

 
 

 
 
 
 
 

 
Copenhagen Business School 

Politisk Kommunikation og Ledelse 4. semester 
Speciale 

 
 
 

Den kulturpolitiske dysfunktionalitet 
Hvordan den kulturpolitiske debat diskvalificerer politisk styring 

 
 
 
 

Antal anslag og normalsider: 
362.997og 160 sider 

 
 
 
 

Vejleder: Louise Blaabjerg Christoffersen 
 
 
 

Studerende: 
 

Jens Gustav Aagerup - studienr.: 124352 
Martin Andreas Stigborg - studienr.: 117574 

Christian Søndergaard Nielsen - studienr.: 124910 
 
 
 
 

15. maj 2020 



 2 

Abstract 

In this thesis our interest is driven by a perceived lack of political cultural debate in Denmark. Both politicians 
and practitioners within the field tell tales of a derailed debate lacking substance. Meanwhile the Danish 
population is the number one country in the EU when it comes to consuming culture, however the subject is 
among the lowest rated come election time. Almost no one in Denmark votes based on culture politics. We try 
to understand how it has come to be this way. Our analysis engages with the semantics of the notion of culture 
from the formation of the Danish ministry of culture in 1961 to April 2020, through Niklas Luhmann’s thoughts 
on systems theory in order to understand the premises of the political culture debate and how these have 
developed over time. This allows us to ultimately understand what shapes the cultural political debate as it 
emerges today, and on what premises it occurs. 
 
We find that the debate appears weakened as a result of a number of premises established over time since 
1961. We find the political system to be defunct because apolitical politicians emerge as a premise for the 
debate. This entails that politicians do not act as politicians regarding culture politics. Instead, decision making 
is delegated to different reasoning’s. Over time the artists or the commercial capabilities of the culture has 
emerged as decision making reasoning’s, as culture politics are not to be ruled by politicians with political 
motives. We argue that the apolitical nature of culture politics emerges as a hybrid form of governance, where 
the powerful is masked to look like the powerless. Meanwhile the citizens are de-legitimized by the 
practitioners, as they undervalue the citizens input on culture. This puts the checks and balances function 
between politicians and citizens out of order within the political system leading to an overall dysfunctionality 
and lack of policy made. In a final diagnosis, we argue that the political culture debate is heavily challenged 
by a few premises emerging since 1961. This weakens both the political culture debate and the legislative 
process within culture politics as the area has become gridlocked and the industry interest has become so reliant 
on the status quo.  
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1 Indledning 

 “Det er mange år siden, at der har været en kvalificeret kulturdebat i Danmark. Hvornår er der sidst en 
politiker, der har interesseret sig for, hvad kulturen er for en størrelse, og hvad den kan?” (Mikkelsen i Borup 
2019). 

Sådan udtaler tidligere kulturminister Brian Mikkelsen sig om den kulturpolitiske debat i Danmark i slutningen 
af 2019. Mikkelsen kritiserer den manglende kulturpolitiske debat i dag: Nogen skal sparke diskussionen opad 
og nedad. Og det er der ingen, der har gjort i mange år.” (Borup 2019). Mikkelsen er søgende overfor nogen 
form for kulturpolitisk indspark.  

Mikkelsen savner ikke kun kulturpolitikere, men også den blotte kulturpolitiske debat, som han ser som 
værende forsvundet. Denne antagelse danner, for os, grund til en undren og en søgen i pressen efter lignende 
udtalelser, for at finde svar på om der virkelig ikke er nogen kulturpolitisk debat? I en artikel fra Berlingske 
bakker museumsinspektør og souschef på Danmarks Industrimuseum, David Holt, op om Mikkelsens 
synspunkt: “Den kulturpolitik, der blev sat fokus på i 00erne – med for eksempel kanontænkning – er i dag 
helt forsvundet. Der er ikke længere nogen kulturpolitik på den politiske dagsorden.” (Funch 2020). I en 
rapport, udarbejdet af tænketanken og mediehuset Mandag Morgen, lufter flere meningsdannere ligeledes 
deres kritik overfor den nuværende kulturpolitiske debat, eller mangel på samme. Formand for vækstteamet 
for de kreative erhverv, Jacob Holm, forklarer, at den kulturpolitiske debat i dag er reduceret til et spørgsmål 
om økonomi, der udmunder sig i en diskussion om, hvorvidt det kan betale sig at have et kulturliv eller ej 
(Mandag Morgen 2019). Det virker til, at flere iagttager en svækket kulturpolitisk debat med mangel på 
kulturelt engagerede politikere, der kan diskutere andet end økonomi. Det understøtter kun yderligere vores 
umiddelbare undren.  

Lektor ved Institut for Kommunikation og Kultur ved Aarhus Universitet, Louise Ejgod Hansen, udtrykker i 
Mandag Morgens rapport også sin bekymring for den kulturpolitiske debat (Mandag Morgen 2019). Hansen 
forklarer, hvordan kultur og kunst for 50 år siden blev talt om som et vigtigt velfærdsområde, hvis værdi 
spredes i alle samfundets kroge. I forlængelse heraf giver hun udtryk for, hvordan den kulturpolitiske debat i 
dag synes fraværende, og når den endelig er tilstede, undgår at anerkende kulturens værdi (Mandag Morgen 
2019). Her er debatten ikke kun fraværende, kulturens værdi anerkendes slet ikke. I en artikel fra 
Weekendavisen beskriver formand for Dansk Magisterforening, Camilla Gregersen, at kulturdebatten har 
været politisk glemt (Munk 2020). Forfatter og kulturperson, Knud Romer, savner også en kulturpolitisk vision 
i kulturministeriet. Han mener, at kulturpolitikken foregår på produktionsmæssige vilkår og handler mere om, 
hvor der kan nedskæres frem for at have en vision for, hvordan f.eks. musikken skal styrkes (Rahbek 2019). 

Umiddelbart undrer vi os over, hvorfor at Mikkelsen, Romer m.fl. iagttager en mangel på politisk engagement 
i den kulturpolitiske debat og en slet og ret mangel på debat? Og hvad ligger til grund for, at den kulturpolitiske 
debat synes svækket eller helt glemt? En ting er, hvad meningsdannere udtaler om kulturpolitikken og den 
manglende kulturpolitiske debat, en anden er hvad politikerne rent faktisk er optaget af. Noget kunne tyde på, 
at kulturen ikke ses som det vigtigste politiske emne. I hvert fald, hvis man kigger på den nye 
Socialdemokratisk regering.  
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1.2 Ny regering 

Den 27. juni 2019 dannede Mette Frederiksen en ny Socialdemokratisk etpartiregering. I den forbindelse blev 
et forståelsespapir udarbejdet mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten som grundlag 
for regeringens politik. I forståelsespapiret skrev de involverede parter under på retningen inden for mange 
forskellige politikområder. Dog er der ikke nævnt noget om kulturpolitikken. Public service står nævnt, som 
det eneste der falder under Kulturministeriets område. Her ønsker man at: “Styrke dansk public service.” 
(Regeringen 2019a: 18). Kulturpolitikken fylder ikke meget for hverken Socialdemokratiet eller det 
parlamentariske grundlag, enten fordi alle partierne er enige om, hvad der skal ske med kulturpolitikken, eller 
fordi kulturpolitikken ikke fylder meget i det politiske landskab, og derfor ikke er afgørende for hvorvidt en 
regering bliver til. Heller ikke regeringens støttepartier, virker til at have stillet kulturpolitiske krav til 
regeringsgrundlaget. Sidstnævnte pointe underbygges af det lovprogram, den Socialdemokratiske regering 
fremlagde i oktober 2019. Her er der nævnt to forslag til lovændringer på kulturområdet, og samlet fylder 
afsnittet om Kulturministeriet under en halv side, hvilket sammenlignet med f.eks. Erhvervsministeriets seks 
sider, er relativt lavt (Regeringen 2019b). Ser vi på finansloven for 2021, er kulturen heller ikke tildelt megen 
plads - igen en halv side mod fem sider til forslag om social dumping og international rekruttering 
(Finansministeriet 2020). Umiddelbart kan de ovenstående meningsdannere have en pointe. Kulturpolitikken 
er i hvertfald hverken afgørende for regeringsgrundlaget, finansloven eller regeringens planlagte lovforslag. 
Dog er mangel på juridisk bindende dokumenter ikke ensbetydende med, at en debat er udeblevet eller at ingen 
politikere går op i kulturpolitik. Man må dog som minimum undres over, hvorfor der overhovedet er et 
kulturministerium, hvis kulturpolitikken fylder så lidt og om kulturen overhovedet er vigtig for politikerne? 

Selvom kulturen ikke fremgår synderligt af de centrale aftalepapirer eller lovprogrammet, har Danmark stadig 
fået en ny kulturminister, der har udtalt sig i offentligheden flere gange. I forbindelse med Joy Mogensens 
første offentlige begivenhed som kulturminister, udtaler hun sig i en pressemeddelelse fra kulturministeriet 
om, hvad der skal ske med kulturen: ”Vi har en fælles opgave i at tale kulturen op igen” (Kulturministeriet 
2019). Mogensen ser kulturen som noget, der skal tales op, og hun ser det som sin vigtigste opgave. Hvorfor 
skal hun sige hun gør det og ikke bare gøre det? Og hvorfor er det en fælles opgave? Hvem skulle være bedre 
til at tale kulturen op end kulturens minister? Vi ved i hvertfald, hvordan at en regering effektivt kan sætte nye 
dagsordener, men det virker ikke til at kulturministeren vurderer at hun alene kan tale kulturen op. 
Meningsdannerne retter skylden over den manglende kulturpolitiske debat mod politikerne, men umiddelbart 
virker det ikke til, at politikerne ønsker at være en drivende kraft i debatten. Det bygger videre på vores undren. 
Hvad er årsagen til at kulturpolitikken skal tales op, hvorfor er den nede og hvorfor er der ikke politikere der 
driver debatten frem? 

Når selv Kulturministeren, der vel er den mest magtfulde kulturpolitiker i Danmark, putter med sine politiske 
ambitioner på kulturområdet er der grund til at undre sig. Mogensen ser ligesom Mikkelsen kultur som nede 
og noget der ikke har den vigtighed det burde have. Men hun har vel magten til at hive den op? Og hvordan 
har kulturen mistet den vigtighed? Måske man skal spørge Danskerne. De er vel trods alt rammesættende for, 
hvad politikere engagerer sig i. To gode eksempler er klimapolitikken og udlændingepolitikken. Begge 
eksempler på, at hvis stemmerne er der, så skal politikerne nok producere noget politik før eller siden.  

1.3 Hvad mener danskerne? 

Hvor ligger danskernes interesse i den kulturpolitiske debat? Ifølge RUC’s Center for Journalistik befandt 
kultur sig ikke i top 10 over de mest omtalte politikområder ifm. Folketingsvalget i 2019 (Kallestrup & Eller 
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2019). Ifølge Altinget var kulturpolitikken det område, danskere rangerede som mindst vigtigt ved valget i 
2019. Kun 3% havde kulturen i deres top tre over vigtige politikområder (Holstein 2019). Danskerne placerer 
også kulturen nederst, når de adspørges, hvilke områder der bør modtage flere støttekroner (Mandag Morgen 
2019). Danskerne har altså ikke deres øjne rettet mod den kulturpolitiske debat og kulturen som et politisk 
område. Så kan vi vel lukke den der? Mikkelsen og alle de andre har lige fået svaret på, hvorfor ingen politikere 
engagerer sig i kulturpolitikken og hvorfor den kulturpolitiske debat ikke eksisterer. 

Dog tegner der sig et andet billede, når man spørger ind til danskernes forbrug af kulturen. I rapporten af 
Mandag Morgen kan det ses, at danskerne er storforbrugere af kulturtilbud i alle dets former. Faktisk er 
danskerne det folk i EU, der oftest benytter sig af kulturelle oplevelser (Mandag Morgen 2019). Samtidig er 
der bred enighed om, at kulturen har en lang række positive effekter på det danske samfund og dets befolkning 
(Mandag Morgen 2019). Den danske befolkning giver overordnet set udtryk for, at kulturen har en god 
indvirken på sammenhængskraften. Derudover mener store dele af danskerne, at kulturen binder os sammen, 
skaber forståelse for andre medborgere, påvirker folkeoplysning og styrker den offentlige demokratiske debat 
(Mandag Morgen 2019).  

Dette giver yderligere anledning til undren - hvordan kan det være, at det kulturpolitiske område er så 
nedprioriteret hos danskerne, samtidig med at kultur bliver storforbrugt og ses som noget, der overordnet 
styrker samfundet og demokratiet? Vil danskerne gerne forbruge, men ikke diskutere, selvom de iagttager 
kulturen som vigtig? Al logik vil tilskrive, at et område med de iagttagede kræfter er et politisk hot spot både 
for vælgere og politikere. 

Dét, samtidig med at Mikkelsen og flere meningsdannere alligevel peger på en manglende kulturpolitiske 
debat, danner grund for vores overordnede undren, om hvor den kulturpolitiske debat er henne i dag? Vi er 
efterladt et sted, hvor den tidligere kulturminister og flere meningsdannere peger på en mangel på kulturpolitisk 
debat og engagement. Kulturen fylder ikke synderligt hos regeringen, det selvom at den fylder meget for 
danskerne i deres hverdag, men ikke som politisk emne. Vi ved at danskerne forbruger kultur og vi må antage 
at der produceres kulturpolitik i en eller anden udstrækning. Kulturudvalget, kulturministeriet, kulturlivet og 
partiernes kulturordfører sidder vel ikke bare stille på kontoret uden, at der foregår en debat om, hvordan 
kulturområdet skal administreres? 

Vi mener der er en bemærkelsesværdighed, i den debat vi umiddelbart ser, der skaber basis for videre 
undersøgelse. Der tegner sig et billede af, at der er brug for yderligere forståelse af den kulturpolitiske debat, 
hvis vi vil have svar på vores undren. Taget alle ovenstående elementer i betragtning, så er vi drevet, af et 
ønske om at forstå nutidens kulturpolitiske debat. Vi vil forstå, hvorfor kulturen fylder så lidt i aftalepapirerne, 
så lidt hos vælgerne og, hvorfor flere i den kulturpolitiske debat ovenikøbet peger på at debatten ikke 
eksisterer.  

1.4 Problemfelt  

I dette speciale vil vi undersøge, hvordan der bliver tilskrevet mening til kulturbegrebet i den kulturpolitiske 
debat historisk, og hvilket mulighedsrum det skaber for nutidens kulturpolitiske debat. Vi vil zoome ind på 
kulturbegrebet, da vi ser det som værende det mest centrale begreb i den kulturpolitiske debat. Det er debatten 
om, hvad der er god og hvad der er dårlig kultur der afgør, hvilken kultur der skal postes skattekroner i. Det 
begreb ønsker vi at undersøge i kontekst af den kulturpolitiske debat historisk set. Det vil sige, at vi ønsker at 
gå tilbage i tiden og forstå, hvordan kulturbegrebet tidligere er blevet forstået i den kulturpolitiske debat. Det 
tror vi, kan føre os tættere på et svar på, hvorfor den nutidige kulturpolitiske debat ser ud som den gør.  
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Vi er interesserede i den kulturpolitiske debat. Det betyder, at vi ikke er interesseret i en kunstnerisk debat om, 
om et billede er pænt eller grimt, men i stedet debat om, om et billede er politisk vigtigt. Måske skal den type 
billeder modtage statsstøtte, måske skal kunstneren på finansloven eller måske symboliserer billedet noget 
bestemt der giver det politisk værdi. Vi er således interesseret i den kulturpolitiske debat bestående af alle 
aktører der bidrager til kommunikation om, hvordan kulturen skal fungere politisk.  

“Hvordan kulturen skal fungere politisk” forstår vi med andre ord som det politiske mulighedsrum. Det dækker 
over, hvad politikerne kan lave politik om, og hvordan de kan gøre det. Vi vil gerne vise, hvordan et bestemt 
politisk mulighedsrum opstår som resultat af den kulturpolitiske debat. Når vi viser det, kan vi komme 
nærmere, hvorfor Mogensen taler om, at kulturen skal tales op eller hvad der gør at Mikkelsen ser en mangel 
på politisk input i den kulturpolitisk debat. Forstår vi debatten vil vi også forstå det mulighedsrum der er 
determinerende for, hvordan politikerne deltager i den debat.  

Grundlæggende interesserer vi os for, hvorfor den kulturpolitiske debat er, som den er og ikke anderledes, og 
hvordan den er blevet netop sådan. Vores speciale søger svar på den undren i historien og vi finder det derfor 
interessant at spørge til, hvordan kulturbegrebet bliver tilskrevet mening i den kulturpolitiske debat over tid. 
Hvordan kulturbegrebet forstås, bliver vores vej ind i den kulturpolitiske debat og med en viden herom, kan vi 
efterstræbe at forstå, hvorfor den kulturpolitiske debat er, som den er i dag. Endeligt håber vi at kunne besvare 
vores undren, ved at belyse nogle af den kulturpolitiske debats selvfølgeligheder. Med det mener vi, at kunne 
pege på de ting f.eks. Mikkelsen eller Mogensen ikke ser, når de udtaler sig om kultur, eller nogle af de ting 
der tages for givet i debatten. Således ønsker vi at bidrage til selvrefleksionen i den kulturpolitiske debat i dag.  

1.5 Problemformulering: 

Vores overordnede undren opsummeres i nedenstående problemformulering. Med den efterstræber vi at kunne 
finde svar på, hvorfor den kulturpolitiske debat i dag ser ud som den gør.  

Hvordan kan vi forstå mulighedsrummet for den kulturpolitiske debat i dag? 

1.6 Arbejdsspørgsmål: 

Som hjælp til at besvare vores problemformulering har vi formuleret to arbejdsspørgsmål, der hver især 
bidrager til, at vi kan forstå elementer af den nutidige kulturpolitiske debat. Det første arbejdsspørgsmål 
hjælper os med at forstå, hvordan kulturbegrebet er blevet tilskrevet mening gennem tid i den kulturpolitiske 
debat:  

Hvordan indlejres mening i kulturbegrebet i den kulturpolitiske debat siden oprettelsen af Kulturministeriet? 

Som nævnt ser vi kulturbegrebet som kernebegrebet i den kulturpolitiske debat om, hvordan kulturen skal 
administreres som politisk område. Her leder vi efter, hvordan mening indlejres i kulturbegrebet for at forstå, 
hvordan det er blevet tilskrevet mening over tid. Vores næste arbejdsspørgsmål behandler det grundlæggende 
paradoks som vil støtte og styre på samme tid, hvilket vi vil vise er paradoksalt. Dette paradoks vil vi herefter 
stilisere som støtte/styre-paradokset.  

Hvordan skaber afparadokseringen af støtte/styre-paradokset betingelser for kommunikationen i den 
kulturpolitiske debat? 
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Vi finder kommunikationen paradoksal gennem støtte/styre-paradokset, men hvad mere interessant er, finder 
vi at kommunikationen i et forsøg på at afparadoksere støtte/styre-paradokset skaber en række særlige 
betingelser for videre kommunikation. Med andre ord, skaber afparadokseringerne særlige betingelser for 
mulighedsrummet i nutidens kulturpolitiske debat.  

Ovenstående arbejdsspørgsmål guider os til foretage bestemte analyser for, at forstå kulturbegrebet i den 
kulturpolitiske debat og slutteligt, hvilket mulighedsrum det skaber for den nutidige kulturpolitiske debat. 

1.7 Kulturbegrebet - begrebsafklaring 

I det følgende vil vi foretage en begrebsafklaring af kulturbegrebet. Dette har vi valgt at gøre, da kulturbegrebet 
forstås, bruges og opfattes på mange måder, hvorfor vi foretager denne begrebsafklaring for at synliggøre, 
hvordan vi forstår kulturbegrebet. 

Når man læser om kultur eller søger en definition af begrebet, møder man som udgangspunkt altid et afsnit, 
der gør det klart, at kulturbegrebet er et komplekst begreb med mange forskellige betydninger. Og 
kulturbegrebet er også et diverst begreb, som benyttes i mange sammenhænge og med forskellige betydninger. 
Kultur kan benyttes til at beskrive, hvad der sker på en scene, hvordan to landes kulturer er forskellige fra 
hinanden, hvordan vi som individer har forskellige kulturer eller hvordan arbejdskulturen er på en arbejdsplads. 
I denne begrebsafklaring tager vi udgangspunkt i Peter Duelunds tre definitioner af kulturbegrebet: “Det 
humanistiske kulturbegreb, det antropologiske kulturbegreb og det herdersianske kulturbegreb” (Duelund 
2003: 19).  

Kultur som værende noget der kan observeres, som står uden for mennesket, betegnes som det humanistiske 
kulturbegreb. Denne kulturforståelse er ligeledes en forståelse, hvor man ser kultur som noget, der danner og 
skaber det kultiverede menneske. Kunst og kultur betragtes her som nærmest sammenlignelige, da man ser 
begge dele som noget, der skaber en meningsfuld menneskelig udtryksform. Udtryksformen indbefatter f.eks. 
billedkunst, musik, scenekunst, litteratur og arkitektur. Kulturbegrebet som beskriver, hvordan mennesker 
agerer socialt sammen definerer Duelund som det antropologiske kulturbegreb. Her er kultur noget der bor i 
det enkelte individ. Det tredje og sidste kulturbegreb er det herdersianske kulturbegreb. Ved dette kulturbegreb 
forstår man f.eks. den forskellighed, der kan være mellem to nationalstater. Det er ligeledes dette kulturbegreb, 
der tillader at tale om et folk, deres sprog og nationers individuelle særligheder. Dette kan også betegnes som 
den enkeltes nations sjæl - altså dens kultur (Duelund 2003).  

I dette speciale iagttager vi det humanistiske kulturbegreb, da vi er interesseret i den kultur, der indbefattes af 
dette kulturbegreb. Vi mener desuden, at dette kulturbegreb er det, der træder frem i den debat vi har skitseret 
i vores problemfelt. Det betyder ikke, at vi er blinde for de to andre måder at forstå kulturbegrebet på, og at 
andre aktører ikke opererer med samme forskelle mellem kultur som vi. Vores argument er dog, at det 
humanistiske kulturbegreb er det grundlæggende begreb, som den kulturpolitiske debat centrerer sig omkring. 
Vi iagttager dog samspil mellem de forskellige kulturbegreber, som f.eks. når aktører ønsker at sikre danskhed 
gennem teater. Her lægges det humanistiske kulturbegreb til grund for at sikre en værdi, der beskrives af den 
herdersianske kulturforståelse. I resten af specialet vil vi ikke italesætte disse forskellig kulturbegreber. Når vi 
skriver om kultur og kunst skal disse forstås som definitionen på det humanistiske kulturbegreb. 
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2 Analysestrategi 
I det følgende vil vi redegøre for hvilke rammer og præmisser, vi opsætter for vores analyse mhp. at kunne 
besvare vores problemformulering. Dette kapitel vil derfor fungere som en introduktion og redegørelse for 
både vores grundlæggende videnskabsteoretiske perspektiv, men også de udvalgte teorier og dertilhørende 
begreber, som kan hjælpe os med at komme nærmere en erkendelse af den kulturpolitiske debat i samtiden.  

2.1 Indledning til at arbejde analysestrategisk 

Dette speciale er styret af en generel undren omkring, hvordan der er blevet indlejret mening i kulturbegrebet 
i den kulturpolitiske debat siden oprettelsen af Kulturministeriet. Af denne grund er det en ambition for os at 
opnå en erkendelse af, hvordan iagttagelser af kulturbegrebet, siden oprettelsen af Kulturministeriet, sætter 
kulturbegrebet på spil og konstituerer særlige betingelser for den kulturpolitiske debat. 

Med en erkendelsesinteresse som er funderet i vores problemformulering, erkender vi, at vores 
analysestrategiske til- og fravalg har afgørende betydning for, hvordan vi kan følge denne interesse. Dette 
speciales valg af analysestrategi vidner derfor om et valg, som kunne være anderledes, men som er nøje udvalgt 
i forsøget på at forstå kulturbegrebet i den nutidige kulturpolitiske debat (Andersen 1999). Dette speciales 
analysestrategi vil være styret af en ambition om at lave en diagnostik af den nutidig kulturpolitiske debat. Af 
denne årsag vil samtidsdiagnostikken fungere som vores overordnede analysestrategi, og det vil derfor sætte 
rammerne for mulige analyser og konditionerede blik heri. Inden vi går videre med en uddybning af 
samtidsdiagnostikken som ledende analysestrategi samt systemteoretiske præmisser, vil det følgende redegøre 
for vores videnskabsteoretiske standpunkt, da dette er afgørende for hvilken viden, der kan produceres. 

Styrende for dette speciale vil være en forskydning fra metode til analysestrategi. Dette gør vi for at kunne 
konstruere et blik, velvidende at det har konsekvenser, der muliggør iagttagelse af kulturbegrebet i sin 
oprindelse. Dette gør vi for at kunne: ”konstruere andre iagttagelser som objekt for egne iagttagelser m.h.p at 
beskrive hvorfra de selv iagttager.” (Andersen 1999:14). Vi vil med andre ord kunne iagttage iagttagelser i 
den kulturpolitiske debat og dermed få blik for, hvordan bestemte iagttagere iagttager kulturbegrebet. Ud fra 
en epistemologisk videnskabsteoretisk position, vil vi lave en analyse af kulturbegrebets indvirken på den 
kulturpolitiske debat i samtiden. Her vil vi trække på Niklas Luhmanns semantikanalyse mhp., at blikke 
kulturbegrebets tilblivelse i den kulturpolitiske debat over tid, og hvilke betingelser disse skaber, når 
kommunikationen forsøger at behandle et grundlæggende paradoks i den kulturpolitiske debat. Heraf vil vores 
Analysedel 1 bestå af en semantikanalyse og vores Analysedel 2 af en afparadokseringsanalyse. Dette muliggør 
afslutningsvist, at vi kan stille en diagnose for samtiden, som netop er hovedformålet med dette speciale. 
Samtidsdiagnostikken fungerer altså som dette speciales konklusion, da denne står på de to foregående 
analyser og fungerer som vores endelige svar på specialets problemformulering. De kommende afsnit vil 
uddybe, hvordan vores analyser bidrager sammen og hver for sig til at kunne rejse en diagnose af samtiden. 
Ydermere vil de vise hvilke konstitutive konsekvenser analysestrategien får ud fra måden, vi tilrettelægger 
vores analyse.  

2.2 Videnskabsteoretisk udgangspunkt 

I det følgende afsnit vil vi uddybe vores videnskabsteoretiske ståsted, hvilket er afgørende for, hvordan vi 
producerer viden og dermed også for resultatet af dette speciale. 
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I samfundsvidenskabens nyere tid foregår der en optagethed af den socialkonstruktivistiske tilgang til analyse 
af samfundet (Andersen 1999). Ved den socialkonstruktivistiske tænkning opfattes det, at mennesket lever i 
en socialt konstrueret virkelighed. Formålet med den videnskabelige praksis inden for socialkonstruktivismen 
er at spørge til det eksisterende, og undersøge de magthavende diskurser i samfundet (Larsen & Pedersen 
2011). Vi vil i det følgende udlægge, hvordan vi trækker på denne med udgangspunkt i Luhmanns systemteori. 
Niels Åkerstrøm Andersen mener, at denne optagethed af den socialkonstruktivistiske tilgang sker, fordi 
temaerne for analyse ofte er af værdier af konstitutiv karakter. Andersens pointe er, at vi kigger på nutiden 
igennem kategorier, som er skabt i fortiden i en anden verdensorden. I dette speciale vil vi træde et skridt 
tilbage og kigge på begrebet kultur. I stedet for at spørge fra kulturbegrebet, vil vi spørge til kulturbegrebet 
og: “... dets historiske tilblivelses- og transformationsbetingelser.” (Andersen 1999: 10). Det vil sige, at i 
stedet for at antage at kulturbegrebet bare er, er vi interesseret i dets tilblivelse over tid. Vores spørgen vil være 
rettet mod, under hvilke betingelser kulturbegrebet er blevet til, i den kulturpolitiske debat siden oprettelsen af 
Kulturministeriet. Denne spørgen til det etablerede, som: “... ikke blot spørger til handlinger på et felt, men 
spørger til feltets måde at spørge på, spørger til kategoriernes, problemernes, problematikkernes, 
argumenternes, temaernes og interessernes fremkomst.” (Andersen 1999: 12) er dette speciales udgangspunkt 
for at producere nye erkendelser. Vi spørger til spørgen og er derfor opmærksomme på anden orden. Det vil 
sige at vi iagttager en iagttagers iagttagelser. Dermed iagttager vi i dette speciale, hvordan aktører, altså 
iagttagere, i den kulturpolitiske debat iagttager kulturbegrebet. 

2.2.3 Orientering i videnskabsteorien 

Denne måde at spørge på har konsekvenser for vores videnskabsteoretiske udgangspunkt. Da vi interesserer 
os for anden ordens perspektivet omkring kulturbegrebet, bevæger vi os fra et ontologisk standpunkt til et 
epistemologisk (Andersen 1999). Andersen formulerer det således: “Fra første ordens observervationer af 
“det derude” til anden ordens observationer af, hvorfra vi kigger, når vi observerer “det derude”.” (Andersen 
1999: 12). Da vi arbejder på et socialkonstruktivistisk epistemologisk niveau ift. erkendelse, er vi ikke 
interesseret i væren eller i meningsområder, men kun i måden hvordan væren og disse meningsområder 
iagttages af en iagttager (Kneer & Nassehi 1997: 140). 

Ontologien interesserer sig for observationer af det, der er, hvor vi fra det epistemologiske udgangspunkt 
interesserer os for, hvordan det derude bliver iagttaget. Den klassiske tilgang til analyse indenfor 
samfundsvidenskaberne vil som oftest være styret af en metodisk tilgang, som spørger til: “... hvilke 
procedurerregler skal anvendes for frembringelsen af videnskabelig erkendelse” (Andersen 1999: 13). 
Hermed bliver det inden for ontologisk orienteret videnskab, metoden der er styrende og afgørende for 
erkendelsen. Når der iagttages med udgangspunkt i ontologien, leder man efter noget, som om det allerede 
eksisterer. Det kan siges, at ontologien selvfølgeliggører sin genstand for analyse, fordi man som observatør 
antager, at der eksisterer noget derude. Man skal bare finde den rette metode til at finde det allerede 
eksisterende. Denne tilgang har konsekvenser for, hvordan man kan spørge til det allerede eksisterende. Det 
giver f.eks. ikke mening at spørge til tilblivelsen af et begreb, hvis man antager det som noget, der bare er.  

I modsætning til den ontologiske tilgang står den epistemologiske. Her går vi fra at være på første orden i 
ontologien til anden orden i epistemologien. Det betyder, at der spørges til hvordan i stedet for til hvad. Så i 
stedet for at spørge til, hvad der findes derude, spørger vi her til, hvordan det derude er blevet skabt eller 
iagttaget, og er dermed på anden orden, fordi der her som beskrevet, spørges til spørgen. Andersen beskriver 
den epistemologiske videnskabsteoris spørgen således: “Den spørger: I hvilke former og under hvilke 
betingelser er en bestemt meningsfuldhed (f.eks. en diskurs, en semantik eller et kommunikationssystem) blevet 
til” (Andersen 1999: 14). I den epistemologiske videnskabsteori handler det om opnå en erkendelse ved hjælp 
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af analysestrategier, der gør det muligt at være kritisk over for en allerede given meningsfuldhed. 
Epistemologien deontologiserer så at sige sin genstand.  

Fra at selvfølgeliggøre ved den ontologisk orienterede videnskabsteori, afselvfølgeliggører den 
epistemologiske videnskabsteori genstanden og spørger til, under hvilke betingelser en meningsfuldhed er 
blevet til, og dermed ikke hvad genstanden er. Kulturbegrebet er ikke nødvendigvis selvfølgeliggjort, som det 
er i dag. Videnskabeligheden i dette speciale er dermed ikke bundet op på metodiske spørgsmål, men i stedet 
på vores analysestrategi. Det er dermed måden, hvorpå vi sammensætter en strategi for erkendelse, der er 
udslagsgivende for den viden, vi skaber og ikke en på forhånd given genstand, der lader sig analysere på en 
bestemt metodisk måde. Vi lader ikke vores genstand for analyse, kulturbegrebet i den kulturpolitiske debat, 
forudsætte. Det, at vi har en strategi for vores analyse, skal ses som et udtryk for, at vi konstruerer en iagttager 
og det iagttagede. Det vil sige, at når vi er interesseret i at iagttage under hvilke betingelser kulturbegrebet er 
blevet til i den kulturpolitiske debat siden oprettelsen af Kulturministeriet, så konstruerer vi aktører og deres 
iagttagelser i den kulturpolitiske debat som objekt for vores iagttagelser. Derfor iagttager vi en iagttagers 
(aktører i den kulturpolitiske debats) iagttagelser af kulturbegrebet. De valg vi træffer ifm. vores 
analysestrategi har dermed også konsekvenser for, hvordan vores genstand for iagttagelse opstår for os. Havde 
vi valgt en anden strategi for analyse, havde vores genstand for iagttagelser set anderledes ud (Andersen 1999). 
Nedenstående figur fra Andersen opsummerer for forståelsens skyld, forskellen på den ontologisk orienterede 
videnskabsteori set som metode, og den epistemologiske orienterede videnskabsteori set som analysestrategi:  

Metode Analysestrategi 

Iagttagelse af et objekt. Iagttagelser af iagttagelser som 
iagttagelser. 

Det gælder om at producerer sand 
viden om en given genstand. 

Det gælder om at problematisere 
selvfølgeligheder, om at 
deontologisere. 

Hvilke procedurerregler skal 
anvendes for frembringelse af 
videnskabelig erkendelse? 

Ved hjælp af hvilke 
analysestrategier kan vi 

opnå en erkendelse, der er kritisk 
anderledes end den allerede givne 
meningsfuldhed? 

(Andersen 1999: 15) 
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2.3 Systemteoretiske præmisser 

Med en tilgang til erkendelse igennem en socialkonstruktivistisk epistemologisk orienteret videnskabsteori, er 
der et væld af muligheder for udvælgelse af teoretisk afsæt. Niklas Luhmanns systemteori indebærer et 
veludviklet analyseapparat, hvor interessen for mening sker gennem iagttagelse af meningstilblivelse, hvilket 
netop er det vi er interesseret i ift. kulturbegrebet i den kulturpolitiske debat. Dette analyseapparat kan ligeledes 
give os en forståelse for, hvilket (u)mulighedsrum kommunikationen skaber for fremtidig kommunikation, og 
dermed hvordan kommunikation om kultur skaber bestemte betingelser for iagttagerne (aktørerne) i den 
kulturpolitiske debat. 

Luhmann er inspireret af Husserls meningsbegreb, om hvordan mening dukker meningsfuldt op (Andersen & 
Pors 2017; Andersen 2014). Luhmann gør Husserls meningsbegreb til sit eget: “Luhmann gør Husserls 
meningsbegreb til grundbegrebet i sin sociologi, men flytter samtidigt iagttagelsespunktet fra de psykiske 
systemer til de sociale systemer” (Andersen & Pors 2017: 15). I stedet for at spørge til hvordan verden dukker 
meningsfuldt op for det enkelte individ, spørger Luhmann til, hvordan verden dukker meningsfuldt op for 
sociale systemer (Andersen & Pors 2017). Luhmann er altså ikke interesseret i den enkeltes bevidsthed, men i 
hvordan mening dukker op for sociale systemer - dette hænger igen sammen med, at Luhmann ikke er 
interesseret i væren, men i hvordan denne væren iagttages som meningsfuld (Andersen 1999). Dette speciale 
vil abonnere på Luhmanns forståelse af systemteorien, da vi er interesserede i, hvordan forståelsen af 
kulturbegrebet dukker meningsfuldt op for sociale systemer i den kulturpolitiske debat. På den måde kan vi nå 
til en erkendelse af hvordan og under hvilke forhold, der er indlejret mening i kulturbegrebet og dermed komme 
tættere en diagnosticering af den kulturpolitiske debat i samtiden. 

2.3.1 Det systemteoretiske blik 

Luhmann ser samfundet som opdelt i sociale systemer. Disse sociale systemer deler han op i tre undersystemer: 
samfund, interaktioner og organisationer (Luhmann 1982). Et socialt system skaber sig selv gennem 
kommunikation inden for systemets egen grænse: “Et socialt system er et rekursivt netværk af kommunikation. 
Det skaber sig selv og alle dets elementer igennem kommunikation. Det gælder også grænsen mellem system 
og omverden, som skabes som et element i systemet,” (Andersen & Pors 2017: 125). Det vil sige, at det sociale 
system kun indeholder kommunikation, som knytter an til anden kommunikation i systemet. Kommunikation 
er det sociale systems operationer. Kommunikationen skal ikke forstås som en overførsel mellem afsender og 
modtager, men i stedet som rekursive strømme af selvrefererende operationer (Andersen & Pors 1017). Selv 
systemers omverden skabes af kommunikation i systemet selv. Dette betyder ligeledes, at samfundet kun består 
af kommunikation som knytter an til tidligere kommunikation. Det er dermed kun kommunikation der 
kommunikerer (Andersen & Pors 2017). Denne kommunikation foregår i systemerne og gør dermed 
systemerne autopoetiske. At systemerne er autopoetiske betyder, at: “... alle de elementer et system består af, 
er produceret af systemet selv.” (Andersen & Pors 2017: 29). Som konsekvens heraf kan systemet kun referere 
til sig selv og tidligere kommunikation i systemet selv. Systemet kan dermed ikke se ud over sig selv, da den 
omverden der er skabt til systemet, er skabt i systemet selv som en forestilling om en omverden til systemet 
selv (Andersen & Pors 2017). Dette medfører en lukkethed i systemet. Dog er systemet samtidigt åben, 
Luhmann beskriver det således: “... systemer er operativt lukkede og kognitivt åbne.” (Andersen & Pors 2017: 
31). Med det menes, at systemet er lukket mod anden kommunikation og operationer, end den der foregår i 
systemet selv. Dog er der en åbenhed til den kommunikation, der foregår i systemet om systemets egen 
iagttagede omverden. Systemerne bliver dermed selvreferentielle (Luhmann 1995). Dette afsnit er med til at 
tydeliggøre, at vi i dette speciale iagttager samfundet som bestående af kommunikation og kun 



 16 

kommunikation. Luhmanns systemteoretiske tankeapparat er grundlæggende for forståelsen af videre teori 
forklaret i det følgende, som vi gør direkte brug af i vores analyse. Dermed er måden vi iagttager 
kommunikationen om kulturbegrebet i den kulturpolitiske debat styret af dette tankeapparat. 

2.3.2 Det politiske system 

Ovenstående forklaring af Luhmanns teori om systemer kommer til udtryk i dette speciale med inddragelsen 
af det politiske system. Vi baserer vores forståelse af samfundet på Luhmanns idé om samfundets funktionelle 
differentiering (Luhmann 2000). Måden samfundet er differentieret på, er resultatet af måden, sociale systemer 
differentierer sig fra hinanden (Luhmann 1997; Andersen 2003). Den måde har ændret sig over tid. F.eks. var 
samfundet tidligere inddelt stratifikatorisk, hvor sociale systemer var hierarkisk rangeret (Luhmann 2013). Nu 
kan det iagttages, at samfundet er funktionelt differentieret, hvor det er den funktion, det enkelte sociale system 
tilskriver sig selv, der differentierer det fra samfundets andre systemer (Andersen 1999). Som beskrevet 
tidligere danner disse systemer sig selv autopoetisk gennem iagttagelser i forskellen system/omverden og 
optræder dermed operationelt lukket for omverden (Luhmann 2000, 2006). Systemets grænse til omverden 
drages dermed inde i systemet selv, gennem kommunikation omkring, hvilke betingelser mening dannes på. I 
vores tilfælde iagttager vi det politiske system, der også selv drager grænser for sin omverden inde i systemet. 
Systemet vurderer konstant gennem selvbeskrivelser, hvad der er politisk, og hvad ikke er (Andersen & Pors 
2017). 

2.3.3 Systemreference 

Når vi iagttager, hvordan der tilskrives mening til kulturbegrebet i den kulturpolitiske debat, iagttager vi 
kommunikation inden for det politiske system. Med det politiske system som vores systemreference får vi blik 
for kommunikationen der knytter an til den politiske kode. Forskellige systemer er funktionelt differentieret 
og kommunikerer meningsfuldt gennem binære koder, der kun optræder meningsfuldt for systemer, men ikke 
dets omverden. F.eks. lukker det økonomiske system sig om funktionen at allokere samfundets knappe 
ressourcer, og det retslige system om at udrede konflikter og definere ret (Luhmann 1997).  

Det politiske system lukker sig om funktionen, at træffe kollektivt bindende beslutninger (Andersen & Pors 
2017). Det politiske system kommunikerer gennem mediet magt, der defineres af den binære kode 
regering/regeret eller styre/styret (Luhmann 1989, 1999). Luhmann opererer også med en underkode i det 
politiske system, der hedder regering/opposition, og han argumenterer for, at alle koderne ikke kun optræder 
som overordnede koder, men f.eks. også optræder inde i partier, hvor fraktioner kan være i opposition til 
ledelsen (Luhmann 1990). 

Luhmann ser det politiske system som internt differentieret i tre delsystemer: Det politiske, forvaltningen og 
publikum (Luhmann 1990). Disse tre delsystemer deler omverden, men er også hinandens omverden og indgår 
derfor ikke i et hierarkisk forhold, men er i stedet cyclistiske i sit forhold (Luhmann 1990). Publikum påvirker 
det politiske gennem valg, debat og f.eks. interessegrupper, mens det politiske afprøver kompromisser via 
lovgivning og forslag, og forvaltningen binder politikere og publikum gennem beslutninger. Forvaltningen 
påvirker også den anden vej, gennem deres politiske forslag og styring, hvor både politikere og borgere 
påvirkes. Med denne uddifferentiering forstår vi, at det politiske system ikke er én ting men består af 
delelementer, der påvirker hinanden, og at magten ikke kun ligger hos det politiske, men altså i summen af 
dét, forvaltningen og publikum.  
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Vi er især optagede af at undersøge, hvordan den kulturpolitiske debat opstår i kraft af iagttagelser i det 
politiske system. Her er publikums påvirkning af politikerne afgørende, da de bidrager til at forme politikernes 
mulighedsrum. Det får vi blik for når vi iagttager, hvilken meningsindlejring i kulturbegrebet der skabes i den 
kulturpolitiske debat, og hvad den skaber af betingelser for den kulturpolitiske debat i det politiske system. 
Ifølge Luhmann består det politiske systems delsystemer også selv af yderligere inddelinger, der beskriver 
modsætningsforhold inden for delsystemerne. F.eks. står regering overfor kommune inden for det politiske 
delsystem, og i vores tilfælde står kunstnere og kulturlivet overfor borgeren i delsystemet publikum. Denne 
distinktion er afgørende for vores speciale, da disse træder forskelligt frem i vores semantikanalyse og påvirker 
det resterende politiske system på forskellig vis.  

2.3.4 Politisk magt 

Det politiske system kommunikerer i mediet magt, og det er derfor afgørende, at forklare hvordan vi forstår 
politisk magt, når vi i vores analyse bl.a. leder efter forskydninger i magten over kulturen. Luhmanns forståelse 
af politisk magt baseres på forskellen styret/ikke styret, hvor den markerede side fremstår som den 
magtoverlegne (Luhmann 1998). Magten deler verden i magtoverlegen og magtunderlegen, og kommunikation 
i magtens kode knytter altid an til én af siderne. Magt handler grundlæggende om at håndtere 
dobbeltkontingens. Dobbeltkontingens betyder, at sociale relationer altid kunne være anderledes, og at begge 
parter i en social relation ikke kan have sikre forventninger til hinanden (Andersen & Pors 2017). Magten 
forsøger at sætte forventninger på formel og dermed regulere kontingensen i forholdet mellem parterne 
(Luhmann 1979). Det kræver dog, at begge parter anerkender magtens tilstedeværelse. I det politiske system 
optræder magt gennem forskellen styret/ikke styret, hvor den magtfulde kommunikerer om at styre, mens den 
magtunderlegne kommunikerer om, hvordan der styres, og hvordan det påvirker handlerummet (Luhmann 
1990). Dog argumenterer Andersen & Sand for, hvordan magten i stigende grad forklæder sig selv som ikke-
magt, og hvordan det er blevet favorabelt for den magtoverlegne at tage form som den magtunderlegne 
(Andersen & Sand 2012). 

Andersen & Sand beskriver dette fænomen som en magthybrid. De skildrer, hvordan selvbeskrivelser inden 
for det politiske system forsøger at definere sig selv gennem dets konstitutive yderside (Andersen & Sand 
2012). Den forståelse bliver afgørende, når vi ønsker at iagttage, hvordan mening kondenseret i kulturbegrebet 
i den kulturpolitiske debat, skaber nye betingelser for magtforholdene på kulturområdet. Magthybriden 
beskriver, hvordan den magtoverlegne søger form som den magtunderlegne i en stræben på at fastholde sin 
magt (Andersen & Sand 2012). Med blik for magthybrider kan vi iagttage, hvordan politisk kommunikation, 
der knytter an til den umarkerede side i forskellen styret/ikke styret, bliver en styringsstrategi for, hvordan 
magten forvaltes. Det giver os blik for, at magt er kamufleret som ikke-magt, når vi iagttager, hvordan den 
kulturpolitiske debat skaber mulighedsbetingelser for delsystemerne i det politiske system. 

2.3.5 Styring 

Med styret/ikke styret som kode for det politiske system, kommer kommunikationen automatisk til at handle 
om, hvordan der styres bedst over et givent området. I vores tilfælde iagttager flere aktører i den kulturpolitisk 
debat, hvordan kulturområdet skal styres eller ikke styres, hvorfor det er afgørende at forklare, hvad vi forstår 
ved styring. Ifølge Luhmann ligger der en vis styringskapacitet i det politiske system, da det så at sige kan 
flytte rundt på problemer, men aldrig direkte løse dem. Dette viser også, at Luhmann generelt ser ikke-styring 
som mere sandsynligt end styring (Luhmann 1990). Vi iagttager styring og forsøg på styring som 
kommunikation, der forsøger at skabe nye forskelle og håndtere andre (Andersen & Pors 2017). Blikket for 
styring gør det muligt for os at iagttage, når kommunikation forsøger at reducere kompleksitet til simple 
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forskelle. Kompleksiteten kan være et paradoks, der tidligere er installeret i kommunikation eller blot forskelle, 
der nu fremstår uønskværdige for kommunikationen. Luhmanns grundlæggende konklusion på 
styringsbegrebet er, at styring altid vil producere ustyrlighed, men også at forsøg på styring afslører en række 
betingelser for, hvordan styring eller forsøg på styring finder sted (Andersen & Pors 2017). Den erkendelse 
bliver særlig relevant i vores afparadokseringsanalyse, hvor vi iagttager, hvordan støtte/styre-paradokset og 
forskelle i det politiske system forandres over tid, og skaber specielle betingelser for kommunikation og 
styring. Her bruger vi Luhmanns forståelse af styring til at iagttage, hvordan styring afslører betingelser for 
kommunikation, og hvilke konsekvenser betingelserne har for nutidig kommunikation i den kulturpolitiske 
debat.  

2.3.6 Iagttagelser 

I forlængelse af introduktionen til grundlæggende systemteoretiske præmisser og vores inddragelse af det 
politiske system, vil det følgende fremlægge, hvordan vi forstår iagttagelser som operationer, og hvordan 
operationen kan karakteriseres som systemteoriens kernebegreb (Andersen & Pors 2017). “Systemteoriens 
primære genstand er ikke systemer, men strømme af operationer, der knytter an til operationer.” (Andersen 
& Pors 2017: 19). Operationen iagttagelse er et grundlæggende begreb hos Luhmann. Luhmann definerer 
iagttagelser som: “... en operation, der anvender en forskel til at indikere en side i en forskel og ikke den 
anden.” (Luhmann 1993: 485). Hændelser i samfundet anskues som iagttagelser. En iagttagelse skal her forstås 
som noget, der markerer noget i verden. Når der markeres noget i verden, opstår der også noget umarkeret. 
Det er derfor ikke kun det markerede, der er afgørende her. Det umarkerede er nemlig styrende for, hvordan 
det markerede optræder meningsfuldt, da det opstår som forskellen til det markerede. Det klassiske eksempel 
er her, at hvis hund markeres, så fremstår hund forskelligt fra, om det umarkerede er en kat eller en hvalp. 
Luhmann putter iagttagelsen på form med inspiration fra Spencer Brown (Andersen & Pors 2017). Denne form 
kan ses i nedenstående figur: 

 
 
 
 
 

En iagttagelse skal derfor forstås som: “... enheden af en forskel mellem det markerede og det umarkerede” 
(Andersen & Pors 2017: 22). Dermed skal en iagttagelse ses som begge sider af forskellen, både det der bliver 
markeret, og det der er umarkeret. Denne måde at iagttage på muliggør et blik, hvor vi kan gå mere detaljeret 
til værks rent analytisk, ift. hvordan kulturbegrebet bliver tilskrevet mening i den kulturpolitiske debat. 

2.3.7 Blinde pletter 

Ved at gøre brug af Luhmanns iagttagelsesbegreb får vi mulighed for at se iagttagerens blinde plet, hvilket er 
den forskel der iagttages igennem. Som iagttager kan man ikke iagttage den forskel, hvormed man iagttager 
igennem, da det er det markerede, der træder frem (Andersen & Pors 2017). For at kunne iagttage den forskel, 
der iagttages igennem, kræver det en ny iagttagelse. Denne iagttagelse betegner Luhmann som en 
andenordensiagttagelse, da den iagttager en iagttagers iagttagelser. Førstordensiagttagelse er dermed en 
iagttager, der iagttager noget. Denne iagttagelse kommer på anden orden når en anden iagttager, iagttager den 
første iagttagers iagttagelser af noget (Andersen & Pors 2017: 23). Denne manøvre medfører, at det for 
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andenordensiagttageren bliver muligt at se førsteordensiagttagerens blinde plet, altså den forskel hvor der 
markeres noget gennem. Dette betyder imidlertid ikke, at man som andenordensiagttager er hævet over 
førsteordensiagttageren og er bedrevidende, fordi man er på anden orden. Forskellen på første orden og anden 
orden er, hvad der kan iagttages. På anden orden kan forskellen, der iagttages igennem på første orden iagttages 
og kun den. Der hvor andenordensiagttagelsen bidrager med mere end førsteordensiagttagelsen er, når den kan 
se, hvordan der iagttages på første orden. Det vil sige, at vi med andenordens blikket får mulighed for at se, 
hvad en iagttager iagttager, men også hvad denne iagttager ikke kan se, at den ikke kan se - den blinde plet. 
Luhmann udlægger en anden ordens iagttagelse således: “mere, fordi den ikke kun ser (skelner) dens objekt, 
men også ser, hvad objektet ser, og hvordan det ser, hvad det ser, og måske endda hvad det ikke ser, at det 
ikke ser.” (Luhmann 2002: 115). I afsnittet om vores videnskabsteoretiske ståsted skrev vi, at vi vil forsøge at 
træde et skridt tilbage. Det er netop ved at gå på anden orden, at vi gør det. Ved at gå på anden orden kan vi 
iagttage, hvordan aktørerne i den kulturpolitiske debat iagttager kulturbegrebet. Vi får altså blik for, med hvilke 
forskelle kulturbegrebet bliver iagttaget, hvilket kan fortælle os, under hvilke betingelser kulturbegrebet 
tilskrives mening og fremstår meningsfyldt. 

2.3.8 Re-entry 

Som beskrevet tidligere, sætter Luhmann iagttagelsen på form kendetegnet ved en distinktion mellem det 
markerede og umarkerede. Et re-entry er i forlængelse heraf kendetegnet ved en genindført forskel eller et 
indlejret paradoks (Andersen 1999). Denne form kan vi se i nedenstående figur, hvor det grundlæggende 
støtte/styre-paradoks, som vi finder frem til i Analysedel 2, er eksemplificeret. Her ses en inderside - støtte, og 
yderside - styre, i figur A. Figur B viser derimod, hvordan den oprindelige forskel folder sig ind på sin egen 
inderside, så det der tidligere var umarkeret nu optræder på den markerede side i forskellen. Dette kan ses 
konkret ved, at støtte og styre optræder på den samme side i forskellen. Dette fænomen kalder Luhmann for et 
re-entry. Luhmann definerer et re-entry således: “A distinction re-enters itself if it is copied into itself. It then 
reappears as part of its own space, as part of what it distinguishes. It is the same and not the same 
distinction...” (Luhmann 1993: 485). Dette paradoks kan beskrives således: A er kun A, fordi det ikke er A 
(La Cour & Lauritsen uå.). Eller som vi beskriver det senere i analysen; politikerne kan kun styre, men forsøger 
at støtte ved ikke at styre, hvorfor at politikerne kun kan styre ved ikke at styre. Dette paradoks forudsætter et 
re-entry i formen, hvilket betyder, at der ikke blot er tale om en forskel mellem to sider, men at forskellen 
folder sig ind på sin egen inderside. Dette kan illustreres således: 

 

 

 

 

  

Politikerne skal altså støtte og styre på samme tid, hvilket er umuligt, fordi de er hinandens modsætninger. De 
to sider er dermed sammenvævede, og der kan ikke vælges en side frem for den anden, hvilket betyder, at der 
ikke kan ses nogen klar identitet i kommunikationen om kulturbegrebet. Paradokserne afslører en umulighed 
i kommunikation, som man umiddelbart kunne forledes til at tro vil ligge kommunikationen død. Dette gør sig 
imidlertid ikke gældende. Tværtimod er det paradokserne, der får kommunikationen til at flyde ved at skabe 
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ny kommunikation, som forsøger at omgå paradoksets umulighed, hvilket i øvrigt risikerer at producere nye 
paradokser (La Cour & Lauritzen uå.; Andersen & Pors 2017). Re-entrys kan derfor kendetegnes som selve 
motoren for kommunikationen i de sociale systemer. Paradokserne er så at sige produktive i sin natur, fordi de 
kaster ny kommunikation af sig (La Cour & Lauritsen uå.). I et senere afsnit vil vi beskrive, hvordan vi er 
interesseret i, hvordan kommunikationen afparadokserer dette grundlæggende støtte/styre-paradoks, vi ser i 
semantikanalysen. 

2.4 Samtidsdiagnostik 

Med udgangspunkt i ovenstående videnskabsteoretiske orientering og systemteoretiske tankesæt, vil vi i det 
følgende fremlægge, hvordan samtidsdiagnostikken danner grundlag for vores måde at tilrettelægge rammerne 
for den samlede analyse, og dermed også hvordan vi konditionerer vores blik. Vi vil lade os inspirere af Niels 
Åkerstrøm Andersens fortolkning af samtidsdiagnosen, velvidende at denne udspringer af tanker primært fra 
Luhmann, men også Foucault og Derrida (Andersen 2014). I det følgende vil vi fremlægge, hvordan vi 
operationaliserer samtidsdiagnosen og gør den til vores analysestrategiske skelet i dette speciale. Med en 
erkendelsesinteresse funderet i, hvordan vi kan forstå den kulturpolitiske debat i dag, vurderer vi, at 
samtidsdiagnostikken giver de bedste forudsætninger for at nå til en erkendelse af netop dette. 

2.4.1 Konditionering af samtidsdiagnosen 

Systemteoretisk praksis påkræver, at der konditioneres et blik for en iagttagers iagttagelser. Med 
konditionering af vores blik menes derfor en konkretisering af de betingelser, som gør sig gældende for de 
iagttagelser, man vil bedrive på baggrund af ledeforskellen (Andersen 1999). I nedenstående afsnit vil vi 
ligeledes fremlægge valg af ledeforskel og iagttagelsespunkt. Ydermere, hvordan disse har afgørende 
konsekvenser for, hvordan empirien træder frem for os. Vi anerkender, at det er en grundlæggende præmis for 
den analysestrategiske praksis, at det konditionerede blik er et valg med konsekvenser. Derfor betragter vi det 
som en forudsætning for det systemteoretiske arbejde, at vi kan redegøre for hvilke rammer, der ligger til grund 
for netop vores iagttagelse (Andersen 1999). Dette betyder, at en anderledes konditionering ville have givet os 
blik for en alternativ emergeret genstand for iagttageren (Andersen 1999). Vi vil derfor i det følgende redegøre 
for, hvad samtidsdiagnosen som analysestrategi betyder for vores overordnede ledeforskel, iagttagelsespunkt 
og konditionering af blik. 

I dette speciale er vi interesseret i, hvordan kulturbegrebet tilskrives mening i den kulturpolitiske debat, og 
hvilket mulighedsrum det skaber for debatten i dag. Derfor har vi udvalgt iagttagelser af kulturbegrebet i den 
kulturpolitiske debat som iagttagelsespunkt i vores analyse. Disse iagttagelser fortæller os ikke selv, hvordan 
de skal iagttages, hvorfor vi udvælger en styrende ledeforskel og konditionerer vores blik på en særlig måde 
(Andersen 1999). Ledeforskellen forstås som den styrende forskel, der definerer rammen for vores iagttagelse 
af iagttagelser. I dette speciale er vi interesseret i kulturbegrebets påvirkning på den kulturpolitiske debat i 
samtiden, hvorfor vi benytter os af den samtidsdiagnostiske ledeforskel:  

 

 

 

Hvad er sagen? 
(Kulturbegrebet 
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Valget af samtidsdiagnosens ledeforskel har afgørende implikationer for vores iagttagelser analysen igennem. 
Den styrende andenordensiagttagelse vil gennem vores speciale konstruere realiteten som enten; Hvad er 
sagen? eller Hvad ligger der bag sagen? Her vil indersiden fungere som spørgsmålet, samtidsdiagnosen skal 
svare på, og ydersiden vil fungere som spørgsmålet, de forudgående analyser skal svare på, før vi kan nå dertil. 
I hhv. Analysedel 1 og Analysedel 2 vil vi konditionere et særskilt blik, som kan anvendes til de enkeltstående 
analyser. Tilsammen vil de to analyser bidrage til at svare på specialets overordnede ledeforskels yderside; 
Hvad ligger der bag sagen? I forlængelse heraf vil disse analyser danne grundlag for at kunne besvare 
ledeforskellens inderside, altså: Hvad er sagen? På trods af at vi vil benytte os af andre forskelle i særskilte 
analyser, så vil disse bidrage til vores overordnede ledeforskel, hvis mål er at diagnosticere kulturbegrebets 
betydning i den kulturpolitiske debat i samtiden.  

 
2.4.2 Samtidsdiagnose som analysestrategi og afsluttende kapitel 

I det følgende vil vi fremlægge, hvordan vi konkret benytter os af samtidsdiagnosen som analysestrategi, men 
også som afsluttende kapitel. Dette kan illustreres på følgende vis:  

 

Ovenstående figur illustrerer progressionen i den samtidsdiagnostiske analysestrategi, hvis formål er at nå til 
et punkt, hvor vi kan bidrage med en samtidsdiagnostik, som afsluttende kapitel. Samtidsdiagnosens 
analysestrategiske progression betyder ligeledes, at det endegyldige svar på specialets problemformulering 
ikke vil ende ud i en konklusion, men derimod i en samtidsdiagnose med et konkluderende element.  

Førnævnte tilblivelse kommer i ovenstående figur til udtryk i figurens to midterste rækker. Kontingens vil i 
denne analyse blive belyst gennem vores Analysedel 1, som vil bedrive en semantikanalyse mhp. at vise, 
hvordan skiftende meningsindlejring i kulturbegrebet har været konstituerende for begrebet og dermed 
hvordan begrebet er kontingent. Form vil i forlængelse heraf bliver udfoldet i Analysedel 2, som vil bedrive 
en afparadokseringsanalyse mhp. at vise, hvordan kommunikation om kulturbegrebet konsekvent forsøger at 
afparadoksere det indlejrede støtte/styre-paradoks. Dette har konsekvenser for betingelserne for, hvilke 
anknytningsmuligheder der byder sig til for aktørerne i nutidens kulturpolitiske debat. Fælles for disse to 
analyser er, at de begge bidrager til beskrivelsen af kulturbegrebets tilblivelse, hvorfor de genkendes som det 



 22 

første af to ben, samtidsdiagnostikken som analysestrategi står på. Både semantikanalysen og 
afparadoksseringsanalysen vil blive forklaret uddybende i afsnit 2.5 og afsnit 2.6.  

Semantikanalysen og afparadokseringsanalyse vil efterfølgende blive iagttaget med vores problematiserende 
blik, hvorfor de vil blive genstandsgjort for nye iagttagelser i vores afsluttende samtidsdiagnostik. I 
ovenstående figur kan samtidsdiagnostikken iagttages, som den øverste række, der står på tidligere to 
analysedele.  

“Man får faktisk først øje på sin genstand, når man er ved at være færdig med sin analyse, når man 
ved at travle begreber, normer og forskrifters historie op fra nutiden og bagud, langsomt får skabt en 
lille diskontinuitet, der gør det muligt, at se den semantik eller diskurs, som man begyndte i.” 
(Andersen 2014: 61). 

I stil med Andersens forklaring af udviklingen i samtidsdiagnosens iagttagelsesgenstand, så vil vi ligeledes 
først behandle paradokset og dertilhørende afparadokseringer, som genstand i den afsluttende 
samtidsdiagnose. Dette gør vi afslutningsvis i samtidsdiagnosen, fordi vi, som Andersen forklarer det, først på 
dette tidspunkt kan iagttage denne som genstand og problematisere den. 

Med vores operationalisering af Andersens blik på samtidsdiagnostikken som analysestrategi giver analysen 
anledning til at spørge ind til kulturbegrebets tilblivelse over tid, men også hvad denne udvikling helt konkret 
betyder for den nutidige kulturpolitiske debat (Andersen 2014). Dermed fungerer samtidsdiagnosen på en og 
samme tid som en ledende analysestrategi, men også som vores afsluttende kapitel, der giver anledning til at 
problematisere samtiden. 

2.4.3 Kritikkens umulighed 

Formålet med inddragelsen af samtidsdiagnostikken som vores analysestrategiske skelet er, at øge 
selvrefleksionen i det politiske system med en ambition om at problematisere samtidens kulturbegreb og 
kulturpolitiske debat. Vi er klar over, at vi selv er en del af det samfund, vi forsøger at give en diagnose, og 
dermed ikke har noget privilegeret ståsted uden for samfundet. I det følgende vil vi udrede, hvordan en 
diagnose af samtiden udfordrer vores epistemologiske principper: 

“Enhver, der hævder at være kritisk, gør krav på en suverænitet som andre ikke besidder. Jeg vil til 
gengæld alligevel hævde at have en kritisk ambition med en systemteoretisk samtidsdiagnostik, men 
denne ambition mener jeg er dømt til at ende tragisk, både fordi det helt grundlæggende ikke er muligt 
at træde uden for både tiden og samfundet og diagnosticere det.” (Andersen 2014: 66). 

Andersen udlægger her hvordan det grundlæggende er umuligt at stå et sted hvorfra kritik er muligt. Af samme 
grund hævder Andersen at have en kritisk ambition for samtidsdiagnosen, velvidende at denne også vil ende 
tragisk, da det ikke er muligt at træde uden for det samfund som man selv er en del af.  

Vi afholder os fra at påkalde suverænitet og anerkender, at vores iagttagelse på anden orden ikke er privilegeret. 
Netop den praksis besværliggør vores muligheder for at være kritiske, da dét: “At kritisere og beskrive sig selv 
som kritisk bliver en selvomsorg, igennem hvilken den kritiske samfundsforsker kan hævde en suverænitet, der 
overgår massen af mainstreamforskere” (Andersen 2014: 52). Vi afviger fra at kalde vores praksis for kritisk. 
Vi anerkender begrebets indlejrede umulighed; kritik er per automatik ontologisk, hvorfor en kritik af 
kulturbegrebet ville stride imod vores epistemologiske principper. Måden vi er kritiske på i dette speciale, er 
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ved at have en ambition om at foretage en problematiserende samtidsdiagnose mhp. at øge selvrefleksionen i 
det politiske system, velvidende at dette ikke er et privilegeret ståsted, hvorfra vores problematisering kan 
hæve sig over samfundet. Vi ønsker ikke at være kritiske for kritikkens skyld og foretager dermed denne 
sproglig ændring til problematisering, da vi mener det er rammende for hvad vi gør i vores diagnose og bedre 
bidrager til at øge selvrefleksionen i det samfund vi selv er en del af.  

Vi vil gøre egne iagttagelser til iagttagelsesgenstand ved at distancere os fra vores analyse og kigge på dem 
udefra med et nyt blik. Dette betyder helt konkret, at vi vil skifte fra at iagttage kulturbegrebets tilblivelse i 
den kulturpolitiske debat, til at iagttage den samlede analyse som iagttagelsesgenstand i kapitlet vedr. 
samtidsdiagnosen. Dermed vi har en ambition om at problematisere de analytiske iagttagelser ved at bedrive 
en systemteoretisk samtidsdiagnose. Samtidsdiagnosen må ikke forveksles med metodiske refleksioner, 
perspektiveringer eller lignende. 

Nedenstående figur B illustrerer, hvordan vi med fod i systemteoriens epistemologi indskriver os i en 
sammenhæng, der umuliggør et udenfor. Dette fordi vi altid vil være en del af et system, og derfor ikke kan 
påkalde os en privilegeret dømmekraft, som det også blev fremlagt tidligere. Vi erkender i denne proces, at et 
udenfor i den yderste forskel på en og samme tid er nødvendigt og umuligt. Nødvendigt fordi vi har en ambition 
om at installere et problematiserende blik på egne analytiske iagttagelser, og umuligt fordi vi ifølge 
systemteoriens epistemologi altid er en del af et system, og derfor ikke kan iagttage det udefra. Nedenstående 
figur viser, hvordan vores samtidsdiagnostiske blik indfinder sig med kritikkens umulighed: 

 

Ovenstående figur A illustrerer vores operationalisering af samtidsdiagnosens overordnede ledeforskel. Her er 
kulturbegrebet i den kulturpolitiske debat i samtiden sat på indersiden, da vores afsluttende 
samtidsdiagnostiske kapitel distancerer sig fra tidligere analytiske afsnit, ved at den ikke længere iagttager 
form og kontingens, men kulturbegrebet i den kulturpolitiske debat i samtiden. Figur B illustrerer i forlængelse 
heraf, hvordan den samlede analyse af kulturbegrebets tilblivelse i den kulturpolitiske debat bliver vores 
udenfor, når vores afsluttende samtidsdiagnostiske kapitel forskyder vores iagttagelsesgenstand til at være 
vores tidligere analytiske iagttagelser i Analysedel 1 og Analysedel 2. Ovenstående figur B viser ligeledes, at 
vi, på trods af vores ambition om at bidrage med problematisering, er bevidste om, at vi ikke iagttager fra et 
privilegeret sted og derfor altid vil have en ubekendt yderside. Vi er altså bevidste om, at vi ikke kan frasige 
os en blind plet, hvorfor vores iagttagelser også har en ubekendt yderside, da der vil være ting vi ikke kan 
iagttage.  

I takt med at vi forskyder vores blik i det afsluttende samtidsdiagnostiske kapitel, flytter vi dermed også vores 
analytiske iagttagelser af tilblivelse ud på ydersiden i den samtidsdiagnostiske ledeforskel som vist ovenfor. 
Dermed indtræder vores samtidsdiagnostiske iagttagelse af kulturbegrebet i den kulturpolitiske debat i 
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samtiden på indersiden i forskellen, hvilket kun er muligt, fordi vi har en ambition om i vores 
samtidsdiagnostiske kapitel at problematisere de samlede analytiske iagttagelser som iagttagelsesgenstand. 
Samtidsdiagnostikken vil her, som forklaret ovenfor, gøre vores egne iagttagelser til genstand og på baggrund 
deraf spørge, hvad er sagen? Som det også er blevet redegjort for tidligere, så påkræver samtidsdiagnosen, 
som analysestrategi, at vi forstår tilblivelsen før vi kan forstå nutiden. I det følgende vil vi fremlægge hvordan 
vi vil konditionere hhv. vores semantikanalyse og afparadokseringsanalyse mhp. at kunne undersøge den 
kulturpolitiske debat i nutiden. 

2.5 Semantikanalysen 

Formålet med inddragelsen af den semantiske analyse er, at undersøge hvordan nye meningsstrukturer 
omkring kulturbegrebet kondenseres i semantiske forme over tid. Ved at gennemgå iagttagelser af 
kulturbegrebet i den kulturpolitiske debat, vil vi kunne iagttage, hvordan disse semantiske forme fra 1961 og 
frem til i dag skaber et semantisk reservoir for kommunikationen (Andersen 1999). For at kunne forstå denne 
proces bringer vi en række begreber i spil, som vil blive fremlagt i det følgende.  

2.5.1 Den semantiske analyse 

Semantik skal i denne forbindelse forstås, som kondenserede og dermed gentagelige former, der tilbyder sig 
for kommunikationen. Det betyder, at vi, i vores gennemgang af kulturbegrebet i den kulturpolitiske debat, vil 
iagttage iagttagelser, der samler sig i bestemte former, og dermed danner en semantik. Semantik begrebet er 
relevant at inddrage, da det kan karakteriseres som særlige strukturer, der: “forbinder kommunikation med 
kommunikation ved at stille former for mening til rådighed, som kommunikationssystemerne behandler som 
bevaringsværdige.” (Harste & Knudsen 2014: 49-50). Med udgangspunkt i vores interesse for kulturbegrebet 
betyder dette, at semantikanalysen vil kunne klæde os på til at forstå, hvordan forskellige semantiske reservoirs 
tilbyder sig meningsfuldt for kommunikationen over tid, og dermed hvordan nye former for mening indlejres 
forskelligt i kulturbegrebet i den kulturpolitiske debat. Vi efterstræber derfor at kunne iagttage kulturbegrebets 
ustabile meningsudveksling, som bliver påvirket af forskellige aktører i den kulturpolitiske debat. Helt konkret 
vil vi i semantikanalysen fremanalysere, hvordan bestemte nye former for mening kommer til udtryk i 
forskellige semantiske nedslag. 

2.5.2 Mening 

En analyse af semantikken er en analyse af særlige strukturer, der forbinder kommunikationen med ny 
kommunikation. Struktur skal her forstås som indlejret mening, som af kommunikationssystemer bliver 
behandlet som bevaringsværdigt, og derfor danner grobund for, at kommunikationen knytter an til ny 
kommunikation (Andersen 1999). I vores semantikanalyse vil vi derfor vise, hvordan iagttagelser af 
kulturbegrebet i den kulturpolitiske debat stiller former for mening til rådighed, som andre iagttagelser kan 
knytte an til. Vores semantiske analyse vil ydermere efterstræbe at få indblik i, hvordan iagttagelser af 
skiftende meningsindlejringer i kulturbegrebet skaber nye anknytningsmuligheder over tid.  

Vi vil i semantikanalysen lede efter mening i iagttagelser af kulturbegrebet i den kulturpolitiske debat, ved at 
betragte mening som enheden af forskellen mellem det aktualiserede og det potentialiserede. Luhmann 
definerer mening som værende aktualitet omringet af en række af forskellige potentialiteter (Luhmann 1985: 
102). I vores gennemlæsning vil vi altså lede efter iagttagelser af kulturbegrebet i den kulturpolitiske debat, 
som aktualiserer en bestemt mening til kulturbegrebet over for en række ikke-aktualiserede iagttagelser, altså 
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potentialitet. Dette betyder samtidig, at de to sider af forskellen er afhængige af hinanden, da aktualiteten kun 
dukker op i sin ekskludering af potentialiteterne. Forskellen kan illustreres på følgende vis: 

  

Mening kan hele tiden videreføres af nye iagttagelser, enten gennem anknytning til det tidligere aktualiserede, 
til det tidligere potentialiserede eller gennem anknytning til en hel ny forskel (Harste & Knudsen 2014). I dette 
speciale vil vi følge udviklingen i aktualiserede meninger om kulturbegrebet i den kulturpolitiske debat, og 
derved få blik for hvordan iagttagelser aktualiserer samme mening, og dermed samler sig i bestemte 
meningskondenseringer af kulturbegrebet. 

2.5.3 Kondensering af mening 

Som forklaret i ovenstående, bidrager vores iagttagelse af mening til at forstå specifikke iagttagelser, og 
hvordan disse er opstået. I forlængelse heraf vil vi blikke kondenseret mening mhp. at kunne iagttage, hvordan 
gentagelige og generaliserede former for mening samler sig og står til rådighed for kommunikationen. Dermed 
konditioneres vores blik således, at vi på baggrund af enkeltstående iagttagelser af meningsgivende 
operationer, iagttager efter vores overordnede semantiske forskel: 

 
 
  

 

Med denne ledeforskel konditioneres et blik, der muliggør at kunne iagttage, hvordan meningskondenseringer 
konstitueres, når en mangfoldighed af mening samler sig i semantikanalysens iagttagede iagttagelser. I 
forlængelse af dette kan de forskellige meningskondenseringer iagttages som forventningsstrukturer, da 
begreber gennem kondenseret mening opstiller forventninger til kommunikationens fortsættelse (Harste & 
Knudsen 2014). Ovenstående forskel vil fungere som ledende forskel i vores semantiske analyse, da vi er 
optaget af, hvordan kondenseret mening indlejret i kulturbegrebet i den kulturpolitiske debat forandres over 
tid. 

I vores indsamling af empiri har vi kunne iagttage, hvordan betingelser for hhv. borgeren, politikeren og 
kulturen & kunstneren gentagende gange bliver sat på spil, når skiftende meningskondensering forandrer 
kulturbegrebet. Vi vil derfor gennem hele semantikanalysen opsummere meningsindlejringerne for borgeren, 
politikeren og kulturen & kunstneren. Dermed får vi specifikt blik for, hvilken mening der indlejres i borgeren, 
politikeren og kultur & kunstneren, og ligeledes hvordan disse optræder på nye måder gennem tiden i den 
kulturpolitiske debat.  
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Mening 
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2.5.4 Kultur som begreb 

I takt med at vi vil iagttage operationer som meningskondenserende, så vil vi ydermere iagttage, hvordan 
mening kondenseres i bestemte begreber. Dette vil vi, da semantikanalysen muliggør en iagttagelse af, hvordan 
mening kondenseres og samles i begreber. Dette kommer til udtryk i nedenstående forskel: 

 

 

 

Ovenstående figur viser, hvordan vi iagttager et begreb som enheden af forskellen mellem begreb og 
modbegreb. Denne iagttagelse sker som følge af, at flere operationer samler sig i et begreb, når deres 
aktualisering bidrager til at samle mening om det samme begreb (Andersen 2011). Med blik for hvordan 
generaliserede former for mening samles i begreber, skal det samtidigt understreges, at selvsamme begreb først 
og fremmest defineres i relation til sit modbegreb. Begge sider af denne forskel skabes i relation til hinanden 
og sætter samtidigt restriktioner for hinanden (Andersen 2011). I dette speciale vil vi iagttage, hvordan 
kulturbegrebet bliver defineret på baggrund af dets modbegreb. Dette kommer til udtryk i forventninger til 
kulturbegrebet der også defineres på baggrund af forventninger til det, der står i modsætning til kulturbegrebet, 
altså modbegrebet. Kulturbegrebet er derfor kun hvad det er, fordi det ikke er, hvad det ikke er.  

Igennem semantikanalysen vil vi iagttage, hvordan bestemte operationer samler mening i kulturbegrebet. 
Inddragelsen af kulturbegrebet som meningssamlende begreb er fordelagtigt gennem vores analyse, da 
begrebet står til rådighed for kommunikationen og aktualiserer specifikke forventninger over tid (Knudsen & 
Harste 2014). Vi genkender kulturbegrebet, som en kondensering af generaliserede former for mening, 
aktualiseret omkring kulturbegrebet i den kulturpolitiske debat. Således vil vi iagttage hvordan skiftende 
iagttagelser af kulturbegrebet over tid bidrager til, at generaliserede former for mening skifter, og dermed 
ændrer betingelser tilknyttet kulturbegrebet. Det kan vi fordi begreber altid kan karakteriseres som værende 
åbne og modtagelige for ny meningsindlejring (Andersen 2011). 

2.5.5 De tre meningsdimensioner 

Med ovenstående konditionerede blik vil vi ligeledes inddrage semantikanalysens tre meningsdimensioner. 
Disse meningsdimensioner skal forstås som arkeforskelle, hvorfor de altid vil være at finde i en semantik 
(Harste & Knudsen 2014). Vi vil inddrage disse mhp. at kunne underbygge vores iagttagelse af, at 
meningsindlejring i kulturbegrebet forandres over tid. Dette betyder med andre ord, at vi vil kunne iagttage, 
hvordan konkrete historiske nedslag udfordrer en tidligere orden og aktualiserer en ny type mening indlejret i 
kulturbegrebet.  

Sagsdimensionen benyttes til at finde ting, som er enheden af forskellen dette/alt andet. Dette betyder, at vi vil 
inddrage denne dimension, når vi iagttager, at kommunikationen gør denne sag og ikke andre sager til tema 
for kommunikationen (Harste & Knudsen 2014: 54). Med sagsdimensionen får vi f.eks. blik for, hvordan 
aktører i den kulturpolitiske debat iagttager kulturbegrebet som værende inkluderende frem for ekskluderende.  

Socialdimensionen er betaget af en ikke-identitet mellem kommunikationsdeltagere. Socialdimensionen 
benytter sig af forskellen os/dem, hvilket gør os som analytikere i stand til at iagttage, hvordan semantikken 
konstruerer sociale identiteter, som er enheden af forskelle (Harste & Knudsen 2014: 54). Med 
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socialdimensionen får vi f.eks. blik for, hvordan aktører i den kulturpolitiske debat iagttager professionelle 
kunstudøvere frem for amatører. 

Tidsdimensionen artikulerer den potentielle spænding, der kan være mellem fortiden og fremtiden. Her 
benytter vi forskellen fremtid/datid, hvoraf enheden af forskellen bliver nutiden (Harste & Knudsen 2014: 54). 
Alle former for nutid kan findes i spændingen mellem de to. Med tidsdimensionen får vi f.eks. blik for, hvordan 
aktører i den kulturpolitiske debat, på baggrund af erfaringer fra datiden og forventninger til fremtiden, 
iagttager kulturen i nutiden som værende i fare. 

Med vores blik for meningskondensering indlejret i kulturbegrebet, iagttaget gennem forskellige 
meningsdimensioner, muliggøres en iagttagelse af, hvordan og under hvilke forhold kulturbegrebet er blevet 
til, det det er i dag. 

2.6 Afparadoksering 

I dette afsnit vil vi gøre rede for, hvordan vi undersøger, hvordan kommunikationen afparadokserer det 
grundlæggende paradoks, vi finder i semantikanalysen af kulturbegrebet i den kulturpolitiske debat: 
støtte/styre-paradokset. I analysen kalder vi denne del Analysedel 2. Denne vil bidrage til at beskrive 
tilblivelsen af kulturbegrebet og betingelserne herfor, og skal sammen med semantikanalysen forstås som det 
første ben i samtidsdianogstikken. 

I det følgende vil vi udlægge, hvordan vi ser paradokser, og hvordan kommunikationen forsøger at 
afparadoksere. Dette vil vi gøre med udgangspunkt Anders la Cour og Ghita Dragsdahl Lauritzens tekst: In 
search of paradoxes, som er en ikke-publiceret artikel. Vi mener, at tankegodset i teksten giver mening at 
inddrage her, da det klæder os på til at kunne forstå, hvordan kommunikationen er paradoksal og fortsætter 
gennem forskellige afparadokseringsstrategier.  

La Cour og Lauritzen identificerer tre forskellige paradokstyper. To af disse paradokser ser således ud: A-og-
B-paradokset og A-fordi-B-paradokset. I nærværende speciale er vi ikke interesseret i disse typer af 
paradokser. I stedet koncentrerer vi os om den type paradoks, La Cour & Lauritzen udlægger som det 
indlejrede paradoks også kaldet et re-entry, som der er redegjort for tidligere.  

2.6.1 Afparadokseringsstrategier 

Når der opstår et paradoks i kommunikationen, kan det ikke efterlades uberørt. Der findes ifølge La Cour & 
Lauritzen forskellige strategier til at afparadoksere, som afhænger af de forskellige paradokstyper. Det 
indlejrede paradoks kræver særligt sofistikerede afparadokseringsstrategier, da der her opstår en umulighed i 
identiteten (La Cour & Lauritzen uå.). Når vi iagttager det indlejrede støtte/styre-paradoks i kommunikationen 
om kulturbegrebet i den kulturpolitiske debat, sker der altså en umulighed i kulturbegrebets identitet, og 
kommunikationen omkring begrebet forsøger at sikre en klar identitet igen. I kommunikationens forsøg på at 
genfinde en klar identitet, tvinges den til at introducere nye forskelle i stedet for den oprindelige forskel, som 
var skyld i det indlejrede paradoks (La Cour & Lauritzen uå.). Dette medfører en uendelig jagt på nye 
identiteter, som står stærkere end ved paradoksets oprindelse. Denne konstante jagt på en mere stabil 
kommunikation er samtidig motoren, der får kommunikation til at fortsætte og skabe nye 
anknytningsmuligheder. Det er også denne konstante jagt på en mere klar identitet, som risikerer at skabe nye 
paradoksale umuligheder i kommunikationen. Det vil sige, at når vi iagttager støtte/styre-paradokset i 
kommunikationen om kulturbegrebet i den kulturpolitiske debat, er vi interesseret i, hvordan 
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kommunikationen forsøger at skabe afparadokseringer, som giver kulturbegrebet en klarere identitet, så den 
bliver mindre paradoksal i kommunikationen og dermed nemmere at knytte an til. 

Vi vil i den kommende afparadokseringsanalyse: Analysedel 2 vise, hvordan denne konstante søgen mod en 
mere klar identitet for kulturbegrebet skaber afparadokseringer, som alligevel ender i det samme 
grundlæggende støtte/styre-paradoks, vi ser i kommunikation fra semantikanalysen. Når vi har kigget på 
afparadokseringerne, får vi blik for, hvordan der opstår særlige betingelser for kommunikationen i den 
kulturpolitiske debat. Vi får blik for, hvordan begreber byder sig til forskelligt over tid i forskellige 
afparadokseringsstrategier, og hvordan de f.eks. byder sig til for at løse støtte/styre-paradokset, men over tid 
selv bliver paradoksale i det samme grundlæggende paradoks.  

2.7 Empirisk arkiv 

I det følgende vil det blive fremlagt, hvilke overvejelser der ligger til grund for både den mere generelle 
udvælgelse af semantiske nedslag, men også den inddragede empiri som er definerende for det semantiske 
arkiv. 

Som det også fremgår af tidligere afsnit, er vores erkendelsesinteresse, hvordan der bliver tilskrevet mening 
til kulturbegrebet i den kulturpolitiske debat, og hvilket mulighedsrum det skaber for nutidens kulturpolitiske 
debat. Med udgangspunkt i denne erkendelse har vi efterstræbt at skabe et overbevisende semantisk arkiv, for 
at kunne blikke de mest væsentlige aktualiseringer i iagttagelsen af kulturbegrebet over tid i den kulturpolitiske 
debat. Her forventes det empiriske arkiv at muliggøre en iagttagelse af forskellige indlejringer af mening i 
kulturbegrebet i den kulturpolitiske debat. En central præmis for vores empiriindsamling er, at det ikke er et 
mål i sig selv at lave et fuldstændigt udtømmende semantisk arkiv, da vi betragter dette som værende 
urealistisk. Alligevel vil vi i det følgende fremlægge, hvilke rammer og forudsætninger, vi har opstillet for at 
kunne indfange den empiri, der kan bidrage til at besvare vores problemformulering.  

2.7.1 Vores blik 

Et fællestræk for al indsamling af empiri er, at det er indsamlet mhp., at kunne blikke kulturbegrebet som vores 
genstand for analyse. Vores semantiske arkiv bidrager derfor kun til at kunne blikke kulturbegrebet under de 
forudsætninger, vi opstiller, hvorfor en iagttagelse af en anden genstand ville kræve et anderledes arkiv 
(Frankel 2012). 

Til grund for dette speciale ligger et arkiv, der er opbygget, på baggrund af en lang række af forskellige 
dokumenter, som indeholder iagttagelser af kulturbegrebet. Dette arkiv er puljet i en række bilag, som vi 
redegør for i et senere afsnit. Vi foretager indsamlingen af dette arkiv, da vi har en formodning om, at 
iagttagelsen af kulturbegrebet, over tid, kondenserer forskellig mening, der optræder konstituerende for det 
kulturbegreb, vi kender i dag. Formålet med vores semantiske arkiv er, at skabe et historisk blik på de 
meningskabende operationer, der har haft betydning for det kulturbegreb, vi kender i dag (Andersen & Born 
2005). 

For at kunne indfange et helstøbt indtryk af kulturbegrebets udvikling, har det været en ambition fra 
begyndelsen, at konstruere et blik på hvordan det iagttages i den kulturpolitiske debat over tid. Kendetegnende 
for vores empiriindsamling er, at den har til formål at omfavne iagttagelser fra både, politikere, 
meningsdannere, borgere, journalister m.fl., da vi ikke kun er interesseret i den partipolitiske debat, men den 
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generelle kulturpolitiske debat. Dette blik har vi installeret i vores research mhp. at kunne sikre os, at vores 
empiriske arkiv formår at indfange forskellige meningsindlejringer i kulturbegrebet. 

Vi erkender, at denne proces indbefatter en række af pragmatiske overvejelser, som vil udfordre vores ambition 
om at skabe et udtømmende arkiv med så høj transparens som muligt (Frankel 2005). Som reaktion på dette 
vil det følgende være et forsøg på, at fremlægge vores kriterier for dels udvælgelse af empiriens omfang, men 
også udvælgelsen af semantisk nedslag.  

2.7.2 År nul 

Semantikanalysens skelet, altså de forskellige nedslag, blev indledningsvis iagttaget på baggrund af en bred 
vifte af tilgængelige rapporter, artikler, bøger og lignende empiri, der dateres så langt tilbage, som vores empiri 
tillod os det og frem til nuværende år, 2020. Det var en ambition i vores research at komme så langt tilbage i 
tiden som muligt, for at kunne kvalificere vores bud på semantikanalysens år nul. I denne proces fik vi blik 
for, at der med stiftelse af Ministeriet for kulturelle anliggender i 1961 skete et markant skifte i den 
kulturpolitiske debat, da kulturen blev sat på dagsordenen og pludselig blev inkluderet på lige fod med andre 
politiske områder. Kulturen blev institutionaliseret som politisk område ved oprettelsen af ministeriet, hvilket 
ændrede måden kulturbegrebet blev tilskrevet mening i den kulturpolitiske debat. Nærmere research af den 
kulturpolitiske debat i årene før Kulturministeriets stiftelse, heraf særligt gennem artikler fra dagspressen, 
diverse udgivelser fra centrale kulturpersonligheder, partiprogrammer og lignende bekræftede at den 
kulturpolitiske debat blev aktualiserer på en ny måde. Vi har samlet al research dateret fra før stiftelsen af 
Kulturministeriet i Bilag 1. 

2.7.3 Research af Kulturministeriets kommunikation 

For at kunne verificere det vi iagttager som semantikanalysens år nul og også komme nærmere et bud på 
semantikanalysens forskellige nedslag, bestod vores efterfølgende research af en bred gennemgang af 
Kulturministeriets kommunikation fra stiftelsen og frem til i dag. Semantikanalysens skelet stod her 
indledningsvis særligt på Kulturministeriets jubilæumsmagasin (Jannerup 2011), lavet i anledning af dets 50-
års jubilæum, hvor den kulturpolitiske debats udvikling står beskrevet. Via en gennemgang af forskellige 
kulturministres dagsordener og nationale såvel som internationale samfundstendenser, gennemgik 
Kulturministeriet her, hvilke skelsættende begivenheder, der siden 1961 har haft indflydelse på kulturen og 
fyldt i den kulturpolitiske debat. Kulturministeriets jubilæumsmagasin gav os indledningsvis indikationer på, 
hvordan bestemte temaer i den kulturpolitiske udvikling kunne iagttages som potentielle nedslag. Dog nåede 
vi hurtigt til en erkendelse af, at det var nødvendigt at lave en research, der kom bredere rundt om 
Kulturministeriets kommunikation i jubilæumsmagasinet for at kvalificere vores endelige valg af nedslag. 

Af samme årsag har vi også inddraget diverse rapporter, kulturpolitiske redegørelser, pressemeddelelser mm. 
fra Kulturministeriets hjemmeside i vores research, mhp. at kvalificere de indikationer vi blev opmærksomme 
på i jubilæumsmagasinet. I takt med at vi fik et bedre overblik over den kulturpolitiske debat, blev vi vidende 
om, hvilke temaer i jubilæumsmagasinet der gav mening at inddrage, og hvilke der ikke fungerede 
tilstrækkeligt ift. vores erkendelsesinteresse. Vi blev f.eks. bevidste om flere temaer i 1960’erne, ligesom et 
tema i 1970’erne og 1980’erne kunne iagttages som nedslag. Samtidig blev vi også bevidste om, at vores 
nedslag fra 1990’erne og fremefter i højere grad skulle defineres på baggrund af andre kilder, heraf f.eks. 
kulturpolitiske redegørelser og udgivelser som Kulturkontakten, begge fra Kulturministeriet. På den måde fik 
vi blik for temaer i kulturministeriets kommunikation, der ikke fremgik af jubilæumsmagasinet. Dette blev 
senere til nedslag i semantikanalysen, som f.eks. debatten om kulturerhverv. Den relativt brede research er 
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samlet i vores bilag 1, hvor vi har sorteret al den empiri, der har bidraget til at konstruere semantikanalysens 
endelige skelet.  

2.7.4 Verificering af semantiske nedslag 

Det næste skridt i vores identificering af de semantiske nedslag bestod i, at søge så bredt som muligt i den 
kulturpolitiske debat for også at kunne indfange potentielle nedslag i kommunikation om kulturbegrebet fra 
andre aktører end kulturministeriets. Denne søgerunde inddrog særligt meningsdannere, andre politikere eller 
kunstnere. Disse kom særligt til udtryk i vores gennemgang af avisartikler. 

Af hensyn til at kunne iagttage kulturbegrebet siden vores år nul, benyttede vi Det Kongelige Biblioteks 
computere som søgeplatform. Her fik vi adgang til en lang række af artikler, hvoraf vi særligt har benyttet os 
af artikler fra nyhedsmedier som: Politiken, Berlingske, Jyllands Posten og Information. Derudover har vi 
også, særligt for nyere nedslag, benyttet os af kommunikation fra sociale medier, herunder Facebook og 
Twitter. 

Med denne informationssamling fik vi blik for nye sider af den kulturpolitiske debat, og vi fik på en og samme 
tid verificeret allerede eksisterende potentielle nedslag og indikationer på nye nedslag. Denne 
informationssøgning gav os særligt blik for nye nedslag i 2000’erne og fremefter. Her fik vi f.eks. blik for 
debatter omkring medieforliget i 2018 og hjælpepakkerne i 2020, som senere er blevet til nedslag i 
semantikanalysen. 

Herefter bar denne brede research primært præg af, at teste de temaer vi kunne identificere i Kulturministeriets 
kommunikation. Her søgte vi konkret på de temaer i den kulturpolitiske debat, vi indledningsvis fandt for at 
verificere, om disse kunne betragtes som reelle semantiske nedslag. Her blev vi, f.eks. ved et nedslag i 1977, 
bekræftet i, med inddragelse af en kulturpolitisk redegørelse og avisartikler fra hhv. Jyllands Posten og 
Politiken, at kulturbegrebet gennem samtlige iagttagelser samlede sig tilstrækkeligt meningsfuldt, at vi 
vurderede det skulle inddrages som et semantisk nedslag. Samme fremgangsmåde blev gennemført på samtlige 
af de potentielle nedslag, vi så indikationer på i kulturministeriets kommunikation.  

Den indledende research bidrog altså først med at sikre, om der var potentielle nedslag i det semantiske felt, 
som vi ikke fik identificeret i Kulturministeriets kommunikation. Derudover bidrog den specifikke research 
også til at sikre, at de potentielle nedslag vi identificerede i Kulturministeriets kommunikation også var 
rodfæstet i anden kommunikation end Kulturministeriets. I nedenstående figur illustreres det samlede overblik 
over nedslag, som vi har kunne iagttage på baggrund af den research, der er fremlagt i ovenstående. 
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2.7.5 Indsamling af empiri til enkeltstående nedslag 

Efterfølgende research bestod hovedsageligt i at bygge videre på ovenstående semantiske skelet gennem en 
udbygning af det, der skulle ende med at blive vores semantiske arkiv. Med vores semantiske nedslag defineret, 
bestod videre research i at søge specifikt på alle relevante iagttagelser af kulturen i hvert enkelt nedslag. Her 
benyttede vi os som udgangspunkt af politiske papirer, herunder kulturpolitiske redegørelser, taler, udtalelser, 
pressemeddelelser mv., som vi kunne finde tilgængelige siden Kulturministeriets stiftelse i 1961. Derudover 
benyttede vi os af Det Kongelige Biblioteks arkiv mhp. at indfange iagttagelser i den kulturpolitiske debat 
gennem avisartikler fra førnævnte nyhedsmedier fra hele tidsperioden. Her lod vi den indledende research, 
som lå til grund for erkendelsen af de forskellige nedslag, styre vores indsamling af empiri til hvert enkelt 
nedslag. Her blev søgningen på vores andet nedslag; Kunstfond debatten & Rindalismen f.eks. styret af 
søgninger på nøgleord for tidens debat som Rindalisme, kunstfond eller blot på daværende kulturminister Hans 
Sølvhøj. På den måde samlede vi iagttagelser af kulturbegrebet i de enkelte nedslag på baggrund af den 
indledende research, som gav indikationer på bestemte temaer i kulturpolitiske debat. Dette blev senere 
definerende for de forskellige nedslag, da den fremgangsmåde var styrende ved indsamling af empiri for 
samtlige nedslag. 

2.7.6 Bilagsbeskrivelse 

Grundet størrelsen på semantikanalysens tilhørende empiriske arkiv vil det følgende forklare, hvordan vi har 
struktureret specialets bilag, som henvises til hele opgaven igennem. Bilag 1, som der også henvises til i 
ovenstående, indeholder al empiri, der henvises til som en del af den indledende research. På den måde vil der 
hovedsageligt blive henvist til dette, når der redegøres for strukturen på semantikanalysen, og hvilken empiri 
der ligger til grund for udvælgelsen af de forskellige semantiske nedslag. I forlængelse af dette er Bilag 2 være 
en samlet oversigt over alle vores bilag. 

De efterfølgende bilag vil være inddelt således, at hvert enkelt semantisk nedslag fra 1961-1997 henviser til et 
særskilt bilag. I de enkelte nedslags bilag vil der herunder blive samlet det empiri, som ikke kan findes på 
internettet. Nyere nedslags referencer kan findes i litteraturlisten. Vi vil med andre ord have et bilag til hvert 
af de ældre nedslag, hvor al empiri, der ikke kan indhentes, er sorteret således, at læseren vil kunne tilgå dette 
i takt med, at semantikanalysen gennemlæses. I de særskilte bilag for de enkelte nedslag vil vi ligeledes 
redegøre kort for, med hvilken fremgangsmåde denne empiri er blevet indsamlet. På samme måde som det i 
ovenstående blev redegjort for hvilke søgninger, der lå til grund for indsamling af empiri for nedslaget 
Kunstfond debatten & Rindalismen, vil det ligeledes fremgå indledningsvist i de enkelte bilag, hvordan netop 
denne empiri er indsamlet. Bilag 11 fungerer som det samlede resterende semantiske arkiv - altså den empiri 
der ikke benyttes direkte i de enkelte nedslag, men alligevel udgør en del af det samlede semantiske arkiv.  
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2.8 Specialets progression 

Nedenstående figur viser specialets progression: 

  

2.9 Opsummering 

I dette kapitel har vi redegjort for de analysestrategiske rammer og præmisser, der gør sig gældende i forsøget 
på at besvare vores problemformulering. Vores generelle undren, hvordan kulturbegrebet tilskrives mening i 
den kulturpolitiske debat og hvordan det har konsekvenser for mulighedsrummet i nutidens kulturpolitiske 
debat, har sammen med vores epistemologiske ståsted været styrende for vores valg af Niklas Luhmanns 
Systemteori og Niels Åkerstrøm Andersens Samtidsdiagnose som analysestrategisk skelet for dette speciale. 
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Analysestrategien er designet, som den er, da den bedst tillader en fyldestgørende besvarelse af vores 
problemformulering. 

Samtidsdiagnosen som analysestrategi giver os blik for, hvilket mulighedsrum der definerer den kulturpolitiske 
debat i nutiden. For at kunne nå dertil, bidrager semantikanalysen til at forstå, hvordan kulturbegrebet er 
tilskrevet mening over tid. Dernæst bidrager Analysedel 2 til at forstå, hvordan kommunikationen håndterer 
det dominerende støtte/styre-paradoks, som kaster alternative afparadokseringer af sig og op dermed opstiller 
særlige betingelser for den kulturpolitiske debat. Slutteligt vil vi med en kritisk ambition forsøge, at 
diagnosticere mulighedsrummet i den nutidig kulturpolitiske debat pba. vores analyser. 
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KAPITEL 3 
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3 Analyse  
 
3.1 Analysedel 1 - Semantikanalysen 

Følgende analysedel vil undersøge, hvordan og under hvilke forhold kulturbegrebet er tilskrevet mening fra 
vores år nul ved Oprettelsen af Ministeriet for kulturelle anliggender frem til april 2020. Denne analysedel vil 
konkret besvare arbejdsspørgsmålet: Hvordan indlejres mening i kulturbegrebet i den kulturpolitiske debat 
siden oprettelsen af Kulturministeriet? 

Det følgende vil indfange udviklingen i meningsindlejringen i kulturbegrebet, som gentagende gange 
forandres, når skiftende aktører etablerer nye meningsreservoir, der tilbyder sig meningsfuldt for 
kommunikationen.  

Hvert enkelt nedslag er blevet behandlet på samme måde, og vil i nedenstående ligeledes blive udfoldet med 
ens struktur. Her vil en kort indledning opsamle relevante hovedpointer fra tidligere nedslag, og udfolde de 
hovedpointer, som bliver aktualiseret i selve nedslaget. Herefter vil en empirisk gennemgang følge, hvor 
centrale iagttagelser vil blive behandlet mhp., hvordan der aktualiseres mening, når iagttagelser af 
kulturbegrebet samler sig i en mangfoldighed af meningskondenseringer. Heraf gennem hvilke 
meningsdimensioner deres iagttagelser samler sig i. Slutteligt vil en opsummering konkretisere, hvordan 
mening er blevet indlejret i kulturbegrebet over tid, og hvilke betingelser for kommunikation 
meningsindlejringerne aktualiserer. Afslutningsvis vil der i vores nedslag blive præsenteret et skema mhp. at 
indkapsle de mest centrale meningsindlejringer hos borgeren, politikeren og kulturen & kunstneren.  

Af hensyn til overblik og forståelse af semantikanalysens omfang, vil nedenstående figur præsentere vores 
tidslinje, hvor de forskellige nedslag er tydeliggjort. Figuren viser de 14 nedslag, vi vil behandle i 
semantikanalysen. I indledningen til de enkelte nedslag vil denne figur ligeledes blive fremvist mhp. at vise, 
hvor vi er på tidslinjen.  

 

3.1.1 Oprettelsen af Ministeriet for kulturelle anliggender 

I september 1961 ser, det vi i dag kender som Kulturministeriet, dagens lys for første gang, da Ministeriet for 
kulturelle anliggender oprettes (Kulturministeriet n.d.). Den første kulturminister udpeges, og det bliver 
Socialdemokraten Julius Bomholt, som tidligere har været uddannelsesminister og senest socialminister (Bilag 
1). I den følgende analyse vil vi undersøge, hvordan kulturbegrebet iagttages ifm. oprettelsen af Ministeriet 
for kulturelle anliggender.  



 36 

I denne analysedel vil der særligt være fokus på Bomholts udtalelser, da han på mange måder var 
foregangsmand, når det kom til kulturpolitiske iagttagelser, og fordi han var landets første kulturminister. Dette 
nedslag fungerer som den semantiske analyses år nul, og vil derfor isoleret set ikke blive kendetegnet som et 
semantisk nedslag. 

 

 

Kultur til folket 
Inden Ministeriet for kulturelle anliggender blev oprettet, var Bomholt en af de politikere, der havde en klarest 
holdning til kulturen. Ifm. oprettelsen af de første kunstfonde udtalte Bomholt i 1950 følgende: ”Vi ved, at 
kunsten har holdt flyttedag. Den er ikke længere knyttet til et fåtal af rigmandshjem, men til folket og dets 
institutioner” (Jannerup 2011: 14). I citatet fremgår det, at Bomholt iagttager kulturen som noget, der ikke er 
for et fåtal, men skal være for hele folket og dets institutioner. Bomholt fortsætter: ”Der er mange steder en 
opfattelse af, at kunst er luksus. Men vi må søge at åbne vore medborgeres øjne for den sandhed, at kunst er 
livsnødvendig” (Jannerup 2011: 14). Det afgørende for Bomholts iagttagelse er, at han iagttager kunsten som 
livsnødvendig. Dermed kan det iagttages, at Bomholt iagttager en opgave i at uddanne folket til at forstå kunst 
som livsnødvendigt, og ikke blot som en ekstra gode.  

Bomholt havde store planer om at udbrede kulturen gennem sit nye ministerium (Bilag 3.1). Bomholts 
taleskriver udtalte følgende: “Bomholt ville åbne kulturen. Kulturens rigdom af muligheder og oplevelser 
skulle være for alle mennesker. Der skulle strøm på.” (Jannerup 2011: 21). Igen iagttages det, at kulturen skal 
ud til borgerne, og at der en rigdom af muligheder i kulturen. Bomholt selv iagttog kulturen som værende 
kronen på velfærdsstaten:  

“I hele det danske demokratis udviklingen har vi været bundet til at tale om penge og økonomi. Men 
demokratiet når først sin top i spændevidde af det kulturelle arbejde, det er det der skal sætte kronen 
på det velfærdssamfund, vi alle har stræbt imod.” (Bilag 3.2). 

Kulturen bliver af Bomholt iagttaget som noget helt særligt og afgørende for det danske demokrati. Samtidigt 
kan det iagttages, at Bomholt ser det som statens og borgernes ansvar at skabe den forandring, der “hæver 
kulturen op på sin krone” (Bilag 3.2). Dette kan iagttages ved, at Bomholt ikke ser kunstnerne eller dem, der 
producerer kulturen som nogle, der skal gøre noget anderledes. Det er tilgangen til kunst og kultur, der skal 
ændres. Det er omfanget af kulturforbruget, der skal udvides til alle dele af befolkningen.  
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Som figuren viser, iagttager Bomholt kulturbegrebet gennem sagsdimensionen, og han gør derfor kulturen til 
noget, der skal udbredes til alle i befolkningen. Status quo, en kultur der kun forbruges af et fåtal, bliver 
Bomholts alt andet i hans iagttagelse. Præsentationen af ovenstående citater viser et bestemt begrebs reservoir, 
der tilsammen kondenserer mening om et bredt kulturbegreb, der skal favne hele folket og ikke kun eliten. 
Desuden kondenseres der mening om, at kulturen skal ud til folket, forstået på den måde at Bomholt ikke vil 
have, at kulturen bliver opfattet som noget, der kun er for eliten, men i stedet opfattes som noget der er for 
alle. For Bomholt er kultur folkelig og elitær på samme tid. Desuden kan det også iagttages, at Bomholt 
iagttager kultur og kunst som definitivt godt. Det semantiske reservoir som samles i Bomholts iagttagelser, og 
tilbyder sig meningsfuldt for kommunikationen i dette nedslag, skaber altså forventninger til, at det er 
rammerne omkring kunsten og kulturen, der skal gøres noget ved - samt borgerne og staten. Kunsten og 
kulturen er der, og den er god, den skal bare mere ud til borgerne, og det er statens opgave at løse dette.  

“Nok støtte ikke styre” 
Bomholts plan var åbenlyst at udbrede kulturen til de dele af befolkningen, der ikke forbrugte den på linje med 
eliten. I nedenstående citat kan Bomholts holdning til, hvordan kulturen skulle udbredes iagttages:  

“... men sproget har intet andet ord for kultur end kultur, og desuden skal hverken ministeriet eller 
jeg herske over kulturen. Vi skal tjene den efter bedste evne. En Kulturminister har efter min opfattelse 
to væsentlige opgaver: at sikre det kulturelle liv og de bedst mulige betingelser - og at værne dets 
frihed og uafhængighed” (Bilag 3.2).  

Bomholt iagttager kultur som noget, der ikke skal herskes over som kulturminister. Samtidig fremgår det af 
citatet, hvad Bomholt mener, er de vigtigste opgaver som kulturminister: ”at sikre det kulturelle liv og gode 
betingelser samt værne om dets frihed og uafhængighed”. Processen for udbredelse af kulturen, sker i 
Bomholts iagttagelse bedst på kulturens egne præmisser med politikeren som støtte. 

Dermed arbejder Bomholt med et frisættende kulturbegreb - kulturen skal ikke herskes over, den skal sikres 
rammer, så kulturen har de bedst mulige betingelser (Bilag 3.3). Dette underbygges videre i følgende citat: 
For at højne kvaliteten må staten støtte efter den mest uhildede sagkundskabs indstilling. Men støtten må ikke 
ledsages af forventningen om kunstnerens hensynsfuldhed over for giveren.” (Bomholt i Jannerup 2011: 13). 
Igen er det tydeligt, at Bomholt iagttager kulturen som noget, der ikke skal styres, og støtten skal være 
konditionsløs, uden modkrav og på kulturens præmisser. Bomholts læresætning i den proces er: “Nok støtte, 
men ikke styre” (Jannerup 2011: 17).  

Bomholt iagttager to overordnede udfordringer for hans politiske projekt, hvor det ene er den politiske ramme 
for kunsten, og det andet er borgerens kulturforbrug, og det deraf afledte behov for udbredelse af kulturen. 
Dermed rummer Bomholts iagttagelser ingen kritik af selve kulturen, som han iagttager som definitiv god. 
Kulturen har ikke behov for forandring, det har politikerne og borgerne derimod. Sammen med udbredelsen 
af den allerede eksisterende kultur og kunst, er de frisættende rammer for kulturen, det vigtigste for Bomholt. 
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Som figuren viser, tilskriver Bomholt mening til kulturen som noget, der skal støttes, og gennem 
sagsdimensionen iagttager han styret kultur som yderside. Dermed bliver den støttede kultur tema for 
Bomholts iagttagelser, hvorfor kulturen bliver ophøjet til noget ufejlbarligt, der ikke er subjekt for forandring, 
men blot skal støttes af Bomholt og hans kolleger i det politiske system.  

Hvem definerer kultur? 
Bomholt iagttagede et behov for at sikre kunstens frihed og udbrede kulturen (Bilag 3.4). Det førte til en del 
kommunikation, der kløver verden i socialdimensionen os/dem ved bl.a. iagttage, hvem kulturen er til for, og 
hvem der må definere, hvad kultur er. Et fællestræk med Bomholts iagttagelser i sagsdimensionen er, at 
kulturen igen fremstilles som noget ufejlbarligt og perfekt. F.eks. i det følgende citat, hvor Bomholt udtaler 
sig om, hvem kulturen er for: “... jeg vil stadig mene, at kulturen ytrer sig både gennem den højeste eliteydelse 
og gennem hverdagens vaner. Maskinmedarbejderens kultur kan være ligeså gyldig som 
universitetsadjunktens.” (Bilag 3.2). Bomholts kulturbegreb er bredt funderet, og selvom han iagttager gennem 
socialdimensionen, er kulturbegrebet af samme værdi som i hans tidligere iagttagelser.  

Bomholt fortsætter i socialdimensionen med at iagttage et os/dem, hvor de der ønsker at definere 
kulturbegrebet gøres til dem: “Derimod er jeg ikke så meget for de kulturelle missionærer, som vil diktere folk, 
hvad kultur er. De har kristne nogle, men de har også skabt mange hedninger.” (Bilag 3.2). Bomholt ønsker 
ikke at kulturen skal dikteres af nogen, og giver kulturen og kunsten frie rammer, for hvad den skal. Os kommer 
dermed til at indebære dem, der iagttager kultur som noget, der skal have frie rammer og ikke skal dikteres. 
Denne iagttagelse i socialdimensionen stadfæster, at Bomholt ikke arbejder med noget specifikt kulturbegreb, 
men i stedet iagttager al kultur som godt og noget, der skal have frie rammer. Gennem socialdimensionen 
iagttager Bomholt et os/dem, hvor behovet for at definere, hvad kultur er, bliver det afgørende for forskellen. 

 

Bomholts kommunikation i socialdimensionen kondenserer mening om kultur som noget, der er ufejlbarligt 
og noget, som ikke bør defineres af nogen. 

3.1.1.1 Opsummering 

I ovenstående citater kan det iagttages hvordan, der bliver skabt et bestemt meningsreservoir omkring en 
kultur, der er ufejlbarlig, og som skal udbredes til befolkningen med støtte fra politikerne. Der bliver 
kondenseret mening til et frisættende kulturbegreb, når Bomholt beskriver, at kulturen skal have støtte for at 
kunne udfolde sit fulde potentiale, uden at den støtte er givet på bestemte betingelser. Kulturbegrebet tilskrives 
mening gennem sagsdimensionen, da kulturen er noget, der skal udbredes til befolkningen, støttes og ikke 
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styres, og dermed i sig selv ophæves til noget definitivt positivt for samfundet. Kulturbegrebet bliver ligeledes 
kløvet i socialdimensionen med et os, som ønsker at kulturen skal have frie rammer, og et dem som ønsker at 
diktere, og definere hvad kulturen er. 

Meningsindlejring   

Borgeren Borgeren iagttages som nogen der har godt af mere kultur, og kan udvikle sig i 
samfundets interesse gennem kulturen. Dermed bliver borgeren også en passiv 
aktør, der ikke kan udøve, men blot modtage kultur. 

Politikeren De kendetegnes ved at skulle støtte den ufejlbarlige kultur, så den bedst muligt kan 
udbredes til befolkningen. Man stiller ikke spørgsmålstegn ved kulturens kvalitet, 
blot hvem der har adgang til den. 

Kunstneren & 
Kulturen 

Kulturen bliver ufejlbarlig og noget entydigt positivt som ikke skal defineres eller 
dikteres af nogle. Den skal derimod udbredes til flest mulige borgere, da den har 
evnen til at forandre samfundet positivt. 

 
3.1.2 Kunstfond debatten & Rindalismen 
 
Alle tekster, der beskriver historien om Peter Rindal, starter på samme facon. Der indledes ved at huske læseren 
på det, som læseren allerede ved, nemlig at Rindal er den (angiveligt) eneste dansker ud over NFS. Grundtvig, 
der har en isme opkaldt efter sig. Således har denne tekst også skrevet sig ind i den tradition. Rindal var 
lagerforvalter på Kolding Hørfabrik, og i 1965 blev han landskendt som primus motor bag modstanden mod 
loven om Statens Kunstfond, og dennes tildelinger af offentlige midler til danske kunstnere. 

I årene før 1965 havde Ministeriet for Kulturelle Anliggender, med først Socialdemokraten Bomholt og siden 
Socialdemokraten Hans Sølvhøj i spidsen, til opgave at konsolidere og udbrede dansk kultur. Efter blot fire 
års eksistens fik Kulturministeriet sig en forskrækkelse, da deres forslag om at bevillige udvalgte kunstnere 
arbejdslegater blev mødt af massiv folkelig protest. I dette nedslag behandler vi, hvordan debatten om Statens 
Kunstfond kondenserer ny mening til kulturbegrebet, og stiller begreber som Rindalisme og kulturkløften til 
rådighed i kommunikationen. 
  
I det forrige nedslag viste vi, hvordan daværende kulturminister Bomholt iagttog kultur som noget, der skulle 
udbredes bredt i befolkningen, da den var af universel kvalitet. Ifølge Bomholts iagttagelse skulle kulturen 
støttes, men ikke styres i den proces. Med Bomholts frisættende kulturbegreb iagttog han befolkningen som 
nogen, der også skulle nyde kulturen på lige fod med eliten. 
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Hvad gik forud for debatten? 
Før vi dykker ned i det, der for eftertiden blev kendt som kunstfond debatten, vil vi beskrive kommunikationen, 
der førte op til debatten. Loven om Statens Kunstfond og den afledte uddeling blev, ift. kunstfond debatten, 
relativt mildt omtalt og debatteret, men det er alligevel værd at beskrive i korte træk, hvordan fronterne på 
forhånd var trukket op. 

Under overskriften “Bred enighed om kulturministerens lovforslag” skrives der i Politiken maj 1964 om hhv. 
Socialdemokratiet, Konservative og Venstres holdninger til lovforslaget (Bilag 4.1). Debatten var præget af 
stor enighed og en afdæmpet debat med få forskelle (Bilag 4.1). Enkelte indspark giver dog et billede af at de 
fløje, der senere blev trukket meget skarpt op under kunstfond debatten, allerede eksisterede i forvejen. 

Den 13. september 1964 udtaler Fredericias borgmester, Socialdemokraten Martin Hansen: “Jeg mener i øvrigt 
ikke, det er kommunen der skal producere kunst og kultur, men jeg mener vi skal støtte de opgaver der tages 
op på privat initiativ. Det må være linjen.” (Bilag 4.1). Hansen lægger sig her op ad Bomholts iagttagelser, og 
bidrager til hans måde at kondensere mening på. Staten skal støtte, ikke styre. Et af de større og mere afgørende 
interviews med kulturminister Sølvhøj, blev bragt i Politiken d. 4. oktober 1964 under overskriften “Vi må 
tilfredsstille kunsten - så vil poppen dø”, og var med Politikens egen formulering “En åbenmundet samtale” 
mellem journalist og forfatter, Jørgen Sandvad, og minister Sølvhøj (Bilag 4.3). 

Til spørgsmålet om hvorvidt det Kgl. Teater trængte til forbedring, svarede Sølvhøj: 

“Jeg ville egentlig tro, at udbygningen af landsdelsscenerne og den omstændighed at TV inden længe 
får sit eget faste skuespilleremsemble måske på længere sigt kan Det kgl. Teater for nogle af 
turnéforpligtelserne. Det nye er en decentralisering, så hele landet får kunstcentre.” (Bilag 4.3). 

Decentralisering var et hovedtema for deres samtale og for Sølvhøj. Ideen om at udbrede kunsten til et flertal 
med fokus på formidling levede i bedste velgående hos Sølvhøj, og dækkede ikke kun teater, men også kunst 
og musik. Sølvhøjs ønske om at oprette landsdelsscener og TV med fast skuespillerensemble, giver os nys om, 
at han iagttager borgeren som en, der blot skal præsenteres for kultur. Det syn blev også udviklet af Bomholt, 
der talte om åndelig dannelse gennem kultur. Igen bygges der ovenpå Bomholts iagttagelse af, at kunsten var 
fin, som den var, den skulle blot decentraliseres, så flere danskere kunne nyde den. Sølvhøj fortsætter: 

“Ser de, jeg er jo en slags højskolemand. En af de ting jeg er interesseret i, er at skabe gode vilkår for 
kunsten, men i særdeleshed at kommunikere og kanalisere den, så den ikke nøjes med at blive 
konsumeret af et mindretal.” (Bilag 4.3). 
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Her deler Sølvhøj iagttagelsen, der indlejrer mening om kulturbegrebet som frisættende, og noget det bør 
udbredes. Sølvhøjs syn bygger videre på Bomholts erkendelse af, at det er negativt, at kulturen konsumeres af 
et mindretal, og at det er en politisk opgave at gøre op med det.  

 
Arbejdet i Statens Kunstfond 
Alt imens den nye minister Sølvhøj fremlagde sit syn på kulturpolitikken, skred arbejdet med loven om Statens 
Kunstfond stædigt frem. Uddelingerne fra kunstfonden skulle varetages af tre særudvalg (Bilag 4.4). Et for 
billedkunst, et for litteratur og et for tonekunst (Bilag 4.4). Udvalget der foretog de mest debatterede 
uddelinger, var udvalget for litteratur, hvilket bestod af Villy Sørensen, Hans Lyngby-Jepsen og formand Karl 
Bjarnhof (Bilag 4.5). Alle tre var forfattere og en del af samme netværk af personer, der regelmæssigt deltog i 
den kulturpolitiske debat og udgav skriv i litterære tidsskrifter som Vindrosen eller Heretica, som var 
eksistentialistiske, kulturradikale højborge i efterkrigstiden (Nielsen 2011). Sørensen have også et nært forhold 
til forfatteren, og den senere modtager af udvalgets treårige arbejdsstipendier, Klaus Rifbjerg (Nielsen 2011). 

Udvalgene skulle administrere midlerne via en række prædefinerede uddelingsmuligheder, heriblandt at 
indkøbe kunst til udsmykning af offentlige bygninger, men det var de treårige arbejdsstipendier på 20.000 om 
året, der vakte mest opsigt (Bilag 4.4). I første omgang modtog 15 kunstnere treårige arbejdsstipendier af 
20.000 kr. stykket (Bilag 4.4). 200 håbefulde kunstnere havde ansøgt, men kun 6 forfattere, 5 malere og 
grafikere, 2 billedhuggere og 2 komponister kunne se frem til at modtage stipendier. De seks forfattere var 
Sven Holm, Klaus Rifbjerg, Thorkild Hansen, Knud Holst, Ulla Ryum og Jess Ørnsbo. Særligt Rifbjerg ville 
blive en central karakter i kunstfond debatten (Bilag 4.4). 

Navngivningen af hvilke kunstnere der modtog kunstfondens bevillinger, pustede liv i debatten, og inviterede 
også andre end blot kulturpersonligheder og politikere til at bidrage. Fra begyndelsen af februar 1965 begyndte 
kritikken så småt at rejse sig mod kunstfondens uddelinger. Forfatter Aage Heinberg skrev: “Jo, Bomholt og 
Bodil Koch kan være stolte af deres nye Grundtvig (Rifbjerg), der kører i Københavns største og dyreste bil - 
jeg har glemt navnet - og nu skal hjælpes! Med et legat på 20.000 kr. Hvert år i 3 år.“ (Bilag 4.6). En lærer 
fra Århus ved navn B. Brøchner skrev 5. februar med henvisning til uddelingen: “Medens vi andre skal flåes 
af det umættelige skattevæsen, øser statens tankeløst og ansvarsløst ud af skatteborgernes penge.” (Bilag 4.7). 
Begge iagttagelser samler mening om kulturen, hvor kunstnere som f.eks. Rifbjerg er uværdige at støtte, mens 
Heinberg slet ikke iagttager, at kulturen mangler penge. De kritiserer rimeligheden i uddelingerne, og bidrager 
til at kondensere mening om kulturen, som værende uværdig at støtte. Kritikken kløver verden gennem 
sagsdimensionen, og rejser en modsætning til Bomholt og Sølvhøjs konditionsløse støtte til kulturen, som kan 
illustreres således: 

 
Hvem forstår sig på kultur? 
Kritikken blev dog mødt med saft og kraft af personer fra det eksisterende kulturliv. Maleren Mogens Helms 
kalder samme dag kritikken for “beskæmmende”, “usaglig”, og skriver at det er udtryk for smålig misundelse 
(Bilag 4.8). Ligeledes tager Villy Sørensen, medlem af det udvalg der uddelte stipendierne d. 8. februar 1965, 
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til genmæle i Politiken, hvor han forsvarer udvalgets beslutning og Rifbjerg som modtager, der i mellemtiden 
er blevet symbolet på Statens Kunstfonds uddelinger. Sørensen skriver: 

“Man lader sig forlyde at hans (Rifbjerg) simpelt hen indtægter er så svimlende, at han ikke har råd 
til at være ansat på et dagblad; en hjerne der kan rumme andet end penge, ville dog nok snarere slutte 
at han ikke havde tid til det.” (Bilag 4.9). 

Helms og Sørensen iagttager kritikken som værende usaglig og illegitim. Dernæst iagttages kritikerne også 
som smålige og ude af stand til at rumme andet end penge. Helms og Sørensen iagttager begge kulturens 
hensyn i modsætning til økonomiske hensyn, med den grundlæggende præmis at kultur og kunst ikke kan 
gøres op i penge, og derfor bør støttes konditionsløst. Deres kommunikationen skaber et tydeligt os/dem 
mellem kulturstøtterne og -kritikerne. Forskellene på de to er evnen til at sætte pris på kultur, samt viden om 
kultur og dermed taleret inden for emnet. 

Senere samme måned bringer Maskinmester K.A. Rasmussen et indlæg, der kobler kunstfondens uddeling til 
de dengang igangværende overenskomstforhandlinger hvor, ifølge Rasmussen, arbejdstagerne ikke kan få 
indfriet deres krav om højere løn (Bilag 4.10). Han anfægter rimeligheden af, at kunstnere der, i hans øjne, 
tjener fint belønnes, men arbejdstagere ikke kan få de lønstigninger, han mener, de fortjener (Bilag 4.10). 
Venstreavisen Aalborg Amtstidende kritiserer den Socialdemokratiske regering for uddelingen af 
kunstmidlerne, da man i perioden havde kommunikeret til befolkningen, at der var lavvande i statskassen, og 
at alle måtte yde en ekstra indsats (Bilag 4.11). 

Fælles for kritikken af første uddeling fra Statens Kunstfond var argumentet om, at staten i sparetider har delt 
penge ud til et ikke-værdigt formål. Der eksisterede en ganske bred portion af meningsdannere i form af 
forfattere, lærere, dagblade og fagforeningsrepræsentanter, der iagttager kulturen som uværdig at bruge 
statslige midler på og som et udelukkende forbrugsgode (Bilag 4.12). De iagttager statens midler som for 
vigtige til at spilde på kultur. Dermed er også sagsdimensionen i spil, da man på kritikersiden kommunikerer 
om, hvad kultur er og hvordan denne bør støttes og udvikles. Denne iagttagelse står i kontrast til det 
meningsreservoir kommunikeret af Sølvhøj, Bomholt og de ovenstående kulturpersonligheder, der alle har 
iagttaget kulturen som værdig at støtte. Nedenstående figur A illustrerer den meningskondensering gennem 
sagsdimensionen, der var typisk for kritikere af Statens Kunstfonds uddelinger, mens figur B illustrerer, 
hvordan kritikken blev svaret igen af støtter af uddelingen. 

 

Debatten er præget af to fløje, hvor kritikerne taler ind i sagsdimensionen, og forsvarerne taler ind i 
socialdimensionen, hvilket understreges af, at de forsvarende kræfter sætter kunstneren i centrum som det 
ultimativt vigtigste i diskussionen, mens kritikerne sætter staten i centrum som vigtigst. Forsvarerne af 
kunstfonden kløver verden ved socialdimensionen i os, der kan forstå kulturen, og dem der ikke har forstand 
på kulturen (Bilag 4.12). Imens kondenserer kritikerne af kunstfondens uddelinger mening om kultur på et 
mere fordelingspolitisk plan, mens forsvarerne taler levevilkår eller forsøger at afvise kritikken som smålig. 
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Kunstfond debatten - Rindalismen blomstrer 
De positioner der er redegjort for i forrige afsnit, bliver efter Rindals protest præsente på en helt ny måde. Fra 
at kultur var noget, der hverken fyldte i den politiske debat eller blandt folket, dominerede temaet i en kort 
periode alles opmærksomhed fra slut februar 1965 til april samme år (Stubgaard 1968). Den nye interesse for 
kulturen som politisk debatemne, kan tilskrives loven om Statens Kunstfond, og de forandringer den 
medbragte, men det er Rindal og hans protester, der var tændstikken, og som formåede at skabe de største 
efterdønninger ud i eftertiden. I slut februar 1965 afleverer Rindal en række protestunderskrifter til 
kulturminister, Sølvhøj (Bilag 4.13). Indsatsen startede på Rindals arbejdsplads, en hørfabrik i Kolding, og 
antallet af protesterende steg og steg i takt med, at debatten udviklede sig for til slut at ramme over 20.000 
underskrifter (Stubgaard 1968). 

I Rindals protestskrivelse står: ”Vi finder, at dette er misbrug af statens penge, og kan disse mennesker ikke 
leve af deres kunst, er der gode muligheder for at finde beskæftigelse i de produktive erhverv.” (Bilag 4.13). 
Sætningen indkapsler den centrale iagttagelse for Rindalismen. Kunsten iagttages ikke som uværdig for staten 
at bruge penge på, og kunstnerne skal lære at klare sig selv. 

For eftertiden er Rindalismen blevet tolket videre herfra. Bl.a. at Rindalismen skulle iagttage kulturen som 
ligegyldig, og ikke værd at bruge tid på. Dette afviser Rindal dog selv flere gange, og han ærgrer sig over 
denne tolkning (Kassebeer 2005). Pointen er, at Rindalismen relativt hurtigt udvikler sig ud af hænderne på 
Rindal. Den overtages nemlig og videreføres som folkelig protest, hvorfor Rindal ikke altid vil være dens 
talsmand i dette nedslag. 

Selvom Rindal senere har afvist at være modstander af al kunst, lå der dog en særlig apati over for moderne 
kunst i hans protestbevægelse (Kassebeer 2005). I en protest fra en række slagteriarbejdere fra Vejle nævnes 
specifikt den moderne kunst som uværdig at støtte, og Rindal har selv udtrykt skarp kritik af den moderne 
kunstner, Peter Bonnens, Skulptur i seks dele (Bilag 4.14). Godsejer Laus Lausen skriver bl.a., at kritikken af 
den moderne kunst var central i bevægelsen: ”Det som disse arbejdere protesterer mod at betale til er jo ikke 
kunsten som helhed med det de kalder kejseren nye klæder. Den uforståelige non-figurative, abstrakte kunst.” 
(Bilag 4.15). Beskrivelsen af den moderne kunst som “kejserens nye klæder” viser, hvordan de iagttager 
kunstformen som hul og uden værdi (Bilag 4.14). 

På trods af at kernen af Rindalismen baseres på et egentlig fordelingspolitisk argument, udvikles denne position 
også som kunstfond debatten skrider frem. Lærer B. Brøchner, som vi tidligere har stiftet bekendtskab med, 
skriver også: 

”Det kan aldrig, aldrig være statens opgave kunstigt at holde liv i - endsige da opmuntre kunstnere, 
som ingen gider læse, se eller høre. Det ville være sundere for en kunstner at tage arbejde som f.eks. 
Slagteriarbejder frem for at lade sig underholde af den gavmilde stat der anvender andres surt 
erhvervede penge til formålet. Måske han får en klarere fornemmelse af tanker, ønsker, drømme og 
hverdag hos det folk som han ønsker af øve sin kunst på.” (Bilag 4.15). 

Bid for bid kommer Brøchner hele vejen rundt om det tankesæt, der prægede modstanden mod loven om 
Statens Kunstfond. Først og fremmest iagttager han ikke kun kunsten som uværdig at støtte, men også 
kunstneren som forkælet og ude af trit med befolkningen. Kunstneren står i citatet i modsætning til “det folk 
som han ønsker at øve sin kunst på.” (Bilag 4.15). Vi genkender socialdimensionen, når Brøchner iagttager en 
os/dem distinktion mellem en ikke nærmere defineret kulturelite og den brede befolkning. Det er nyt, at denne 
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side af debatten iagttager gennem socialdimensionen. Den form for iagttagelse kunne før Rindals protester, 
hovedsageligt iagttages hos forsvarerne af loven om Statens Kunstfond. Som figuren viser, har kritikerne af 
loven om Statens Kunstfond udviklet sin kommunikation, så kritik både opstår gennem sagsdimensionen (figur 
A) og nu også socialdimensionen (figur B). 

 
 
Kulturel modreaktion 
Kunstnere og kulturlivet var ikke tavse i debatten. En af dem der altid har udtalt sig, er Poul Henningsen, og 
han kommenterer da også på Rindals protester i 1965. I en længere kronik skriver han bl.a.: ”Folk i 
almindelighed har det kommunistiske syn på kunst, at hvis den skal støttes af staten, så må statens også til 
gengæld kræve bestemte opgaver løst… ” (Bilag 4.16). Henningsen argumenterer for, at kunsten bør være fri 
for statens indflydelse, samtidig med at han skaber en os/dem, hvor “folk i almindelighed” sættes i modsætning 
til ham selv, og andre der ikke har et kommunistisk syn på kunst (Bilag 4.16). 

Henningsen fortsætter: ”Det er min fornemmelse at forretningsmodellen er drevet så langt frem hos publikum, 
at den betingelsesløse støtte til kunstneren som samfundets kritiker vil vække raseri.” (Bilag 4.16). Her går 
han et spadestik dybere, hvad angår hans iagttagelse af befolkningen, som han anser som værende styrede af 
en form for forretningsmoral. Samtidig iagttager han selv kunstneren som værende samfundets fineste kritiker, 
hvilket er noget han gentager flere gange i kronikken. 

Henningsen løfter også sløret for en løsning på hans iagttagede udfordring: ”Gennem radio og fjernsyn kan 
man forhåbentlig følge synspunktet op og tilvænne lyttere og seere til at føle kunst som en livsfornødenhed.” 
(Bilag 4.16). Her fortsætter han med at kløve verden i socialdimensionen, når han iagttager borgerne som 
nogen, der skal tilvænnes kunst. Dermed sagt at kunst er det rigtige, og at alle der blot præsenteres for nok på 
et tidspunkt, vil henkaste sig dens fortræffeligheder, og have den som livsfornødenhed. I Henningsens 
iagttagelse er det modparten i hans os/dem, der skal forandre sig -ikke omvendt. Han tillægger byrden at 
udvikle sig og lære til hans iagttagede dem. 

Det kan også noteres, at Henningsens universelle tro på kunst og kultur som gudsgivent positivt, bygger oven 
på den iagttagelse som Bomholt og Sølvhøj abonnerer på, hvilket er baggrunden for deres ønske om at udbrede 
kunst og kultur til samtlige borgere i samfundet. 

Flere af Henningsens iagttagelser gentages af andre kulturskikkelser i løbet af kunstfond debattens udfoldelse. 
Komponist, Knud Høgenshaven, skriver, med henvisning til slagterimedarbejdernes protestunderskrivelse, at 
vegetarer nok ville protestere en del mod slagterimedarbejdernes løn (Bilag 4.15). En anden spørger til hvilken 
kompetence, de protesterende har til at bedømme loven om Statens Kunstfond. ”Hvilke begreber har de 
egentlig om kunst?” spørger han. Han svarer selv: ingen, og derfor må deres protester være ugyldige, 
konkluderer han (Bilag 4.15). 

Aftenskolelærer Rich. Kjær-Pedersen døbte Rindalismen ”smålighedens triumf”, med et praj om hvorledes 
kritikken var funderet i økonomisk underlødighed (Bilag 4.15). Billedhugger Henning Koppel morer sig over, 
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at Peter Rindal kritiserer et billede af Richard Mortensen, og udtaler at Rindal “ikke har forstand på billedet” 
(Bilag 4.17). Koppel gentager også argumentet, at borgere skam betaler til f.eks. fodboldbaner uden selv at 
bruge dem (Bilag 4.17). 

Henningsens kronik fungerer som en god opsamling på den kommunikation, der under kunstfond debatten 
blev præsenteret af det eksisterende kulturliv. Stort set alle argumenter fremsat af den personkreds afspejles i 
Henningsens kronik. Et sidste citat fra denne lyder: 

”Der er visse ting som ikke kan afgøres ved stemmeflerhed - for eksempel hvordan en 
blindtarmsoperation udføres bedst, om månen er flad eller rund og om Picasso er svindler eller geni. 
Deri ligge ikke nogen ringeagt for folkets menings som til hver en tid er interessant, men en tvivl om 
at folket er tilstrækkeligt orienteret.” (Bilag 4.16). 

Her iagttager han den bredere befolknings mening som ukvalificeret og illegitim, og kommunikerer om 
betingelser for overhovedet at deltage i en diskussion om kultur. Ifølge Henningsen kan kunst koges ned til 
rigtigt og forkert, uafhængigt af hvad et flertal mener (Bilag 4.16). Der findes kultur derude, der er uomtvistelig 
værdifuld, men dennes værdi kan kun påskønnes af den tilstrækkeligt orienterede, iagttager han. 

Med andre ord siger Henningsen, at kun de vidende på kulturområdet opfylder betingelserne for at deltage i 
debatten, og at et folkeligt flertal ikke er grund til, at ens holdning bør tillægges værdi. For at opsummere 
Henningsens argumenter bringes nedenstående figur i spil. Den viser tydeligt, hvordan Henningsen iagttager i 
socialdimensionen, når han skaber et os/dem og argumenterer for, hvorfor hans modstandere tager fejl, og slet 
ikke bør være berettigede til at have en mening debatten. Henningsen kondenserer mening på samme vis som 
Bomholt og Sølvhøj i sagsdimensionen (figur A), men udvikler kommunikation gennem socialdimensionen 
som beskrevet i nedenstående figur B: 

 
 
Flertal eller kvalificeret mindretal? 
I en debat hos protestarbejderne i Kolding, arrangeret af Politiken, mellem Rindal, hans medprotester Werner 
Petersen og på den anden side malerne Niels Lergaard og Flemming Rosenfalck, blev skillelinjerne mellem 
de to positioner tegnet endegyldigt op (Bilag 4.18). I Politikens beskrivelse af hændelserne skulle Rindal have 
kastet sin tegnedreng hen over bordet, peget på den og sagt ”det er den det drejer sig om. Penge, mine herrer.” 
(Bilag 4.18). Rindals protestkammerat Werner Petersen fortsætter: 

”Vi kan ikke begribe at Klaus Rifbjerg der kører rundt i en bil til 60.000 kr. skal have statsstøtte, men 
det er ikke de intellektuelle der protesterer, det er arbejderne. Hvis man ikke er så dygtig at man ikke 
kan leve af sin kunst, må man finde sit et andet arbejde.” (Bilag 4.18). 

Maleren Niels Lergaard tager til genmæle: “Det drejer sig om spørgsmålet: er man et folk, hvis man ikke har 
kultur? Har en nation råd til ikke at have kultur?... Der findes ikke en kunstner i dette land der som ikke er 
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interesseret i af højne arbejdernes kår.” (Bilag 4.18). Her iagttager vi en indlejring i kommunikationen, hvor 
kunst ikke kan adskilles fra andre erhverv og derfor ikke bør modtage statsstøtte. Lergaard derimod iagttager 
kulturen som en grundpræmis for nationen og folket, hvorefter han tilslutter sig os/dem retorikken ved at 
beskrive kunstnerne som dem, der sætter sig ud over egne interesser, og samtidig påpeger at arbejderne mangler 
den evne. Petersens kritik er velkendt, det er dele af Lergaards svar også, men Lergaard iagttager også her, 
gennem sagsdimensionen, på en ny måde. Med Lergaards iagttagelse om kultur som grundpræmis for nationen, 
kondenserer han mening til kultur som afgørende for statens og folkets sammenhængskraft, og derfor værdig 
af støtte og udvikle. Således udvikler han det kulturbegreb, som Bomholt og Sølvhøj iagttog, til at blive 
forudsætningen for selve samfundet, og ikke blot noget der kan udvikle samfundet. 

I debatten i Kolding fortsætter Werner Petersen med at lange ud efter kunststøtten: ”Kunst og kultur er jo når 
alt kommer til alt, et spørgsmål om tilbud og efterspørgsel. Et spørgsmål om, hvad folk vil have. Folket må 
bestemme.” (Bilag 4.18). Her understreges en ny forskel i kommunikationen. Forskellen på hvad folket og 
flertallet vil have, og hvad et kvalificeret mindretal ønsker. Petersens citat svarer igen på den kritik rejst af 
bl.a. Koppel og Henningsen, der ønskede at diskvalificere Rindalismen grundet dens uvidenhed inden for 
kunst. Her forsøger Petersen det modsatte, nemlig at diskvalificere hans modstandere grundet mangel på 
folkelig opbakning. Petersen trækker en kommerciel logik ind i debatten ved at pointere, at kunst og kultur er 
et spørgsmål om udbud og efterspørgsel. 

Kommunikationen kløves i sagsdimensionen når kulturen iagttages som noget, der skal foregå på 
kommercielle vilkår. Samtidigt kan socialdimensionen også iagttages i ovenstående, da der kommunikeres i 
os/dem. Os bliver, hos kritikerne, de som skal arbejde efter markedsvilkår og dermed efter et kommercielt 
ideal, hvor dem der bliver set som kunstnerne ikke skal agere efter et kommercielt ideal. Begge iagttagelser i 
sagsdimensionen og socialdimensionen, kan se i nedenstående opsummerende figur. 

Genmælet fra Leergaard lyder: ”… De går kun ud for det, som betaler sig, det som i deres øjne er produktivt. 
De går imod al kultur fordi de ikke aner, hvad kultur er. Det er manglende oplysning der er skyld i dette.” 
(Bilag 4.18). Lergaards citat bringer allerede velkendte pointer frem, men det står klart, at også han iagttager 
Rindalismens flertal som uvidende inden for kunsten, og som et der udelukkende navigerer efter et økonomisk 
hensyn. 

Debatten synes at bevæge sig over to grundlæggende forskelle. Det første opererer inden for sagsdimensionen 
og handler om, hvilken værdi man tillægger kunsten, og hvilken plads denne har i samfundet. For Rindalismen 
er denne et privat anliggende, da kulturen ikke har høj nok værdi til, at staten skal prioritere midler, hvorfor 
kulturen skal agere på kommercielle vilkår (figur B). Modsat iagttages kultur af kunstnerne som værende 
afgørende for nationen og på linje med andre velfærdsopgaver som skoler, børnehjem og lignende, og dermed 
som noget der skal støttes på lige fod hermed (figur A). De to figurer viser, hvordan begge grupper af aktører 
iagttager kultur forskelligt gennem sagsdimensionen. 
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Ligeledes iagttager begge sider af debatten et os/dem. For kritikerne er det afgørende, at den kulturelle elite er 
ude af trit med befolkningen, og at deres interesser ikke afspejles i den brede befolkning. Hermed bliver denne 
elites interesser meget snævre, og kulturen bliver ikke afgørende for samfundet som helhed. Ydermere 
tillægger kritikerne et simpelt flertal mere værdi end et muligvis kvalificeret mindretal. Desuden så vi, hvordan 
kritikerne iagttager kunstnerne som nogle, der er afkoblet fra kommercielle nødvendigheder. Modsat forsøger 
forsvarere af Statens Kunstfond at diskvalificere Rindalismen, ved at fremstille dem som uvidende om kunst 
og kultur og dermed ude af stand til at have en værdifuld holdning og som slaver af en kommerciel tankegang. 
Som Villy Sørensen fremstiller det, ses der intet problem i at bruge statens penge på at udvikle kulturen, og er 
man uenig mangler man: “en hjerne der kan rumme andet end penge.” (Bilag 4.9). Forskelsdragninger i 
socialdimensionen kan illustreres således: 

 
  
Det politiske efterspil 
Alt imens debatten mellem Rindalismens fortropper og kultureliten buldrede, skulle de politikere, der måneder 
forinden havde vedtaget loven om Statens Kunstfond, navigere rundt mellem de to positioner. Især Sølvhøj 
skulle navigere i en heftig offentlig debat på hans område, samtidig med at han har haft krævende 
parlamentarisk arbejde at se til. I en kronik i Aktuelt åbner han senere op for sit syn på debatten (Bilag 4.20). 
Sølvhøj starter med at adskille det normale arbejdsmarked fra kunstens område, hvorefter han forsikrer om, at 
pengene fra Statens Kunstfond ikke uddeles efter økonomi eller kunstnerens trang, men derimod talent (Bilag 
4.20). Sølvhøj omtaler også Det Kgl. Teater, landsdelsscenerne, landsdelsorkestrene og det rejsende teater som 
havende betydelig værdi, selvom de ikke giver økonomisk overskud (Bilag 4.3; Bilag 4.20). Ifølge Sølvhøj 
har kunsten også været årsag til sociale fremskridt, og spiller en vigtig rolle i at være kritisk overfor magthavere 
(Bilag 4.3; 4.20). Umiddelbart har Rindalismen og den tilhørende debat ikke ændret hans iagttagelse af 
kulturen. 

Sølvhøj tilslutter sig umiddelbart kunstnernes meningskondensering. I en anden artikel gengiver Sølvhøj et 
argument, som oprindeligt blev fremført af Niels Lergaard i debatten med Rindal i Kolding: ”Hvis den enkelte 
kun vil betale for det i samfundet, han personligt nyder godt af, så må vi hellere lade fællesskabet falde.” 
(Bilag 4.21). Her går Sølvhøj næsten lige så langt som Lergaard ved at sige, at kunststøtten er en 
velfærdsopgave på linje med andre. 

Sølvhøjs syn på kunsten, som motor for sociale fremskridt, er interessant, fordi den beskriver et samspil 
mellem kultur og et folkeligt flertal, der har været fraværende i den mere os/dem prægede debat mellem 
kulturlivet og Rindalismen. Sølvhøj noterede også i en anden sammenhæng, at regeringens kulturpolitik ikke 
kunne udfoldes uden folkelig opbakning (Bilag 4.21). Igen er samfundet og staten i centrum for Sølvhøj, 
hvilket betyder, at han iagttager kunst og kultur som et middel til at opnå resultater inden for samfundet. 
Sølvhøj låner fra kunstfond debattens meningsreservoir for at bidrage til hans egen iagttagelse, om kulturen 
som middel til samfundsforandringer. Her opstår der en forskel i, hvordan Sølvhøj og kulturlivet iagttager 
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kultur i sagsdimensionen. Som figuren viser iagttager Sølvhøj kulturen som noget, der kan gøre livet bedre for 
borgeren, som et middel til at opnå et bedre liv. 

 

Udover Sølvhøj var Konservatives, Niels Gottschalk-Hansen, toneangivende for det dengang store parti. 
Konservative havde selv været fortalere for loven om Statens Kunstfond, men Gottschalk mente, der var 
grænser for, hvor mange kunstlegater staten kunne dele ud, når staten selv kommunikerede at være i krisetider 
(Bilag 4.22). Gottschalk-Hansen iagttager kulturen mere som en ekstra gode, og hverken som livsnødvendig 
eller som noget statens bør blande sig helt uden om. 

Også Retsforbundet var nu vendt på en tallerken og gav protesterne ret i, at staten ikke uden modkrav burde 
støtte kunstnere. I stedet skulle staten kun opkøbe værker fra danske kunstnere i et forsøg på at beholde en fri 
kunst (Bilag 4.22). Retsforbundet iagttager Kunstfondens uddelinger som værende bindende for kunsten, og 
noget der skader den kunstneriske frihed. Det synspunkt blev anfægtet af det Radikale Venstre og senere 
kulturminister Kristen Helveg Petersen. Han mente: 

“Det er en nødvendighed at vi herhjemme sikrer den enkelte kunstner den arbejdsro og koncentration, 
der skal til. For i den bredere danske befolkning er der åbenbart ikke et så stort kunstnerisk behov, at 
den enkelte skabende kunstner herigennem kan sikre sin eksistens, både som menneske og som 
kunstner.” (Bilag 4.23). 

Helveg Petersen iagttager økonomisk støtte som en forudsætning for kunstnerens arbejdsro og eksistens, 
ligesom han ikke udviser nogen tilbageholdenhed ved at understøtte kunst og kultur, der ikke er efterspørgsel 
på i samfundet. I modsætning til Retsforbundet er Helveg Petersen ikke nervøs for, at støtten kan påvirke 
kunstnerens produkt. 

Medlem af folketinget for Venstre, Per Møller, fremstiller partiets syn på sagen således: 

“Det er vist ikke mange mennesker, der savner evnen til at forstå kunst og interessere sig for kunst, 
men der er mange, der ikke har fået chancen for at komme i et personligt forhold til kunsten. Der 
findes et stærkt behov for et omfattende folkeligt oplysningsarbejde, som kan udbrede kendskabet til 
kunsten både den moderne og den gamle. Dette skal ikke gøres af hensyn til kunstnerne.” (Bilag 4.24). 

Ligesom Sølvhøj og Bomholt, iagttager Møller her kunsten som noget, der i forvejen er perfekt, men at den 
også er til for borgernes skyld og ikke af hensyn til kunstnerne. Han iagttager også, at borgerne vil udvikle et 
forhold til den eksisterende kunst, hvis blot de gives chancen for at nyde kunsten. I den politiske debat, var det 
vigtigheden af kulturen for borgeren, der var uenighed om, mens man delte iagttagelserne om, at kulturen var 
perfekt med kulturlivet. 
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Den politiske debat var blot en del af den samlede kunstfond debat, der hovedsageligt var præget af ikke-
politiske aktører. Dog tvang den del af debatten, der buldrede kraftigst, nemlig uenigheden mellem kunstnere 
og Rindalismens støtter, politikerne til at reagere og overveje nye aspekter af deres iagttagelser. Helt konkret 
forandredes det overordnede syn på hhv. borgere og kunstnere sig i løbet af dette nedslag. Alt i alt førte 
debatten om Statens Kunstfond og Rindalismen dog ikke til forandringer i politikernes iagttagelse af kulturen. 
Sølvhøj iagttager fortsat kulturen som noget, der skal udbredes til befolkningen, som figuren illustrerer. 

 

Dog kan det iagttages, hvordan en forskel mellem kulturpersonlighederne og politikerne opstår i iagttagelsen 
af kulturen. For politikerne er kulturen et middel til samfundsforandring, mens det for kulturpersonligheder er 
en forudsætningen for samfundet. 
  
3.1.2.1 Opsummering 
 
På baggrund af dette nedslag kan det iagttages, at kommunikation i Rindalismen indlejrer ny mening i 
kulturbegrebet, der viser en modsætning og et skel mellem kultur og borger i både sagsdimensionen og 
socialdimensionen. Skellet mellem kulturliv og borger blev kort efter kunstfond debatten opsummeret i 
begrebet kulturkløften (Stubgaard 1968). Debatten i sagsdimensionen viste en modsætning til Bomholts 
forståelse af kulturen. Bomholt mente, at kulturen var god og blot skulle udbredes til hele befolkningen gennem 
støtte, men Rindalismen skabte en ny iagttagelse, der agerer modsætning ved at forstå kultur som noget privat, 
der ikke er værdig for staten at støtte. 

Ligeledes opstod en forskel i socialdimensionen, hvor et os/dem brændte gennem i kommunikationen. Det 
kulturliv der modtog støtte fra staten, iagttog kritikerne af støtten som uvidende om kultur, og drevet at penge 
og misundelse, men de iagttog sig selv som vidende om kultur og værdige modtagere af statsstøtte. Modsat 
skabte Rindal og hans bevægelse også et os/dem, der iagttog kunstnere som ude af trit med befolkningen, og 
som snyltere på statens penge, mens de iagttog sig selv som et flertal og fortalere for den brede befolkningen. 

Med Rindalismen så vi ligeledes for første gang det synspunkt hos kritikerne af kunstnerne og støtten, at 
kunstens kvalitet må vurderes på dets kommercielle potentiale, ligesom det gjorde sig gældende hos andre 
erhverv. 
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Meningsindlejringer   

Borgeren 
Med Rindalismens indflydelse på den kulturpolitiske debat i Danmark bliver 
borgeren en aktiv aktør med egne holdninger og egen definition af kultur, som 
kommer til at stå i modsætning til kulturen og kunstnerne. Borgerne er ikke 
længere passiv, som borgeren var i Bomholts iagttagelser. 

Politikeren 
Kulturen iagttages af politikerne på samme måde som i nedslaget om Oprettelsen 
af ministeriet for kulturelle anliggender, hvor kulturen og kunsten er god uanset 
hvad. Ligeledes opfatter politikerne fortsat et behov for at udbrede kulturen til 
flest mulige borgere, men også at kulturen er til for borgerne og samfundets 
skyld. 

Kulturen & 
Kunstneren Betingelserne for kulturen og kunstnerne ændrer sig fra at have været opfattet 

som ufejlbarligt, til noget som ikke længere per se er godt. Kunsten bliver 
udfordret på præmissen om, at den kan stå uden for samfundet og nyde særlige 
vilkår som resten af samfundet ikke kan. 

  
3.1.3 Ungdomsoprøret i 1968 
 
I det følgende vil iagttagelser ifm. ungdomsoprøret i 1968 vise, hvordan kommunikationen bidrager til, at 
indlejre ny mening til kulturbegrebet. Nedslaget vil vise, hvordan kondenseret mening af kulturbegrebet opstår, 
i modsætning til tidligere iagttagelser af kulturens værdi og kulturstøtte, ved nu at være altomfavnende og 
inkludere alle personer og alle former for kultur. Således kondenseres ny mening om kulturbegrebet, der står 
i modsætning til meningskondenseringen i hhv. Oprettelsen af ministeriet for kulturelle anliggender og 
Kunstfond debatten og Rindalismen. 
  
I dette nedslag kan det iagttages, hvordan både daværende kulturminister, Kristen Helveg Petersen, og aktører 
i den generelle kulturpolitiske debat, gennem deres iagttagelser udvider kulturbegrebet, som vi hidtil har 
iagttaget det. Dette kommer til udtryk idet, de kommunikerer om en kultur for alle, som er subjektiv, og derfor 
i højere grad end tidligere kan adopteres og bruges af alle. Dermed vil det følgende vise, hvordan 
kulturbegrebet udvides i både sags- og socialdimensionen. I socialdimensionen iagttages os som værende alle 
kulturen er til for, hvorfor der i nedenstående iagttagelser ikke længere er grænser for, hvem der kan bruge og 
formidle kulturen. I nedenstående iagttagelser kommer det ligeledes til udtryk, at der kommunikeres i 
sagsdimensionen, når kulturen iagttages som værende andet og mere end det finkulturelle. Med inddragelsen 
af de to dimensioner vil det blive analyseret, hvordan kulturen iagttages som værende for alle, hvormed 
kulturbegrebet udvides til at kunne betyde mere og inkludere flere. 
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Oprør mod kulturen 
I det følgende vil der blive taget hul på en diskussion, som rejses i forlængelse, af at Rindalismen gør sit indtog 
i den kulturpolitiske debat. Politiken erfarer i januar 1969, at: 
  

“79 procent af alle danskere har aldrig været til opera. 81 procent har aldrig deltaget i en studiekreds. 
70 procent har aldrig hørt torsdagskoncert. 17 procent har aldrig været i teatret og 7 procent går 
aldrig i biografen. Sådan ser billedet ud af danskerne kulturaktivitet - eller mangel på samme.” (Bilag 
5.1). 

  
I forlængelse af Rindalismens meningskondensering understreger iagttagelserne i citatet endnu en gang 
pointen om, at en majoritet af den danske befolkning stod i opposition til den etablerede kultur. Det iagttages 
dermed, at kulturen blev produceret og brugt af en minoritet i befolkningen. Som reaktion på denne elitære 
kulturforståelse i starten af 1960’erne, begynder et opgør med den kulturforståelse af stå frem. Analysen vil i 
det følgende stille skarpt på det, der ifølge Politiken, tyder på at være et opgør med en etableret kulturforståelse 
og en italesættelse af: “En hel ny kultur, med nye kunstformer, ny musik, et nyt sprog og det er tydeligt 
inspireret af de psykedeliske erfaringer.” (Bilag 5.2). 
  
Den nye kultur 
Det kan iagttages, hvordan højskolelære Mads Nissen iagttager den nye kulturelle bølge har rødder i et 
ungdomsoprør: “Det svært at definere denne nye kultur, der først og fremmest manifesterer sig som et 
ungdomsoprør.” (Bilag 5.3). Erik Sigsgaard fra Venstresocialisterne forsøgte ligeledes at forstå: 
“ungdomsoprøret og dets betegnelser - provoer, hippier og studenteraktiviteter” (Bilag 5.4). Avisen Aktuelt 
fremlægger ligeledes i oktober 1968 at: “Ungdomskulturen bygger sin egen subkultur med egne normer og 
med egen kultur.” (Bilag 5.5). Det kan iagttages, hvordan ungdomskulturen iagttages, som en selvstændig 
bevægelse med evnen til at forandre elementer i samfundet. I selvsamme artikel fra Aktuelt fremgår det 
ligeledes, at: “Ungdomskulturen har manifesteret sig selvstændigt på flere områder, først og fremmest i 
musikken hvor det er lykkedes at skabe nye og utraditionelle udtryksformer.” (Bilag 5.5). Fælles for de 
ovenstående citater er, at mening kondenseres omkring utraditionelle kulturelle værdier, som f.eks. personlig 
udvikling hos individet. 
  
Denne kondensering af mening adskiller sig fra tidligere iagttagelser af kulturen, der kom til udtryk som 
værende frisættende i Stiftelsen af ministeriet for kulturelle anliggender eller mere splittende i Kunstfond 
debatten og Rindalismen. Ydermere kommer det, i Politikens iagttagelser til udtryk, at ungdomsbevægelsen i 
højere grad end før fokuserede på: “at prøve at rense kunsten for dens borgerlige dannelses falske merværdi 
ved for det først at give alle - både etablerede og ikke-etablerede kunstnere adgang til at deltage på lige fod.” 
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(Bilag 5.6). En central pointe i ungdomsoprøret består i at genoplive kunst og kultur, som noget alle kan tage 
del i. Denne pointe kom også til udtryk i Politiken i januar 1969, da “Unge mennesker opsøger ministeren med 
budskabet: kultur er en proces man kan deltage i” (Bilag 5.8). 
  
Der tegner sig i ovenstående et billede af, at iagttagelser i den kulturpolitiske debat kondenserer mening i 
kulturbegrebet, som værende noget “man kan deltage i”, noget der kan “engagere den brede befolkning”, 
noget der giver adgang til “både etablerede og ikke-etablerede”. Dermed kan det iagttages, at der kondenseres 
mening til den inkluderende kultur - en kultur der indkredser mangfoldigheden i de forskellige ovenstående 
udsagn. 
  
I de to forrige nedslag iagttog hhv. Bomholt og Sølvhøj, samt en række kulturelle personligheder, kultur som 
én universel god ting, der skulle udbredes til befolkningen (figur A). For dem var det konkret, teater, musik, 
litteratur og kunst. Forskellen består heri, at i stedet for at udbrede det eksisterende kulturbegreb, så hele 
befolkningen oplever det, forandres kulturbegrebet af hele befolkningen til at være inkluderende (figur B). 
Forskellen på kulturbegrebet i de to forrige nedslag og i dette, kan illustreres således: 
 

 
  
På baggrund af ovenstående iagttagelser kan socialdimensionen iagttages i den kulturpolitiske debat, når 
temaet i kommunikationen bliver social identitet som f.eks. “den brede befolkning”. Socialdimensionen kan 
identificeres når det iagttages, at aktører i den kulturpolitiske debat konstruerer et os omkring de mennesker, 
der kan tage del i kulturen som proces. Den iagttagede kommunikation i den kulturpolitiske debat er derfor et 
udtryk for, hvordan kondenseret mening skaber mening om den inkluderende kultur. 
  
Den nytilkomne bølge af iagttagelser af kulturen, som gør sig gældende ifm. 1968, distancerer sig fra det 
tidligere blik på kulturen, fordi den ikke længere bare skal udbredes til alle, men rent faktisk kan bruges af 
alle, når der samler sig mening om den inkluderende kultur. Den nye meningsindlejring kommer til udtryk, da 
der kondenseres mening om god kultur som værende subjektiv, og noget borgeren selv kan vurdere samt 
deltage i. Dette er illustreret i nedenstående figur: 
  

 
  
Kultur er dermed noget alle i samfundet kan udøve og definere, hvilket markerer et nyt meningsreservoir ift. 
tidligere kommunikation, hvor kultur var noget bestemt. I takt med at kulturen bliver mere inkluderende, 
nedbrydes også den privilegerede kunstnerrolle, da kulturen i højere grad end tidligere bliver op til den enkelte 
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at vurdere. Kommunikationen i socialdimensionen er sammen med kommunikation i sagsdimensionen med til 
at kondensere mening omkring kulturen, som værende inkluderende. 
  
Det inkluderende kulturbegreb 
I forlængelse af ovenstående debat udgiver daværende kulturminister Petersen en kulturpolitisk redegørelse, 
som underbygger ungdomsoprørets iagttagelser af kulturbegrebet. Det kan iagttages, at han blikker 
kulturbegrebet kritisk, når han argumenterer for, at: “der er i denne forbindelse er grund til at understrege, 
som noget karakteristisk for den hidtil førte kulturdebat, at der ofte sættes lighedstegn mellem kunst og kultur. 
Derved bliver kulturdebatten for lukket.” (Petersen 1969: 7). Senere kulturminister, Bodil Koch, iagttager også 
tiden som: “et udtryk for et ønske om at springe de rammer som kulturpolitik i dag er spændt inde af.” (Bilag 
5.10). Med denne iagttagelse knyttes der an til ungdomsoprørets tidligere pointe, omkring en udbredelse af 
kulturbegrebet som værende inklusiv. Petersen forklarer ydermere: “Målsætningen for en alsidig kulturpolitik 
må ... omfatte mange andre bestræbelser for at fremme den enkelte menneskers udviklingsmuligheder, deres 
optagethed af og deltagelse i udformningen af vor fælles tilværelse.” (Petersen 1969: 7). Med disse iagttagelser 
af Petersen kan det iagttages, hvordan der knyttes an til den mangfoldighed af kondenseret mening, som 
kendetegner en iagttagelse af den inkluderende kultur. 
  
Petersen forklarer i Berlingske, at den kulturpolitiske debat: “hidtil har været for snæver og for lukket, fordi 
det har været karakteristisk at sætte lighedstegn mellem kunst og kultur. Den kulturpolitiske redegørelse 
udvider kulturbegrebet betydeligt.” (Bilag 5.11). Fælles for Petersens iagttagelser er, at han knytter an til 
ungdomsoprørets måde at iagttage kulturbegrebet på, da kulturbegrebet udvides til at være mere end kunst. I 
redegørelsen iagttager Petersen ligeledes, at man var “forpligtet til at undersøge mulighederne for at støtte en 
beat-festival benævnt ”Elektrisk Jul” og for at stille flygler til rådighed for musikforeningernes 
kammermusikalske virksomhed.” (Jannerup 2011: 19). Dermed kan det iagttages, hvordan nye kulturformer 
udbredes, hvilket bekræfter udvidelsen af forståelsen af kulturbegrebet. 
  
På trods af umiddelbare ligheder mellem hhv. ungdomsoprørets og Petersens iagttagelser af kulturbegrebet, 
som værende for snævert og noget der skal være mere inkluderende, så kommunikerer de to alligevel 
forskelligt. Petersen iagttager f.eks., at: “Kulturliv er andet end kunst.” (Bilag 5.11). Dermed genkender vi i 
hans kommunikation, hvordan kulturen opererer i sagsdimensionen, fordi han iagttager kulturen som værende 
dette og ikke alt andet. Petersen fremlægger selv, hvordan han iagttager kulturen som: “... andet og mere end 
kunstnerstøtte.” (Bilag 5.11). Hermed bliver temaet for hans iagttagelse, med inddragelse af sagsdimensionen, 
at kultur er “alsidig” og “mere end kunst” og ikke kun kunstnerstøtte (Bilag 5.11). 
  

 
 
Som figuren viser, kan sagsdimensionen iagttages flere steder i Petersens kommunikation, når han iagttager 
kulturen som værende mere end kunst. Petersen bruger denne distinktion mellem kunst og kultur, til at 
understøtte ideen om den inkluderende kultur. Forskellen bliver et redskab til at udvide kulturbegrebet, så det 
bliver mere alsidigt og matcher befolkningens mangfoldighed. Således kan vi iagttage et nyt meningsreservoir, 
der byder sig meningsfuldt til, når kulturbegrebet i højere grad end tidligere iagttages som inkluderende. 



 54 

  
3.1.3.1 Opsummering 
 
Mangfoldigheden af mening der samles i den inkluderende kultur, kommer til udtryk i både de inddragede 
avisartiklers iagttagelser og Petersens iagttagelser. Fælles for de aktører er, at deres iagttagelser iagttager den 
inkluderende kultur: 
  

 
 
Figuren viser, hvordan dette nedslags iagttagelser samler sig om den inkluderende kultur. Dermed distancerer 
den sig fra tidligere iagttagelser af kultur som én ting, som det kom til udtryk i det forrige nedslag. Forståelsen 
af dette udvides i sagsdimensionen. Det sker som et resultat af, at kulturbegrebet udvides i begge iagttagelser, 
hvorfor kulturen nu inkluderer flere og betyder mere. Dermed kan det iagttages, at kulturbegrebet gennem 
ovenstående iagttagelser blikkes som bredere og mere inkluderende end tidligere. 
  

Meningsindlejringer   

Borgeren Kommunikationen gør, at det bliver nemmere for borgeren at definere og deltage 
i kulturen. 

Politikeren Kommunikationen italesætter decentralisering og udbredelsens af kulturen som 
det ønskværdige, da politikerne ikke må definere kultur, men overlader den 
opgave til borgeren. 

Kulturen & 
kunstneren 

Kulturen iagttages som værende subjektiv og for alle i samfundet. 
Kommunikationen kondenserer ligeledes mening til kunstneren, på en måde der 
nedbryder den privilegerede kunstnerrolle, fordi alle nu har mulighed for at 
udfolde sig kunstnerisk, da kulturen er subjektiv. 

 
 

3.1.4 Kulturelt demokrati 
 
I 1977 udgiver Kulturministeriet endnu en gang en kulturpolitisk redegørelse til Folketinget, denne gang ved 
daværende kulturminister, Niels Matthiasen. I det følgende vil det blive analyseret, hvordan Matthiasens 
kommunikation afviger fra tidligere iagttagelser, idet ny mening kondenseres omkring kulturbegrebet. 
Følgende nedslag vil nærmere bestemt undersøge, hvordan kulturministeriets politiske redegørelse fra 1977 
iagttager kulturbegrebet. Derudover, hvordan begreber som decentralisering og kulturelt demokrati samler 
kondenserede meningsformer omkring kulturen, og dermed forandrer den semantik, som er blevet etableret i 
tidligere nedslag. Dette sker som resultat af, at særligt den daværende kulturminister iagttager kulturen, som 
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havende et ansvar for sociale og økonomiske forhold, men også amter, kommuner og regionsråd som havende 
et ansvar for udbredelse af kulturen. Nedslaget viser, hvordan Matthiasens iagttagelser benytter 
sagsdimensionen til at decentralisere kulturen, og til at gøre kulturen til et middel for samfundsforandring. I 
forrige nedslag viste vi, hvordan der i forbindelse med 1968-oprøret blev kondenseret mening omkring 
kulturbegrebet gennem social -og sagsdimensionen, som værende inkluderende, subjektiv og en proces 
borgeren kan deltage i. I indeværende nedslag, viser vi, hvordan en ny meningskondensering forandrer det 
kulturbegreb, så det igen er politikerne der er styrende. 
 

 
 
Kultur som samfundsforandring 
I den kulturpolitiske redegørelse iagttager Matthiasen, at kulturen skal være til for at sikre både livskvaliteten 
for den enkelte, men også samfundet. 
  

“Det, regeringen - og dermed Socialdemokratiet - vil, er at skabe rammer omkring et alsidigt og rigt 
kulturliv, som kan gå ind som et selvfølgeligt led i alle menneskers hverdag. Gennem en sådan aktiv 
og socialt bevidst kulturpolitik kan der ydes et væsentligt bidrag til det, der er denne politiks 
overordnede mål: et bedre samfundsmiljø og en øget livskvalitet for den enkelte.” (Matthiasen 1977). 
  

Det kan dermed iagttages, hvordan kulturpolitikken ifølge Matthiasen skulle: “afstemmes med hele den 
sociale, økonomiske og politiske samfundsudvikling” (Matthiasen 1977). Følgende kommunikation fra 
Matthiasen viser, hvordan han blikker kulturpolitikken som ansvarlig for andre politiske fokusområder: 
“Arbejdsløsheden og ungdomsarbejdsløsheden er en af de mange faktorer i udviklingen, som jeg tror blandt 
andet må kalde på en kulturpolitisk indsats.” (Matthiasen 1977). Matthiasen forklarer ligeledes at: “Den 
politik, der skal føres på det særlige kulturpolitiske arbejdsområde, må ses som et led i arbejdet på den 
omformning af samfundet, der skal bringe os henimod opfyldelsen af de overordnede mål.” (Matthiasen 1977). 
Disse iagttagelser gennemsyrer Matthiasens iagttagelser af kultur, og viser hvordan han blikker kulturen som 
værende et politisk arbejdsområde, der skal bidrage til samfundets overordnede mål. I forlængelse af dette 
nævner Matthiasen også: 
  

“At skabe bedre boligforhold, bedre uddannelsesforhold og bedre forhold for børn og gamle og syge, 
at modvirke forurening og ødelæggelse af de fysiske miljøer og at mindske de store økonomiske 
uligheder mellem mennesker er altsammen kulturelle fremskridt.” (Matthiasen 1977).  

  
Med inddragelsen af ovenstående citater kan det iagttages, hvordan Matthiasen iagttager kultur som værende 
ansvarlig for både økonomisk og social trivsel i det danske samfund. Nye semantiske former samler sig 
omkring kulturbegrebet i Matthiasens kommunikation, og skaber ny mening om selvsamme. Dette sker som 
resultat af, at Matthiasen iagttager, at det: 
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“der betyder mest er, at en aktiv kulturpolitik kan gøre os alle bedre rustede til at møde udfordringerne 
og det kan den efter min overbevisning ved at give stadig flere mennesker mulighed for en personlig 
udvikling, der kan sætte dem i stand til at aktivt at tage del i udformningen af samfundet og dets 
tilværelse.” (Matthiasen 1977). 
  

Kulturen bliver derfor pålagt et samfundsansvar, da en “aktiv kulturpolitik” i Matthiasens iagttagelser skal 
bruges som middel til at opnå “personlig udvikling” og “udformning af samfundet” (Matthiasen 1977). 
Kulturen bliver gennem Matthiasens iagttagelser politiseret som resultat af, at kultur bliver et middel til f.eks. 
at: “hjælpe boligforhold, uddannelsesforhold, arbejdsløshed, livskvalitet for den enkelte” og ikke alt muligt 
andet (Matthiasen 1977). Matthiasens kommunikation samler en mangfoldighed i en samlet kondenseret 
mening gennem sagsdimensionen, fordi Matthiasen gentagende gange italesætter denne kultur fremfor alle 
andre former for kultur, som det kan illustreres i figur B: 
 

 
 
Kulturen er gået fra at handle om at være inkluderende, en proces og andet end kunst i Ungdomsoprøret i 1968 
(figur A), til at blive politiseret og handle om overordnede samfundsmål (figur B). Kulturpolitikken handler 
ikke kun om, at kulturen skal ud til folket, som det gjorde i nedslaget om i Oprettelsen af Ministeriet for 
kulturelle anliggender. Kulturen er nu et middel til at opnå bedre forhold indenfor arbejdsløshed, 
uddannelsesforhold, boligforhold m.m. Således bevidner kommunikation i sagsdimensionen i dette nedslag en 
indlejring af ny mening i kulturbegrebet, da Matthiasens italesættelse af kulturen afviger fra tidligere 
meningsindlejringer. 
  
Decentralisering og subjektivering af kulturen 
Vi har indtil videre vist, hvordan Matthiasen iagttager kulturen som et politisk middel til at opnå 
samfundsforandringer. I Matthiasens videre kommunikation bliver det klart, hvordan kulturen skal være et 
politisk middel i Matthiasens projekt. Matthiasen iagttager kulturelt demokrati som svar på den føromtalte 
kulturkløft, der åbenbarede sig under Rindalismen. “Kulturelt demokrati betyder, at enhver kulturform, der 
har betydning - selv om det kun er for et mindretal - bør have mulighed for at udvikle sig og trives på lige fod 
med andre” (Matthiasen 1977). Det er bemærkelsesværdigt, hvordan Matthiasen med denne kommunikation 
knytter an til 1968’ernes iagttagelse af, at al kultur er kultur, for at kondensere mening omkring kulturelt 
demokrati. 
  
Matthiasen fremlægger selv fire grundlæggende kulturpolitiske grundprincipper: “... principperne om 
ytringsfrihed, kulturelt demokrati, kvalitet og decentralisering.” (Matthiasen 1977). I Politiken forklares disse 
principper og deres indvirken på samfundsudviklingen som: et led i arbejdet for en samfundsomvæltning i 
socialistisk retning. De kulturpolitiske nøgleord er demokratisering, decentralisering og aktivisering.” (Bilag 
6.1). Her er fokus igen på kulturen som middel til at opnå et politisk mål. Principperne, heraf særligt kulturelt 
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demokrati og decentralisering, dannede i de efterfølgende år rammer for en lang række iagttagelser af kulturen, 
som vil blive fremlagt i det følgende: 
  

“I afsnittet om kulturelt demokrati forkastes ideen om en enhedskultur, og det fremhæves, at vi i højere 
grad end tidligere bør skabe udviklingsmuligheder for enhver kulturform, der har betydning - selv om 
det kun er for et mindretal.” (Bilag 6.2). 

  
I ovenstående artikel skrevet af Matthiasen, kan en distancering til enhedskulturen igen iagttages, og den 
knytter an til tidligere iagttagelser af kulturen, som værende inkluderende og subjektiv. Alligevel kan det 
iagttages, at både Matthiasens kulturpolitiske redegørelse og den efterfølgende kulturpolitiske debat 
kondenserer ny mening i kulturbegrebet, som følge af deres iagttagelse af behovet for decentralisering. 
“Kulturminister NM opfordrede til decentralisering af akademiets arbejde. Han mente, tiden var inde til at 
gøre Akademirådets arbejde landsdækkende, til videreførelse af hvad han kaldte kulturelt demokrati” (Bilag 
6.3). Ny mening opstår, da kulturbegrebet er subjektivt, samtidig med at det iagttages som noget, der skal 
decentraliseres i forsøget på at skabe kulturelt demokrati. 
  
I Politikens artikel fra 1979 kan det iagttages, hvordan decentraliseringen bliver et middel til at opnå det 
kulturelle demokrati. Dette kom f.eks. til udtryk, når filmfestivaler blev flyttet fra by til land: “De er med til 
at skabe et kulturelt demokrati, de er med til at decentralisere kulturlivet, til at skabe opsøgende kulturelt 
arbejde. Aktivt liv” (Bilag 6.4). Ønsket om decentralisering gør at to af de tidligere iagttagelser af kultur, som 
vi har beskrevet i denne analyse, kobles sammen til én. 1968’ernes inkluderende kulturbegreb opstår samtidig 
med Bomholts ønske om at udbrede kulturen. Sammen kondenserer det ny mening om det kulturelle 
demokrati, der kan beskrives i følgende figur. 
  

 
  
Matthiasens tanker om udbredelsen af det kulturelle demokrati viser, hvordan han blikker demokratiske 
organer som f.eks. regionalråd, som værende centrale i demokratiseringen af kulturen. Også amtskommunerne 
skal aktiveres i decentraliseringen, hvis Matthiasens mål om kulturelt demokrati skal opnås (Bilag 6.5). 
  
Matthiasens iagttagelser ansvarliggør både “amtskommuner” og “regionalradioråd”, men også selvstændige 
kulturinstitutioner bør påtage sig ansvaret (Bilag 6.5): 
  

“Decentraliseringen er stadig nøgleordet i dansk kulturformidling - hvis nogle skulle have glemt det 
i panikken for at få Kongens Nytorv overbygget Den jydske opera har nu med Daniel Bohr som 
inspirator taget et bemærkelsesværdigt initiativ, som afslører gode drømme om at dække landsbehov.” 
(Bilag 6.6). 

  
I dette citat kan det iagttages, hvordan Den Jydske Opera, på linje med Matthiasens ambition om det kulturelle 
demokrati, bidrager til at udbrede kulturen ved at dække landsby behov. Det kan ligeledes iagttages, hvordan 
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Matthiasen prioriterer f.eks. egnsteatre og børneteatre i omegnskommuner i sin politiske kamp for at 
decentralisere kulturen: 
  

“Et nedsat udvalg har afgivet betænkning og kulturministeren fremsætter snart lovforslag om 
egnsteatre og børneteatre. Decentraliseringen har i årevis været nøgleord i kulturdebatten og 
herunder egnsteatertanken naturligt inddraget … såre logisk i pagt med de stærkt stigende tilfyttertal 
i omegnskommunerne.” (Bilag 6.7). 

  
Ovenstående iagttagelser samler mening omkring et kulturbegreb, der ansvarliggør kulturinstitutioner, 
myndigheder, kommuner m.fl. i processen for at udbrede kultur. Dermed samler der sig en mangfoldighed af 
mening omkring en decentral kultur, som tilbyder sig meningsfuldt for kommunikationen. Matthiasen 
fremlægger det selv således: “Decentraliseringen betyder, at amtskommuner og kommuner får et meget 
betydeligt ansvar på det kulturelle område. De får en opgave i at udforme deres egen selvstændig 
kulturpolitik” (Matthiasen 1977). Når Matthiasen ytrer ønske om, at decentrale institutioner skal have større 
indflydelse på kulturen, bidrages der til at kondensere mening om kulturen som væren inkluderende og noget, 
der skal udbredes på én og samme tid. 
  

3.1.4.1 Opsummering 
 
I dette nedslag har vi vist, hvordan daværende kulturminister, Matthiasen, iagttager kultur som et middel, til 
at opnå en række politiske fremskridt for samfundet. Den iagttagelse gør, at han opfinder begrebet det 
kulturelle demokrati, der kondenserer mening omkring kultur på en ny måde gennem sagsdimensionen. 
Udover at Matthiasens iagttagelser kondenserer ny mening omkring kulturen som politisk middel til at opnå 
samfundsudvikling, knytter han an til iagttagelser fra to forrige nedslag. Den ene er Bomholts iagttagelse om, 
at kulturen skal udbredes, og den anden stammer fra 1968-oprøret og indlejrer mening om kulturen som 
subjektiv og inkluderende. Disse to iagttagelser optræder samtidig, når Matthiasen kondenserer mening 
omkring det kulturelle demokrati. Det ses på måden Matthiasen, ønsker at opnå det kulturelle demokrati 
gennem decentralisering og ved at uddelegere kulturopgaver til kommuner, amter og råd. Det ønske 
kondenserer mening om kulturen i sagsdimensionen som noget, der skal decentraliseres, samtidig med at det 
skal forblive subjektivt. Dermed genkender vi i dette nedslag ny meningsindlejring i kulturbegrebet, da 
kulturen både iagttages som værende inkluderende, og samtidig noget der skal udbredes, begge i en søgen efter 
politisk samfundsforandring. 
  

Meningsindlejringer   

Borgeren Borgeren bliver, som i nedslagene om Oprettelsen af Kulturministeriet og 
Rindalismen & Kunstfond Debatten, gjort til nogen der har godt af at modtage så 
meget kultur som muligt. 

Politikeren Politikeren får til opgave, at udbrede så meget kultur som muligt, da det er middel 
til positiv samfundsforandring. 

Kulturen & 
kunstneren 

Ufejlbarligt og noget der skal nydes af så mange som muligt. 
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3.1.5 Kulturens dualisme 
 
Efter 1970’ernes ideer om kulturelt demokrati og en decentralisering af kulturen, begynder en kommunikation 
i midten af 1980’erne at stå frem. Her iagttages det, hvordan iagttagelser i den kulturpolitiske debat 
introducerer en klar prioritering af og distancering mellem forskellige typer af kultur. Iagttagelser i dette 
nedslag kløver verden i både socialdimensionen og sagsdimensionen som begge bidrager til en ny 
meningsindlejring i kulturbegrebet.  

 
Kulturens to sider 
I 1984 gør den daværende kulturminister, Mimi Jakobsen, status over kulturpolitikken i sin kulturpolitiske 
redegørelse: 
  

“Trods store økonomiske og sociale problemer oplever det danske kulturliv i disse år en opblomstring, 
som vi sjældent før har set. Flere mennesker end nogensinde deltager som aktive, som brugere eller 
modtagere af kulturelle tilbud i dette ords videste forstand, og det gælder på alle områder, teater, 
musikliv, museer, idræt, mødevirksomhed, foreningsliv osv.” (Jakobsen 1984). 

  
Her forklarer hun, hvordan kulturlivet i Danmark lever kronede dage, på trods af økonomiske og sociale 
problemer. Jakobsen iagttager en hidtil uset tilslutning til dansk kulturliv, men bruger også denne høje 
tilslutning til at skabe nedslagets afgørende forskel. 
  
I sin kulturpolitiske redegørelse fra 1984 adresserer Jakobsen dét, der ifølge hende kunne betegnes som en 
distancering mellem: “… finkultur kontra folkelige kultur.” (Jakobsen 1984). I tidligere nedslag bl.a. 
Ungdomsoprøret i 1968 og Det Kulturelle Demokrati er det blevet iagttaget, hvordan kulturen blev iagttaget 
som mangfoldig, og at al kultur var værdifuld. I Jakobsens iagttagelse udfordres denne præmis, da hun 
differentierer mellem to kulturtyper, og understreger behovet for øget støtte til dem der ifølge hende kan 
“præstere” (Jakobsen 1984). Den iagttagelse udfoldes i Kulturministeriets politiske redegørelse fra 1989: 
  

“Det brede kulturbegreb beretter om en række folkelige fællesskaber og kunstneriske aktiviteter, som 
det er kulturpolitikkens opgave at forholde sig til, blandt andet for at kunne prioritere den ikke 
ubegrænsede støtte, som er til rådighed. Det er regeringens politik at støtte og udvikle 
mangfoldigheden i kulturbegrebet således, at såvel alsidigheden som kvaliteten sikres.” (Jensen 
1989). 

  
Senere kulturminister, Ole Vig Jensen, iagttager ligeledes en differentiering i iagttagelsen af kultur. Flere 
steder i Jensens iagttagelser kondenseres der, i stil med Jakobsen, mening om kulturbegrebet som værende delt 
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i to: “Det er i brydningen mellem det folkelige kulturliv og den etablerede kultur at landets kultur skabes.” 
(Jensen 1989). 
  
Det bliver klart igennem de to kulturpolitiske redegørelser fra1984 og 1989, at der kondenseres mening 
omkring kulturen som havende en folkelig side og en etableret side - eller en professionel side og en 
amatørside. Jensen italesætter den selv i sin redegørelse: 
  

“Det etablerede kulturliv er i denne sammenhæng den skabende kunst, institutioner som museer, teatre 
og biblioteker mfl. Den folkelige kultur kan være kendetegnet ved, at den er udsprunget af folk selv 
lokalt, at den foregår på folks egne betingelser og i et fællesskab, ofte mellem flere generationer.” 
(Jensen 1989). 

  
Jensen forklarer ydermere, at der bør gøres en indsats for at: “iværksætte en vekselvirkning, et samarbejde 
mellem den her skitserede folkelige kultur og så de kulturelle institutioner, som kan kunsten med stort K.” 
(Bilag 7.1). Således er mening kondenseret om hhv. “Det etablerede kulturliv og den folkelige kultur …”, som 
journalist Erik Staffeldt udlægger det ifm. Jensens præsentation af et kulturpolitisk idéprogram  (Bilag 7.2). 
Vi iagttager sagsdimensionen i ovenstående iagttagelser, når der kommunikeres om etableret og folkelig kultur 
over for alt andet. På den måde adskiller disse iagttagelser sig fra den inkluderende kultur i nedslaget 
Ungdomsoprøret i 1968, hvor kulturen blev iagttaget som subjektiv, da nærværende nedslag kun iagttager 
kulturen som bestående af den etablerede og folkelige side, som illustreret i figuren: 
 

 
 
Den etablerede kultur 
Ovenstående iagttagelser viser en hidtil uset distancering mellem to forskellige kulturtyper. Den tillader at 
Jakobsen nu iagttager, at der kan prioriteres mellem de to: “…man har forsømt at gøre tilstrækkeligt for 
kvaliteten i kunsten og kulturen og har gjort for lidt for at skabe forbedrede arbejdsforhold for de kunstnere, 
der har vist, at de kan præstere noget.” (Jakobsen 1984). Jakobsen taler endnu en gang ind i en differentiering 
i kulturen, idet hun iagttager den etablerede del af kulturen, altså dem, der har bevist, at de kan præstere, og 
som ifølge hende ikke er blevet støttet tilstrækkeligt. I forlængelse heraf iagttager Jakobsen et behov for en 
øget indsats for selvsamme del af kulturen: “Vi må sikre, at kunstnerne har rimelige vilkår at arbejde under 
...” (Jakobsen 1984). 
  
Jakobsen iagttager, at det bl.a. er museerne, arkiver og biblioteker, der skal støttes og det med et entydigt fokus 
på kvaliteten (Jakobsen 1984). I sin politiske redegørelse fra 1989 forklarer Jensen hvordan: “Det drejer sig 
som sagt om at vælge, at sætte de kvalificerede kræfter i vort folk fri.” (Jensen 1989). Der tegner sig et billede 
af, at iagttagelser i den kulturpolitiske debat orienterer sig mod en fremtidig prioritering af kvaliteten i kulturen, 
og dermed den etablerede kultur. 
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I debatten er der en stigende kritik over for 1970’ernes kulturforståelse, hvor det subjektive og selve 
udbredelsen af kulturen var i fokus. Kirsten Dehlholm, leder af det eksperimenterende teater Hotel Pro Forma, 
skriver i Ekstra Bladet: 
  

”Jeg har altid skelnet stærkt mellem kvalitet og amatørisme. Jeg går ind for at være selektiv, vælge 
fra og skelne. Derfor er jeg også modstander af kulturminister Ole Vig Jensens højskoleprægede 
filosofier, når det gælder kunst.” (Jannerup 2011: 52-53). 

  
Forfatter og kulturdebattør, Jens Christian Grøndahl, iagttager ligeledes en stigende problematik på 
kulturområdet i sin kritik af Kulturministeriet: ”Nedlæg Kulturministeriet og erstat det med et ministerium for 
kunst...” (Jannerup 2011: 53). Jens Christian Grøndahls iagttagelser tilslutter sig her en mangfoldig af mening, 
som også kan iagttages i ovenstående kulturpolitiske redegørelser, nemlig en stigende kritik af den brede 
kultur, og et behov for prioritering af den etablerede kultur. Denne prioritering iagttages her som værende 
nødvendig, fordi der findes: “... en elitær kultur med almindeligt anerkendte normer for, hvad (og hvem) det 
var værd at lytte til.” (Bilag 7.4). Den kondenserede mening samler sig i ovenstående om et kulturbegreb, som 
i fremtiden skal have bedre vilkår for de “kvalificerede kræfter”, eller dem der “har vist at de kan præstere 
noget”. Dette sker som resultat af, at alle ovenstående iagttagelser, på trods af deres forskelligheder, iagttager 
bedre vilkår for den kulturperson eller kunstner, som kan kvalificere kunsten og kulturen. Dette står i 
modsætning til den folkelige kulturperson, som ikke har kvalifikationerne til at præstere god kultur. 
 
Socialdimensionen iagttages her, idet der skabes et os omkring de, der “kan kunsten med stort K”, altså de 
professionelle (Bilag 7.1). I forlængelse heraf skaber kommunikationen et dem, som gennem iagttagelserne 
repræsenterer den folkelige kultur, og i modsætning til de professionelle står tilbage som amatørerne. Figuren 
nedenfor viser os/dem, der iagttages i kommunikationen. 
  

 
  

3.1.5.1 Opsummering 
 
I nedslaget Ungdomsoprøret i 1968 og Det kulturelle demokrati blev kulturen hhv. iagttaget som værende for 
alle, og noget der bør decentraliseres. I selvsamme nedslag blev der iagttaget et os omkring alle, fordi det var 
en ambition, at kulturen skulle være af alle og til alle. Selvsamme os er i midten af 1980’erne blevet erstattet 
med en semantik omkring et os begreb, der orienterer sig imod den professionelle kultur. Det bliver klart, 
hvordan iagttagelser i dette nedslag gennem socialdimensionen, bevidner ny meningsindlejring til 
kulturbegrebet, og dermed hvordan et anderledes semantisk reservoir tilbyder sig for kommunikationen, som 
figuren herunder illustrerer: 
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Det er Jakobsens iagttagelse at kulturen, som bestående af det professionelle og amatørerne, eller det etablerede 
og det på hobbybasis, der gør det muligt at skelne mellem de to, og dermed politisk prioritere mellem dem. 
Uden Jakobsens iagttagelse kan denne forskel umuligt diskuteres politisk. 
 
Der indlejres således ny mening i forståelsen af, hvad kultur er, og hvem kulturen er til for. Der indlejres 
mening om den professionelle kultur som den, der er værd at støtte og prioritere politisk, imens amatører skilles 
fra og gøres til uvigtigt for politikerne at beskæftige sig med. 
 

 
 
Ovenstående figur viser denne nye forskel. Kultur der er vigtig markeres, og kultur der ikke er vigtig, udgør 
den konstituerende yderside, hvilket var kulturforståelsen i tidligere nedslag. 
  

Meningsindlejringer   

Borgeren Borgerne bliver gjort til udøvere af en bestemt form for kultur, amatørkultur. Det 
skaber den betingelse for kommunikationen, at borgeren ikke kan producere den 
form for kultur, som politikeren skal beskæftige sig med. 

Politikeren En betingelse bliver, at politikeren må skelne mellem professionel og amatør 
kultur i sine prioriteter. 

Kulturen & 
Kunstneren 

Kulturen deles op i to, og en skelnen mellem amatør og professionel kultur står 
frem. 

 
 
 
 
 
 



 63 

3.1.6 Oprettelsen af TV2 
 
I det følgende nedslag vil det blive iagttaget, hvordan mediepolitik, bliver adopteret som en del af den 
kulturpolitiske debat, og hvordan oprettelsen af TV2 gør det kommercielle til en forudsætning for kultur. 
Tilbage i 1925 blev det vi senere skulle kende som DR, stiftet under navnet Statsradiofonien (Dohrmann 2016). 
Her blev danskerne for første gang introduceret til alsidig, kulturel og oplysende radio, som med tiden 
udviklede sit omfang til at indeholde populærmusik, gudstjenester, underholdende radioserier mm. (Lønsmann 
& Hjarvard 2017). Statsradiofonien skiftede i 1959 navn til Danmarks Radio (DR) som følge af en ny radiolov, 
der også introducerede en række nye initiativer som f.eks. (Bilag 1). TV-udsendelser. På baggrund af 
indledende research kan det iagttages, hvordan DRs mediemonopol voksede sig større (Bilag 1). I takt med at 
DR voksede, indfandt den mediepolitiske debat sig som mere præsent i den kulturpolitiske debat. Dette 
kommer f.eks. til udtryk i kulturpolitiske redegørelser udgivet fra 1960’erne og fremefter. I disse kan det i 
1977 iagttages, hvordan mediepolitik for første gang bliver nævnt meget kort, og hvordan mediepolitik i 
efterfølgende redegørelser går igen som et hovedtema i den kulturpolitiske debat (Koch 1967; Petersen 1969; 
Matthiasen 1977). 
  
I det følgende nedslag vil det blive iagttaget, hvordan mediepolitik for alvor i 1981: “... bliver et område af 
central betydning i de kommende år.” (Østergaard 1981). Dette skete som følge af, at en lang række politikere 
iagttog en for stor magtkoncentration omkring DRs ledelse og Radiorådet, der havde nydt godt af TV- og 
radiomonopolet siden begge mediers udfoldelse (Mediekommissionen 1985). Nu var tiden kommet til, at især 
Tv-mediet skulle udbredes og udvikles, og at DRs monopol skulle brydes. Dette var der stor politisk enighed 
om blandt Folketingets partier, men hvordan Tv-mediet konkret skulle udvikles var mere usikkert. I dette 
nedslag vil iagttagelser iagttaget ifm. TV2s oprettelse blive inddraget til at bevidne, hvordan kulturbegrebet 
forandres til at indeholde en mangfoldighed, der muliggør en forståelse af det kommercielle som 
forudsætningen for kultur. I forlængelse af vores nedslag om Kulturens dualisme i 1980’erne, sker der en 
udvikling i kommunikationen omkring den professionelle del af kulturen. Kulturminister Mimi Jakobsens 
kløven af kulturen i professionel overfor amatør, har skabt mulighed for yderligere prioriteringer og udvikling 
af Tv-mediet, og der blev siden starten af 1980’erne talt om en ny landsdækkende kanal som supplement til 
DR. 
  
I dette nedslag manifesterer den kulturpolitiske debat sig i kommunikation omkring mediepolitik, der som en 
afart af kulturpolitik, fylder store dele af kulturminister Jakobsens opmærksomhed. Hvordan et så 
betydningsfuldt medie som Tv-mediet skal udvikles, er på den tid kulturpolitik på øverste hylde. Både fordi 
der er store mængder af penge, publicity og indflydelse på spil på kulturens område, men også fordi der er en 
bred folkelig snitflade for kulturen, der ikke tidligere er set. Derfor bliver mediepolitikken en afgørende og 
meget synlig del af kulturens område. Ydermere ser vi også mediepolitikken fylde en stor del af den 
kulturpolitiske debat i fremtidige nedslag, hvor den også bliver en afgørende kampplads i den samlede 
kulturpolitiske debat. 
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Det mangfoldige kulturbegreb 
Både daværende kulturminister Jakobsen (1982-1986), statsminister Poul Schlüter og en række ordførere - 
heriblandt De Radikales og Socialdemokratiets, udtaler, at de ønsker at bryde med DRs monopol for at skabe 
alsidighed, modspil og udbrede dansk indhold (Bilag 8.1). Gennem nedenstående iagttagelse kommer 
Jakobsens motivation for at etablere TV2 til udtryk: 
  

“At give danske seere valgmuligheder mellem forskellige danske programmer og derved lægge 
grunden til en konkurrencesituation, der fremme alsidighed, kvalitet og samtidig muliggør en øget 
anvendelse af de mange kreative kræfter, der er aktive på medieområdet uden for DR.” (Bilag 8.1). 

  
Jakobsen iagttog et mediebillede, der skulle være åbent, alsidigt og i højere grad være konkurrenceudsat, som 
en forudsætning for øget kvalitet. Som nævnt var der bred enighed om, at DR’s monopol måtte brydes. En del 
af den enighed blev opnået gennem en flere års arbejde i mediekommissionen, der i 1980 var nedsat for at 
undersøge danske mediers udviklingsmuligheder (Mediekommissionen 1985). 
  
Det var den senere kulturminister, De Konservatives H.P. Clausen, der som formand for mediekommissionen 
signerede Betænkningen om dansk mediepolitik fra 1985 (Mediekommissionen 1985). Betænkningen og det 
generelle arbejde i mediekommissionen havde til opgave, at undersøge de danske nabolande og vurdere, hvilke 
mediepolitiske udviklingsmuligheder Danmark havde. Betænkningen fra 1985 var afslutningen på udvalgets 
femårige arbejde, og den lagde det fundament, som politikerne traf beslutninger ud fra, da Folketinget vedtog 
loven om oprettelsen af TV2 i maj 1986 (Mediekommissionen 1985). 
  
I betænkningens første del tager kommissionen temperaturen på det danske mediepolitiske landskab, og 
kommer til følgende konklusion: 
  

“Imidlertid er det som nævnt ikke muligt at formulere en mediepolitik, der i hele sin udstrækning er 
fælles for alle kommissionens medlemmer, endsige for alle grupper i det danske samfund. Mediepolitik 
er som politikken på alle andre samfundsområder nært knyttet til bestemte værdiforestillinger, 
bestemte opfattelser af, hvordan man ønsker samfundet indrettet.” (Mediekommissionen 1985: 13). 

  
Betænkningen iagttager en generel uenighed og splittelse, men også mangfoldighed i befolkningen, 
kommissionen selv og blandt politikerne, hvilket også afspejles i afstemningsresultatet, da loven om TV2 
vedtages ca. et år senere (Bilag 8.3). Schlüters regering får stemt loven igennem med et særdeles snævert flertal 
på 73 for mod 71 imod (Bilag 8.3). Dog handlede det resultat mere om indholdet af det konkrete lovforslag, 
og ikke om DRs monopol overhovedet skulle brydes. 
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Betænkningen fastlægger en række principielle mediepolitiske målsætninger, der er værd at kigge nærmere 
på, og som opsummerer tidens syn på medierne og deres indvirkning på samfundet. 
  

“Hvis der skal være sammenhæng mellem mediesystemets udbud og det, publikum har brug for, må 
mediepolitikken sikre, at befolkningen gennem sit medievalg og sin brug af medierne løbende 
medvirker til at forme mediernes indhold. Hermed menes, at valgmuligheder og mangfoldigheder et 
væsentligt indirekte styringsmiddel både for mediernes struktur og for deres indhold.” 
(Mediekommissionen 1985: 16). 

  
Betænkningen viser, at mediekommissionen var stor tilhænger af oprettelsen af TV2, og flere steder i 
betænkningen tages det for givet, at TV2 bliver til virkelighed, dog uden at diskutere den konkrete model i 
bund (Mediekommissionen 1985). Ovenstående viser at, man iagttog borgerens valg som værdifulde, og noget 
der var værd at styre medieudbuddet efter. Ligeledes iagttog man statens rolle som kulturformidler som 
værende bedst, når den kunne tilbyde et bredt og mangfoldigt udbud, der afspejlede danskernes 
forskelligheder. Dermed iagttog udvalget ingen overordnet god eller bedre kultur, men derimod et mangfoldigt 
kulturbegreb, hvor kvalitet relativeres efter den enkeltes ønske. Citatet opvejer befolkningens betydning, når 
den skriver, at denne “gennem sit medievalg og sin brug af medierne medvirker løbende til at forme mediernes 
indhold” (Mediekommissionen 1985: 16). Den iagttagelse bidrager til at kondensere mening om borgeren, 
som noget kulturen skal styre efter. Datidens forståelse af mangfoldighed som en efterspørgsel, der var værd 
at imødekomme, gør at kulturbegrebet formes efter borgernes og flertallets præmisser. 
  
Vi genkender sagsdimensionen i ovenstående iagttagelser, da det bliver klart, hvordan kulturbegrebet iagttages 
som værende mangfoldigt fremfor alt andet. Dette kommer til udtryk, fordi det flere steder i ovenstående 
iagttagelser understreges, at mangfoldigheder, valgmuligheder og alsidighed er nødvendigt for 
mediepolitikken (Mediekommissionen 1985: 16). Dermed kan vi i sagsdimensionen bevidne, hvordan 
ovenstående iagttagelser blikker kulturbegrebet som værende mangfoldigt frem for snævert. Som figuren 
illustrerer, iagttages kulturbegrebet som grundlæggende mangfoldigt, hvilket i kommunikationen udnyttes til 
at begrunde endnu en ny landsdækkende TV-kanal. 
 

 
  
Ovenstående iagttagelse, gennem sagsdimensionen, bevidner en ny meningsindlejring i kulturbegrebet, 
hvorfor vi iagttager, at det semantiske reservoir påvirkes, når kulturbegrebet i dette nedslag iagttages som 
mangfoldigt. 
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Kommunikationen omkring TV2 bidrager til at udvide forståelsen af den professionelle kultur, som i 
ovenstående figur er vist som enheden af forskellen, ved at kondensere ny mening omkring den som 
mangfoldig, da kommunikationen foregår i sagsdimensionen. Forståelsen af den professionelle kultur som 
noget, der bør styres efter borgernes karakteristika, bidrager altså til, at det semantiske reservoir påvirkes, 
hvorfor ny mening byder sig til for kommunikationen. 
  
Den kommercielle kultur 
Nedslagets kulturpolitiske debat var delt i to temaer, hvor det ene tema, som er blevet berørt tidligere, handlede 
om at bryde DRs monopol. Det andet og mere betændte var brugen af reklamer som finansieringskilde for det 
nye TV2. Der var enighed om, at DRs monopol skulle brydes, for at skabe et mere mangfoldigt udbud, der 
kunne dække borgernes behov. Der var dog ikke enighed om, hvordan dette skulle ske (Bilag 7.3). Kritikken 
heraf var hårdest fra Socialdemokratiet. Helge Mortensen, Socialdemokrat, medlem af kulturudvalget og 
formand for arbejderbevægelsens medieselskab, i Esbjerg udtalte: 
  

“Regeringen har tabt kulturpolitikken i iveren efter at få reklame-tv ... Regeringen blokerer for 
udbygningen af dansk tv og sælger faktisk en væsentlig del af vor kulturpolitik til udenlandske tv-
producenter, navnlig amerikanske.” (Bilag 8.4). 

  
To markeringer springer i øjnene ved Mortensens kommunikation. Den danskproducerede kultur over for den 
amerikanske, og kulturpolitik med reklame-tv som modsætning. I citatet fremstår en kritik af, at Regeringen 
prioriterer økonomisk vinding frem for dansk kultur. Mortensen uddyber sin kritik: “Det bliver de selvsamme 
kommercielle interesser som driver den udvikling, vi skal dæmme op for, der så vil komme til at præge de 
danske programmer.” (Bilag 8.4). Her går Mortensen skridtet videre i sin kritik, og argumenterer for at det 
kommercielle kan blive styrende for kulturen og for TV- og radiomediernes udvikling. Mortensen iagttager 
kulturen i skarp kontrast til kommercielle interesser og profitsøgen, og iagttager samtidig producenterne af 
kultur og medier i Danmark, som ude af stand til at modstå kommercielle interesser. 
  
Kulturminister Jakobsen iagttager et andet forhold mellem kulturen og de kommercielle hensyn: 
  

“Jeg mener at der er tale om en total misforståelse af politikernes opgave, når man vil gøre os til en 
slags forhånd redaktører af en virksomhed som forhåbentligt vil få lov til at udvikle sig i den frihed 
som er en forudsætning for værdifuld skabende aktivitet.” (Bilag 8.1). 

  
Jakobsen iagttager først og fremmest kulturen og politikerne som stærke nok til at kunne modstå kommercielle 
hensyn. Jakobsen iagttager ikke et skel mellem kultur og det kommercielle, ligesom hun heller ikke iagttager 
et modsætningsforhold mellem amerikansk producerede reklamer og dansk kultur. I stedet iagttager hun 
friheden som det grundlæggende for kulturen i Danmark, og vil derfor ikke være afvisende overfor de 
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kommercielle hensyn, Mortensen frygter. Deres forskellige iagttagelser kan ses således i sagsdimensionen, 
med Jakobsens iagttagelse opsummeret i figur A og Mortensens i figur B: 
  

 
 
Begge iagttager de kulturbegrebet gennem sagsdimensionen, når de iagttager, hvilken model TV2 skal 
finansieres ud fra. Det vindende kulturbegreb i tiden var Jakobsens, der knyttede an til en forståelse af kultur 
som mangfoldigt, noget det bør styres efter folkets interesser, og som bedst lever videre på markedskræfter. 
Dog lykkedes det Mortensen at potentialisere en forståelse af kulturbegrebet, der for eftertiden er blevet mere 
præsent. Stridspunktet i deres iagttagelser; om kommercielle hensyn, er en forudsætning for kulturen eller står 
i modsætningen til kulturen var kernen af debatten omkring oprettelsen af TV2. Mens også en forskel mellem 
dansk indhold og amerikansk indhold kunne tydes, var det, det kommercielle og dets påvirkning på kulturen 
der fyldte, når debatten handlede om, hvordan TV2 bedst skulle lykkes med at skabe et mangfoldigt udbud. 
Enigheden lå i ønsket om at bryde DR’s monopol, udvikle Tv-mediet og gøre det tilgængeligt for en større 
gruppe danskere. 
  

3.1.6.1 Opsummering 
 
Debatten og forløbet om TV2 har efterladt en række forsøg på at kondensere mening omkring, hvad kultur er. 
Der var generel samling omkring iagttagelser, der kondenserede mening til et mangfoldigt, bredt og 
publikumsstyret kulturbegreb, da TV2 blev oprettet. Den meningskondensering resulterede i bred enighed om 
at bryde DRs monopol. Dog opstod to forskellige forsøg på at kondensere mening, da den mere konkrete model 
for TV2s finansiering skulle findes, hvilket afspejles i den snævre vedtagelse af loven i folketingssalen på 73 
for mod 71 mod (bilag 8.2). 
  
Kulturminister Jakobsen var fortaler for den iagttagelse, der gjorde sig gældende blandt Schlüter-regeringen. 
Her blev mening kondenseret således, at det kommercielle blev forudsætningen for kulturen, og at kulturens 
hensyn var stærke nok til at trumfe kommercielle hensyn. Blandt Socialdemokratiet iagttog man det 
kommercielle som potentielt styrende for kulturen, og var derfor modstander af at reklamefinansiere TV2. 
Yderligere så man de amerikaniserede reklamer som en potentiel trussel mod dansk kultur, hvor Jakobsen igen 
så dem som forudsætning. Jakobsen iagttog, hvad der kan kaldes en kommercielt funderet kultur. En kultur 
der reguleres af klassiske kommercielle principper som udbud og efterspørgsel, hvor det er forbrugernes vægt, 
der afgør, hvad kulturen er og hvad der gøres tilgængeligt for borgerne. Denne meningskondensering påvirker 
den semantiske orden, da den først og fremmest at udvider forståelsen af, hvad professionel kultur er, som 
noget, der skal imødekomme borgernes mangfoldighed, og som dernæst skal spille sammen med det 
kommercielle. 
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Meningsindlejringer   

Borgeren Borgernes kulturvaner bliver gjort til betingelsen for om kultur er værd at 
udbrede. Borgeren sættes i centrum, da det er denne der med sine valg definerer, 
hvilken kultur der skal støttes. 

Politikeren Der skabes betingelser for politikerens kommunikation, der gør at denne skal 
handle økonomisk ansvarligt, samtidig med, at denne skal overveje, hvor stort et 
publikum noget given kultur har. Det kommercielle kobles til kulturen, og 
politikerne tvinges til at kommunikere om forholdet mellem de to. 

Kulturen & 
kunstneren 

Det bliver en betingelse, for at kommunikere om kultur, at man tager stilling til, 
hvordan denne finansieres. Herudover er det en betingelse for kulturen, at den har 
et publikum. 

  
 

3.1.7 Armslængdeprincippet 
 
I det følgende nedslag vil vi iagttage, hvordan kulturbegrebet tilskrives ny mening, når begrebet 
armslængdeprincippet introduceres som omdrejningspunkt i kommunikationen. Dette nedslag er afgørende 
for, hvordan kulturbegrebet tilskrives mening, da armslængdeprincippet installerer en helt særlig 
kommunikation at knytte an til. Nedslaget viser, hvordan aktører på den politiske scene bifalder dette nye 
begreb, og hvordan armslængdeprincippet samtidig skaber nye betingelser for politiske holdninger og 
meninger til kultur. Dette i takt med at iagttagelserne kløver verden i socialdimensionen på en hidtil uset måde. 
  
Allerede i nedslaget Oprettelsen af ministeriet for kulturelle anliggender ses ideen om det senere døbte 
armslængdeprincip af Bomholt. Dengang blev det iagttaget ved sætningen: “nok støtte ikke styre”. Dette 
nedslag viser, hvordan Bomholts “nok støtte ikke styre” princip bliver begrebsliggjort med introduktionen af 
armslængdeprincippet. Det følgende vil ydermere forklare, hvordan kommunikation i dette nedslag påvirker 
den semantiske orden, da iagttagelser kløver verden gennem socialdimensionen, når det iagttages, hvem der 
må og kan have holdninger til kulturen. Det sker på en måde, der afviger fra f.eks. Kulturens dualisme, og 
dermed bidrager med ny meningsindlejring til kulturbegrebet. 
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Begrebet om armslængdeprincippet fødes 
I et debatindlæg i Politiken fra 1994, skrevet af daværende kulturminister Jytte Hilden, fremgår 
armslængdeprincippet som begreb første gang, da Hilden fremlægger sine politiske visioner for kulturområdet: 
  

“Så store dele som muligt skal lægges ud til de råd og nævn, der i dag kun varetager dele af den 
konkrete kulturstøtte. Vi kalder det “armslængdeprincippet”: adskillelsen af de kunstneriske 
prioriteringer fra det aktuelle, politiske system - det være sig Socialdemokratisk, konservativt eller 
radikalt.” (Bilag 9.1). 
  

Hilden iagttager armslængdeprincippet i ovenstående, som en måde at udlægge beslutninger om kunststøtte i 
råd og nævn. Dette mhp. at undgå politisk indflydelse på kunstneriske prioriteringer, på tværs af partipolitiske 
holdninger. Hilden iagttager dermed kunstneriske prioriteringer som ikke politiske. Hilden forklarer videre om 
armslængdeprincippet: 

  
“Det skal ske som rammeudlægninger, hvor det politiske system naturligvis skal kunne stille 
kvalitetskrav og øremærke overordnede indsatsområder. Men hvor den konkrete tildeling af 
bevillinger skal foretages af kunstnerne selv.” (Bilag 9.1). 

  
Dermed iagttager Hilden ikke den politiske indflydelse som fuldstændigt fraværende, men nærmere som 
retningsgivende for de enkelte kunststøtte tildelinger, som i øvrigt skal foretages af kunstnere selv. 
Armslængdeprincippet indskriver dermed i kommunikationen, at det kun er kunstnere selv, der kan tildele 
kunststøtte til kunstnere, og at politikerne skal tage afstand til beslutninger om kulturstøtte. Opsummeret 
iagttager Hilden, at det er kunstnerne, der er bedst til at uddele støtten til andre kunstnere, men politikerne skal 
sætte rammerne for kvaliteten og indsatsområderne. Der er i kommunikationen ikke en skarp forskel, mellem 
hvad kunstnernes rolle og politikernes rolle er. 
  
I en 16 binds lang redegørelse for kulturens standpunkt, bestilt af Hilden, beskrives armslængdeprincippet 
ligeledes. Her med uddybning af formålet: 

  
“Armslængdeprincippet i kulturpolitikken definerer og præciserer forholdet mellem de professionelle 
kunstnere og de støtteydende myndigheder. Princippet sikrer en "arms længde" mellem politik og 
kunst og beskytter kunsten mod afhængighed af politisk interesse.” (Duelund 1996: 3). 
  

Armslængdeprincippet er et forsøg på at “sikre” og “beskytte” kunsten mod politiske interesser, og gøre 
kunsten så lidt politiseret som muligt. Her kan det igen ses, at det iagttages som muligt at støtte og give midler 
til kunstnerne uden en politisk interesse indblandes. Redegørelsen fortsætter: 

  
“Der skal med andre ord være vandtætte skodder mellem de politiske støtteydere på både statsligt, 
regionalt og lokalt plan for at undgå, at kunsten skal være afhængig af partipolitiske hensyn og dermed 
principielt indskrænket i sin ytringsfrihed.” (Duelund 1996: 3). 

  
Citatet er et eksempel på, hvordan armslængdeprincippet bliver et værn mod den politiske indflydelse og 
interesse, da der skal skabes “vandtætte skodder” for at værne om den kunstneriske frihed. 
Armslængdeprincippet iagttages desuden som et afgørende middel for demokratiet: “Princippet om en arms 
længde mellem kultur og politik er således et universelt middel til opretholdelse af den demokratiske 
ytringsfrihed, som også benyttes på andre samfundsområder.” (Duelund 1996: 3). Hilden iagttager hermed 
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kulturen som noget, der kan ødelægges af det politiske system, på bekostning af ytringsfriheden og det danske 
demokrati. 
  
På baggrund af Hildens måde at blikke kunstnerstøtte, kan der iagttages indikationer på en mangfoldighed af 
mening, der kredser omkring kunstnerisk frihed og politik som modsætninger til hinanden i kommunikationen. 
Hildens efterfølger Ebbe Lundgaard benytter sig ligeledes af princippet om armslængde: 
  

“Politikerne skal udstikke de overordnede kulturpolitiske retningslinjer for, hvilke satsningsområder 
de ønsker fremmet. Armslængde princippet går ud på at sikre, at politikerne ikke kan blande sig i, 
hvilke konkrete projekter der modtager støtte. Det overlader vi til fagfolk.” (Bilag 9.2). 

  
Lundgaard iagttager, ligesom Hilden, politikernes rolle som retningsvisende, men ikke styrende. I både 
Lundgaard og Hildens iagttagelser kondenseres der mening om, at politikerne sætter rammer og retningslinjer 
for fagfolkenes handlekraft. I forbindelse med en debat om uddeling af midler stiller Lundgaard spørgsmål til, 
om man i den pågældende region har den rette mængde fagfolk til at oprette armslængdeprincippet, for som 
han siger: “... det er naturligvis ikke politikerne, der skal bestemme, hvad der er kunst og kultur.” (Bilag 9.3). 
Her understreges det endnu en gang, at politikerne ikke må bestemme, hvad der er kunst og kultur. Desuden 
iagttager Lundgaard armslængdeprincippet som afgørende for, at man overhovedet kan uddele midler. 
  
Medlem af statens musikråd, Kasper Holten, iagttager ligeledes armslængdeprincippet som afgørende: 
  

“Vi har i Danmark en helt unik kulturpolitik som mange andre lande misunder os. I de statslige råd 
sidder en række fageksperter, der i et afmålt tidsrum uddeler pengene. Det kaldes 
armslængdeprincippet. Det er en af hjørnestene i dansk kulturpolitik, at det ikke er politikere, men 
fagfolk der prioriterer støtten til kunst.” (Bilag 9.4). 
  

Holten taler her i overensstemmelse med både Hilden og Lundgaard, og ophøjer armslængdeprincippet som 
en af hjørnestenene i dansk kulturpolitik. Dette fordi det er fagfolk, der prioriterer støtten til kunsten og ikke 
politikerne. I ovenstående citater kondenseres der mening om kultur som noget, der kun kan og skal tildeles 
midler fra fagfolk og ikke af politikere. Hvis politikerne skulle uddele midler, vil det være på bekostning af 
ytringsfriheden og det danske demokrati. 
  
Armslængden skaber ny mening 
I ovenstående citater iagttages det, at der kondenseres ny mening i kulturbegrebet i socialdimensionen, ved 
indførelsen af armslængdeprincippet. Både Hilden og Lundgaard knytter an til kulturbegrebet på en bestemt 
måde, når de gennem armslængdeprincippet iagttager kultur og kunst som noget, der kun kan tildeles midler 
til af ligesindede kunstnere og kulturpersoner. Dermed iagttages også støtten til kultur som noget, der ikke skal 
bestemmes af politikere. Vi genkender socialdimensionen i ovenstående iagttagelser, når både Hilden og 
Lundgaard skaber et os omkring politikere, der ikke må påvirke kunsten og kulturen med deres politiske 
interesser, og dem som de faglige kunstnere, som er vidende og uafhængige af politiske holdninger til at kunne 
tildele andre kunstnere og kulturprojekter støtte. Denne distinktion kan ses i nedenstående forskelsdragning: 
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I flere af ovenstående citater kan det ses, hvordan politikeres holdninger og interesser ift. kulturen og kunsten 
skal holdes ude af udvælgelsen af, hvilket af dette der skal modtage støtte. Det bliver udtrykt, at man skal 
beskytte og sikre, at kunsten ikke påvirkes af politikernes holdningerne, som om det er farligt for kunsten og 
kulturen, hvis politikerne har holdninger til dette. Ydermere iagttages der i citaterne at denne sikring mod 
politikernes holdninger og interesser for, hvad der støttes er afgørende for ytringsfriheden og det danske 
demokrati. Dermed kan det ses, at der kondenseres ny mening i kulturbegrebet, når politikerne ikke må have 
holdninger til, hvad der bør støttes, da det vil skade den danske ytringsfrihed og i sidste ende demokratiet. 
Samtidig positionerer dette nye semantiske reservoir kunstnerne, de faglige, som de eneste der må vurdere og 
bestemme, hvad der skal støttes, og hvad der ikke skal. Dermed identificerer vi endnu en gang 
socialdimensionen i kommunikationen, når der skabes et os om kunstnere, som må have holdninger til hvilken 
kultur, der skal støttes, og et dem om politikerne der ikke må have holdninger til støtten. Det nye semantiske 
reservoir som denne distinktion skaber, giver kunstnerne mulighed for at holde politikerne stangen med 
argumentation om, at politikerne overskrider armslængdeprincippet. Denne distinktion kan ses i nedenstående 
forskelsdragning: 
  

 
 

3.1.7.1 Opsummering 
 
På baggrund af ovenstående iagttagelser får vi blik for, at der aktualiseres ny mening om kulturbegrebet 
gennem socialdimensionen, når der kløves et os og dem mellem kunstnerne, som må bestemme hvad 
kulturstøtten skal gå til og politikerne, der ikke må bestemme hvad støtten skal gå til (figur B). Den semantiske 
orden forstyrres, når disse iagttagelser afviger fra tidligere nedslag i f.eks. Kulturens dualisme, hvor 
iagttagelser også blev kløvet gennem socialdimensionen ved os - de professionelle og dem - hobbykunstnerne 
(figur A). Udviklingen kan illustreres på følgende måde: 
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Dermed giver iagttagelser i dette nedslag indsigt i kulturbegrebets udvikling, som nu tilbyder 
kommunikationen en måde at navigere mellem, hvem der kan have holdninger til kulturen. Dette semantiske 
reservoir tillader kommunikationen at knytte an til kulturbegrebet på en ny måde, hvor f.eks. kunstnere, 
kulturfolk og ikke mindst, politikere selv, kan anklage politikere for ikke at respektere armslængdeprincippet, 
hvis de udtaler sig om hvilken kunst, der skal støttes. 
  
Ydermere kan det iagttages, hvordan dette semantiske reservoir bliver et eksempel på, hvordan en iagttagelse 
i den kulturpolitiske debat knytter an til tidligere iagttagelser. Dette fordi iagttagelser i både dette nedslag og 
Bomholts iagttagelser i 1961, samler mening om kulturen som værende noget politikere skal sætte rammerne 
om, men ikke må styre. Introduktionen af armslængdeprincippet bevidner altså, hvordan kommunikation kan 
knytte an til tidligere mening, og tidligere iagttagelser kan sættes på form, når et begreb indfanger tidligere 
iagttaget mening i sig selv. Dette, fordi Bomholts iagttagelse af kulturen bliver iagttaget gennem 
sagsdimensionen, og begrebsliggjort på en ny måde i dette nedslag gennem socialdimensionen med 
introduktionen af armslængdeprincippet. 
  

Meningsindlejringer   

Borgeren Borgeren kan ikke definere, hvad kulturen er. 

Politikeren Det er en betingelse for at være kulturpolitiker, at man blander sig uden, hvad 
kultur er. 

Kulturen & 
kunstneren 

Kun kulturfaglige må definere, hvad kultur er. 

 
 

3.1.8 Globaliseringens modreaktion 
 
I det følgende nedslag vil det blive iagttaget, hvordan nye iagttagelser af kulturen bliver aktualiseret i 
1990’erne i relation til globaliseringen. I dette semantiske nedslag kan det iagttages, hvordan aktører i den 
kulturpolitiske debat samler en mangfoldighed af mening omkring en utryghed for det udefrakommende, og 
kulturen som noget der skal sikre og værne om den danske identitet. Fra at iagttage kulturbegrebet som 
mangfoldigt i det tidligere nedslag, Oprettelsen af TV2, vil det følgende vise, hvordan kulturbegrebet bliver 
fyldt med mening om særligt den danske identitet og det danske sprog. Det kan iagttages, at kommunikationen 
kløver verden gennem både sagsdimensionen og tidsdimensionen på en ny måde, da der kondenseres mening 
omkring kulturen som værende lig med den danske identitet. Ligeledes skal fremtiden sikres med danske 
kulturtiltag, da globaliseringens fortid skaber usikkerhed. 
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Dansk kultur som værn mod globaliseringen 
Da Danmark har formandskabet i Nordisk Ministerråd i 1995, skriver daværende kulturminister, Hilden, i et 
fælles brev til de andre nordiske lande at: 

“Vi må acceptere, at udviklingen uundgåeligt går i retning af det åbne samfund, som netop 
karakteriserer nutiden. Vi må stille krav til os selv om en større forståelse, men vi må så sandelig også 
stille krav om selv at blive forstået af de forskellige kulturer, som banker på vore nordiske døre.” 
(Hilden 1995: 1). 

Dette citat fra Hilden viser hendes iagttagelse af en kultur, som udfordres i takt med globaliseringen. I sin 
kulturpolitiske redegørelse fra 1997, knytter den efterfølgende kulturminister, Ebbe Lundgaard, ligeledes an 
til et behov for at tøjle globaliseringens indflydelse på kulturen: 

“Vi skal have muligheder for at nyde fordelene ved de teknologiske fremskridt og de internationale 
påvirkninger. Men på samme tid må vi øge bevidstheden om - og dermed ikke mindst udvikle - det 
fællesskab, det danske velfærdssamfund bygger på.” (Lundgaard 1997: 1). 

Lundgaards iagttagelse anerkender, ligesom Hildens, at globaliseringen medbringer en række nye muligheder 
som resultat af en teknologisk udvikling og en øget påvirkning udefra. Alligevel forklarer Lundgaard eksplicit, 
hvordan formålet med kulturpolitikken er: “... at styrke og udvikle dansk identitet, så̊ vi har et bevidst 
udgangspunkt om vores kultur i samspillet med andre folk og kulturer.” (Lundgaard 1997: 9). Det kan 
iagttages, hvordan Lundgaard blikker et behov for at modstå de kulturer, som banker på døren i Danmark. Det 
bliver klart, hvordan iagttagelser i dette nedslag samler en mangfoldighed af mening, der tilbyder en 
kommunikation og en skepsis over for globaliseringens påvirkning af kulturen. 

I en leder i Politiken fremgår det hvordan, der er en risiko forbundet ved ikke at håndtere globaliseringen 
hensigtsmæssigt for den danske identitet: 

“Små nationers mulighed for at holde fast i deres kulturelle egenart er et vigtigt spørgsmål i 
globaliseringens tidsalder ... Hvordan skal det dog gå med de små sprog og kulturer i den digitale 
medieeksplosions tidsalder, hvor engelsk tenderer mod at blive verdenssprog.” (Bilag 10.1). 

I citatet iagttages der en særlig risiko i forbindelse med nye digitale mediers engelske sprog, som sværvægter 
over for det danske sprog. I forlængelse heraf: 
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“Ethvert lille land i disse år må føle sin nationale egenart udfordret af den økonomiske og kulturelle 
globalisering. Først og fremmest i form af de stærke elektroniske mediers kommercielle massekultur, 
ofte af amerikansk oprindelse, men også fordi verden forandrer sig med en hast der føre til stor 
ideologisk og eksistentiel forvirring.” (Bilag 10.2). 

Ovenstående iagttagelser taler endnu engang ind i en mangfoldighed af mening, der markerer et behov for at 
prioritere Danmarks kulturelle egenart som reaktion på globaliseringen, der medbringer en risiko for, at den 
danske identitet svækkes af det udefrakommende. Risikoen kommer særligt til udtryk ved indflydelsen fra 
amerikansk og engelsk sprog i nye medier, hvorfor det særligt er det danske sprog der iagttages som værende 
truet. Som svar på dette forklarer Lundgaard, at: “... den internationale udfordring til dansk identitet 
nødvendiggør, at de får nye og tidssvarende kulturpolitiske udtryk.” (Lundgaard 1997: 2). Det bliver endnu 
en gang klart, hvordan den internationale udfordring aktualiserer en risiko for at påvirke den danske kultur. 
Af samme årsag iagttages en kulturpolitisk indsats som nødvendig mhp. at værne mod udenlandske kulturer, 
“... der banker på vores nordiske døre.” (Hilden 1995: 5). 

Fremtiden skal sikres med dansk kultur 
Vi identificerer tidsdimensionen i Lundgaards iagttagelser, når han knytter an til den kulturelle trussel, 
globaliseringen medbringer, og forklarer hvordan den skal håndteres i fremtiden: “Når vi skal udvikle og 
fastholde en dansk identitet i det moderne samfund, spiller kunsten også̊ en afgørende rolle som spejl af nutid 
og fortid og pejlemærke for fremtiden.” (Lundgaard 1997: 1). Det kan iagttages, hvordan Lundgaards 
iagttagelser artikulerer en spænding mellem den kultur, vi kender fra fortiden, og den vi skal sikre i fremtiden. 
Dette, fordi han i sine iagttagelser definerer “nødvendige tidsvarende kulturpolitiske udtryk” i fremtiden på 
baggrund af erfaringer fra fortiden om ”den internationale udfordring” (Lundgaard 1997: 2). Dermed kan det 
iagttages, at Lundgaard blikker kulturen i nutiden som et middel til at sikre den danske identitet for 
udefrakommende påvirkning. Denne kløven i tidsdimensionen kan ses i nedenstående figur: 
 

 

Inddragelsen af tidsdimensionen viser, hvordan kulturbegrebet udvides, når iagttagelser af kulturens nutid ikke 
længere blikker bedre forudsætninger for den professionelle kultur, som det blev fremlagt i det tidligere 
nedslag om Kulturens dualisme. Iagttagelser af kulturens nutid bliver i dette nedslag i højere grad identificeret 
som bedre forudsætninger for den danske identitet. Dermed får vi blik for, hvordan kulturen bliver 
ansvarliggjort og bliver et middel til, at kunne værne om globaliseringens indflydelse på den danske identitet 
i fremtiden. Kommunikationen gennem tidsdimensionen gør kulturen til en beskytter og en forudsætning for 
den danske identitet. 

Den danske identitet som kultur 
Lundgaard iagttager hvordan, der på baggrund af globaliseringens stigende indflydelse er behov for en kulturel 
indsats, der kan sikre den danske identitet. Dette kommer til udtryk i hans kulturpolitiske redegørelse, hvor 
han skriver: “Kulturpolitikken skal generelt medvirke til at skabe en stærk bevidsthed om dansk identitet og 
dens udvikling” (Lundgaard 1997: 8). Lundgaards iagttagelse af kulturpolitikken bidrager til den 
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meningskondensering, som også blev fastslået i ovenstående, nemlig at den har til formål at “skabe”, 
“fastholde” og “styrke” dansk identitet. Lundsgaard skriver videre: 

“Kulturpolitikkens rolle er i den sammenhæng at bidrage til at fastholde og styrke dansk identitet 
gennem støtte til frembringelse af kunst og kultur og gennem støtte til bevaring og formidling af den 
danske kulturarv.” (Lundgaard 1997: 1). 

  
I Lundgaards iagttagelser skabes en forståelse af kulturen som en central del af den danske identitet, og den 
kan ydermere fungere som et middel til at modstå den påvirkning, “som banker på døren” fra omverden. For 
at kunne bevare den danske identitet bliver det en nødvendighed, at understøtte og frembringe dansk kunst og 
kultur. Dette kommer ifølge Lundgaard f.eks. til udtryk i sproget som kulturelt indsatsområde. 

“Udvikling af det danske sprog er endnu et mål for kulturpolitikken. Det er først og fremmest sproget, 
der adskiller vores kultur fra andre folkeslags kulturer. Sproget er i det hele taget en af de væsentligste 
kulturskabende faktorer og spiller derfor en afgørende rolle for fastholdelsen og udviklingen af vores 
identitet.” (Lundgaard 1997: 4). 

I ovenstående citat kan det iagttages, at kulturen kredser om det danske sprog som afgørende for vores identitet. 
Lundgaard iagttager et behov for at understøtte den kultur, som gør os danske og dermed unikke. Derfor 
forklarer han også hvordan: “... et lille sprogområde som det danske har især de sproglige udtryk svært ved at 
klare sig. Her må samfundet supplere. Det er et af kulturpolitikkens overordnede mål.” (Lundgaard 1997: 1). 
Kulturen samler sig, i Lundgaards iagttagelser omkring danskheden, hvilket kommer til udtryk i hans 
iagttagelse af sproget. Kulturens formål bliver med andre ord: “... at udvikle og forny dansk sprog og dermed 
dansk kultur- og samfundsliv.” (Lundgaard 1997: 4). I takt med at støtten til det danske sprog bliver 
hovedformålet med kulturpolitikken, så bliver også andre kulturelle områder inddraget i denne proces. Dette 
kommer f.eks. til udtryk ved: “Et nyskabende teaterliv bidrager til det danske sprogs udvikling.” (Lundgaard 
1997: 4) eller “Også inden for medieområdet gøres der en indsats for at styrke dansk sprog.” (Lundgaard 
1997: 4). 

Ovenstående iagttagelser kondenserer mening om kulturbegrebet som noget afgørende for den danske 
identitet, herunder særligt det danske sprog. Dermed genkendes sagsdimensionen, idet kultur bliver iagttaget 
som værende det danske sprog frem for udefrakommende kulturer, som det engelske og amerikanske sprog i 
nye medier. Dette sker, fordi hovedformålet med kulturen i ovenstående iagttagelser var, “at skabe en stærk 
bevidsthed om dansk identitet” ved at ”forny dansk sprog og dermed dansk kultur- og samfundsliv” 
(Lundgaard 1997: 8). Nedenstående figur viser denne iagttagelse af kulturbegrebet i sagsdimensionen: 

 

Lundgaards iagttagelser samler sig i en meningskondensering, der i sagsdimensionen iagttager den danske 
identitet og sprog som værende kultur, frem for den globale kultur som særligt engelsk- og 
amerikansksprogede medier. I Lundgaards iagttagelser gøres kultur til et nationalt anliggende med formålet at 
beskytte den danske identitet imod udefrakommende indflydelse. 
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3.1.8.1 Opsummering 

Dette nedslag viser, hvordan iagttagelser udvider kulturbegrebet til at indeholde den danske identitet og det 
danske sprog, og hvordan kulturen bliver et middel til at sikre den danske identitet i fremtiden. Samtidig 
indsnævres det til ikke at indeholde kultur, produceret i udlandet, og særligt det amerikanske og engelske 
sprog. Dette kan iagttages, da Lundgaard inddrager hhv. tidsdimensionen (figur B) og sagsdimensionen (figur 
A) på en måde, som afviger fra tidligere iagttagelser. Dette efterlader os med nedenstående forskelle i 
kommunikationen i tidsdimensionen og sagsdimensionen: 

 

Globaliseringen kan siges at have en definerende betydning for kulturbegrebet, som i dette nedslag blev 
iagttaget som en del af den danske identitet, og noget der skulle sikre fremtiden. 

Meningsindlejringer   

Borgeren Borgeren skal beskyttes mod globaliseringens negativer. 

Politikeren Det bliver en betingelse for kommunikationen, at danskheden, af politikerne, 
anerkendes som vigtigt for Danmark og som noget der skal beskyttes. 

Kunstneren & 
Kulturen 

Kulturen kobles til den danske identitet, og det gøres til betingelse for 
kommunikationen at dette sammenhæng anerkendes. Samtidig iagttages kulturen 
som stærk nok til at agere værn mod globaliseringens negativer. 

  

3.1.9 Kulturerhverv 
 
I dette nedslag undersøges det, hvordan der i slutningen i Poul Nyrup Rasmussens og starten af Anders Fogh 
Rasmussens regeringsperiode blev kondenseret ny mening omkring kulturbegrebet og dets samspil med 
erhvervslivet. Dette nedslag iagttager, hvordan kulturbegrebet forandres, når det iagttages, som noget der kan 
bidrage til Danmarks fremtidige økonomi og arbejdsmarked. Det iagttages, hvordan forholdet mellem kulturen 
og erhvervslivet sættes på ny formel bredt i dansk politik, og der kondenseres ny mening om kulturbegrebet. 
Dette nedslag vil især bygge videre på meningskondenseringen fra nedslaget omkring Globaliseringens 
modreaktion, der iagttager omverden og fremtiden i en lignende tidsdimension. I nedslaget skabes der et nyt 
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semantisk reservoir om forholdet mellem kultur og det kommercielle, der gør, at det kulturelle og det 
kommercielle kan sameksistere. 

 
 
Danmarks kreative potentiale 
I 2000 udkommer rapporten Danmarks kreative potentiale, hvilket var Danmarks første kultur - og 
erhvervspolitiske redegørelse. Rapporten redegjorde for samspillet mellem kultur og erhvervsliv, og fremlagde 
en række arbejdspunkter, der skulle fremme samarbejdet mellem de to (Kulturministeriet 2000). Den ide bredte 
sig blandt Folketingets partier, og den overlevede også regeringsskiftet fra Nyrup Rasmussen til Fogh 
Rasmussen i 2001. Forståelsen baserede sig på en iagttagelse af Danmarks omgivelser og fremtid, og 
konklusionen blev, at den danske økonomi og det danske arbejdsmarked måtte transformere sig fra at være 
baseret på industri, til at blive baseret på viden. Kimen til det såkaldte videnssamfund. For kulturen betød det, 
at flere fik øjnene op for de kompetencer, der lå her, og ønskede at overføre dem til det produktive erhverv. 
Derfor bestilte Nyrup Rasmussens regering rapporten Danmarks Kreative potentiale (Kulturministeriet 2000). 
  
Som rapportens titel antyder, iagttog den Socialdemokratiske regering et uudnyttet potentiale i kulturverdenen, 
der skulle udnyttes. I indledningen, der er signeret af daværende erhvervsminister, Pia Gjellerup, og De 
Radikales kulturminister, Elisabeth Gerner Nielsen, står der: 
  

“Den nye globale kultur udfordrer både kulturpolitikken og erhvervspolitikken. Vi kan ikke længere 
diskutere, hvordan vi styrker dansk kultur, uden at se på, hvordan vi skaber et kommercielt modspil 
til den internationale underholdningsindustri. Vi kan ikke længere tale om konkurrenceevne uden også 
at tale om kreativitet, oplevelse og design.” (Kulturministeriet 2000: 5). 

  
Som i nedslaget Globaliseringens modreaktion er fokus her på den internationale underholdningsindustri, der 
har skabt en global kultur, der udfordrer den danske. Med den globale kultur forstår de to ministre 
hovedsageligt den amerikanske, der iagttages at buldre frem. Den iagttagelse leder videre til yderligere tre 
iagttagelser. Den første går på at beskytte dansk kultur fra den amerikanske, den anden går på at udvikle dansk 
kultur, så den, ligesom den amerikanske, kan blive en eksportsucces, og den tredje baseres på en iagttagelse af 
fremtidens arbejdsmarked i Danmark. Hermed er det værd at gøre opmærksom på den sidste del af citatet, 
hvor det understreges, at konkurrenceevnen er koblet til kreativitet, oplevelse og design. I slutningen af 
1990’erne og 2000’erne iagttog det politiske system, Danmark som værende i en transition fra at være et 
produktionssamfund til at blive et videnssamfund (Kulturministeriet 2000). Der herskede en bred forestilling 
om, at det var de ting, der blev undervist om på universitet, der skulle udgøre Danmarks levegrundlag for 
fremtiden, og at de klassiske produktionsarbejdspladser stille og roligt ville blive udfaset og outsourcet 
(Kulturministeriet 2000). 
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Gjellerup, Gerner Nielsen og resten af den Socialdemokratiske regering iagttager kulturen i en tidsdimension 
som noget, der kan hjælpe med at holde hånden under Danmark og dansk erhvervsliv. Denne 
meningskondensering kan i øvrigt ses som en forlængelse af kommunikationen beskrevet i nedslaget 
Globaliseringens modreaktion. I rapporten Danmarks kreative potentiale opfindes begrebet Kulturerhverv, 
som inddrages til at beskrive samspillet mellem kulturverdenen og erhvervslivet (Kulturministeriet 2002). 
Elementer der tidligere var forbeholdt kulturverdenen, iagttages nu som afgørende for erhvervslivet 
overlevelse. Der kommunikeres i tidsdimensionen, når Gjellerup og Gerner Nielsen indlejrer mening omkring 
kulturen som noget, der kan sikre Danmarks eksport, arbejdsmarked og konkurrenceevne i fremtiden. Kulturen 
gøres til nøglen til fremtiden, men vel at mærke kun hvis den bidrager kommercielt og på erhvervslivets vilkår. 
På ydersiden af forskellen i tidsdimensionen optræder Gjellerup og Gerner Nielsens iagttagelse af de klassiske 
produktionsarbejdspladser, der bliver udfaset som datiden. Denne kommunikation i tidsdimensionen kan ses i 
nedenstående figur: 
  

 
  
Kulturens forandring 
Et nøgleelement i Gjellerup og Gerner Nielsens iagttagelse er at kulturen også må gennemgå en forandring, 
såfremt at dennes fremtidspotentiale kan indløses. 
  

“Det er regeringens vision, at det lykkes at udvikle Danmark som en af de kreative regioner i Europa, 
hvor kulturlivet formår at konkurrere på det globale markeds vilkår, og hvor store dele af erhvervslivet 
er kendt for sine kreative ressourcer, gode historier og gennemførte design.” (Kulturministeriet 2000: 
7). 

  
Dermed sagt at kulturen skal formå at konkurrere på globale markedsvilkår. For at kulturen skal bidrage til 
markedet, skal det tilpasse sig markedet. Som nævnt iagttager rapporten også, at den danske kultur skal 
beskyttes fra den globale, og måden at gøre det på er ved at udvikle den til at indeholde nogle af de samme 
kendetegn som den amerikanske. Fælles for alle iagttagelserne er, at kultur og erhvervsliv kobles endnu tættere. 
I rapporten opstår en høne og ægget tilgang, hvor de to gøres afhængige af hinanden. Fremtidens erhvervsliv 
er afhængig af kulturen, og den danske kultur er afhængig af dens evne til at kommercialisere, så den kan 
modstå den amerikanske og globale kultur. Denne cirkelslutning illustreres og forklares yderligere igennem 
rapporten: 
 

“Redegørelsen peger nemlig på, at en forudsætning for, at samfundet kan bevare og udvikle sine 
værdier og historier i den nye globale medievirkelighed, er tilstedeværelsen af en kulturproduktion, 
der kan konkurrere med de globale underholdningskoncerner.” (Kulturministeriet 2000: 7). 

  
Her gøres evnen til at konkurrere med globale underholdningskoncerner til en forudsætning for, at “samfundet 
kan bevare og udvikle sine værdier og historier” (Kulturministeriet 2000: 7). Ligesom ordet kulturerhverv 
skabes for at indlejre mening om kulturbegrebet på en ny måde, opstår ordet kulturproduktion. Dette bidrager 
til et meningsreservoir omkring kulturen som noget, det spiller sammen med erhvervslivet og endda på dennes 
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grundlæggende præmisser. Ordet kultursektor fungerer på lignende vis. Når der kommunikeres på denne måde 
om kultur, genkender vi sagsdimensionen, fordi verden kløves i, hvad der er kultur og alt andet. Her kan vi se 
kultur som noget, der skal konkurrere på markedsvilkår overfor kultur, der ikke skal. Dermed bliver indersiden 
af forskellen i sagsdimensionen tydelig. Dette er visualiseret i nedenstående figur: 
 

 
 
Men er kulturen så slet ikke fri fra kommercielle interesser? Det spørgsmål bruger den 133 sider lange rapport 
et par linje på at besvare. 
  

“Redegørelsen slår fast, at tilstedeværelsen af en fri og uafhængig kunst er helt afgørende for 
samfundet. Derfor skal et tættere samspil mellem kultur- og erhvervspolitikken på ingen måde føre til, 
at den offentlige støtte til den frie kunst mindskes. Eller føre til at kommercialisere kunstens frie rum. 
Et tættere samspil mellem kultur og erhverv vil aldrig fungere som et alternativ til den frie kunst.” 
(Kulturministeriet 2000: 8). 

  
Og yderligere: 
  

“Det er vigtigt at fastholde værdien af en kunst, der kritiserer og provokerer det eksisterende samfund. 
Det skal understreges, at redegørelsen på ingen måde har til formål at indskrænke den kunstneriske 
frihed eller at kommercialisere kunstens frie rum. ... Formålet er alene at understøtte det samspil 
mellem kultur og erhvervsliv, som giver begge parter fordele. At bygge bro mellem det kulturelle og 
det kommercielle uden at ødelægge nogle af verdenerne.” (Kulturministeriet 2000: 19). 

 
  
I ovenstående citater fremgår det, at kunsten stadig skal være uafhængig, fri, provokerende, og at “kunstens 
frie rum skal bevares. Det understreges meget kraftigt, at man ikke er interesseret i at kommercialisere kunstens 
frie rum. Formålet er “… at bygge bro mellem det kulturelle og det kommercielle uden at ødelægge nogle af 
verdener” (Kulturministeriet 2000: 19). Her er det bemærkelsesværdigt, at rapporten kun beskæftiger sig med 
den kunstneriske frihed, og at det er det kulturelle, der kommercielt skal bygges bro til. Samtidig definerer 
rapporten, kunsten som en del af kulturen gennem følgende skema: 
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(Kulturministeriet 2000: 16) 

  
Skal det læses bogstaveligt, iagttager regeringen ikke frihed som en grundlæggende forudsætning for 
størstedelen af kulturverdenen. Skal kunstnerisk frihed og kunstens frie rum forstås til at gælde hele 
kultursektoren? Iagttager regeringen kunstnerisk frihed og det kommercielle som to ting, der ikke udelukker 
hinanden, og begge kan bidrage positivt til kulturen? For regeringen kan de to godt sameksistere, hvilket er en 
ny meningsindlejring, da kulturelle interesser og hensyn og kommercielle interesser og hensyn, historisk har 
stået i kontrast til hinanden. Dette giver os hermed ydersiden af forskellen, samtidig med at indersiden af 
forskellen også bliver nuanceret. Dette indebærer nu både kultur, der skal konkurrere på markedsvilkår og 
kulturens frirum, der er fri for kommercielle forhold. Alt andet bliver dermed fri kultur, der ikke kan 
sameksistere med kultur på kommercielle markedsvilkår. Dette kan visualiseres i nedenstående figur: 
  

 
 
Ny regering - Debatten udvikler sig 
I november 2001 skifter regeringsmagten, og Fogh Rasmussen overtager statsministeriet, mens De 
Konservatives Brian Mikkelsen får nøglerne til Kulturministeriet. Dog forandres den igangværende 
meningskondensering ikke synderligt, da både Fogh Rasmussen og Mikkelsen bidrager til at markere det 
kommercielle sammen med kultur. 
  
I sin nytårstale kort efter i 2002 beskriver Fogh Rasmussen nogle af de principper, der skulle være pejlemærker, 
for det der blev til en 9-årig regeringsperiode. En række af principperne er uden nævneværdig betydning, men 
dele af dem påvirker alligevel hvordan, der indlejres mening omkring kulturbegrebet og dets aktører på en ny 
måde. I talen siger Fogh Rasmussen: 
  

“Der er tendenser til et eksperttyranni, som risikerer at undertrykke den frie folkelige debat. 
Befolkningen skal ikke finde sig i løftede pegefingre fra såkaldte eksperter, der mener at vide bedst. 
Eksperter kan være gode nok til at formidle faktisk viden. Men når vi skal træffe personlige valg, er vi 
alle eksperter.” (Rasmussen 2002). 
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Fogh Rasmussen iagttager eksperter i modsætning til en fri folkelig debat og det personlige valg. I Fogh 
Rasmussens kommunikation bør eksperter forholde sig objektivt, og lade befolkning definere det subjektive. 
Han kondenserer ny mening omkring forholdet mellem viden og holdninger, hvor holdninger skaber merværdi, 
mens viden fra eksperter ikke skaber den samme merværdi. Det står i skarp kontrast til den 
meningskondensering, vi iagttog i Armslængdeprincippet, hvor eksperterne og deres mening var afgørende for 
kulturen. Borgeren iagttages som afgørende, og således diskvalificeres eksperters holdning til kulturen, hvilket 
åbner op for muligheden for at iagttage kulturen som kommerciel. Det understreges yderligere af den nye 
kulturminister, Mikkelsen, der i 2002 optræder i Kulturministeriets magasin Kulturkontakten i en debat med 
Ole Sohn fra SF om netop kulturerhverv. 
  
Mikkelsen skriver: “For mig er det vigtigt at motivere erhvervslivet til at engagere sig mere i kunst og kultur 
- og dermed give kunstnerne mulighed for bedre indtægter.” (Kulturministeriet 2002: 20). Sohn svarer: “Der 
er store gensidige fordele ved et tættere samspil mellem kultur- og erhvervslivet, for det er klart, at der ligger 
et enormt vækstpotentiale i at fremme kulturerhvervene.” (Kulturministeriet 2002: 20). 
  
Fra debatten kan det udledes, at hverken Mikkelsen eller Sohn iagttager kultur og det kommercielle som 
modsætninger, eller det ene som ødelæggende for det andet. Det er ret bemærkelsesværdigt, at det standpunkt 
i en debat ikke aktualiseres overhovedet fra politisk side. Det har været præsent i tidligere nedslag, hvor denne 
forskel har vist sig evident i bl.a. i Oprettelsen af TV2. De iagttager dog formålet med den samlede kultur og 
erhvervspolitik forskelligt. For Sohn er samarbejdet et middel til at fremme kulturerhvervene, mens 
samarbejdet for Mikkelsen er til for at øge indtægten i kulturlivet. Dog stadig nuancer. 
  
Idrætten bliver hurtigt til tema for deres kommunikation omkring kultur, og Sohn mener her, at erhvervslivet 
gennem sponsorer har for meget indflydelse på idrætsklubber, mens Mikkelsen ikke ser problemet 
(Kulturministeriet 2002). Her iagttager Sohn det kommercielle som en trussel mod noget af kulturen, men den 
iagttagelse synes ikke evident i hans kommunikation omkring den generelle kultur og det kommercielle 
(Kulturministeriet 2002). Det kan skyldes, at der i kommunikationen byder sig en række begreber til, som 
tillader personer som Sohn at deltage i kommunikationen, uden at forskellen mellem kommerciel og kultur 
bliver forstyrrende (Kulturministeriet 2002). Sohn bruger selv begrebet kulturerhverv, hvilket i hans 
iagttagelser er en hybrid mellem kultur og erhverv, samtidig med at han stadig iagttager kulturen som truet af 
det kommercielle. Sohns iagttagelse danner denne hybrid, da han umiddelbart iagttager kultur og erhverv som 
modstridende, hvor kultur er positivt og erhverv negativt. Herudover iagttages hybriden kulturerhverv, som 
noget “... der skal fremmes ...” (Kulturministeriet 2000: 107; Kulturministeriet 2002: 20). Dette står klart, når 
Sohn iagttager, hvordan amatøridrætten skal beskyttes fra kommercielle interesser (Kulturministeriet 2002). 
  
Der opstår et sprog for forholdet mellem kultur og erhverv, der først og fremmest afbøder nogle af de 
iagttagelser der, hvis ikke sproget fandtes, kunne have været mod samspillet mellem kultur og erhverv. Ord 
som kulturerhverv, kulturproduktion og oplevelsesøkonomi byder sig til og indlejrer mening omkring 
kulturbegrebet som pluralistisk. Med andre ord eksisterer et rent kulturbegreb, men der eksisterer også et 
kulturbegreb, der har andre formål. 
  
Louisianas leder, Poul Tøjner Nielsen, skriver i samme magasin: “... det betyder, at kulturlivet vurderes på 
erhvervslivets målestok – produktivitet – og det har for så vidt intet med sagen at gøre.” og han fortsætter: 
“Det er det, der er saltet i kulturinstitutionen og gør den attraktiv for erhvervslivet, herunder samfundet, at 
man samler energien om det, man skal, og ikke alt muligt andet.” (Kulturministeriet 2002: 18). I Tøjner 
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Nielsens iagttagelse af kulturen og erhvervslivet er det to vidt forskellige ting, og han iagttager ingen hybrid 
mellem de to, men iagttager derimod erhvervslivet separat fra kulturen. Tøjner Nielsen gør hverken 
erhvervslivet til særlig ven eller fjende, men iagttager det blot som kulturens omverden. 
  
Debatten om kultur og erhvervsliv fortsatte bredt blandt politikere og meningsdannere, med de fleste på samme 
side som Mikkelsen og Sohn. Kulturen som vækstmotor var det nye sort i starten af 2000’erne. Kort før 
Socialdemokratiet måtte overlevere nøglerne til Slotsholmen til Venstre, fremlagde erhvervsminister, Ole 
Stavad, et initiativ, der skulle fremme turismen i Danmark gennem kulturen: 
  

“Vi skal blive mere kendt. Vi skal blive dygtigere. Og vi skal blive i stand til at give turisterne bedre 
oplevelser i Danmark. Når vi alle arbejder sammen for at nå disse mål, bliver turisterne gladere for 
at være her, de vender tilbage, og de anbefaler Danmark til andre.” (Stavad 2001). 

 
Stavad iagttager kulturen som nøglen til en øget vækst i antallet af turister, og som en mulighed for at sparke 
gang i endnu en industri Danmark. Mange så den sammenhæng mellem kultur og erhverv. Daværende 
borgmester i Aarhus, Venstres Louise Gade, fremlagde i 2003 en plan for, hvordan kommunen skulle fremme 
samspillet mellem kultur og erhverv. 
  

“Samspillet mellem kultur og erhverv rummer et hidtil noget overset og ikke ubetydeligt 
 beskæftigelsespotentiale. Et stærkt samspil giver basis for at skabe mange - og bredt 
rekrutterede - arbejdspladser i de kommende år. Der er en række spændende udviklingsmuligheder, 
som falder fint i tråd med den danske erhvervsstruktur. Det er heldigvis i dag blevet helt legitimt også 
at tale om kultur som naturlige forretningsområder, der bør styrkes og videreudvikles i lighed med 
andre forretningsområder.” (Gade 2002). 

  
Gade italesætter det som et samspil, men hendes kommunikation viser, hvordan hun iagttager kulturen som et 
middel til at opnå noget, der kan måles kommercielt. For Gade er kulturen nøglen til beskæftigelse, vækst og 
øgede forretningsmuligheder. Gades meta-iagttagelse om at det er legitimt at tale om kultur som et naturligt 
forretningsområde, peger også på at der i tiden blev kondenseret mening om kultur i et kommercielt perspektiv, 
som noget, der kunne drives økonomi på. 
  
Den ansvarlige kontorchef i Kulturministeriet, Per Voetmann, udtaler: “Kulturlivet har en masse at lære 
erhvervslivet om kreativitet og innovation, mens erhvervslivet kan lære kulturlivet noget om at drive forretning. 
Så der er et stort potentiale for samarbejde.” (Hansen 2002). For Voetmann er samarbejdet gensidigt frugtbart, 
og han iagttager udelukkende fordele ved et samarbejde. Kulturen iagttages som noget, der bør “lære” af 
erhvervslivet, og som bør tilegne sig nogle evner, den ikke har i forvejen for at blive mere succesfuld. 
  

3.1.9.1 Opsummering 
 
Den kulturpolitiske debat var i starten af 2000’erne optaget af forholdet mellem kultur og erhverv. Dette i så 
høj en skala at kulturen blev gjort til redskab og forudsætning for økonomisk vinding. Kulturen var et middel, 
der kunne skabe job, vækst, velstand og polstre dansk økonomi mod en usikker fremtid. I perioden blev der 
bredt hen over de politiske aktører kondenseret mening om kultur, som svar på nogle fremtidsudfordringer for 
den danske økonomi. Dermed foregik en stor del af kommunikationen i tidsdimensionen, da en iagttagede 
fremtid blev gjort til grundlag, for det gældende kulturbegreb. 
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Samtidig opstod et nyt sprog for forholdet mellem kultur og erhverv i sagsdimensionen. Begreber som 
oplevelsesøkonomi, kulturproduktion, kultursektor og kulturerhverv byder sig alle til for kommunikationen, 
og gør det muligt at overkomme det skel, der historisk har været mellem kultur og det kommercielle - det 
kulturelle og kommercielle kan nu sameksistere. Bedst eksemplificeres det ved SF’s Sohn der intet problem 
har med at kommunikere, om de mange kommercielle gevinster ved udviklingen af det danske kulturerhverv, 
mens han fortsat er modstander at kommerciel indflydelse på den rene kultur i amatøridrætten. 
  

Meningsindlejringer   

Borgeren Der skabes ikke betingelser for kommunikation om borgeren. 

Politikeren Det er en betingelse, at man som kulturpolitiker, anerkender at kultur og erhverv 
kan lære noget af hinanden og kan komme hinanden til gode. 

Kunstneren & 
Kulturen 

Det er en betingelse for kommunikationen, at kulturen skal finansieres. Samtidig 
iagttages kultur som nøglen til fremtidens arbejdsmarked og noget der skal lære 
fra sig til samfundet andre funktioner. 

 
 

3.1.10 Kulturkanon 
 
Fra forrige nedslag omkring Danmarks kreative potentiale, kunne det iagttages, hvordan kultur og erhverv 
smeltes sammen, og der skabes en hybrid kaldet kulturerhverv i den kulturpolitiske debat. Daværende 
kulturminister, Brian Mikkelsen, iagttog selv denne hybrid og anerkendte at kulturen i flere tilfælde kan være 
et middel for en række økonomiske og kommercielle hensyn. 
  
I dette nedslag kommer Fogh Rasmussens tanker om ekspertvældet til at fungere som modsætning til 
Mikkelsens Kulturkanon, ligesom ideen om den nytænkende, multikulturelle kultur der skal skabe 
fundamentet for fremtidens økonomi, udfordres af kanonen. Mikkelsens kanon er kulturbevarende og 
tilbageskuende, og den iagttager kultur anderledes i tidsdimensionen, end vi så det i forrige nedslag. Fokus er 
på kultur som fundament for en nation, ikke en økonomi. I det følgende vil det blive præsenteret, hvordan 
Mikkelsens Kulturkanon påvirker den kulturpolitiske debat, og hvordan iagttagelser skaber kulturbegrebet 
forskelligt gennem både sagsdimensionen og tidsdimensionen. 
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Hvem definerer kulturen? 
2001 er for eftertiden gået hen og blevet et årstal, der markerer et politisk systemskifte af større karakter. Fogh 
Rasmussens politiske forandring var i korte træk baseret på tre præmisser. En stram udlændingepolitik, en 
mere effektiv offentlig sektor og en ny retning for kulturen der betød et opgør med ekspertvælde og 
smagsdommeri, og at folkets meninger skulle komme til sin ret (Arnfred & Jessen 2014). Den sidste præmis 
havde stor betydning for den tid, Mikkelsen opererede inden for som kulturminister. Fogh havde med sin bog 
Fra socialstat til minimalstat og sin nytårstale fra 2002 sat liberale tanker i centrum for sin regeringsperiode. 
(Rasmussen 2002) Tanker som Mikkelsen, i modsætning til forrige nedslag, ville komme på kant med. 
  
En pressemeddelelse med titlen “Brian Mikkelsen vil have en national Kulturkanon” blev i december 2004 
udsendt af kulturministeriet (Kulturministeriet 2004). Pressemeddelelsen der afslørede Mikkelsens initiativ, 
skabte en del debat, om hvad en Kulturkanon skulle kunne, og hvorfor Danmark overhovedet har brug for en. 
Mikkelsens rationale for at Danmark skulle have en national Kulturkanon, baserede sig på en antagelse om, at 
Danmark var truet af en række ting, som f.eks. globaliseringen (Mikkelsen 2004). Denne bekymring kom 
ligeledes til udtryk i Globaliseringens modreaktion. 
  
Mikkelsens pressemeddelelse var forholdsvis kortfattet og indeholdt få argumenter for, hvorfor Danmark 
skulle have en Kulturkanon. Bl.a. står der: “Brian Mikkelsen afviser, at der er tale om smagsdommere, som 
skal udlægge, hvad der er god og dårlig kunst, men siger, at listerne skal skabe debat.” (Ritzau 2004). 
Sætningen afslører ikke hvorfor, men forsøger at imødekomme en del af den kritik der forventeligt ville 
komme. Og kritik kom der. Den kan nogenlunde inddeles i to. Der var dem, der kritiserede det indhold som 
Mikkelsen lagde op til, og der var dem der kritiserede, at staten skulle nedfælde eller diktere, hvad god kultur 
var. Kritikken kom hovedsageligt fra liberale stemmer, heriblandt fra Venstre og fra kulturlivet. 
Socialdemokratiets kulturordfører, Mette Frederiksen, blandede sig ikke synderligt i debatten, men hun 
noterede blot, at hun ikke troede en kanon ville gavne Danmark eller danskerne (Ritzau 2004).  
 
Kritikken der gik på om staten skulle definere, hvad kultur er, kan iagttages i følgende citat af Venstres 
folketingsmedlem, Birthe Rønn Hornbech (Bock 2004). Citatet er sigende for konflikten i den daværende 
regering, og konflikten mellem Mikkelsens og Fogh Rasmussens projekter. “Det rager ikke statsmagten, hvad 
familien Danmark har stående hjemme på reolen, eller hvilke museer den skal besøge. Staten skal ikke blande 
sig i, hvad danskerne skal synes er god kunst og kultur.” (Hornbech i Bock 2004). Her tilskriver Rønn 
Hornbech mening til kulturbegrebet ved at argumentere for, at kultur er subjektiv, at en stat ikke bør blande 
sig i den subjektivitet. Således sætter hun borgerens tilslutning til kulturen som det vigtigste, når det kommer 
til at bedømme, hvad god kultur er. Rønn Hornbech fortsætter: “Regeringen skal ikke belære folket på den 
måde. Det gør man kun i socialistiske stater. Det hører slet ikke hjemme i et liberalistisk samfund. Det er 
simpelthen statsautoriseret smagstyranni.” (Hornbech i Bock 2004). Her iagttager Rønn Hornbech 
kulturbegrebet gennem socialdimensionen ved at opstille et os/dem mellem stat og borger, hvor staten er 
belærende og tyrannisk pga. deres ønske om at definere god kultur, og hvor borgeren er den undertrykte der, i 
Rønn Hornbech iagttagelse, blot skal have lov at leve som, de ønsker. Nedenstående figur illustrerer hvordan 
ovenstående iagttagelser skaber et os omkring borgerne og et dem om eksperterne, der gennem Kulturkanonen 
definerer kulturen. 
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Også ikke kendte stemmer blandede sig i debatten. I Berlingske skrev en studerende i tråd med Rønn 
Hornbechs iagttagelse at: 
  

“Problemet med den af regeringen foreslåede Kulturkanon er, at den er styret af staten. Kunst, kultur 
og folkelighed bør styre staten, ikke omvendt. Hvad der er god kunst, skal bestemmes af befolkningen, 
ikke af bureaukrater og politisk udpegede kransekagefigurer.” (Karsbøl 2004). 

  
Vi genkender endnu en gang socialdimensionen i ovenstående iagttagelse, når kommunikationen indlejrer 
mening på en måde, hvor borgerne igen gøres til den afgørende aktør. Dermed gøres kulturbegrebet også 
relativistisk, som det bl.a. kunne ses i vores nedslag om Ungdomsoprøret i 68. Her er kulturen op til den enkelte 
at definere og dyrke. Forskellen er blot, at det dengang var kunstnerne der ikke længere skulle have patent på 
at definere begrebet. I modsætning til dette, kan vi i dag iagttage, hvordan kommunikation fra vores nedslag 
Armslængdeprincippet, har introduceret et semantisk reservoir af kommunikation, der i højere grad henvender 
sig til politikere. Med henvisning til tidligere nedslag får vi blik for, at det tidligere var kunstnere, der blev 
kritiseret for at definere kulturen, men at det i højere grad er politikere, der bliver kritiseret for at definere 
kulturen. Vi kan ligeledes iagttage, hvordan et semantisk reservoir etableret i nedslaget Armslængdeprincippet 
lever videre, da senere kommunikation knytter an til selv samme. 
  
Kritikken skriver sig ind i en forudgående debat, om hvem der må mene noget om kultur, og hvordan god 
kultur kan vurderes. Tidligere har det kunne iagttages, hvordan kultureliten blev iagttaget, og hvordan det 
krævede en speciel indsigt for at kunne bedømme god kultur. Den iagttagelse blev delt af især 1960’ernes 
politikere, der iagttog, at kulturen var af høj kvalitet, og at borgeren blot skulle tilvænnes denne. Det nye i 
denne kritik er, at politikeren sættes i modsætning til borgeren, hvor det tidligere har været kunstneren overfor 
borgeren. 
  
Todelt kritik i sagsdimensionen 
I det følgende vil det blive fremlagt, hvordan kritik af Kulturkanonen kløver verden på forskellige måder i 
sagsdimensionen. Folketingskandidat for Kristendemokraterne, Pernille Moll, udfolder her sin kritik: 
  

“Godt, at sportsminister Brian Mikkelsen er blevet opmærksom på den danske kulturarv. Men hans 
projekt er både elitært og indskrænket, når målet er at indfange dansk kulturhistorie og folkearv. Lad 
i stedet den nationale Kulturkanon handle om: Møbelkunst, kunsthåndværk, vævning etc. …” (Moll 
2004). 

  
Moll nævner i alt 19 ting, hun mener, at kanonen bør indeholde i stedet (Moll 2004). Moll iagttager Mikkelsens 
projekt som elitært, og søger at inddrage mere folkelighed i projektet. Dansk Folkepartis kulturordfører, Louise 
Frevert, iagttager også kanonen som elitær: 
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“Det kan godt være, at ministeren mener, at det skal være et borgerligt, finkulturelt tiltag med 
dannelse, men jeg vil ikke på forhånd være med til at udelukke ting, der har været typiske for 
udviklingen i den danske historie.” (Frevert i Ritzau 2004). 

 
For de to politikere mangler kanonen klang i befolkning, og således tilskriver kritikken, kommunikeret i 
sagsdimensionen, mening til kulturbegrebet som folkeligt, hvorfor det er folkets stemme, der vejer tungest, 
når det kommer til at vurdere, hvad god kultur er. Dermed er denne kritik i sagsdimensionen beslægtet med 
den i socialdimensionen, da begge har folkets vurdering som den efterstræbelsesværdige. 
  
Nedenstående figur A illustrerer, hvordan ovenstående iagttagelser kløver verden i sagsdimensionen, når de 
iagttager kulturen. Her tilskriver de mening til kulturbegrebet gennem sagsdimensionen, ved at tilbyde 
alternative kultur- og kunstprojekter for kommunikationen i bestræbelserne på at tilskrive mening til 
kulturbegrebet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovenstående figur B illustrerer, hvordan de følgende iagttagelser blikker kulturen som værende relativistisk 
og flydende, i modsætning til Mikkelsens simplificerede udlægning med Kulturkanonen. Louisianas direktør, 
Poul Erik Tøjner, siger f.eks.: “At vi ikke sætter ting på en liste eller lægger dem i en skuffe er jo noget af det, 
der giver kulturen liv.” (Tøjner i Rasmussen 2004). Morten Schmidt, direktør og medejer af arkitektfirmaet 
Schmidt, der tegnede den sorte diamant i København udtaler: 
 

“Skal vi nu hive den gamle parade med Georg Jensen, Sydney Opera, Fritz Hansen-møbler, osv. frem? 
Den kulturarv, vi har, kan vi altså ikke hvile på mere, for verden forandrer sig, og vi forandrer os. Jeg 
synes måske, at det er lidt fattigt, at man lægger det sådan ud. Det bliver meget simplificeret.” 
(Schmidt i Rasmusen 2004). 

  
Det er værd at minde læseren om at et af Mikkelsens bærende argumenter for, hvorfor kanonen skulle blive 
til, var ønsket om at skabe en kulturpolitisk debat. Tøjner iagttager her et rigt kulturliv, som han argumenterer 
for, står i modsætning til det at lave en Kulturkanon. For Tøjner er det relativismen, der giver liv til kulturen. 
Schmidt taler ind i samme tendens, når han fremstiller en kanon som fattig og simplificeret (Schmidt i 
Rasmusen 2004). I deres iagttagelser gavner en Kulturkanon ikke kulturen, da de ser relativisme, uorden og 
det flydende og dynamiske som forudsætning for kulturen. 
  
Kulturkanon som værn mod fremtiden 
Schmidt knytter an til Mikkelsens iagttagelse, når han blikker den risiko, der er forbundet med en verden i 
forandring. For Mikkelsen er den udvikling lig med en kanon, men for Schmidt betyder det lige modsat, at vi 
ikke kan hvile på en kulturarv. Fælles for de iagttagelser er, at vi genkender tidsdimensionen, hvilket vi vil 
uddybe i det følgende. 
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Efter Mikkelsen lancerede planerne om en Kulturkanon, udtaler han: “Amerikansk popkultur vælter indover 
os, og internettet gør, at vi også bliver påvirket indenfor alle andre kunstretninger. Så er det vigtigt, at vi 
værner om den del af det, som har bygget vores samfund op.” (Mikkelsen i Rasmussen 2004). Han iagttager, 
ligesom Schmidt, fremtiden som usikker. Mikkelsen iagttager, som det illustreres i nedenstående figur A, 
fremtiden som usikker, og fortiden som sikker, med kulturen som nøglen der kan lirke op for en bedre 
forståelse af fortiden. For Mikkelsen vil en bedre forståelse af fortiden, skabe tryghed i fremtiden. 
 

 
 

I modsætning til Mikkelsen viser ovenstående figur B, hvordan Schmidt iagttager fremtiden som usikker, 
fortiden som ligegyldig og kulturen som noget, der kan gøre en befolkning i stand til at modstå fremtiden. For 
Schmidt er kulturen det, der gør, at en befolkning kan udvikle sig i takt med fremtiden. For Mikkelsen er 
kulturen det, der gør en befolkning i stand til at forstå sig selv og dermed modstå fremtiden. Begge iagttager 
de kulturbegrebet i tidsdimensionen, men på to forskellige måder. 
 
Ydermere er det interessant, hvordan lige præcis amerikansk kultur iagttages som det negative. I vores nedslag 
Oprettelsen af TV2 blev amerikansk kultur iagttaget negativt af især Socialdemokratiet, mens Mikkelsens 
partifæller i De Konservative ikke iagttog det som et problem. Over tiden er ny mening altså kondenseret 
negativt omkring amerikansk kultur og dets indtog i Danmark. 
  
Mikkelsens kommunikation om hvorfor Danmark har brug for en Kulturkanon, kan opsummeres i to temaer, 
hvor en stor del af hans kommunikation udformer sig som modsvar på den kritik, han møder. Mikkelsens 
kommunikation kan inddeles således: 1) Kanonen skal skabe debat, ikke være facitliste. 2) Hvorfor er en kanon 
vigtig for samfundet? Vi har allerede vist, hvordan Mikkelsen iagttager den amerikanske kultur og internettet 
som en trussel, men en trussel mod hvad? I forrige citat nævner Mikkelsen, at det er samfundet, der skal 
beskyttes. Men det er ikke kun ude fra samfundet, at truslen kommer. 
  

“Sagen er jo, at vi for tiden slås med en mægtig fjende: Historieløsheden. Unge uden fornemmelse for 
den tid, der er gået forud. Unge uden fornødent kendskab til Danmarkshistorien. De historieløse 
generationer.” (Mikkelsen 2004). 

  
Det interessante her bliver, at Mikkelsen dermed iagttager en Kulturkanon og kultur som helhed som det, der 
kan modvirke problemet. Kulturen kan kurere historieløsheden. For Mikkelsen har kulturen så stor værdi og 
gennemslagskraft, at den kan kurere noget, der er sygt, hvis blot den formidles korrekt. Vi genkender endnu 
en gang tidsdimensionen i Mikkelsens iagttagelse, som også blev illustreret i ovenstående figur, når kulturen i 
nutiden bliver kur mod historieløsheden. Dette på baggrund af forventninger til en fremtidig generation, “der 
mangler den mest basale viden om landets kulturarv” og erfaringer fra datiden om, at kulturen kan modvirke 
historieløsheden (Mikkelsen 2004). Ligesom Bomholts iagttagelser i Oprettelsen af Ministeriet for kulturelle 
anliggender og Sølvhøjs iagttagelser i Kunstfond debatten og Rindalisme, er kulturen for Mikkelsen entydigt 
god, og borgerne er kun en smule formidling fra også at få øjnene op for det faktum. 
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Kulturkanonens formål 
I vores gennemgang af kritikken af Mikkelsen, fremhævedes et citat: “Kunst, kultur og folkelighed bør styre 
staten, ikke omvendt.” (Karsbøl 2004). For Mikkelsen er det statens opgave at uddanne borgerne med kultur, 
men for kritikere som Rønn Hornbech er det, som det blev fremlagt tidligere, borgernes egen opgave at udvikle 
kulturen. Dog er det også Mikkelsens ønske, at borgerne skal udvikle kulturen. Han iagttager blot en 
Kulturkanon som et startskud på denne udvikling:  
 
”Jeg opfatter Kulturkanonen som en slags kompas - som et udgangspunkt for samtale. Den skal ikke anvendes 
som et redskab fra statens side til at bestemme, hvad der er godt og skidt.” og han fortsætter: “Vi skal diskutere, 
hvorfor vi har demokrati, hvorfor ligestilling er så karakteristisk for Danmark, og hvorfor tolerance er sådan 
et godt dansk ord.” (Mikkelsen 2004). 
  
For Mikkelsen er det endelige mål med Kulturkanonen en debat. Og han iagttager sig selv og politikerne som 
nogle, der gennem en kanon kan sætte gang i den debat. Modsat, iagttages han selv af f.eks. Rønn Hornbech, 
som en der skal holde sig ude af den debat, hvis den skal være succesfuld. På spil er hermed, om politikerne 
kan være en del af den kulturpolitiske debat, hvis den skal være succesfuld. Det er bemærkelsesværdigt, 
hvordan Mikkelsen med sin kommunikation iagttager en debat om kultur som afgørende for kulturen, og at 
han med en kanon forsøger at sætte gang i en debat, men dermed blot får startet en debat om, at staten ikke må 
blande sig i den kulturpolitiske debat. Mikkelsens Kulturkanon startede som et projekt, der skulle værne 
befolkningen mod fremtiden, men som kommunikationen udviklede sig og kritikken ramte kanonen, blev det 
klart, at betingelserne for at deltage i den kulturpolitiske debat var, at man ikke måtte være politiker. Dette 
kom særligt til udtryk gennem iagttagelser i socialdimensionen, der blikkede kultur subjektivt, og som 
borgerne selv skulle være herre over. 
  
Kulturbegrebet blev af Mikkelsen, ligesom Bomholt og Sølvhøj, iagttaget som noget, der kunne uddanne og 
forbedre en befolknings tilstand. I dette tilfælde havde betingelserne for at deltage i kommunikationen dog 
forandret sig, så det ikke længere var muligt for politikerne at mene det. Det betød at kommunikationen 
forandrede sig til at handle om, om Mikkelsen måtte deltage i kommunikationen lige så meget, som det 
handlede om, hvad en Kulturkanon er og skulle kunne. 
  
I den endelige kanon der blev offentliggjort i 2006 står der: “Kanonen er tænkt som en introduktion til den 
danske kulturarv. Den er ikke en facitliste, men et kvalificeret udgangspunkt og grundlag for en fortsat debat 
om den danske kunst og kultur.” (Kulturministeriet 2006). Det synes, at kanonen har været meget igennem 
allerede før dens udgivelse, og at citatet søger at dække en række angrebsflanker af.  
  

3.1.10.1 Opsummering 
 
I dette nedslag har vi iagttaget, hvordan den kulturpolitiske debat ifm. Mikkelsens Kulturkanon har vist nye 
meningsindlejringer i forståelsen af kulturbegrebet. Debatten var præget af to aspekter, hvor den ene 
kondenserede mening om indholdet i kanonen gennem sagsdimensionen, og en anden der kløvede verden i 
socialdimensionen, og kondenserede mening om, hvem der måtte mene noget om kultur. Her blev det klart, 
hvordan at politikere som Mikkelsen ikke måtte bidrage til den kulturpolitiske debat, men i stedet kun starte 
den. Mikkelsen iagttog kanonen som svar på en række udefrakommende trusler mod Danmark, mens andre 
iagttog kanonen som ligegyldig og direkte skadende for dansk kultur. Det vigtigste bidrag fra nedslaget er dog, 
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den mening der er kondenseret om, hvordan politikere ikke må deltage i debatten på linje med eksperter og 
borgere. 
  

Meningsindlejringer   

Borgeren Borgeren kan ikke definere kulturen, men bliver iagttaget både som nogen der 
skal reddes gennem kendskab til mere kultur, og som nogen der truer samfundet 
grundet et ringe kendskab til kultur. 

Politikeren Der skabes betingelser for politikeren, der indskrænker dennes mulighed for at 
definere, hvad kultur er. 

Kunstneren & 
Kulturen 

Kulturen subjektiveres og relativeres. Samtidig iagttages det at kulturen er i fare 
og kan trues af andre ting i samfundet. 

  
 

3.1.11 Danmarkskanon 
 
I 2015 annoncerede kultur - og kirkeminister for Venstre, Bertel Haarder, at han ønskede at sætte gang i en 
såkaldt Danmarkskanon (Haarder i Danmarkskanon 2016). Den havde til formål at skabe en proces, hvor 
danskerne igennem en afstemning kunne blive enige om hvilke 10 værdier, der er vigtigst for Danmark. 
Haarders Danmarkskanon stadfæster delvist og udbygger armslængdeprincippet, og er med til at fastlægge 
betingelserne for, hvordan politikere kan kommunikere om kultur i Danmark. 
  
Dette nedslag vil ydermere behandle, hvordan Haarders kommunikation om Danmarkskanonen indlejrer 
mening i kulturbegrebet, når han iagttager, hvem der må mene noget om kultur, og hvad for noget kultur der 
er vigtigere end andet. Herudover viser det også, hvordan noget af kommunikationen i vores forrige nedslag 
udvikler sig og står frem på nye måder. F.eks. bruger debatten om Danmarkskanonen, Mikkelsens Kulturkanon 
som konstant referenceramme. 
  
Fra det nedslag så vi, hvordan armslængdeprincippet skabte ringe mulighedsbetingelser for politikere, for at 
kunne deltage i den kulturpolitiske debat, hvilket gjorde, at Mikkelsen kommunikerede om det at starte en 
kulturpolitisk debat, som vigtigere, end at definere hvad kultur er. Herudover viste det nedslag også, at debatten 
om deltagelsesbetingelser, kommunikeret gennem socialdimensionen, i høj grad overskyggede 
kommunikation i sagsdimensionen, der havde til formål at definere, hvad kultur er. Dette nedslag giver 
mulighed for at genbesøge forholdet mellem sagsdimensionen og socialdimension, og hvordan denne står frem 
i tiden omkring 2015 og 2016. 
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Politikeren afkobles 
I debatten ifm. Danmarkskanonen har Haarder to tilbagevendende argumenter. Det første handler om, at 
kanonen skal skabe debat. Det næste handler om, at danskerne skal blive klogere på, hvad der er vigtigst, og 
hvilke værdier der er værd at bevare. 
  
I en introduktionsvideo på Danmarkskanonens hjemmeside siger han følgende: “Vi har brug for at få en debat 
om hvad der er vigtigst og stå fast på, hvad der er vigtigt at have med ind i fremtiden.” Og fortsætter: “For 
meningen er jo at det skal skabe debat.” (Haarder i Regeringen 2016). 
  
På hans Facebookside skriver han forud for lanceringen følgende: “En Danmarkskanon er et dannelsesprojekt 
om den historie og kultur, der har formet vores samfund. Den skal skabe debat og bevidsthed om vore værdier, 
ikke fordi vi er bedre end andre, men fordi vi skal kende os selv og vore forudsætninger.” (Haarder i 
Danmarkskanon 2016). Det er tydeligt, hvordan Haarder ikke iagttager sig selv som en, der kan eller bør 
deltage i en debat om kultur, men derimod kun starte den. Haarder knytter kanonens succes til debatten om 
den, og det som danskerne beslutter sig for, som et resultat af debatten. Debatten gøres hermed til forudsætning 
for kulturen, og ikke som noget selvstændigt, eller som noget der kan handle om kulturen. Det er med andre 
ord vejen derhen, der bliver målet i sig selv. Som nævnt kommunikerer Haarder ret stringent, da han sjældent 
afviger fra de to budskaber, og bruger en del tid på at tale hans egen subjektivitet ned. Efter kanonens lancering 
udtaler han:  
 

“De kloge mennesker der har lavet beskrivelserne, har gjort det rigtig godt. Jeg har jo ikke blandet 
mig i processen. Jeg har startet det og så er det borgerne der har bestemt hvad der kunne kom ind, og 
så er det seks mennesker der har fundet ud af de tyve temaet der skulle stemmes om. Så jeg har ikke 
blandet mig i detaljerne, men jeg er positivt overrasket.” (Haarder i GO’aften Danmark 2016). 

  
Processen var således, at danskere kunne komme med forslag, som et udvalg af 6 kuratorer kogte ned til 20, 
der så blev stemt om, for at finde de 10 værdier. For Haarder er det et kvalitetsstempel, at han selv og ingen 
andre politikere har blandet sig i debatten. Haarder iagttager således gennem socialdimensionen ved at skabe 
et os/dem, hvor borgerne gøres til de privilegerede, hvis mening er vigtig, og hvor politikerne gøres uvigtige. 
I Haarders iagttagelse kan debatten om kultur kun foregå mellem borgere og kunstnere, ikke politikere. 
Dermed iagttager Haarder armslængdeprincippet som en grundlæggende forudsætning for ikke bare kultur, 
men også debatten om kultur. Som figuren herunder viser, kløver Haarder verden i socialdimensionen, og 
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skaber derfor betingelser for kommunikationen der gør, at politikere som ham selv ikke kan deltage i en debat 
om kultur, kun starte eller facilitere den. 
  

 
 
Mangfoldig kommunikation i den kulturpolitiske debat 
Haarders kanon fører ikke til samme debatomfang i socialdimensionen, som ved Mikkelsens Kulturkanon, 
hvor socialdimensionen dominerede, da det blev tydeligt, hvem der måtte mene noget om kultur. I stedet 
handler debatten videre herfra om, hvad kultur er, og flere kulturpersonligheder byder ind med deres 
iagttagelser. Fra diverse offentlige personligheder kan det læses, hvordan der kommunikeres i 
sagsdimensionen, når de hver især søger at byde ind med deres iagttagelser af kultur, og dermed hvad der 
burde fylde i Danmarkskanonen. 
  
F.eks., Nikolaj Cederholm, skuespiller, dramatiker, instruktør, iagttager kanonen således: “Frihed er for mig 
den vigtigste af de ti værdier i kanonen. Frihed er den største illusion og den sværeste at leve uden. Jeg undrer 
mig virkelig over, at den danske sang ikke er med i kanonen – og heller ikke blandt de 20 nominerede.” 
(Cederholm i Munk-Petersen 2016). 
  
Geeti Amiri, forfatter, radiovært på P1 og blogger, udtaler: “Det kommer lidt bag på mig, at religions-frihed 
ikke er med i kanonen.” (Amiri i Munk-Petersen 2016). Søren Hviid Pedersen fortsætter: “En Danmarkskanon 
burde kun bestå af én ting, nemlig kristendommen. Resten er bare overflødigt, eller decideret skadeligt hvis 
det ikke er forankret i en kristen verdens- og tilværelsesforståelse.” (Pedersen 2016). 
  
Kommunikationen tilbyder en mangfoldig række begreber, som kulturbegrebet kan knytte an til. Dog 
kondenseres mening for alvor i fraværet af kritik af Haarders projekt. Der eksisterer en mangfoldighed af 
mening om, at politikerne ikke bør blande sig i en debat om indholdet af Danmarkskanonen igennem 
socialdimensionen, hvor det er borgernes og kunstnernes holdninger, der iagttages som de vigtige. 
  
Især forskellen mellem Haarders Danmarkskanon og Mikkelsens Kulturkanon er bemærkelsesværdig. I dette 
nedslag kan det iagttages, hvordan Haarders iagttagelse af politikerne som afskåret fra debatten, bliver den 
dominerende iagttagelse, og det tillader en meget højere grad af kommunikation gennem sagsdimensionen. 
Det kan siges af Haarder lykkedes med at skabe en debat om, hvad kultur er, men samtidig kondenserer han 
mening om politikernes betingelser for at deltage i kommunikationen, der gjorde det svært for netop dem at 
deltage. 
  

3.1.11.1 Opsummering 
 
I dette nedslag kan det endnu en gang iagttages, hvordan der kondenseres mening om politikernes rolle i den 
kulturpolitiske debat som afkoblet. Forskellen fra tidligere nedslag ligger heri, at det er politikerne selv, der 
passiviserer sig selv gennem egen kommunikation, og at fokus dermed hovedsageligt kommer til at ligge på 
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sagsdimensionen der byder sig til mangfoldigt, gennem en debat om, hvad kultur er. Flere byder sig til, dog 
ingen politikere.  
  

Meningsindlejringer   

Borgeren Borgeren er med til at afgøre, hvad kultur er. 

Politiker Det bliver en betingelse i kommunikationen, at politikeren ikke byder ind med 
definitioner af, hvad kultur er. Politikeren kan dog starte en debat om, hvad kultur 
er, men ikke selv deltage. 

Kulturen & 
kunstneren 

Kulturen defineres af borgere og kunstnere. 

 
 

3.1.12 DFs kulturpolitiske indflydelse 
 
I det følgende nedslag iagttager vi, hvordan kommunikation fra Dansk Folkeparti begyndende i 2015 bidrager 
med en ny meningsindlejring til det semantiske reservoir. DF kondenserer, gennem sagsdimensionen, ny 
mening til kulturen som værende politisk, hvilket afviger fra tidligere meningsindlejring i nedslaget 
Armslængdeprincippet. Derudover kondenserer DF mening om provinsen som noget positivt for kulturen, 
hvilket bliver mødt med modstand gennem iagttagelser i socialdimensionen. Denne modstand knytter an til 
kommunikationen, vi kunne iagttage i Kunstfond debatten & Rindalismen og Armslængdeprincippet, hvor 
kunstnere beskrev kritikere af Statens Kunstfond som populistiske, og sig selv som de kvalificerede på 
kulturens område. 
  

 
 

DFs kulturpolitik 
I forbindelse med finanslovsforhandlingerne i 2015 kan det iagttages, hvordan kulturbegrebet blev genstand 
for DFs iagttagelser, da de udtrykker klare holdninger om, hvilke kulturtilbud der skulle støttes frem for andre. 
Daværende kulturordfører, Alex Ahrendtsen, udlægger det således: “Vi vil styrke dansk sprog, musik og 
kulturarv. Alt sammen med blikket rettet mod det Danmark, som ligger uden for hovedstadsområdet.” 
(Mailund & Petersen 2015). Kulturen skal ifølge Ahrendtsen: "... omprioriteres fra kunstmuseer som 
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Glyptoteket, Louisiana og Arken til kulturhistoriske museer uden for hovedstaden, så vi på den måde også 
styrker kulturen i provinsen.” (Mailund & Petersen 2015). 
  
Ahrendtsen markerer en klar distinktion mellem, hvad DF synes, der skal prioriteres inden for kulturen. 
Ahrendtsen udtaler sig om samme emne i Politiken, hvor han igen lægger vægt på at kulturarven og sproget er 
underprioriteret, og at alle støttekronerne ikke må gå til: “... moderne kunst og udstillinger i udlandet ...” 
(Heltoft & Benner 2015).  
  
I en artikel fra Ekstra Bladet iagttager Ahrendtsen igen, at der skal bruges flere penge på kulturhistorie frem 
for “... mærkelige moderne kunstinstallationer.” (Østergaard, Sahl, & Larsen 2016). Ahrendtsen iagttager 
ligeledes, at denne fokusering på provinsen er bedst for danskerne selv, da hovedparten af danskerne bor i 
provinsen, og at det dermed også er dem, der ligger hovedparten af skattekronerne: “... Hvis de [danskerne] 
fortsat skal bakke vores kulturpolitik op, så skal de selvfølgelig også have valuta for deres penge.” (Østergaard, 
Sahl, & Larsen 2016). DF iagttager hermed kultur som noget, der skal være til for den brede befolkning, der 
for hovedparten befinder sig uden for hovedstaden. Ligeledes iagttages det moderne og det internationale som 
i modsætningen til det brede. 
  
Til et spørgsmål om hvorvidt det ikke er et brud på armslængdeprincippet, svarer Ahrendtsen: “Men det er 
altså politikernes opgave at prioritere og sætte ord på den retning, vi skal gå.” (Heltoft & Benner 2015). Det 
kan dermed udledes at Ahrendtsen og DFs tilgang til kultur, er at der skal laves politik igennem prioriteringer 
og retning. 
  
I ovenstående kondenseres der mening om kulturbegrebet som noget, der skal være i provinsen frem for 
hovedstaden, og som noget der skal være kulturarv frem for kunst, og som noget der skal være dansk frem for 
udenlandsk. For Ahrendtsen og DF giver den iagttagelse af kulturen mest værdi for borgernes skattekroner, da 
det er denne kultur, der rammerne dansker bredest. 
  
I forbindelse med forhandlinger om medieforlig i 2018 kommer idéen om, hvad kulturen skal frem igen, når 
DF f.eks. mener, at et kommende mediehus skal ligge et bestemt antal kilometer fra hovedstaden. Kristian 
Thulesen Dahl: “Når vi har to taleradioer, og vi ønsker den ene flyttet til Vestdanmark, så kan man sige, at 
det kan være den ene eller den anden.” (Larsen 2018). Og DFs medieordfører Morten Marinus uddyber: “... 
det skal ligge i Jylland. Vi har hele tiden sagt, at vi skal til Jylland …” (Andersen & Weng 2019). Her fremstår 
det igen som et selvstændigt succeskriterium for kulturen, at der produceres radio tæt på, hvor den brede 
befolkningen er, nemlig uden for hovedstaden. 
  
Således lægger Dansk Folkepartis syn på, hvordan mediepolitikken bedst administreres sig i forlængelse af 
den meningskondensering Ahrendtsen skabte omkring kulturpolitikken, som bedst når den var provinsiel. 
Herudover kondenserer DF også mening omkring kulturen som politisk, når både Thulesen Dahl og 
Ahrendtsen anerkender, hvordan prioriteringer over hvilke museer der skal støttes, og hvor en taleradio skal 
placeres er politiske beslutninger, og ikke bør udlægges i armslængdeprincip. 
  
Denne kondensering af mening sker i sagsdimensionen, da DF iagttager, hvad kultur er, og hvad det ikke er. 
DF skaber en meningskondensering omkring kulturen som værende politisk styret, provinsiel, og som 
afgørende ift. at sikre dansk sprog og kulturarv. Det står i modsætning til kultur som underlagt armslængde, 
moderne og centreret i hovedstaden og til tider i udlandet. Denne kløven af kulturbegrebet kan ses i 
nedenstående figur:  
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Første gang denne anknytning viser sig er i nedslaget omkring Kunstfond debatten & Rindalismen. Her 
kondenserer kritikere af Statens Kunstfond mening, omkring kultur som værende forbundet med hovedstaden 
og gennemsyret af uforståelig moderne kunst. Samme kritik går igen i Ahrendtsens iagttagelse, ligesom 
iagttagelsen af at befolkningen ikke får nok for deres skattekroner i den nuværende kulturpolitik, optræder 
igen i dette nedslag. Dog adskiller DF’s kommunikation sig afgørende, da de iagttager kulturen som 
grundlæggende politisk, hvor kritikerne af Statens Kunstfond iagttog den som apolitisk. 
  
At DF iagttager kulturen som politisk, bidrager med ny meningsindlejring, som påvirker det semantiske 
reservoir med nye anknytningsmuligheder. Da Ahrendtsen kommunikerer politisk om kulturen i 2015, gør 
kulturminister, Bertel Haarder, det modsatte, som vi har vist i nedslaget Danmarkskanon. Ligeledes gør 
Thulesen Dahl det i 2018, samtidig med at senere kulturminister Bock gør det modsatte, i nedslaget om 
Medieforliget, som vi vil vise i kommende analyser. Bock og Haarder bidrog begge til, at kondensere mening 
omkring armslængdeprincippet som altafgørende for kulturen, og knyttede an til årtiers kommunikation fra 
bl.a. Hilden, Mikkelsen og Sohn. I modsætning går DF til angreb på armslængdeprincippet og påvirker det 
semantiske reservoir, ved at kondensere mening gennem sagsdimension omkring kultur som politisk. 
  
Kritik af DF’s politiske tilgang til kultur 
I modsætning til den meningskondensering vi kan iagttage i DFs iagttagelser i ovenstående, vil det følgende 
fremlægge en meningskondensering, der står tydeligt frem i forløbet omkring Radio24syvs lukning i 2019. 
Den meningskondensering fremstår som kritik af, at radioen skal lukke, og er drevet frem af iagttagelser fra 
aktører tilknyttet Radio24syv, men også politikere og andre kulturpersonligheder. 
  
DF’s angreb på armslængdeprincippet går ikke ubemærket hen i den kulturpolitiske debat. Modsætningen 
kulminerer, da Radio24syv i 2019 må lukke som resultat af, at ledelsen i Berlingske Medier ikke ønskede at 
drive radioen videre, når 70% af produktionen skulle foregå minimum 140 km væk fra hovedstaden. Et krav 
som DF fik indført i Medieforliget. Radio24syv lukkede endeligt i oktober 2019, hvilket medførte en del debat 
og kritik af DF, men som vi vil vise herunder, er kritikken i 2019 resultat af en meningskondensering, der over 
en årrække er opstået som modsætning til DF’s kommunikation omkring kultur. 
  
I en kronik på bagkant af Radio24syvs lukning skriver daværende programchefer Mads Brügger og Mikael 
Bertelsen i Berlingske, at “... politikerne med åbne øjne smadrer en radiostation, som mod alle odds blev en 
succes” samt “I vor tid føler alle politikere sig som programchefer” (Bertelsen & Brügger 2019). Citaterne 
afslører, at de iagttager lukningen af Radio24syv som politisk motiveret. Tidligere journalist på Radio24syv, 
Asger Juhl, skriver: “... folkevalgtes politiske beslutninger lukket et kritisk medie …” samt: “I tirsdags huggede 
statens institutioner i skikkelse af Radio- og tv-nævnet Radio24syv af ved roden.” (Juhl 2019). 
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De iagttager alle tre hvordan armslængdeprincippet brydes, da det stod klart, at Radio24syv ikke ville fortsætte. 
Herudover iagttager Juhl, hvordan Radio- og tv-nævnet, der er oprettet for at sikre armslængde, handlede som 
en politisk forlænget arm fra statens og politikernes side. 
  
Årsagen til at politikerne lukkede Radio24syv, skal i denne iagttagelse findes i den meningskondensering, som 
vi har vist ovenfor. Brügger tweetede i kølvandet på Radio24syvs lukning: “Grundet politisk chikane og 
magtmisbrug fra Socialdemokratiet og populistpartiet DF, lukker den nationale public service radio 
Radio24syv.” (oversat fra engelsk) (Brügger 2019). I føromtalte kronik skriver Brügger og Bertelsen også, at 
provinspopulisterne kommer efter dem, at DF fik tv-serien 1864 på finansloven, og at armslængden ligger i 
ruiner (Bertelsen & Brügger 2019). 
  
Ovenstående iagttagelser samler sig i en meningskondensering omkring lukningen af Radio24syv, der mod 
alle odds blev en succes, som værende uberettiget (Bertelsen & Brügger 2019). Vi kan derfor iagttage, hvordan 
lukningen af Radio24syv bygger videre på lignende meningskondensering konstitueret af DF’s kritikere 
omkring 2015. F.eks. iagttog museumsdirektør for Glyptoteket, Flemming Friborg, i 2015, at Ahrendtsens 
kulturpolitik var visionsløs, og han understregede, at Glyptoteket var vigtig for dansk kultur og i øvrigt havde 
høje besøgstal, på trods af at det lå i hovedstaden (Mailund & Petersen 2015). De Radikales Marianne Jelved 
knyttede ligeledes an, ved at iagttage DF’s resultater på kulturområdet ved finansloven i 2015 således: “Det 
har intet med armslængde, objektivitet eller prioriteringer at gøre. Det er rent stemmekøb.” (Mailund & 
Petersen 2015). Jelved iagttager, at DF’s prioriteringer over kulturen bryder med armslængdeprincippet, for at 
skaffe opbakning blandt befolkningen. Tidligere kulturredaktør og daværende opinionsredaktør på Jyllands 
Posten, Palle Weis, når samme konklusion, da han skriver at DF ønsker benhård styring af kultur uden skelen 
til armslængdeprincip, når DF ønsker at omprioritere midler fra museer til kulturtiltag i partiets egne 
valgkredse (Weis 2018). 
  
Således samler politikere, mediefolk og kulturpersonligheders iagttagelser en meningskondensering omkring 
DF og deres kulturpolitik, som populistisk, som modstandere af hovedstadsområdet og som brydende med 
armslængdeprincippet, i deres forsøg på at skabe politiske resultater for egen vindings skyld. 
  
Socialdimensionen optræder 
I ovenstående iagttagelser genkender vi, hvordan socialdimensionen optræder, når verden kløves i os/dem. 
Dette kommer til udtryk, når der iagttages hvilken rolle politikere må spille ift. kultur. Vi får her blik for, 
hvordan iagttagelserne gennem socialdimensionen knytter an til tidligere iagttagelser i denne analysedel. 
Navnlig iagttagelser fra en række kunstnere i nedslaget om Kunstfond debatten & Rindalismen, og fra 
politikere og kunstnere i nedslaget om Armslængdeprincippet. I de to nedslag kondenseres der mening om, 
hvem der må definere, hvad kultur er, og hvem der i forlængelse må bidrage til at prioritere over, hvem der 
skal modtage statsstøtte. 
  
I nedslaget om Kunstfond debatten & Rindalismen skabte kunstnere som Poul Henningsen, Henning Koppel 
og Villy Sørensen et os/dem, hvor de markerede sig selv som dem med forstand på kultur, og som dem med 
retten til at tale og prioritere over midlerne gennem den nyoprettede Statens Kunstfond. Dengang iagttog 
kunstnerne, hvordan Rindalisterne var populistiske modsat dem selv, der var de kvalificerede. Ligeledes 
iagttages der i dette nedslag, hvordan DF er de populistiske og politiske, mens det samtidig iagttages, hvordan 
der findes andre aktører, som er kvalificerede til at styre kulturen. Ligeledes iagttager især Brügger og 
Bertelsen en forskel på os-siden af forskellen, som bundet op på storbyen og dem, der eksisterer i provinsen. 
Et element af Rindalismen var kløften mellem land og by, der vendes på hovedet i denne 
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meningskondensering, hvor DF beskyldes for at tilgodese provinsen og fremstilles som provinspopulister. I 
den ovenstående kommunikation ligger også en implicit kritik af DF’s vælgere, da DF kritiseres for kun at 
føre kulturpolitik som “stemmekøb”. Dermed iagttages den del af befolkningen, der støtter DF som nogle, der 
ikke kan sætte pris på den kultur, der står i modsætning til det, DF ønsker at prioritere. Samtidig understreges 
det, at DF er populistiske, men at det os der dækker over f.eks. Brügger og Bertelsen er kvalificerede da de 
ikke er populistiske. 
  
I nedslaget om Armslængdeprincippet kondenseres der ligeledes mening i socialdimensionen, når der blandt 
politikere og kulturpersonligheder iagttages et os/dem, hvor politikere ikke må have holdninger til, hvordan og 
hvad der støttes. Dette udlægges i stedet til de faglige personer i kulturbranchen. Den kommunikation iagttager 
vi også en anknytning til i dette nedslag gennem socialdimensionen. Således tegner iagttagelsen gennem 
socialdimensionen sig således op: 

 
  
Kritikere af Radio24syvs lukning og DF’s meningskondensering af kulturen, iagttager gennem 
socialdimensionen, hvordan DF som politikere ikke må have en holdning til kultur. Det gøres ved at skabe et 
os/dem i kommunikationen, hvor der kondenseres mening om DF som værende provinspopulister, mens man 
iagttager, at man selv har rettighed til at bestemme over kulturen, da man er mest kvalificeret. Således knytter 
iagttagelserne an til kommunikation i Kunstfond debatten & Rindalismen og Armslængdeprincippet. 
  

3.1.12.1 Opsummering 
 
Gennem sagsdimensionen kondenserede DF ny mening om kulturen som politisk, hvilket indlejrer en 
anderledes mening til kulturbegrebet, end vi f.eks. så i Armslængdeprincippet. I 2019 lukker Radio24syv 
bl.a. grundet et krav fra DF om, at FM4 båndet skal varetages 140 km fra København, hvilket resulterer i at 
en modsvarende kommunikation blusser op. DF har i forvejen kondenseret mening omkring provinsen som 
positiv for kulturen. Den kondensering modsvares af en række kulturfolk og politikere, der gennem 
socialdimensionen, forsøger at diskvalificere DFs politiske legitimitet på kulturområdet, ved at kondensere 
mening omkring, at DF bryder med armslængdeprincippet på populistisk vis for at skaffe stemmer. 
  

Meningsindlejringer   

Borgeren Borgerne iagttages af DF som nogle der skal have kulturværdi for deres 
skattekroner. Kritikerne af DF iagttager at borgernes stemmer kan købes med 
kulturpolitik. 

Politikeren Iagttages af DF som værende nogle der kan styre kulturen, men samtidig af 
kritikerne som nogle der skal holde armslængdeprincip. 
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Kulturen & 
kunstneren 

Kulturkløften opstår på ny. 

  

3.1.13 Medieforliget 
 
I det følgende nedslag vil det blive iagttaget, hvordan mediepolitik endnu en gang bliver centrum for den 
kulturpolitiske debat under forhandlingerne om medieforliget i 2018. Her vil vi analysere, hvordan iagttagelser 
af kulturen indlejrer ny mening til begrebet. Medieforliget spillede en central rolle i den kulturpolitiske debat, 
og denne frembragte en række forskellige iagttagelser af kulturbegrebet fra især daværende kulturminister, 
Mette Bock. Samtidig viste mediepolitikken sig som et af de mest profilerede kulturpolitiske områder. 
  
I nedslag vises det, hvordan Bock kondenserer mening omkring kultur, nærmere bestemt medierne som noget, 
der skal diversificeres i et forsøg på at hæve kvaliteten. Konkret iagttager Bock, at DR ikke varetager sin 
opgave med at producere public service tilfredsstillende. Dette betyder, at Bock ønsker at omfordele midler 
fra DR til private medieaktører, der, i hendes iagttagelse kan levere den nødvendige kvalitet. Bocks iagttagelser 
og den tilhørende debat, bidrager gennem sagsdimensionen til forståelsen af kulturbegrebet. Det sker, når der 
kondenseres mening omkring kultur og medier som noget, der lever bedst på markedsvilkår. Den 
kommunikation knytter an til et semantisk reservoir af kommunikation, fra nedslaget om Oprettelsen af TV2. 
 

 
 
Markedsliggørelse af mediepolitikken 
I april 2018 fremlægger regeringen, med Bock i spidsen, et udspil til en ny medieaftale, der bl.a. indeholder 
25% reduktion af DRs budget. Regeringens ambition var klar: 
  

“Med en række initiativer ønsker regeringen at sikre befolkningen adgang til et mangfoldigt udbud af 
dansk kvalitetsindhold, der understøtter dansk demokrati, sprog og kultur. Dansk kvalitetsindhold skal 
kunne produceres og distribueres af både private medier og offentligt ejede medier” 
(Kulturministeriet 2018a: 1). 

  
Ovenstående citat indfanger hovedpointerne i Bocks iagttagelse af en kulturpolitisk indsats, som ifølge hende, 
skulle sætte kulturen fri. Det kan iagttages, hvordan Bock understreger behovet for at sikre et mangfoldigt 
udbud af dansk kvalitetsindhold, som ikke er bundet op på én ledende distributør, men som kan produceres af 
forskellige aktører. Den iagttagelse får afgørende betydning for DR, som skulle: “... omlægges fra den brede 
mediemastodont, som DR er i dag, til et markant fyrtårn inden for bl.a. nyheder, kultur og læring.” 
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(Kulturministeriet 2018b: 5). En omlægning af “DR som mediemastodont” blev iagttaget af Bock som værende 
nødvendig for at kunne sikre et mangfoldigt udbud af kvalitetsindhold: 
  

“jeg synes, vi har talt rigtig meget kvantitet, når vi har talt DR i de senere år. Jeg vil meget gerne 
have, at vi får en kvalitetsdiskussion i stedet for. Jeg siger ikke, at DR leverer dårlig kvalitet, men vi 
skal have fokus væk fra kun at tale kvantitet til også at tale kvalitet” (Maach 2018).  

 
Det bliver i Bocks iagttagelser klart, hvordan den kulturpolitiske indsats kræver et indgreb, der understøtter 
kvaliteten i det indhold, der produceres. I samme stil kan det iagttages, hvordan Bock også blikker et behov 
for at støtte kvalitet frem for kvantitet, ved at: “... sikre bedre balancer i det danske mediebillede.” 
(Kulturministeriet 2018a: 1). Bock iagttager her det danske mediebillede i ubalance, da en medieinstitution 
som DR ifølge hende har vokset sig for stor. Årsagen til ubalancen i medieudbuddet forklarer hun ved at sige, 
at: “Konkurrencen er skæv i dag, og der er brug for at give de private medier bedre rammevilkår.” 
(Kulturministeriet 2018a: 1). Reduktionen i DR skal, ifølge Bock, udligne en skævhed i mediebilledet, så der 
fremover prioriteres mindre indhold med mere kvalitet. Det betyder at DR skal afgive produktion, da de ikke 
længere skal: “... sende alt til alle.” (Kulturministeriet 2018a: 2). 
  
Den samme pointe kommer også til udtryk i Kulturministeriets forligsudspil, da de iagttager, at: “DRs danske 
kvalitetsindhold skal skærpes” (Kulturministeriet 2018a: 1). Fælles for Bocks iagttagelser er, at de kondenserer 
mening omkring et behov for at prioritere mediers kvalitetsindhold. Bock forklarer ydermere: “Der er, i min 
optik, klart behov for mere plads til både dybere og bredere kulturformidling i en tid præget af det hastige og 
letfordøjelige.” (Bock 2018). Der samler sig en særlig mening i Bocks iagttagelser, som understreger et behov 
for at øge kvalitetsindholdet bredt i de danske medier. 
  
En ny mangfoldighed opstår 
Iagttagelsen af et behov for at prioritere kvaliteten, kunne ligeledes identificeres i vores nedslag om Oprettelsen 
af TV2, hvor daværende kulturminister, Jakobsen, også kommunikerede behovet for at prioritere kvaliteten i 
kulturen gennem mangfoldighed. Her blev det iagttaget, hvordan en konkurrencesituation kunne bidrage til at 
skabe kvalitet og mangfoldighed i medieudbuddet. På lige fod med dette, argumenter Bock også for, at en øget 
konkurrencesituation vil kunne hæve både kvaliteten og mangfoldigheden: “Der skal være et mangfoldigt tv-
udbud. Der igangsættes derfor et udbud af en ny tv-kanal med kulturindhold og folkeoplysning.” 
(Kulturministeriet 2018a: 5). Det kan iagttages, hvordan der skal udbydes nye tv-kanaler, samtidig med at 
DR’s antal af flow Tv-kanaler skal: “... reduceres fra i dag seks til maksimalt fire.” (Kulturministeriet 2018a: 
2). I forlængelse heraf forklarer Bock, hvordan medieudbuddet skal mangfoldiggøres: 
  

“Der skal desuden være medier, der kan favne efterspørgslen på både gamle og nye medier. Desuden 
skal dansk kvalitetsindhold kunne produceres og distribueres af både private medier og offentligt ejede 
medier.” (Kulturministeriet 2018a: 1). 

  
På baggrund af ovenstående kan det iagttages, hvordan Bock, i samme stil som med Jakobsens iagttagelser, 
sidestiller produktionen af kvalitetsindhold med en privatisering af medier. Bock iagttager et behov for at øge 
private mediers vilkår på baggrund af rationalet om, at dansk kvalitetsindhold skal kunne produceres af: “både 
private medier og offentligt ejede medier” (Kulturministeriet 2018b: 3). Når Bock iagttager et behov for at 
skabe bedre balance i det danske mediebillede, handler det om at udligne den ubalance, der har været mellem 
private medier og offentligt ejede medier. Her vil DR stadig være: “… den kulturinstitution, der får massivt 
mest støtte, og det kan man producere meget kvalitetsindhold på” (Maach 2018). Alligevel iagttages det som 
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nødvendigt, for at kunne opretholde den generelle kvalitet i medieudbuddet, at kulturen sættes fri på en måde, 
hvor private medier får bedre vilkår. Dette fordi: “Konkurrencen er skæv i dag, og der er brug for at give de 
private medier bedre rammevilkår.” (Kulturministeriet 2018b: 3). 
  
Udover at samle mening om et behov for mere kvalitetsindhold, kondenserer Bocks iagttagelser også, på 
baggrund af dette nedslags citater, mening om en skævhed eller ubalance i det danske mediebillede. Det bliver 
interessant at iagttage, hvordan Bocks iagttagelser af et medieudbud i ubalance knytter an til de samme 
iagttagelser, som vi identificerede i vores nedslag om Oprettelsen af TV2 i 1985. Dette kommer til udtryk, 
fordi begge nedslag samler mening om en kultur - her symboliseret ved medieudbuddet, der lever bedre på 
markedsvilkår. 

 
I ovenstående figur kan vi iagttage, at kommunikationen kløver verden i sagsdimensionen, når der 
kommunikeres om medieudbuddet, og hvad god kultur er. Dette kommer til udtryk i Bocks iagttagelser, når 
hun kommunikerer om behovet for et markedsgjort medieudbud frem for alt andet. Denne iagttagelse er 
gennemtrængende i Bocks iagttagelse af både danske medier, men også public service. Dette kommer særligt 
til udtryk, når hun som repræsentant for regeringen udtaler, at: “Regeringen ønsker derfor at påbegynde en 
privatisering af TV 2.” (Kulturministeriet 2018b: 3). Eller når hun iagttager, at der er et større behov for, at: 
“private aktører skal have bedre mulighed for at bidrage til udbuddet af dansk kvalitetsindhold” 
(Kulturministeriet 2018a: 6). Bocks iagttagelser af behovet for øget udligning mellem private og offentlige 
aktører muliggør, at kunne blikke hvordan en markedsliggørelse af det danske mediebillede, ifølge hende, 
udligner en eksisterende skævhed, og dermed sikrer kvalitetsindhold. 
  
Public service som kernebegreb for kritikken 
Bocks iagttagelse af hvor medierne, som del af kulturpolitikken skal bevæge sig hen, møder en del kritik, 
hvoraf den mest afgørende florerer rundt om begrebet public service. Public service bliver også afgørende for 
Bocks kommunikation, da hun iagttager, hvordan public service i højere grad end tidligere er et delt ansvar 
mellem private og offentlige aktører. Bock iagttager public service som noget, alle medier kan levere, hvorfor 
staten kan tillade sig at skære i DR og støtte andre private medier (Bock 2017). 
 
Bock udgiver før forhandlingerne om medieforliget flere kronikker der viser hendes iagttagelse af public 
service begrebet. I Altinget skriver hun: “Det er en myte, at public service kun kan leveres af statsejede eller 
statsstøttede midler. Posen skal rystes.” (Bock 2017). Og i et interview til Journalisten omkring hendes nye 
public service kontrakt udtaler hun: ”Vi laver begrænsningen, fordi dagbladene igennem mange år har sagt, 
at det har sat dem i en urimelig konkurrencesituation, fordi dagbladene også har nogle økonomiske 
udfordringer. Så dem har vi lyttet til.” (Nyhus 2017). 
  
Det er klart, hvordan Bock iagttager public service, som værende muligt at opnå gennem privatisering og øget 
konkurrence blandt medier. I hendes iagttagelse er public service ikke kun koblet til DR, men kan leveres af 
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alle. Som figuren viser, tilføjer hun public service til hendes meningskondensering omkring den markedsgjorte 
kultur, som værende den ønskværdige. 

 
Brugen af public service begrebet som noget der bakker op om en markedsliggørelse af mediepolitikken, rejser 
bl.a. kritik fra medieforsker Julie Mejse Münter Lassen, der udtaler følgende: “Regeringen kommer til at bryde 
med grundlæggende public service- principper, hvis man gør DR meget mere smalt end i dag.” (Fejerskov & 
Benner 2018). I opposition til Bocks iagttagelse iagttager Lassen, at en markedsliggørelse af det medieudbud 
DR dækker, vil få negative konsekvenser for dansk public service. I hendes iagttagelse er DR garant for netop 
public service, og hun iagttager det som at bryde med netop public servicens grundlæggende principper. Også 
Socialdemokratiets daværende kulturordfører, Mogens Jensen, er kritisk over for Bock iagttagelser: 
 

“Kulturministeren forsøger at bilde befolkningen ind, at hvis man skærer 25 pct. af DRs budget, 
svarende til 900 mio. kr., så vil det ikke få konsekvenser for produktionen af dansksproget public 
service-indhold. Det er ganske enkelt løgn.” (Jensen 2018). 

  
Jensen iagttager, ligesom Lassen, et forhold mellem DRs størrelse og mængden af public service, der står i 
skarp kontrast til Bocks. Tidligere chefredaktør på TV2 og nuværende chefredaktør på BT, Michael Dyrby, 
udtaler ydermere at regeringens besparelser: “... tvinger DR tilbage, til hvor de var i midten af 90’erne og var 
ved at dø.” (Fejerskov & Benner 2018). Dyrby går endnu længere end Lassen i sin kritik, og iagttager DR som 
værende potentielt truet på livet, som følge af medieforliget. 
  
Den samlede kritik af Bocks iagttagelser kondenserer mening i sagsdimensionen, om ydersiden af Bocks 
iagttagede forskel. Her iagttager de god kultur som noget, der udøves af DR, og public service som noget der 
bedst lykkedes udfoldet af DR. 

 
  
Dermed får vi blik for, at begge sider af ovenstående forskel, kan iagttages i den kulturpolitiske debat. Kritikere 
af Bock bidrager alle til at kondensere mening omkring DR som garant for public service, og om Bocks 
besparelser som en trussel mod public service. Det sidste står i kontrast til Bocks iagttagelse af, at public 
service kan forbedres, hvis man sparer i DR. 
  
Den iagttagelse deler tidligere chef for DR Ultra, DR Ramasjang og tidligere radiovært på radio24syv, Kirstine 
Vinderskov, der understreger i det følgende, hvordan public service ikke bør forbeholdes DR: 
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“Public service bor i indholdet og ikke i DR byen eller på DRs kanaler. Og der er mange producenter 
uden for DR, der laver public service-indhold idag ... Fremtidens public service er derimod at være 
der, hvor danskerne er, med uafhængig kvalitet - også selv om det er på kommercielle platforme eller 
i et kommercielt selskab.” (Vinderskov 2018). 

  
I Vinderskovs iagttagelser er public service noget, der kan og bør eksistere sammen med et konkurrenceudsat 
medieudbud, afkoblet fra DR. Det kan også iagttages, hvordan Vinderskov i ovenstående citat knytter an til 
Bocks iagttagelser, af fordelene ved et markedsliggjort public service udbud. Vi kan derfor iagttage, hvordan 
der også i den kulturpolitiske debat knyttes an til Bocks kommunikation, da den tilhørende mening tilslutter 
sig hendes iagttagelse om kulturen og medieudbud på markedsvilkår. Det var da også denne iagttagelse, der 
endte med at gennemsyre det medieforlig regeringen og dens støttepartier landede i 2018 (Kulturministeriet 
2018b). Der opstår en ny meningsindlejring i måden public service begrebet byder sig til for kommunikationen 
i den kulturpolitiske debat. Hvor begrebet tidligere blev brugt af aktører, som ovenfor eksemplificeret ved bl.a. 
Jensen, til at beskrive, hvordan DR producerede særligt godt indhold, kan begrebet nu rumme at blive brugt 
som argument for en markedsliggørelse af medieudbuddet. 
  
En Metadebat 
Det er bemærkelsesværdigt, hvordan det kan iagttages, at debatten om medieforliget har aktualiseret den 
kulturpolitiske debat og inkluderet flere i selvsamme. I slipstrømmen på Bocks medieforlig kan det nemlig 
iagttages, hvordan den kulturpolitiske debat blev mere dominerende i mediebilledet. Politisk kommentator, 
Søs Marie Serup, iagttager, hvordan Bock har positioneret sig selv i den politiske debat og taget ansvar for at 
genoplive den: 
  

“Men bemærk, at dette medieudspil har fået partilederne på banen - og med lys i øjnene - både før, 
under og efter præsentationen. Det er længe siden, kulturen har været så højt placeret på den politiske 
dagsorden - og så længe. Kulturminister Mette Bock er det, man inden for pædagogikken ville kalde 
‘en tydelig voksen’ i det politiske miljø.” (Serup 2018). 

  
Den kulturpolitiske debat var i tiden efter offentliggørelsen af medieforliget mere aktuel, end det var set længe. 
Medieforliget aktualiserede en debat om public service, som legitimerede en mere generel kulturpolitisk debat. 
Dette kom, ifølge Serup, til udtryk, fordi: “... det er afgørende for kultur- og mediedebatten, at den bevæger 
sig væk fra konsensusrundkeredsen.” (Serup 2018). Ovenstående iagttagelser understreger Serups pointe om 
en genoplivning af den kulturpolitiske debat, der centrerer sig omkring public service, herunder særligt DRs 
public serviceformidling og -forpligtelser. Debatten om især, hvad public service er, har gjort det nemmere at 
knytte an til kommunikationen 
  
Det kan iagttages, hvordan den kulturpolitiske debat er blevet lettere at knytte an til, fordi den blive mere 
konkret, når der diskuteres om f.eks. X-Factor er public service eller ej. Derudover kan det iagttages, at der en 
generel spredning i iagttagelserne af grænserne for public service, og hvem der skal formidle dette. Netop dette 
kan også iagttages som en præmis for, at den kulturpolitiske debat er blevet iagttaget genoplivet som følge af 
medieforliget. 
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3.1.13.1 Opsummering 
 
I dette nedslag har vi vist, hvordan kulturminister Bock, i forbindelse med medieforliget i 2018, kondenserer 
mening omkring kultur på en ny måde. Bocks iagttagelser bidrager til at kondensere mening omkring den 
markedsgjorte kultur som ønskværdig i dansk kulturpolitik. Hun iagttager, hvordan DR ikke leverer den 
fornødne kvalitet, og ser besparelser på netop DR som vejen til at sikre den kvalitet. Samtidig ønsker hun at 
åbne public service begrebet op, så flere private aktører også har mulighed for at levere public service og blive 
økonomisk belønnet af staten. Alt dette kondenserer mening omkring kulturen som værende bedst, når den er 
markedsgjort og kreeret af flest mulige mangfoldige aktører. Der opstår en ny meningsindlejring, når begrebet 
public service byder sig anderledes til for det semantiske reservoir, og optræder som noget, der bidrager til 
Bocks kommunikation om markedsliggørelsen af mediepolitikken. Denne afviger fra forståelsen af DR som 
garant for selve public service begrebet. 
  

Meningsindlejringer   

Borgeren Borgerens medievaner som afgørende for medieudbuddet, gøres til en betingelse 
for kommunikation. Det er borgerens behov, som både kulturen og politikerne 
skal indfri. 

Politikeren Betingelsen bliver her, at man som kulturpolitiker skal sikre public service for 
borgerens skyld. 

Kunstneren & 
Kulturen 

Der skabes betingelser for iagttagelsen af kultur, som noget der koster penge og 
som er til for borgerens skyld. 

  
  

3.1.14 Hjælpepakkerne 
 
Sidste nedslag i semantikanalysen omhandler de hjælpepakker regeringen, i forbindelsen med Covid-19, har 
givet til dele af erhvervslivet. Hjælpepakkerne har sat gang i en debat om hvilke dele af erhvervslivet, der skal 
dækkes, men også om sektorer som kulturlivet skal omfattes af statens redningskranse. Helt konkret har den 
Socialdemokratiske kulturminister, Joy Mogensen, været særdeles aktiv da, hun først afviste separate 
hjælpepakker, og dernæst fik forhandlet en række pakker på plads til kulturlivet. 
  
Efter en årrække med kulturpolitik der primært kredsede sig om mediepolitik, som det blev eksemplificeret i 
Medieforliget, vil det følgende vise, hvordan Covid-19-krisen genoplivede en substantiel debat om kulturen. 
Nedslaget vil kaste lys på forholdet mellem kulturliv og erhvervsliv og politikeres og kulturlivets egne 
iagttagelser af, hvad forskellene er på disse. Iagttagelser i dette nedslag vil nærmere bestemt fremvise, hvordan 
kulturminister Mogensens blik på og forståelse af kulturen, afviger fra kulturaktørers iagttagelser. Det vil 
ydermere blive analyseret i dette nedslag, hvordan forskellige måder at kondensere mening i kulturbegrebet 
samler sig, idet Mogensen efter megen kritik lancerer hjælpepakker til kulturlivet. 
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Mogensen over for kritikerne 
I slutningen af marts 2020 havde regeringen præsenteret en række af de hjælpepakker, der, i deres øjne, skulle 
sikre det danske erhvervsliv i første fase af Covid-19-krisen. Dog begyndte flere kulturordførere på 
Christiansborg og dele af kulturlivet, at efterspørge pakker med særskilt sigte mod kulturen (Pagh-Schlegel 
2020). Svaret fra Mogensen var i første omgang, at regeringen ønskede at behandle alle ens, og at kulturen var 
dækket ind i regeringens eksisterende pakker. Mogensen argumenterede i Berlingske d. 25. marts således: 
  

“Det er ikke kun kulturlivet, der har problemer lige nu, og alle skal behandles ens. Kulturlivet står sig 
bedst ved at være en del af samfundet ... Her kan kulturlivet søge på linje med alle andre, og jeg vil 
hellere have kulturdanmark med under de generelle pakker. Jeg er med på, at mange 
kulturinstitutioner har en kludetæppeøkonomi, men kulturen er jo ikke et appendiks til samfundet.” 
(Borup 2020). 

  
I Mogensens iagttagelse dækker pakkerne hele samfundet, og dermed også kulturlivet. Hun iagttager kulturen, 
som ligeværdig med resten af samfundet og resten af erhvervslivet. Hun iagttager videre i samme spor: 
“Hvorfor er det, at kulturlivet ikke kan høre, at vi også taler til kulturlivet, når vi taler til hele samfundet? ... 
Men de problemer, som kulturlivet står med, er hverken mindre eller større end andres.” (Borup 2020). 
  
I Mogensens iagttagelse indgår kulturlivet som en del af det samlede samfund, og hun forsøger dermed at 
kommunikere om samfundet uden forskel og om kulturen som værende allestedsnærværende. Dette kan 
illustreres i nedenstående forskel, hvor det kan iagttages, at Mogensen blikker kulturen som værende en del af 
samfundet fremfor en særskilt ting. 

 

 
Ovenstående udtalelser af Mogensen kan ydermere iagttages som et forsøg på at imødekomme en del af den 
kritik, kulturlivet har mødt hende med. Radiovært og skuespiller Hassan Preisler; direktør i Have 
Kommunikation, Christian Have samt Louisianas direktør, Poul Erik Tøjner kritiserede ministeren, da de 
mener, at netop kulturen bør spille en særlig rolle i en krisetid. Have udtaler: 
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“Vi har gennem historien set, at kulturen og kunsten altid har skullet samle stumperne og læge sårene 
efter store kriser eller omvæltninger i et samfund. Det vil ikke være den samme verden, vi vender 
tilbage til. Der kommer til at være mange store spørgsmål i den danske befolkning efter dette her.” 
(Olsen 2020). 

  
Preisler argumenterer i samme spor: 
  

“... nu skal kunsten og kulturlivet vise sit værd, og nu skal vi slå på tromme for den funktion, kulturen 
kan have i forhold til at motivere et fællesskab. Intet om, at det er nødvendigt, at vi holder liv i den del 
af vores samfund, så de store fortællinger om os bevares i denne tid, hvor vi i den grad har brug for 
dem.” (Olsen 2020). 

  
Begge iagttager de kulturen som noget andet end en del af samfundet, der kan støttes på linje med andet 
erhverv. For dem er kulturen forudsætningen for samfundet, og en nøgle til at samfundet kan finde tilbage til 
sig selv efter krisen. Nedenstående figur illustrerer kritikernes samlede iagttagelse af kulturen i 
sagsdimensionen, som værende en forudsætning for samfundet, frem for en del af samfundet.  

 

 
Louisiana direktør Tøjner iagttager således: “Kulturen repræsenterer alt det, vi savner. Vi er en livsnerve i 
samfundet. Folk længes efter at samles om gode oplevelser. Dem kan kulturen give dem, når det her er 
overstået.” (Olsen 2020). Ligeledes har Tøjner fokus på kulturens evne til at skabe fællesskab og samle 
befolkningen op, hvilket både Mogensen og statsminister Mette Frederiksen har understreget som afgørende i 
håbet om at imødekomme krisen bedst muligt. Forskellen på kulturministeren og hendes kritikeres iagttagelser 
bliver, hvordan de iagttager kulturen over for samfundet. Mogensen iagttager dem som én og mener dermed, 
at hvis man hjælper samfundet, så hjælpes kulturen automatisk, mens kritikerne iagttager kulturen som en 
forudsætning for samfundet, og konkluderer dermed at kulturen fortjener et særligt fokus. 
  
Mogensens hjælpepakker 
Efter debatten har udfoldet sig annoncerer Mogensen d. 28. marts, at hun alligevel vil indkalde til forhandlinger 
om separate hjælpepakker til kulturen. Ifølge Mogensen skyldes hendes velvilje nu, at dele at kulturlivet ikke 
har været tilfredsstillende dækket ind af pakkerne. Hendes velvilje skyldes dermed ikke, at hun har ændret 
iagttagelsen, men blot at kulturlivet ikke har været ordentligt dækket ind, og at hun som bekendt ønsker “... at 
alle skal behandles ens.” (Mogensen 2020). 
  
I en kronik i Politiken, der har til formål at forklare Mogensens visioner på kulturområdet, er Mogensens 
gennemgående argumentet, at kulturen er en del af samfundet. Hun skriver i kronikken, at kulturen ikke er en 
luksus del af samfundet, ikke noget accessory eller noget der er berettiget til støtte uden modkrav. “En person 
der maler på lærred er ikke mere vigtig end en der maler på vægge” (Mogensen 2020), skriver hun. Hun 
skriver også: “Vi skal have et liv – også et kulturliv – fyldt med oplevelser og skaberkraft at vende tilbage til, 
når vores hverdag begynder igen.” (Mogensen 2020). Igen er det tydeligt, hvordan kulturlivet er en del at det 
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samlede liv. Hun iagttager kulturen som del af livet, en del af samfundet og som noget, der er lige med alt 
andet. Hverken vigtigere eller mindre vigtig. 
  

“... det sikkerhedsnet, vi spænder ud under kulturlivet, er det samme. som det vi spænder ud under 
resten af samfundet – under håndværkere og restaurationsmedarbejdere. Vi er, mere end nogensinde, 
i samme båd. Og det er en dårlig tid at sejle sin egen sø i.” (Mogensen 2020). 

  
Lighedstanken gentages. Ingen er over fællesskabet for Mogensen, heller ikke kulturen. Det kan iagttages, at 
Mogensen udelukkende forhandler hjælpepakker, fordi hun mærker, at dele af kulturen ikke er dækket 
tilfredsstillende ind under regeringens eksisterende pakker. 
  
Efter d. 28. marts forhandler Mogensen en række pakker for kulturlivet på plads (Pagh-Schlegel 2020). Det 
specifikke i de forhandlinger, vil vi ikke beskæftige os med. Vi er derimod interesseret i den debat som forløbet 
satte gang i, og hvordan kulturen iagttages forskelligt af debattens aktører. Mogensen fortsætter med sine 
beskrevne iagttagelser, hvor kernen er at kulturen ikke skal særbehandles. 
  
Blandt Folketingets kulturordførere er stemningen, at regeringen må gøre, hvad de kan for at redde så meget 
som muligt. Dog byder hverken de Radikales, Zenia Stampe; Dansk Folkepartis, Pernille Bendixen, eller 
Venstres, Britt Bager, ind med argumenter for, hvorfor lige præcis kulturen skal støttes mere end alle andre 
(Ritzau 2020). Den slags argumenter kommer i stedet fra kulturlivet, der ikke er bange for at forklare, hvorfor 
de bør nyde privilegeret støtte. 
  
Som det blev vist tidligere iagttager dele af kulturlivet, kulturen som forudsætningen for samfundet gennem 
sagsdimensionen. Kulturen bliver det, som kan få samfundet på fode igen, og bør derfor nyde særlig støtte i 
krisetiderne. I samme kredse opstår mening omkring kultur som noget, der bør støttes ekstra af samme årsag. 
Musicalproducent, Jesper Winge Leisner, udtaler: “Det tager år og atter år at bygge kvalitetskultur op. Og 
hvis vi først er væk, er vi væk. Det er et tilbageslag, som det vil tage år at indhente, hvis det her går rigtigt 
galt.” (Leisner i Borup 2020). Det syn deles af Christian Have, og bruges igen til at understrege kulturens 
særlige position, ved at iagttage det som noget umisteligt og skrøbeligt, der ikke kan reddes, hvis det først er 
væk (Olsen 2020). Det er kulturen som er afgørende for samfundet, der bliver meningsfuld for denne 
kommunikation, og giver svaret på, om kulturen skal støttes mere end andre. 
  

3.1.14.1 Opsummering 
 
Debatten, der afledes af Covid-19-krisens hjælpepakker, afslører en forskel i, hvordan kulturen iagttages af 
hhv. kulturministeren og det kulturliv, der modtager støtte. Mogensen iagttager alle som en lige stor del af 
samfundet, hvorfor hun ikke ser grund til forskelsbehandling. På den anden side iagttager kulturlivet kulturen 
som særlig værdifuld for samfundet, og dermed værd at støtte mere end andre dele af samfundet. Vi kan 
iagttage, hvordan Mogensens iagttagelser kløver kulturbegrebet på en anderledes måde end hidtil set i 
sagsdimensionen, hvorfor vi genkender ny meningsindlejring og dermed nye anknytningsmuligheder for 
kommunikationen fremadrettet. Hvor kommunikationen i tidligere nedslag kløvede sagsdimensionen, ved at 
markere kulturen på markedsvilkår i Medieforliget, eller kulturen der defineres af folket i Danmarkskanon, så 
bidrager dette nedslag med en forståelse af kulturbegrebet, som værende en allestedsnærværende del af 
samfundet. Dette sker gennem Mogensens iagttagelser og som en forudsætning for samfundet gennem 
kritikernes iagttagelser. Vi får ydermere blik for i dette nedslag, hvordan to forskellige iagttagelser af kulturen, 
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gennem sagsdimensionen, eksisterer på samme tid, og at de kan eksistere samtidig, fordi de ender ud med at 
ville have det samme, nemlig hjælpepakker til kulturlivet. 
  

Meningsindlejringer   

Borgeren Iagttages som nogen der har brug for kultur nu og i fremtiden. 

Politikeren Politikerne ansvarliggøres som nogle, der forventes at holde hånden under 
kulturlivet på lige fod med samfundets andre funktioner. 

Kulturen & 
kunstneren 

Kulturen iagttages på to måder. Den ene iagttager kulturen som en del af 
samfundet på lige fod med andre områder. Den anden iagttager kultur som 
forudsætningen for samfundet, noget der står uden for og derfor skal behandles 
anderledes. 

  

3.1.15 Delkonklusion 
 
Den semantiske analyse har muliggjort en forståelse af, hvordan forskellige iagttagelser over tid har 
kondenseret mening om kulturbegrebet i den kulturpoliske debat. Analysen har givet os blik for, hvordan nye 
iagttagelser helt konkret har indlejret ny mening i kulturbegrebet over tid. Dette ved at iagttage kulturen, 
gennem en eller flere af de tre meningsdimensioner, på en måde, der afviger fra tidligere. Analysen har 
muliggjort, at vi kan svare på vores arbejdsspørgsmål: 
  
Hvordan indlejres mening i kulturbegrebet i den kulturpolitiske debat siden oprettelsen af Kulturministeriet? 
  
I nedenstående skema er det skitseret, hvordan kulturbegrebet er tilskrevet forskellig mening i den 
kulturpolitiske debat, hvordan meningsindlejring er foretaget gennem meningsdimensioner, og hvilken mening 
der kondenseres for hhv. borgeren, politikeren og kulturen. 
 

Nedslag Meningsdimension Meningskondensering i 
temaer 

1961: 
Oprettelsen af 
Ministeriet for 
Kulturelle 
Anliggender 

●   Sagsdimensionen 
○   Kultur skal støttes / ikke styres 
○   Kultur skal udbredes / kultur 

for de få 
●   Socialdimensionen 

○   Os der går ind for fri kultur / 
Dem der vil definere kultur 

●   Tidsdimensionen 
○   - 

Borgeren: 
-    Passiv. Har godt af 

kultur 
  
Politikeren: 

-    Skal udbrede kultur 
  
Kulturen & Kunstneren: 

-    Ufejlbarlig 
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1965: 
Kunstfondsdebatten & 
Rindalismen 

●   Sagsdimensionen 
○   Decentralisering / kultur for få 
○   Kultur er uværdig at støtte / 

staten skal støtte kultur 
●   Socialdimensionen 

○   Os der forstår kunst og kultur / 
Dem der ikke forstår kunst og 
kultur 

○   Os, folket / Dem, de forkælede 
kunstnere 

○   Os, viden om kultur / Dem, 
økonomisk styrede og 
uvidende om kultur 

●   Tidsdimensionen 
○   - 

Borgeren: 
-    Aktiv aktør, der 

blander sig 
  
Politikeren: 

-    Skal udbrede kultur, 
for samfundets skyld 

  
Kulturen & Kunstneren: 

-    Ikke ufejlbarlig, 
kunstnere er ude af trit 
med befolkningen 

  

1968: 
Ungdomsoprøret i 
1968 

●   Sagsdimensionen 
○   Kultur som inkluderende / 

Kultur er én ting 
●   Socialdimensionen 

○   Os der deltager i Kultur / Dem 
der ikke deltager 

●   Tidsdimensionen 
○   - 

Borgeren: 
-    Med til at definere 

kultur 
  
Politikeren: 

-    Udbrede kultur med 
decentralisering 

  
Kulturen & Kunstneren: 

-    Subjektiv. Alle kan 
lave kultur 

  

1977: 
Kulturelt demokrati 

●   Sagsdimensionen 
○   Kultur er et middel til 

fremskridt / Kultur er et 
forbrugsgode 

○   Kulturen er subjektiv og 
frisættende / Kultur er central 
og kun til gavn for én social 
klasse 

●   Socialdimensionen 
○   - 

●   Tidsdimensionen 
○   - 

Borgeren: 
-    Har godt af kultur 

  
Politikeren: 

-    Skal udbrede kulturen 
for samfundets skyld 

  
Kulturen & Kunstneren: 

-    Fri sat og ufejlbarlig 
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1980: 
Kulturens dualisme 

●   Sagsdimensionen 
○   Kultur er to ting: etableret og 

folkelig / kultur er subjektiv 
○   Vigtig kultur / uvigtig kultur 

●   Socialdimensionen 
○   Os, de professionelle / Dem, 

amatører og hobbykunstnere 
●   Tidsdimensionen 

○   - 

Borgeren: 
-    Amatører 

  
Politikeren: 

-    Skal beskæftige sig 
med professionel kultur 

  
Kulturen & Kunstneren: 

-    Kløves i amatør og 
professionel 

  

1985: Oprettelsen af 
TV2 

●   Sagsdimensionen 
○   Kultur er mangfoldighed og 

TV2 / snævert udbud og DR 
○   Fri kultur og økonomi / 

Mangel på kultur og intet TV2 
●   Socialdimensionen 

○   - 
●   Tidsdimensionen 

○   - 

Borgeren: 
-    I centrum gennem 

forbrugervalg 
  
Politikeren: 

-    Økonomisk ansvarlig 
  
Kulturen & Kunstneren: 

-    Nye forudsætninger: 
publikum og 
finansiering 

  

1994: 
Armslængde- 
princippet 

●   Sagsdimensionen 
○   - 

●   Socialdimensionen 
○   Os, politikere der ikke kan 

have holdninger til 
kulturstøtten / Dem, de faglige 
kunstnere der bestemmer 
støtten 

○   Os, politikere der ikke kan 
have holdninger til kulturen / 
Dem, de faglige kunstnere der 
er de eneste, der må have 
holdninger til kulturen 

●   Tidsdimensionen 
○   - 

Borgeren: 
-    Kan ikke definere 

kultur 
  
Politikeren: 

-    Må ikke definere kultur 
  
Kulturen & Kunstneren: 

-    Kan og må definere 
kultur 
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1995: 
Globaliseringens 
modreaktion 

●   Sagsdimensionen 
○   Kultur er dansk identitet og 

sprog / Globaliseringen og 
amerikansk og engelsk sprog 

●   Socialdimensionen 
○   - 

●   Tidsdimensionen 
○   I fremtiden skal der tages 

nødvendige tilsvarende 
kulturpolitiske tiltag / datiden 
er usikker grundet 
globaliseringen 

  

Borgeren: 
-    Beskyttes mod 

globalisering 
  
Politikeren: 

-    Beskytter DK og 
danskhed 

  
Kulturen & Kunstneren: 

-    Garant for danskhed og 
beskytter mod 
globalisering 

  

2000: 
Kulturerhverv 

●   Sagsdimensionen 
○   Kultur skal konkurrere på 

markedsvilkår og er fri / Fri 
kultur, der ikke kan 
sameksistere med 
kommercielle vilkår 

●   Socialdimensionen 
○   - 

●   Tidsdimensionen 
○   Fremtiden, kulturen skal sikre 

dansk eksport / Datiden, 
klassiske produktionsarbejdere 

Borgeren: 
-      

  
Politikeren: 

-    Kulturerhvervets 
potentiale anerkendes 

  
Kulturen & Kunstneren: 

-    Nøglen til fremtidens 
økonomi og 
arbejdsmarked 

  

2004: 
Kulturkanon 

●   Sagsdimensionen 
○   Kultur er alternativ og 

relativistisk / Kulturkanon 
●   Socialdimensionen 

○   Os, borgere der ikke kan 
definere kulturen / Dem, 
eksperter der kan definere 
kulturen 

●   Tidsdimensionen 
○   Fremtid, kulturen er i fare / 

Datid, kultur er sikker og 
ligegyldig 

Borgeren: 
-    Ikke kulturel nok, skal 

beskyttes 
  
Politikeren: 

-    Kan ikke definere 
kultur, kun starte debat 

  
Kulturen & Kunstneren 

-    Truet. Kunstnerne kan 
definere 
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2015: 
Danmarkskanon 

●   Sagsdimensionen 
○   - 

●   Socialdimensionen 
○   Os, politikere der skaber debat 

/ Dem, borgere og kunstnere 
der debatterer kultur 

●   Tidsdimensionen 
○   - 

Borgeren: 
-    Kan definere kultur 

  
Politikeren: 

-    Kan ikke definere 
kultur, kun starte debat 

  
Kulturen & Kunstneren: 

-    Kan defineres af 
borgere og kunstnere 

  

2015: DFs 
kulturpolitiske 
indflydelse 

●   Sagsdimensionen 
○   Kulturarv er dansk kulturarv / 

Kultur er udenlandsk, kunst og 
styret af armslængdeprincippet 

●   Socialdimensionen 
○   Os, kvalificerede 

kulturpersoner fra byen der må 
bestemme over kulturen / Dem, 
populisterne fra landet 

●   Tidsdimensionen 
○   - 

Borgeren: 
-    Skal have kulturværdi 

for deres penge. 
  
Politikeren: 

-    Kan styre kulturen, 
men kritiseres for at 
gøre det af kritikere 

  
Kulturen & Kunstneren: 

-    Kulturkløft genoplives 
  

2018: Medieforliget ●   Sagsdimensionen 
○   Kultur er mangfoldig, 

konkurrenceudsat, diverst / 
monopol, DR, snævert 

○   Kultur er public service, 
konkurrenceudsatte medier, 
kvalitet / Monopol, DR, 
snævert udbud 

●   Socialdimensionen 
○   - 

●   Tidsdimensionen 
○   - 

Borgeren: 
-    I centrum. Politikeren 

og kulturen skal indfri 
behov 

  
Politikeren: 

-    Skal sikre public 
service for borgerens 
skyld 

  
Kulturen & Kunstneren: 

-    Det skal finansieres, og 
det er til for borgerens 
skyld 
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2020: 
Hjælpepakkerne 

●   Sagsdimensionen 
○   Kultur som en del af 

samfundet / Kultur uden for 
samfundet 

○   Kultur som forudsætning for 
samfundet / Kultur ikke en del 
af samfundet 

●   Socialdimensionen 
○   - 

●   Tidsdimensionen 
○   - 

Borgeren: 
-    Har brug for kultur nu 

og i fremtiden 
  
Politikeren: 

-    Ansvarliggøres. 
Forventes at redde 
kulturen 

  
Kulturen & Kunstneren: 

-    Kultur som 
forudsætningen for 
samfund / Kultur som 
del af samfund. 

  

  
 

3.1.15.1 Hvor efterlader semantikanalysen os? 
 
I denne opsummering vil vi forsøge at samle op på de store strømninger, der har præget udviklingen i 
forståelsen af kulturbegrebet. Hvor ovenstående skema går mere detaljeret til værks, vil vi her forsøge at 
fortælle den store historie om kulturbegrebet, som genstand for kulturpolitisk debat, og markere de 
meningsindlejringer vi iagttager har haft afgørende betydning for begrebets udvikling. 
  
Starter vi ved Kulturministeriets fader, Bomholt, har hans ide om at støtte ikke styre indlejret afgørende mening 
til forståelsen af, hvordan politikere kan agere på det kulturpolitiske område. For Bomholt, der skulle 
administrere et helt nyt politikområde, hvor kulturen blev konsumeret af et fåtal, var iagttagelsen om at støtte 
ikke styre en måde at kondensere mening om en kultur, der var ensidigt god og blot skulle udbredes til 
befolkningen. Det var på mange måder den antagelse, som Rindalismen knyttede an til, da bevægelsen 
protesterede mod, at kulturen skulle udbredes til en befolkning, der ifølge Rindalismen ikke ville have den - 
eller i hvert fald ikke betale for den. Under kunstfond debatten blev det klart, at ikke alle havde en opfattelse 
af kultur som ensidig god, og når staten, der mente at kultur var godt, begyndte at bruge offentlige midler på 
kultur, åbenbarede protesterne sig. For første gang sås en modreaktion mod den meningsindlejring, som både 
politikere og kunstnere abonnerede på. I samme retning gik det ved Ungdomsoprøret i 1968, hvor kulturen 
blev subjektiveret, hvilket betød, at det var op til den enkelte at definere, hvad kultur var. Den 
meningsindlejring overlevede ind i 1970’erne, hvor ideen om det kulturelle demokrati, supplerede med 
ambitioner om at udbrede kulturen til alle dele af samfundet. Den ide knyttede an til Bomholts ambitioner, 
men abonnerede ikke på samme måde på en prædefineret ide om, hvad kultur var. 
  
I 1980’erne, hvor en konservativ regering leder Danmark, fremstår nye meningsindlejringer i kulturbegrebet. 
En skelnen mellem amatør og professionel kultur, tillader politikerne at prioritere politisk mellem de to. Her 
står det professionelle frem som politisk i modsætning til amatørerne. Den distinktion lægger kimen til 
meningsindlejringer, der iagttager kulturen og det kommercielle i samspil med hinanden. God kultur er dén 
der også klarer sig godt kommercielt. Den ide gennemsyrer også oprettelsen af TV2, der med 
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reklamefinansiering forandrer måden, man tænker Tv-mediet. Man bliver her opmærksom på, at kultur koster 
penge, og kulturens egenskab som kommerciel bliver afgørende for, hvilken kultur der skal eksistere. 
  
Under TV2-debatten opstår en frygt for udenlandskproduceret kultur, som en potentialitet i kommunikationen, 
men frygten aktualiseres i den kulturpolitiske debat i midten af 1990’erne. Her blev der kondenseret mening, 
om kulturens evne til at beskytte mod det udefrakommende, der i form af amerikansk kultur truer det danske 
sprog og dansk kultur. Det udefrakommende som trussel mod dansk kultur manifesteres ligeledes, når begrebet 
kulturerhverv står frem i debatten. Begrebet opstår, da man iagttager, at det danske arbejdsmarked er under 
forandring, og at kulturen og erhvervslivet må spille sammen som svar på den udfordring. Det medfører endnu 
engang en sammensmeltning af kulturens og erhvervslivets interesser. 
  
Den ide overlever regeringsskiftet i 2001, hvor Fogh Rasmussen overtager magten, og Mikkelsen bliver 
kulturminister. Mikkelsens projekt, Kulturkanonen, bliver omdrejningspunkt for debatten i starten af 
2000’erne og manifesterer et begreb, der blev opfundet i midten af 1990’erne, men trækker tråde tilbage til 
Bomholts ide om at støtte ikke styre. Armslængdeprincippet, der blev coinet af Socialdemokraten Jytte Hilden, 
rammer Mikkelsen, da han med sin kanon forsøger at beskrive, hvad vigtig kultur er for Danmark. I stedet gør 
meningskondenseringen omkring armslængdeprincippet, at Mikkelsen diskvalificeres som aktør i den 
kulturpolitiske debat. Armslængdeprincippet blev til i midten af 1990’erne, som forsøg på at definere hvad en 
kulturpolitikers beføjelser er, og dækker over at prioriteter for kulturen udlægges til ekspertudvalg, som 
Bomholt gjorde med Statens Kunstfond. 
  
Den meningskondensering var senere kulturminister, Bertel Haarder, opmærksom på, da han i 2015 lancerer 
en Danmarkskanon. Her er det op til borgeren, med lidt kyndig hjælp fra en ekspertgruppe, at stemme på hvilke 
elementer, der skal optræde i kanonen. Haarder holder armslængde og manifesterer, at kulturpolitikere ikke 
kan blande sig i den kulturpolitiske debat. Nærmest samtidig iagttager vi det komplet modsatte. Dansk 
Folkeparti udnytter deres placering som støtteparti for den Venstre-ledede regering, til at trumfe en række 
kulturpolitiske sejre igennem. Her står udflytningen og den senere lukning af Radio24syv frem som den mest 
markante. DF blev kritiseret af både kulturlivet og kollegaer for at bryde armslængdeprincippet, i et forsøg på 
at fiske stemmer i provinsen. Samme tendens så vi ifm. Medieforliget, hvor Bock forhandlede et forlig 
igennem, der skar 20% af støtten til DR. Her forandrede hun meningsindlejringen i begrebet public service, så 
også private medier kunne yde public service. Bocks kulturpolitiske ageren kritiseres ligeledes for brud på 
armslængdeprincippet. 
  
Vores semantikanalyse afsluttes, ved iagttagelser af kulturbegrebet ifm. statens hjælpepakker ved Covid-19-
krisen i foråret 2020. Her modtager kulturminister, Mogensen, stor kritik fra kulturlivet, da hun iagttager 
kulturen på niveau med andre dele af erhvervslivet, der også modtager hjælpepakker. Kulturlivet iagttager 
kulturen som særlig vigtig for samfundet, hvorfor denne skal behandles anderledes fra politisk hold. Vores 
semantiske analyse har således vist, hvordan meningsindlejringen udvikles over tid, men også hvordan mening 
fastlåses og gentages. F.eks. ideen om armslængde, der har optrådt på forskellige former flere steder i analysen. 
Ligeledes har forholdet mellem kulturen og det kommercielle optrådt forskelligt, afhængig af iagttager og tid. 
Noget mening formår altså at bestå, mens andet forandres over tid. Analysen bidrager til besvarelsen på vores 
samlede problemformulering, da vi nu er i stand til at behandle de betingelser for kommunikation 
meningsindlejringen i kulturbegrebet, har skabt for den kulturpolitiske debat. 
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3.2 Analysedel 2 - Den kulturpolitiske debats vakuum 
 
Semantikanalysen har muliggjort, at vi nu kan iagttage, hvordan iagttagelser i den kulturpolitiske debat, siden 
stiftelsen af Ministeriet for kulturelle anliggender (senere Kulturministeriet) i 1961, har aktualiseret skiftende 
meningskondensering til kulturbegrebet. I denne analysedel vil vi bygge videre på vores forståelse af 
kulturbegrebets tilblivelse, da vi vil behandle det grundlæggende støtte/styre-paradoks og herefter 
betingelserne for den nutidige kulturpolitiske debat. Flere gange viser kommunikationen sig som paradoksal 
pga. af støtte/styre-paradokset. Vi finder det interessant at vise, hvordan kommunikationen fortsætter på trods 
af den umulighed som støtte/styre-paradokset skaber, og hvilke betingelser den videre kommunikation skaber 
for den kulturpolitiske debat. Denne analysedel bidrager, sammen med semantikanalysen, til at kunne rejse en 
samtidsdiagnostik, og svarer helt konkret på arbejdsspørgsmål 2: 
  
Hvordan skaber afparadokseringen af støtte/styre-paradokset betingelser for kommunikationen i den 
kulturpolitiske debat? 
  
Vi genkender støtte/styre-paradokset i det følgende, når vi kan iagttage, at den umarkerede side folder sig ind 
på egen inderside og dermed laver et re-entry. Som det blev redegjort for i analysestrategien, er vores blik i 
Analysedel 2 funderet i La Cour og Lauritzens udlæggelse af forskellige typer af paradokser og deres 
afparadokseringer (La Cour & Lauritzen uå.). Denne analysedel vil vise, hvordan støtte/styre-paradokset, af 
typen A-fordi-ikke-A, går igen i den kulturpolitiske debat. Kendetegnende for denne type af paradokser er, at 
de på trods af indlejrede umuligheder, alligevel formår at holde kommunikationen i live. Dette kommer f.eks. 
til udtryk gennem etablering af nye og kreative distinktioner i kommunikationen, som omgår den indledende 
paradoksale distinktion (La Cour & Lauritzen uå.). 
  
Vi iagttager støtte/styre-paradokset i første nedslag om Oprettelsen af Ministeriet for kulturelle anliggender, 
og kan i løbet af vores semantikanalyse iagttage, hvordan det er grundlæggende for det meste af 
kommunikationen. Løbende skifter det flere steder form, men forbliver intakt. Vi undersøger derfor paradokset 
lineært, som det udvikler sig i løbet at semantikanalysen fra Oprettelsen af Ministeriet for kulturelle 
anliggender til nedslaget om Hjælpepakkerne. Samtidig iagttager vi paradoksets afparadokseringer, og 
hvordan disse skaber betingelser for nutidens kulturpolitiske debat. 
  

3.2.1 Nedslag 1-4: Støtte/styre-paradoksets tilblivelse 
 
Da Kulturministeriet oprettes i 1961 gøres det med devisen “støtte, ikke styre” som skabelsesberetning. Det 
var grundpræmissen, da man i 1960’erne ønskede at politisere kulturen. Kulturen har eksisteret delvist adskilt 
fra politikken i årtusinder. Delvist, da der altid har været brugt statslige midler til kulturformål, såsom støtte 
til forfattere, Det Kongelige Teater og kunstmuseer (Petersen 1969), i langt tid før Kulturministeriets 
oprettelse. Nybruddet lå i ønsket om at have ét ministerium, der kunne administrere kulturen og derigennem 
udvikle kulturen i samfundet. For ministeriets fader, Julius Bomholt, betød ministeriet, at han kunne 
gennemføre en række af de visioner, han havde på samfundets vegne. Visioner der lå ud over at udvikle 
kulturen, men med kulturen som middel. 
  
Ifølge Luhmann opererer det politiske system efter koden styre/ikke-styre med magt som medium. Det er den 
kode, Ministeriet for kulturelle anliggender i 1961 er underlagt, da det oprettes. Bomholt anerkender, at 
politikere er sat i verden for at styre, men han iagttager samtidig, at styring ikke er ønskværdig på kulturens 
område. Derfor installeres devisen “støtte, ikke styre” i Kulturministeriet, hvilket dermed konstituerer et 
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grundlæggende paradoks. Paradokset opstår da kulturen bliver politisk, når det pakkes ind i et ministerium, 
men ministeriet skal grundlæggende handle ud fra en anden kode end resten af det politiske system. Det skal 
handle mod dets politiske natur. 
  
Ifølge Bomholt skal kulturpolitikeren kun støtte kulturen, hvilket er et paradoks, da kulturen ligger under 
politikernes beføjelser, og de de facto er den styrende kraft. Et paradoks kan iagttages, når ydersiden af 
forskellen foldes ind på indersiden, og begge sider af forskellen byder sig til meningsfuldt for 
kommunikationen. 

 
  
Figur B illustrerer, hvordan begge sider af forskellen indtræder på den markerede side af forskellen, når det 
iagttages, at kulturen både skal støttes og styres på samme tid. Dermed genkender vi et re-entry i Bomholts 
iagttagelser. Paradokset kan genkendes hver gang det fra politisk side kommunikeres, at man ønsker at støtte 
kulturen, eller at man ikke ønsker at styre kulturen. Hver gang der fra politisk side forekommer 
kommunikation, der frasiger sig ansvaret og styringen over kulturen, genkendes paradokset. 
  
Vi ser samme paradoks i det efterfølgende nedslag om Kunstfond debatten & Rindalismen, hvor kulturminister 
Sølvhøj konkret foreslår, at udvide bl.a. Det Kongelige Teater og landsdelsscenerne, men han samtidig 
iagttager at politikerne blot skal støtte kulturen. Vi kan iagttage det samme paradoks i nedslaget om 
Ungdomsoprøret i 1968 og om Kulturelt demokrati. I 1968 er det også politikernes opgave at udbrede kulturen 
for samfundets skyld, ligesom det er tilfældet i 1977. Dermed genkender vi det samme paradoks i de fire første 
nedslag. 
  

3.2.2 Hvad fortæller paradokset os? 
 
Paradokset giver anledning til en række elementer, der er interessante at holde øje med, når vi iagttager hvordan 
kommunikationen afparadokserer. Vi er interesseret i, hvordan politikerne træffer beslutninger på kulturens 
område, når de skal støtte/styre og ikke kun styre. Hvordan argumenteres der så for det, der prioriteres? 
 
I de fire første nedslag, hvor vi iagttager paradokset, styres der over kulturen med en politisk prioritet som 
hjemmel. Det er med andre ord, kulturens evne til at bidrage til nogle politisk prioriterede 
samfundsforandringer, der bliver installeret som beslutningsapparat i Kulturministeriet. Bidrager den positivt 
til f.eks. Sølvhøj, Bomholts eller Helveg Petersens visioner om, hvor samfundet skal hen, kan kulturen 
prioriteres. I denne analyse bruger vi begrebet beslutningsapparat, til at beskrive, det der afgør, hvordan 
kulturen prioriteres. Begrebet dækker over, hvad det sættes til grund for, hvorfor kulturen må styres, hvordan 
kulturpolitikken prioriteres, og med hvilken hjemmel der ligger bag prioriteringen. 
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Paradokset giver os en ide om, hvor meget indflydelse politikerne har over kulturpolitikken. Befinder 
politikeren sig på den oprindelige forskels yderside, illustreret ved figur A, så har politikeren kontrol med 
kulturpolitikken, som den har med alle andre politiske områder, ifølge styre/ikke-styre forskellen. I 
modsætning til det er at støtte, men da støtte altid gøres på baggrund af en prioritering, er dette standpunkt ikke 
mulig for en politiker. Selv hvis alle kulturinitiativer fik et bestemt beløb, ville der være en opgave i at definere, 
hvad et kulturinitiativ er. Vi iagttager derfor, hvordan politikernes iagttagelser er forbundet med en umulighed 
og derfor er paradoksal, da begge sider af den oprindelige forskel tilbyder sig meningsfuldt for 
kommunikationen, som følge af ovenstående re-entry. 
  
Politikerne iagttager, at de bør støtte kulturen, men ender med at skabe en støtte/styre-hybrid, fordi de iagttager 
kulturen som afgørende for, hvor samfundet skal bevæge sig hen. Dermed bliver fremtidens samfund 
betingelsen, der afgør beslutningsgrundlaget for en kulturpolitik. Bidrager kulturen til fremtidens samfund, 
kan det prioriteres, lyder beslutningsapparatet. I vores første fire nedslag er det kulturens kræfter som 
samfundsforandrende, der tillader politikerne at styre den. Paradoksets form efterlader meget magt til 
politikerne, da det er deres samfundssyn og politiske interesser, der ligger til grund for, hvorfor de må 
støtte/styre kulturen. Afparadokseringen af paradokset sker på baggrund af et politisk ønske om et andet 
samfund, og så længe politikernes iagttagelse af denne deles bredt i samfundet, er det mere sandsynligt, at de 
har lov til at støtte/styre kulturen med det som argument. 
  
Beslutningsapparatet optræder som et forsøg på afparadoksere paradokset, da det er grundlæggende 
paradoksalt, at have et politisk område, som ikke må styres af politikere. Dermed kan det iagttages som en 
betingelse for videre kommunikation at politikere, der udtaler sig om kulturen, konfronteres med et paradoks, 
som besværliggør videre kommunikation. Beslutningsapparatet dækker derfor over, hvor meget politikerne 
styrer kulturen, og hvad der så styrer kulturen i politikernes fravær. I ovenstående tilfælde beholder politikerne 
en del magt over kulturen, da deres beslutningsapparat er den politiske vision for fremtidens Danmark. Dog 
kan det, som vi vil vise herunder, ændre sig markant. 
  

3.2.3 Nedslag 5-6: Et kommercielt beslutningsapparat 
 
De efterfølgende nedslag om Kulturens dualisme og Oprettelsen af TV2 bidrager begge til forståelsen af 
støtte/styre-paradokset og dets afparadoksering. Begge forandrer de beslutningsapparatet og forskyder den 
magt politikerne har over kulturen. Fra at beslutningsapparatet centrerer sig om en politisk vision for 
samfundet, kondenseres der i de to nedslag mening om, at det er kulturens kommercielle evne, der afgør 
hvorvidt, den bør prioriteres. 
  
Forandringen ligger i, at det ikke længere accepteres, at en politisk vision omkring fremtidens samfund ligger 
til grund for, hvordan kulturen skal prioriteres. Kommunikationen opsætter dermed nye kriterier for, hvordan 
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midler kan prioriteres. Disse nye kriterier baserer sig på kulturens evne til at være kommerciel. I Kulturens 
dualisme kondenseres der mening omkring forskellen mellem amatørkultur og professionel kultur som en 
måde at definere, hvordan politikerne kan prioritere over kulturen. Når kulturen skal prioriteres, fordi den er 
professionel, bliver det kulturens værdi på markedet, der afgør, hvorvidt den er værd at prioritere. Kulturen 
skal prioriteres, hvis den er professionel, lyder det nye beslutningsapparat. 
  
Lignende afparadoksering ses i nedslaget omkring Oprettelsen af TV2, hvor kulturens evne til at tjene penge 
og tiltrække publikumstal gøres til genstand for, hvordan kulturen administreres. I kommunikationen omkring 
Oprettelsen af TV2 og Kulturens Dualisme installeres der kommercielle kriterier som beslutningsapparat for 
kulturen. Kulturen skal prioriteres, hvis den er rentabel og kan overleve i en fri konkurrence, hvor 
forbrugeradfærd dikterer, hvad for noget kultur der skal eksistere. 
  
Med dette beslutningsapparat som afparadoksering, sker der en magtafgivelse fra politikernes side, da 
prioriteringer over kulturen nu sker på baggrund af kommercialitet, og ikke ud fra en politisk vision som 
tidligere. Forsøget på at afparadoksere støtte/styre-paradokset resulterer i dette tilfælde i, at kulturen ikke 
optræder som noget politisk, men i stedet noget der reguleres af markedskræfterne. Dette kan illustreres i 
følgende: 

 
  
Ovenstående figur viser, hvordan politikernes afparadoksering af støtte/styre-paradokset bidrager til, at 
kulturen bevæges væk fra støtte/styre-hybriden og over mod ubetinget støtte, da det kommercielle installeres 
som beslutningsapparat. Det sker som følge af, at politikerne iagttager kulturens kommercialitet som afgørende 
for, hvordan den administreres, og ikke længere er en politisk vision som vi iagttog det i tidligere nedslag. Er 
kulturen kommerciel, er politikeren ikke i kontrol over, hvordan der prioriteres over kulturen, men er derimod 
blot en kasserer, der udbetaler pengene på baggrund af en række kriterier, de ikke selv er herre over. Dermed 
er den rene støtte opnået, idet politikerne ikke styrer kulturen, når det i stedet er kommercialiteten, der har 
taget over, som figuren viser i det ovenstående. Afparadokseringen iagttager kulturen som bundet op på det 
kommercielle, hvor den i stedet vurderes på dens evne til at tjene penge og opnå publikumstal. Dermed bliver 
kulturen kommerciel, når den støttes uden politisk styring, når der afparadokseres i nedslagene omkring 
Kulturens Dualisme og Oprettelsen af TV2. 
  

3.2.4. Kulturen og det Kommercielle - den frie kultur 
 
Det beslutningsapparat vi iagttager i hhv. Kulturens Dualisme og Oprettelsen af TV2, gør at kulturen styres af 
dens kommercielle egenskaber, hvilket skaber en ny forskel, der er værd at beskæftige sig med. Vi kan iagttage, 
at forskellen optræder i en række af vores nedslag, og virker til at være defineret af en side, hvor kulturen 
forstås i samspil med det kommercielle. Nemlig hvor konkurrenceudsættelse og markedskræfter sikrer, at 
kulturen er fri. På den anden side af forskellen forstås fri kultur i modsætning til det kommercielle, som 
grundlæggende afhængig af statsstøtte: 
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Som vist i Analysedel 1, kondenserer aktører som Mimi Jakobsen mening omkring kultur som fri, hvis den 
agerer på markedsvilkår. Modsatte iagttagelser opstår bl.a. i nedslaget om Kunstfond debatten & Rindalismen, 
hvor fri kultur iagttages i modsætning til det kommercielle og som noget, der sikres gennem statsstøtte. Det er 
bemærkelsesværdigt, hvordan forståelsen af, hvad fri kultur er, er så skarp kløvet, samtidig med, at der hersker 
enighed om, at kultur er bedst som fri. Friheden er en forudsætning for god kultur for mange, men der er ikke 
enighed om, hvordan friheden skabes. I senere nedslag iagttages det også, hvordan politikere i Hjælpepakkerne 
og Bock iagttager den frie kultur som værende den, der er konkurrenceudsat og på markedsvilkår, mens den 
statsstøttede er mindre fri. I indslagene abonnerer andre aktører på ideen om mere statsstøtte, som garant for 
friheden. 
  
Afparadokseringen af støtte/styre-paradokset, viser os, dermed, hvordan der hersker modstridende iagttagelser 
af, hvad fri kultur er, samtidig med at der hersker enighed om, at fri kultur er afgørende positivt. En betingelse 
for fremtidig kommunikation om kulturen er derfor, at man bliver konfronteret med modsatrettede iagttagelser 
af, hvad fri kultur egentlig er. De modsatrettede iagttagelser bidrager til at skabe forvirring i kommunikationen 
i den kulturpolitiske debat, da et så grundlæggende begreb forstås forskelligt af aktørerne. 
  

3.2.5 Nedslag 7: Armslængdeprincippet byder sig til 
 
Afparadokseringen af støtte/styre-paradokset fører i 1995 til, at kommunikationen opstiller en formel omkring 
begrebet armslængdeprincippet, der står frem og beskriver, hvordan politikerne skal administrere kulturen. 
  
Armslængdeprincippet beskriver kulturpolitikernes betingelser for at kommunikere om og prioritere over 
kultur. Bl.a. daværende kulturminister, Jytte Hilden, gør det til politikernes pligt, at udlægge så mange 
beslutninger på kulturens område som muligt til eksperter, i forsøget på at eliminere nogen form for politisk 
styring på området. End ikke støtte/styre-hybriden, som kunne iagttages under f.eks. Bomholt eller i 1968 var 
ønskværdig at administrere med. Paradokset optræder dermed igen som nedenfor illustreret, men med 
armslængde som begreb for det indlejrede støttebegreb: 
 

 
I modsætningen til støtte/styre-hybriden optræder armslængde, ifølge Hilden, som det mest ønskværdige en 
politiker kan udvise. Vi kan derfor iagttage, hvordan ovenstående figur bevidner, at en politiker der udviser 
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armslængdeprincippet, handler grundlæggende apolitisk, og derfor står i modsætning til at handle politisk. 
Dette kan iagttages, fordi indførslen af armslængdeprincippet diskvalificerer politikernes mulighed for at styre, 
hvorfor deres betingelser reduceres til kun at kunne støtte. 
 
Der er dog en forskel i denne afparadoksering og den vi så i de to forrige nedslag, hvor det kommercielle og 
politiske blev installeret som beslutningsapparat. I Hildens afparadoksering gives denne kompetence til 
kunstnerne selv, da afparadokseringen kondenserer mening omkring kunstnerens vurdering som 
beslutningsapparat. Det er kunstnerens opgave at vurdere, hvad der skal støttes, og politikernes opgave at hive 
checkhæftet op ad lommen, hvis armslængdeprincippet skal overholdes. Politikerne lægger med 
armslængdeprincippet beslutningskompetencen over kulturen som politisk område i hænderne på kunstnerne 
efter den i Kulturens Dualisme og Oprettelsen af TV2 har ligget i den idé kommercielle. Selvom 
beslutningsapparatet skifter form, fører denne afparadoksering dog til samme konklusion, hvilket betyder, at 
politikerne ikke har magt over kulturen, og at området er afpolitiseret. Det sker, da støtte/styre-paradokset 
afparadokseres gennem en italesættelse af politikernes handlerum, som værende indsnævret til at støtte uden 
at styre. I stedet for skal kulturen prioriteres på baggrund af enten kommercielle eller kunstneriske vurderinger, 
hvilket nedenstående figur illustrerer. 

 
Vi genkender, på baggrund af ovenstående figur, at Hildens indførsel af armslængdeprincippet bidrager med 
nye betingelser for den kulturpolitiske debat. Udover kommercialiteten som styrende for kulturen, bidrager 
dette nedslags afparadoksering også til at myndiggøre kunstnernes holdninger til kulturen. Det bliver derfor 
en betingelse for den kulturpolitiske debat, at kulturen styres af kommercialitet eller kunstnernes holdninger. 
  

3.2.6 Nedslag 8-9: Politisering af kulturen 
 
Efter afparadokseringen har installeret armslængdeprincippet som et begreb, kommunikationen kan knytte an 
til, når den italesætter kulturpolitikerens handlerum, sker der en modreaktion, der flytter mere magt over 
kulturen til politikerne. Støtte/styre-paradokset er fortsat present i kommunikationen, da der kommunikeres 
om, hvordan kulturpolitikerne bedst kan administrere kulturen. Dog opstår nye former for kommunikation 
gennem afparadokseringen, der skaber nye betingelser for politikerne. 
  
I nedslaget om Globaliseringens modreaktion gøres kulturen til noget, der kan sikre den danske identitet, og 
værne om den fra noget udefrakommende. Kulturen iagttages som vigtig genstand for nationens 
sammenhængskraft, og som et redskab til beskyttelse. I nedslaget Kulturerhverv opfindes et nyt sprog, der 
kendetegner hybriden mellem kultur og erhverv. Ord som “oplevelsesøkonomi”, “kulturproduktion” og 
“kultursektor” kondenserer mening omkring kulturerhverv som en hybrid mellem de to. Hybriden indsættes i 
kommunikationen med argumentet om, at sammensmelte det bedste fra begge verdener og ruste Danmark for 
fremtiden. 
  
En række elementer i kommunikationen gør, at ideen om armslængde udfordres. Den første er en iagttagelse 
af det danske arbejdsmarked og den globale økonomi som værende usikker, og dernæst en iagttagelse af 
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kulturen som noget, der kan polstre begge ind i fremtiden. Ligeledes udfordrer Fogh Rasmussens budskab om 
eksperttyranni, den mening armslængdeprincippet har kondenseret omkring eksperters vigtighed for kulturen. 
Det medvirker ligeledes til, at repolitisere kulturpolitikken, da eksperter ikke længere fremstår som et 
acceptabelt beslutningsapparat. 
  
Kulturen får afgørende betydning for en række dybt politiserede elementer. Udover at blive brugt som garant 
for at kunne beskytte danskheden fra globaliseringen, gøres kulturen endvidere til garant for arbejdsmarkedet 
og fremtidens økonomi, der begge er håndgribelige politiske områder, hvor politikere, borgere og kunstnere 
forventer at politikerne er styrende og handlende. Når kulturen bliver et afgørende middel for at redde 
danskhed, dansk økonomi og det danske arbejdsmarked, bliver kulturen repolitiseret, og noget som 
kulturpolitikerne forventes at styre. I kommunikationen fremstår nedenstående paradoks (figur B) ift. 
paradoksets tidligere form (figur A): 

 
 

Her kommer kulturen tilbage i paradoksets politiske rum, og fremstår som noget kulturpolitikerne kan 
beskæftige sig mere grundlæggende med. 
  
Den nye måde paradokset træder frem på, resulterer i ny kommunikation som beskriver en ny afparadoksering. 
Den nye afparadoksering bliver motor for den type kommunikation, der kredser omkring begrebet 
kulturerhverv. Som det fremhæves i dialogen mellem Mikkelsen og Sohn i nedslaget om Kulturerhverv, 
opfatter de begge kulturerhverv, som noget andet end kultur og erhverv særskilt, og de iagttager begge at 
politikerne spiller en afgørende rolle for at styre kulturerhverv, mens kultur fortsat er underlagt armslængde. 
Dermed fremstår paradokset igen på en ny måde, hvor kulturen er apolitisk, men at kulturerhverv står frem 
som noget politisk. Som figuren viser, er kultur fortsat afkoblet fra det politiske gennem armslængdeprincippet, 
mens kulturerhverv fremstår politisk. 

 
  
Som følge af denne afparadoksering ændres betingelserne for kulturpolitikerne, som nu har magt til at styre 
hybriden kulturerhverv, men fortsat skal overholde armslængde ved den rene kultur. Der knækkes et stykke af 
kulturen, der repolitiseres som kulturerhverv, men den rene kultur er fortsat afpolitiseret. Denne 
kommunikation betyder, at politikerne vinder beføjelserne tilbage over kulturerhvervet, men ikke kulturen, 
som følge af den meningskondensering der står frem. Det viser også, hvordan kommunikationen opfinder nye 
begreber når paradokset afparadokseres. 
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3.2.7 Nedslag 10-11: Armslængdens kvælertag 
 
I starten af 2000’erne forsøger den daværende kulturminister, Brian Mikkelsen, sig med en Kulturkanon, der 
har til formål at definere en række kulturværker af afgørende betydning for Danmark. I den forbindelse 
åbenbarer støtte/styre-paradokset sig igen, da kommunikationen kondenserer mening omkring, hvordan 
kulturen administreres, og dermed også betingelser for politikerne. I hans lancering af kanonen manifesterer 
der sig endnu engang mening omkring armslængde, som noget kulturpolitikerne skal udvise. Både i 
Mikkelsens egen kommunikation, hvor kanonen præsenteres som oplæg til debat, men også i modtagelsen, 
hvor den kritiseres for at være et for politisk projekt. 
  
Samme meningskondensering ses i nedslaget Danmarkskanon, hvor Bertel Haarder udviser armslængde og 
modtager opbakning og ingen kritik af sin ageren. Mikkelsen derimod, modtager meget kritik pga. sin 
manglende armslængde, idet Kulturkanonen forsøger at foretage en udvælgelse af vigtig kultur. 
  
Samtidig forsøger Mikkelsen at installere et politisk beslutningsapparat, hvor hans politiske analyse af 
samfundet bliver svaret på, hvordan kulturen skal administreres. På linje med Bomholt og Sølvhøj udvikler 
Mikkelsen sin egen analyse af, hvor samfundet er på vej hen, og hvad der kan gøres for at løse det til grund 
for sin prioritering af kulturen. Men Mikkelsens beslutningsapparat afvises både i samtiden og i eftertiden. I 
stedet kondenserer kommunikationen omkring Kulturkanonen yderligere mening om, hvorfor politikere skal 
blande sig uden om kulturen. 
  
Den lektie virker det til, at Haarder har lært. Han udviser armslængdeprincip fra dag ét, og skaber ingen 
nævneværdig debat omkring politikerens rolle ifm. sin Danmarkskanon. I stedet kan det udledes, at hans 
beslutningsapparat, borgeren med støtte fra kunstneren, accepteres. Haarder gør borgerens idé om, hvad kultur 
er til beslutningsapparat. 
  
Kommunikationen i nedslagene, Danmarkskanon og Kulturkanon, ender med at kondensere mening omkring 
armslængdeprincippet, som en grundlæggende forudsætning for kulturpolitikken, dog via to forskellige veje. 
Dermed manifesteres paradokset for en stund, som nedenstående figur viser det. 
  

 
  
Politik og kultur hænger ikke sammen, det gør derimod kultur og armslængde, som begge indtræder på figurens 
støttende inderside. Haarder lærer os, at kun ved at fraskrive sig nogen styring over kulturen, kan en 
kulturminister undgå at modtage kritik. Haarders ageren skaber en ny forskel der, får os til at forstå politikerens 
rolle i kulturpolitikken. I nedslaget om Danmarkskanon kondenseres der mening omkring, at den bedste måde 
en politiker kan være kulturpolitiker på, er ved ikke at agere politisk. Som figuren beskriver, iagttages det, 
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hvordan man bedst er kulturpolitiker, når man ikke handler politisk. Det viser Haarder ved, at installere 
flertallet af borgernes vilje som et beslutningsapparat. 
 

 
  
Haarder bliver en apolitisk politiker i kommunikationen omkring hans Danmarkskanon, og han modtager 
ingen kritik fra hverken borgere eller kunstnere, der ligeledes abonnerer på ovenstående forståelse af, hvad en 
kulturpolitik skal være. Forskellen kan også bruges til forstå, hvorfor Mikkelsen mødte kritik for sin handlen. 
Mikkelsens kanon var politisk i den forstand, at den blev skabt for at skabe en forandring i samfundet, som et 
svar på Mikkelsens egen iagttagelse af samfundet. Mikkelsen opførte sig dermed ikke som en kulturpolitiker 
efter ovenstående forskel, men derimod som en politisk politiker. Vi iagttager dermed en kløven af begrebet 
politiker i to, hvor kun den ene er velkommen som kulturpolitik. Denne kløven sker som del af 
afparadokseringen af støtte/styre-paradokser, der resulterer i, at det konstitueres som en betingelse, at 
politikerne ikke må være politiske på kulturpolitikkens område. 
  

3.2.8 Nedslag 12: Kulturpolitikkens politisering 
 
I nedslaget DFs kulturpolitiske indflydelse, står støtte/styre-paradokset igen frem, når det iagttages, hvordan 
kulturpolitikken bedst administreres. To modsatrettede meningskondenseringer står frem, hvoraf paradokset 
står frem i den ene, men ikke i den anden. Vi iagttager, hvordan Dansk Folkeparti på den ene side 
kommunikerer gennem det politiske systems forskel: styre/ikke-styre, mens paradokset træder frem i 
kommunikationen fra DFs kritikere. Vi iagttager, hvordan der omkring 2015 sker en ny meningsindlejring i 
kulturbegrebet, da DF kommunikerer politisk om kulturen, ved at kræve bestemte tiltag støttet, specifikke 
bøger på finansloven og kulturarven prioriteret over den moderne kunst. DFs meningskondensering står 
således frem i den politiske kode, når de iagttager kulturen som kulturpolitik: 
 

 
Modsat iagttager vi, hvordan en meningskondensering opstår som modreaktion på DFs politisering af kulturen. 
Modreaktionen topper omkring 2019, hvor Radio24syv lukkes, og her iagttages DFs politik og 
meningskondensering som årsag nummer et. I denne meningskondensering iagttages støtte/styre-paradokset 
igen, da der kondenseres mening omkring armslængdeprincippet som afgørende for politikerne. 
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Som figuren viser, iagttages det, hvordan politikerne udelukkende skal støtte kulturen pga. 
armslængdeprincippet. Således fremstår paradokset, da politikerne de facto styrer kulturområdet, men 
iagttages at skulle efterleve armslængdeprincippet og dermed ikke styre. 
  
Sådan som fronterne ovenfor er trukket op, opstår der en afparadoksering der skaber forskydning i politikernes 
magt over kulturen og nye anknytningsmuligheder. Først og fremmest bidrager DFs meningskondensering til 
at afparadoksere paradokset, da de iagttager paradoksets oprindeligt yderside som det markerede. Det sker når 
DF markerer styre som afgørende. Den meningskondensering bidrager til at flytte magten over kulturområdet 
tilbage til politikerne. Og DF lykkes med at skaffe en række konkrete politiske sejre på baggrund af den 
meningskondensering, selvom de modtager kritik som vist ovenfor. 
  
Bemærkelsesværdigt er det, at DFs meningskondensering opstår i overlap med Haarders Danmarkskanon, hvor 
der kondenseres mening om den apolitiske kulturpolitiker, mens DF lykkes med at kondensere mening om den 
politiske kulturpolitiker. Her iagttager vi en forskel på politikere inden for politik, og endda inden for samme 
regeringsgrundlag. DF var et afgørende støtteparti for den Venstre-regering Haarder var minister i. Dette 
muliggør en iagttagelse af, hvordan forskellige politikere kan iagttage kulturpolitik forskelligt på samme tid. 
Haarder modtog stort set ingen kritik for sin ageren, hvorimod DF blev kritiseret heftigt, hvilket fortæller, at 
der fortsat er kondenseret stærk mening om armslængdeprincippet. Umiddelbart har det at bryde 
armslængdeprincippet dog ingen politiske konsekvenser, og konsekvenserne for DFs folkelige opbakning, kan 
der kun gisnes om. 
  
Den paradoksale kommunikation fra DFs kritikere skaber et nyt mulighedsrum, gennem nye 
anknytningsmuligheder for fremtidig kommunikation. Ord som “populist”, “stemmekøb”, og 
“provinspopulist” opstår som anknytningsmuligheder, da de alle kondenserer mening omkring politikere der 
bryder med armslængdeprincippet. Begreberne byder sig meningsfuldt til for fremtidig kommunikationen, når 
den ønsker at beskrive politikere, der bryder med armslængdeprincippet. 
  
Vi kan iagttage, hvordan forskellige politikere iagttager forskellige betingelser for kulturpolitikken samtidig. 
Haarder, der overholder armslængdeprincip, modtog ingen kritik for sin ageren og lykkedes med at skabe 
debat om kultur. DF med Alex Ahrendtsen og Kristian Thulesen Dahl i spidsen, lykkedes derimod med at 
skabe politiske prioriteringer, der flytter penge rundt mellem kulturtiltag og med at flytte en taleradio fra 
København til Aarhus. Som resultat måtte de stå på mål for en del kritik. Vi genkender endnu en gang, hvordan 
det er en betingelse for den kulturpolitiske debat, at man overholder armslængdeprincippet, og ydermere at et 
brud med dette vil vække et væld af kritik. 
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3.2.9 Nedslag 13: Styring gennem armslængdeprincip 
 
I 2017 opstår ny kommunikation, der afparadokserer støtte/styre-paradokset på en ny måde, og ligeledes 
bidrager til at forskyde betingelserne for kulturpolitikerne. I form af forhandlinger om medieforliget, 
kondenseres der mening omkring kultur som noget, der bedst lykkedes under økonomisk frihed, defineret af 
seer - og lyttertal. Den kommunikation knytter an til nedslagene Kulturens dualisme og Oprettelsen af TV2. 
Begge disse iagttager, hvordan kulturpolitikerne skal lade kulturen leve på kommercielle præmisser, som en 
måde at afparadoksere støtte/styre-paradokset, hvor beslutningsapparatet flyttes fra det politiske rum til det 
kommercielle. Tidligere i denne analyse blev denne iagttagelse set som en måde, hvorpå magten over kulturen 
via økonomien flyttes fra politikerne til borgerne. 
  
Der kan argumenteres for, at det samme er tilfældet i nedslaget om Medieforliget. Kommunikationen 
kondenserer mening omkring kultur som noget, der skal konkurrenceudsættes og bedst lever uden for DR, 
altså i det frie medielandskab hvor borgerne gennem sine forbrugervalg dikterer, hvad der overlever og hvad 
der dør hen. Med det blik iagttager vi, at paradokset træder frem således: 
 

 
Det iagttages, at kommunikationen flytter magten over kulturen fra DR til private medier, fordi kulturen bedst 
lever der. Dermed fremgår det af ovenstående figur, hvordan daværende kulturminister Bocks medieforlig kan 
iagttages som en støtte til kulturen på kommercielle vilkår. Af samme årsag indtræder den kommercielle kultur 
på den støttende inderside sammen med armslængdeprincippet. Alligevel modtager kommunikationens primus 
motor, Bock, sønderlemmende kritik fra kulturlivet, borgere og politikere for netop at bryde 
armslængdeprincippet, selvom hun faktisk afpolitiserer kulturen. De facto flytter Bock kultur fra en 100 % 
statsligt finansieret og delvist politisk ledet organisation, til private aktører der er mindre politiske. Der kan 
argumenteres for, at hendes handling skaber mere armslængde. Hvorfor så kritikken? 
  
Måske fordi politikernes magt på området igen bliver synlig. Bocks evne til at styre bliver synlig, når hun 
bestemmer, hvordan der støttes. Selvom Bock har flyttet magt over kulturen væk fra noget politisk, har det, at 
hun kan flytte magt væk, vist at politikerne har en magt over kultur og medier. Det kan også være, at der er 
kondenseret mening omkring DR som særlig vigtig, eller private medier som særligt dårlige. Det er ikke noget 
vores semantikanalyse giver svar på, men det er også en mulig forklaring. 
  
Det faktum, samtidig med at der er kondenseret mening omkring armslængde som noget, der betyder at 
politikere ikke må styre, gør at Bock modtager kritik. Selv når politikerne styrer i retning af mere armslængde, 
gør armslængdeprincippet at de stadig vil modtage kritik, fordi de kan styre. Her tegner der sig konturerne af 
et paradoksalt evighedshjul med armslængdeprincippet på begge sider af forskellen. I kommunikationen 
omkring medieforliget i 2018, tager paradokset en ny form, da Bock bryder med armslængdeprincippet i 
forsøget på at sikre armslængde. 
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Armslængde bliver paradoksalt, da det modstrider sin egen eksistens. Det er umuligt at skabe armslængde, da 
en politiker ved at skabe armslængde bryder med armslængdeprincippet. Kulturpolitikerne kan ikke bidrage 
til at sikre armslængde, da de dermed vil afsløre deres magt over kulturområdet og på den måde bryde med 
armslængde. Paradokset kan påvirke betingelserne for politikernes fremtidige kommunikation, da de ikke må 
udnytte den magt, de de facto har over kulturområdet. Selv kommunikation, der umiddelbart virker til at bakke 
op om armslængdeprincippet, kan, grundet dets paradoksale natur, kritiseres for at bryde princippet. Det 
medvirker udelukkende til, at de politiske anknytningsmuligheder indsnævres pga. armslængdens paradoksale 
natur. 
  
Public Service i centrum 
Udover at armslængdeprincippet viser sig som paradoksalt, installerer kommunikationen ifm. Medieforliget 
public service som beslutningsapparat. Public service bliver styrende for politikernes prioriteter i denne tid. Er 
det public service, kan det prioriteres med midler. Det ses både i kommunikationen fra Bock, men også fra 
hendes kritikere som f.eks. Socialdemokratiets kulturordfører, Mogens Jensen. Begge knytter de an til public 
service, som det der skal afgøre, hvorvidt noget er værd at prioritere. 
  
Da public service ikke dækker over, hvad befolkningen vil have, men hvad der er i dennes interesse, er begrebet 
politisk, hvilket gør beslutningsapparatet politisk. Det er interessant, da det er en tilbagevenden til den politiske 
administration på kulturområdet, der ikke er set forsøgt siden Mikkelsen i 2004, og ikke lykkes siden Bomholt 
og Sølvhøj, hvor der generelt var bredere enighed om det politiske projekt i samfundet. 
  
Public service bliver et begreb der re-politiserer den kulturpolitiske debat. Det er muligt at have en debat om, 
hvad public service er, og det iagttages som politikernes opgave at sikre, at der er mest mulig public service i 
det danske mediebillede. Og når politikernes iagttagelse af public service er grundlæggende politisk, gives 
politikerne noget magt tilbage over, hvad kultur er. Det sker i fraværet af at måtte diskutere, hvad kultur er. 
Når kommunikationen ikke tillader, at politikerne må diskutere kulturbegrebet, byder public service sig til som 
en mulighed for kommunikationen, når en kulturpolitiker ønsker at deltage politisk. 
  
Medieforliget viser dermed, hvordan armslængdeprincippet har gjort det umuligt for kulturpolitikerne at 
deltage i den kulturpolitiske debat, fordi begrebet er paradoksalt, da det hindrer sin egen eksistens. I bagenden 
af det opstår ny kommunikation, der ikke centrerer sig omkring kulturbegrebet, men derimod public service 
der tilbyder en ny politisk slagmark, når nu kulturbegrebet er lukket ned. Dermed ændres betingelserne for den 
kulturpolitiske debat, da public service opstår som legitimt debatemne, og som noget der giver politikerne 
kontrol over en del af kulturen. Samme afparadoksering sås under nedslaget Kulturerhverv, hvor et nyt begreb 
opstod i kommunikationen som svar på, at politikerne var afkoblet fra den kulturpolitiske debat. I det tilfælde 
repolitiserede begrebet kulturerhverv en del af den kulturpolitiske debat, mens det i dette tilfælde er public 
service, der optræder i det politiske rum i figuren: 
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Det er værd at bemærke, at public service har budt sig til inden for det område af kulturpolitikken, der beskrives 
som mediepolitik. Mediepolitikken er et af de største områder, og der kan argumenteres for, at det er det mest 
profilerede på kulturområdet. 
  

3.2.10 Nedslag 14: Kunstnerens paradoksale forventninger 
 
Vi finder det interessant at iagttage, hvordan kunstnerne som gruppe også bidrager til at iagttage politikernes 
rolle og deltagelsesbetingelser i den kulturpolitiske debat. Denne iagttagelse bidrager med mening til, hvordan 
den kulturpolitiske debat bedst administreres som politisk område, og kan illustreres ved en enkelt forskel. 
Som figuren viser nedenstående, iagttager kunstnerne gennem forskellen støtte/styre, men skaber intet 
paradoks, da den markerede side står rent frem i kommunikationen. Kunstnerne markerer, at kulturpolitik 
lykkes, når kulturen modtager støtte af staten uden modkrav, og politikerne bidrager til at skabe debat og 
opmærksomhed omkring kulturen blandt befolkningen. Således dannes også forskellens yderside, da det ikke 
iagttages, at politikerne skal kræve noget af kulturen eller på nogen måde administrere den ved at prioritere, 
hvad der skal udvikles, og hvad der ikke skal. 
 

 
Fra nedslaget om Kunstfond debatten & Rindalismen kan det iagttages, hvordan kunstnere som Poul 
Henningsen, Villy Sørensen og Henning Koppel kondenserer mening omkring kulturpolitikken som noget, der 
bedst lykkes, hvis staten støtter kulturen uden modkrav. Det ses i måden Henningsen kritiserer dem, der mener, 
at man med statsstøtte af kulturen “til gengæld kræver bestemte opgaver løst” (Bilag 4.16). I nedslaget om 
Armslængdeprincippet kunne det iagttages, hvordan medlem af Statens Musikråd Kasper Holten iagttager, at 
politikere ikke skal prioritere over støtten til kunst. Senest kunne det i nedslaget om Hjælpepakkerne iagttages, 
hvordan der fra kunstnerne kondenseres mening omkring, at kulturen indtager en særlig rolle i samfundet, der 
gør, at politikerne skal administrere apolitisk over kulturen, men politisk overfor resten af samfundet. Selvom 
kommunikationen ikke er paradoksal, skaber den stadig en række forventninger til politikerne, som politikerne 
har meget svært ved at indfri. Kunstnerne iagttager, at politikerne bedst er kulturpolitikere, hvis de handler 
apolitisk, hvilket er umuligt for en politiker. Så selvom forskellen i kunstnernes kommunikation ikke er 
paradoksal, stiller det paradoksale betingelser for politikernes mulighedsrum. 
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3.2.11 Delkonklusion 
 
Hvor efterlader støtte/styre-paradokset os så henne? Vi efterlades et sted, hvor politikernes 
deltagelsesbetingelser for at agere politisk er tydeligt indskrænket, som følge af ideen om, at kulturen ikke må 
administreres som politik. Vi har i denne analysedel vist, hvordan forskellige afparadokseringer af støtte/styre-
paradokset har skabt særlige betingelser for kommunikationen i den kulturpolitiske debat, hvilket gør os i stand 
til at besvare vores arbejdsspørgsmål: 
  
Hvordan skaber afparadokseringen af støtte/styre-paradokset betingelser for kommunikationen i den 
kulturpolitiske debat? 
  
Vi har vist, hvordan det grundlæggende styringsparadoks i den kulturpolitiske debat fører til en afpolitisering 
af kulturbegrebet, manifesteret i begrebet armslængdeprincip. Dermed kan vi iagttage, hvordan skiftende 
forsøg på afparadoksering konstituerer en række betingelser, der indskrænker politikernes mulighed for at 
deltage i den kulturpolitiske debat. Selvom kulturbegrebet flere steder forsøges repolitiseret gennem begreber 
som kulturerhverv og public service, byder kulturbegrebet sig aldrig endegyldigt politisk til for politikerne i 
den kulturpolitiske debat, hvorfor betingelserne forbliver paradoksale. I stedet opstår der politik i debatten om, 
hvad der så skal være styrende for, hvordan kulturen apolitisk skal styres. Med andre ord, er der politik på spil 
i debatten om, hvilket beslutningsapparat der styrer kulturen. Politikken er ikke væk, men er blevet sløret. 
De særlige betingelser, vi har vist i denne analysedel, skaber et bestemt mulighedsrum i den nutidige 
kulturpolitiske debat, som vil være tema i den efterfølgende samtidsdiagnose. 
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4 Samtidsdiagnostik: Den kulturpolitiske 
dysfunktionalitet 
  
Efter vi i de to foregående analysedele har besvaret vores to arbejdsspørgsmål, er vi nu i stand til at behandle 
vores overordnede problemformulering der lyder således: Hvordan kan vi forstå mulighedsrummet for den 
kulturpolitiske debat i dag? 
 
Samtidsdiagnosen er opgavens afsluttende kapitel, og bidrager, udover at svare på vores problemformulering, 
med en problematisering af nutidens kulturpolitiske debat mhp. at øge selvrefleksionen i det politiske system.  
  
Da Kulturministeriet blev oprettet i 1961, blev det med Bomholts støtte/styre-idé som den grundlæggende 
rettesnor for styring. Det styringsparadoks blev støbt i granit, og har siden vist sig umuligt at nedbryde på trods 
af utallige forsøg på, at behandle paradokset fra skiftende regeringer, politikere og kulturministre. Bomholts 
støtte/styre-paradoks er stadig præsent i dag, og giver anledning til dette speciales overordnede diagnose. At 
vi i dansk kulturpolitik anno 2020 kan iagttage politik, der forsøger at være apolitisk, magt der forsøger at 
være ikke-magt, og styring der ikke ønsker at styre. Det fænomen forstår vi som den kulturpolitiske 
dysfunktionalitet. I denne diagnose forsøger vi at skitsere det mulighedsrum og de betingelser, den 
kulturpolitiske dysfunktionalitet medfører for den kulturpolitiske debat i dag. 
  
Vi iagttager en kulturpolitisk magthybrid, når vi iagttager kommunikation fra politikere, der knytter an til siden 
ikke-styring i det politiske systems kode styring/ikke-styring. I vores analysestrategi introducerede vi begrebet 
magthybrid, der dækker over magtkommunikation, der forsøger at bruge den umarkerede side i koden for 
politisk magt, til at beskrive den markerede side. Når det er tilfældet, iagttager vi politikere, der ikke 
anerkender deres magt over kulturpolitikken. Dermed fremstår en magthybrid i det politiske system. I dette 
tilfælde, kan det være attraktivt for magten ikke at ligne magt, men derimod at blive iagttaget som undertrykt 
og det er stræben efter ikke at ligne magt, der gør, at magten fortsat kan eksistere som magt (Andersen & Sand 
2012). F.eks. når vi iagttager Bertel Haarders ageren ifm. hans Danmarkskanon, hvor han fraskriver sig al 
magt over kulturområdet. Her opstår en magthybrid, hvor Haarders magt over kulturen kamufleres som afmagt 
og dermed bibeholdes. Ligeledes kan det iagttages, når politikere som Jytte Hilden, Mogens Jensen, Hans 
Sølvhøj og Kristen Helveg Petersen kondenserer mening omkring, at politikerne ikke har magten over 
kulturpolitikken. Alle er de afgørende skikkelser i dansk kulturpolitisk historie, og nogle af de kulturpolitikere 
med størst indflydelse. 
  
Vi har iagttaget, hvordan politikere har forsøgt at uddelegere magten over kulturen andetsteds. Vi har iagttaget, 
hvordan hhv. det kommercielle og kulturen er blevet installeret som beslutningsapparater, når politikerne har 
skulle vise, hvordan de ikke har magt over kulturen. I vores nedslag Kulturens Dualisme, TV2, Kulturerhverv 
og Medieforliget lægges kulturens evner som kommerciel til grund for, hvordan kulturpolitikken skal styres. 
Det iagttager vi som et forsøg på at uddelegere magten over kulturpolitikken, i dette tilfælde til det 
kommercielle og det fri marked, for at kommunikere om, hvordan kulturen ikke er politisk styret. 
  

4.1 De uansvarlige politikere 
  
Uanset, hvad der sættes i stedet for den politiske magt, og hvordan politikerne forsøger at skabe sig selv som 
magtunderlegne gennem magthybriden, bidrager det til et politikområde der er dysfunktionelt. Når politikerne 
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maskerer deres magt over kulturen og helt undlader at vedkende sig den, mister den befolkning, der skal 
afstemme og kontrollere politikerne, indsigt i beslutningsprocessen. Der opstår en generel magtforvirring, hvor 
politikerne ikke tager endegyldigt ansvar for området, og dermed står befolkningen tilbage som de uansvarlige 
ansvarlige. Ansvarlige fordi politikerne, uanset hvad, er til for at lave politik på kulturområdet, og de har derfor 
magten over området, men uansvarlige fordi de ikke vedkender sig magten, og derfor ikke bruger den magt 
samfundet har tildelt dem. 
  
Vores overordnede undren og grunden til dette speciales eksistens var en mangel på kulturpolitisk debat, 
hvilket vi undrede os over, da kulturen fylder så meget for mange mennesker, men så lidt som politisk område. 
Med vores to analyser har vi fået blik for, hvordan forskellige meningsindlejringer i kulturbegrebet har skabt 
særlige betingelser for den kulturpolitiske debat. Vi vil i det følgende afsnit skitsere tre afgørende præmisser 
for at forstå mulighedsrummet i den nutidige kulturpolitiske debat, hvilket peger i retning af, at denne er 
umulig. 
  

4.2 Mulighedsrum for nutidens kulturpolitiske debat 
 
Vi vil behandle mulighedsrummet for nutidens kulturpolitiske debat i tre dele hhv: Det apolitiske kulturbegreb, 
Borgeren diskvalificeres og Det uproduktive politisk system. På trods af, at vi præsenterer dem i tre dele, 
iagttager vi dem som gensidigt afhængige og del af samme semantik. 
  

4.2.1. Det Apolitske kulturbegreb 
 
Med det apolitiske kulturbegreb forstår vi semantikkens meningsindlejringer om armslængde og 
kommunikationen omkring beslutningsapparater. Det er i kommunikationen omkring, hvordan kulturområdet 
bedst administreres, at kulturen opstår som apolitisk, hvormed kommunikationen bliver paradoksal. Når 
semantikken skaber armslængdeprincippet, som afgørende for kulturen og opstiller nye beslutningsapparater 
i stedet for det politiske, forstås kulturen som grundlæggende apolitisk. Dermed formes mulighedsrummet i 
den kulturpolitiske debat således, at politik er negativt og ethvert politisk partsindlæg risikerer, at blive 
diskvalificeret som betydningsløst. 
  
Det apolitiske kulturbegreb skaber et begrænset handlerum for politikeren, og gør at politikerne ikke kan udtale 
sig eller agere kulturpolitisk. Det har vi kunne iagttage bredt med undtagelse af ét tilfælde, hvor Dansk 
Folkeparti (DF) markerede kulturen som politisk. Selvom de mødte det apolitiske kulturbegreb som del af 
kritikken af deres ageren, lykkedes det DF at producere kulturpolitik. Det ændrer dog ikke ved, at den 
kulturpolitiske debat grundlæggende fremstår som apolitisk i vores semantiske analyse. Tilfældet med DFs 
kulturpolitik i slutningen af 2010’erne vidner måske også om, at de blev levnet nogle sejre på kulturpolitikken 
i bytte for noget andet på andre politikområder i forhandlingerne med den daværende trekløverregering. Det 
kunne endnu engang understrege, at hvis man skal give sig i en forhandling, er kulturpolitikken et område, 
hvor man kan gøre det uden at miste folkelig opbakning. 
  
Den meningskondensering, der siden Bomholt indførte støtte/styre som styringsmåde for kulturministeriet, 
manifesterede sig i 1990’erne i begrebet armslængdeprincippet. Armslængdeprincippet virkede til at være et 
begreb, der skulle simplificere den kulturpolitiske debat. Det skulle skabe rene linjer mellem politikere og 
kulturverdenen gennem udvalg og eksperter. Det har ikke vist sig at være tilfældet. I stedet er 



 130 

armslængdeprincippet i sig selv blevet paradoksalt. Det ser vi under Medieforliget, hvor Bock kritiseres for at 
bryde armslængdeprincippet, alt imens hun skaber mere armslængde mellem politik og kultur. 
  
Armslængdens paradoksale natur bidrager kun yderligere til vores forståelse af den kulturpolitiske debat som 
apolitisk, da det, i Bocks tilfælde, tilskynder, at politikerne agerer endnu mindre politisk på kulturområdet. 
Armslængdeprincippet optræder oftest som en delegitimerende kritik af en modpart i den kulturpolitiske debat. 
Og vi har iagttaget, hvordan politikere både kan hævdes at bryde armslængden, hvis de udlægger beslutninger 
til ekspertudvalg, hvis de skaber mere armslængde gennem privatiseringer, eller hvis de laver en kanon som 
svar på nogle udfordringer i samfundet. Armslængdeprincippet er versatilt og byder sig til efter behov. 
  
Armslængdeprincippet er effektivt som afpolitiseringsværktøj, når man er uenig i den konkrete politik, man 
kritiserer. Det byder sig altid til som valid kritik. Armslængden er i dag med til at sikre en afpolitisering af 
kulturpolitikken, da vi har kunne iagttage de fleste politiske handlinger udskammet med armslængde som 
omdrejningspunkt for kritikken. Og det er ikke kun kulturverden, kunstnere og borgere der kritiserer politikere 
for manglende armslængde. Politikere er heller ikke blege for at tage begrebet i deres mund, når de kritiserer 
deres kollegaer. Taleretten i den kulturpolitiske debat opnås kun ved at overholde armslængde, hvilket 
afpolitiserer den kulturpolitiske debat. At kulturbegrebet forstås som apolitisk, er afgørende for 
mulighedsrummet for nutidens kulturpolitiske debat, da politikere og kommunikation, der forstås som politik, 
diskvalificeres af armslængdeprincippet. 
  
Således bidrager semantikken til at diskvalificere politikerne fra den kulturpolitiske debat. Det betyder, at 
politikerne skal finde nye måder at bidrage til debatten på, når deres politiske input ikke fremstår legitime. 
F.eks. har vi iagttaget, hvordan det fremstår som et legitimt politisk bidrag, at ville opildne til en kulturpolitisk 
debat men ikke selv at deltage i den. Vi har også kunne iagttage, hvordan begrebet public service har budt sig 
til, som politisk mulighed i debatten om mediepolitikken, hvilket er et underområde for kulturpolitikken. 
Endnu et tegn på at politikken holdes ude af den kulturpolitiske debat, og optræder andetsteds i nye 
anknytninger. Det kan også forklare, hvorfor mediepolitikken er det mest markante underområde for 
kulturpolitikken i dag. Simpelthen fordi kernebegrebet, som debatten omhandler, nemlig public service, er 
politisk, hvorfor politikerne og borgerne har mange flere anknytningsmuligheder, der byder sig til for politisk 
kommunikation. Det er dog ikke gældende for den samlede kulturpolitiske debat, hvor det apolitiske 
kulturbegreb hæmmer mulighedsrummet for nutidens politikere. 
  

4.2.2 Borgeren diskvalificeres 
 
En anden afgørende præmis for den kulturpolitiske debats mulighedsrum i dag, er hvordan borgeren 
diskvalificeres som værdifuld bidragsyder. Både borgeren som meningsdanner og borgeren som argument 
delegitimeres i den kulturpolitiske debat. Imens armslængden medvirker til et apolitisk kulturbegreb, kan vi 
også iagttage, hvordan der over tid er kondenseret mening omkring en skelnen mellem en kvalificeret og 
ukvalificeret holdning til, hvad god kultur er og ikke er. Helt tilbage fra 1960’erne kan det iagttages, hvordan 
borgere der bidrog til debatten, blev udskammet af kunstnere for manglende forstand på kultur og kunst, og i 
samme ombæring lod kunstnerne politikerne forstå, at der med kultur fandtes ét facit, som kunstnerne havde 
speciel indsigt i. Også Brian Mikkelsen lagde sine æg i eksperternes kurv, når det gjaldt om at overbevise 
befolkningen om, hvad god kultur er. Og i 2020 var en række kulturpersonligheder og kunstnere ude og kræve 
speciel behandling fra statens side, fordi de bidrog med noget unikt til samfundet. Det samme ses ifm. 
lukningen af Radio24syv, hvor dennes støtter kondenserer mening omkring dens modstandere, som ukulturelle 
og abonnenter på en forkert kultur. Generelt iagttages det hvordan, der fra kulturverdenen og kunstnernes side 
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opstår en meningskondensering, hvor de er i stand til at vurdere, hvad god kultur er, mens politikere og borgere 
ikke er i stand til det samme. Også politikere bidrager til denne meningskondensering, som vi viste i 
forudgående nedslag, hvor bl.a. Jytte Hilden, Bertel Haarder og Mogens Jensen bidrager til at kondensere 
mening om, at kunstnerne har speciel indsigt i kulturen. 
  
Vi iagttager, at man kan være særligt kvalificeret til at vurdere, hvad god kultur er, og at denne særlige 
kvalifikation bliver endnu en præmis for den politiske debat. Kulturen leves subjektivt, men skal vurderes 
objektivt/normativt lyder det, hvilket gør, at store dele af befolkningen diskvalificeres fra den kulturpolitiske 
debat. Og det kan være en del af forklaringen på, hvorfor kulturen forbruges i så høj grad, men debatteres i så 
ringe grad. En præmis for den kulturpolitiske debats mulighedsrum er, at det kræver speciel indsigt i kultur for 
at udtale sig om kultur. Den indsigt besidder man som borger ikke. Borgernes mulighed for at deltage i den 
kulturpolitiske debat, er således indskrænket. 
  
Ligeledes bliver folkelig appel og opbakning et delegitimt argument i den kulturpolitiske debat. Det har vi 
kunne iagttage alle de gange, hvor seertal, kommerciel opbakning og popularitet er blevet iagttaget som ikke 
værende grundlag for god kultur. Meget af Dansk Folkepartis kulturpolitik blev også kvalificeret som 
populistisk, som om det er negativt at føre kulturpolitik, der retter sig efter borgernes orientering. 
  
Borgerens muligheder for at påvirke debatten hæmmes yderligere af kulturens apolitik, og den manglende 
politiske kommunikation fra politikernes side. Når politikerne ikke ytrer sig politisk, mangler borgeren 
anknytningsmuligheder, hvormed debatten og forholdet mellem borger og politiker svækkes. Når politikerne 
er lammet, mister den kulturpolitiske debat en afgørende bidragsyder, hvilket bidrager til at lægge debatten 
død, i stedet for at drive den frem. Politikere og især regeringer har fantastiske muligheder for at sætte 
dagsordener og præge den kulturpolitiske debat, men deres selvdiskvalificerende magthybrid lammer dem, og 
overlader majoriteten af debatten til andre aktører. 
  
Disse andre aktører i er høj grad kendetegnet ved at være kunstnere og kulturlivet selv. Dem som altså ifølge 
dem selv kan vurdere, hvad god kultur er. I det kulturpolitiske mulighedsrum er deres kommunikation altid 
legitim, og deres vurdering af god kultur altid relevant og sandfærdig, på trods af at de har det stærkeste 
økonomiske incitament for at definere god kultur. 
  
Vi iagttager en kulturpolitisk debat, hvor publikum er splittet i to: kunstnerne og borgerne, hvor kunstnerne er 
den eneste legtime aktør i debatten. Derfor er kulturpolitikken fyldt med undergravninger, delegitime 
standpunkter og diskvalificerede aktører. Det efterlader den et sted, hvor kun aktøren med den helt rigtige 
kombination af værdier, evner og CV har en mening, der tillægges værdi. Når kommunikation der undergraver, 
diskvalificerer og delegitimerer fremstår så legitim, betyder det, at debatten er mere tilbøjelig til at blive 
ensidig. Majoriteten har nemmere ved at overtrumfe, når så mange anknytningsmuligheder, for at 
diskvalificere modstridende synspunkter, byder sig til. Det resulterer i en dysfunktionel kulturpolitisk debat, 
hvor pladsen til uenighed er minimal, og konsekvenserne ved at modtage kritik er enorme især for en politiker. 
Således er mulighedsrummet for den kulturpolitiske debat enormt snæver for borger og politiker, men vidt 
åbent hvis man er kunstner eller tilhører kulturlivet. 
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4.2.3 Et uproduktivt politisk system 
 
Den næste præmis, der definerer handlerummet i nutidens kulturpolitiske debat, er en paradoksal 
meningskondensering omkring, hvornår politikere lever op til deres ansvar som politikere, og hvordan 
styringen over kulturpolitikken resulterer i mangel på politik. 
  
Vi har iagttaget, hvordan der er kondenseret mening omkring, hvordan politikere skal agere på det 
kulturpolitiske område. Helt konkret iagttager vi, hvordan det at producere politik opfattes som negativt, og 
den politiker der ønsker at lave politik udskammes af sine kollegaer. Det har vi iagttaget både i håndfaste 
eksempler fra bl.a. Dansk Folkeparti og Mimi Jakobsen ifm. Oprettelsen af TV2. Men også blot forsøg på at 
bidrage til en definition af kulturbegrebet, som vi iagttog ved Mikkelsens Kulturkanon, der mødte megen kritik. 
Det kan skyldes at politikere, der tager politisk ansvar på området udskammes af kulturlivet og andre politikere, 
men også at der er politisk vinding i at maskere sin magt over kulturområdet bedst muligt. F.eks. ved Bertel 
Haarders Danmarkskanon, hvor han fraskrev sig al magt over kulturen, står frem som eksempel på det sidste. 
  
Dermed iagttager vi, hvordan mulighedsrummet, beskrevet i præmis 1 og 2, påvirker det politiske systems 
mulighed for at producere politik. Vi har tidligere argumenteret for, at der skabes en magtforvirring fra 
politikernes side, som resulterer i mindre politisk aktivitet. Ligeledes er aktiviteten lav fra befolkningens side, 
fordi kulturbegrebet har en apolitisk natur, og at en kvalificeret forståelse af kultur er en præmis for at deltage, 
hvorfor de ikke har samme mulighed for at udøve påvirkning. Således er både politikere og den del af 
befolkningen der ikke selv er kunstnere og kulturliv, diskvalificeret fra at bidrage politisk i den kulturpolitiske 
debat. 
  
Det efterlader to ud af tre subsystemer i det politiske system svækket, hvilket gør det samlede system 
uproduktivt og dysfunktionelt. Forvaltningen står tilbage, som den eneste legitime del af kulturpolitikkens 
uddifferentiering. Men forvaltningen afhænger af politiske input fra politikerne, og den retning for arbejdet de 
giver. Uden politikere er forvaltningen også uproduktiv. Forvaltningen er afhængig af, at forholdet mellem 
politikere og publikum fungerer, og fremstår derfor også selv handlingslammede. Faktisk kan vi iagttage 
politikere, der ønsker at tage form som forvaltere. Vi iagttager politikere der misunder forvalterens natur som 
det apolitiske delsystem i det politiske system, hvor man f.eks. kan give en bevilling eller skrive en lov uden 
at forholde sig til den politisk. 
  
Det politisk uproduktive er med til at definere nutidens kulturpolitiske mulighedsrum, da det beskriver 
grænserne for, hvad det politiske system må på kulturområdet. Det politiske system må gerne være forvaltere, 
men ikke politikere, hvilket betyder at nogle politikere kommunikerer, som var de forvaltere. Det politiske 
foragtes i den kulturpolitiske debat, hvilket gør, at politikerne stopper med at arbejde politisk. Det påvirker 
borgerne, der ikke har noget politik at knytte an til, og således er mulighedsrummet for den kulturpolitiske 
debat endnu engang indsnævret. 
  
Den kulturpolitiske debat har simpelthen brug for, at det politiske system fungerer, hvis den skal lykkedes. 
Når vi undres over, hvorfor kulturpolitikken i nutidens debat altid skal tales op, genopdages, revitaliseres eller 
sparkes i gang er det måske fordi, det politiske system først og fremmest er så uproduktivt, at ingen 
kulturpolitisk debat skabes. Debatten svækkes af manglende input fra borgere og politikere. Det politisk 
uproduktive er med til at definere mulighedsrummet for nutidens kulturpolitiske debat, fordi det beskriver, 
hvordan konkret politik iagttages som negativt, og at debatten dermed mangler politisk input. 
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4.3 Kulturpolitik er også politik 
 
Ovenfor har vi beskrevet de tre præmisser, der bidrager til at skabe mulighedsrummet i nutidens kulturpolitiske 
debat og i den politiske dysfunktionalitet vi mener kendetegner det politiske system når kultur bliver tema for 
kommunikationen. Vores grundlæggende diagnose er, at politikken ikke ønsker at være politisk. I dette 
speciale tydeliggøres dette åbenlyse paradoks der viser, at kulturpolitikken er politisk, også selvom den 
forsøges afpolitiseret af et flertal af aktører. 
  
Tag DF for eksempel, som blev beskyldt for at bryde armslængdeprincippet og være politiske, da de ønskede 
Radio24syv flyttet eller bestemte museer støttet. Kritikerne af DFs politik tog for givet, at Radio24syv 
selvfølgelig ligger i København, og at de museer der i forvejen blev støttet skulle blive ved med at modtage 
støtte. Men de beslutninger var jo også politiske, og bliver ikke lige pludseligt apolitiske, blot fordi andre 
politikere forsøger at træffe nye beslutninger. Status quo er også politisk og det er også politisk at støtte på 
baggrund af seertal, besøgstal eller international anerkendelse. Alle forsøg på at oprette apolitiske 
beslutningsapparater gennem tiden, er udtryk for politik. Uanset om det er kunsten, det kommercielle eller 
noget tredje, der installeres i stedet for politik. Hvordan beslutninger træffes på et politikområde, vil altid være 
politisk, også selvom disse beslutninger uddelegeres. Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt, hvordan det er de 
borgerlige politikere, der sætter det kommercielle i stedet for det politiske, og det er de mere socialistiske 
politikere, der støtter sig op ad kunsten og kulturen selv. Der er selvfølgelig undtagelser og afvigelser, men det 
synes at være den generelle tendens. Dog må det gælde, at kulturpolitikken også er politik, og den der benægter 
det begår selv en politisk handling. 
  
Den magt kulturlivet besidder bør ikke undervurderes, når det kommer til evnen at udskamme, dømme og 
kritisere politikere, der tager ansvar for kulturen på den forkerte måde. Meget af kulturlivets kommunikation 
knytter an til den umarkerede side i koden styret/ikke styret, men de fremstår stadig magtfulde, gennem deres 
evne til at kritisere gennem medierne. Især fordi så få politikere historisk har trodset kulturlivet - måske fordi 
der er kondenseret så stærk mening omkring, at kunstnerne har en særlig privilegeret evne til at vurdere, hvad 
kultur er, og at der oftest gives plads til den mening i pressen. 
  
Det ændrer dog ikke på, at politikerne har magten over kulturpolitikken, og det faktum, at de ikke vedkender 
sig den, gør borgernes opgave i det politiske system umulig. Det er borgerne, der har valgt politikerne, og i 
sidste ende er det dem politikerne står til ansvar over for - ikke kulturlivet. Vi undres dog over, at det virker 
som om, at politikerne hellere lader sig påvirke af at vinde kulturlivets gunst, end at løfte deres ansvar over for 
borgeren. 
  
Vi ved allerede, hvordan at danskerne er storforbrugere af kultur, men at kulturpolitik er et af de mindste 
politiske områder. Det kan pege i retning af, at borgerne ikke har tillid til, at staten kan producere de love, de 
bevillinger, og træffe de kollektive beslutninger, den er skabt til. Som DFs Alex Ahrendtsen sagde, så forsøgte 
DF med deres kulturpolitik at give borgerne noget for pengene. For hvorfor skulle man som borger betale til 
kulturpolitik, når det politiske system er kulturpolitisk uproduktivt. Det politiske system skaber sin legitimitet 
ved at være produktiv, og med en uproduktiv kulturpolitik mister man befolkningens interesse og opbakning 
på området. 
  
At kulturpolitikken og den kulturpolitiske debat er politisk uproduktiv, er måske grunden til, at kulturen fylder 
så lidt i finanslove, regeringsgrundlag og politiske udspil. Og måske er det derfor, at DF står tilbage som 
2010’ernes mest offensive kulturpolitiske parti. Dette er de udelukkende, fordi de sagde, hvad de ville med 
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kulturpolitikken. Dermed fremstår DF som de eneste, der tager et politisk ansvar for kulturområdet. 
Konsekvenserne ved en offensiv kulturpolitik er dog tydelige. Kritik fra kulturlivet for at være 
provinspopulistiske stemmekøbere, kan være en høj politisk pris at betale for politiske resultater på et område, 
der rent statistisk ikke flytter stemmer. Måske er de fleste politikere rationelle, når det kommer til den 
kulturpolitiske debat. Risikoen for at blive udskammet i medierne er for stor, og står ikke mål med det der kan 
vindes. 
  
Vi vil efterlade læseren af dette speciale, med at indtage borgerens perspektiv på det apolitiske kulturbegreb 
og den politiske dysfunktionalitet, da vi mener, der er grund til bekymring. Der eksisterer en forventning fra 
borgerens side om, hvad det politiske system leverer, og når det ikke leverer, falder opbakningen som en 
naturlig følge. Som borger kan man iagttage et politisk system, der ikke vedkender sig magten over et område, 
hvilket i sidste ende fører til, at ingen politik bliver ført. Hvorfor skulle man som borger være for større 
bevillinger og mere magt til kulturpolitikerne, når produktiviteten er så lav. Så hellere holde pengene på andre 
politiske områder eller i egen lomme, og så selv vurdere hvilke kulturtiltag, der er værd at støtte. Det er et 
problem for vores demokrati, at vi ikke har politikere, der legitimt kan tage stilling til, hvad kultur er og 
præsentere det for borgerne, der så kan vurdere, om det er noget, de vil bakke op om. Det er 
bemærkelsesværdigt, at det er fra kulturlivet kritikken af kulturpolitikken kommer, men at det samtidig er dem, 
der modsætter sig al politisk aktivitet på området. Måske har borgerne konkluderet, at kulturpolitik ikke er 
deres opmærksomhed værdig, da politikerne simpelthen ikke har muligheden for at skabe politisk forandring? 
  
Uanset hvad, virker Kulturministeriet og kulturpolitikken til at have været dømt ude fra start. Støtte/styre-ideen 
har været gennemsyrende for al politik, og bidrager i dag til et mulighedsrum, hvor det politiske er 
marginaliseret, og det samme gælder borgeren. Dette står i kontrast til kunstnere og kulturlivet, der har et væld 
af muligheder for at diskvalificere og delegitimere kritik fra alle ledder og kanter. Det politiske system er 
uproduktivt, når hverken borgeren eller politikeren kan deltage på deres egne præmisser i den kulturpolitiske 
debat, og således er betingelserne for en kulturpolitisk debat i samtidens Danmark ikke til stede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 135 

5 Litteraturliste 
 

5.1 Bøger og kapitler 
 
Andersen, N.Å., 1999. Diskursive analysestrategier. København: Nyt fra samfundsvidenskaberne.     
 
Andersen, N.Å., 2003. Discursive Analytical Strategies, The Policy Press 
 
Andersen, N.Å. & Born, A. 2005. Kærlig ledelse. I Nordiske organisajonsstudier 7 (3-4)) 

  
Andersen, N. Å., 2011. Conceptual history and the diagnostics of the present. I Management & 
  Organizational History, vol. 6, nr. 3, s. 248–267 
  

  Andersen, N. Å., 2014. Kan man fundere kritik i kritikkens umulighed? I Social kritik, nr. 140, 50-67 
  
  Andersen, N. & Pors, J., 2017. Niklas Luhmann. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.  
  
  Andersen, N. & Sand, I., 2012. Hybrid Forms Of Governance. København: Palgrave Macmilan. 
  
Duelund, P., 2003. The Nordic Cultural Model. København: Nordic Cultural Institute.  

  
Frankel, C. 2012. En iagttagelsesteoretisk analytik. I Nygaard, Claus (red.): Samfundsvidenskabelige  
 analysemetoder, Samfundslitteratur, 171-193 

  
  Harste, G. & Knudsen, M., 2014. Systemteoretiske analysen. København: Nyt fra  

   samfundsvidenskaberne. 
  

Kneer, G. & Nassehi, A. 1997. Samfundsteori. I Niklas Luhmann - introduktion til teorien om sociale 
 systemer. 115-161. København: Hans Reitzels Forlag.  

  
La Cour, A., & Lauritzen, G. D. In search for paradoxes. Unpublished paper 

  
  Larsen, S. & Pedersen, I., 2011. Sociologisk Leksikon. 1. udg. København: Hans Reitzels Forlag. 

 
Luhmann, N., 1979. Trust and power. New York: John Wiley & sons Ltd. 
 
Luhmann, N.,1982. The Differentiation of Society. New York: Columbia University Press, 69-90;  
  138-166; 289-323 
 
Luhmann, N., 1985. Complexity and meaning. I The Science and Praxis of Complexity. The UN 
  University  
 
Luhmann, N., 1989. Ecological communication. Chicago: The University of Chicago Press 
 
Luhmann, N., 1990. Political Theory in the Welfare State. Berlin: Walter de Gruyter.  
 
Luhmann, N., 1992. The Political Code i The differentiation of Society. New York: Columbia Univ. press.  



 136 

 
Luhmann, N., 1993. Observing Re-entries. Graduate Faculty Philosophy Journal, 16(2), 485-498.    
  
Luhmann, N.,1995. Magtkredsløb  og ret i demokratier i Jacobsen, Jens Christian (red.):  Autopoiesis II
   – Udvalgte tekster af Niklas Luhmann, politisk revy, 116-128 
 
Luhmann, N., 1997. Limits of Steering i Theory. Culture & Society vol. 14 (1)  41-57 
 
Luhmann, N., 1998. Erkendelse som konstruktion i Hermansen, Mads: Fra læringens Horisont, Klim,  
 Aarhus, 163-182. 
 
Luhmann, N., 2000. Sociale systemer. København: Hans Reitzels Forlag 
 
Luhmann, N., 2002. Theories of Distinktion: Redescribing the Description of modernity. Introduced by 
 Rash, W. (red.) Stanford: Standford University press. 
 
Luhmann, N., 2006. Systems as difference. Organization, vol. 13(1): 37-57. 
 

  Luhmann, N., 2013. Theory Of Society. 2. udg. Stanford, Calif: Stanford Univ. Press. 
 
Stubgaard, J., 1968. Kunstfonddebatten - 65. Rhodos. 
 

5.2 Rapporter  
 
Finansministeriet, 2020. Finanslov For Finansåret 2020. [online] København: Finansministeriet. 
  Available at: https://fm.dk/udgivelser/2020/februar/finansloven-for-2020/ 
[Accessed 7 February  2020]. 
  
Jannerup, M., 2011. Kulturministeriets Jubilæums Magasin. 1st ed. [ebook] København:Kulturministeriet. 
 Available at: 
https://kum.dk/uploads/tx_templavoila/Kulturministeriets_jubilaeums_magasin.pdf  
 [Accessed 3 December 2019]. 
  
Duelund, P., 1996. Kulturens Politik - En Præsentation. 1st ed. [ebook] København: Kulturministeriet.  
 Available at: https://kum.dk/uploads/tx_templavoila/Kulturens%20politik.pdf  
 
Kulturministeriet, 2000. Danmarks Kreative Potentiale. [online] København: Kulturministeriet. Available
  at: 
https://kum.dk/uploads/tx_templavoila/Danmarks%20kreative%20potentiale.pdf  [Accessed 
 20 March 2020]. 
  
Kulturministeriet, 2002. Kulturkontakten. Kulturkontakten. [online] Købehavn: Kulturministeriet. 
  Available at: 
https://kum.dk/uploads/tx_templavoila/kulturkontakten_oktober_2002.pdf   
 [Accessed 26 March 2020]. 
  
Kulturministeriet (2018a). Medieaftale for 2019 - 2023. [online] Kulturministeriet. Available at: 
  https://www.regeringen.dk/media/5470/29062018endelig-medieaftale-2019-
2023.pdf  [Accessed  11 May 2020]. 
 
Mandag Morgen, 2019. Mellem Ballet Og Biografer - Kultur Ifølge Danskerne. [online] København: 
Mandag Morgen. Available at: 



 137 

https://www.mm.dk/misc/MELLEM%20BALLET%20OG%20BIOGRAFER_kultur%20if%C3%B8lge%20dan
skerne.pdf  [Accessed 4 February 2020]. 
 
Mediekommissionen, 1985. Betænkning Om Dansk Mediepolitik. [online] Mediekommissionen, 
   Kulturministeriet. Available at:   
       
 https://www.elov.dk/media/betaenkninger/Betaenkning_om_dansk_mediepolitik.pdf  [Accesse
d   4 May 2020]. 
 
Regeringen, 2019a. Retfærdig Retning For Danmark. [online] Available at: 
https://www.altinget.dk/misc/Retf%C3%A6rdig%20retning%20for%20Danmark_2019-06-
25_ENDELIG.pdf  [Accessed 5 February 2020]. 
  
Regeringen, 2019b. Lovgivning. [online] København: Regeringen. Available at:  
  
 http://www.stm.dk/publikationer/SkriftligDel19/Lovprogram%202019-2020_web.pdf 
  [Accessed 7 February 2020]. 
 

5.3 Redegørelser 
 
Hilden, J. (1995). Danmark i Norden. [online] Kulturministeriet. Available at:  
   https://kum.dk/uploads/tx_templavoila/Danmark%20i%20Norden%20-
%20om%20det%20nordiske%20kultursamarbejde.pdf  [Accessed 11 May 2020]. 
 
Jakobsen, M. (1984). Redegørelse til Folketinget. [online] Kulturministeriet. Available at: 
  https://kum.dk/love-og-tal/redegoerelser/1984-kulturpolitisk-redegoerelse/ 
 
Jensen, O.V. (1989). Redegørelse til Folketinget. [online] Kulturministeriet. Available at: 
   https://kum.dk/love-og-tal/redegoerelser/1989-kulturpolitisk-
redegoerelse-og-ideprogram/ 
 
Koch, B. (1967). REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET. [online] Kulturministeriet. Available at:  
https://kum.dk/love-og-tal/redegoerelser/1967-redegoerelse-om-visse-kulturpolitiske-problemstillinger/ 
[Accessed 8 May 2020] 
 
Lundgaard, E. (1997). Kulturpolitisk redegørelse 1997. [online] Kulturministeriet. Available at: 
  https://kum.dk/uploads/tx_templavoila/Kulturpolitisk%20redegorelse%20-
%20Ebbe%20Lundgaard.pdf [Accessed 11 May 2020]. 
 
Matthiasen, N. (1977). Redegørelse til Folketinget. [online] Kulturministeriet. Available at: 
   https://kum.dk/love-og-tal/redegoerelser/1977-kulturpolitisk-redegoerelse/ 
[Accessed 8 May   2020] 
 
Petersen, K.H. (1969). En kulturpolitisk redegørelse. [online] Kulturministeriet. Available at: 
  
https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/Love%20og%20bekendtgorelser/Redegorelser/1969%20-%20
 Kulturpolitisk%20redegorelse/Redegorelse%20til%20folketinget%20om%20den%20kulturpo
litiske%20situation%20%28Betankning%20nr.%20517%201969%29%20-
%20K.%20Helveg%20Petersen.pdf [Accessed 8 May 2020]. 
 
Østergaard, L. (1981). Redegørelse til Folketinget. [online] Kulturministeriet. Available at: 
https://kum.dk/love-og-tal/redegoerelser/1981-kulturpolitisk-redegoerelse/ [Accessed 8 May 2020]. 



 138 

5.4 Websider 
 
Brügger, M., 2019. To My Friends Abroad. [online] Twitter. Available at:  
   
 https://twitter.com/MBrgger/status/1187303368022208512  [Accessed 30 March 2020]. 
 
Danmarkskanon 
(Haarder i Danmarkskanon.dk 2016)Danmarkskanon, 2016. [online] Available at:  
 https://www.danmarkskanon.dk/om-danmarkskanonen/  [Accessed 11 February 2020]. 
 
Dohrmann, J. (2016). 1925-1950: Statsradiofoniens spæde start, tysk censur og våben i Radiohuset.  
[online] DR.dk. Available at:     
 https://www.dr.dk/om-dr/fakta-om-dr/1925-1950-statsradiofoniens-spaede-start-tysk-censur-
og-vaaben-i-radiohuset  [Accessed 8 May 2020]. 
 

Haarder i GO’ aften Danmark 2016)GO' aften Danmark, 2016. [online] TV2. Available at: 
  https://tv.tv2.dk/video/MTIxMm1vcmloYWFyZGVy  [Accessed 5 May 2020]. 
 
Haarder i regeringen.dk 2016. Kulturministeriet, 2020. [online] Regeringen. Available at: 
   https://www.regeringen.dk/nyheder/2016/derfor-skal-vi-have-
en-danmarkskanon/  [Accessed 6  February 2020]. 
 
Kulturministeriet, 2006. [online] Kulturministeriet. Available at:   
    
 https://kum.dk/temaer/temaarkiv/kulturkanon/  [Accessed 7 May 2020]. 
 
Kulturministeriet (2018b). Nye medier nye vaner nye tider. [online] Kulturministeriet. Available at: 
  https://www.regeringen.dk/publikationer-og-aftaletekster/medieudspil-2018-nye-medier-nye-
vaner-nye-tider/  [Accessed 8 Mar. 2020]. 
 
Kulturministeriet, 2019. KULTURMINISTEREN SAMLER TIL DIALOG PÅ HØJSKOLEMANÉR. [online] 
Available at: https://kum.dk/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/nyheder/kulturministeren-samler-til-
dialog-paa-hoejskolemaner/1/1/  [Accessed 7 February 2020]. 
  
Kulturministeriet.. n.d. Historie: Kulturministeriet. [online] Available at:   
    https://kum.dk/om-ministeriet/oprettelse-og-
ressort/historie/  [Accessed 10 March 2020]. 
 
Lønsmann, L. and Hjarvard, S. (2017). DR. [online] Den Store Danske. Available at:  
 
 http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Massemedier/Tv,_danske_institutioner/D
R  [Accessed 8 May 2020]. 
 
Maach, M.L. (2018). Kulturministeren vil have renæssance: DR skal gentænkes fra udgangspunktet i 1925. 
[online] 29 Jun. Available at: https://www.dr.dk/nyheder/politik/kulturministeren-vil-have-renaessance-dr-
skal-gentaenkes-fra-udgangspunktet-i-1925  [Accessed 11 May 2020]. 
 
Rasmussen, A., 2002. [online] Regeringen.dk. Available at: https://www.regeringen.dk/statsministerens-
nytaarstale/anders-fogh-rasmussens-nytaarstale-1-januar-2002/ [Accessed 15 May 2020]. 
 



 139 

Rindal, P., 1965. [online] Danmarkshistorien.dk. Available at: https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-
kilder/vis/materiale/protester-mod-kunststoetten-heriblandt-peter-rindals-1965/.  [Accessed 11 May 2020]. 
 
Avisartikler  
 
Andersen, H. and Weng, D., 2019. DF Vil Have Mere Af Radio24syv Længere Væk Fra København. [online] 
Berlingske.dk. Available at: https://www.berlingske.dk/politik/df-vil-have-mere-af-radio24syv-laengere-
vaek-fra-koebenhavn  [Accessed 28 March 2020]. 
 
Arnfred, C. and Jessen, C., 2014. [online] Berlingske. Available at:   
   https://www.berlingske.dk/politik/regeringen-i-opgoer-med-
fogh-doktrin  [Accessed 11 March   2020]. 
 
Bertelsen, M. and Brügger, M., 2019. Brügger Og Bertelsen: Når Vi Mødte Politikere, Der Havde Fået En 
Lille Plimmelim På, Lod De Os Vide, At Radio24syv Var »Totalt Uden For Kontrol«. [online] Berglinske.dk. 
Available at: https://www.berlingske.dk/kronikker/brugger-og-bertelsen-naar-vi-moedte-politikere-der-
havde-faaet-en-lille  [Accessed 29 March 2019]. 
 
Bock, S., 2004. [online] Politiken. Available at:    
    
 https://politiken.dk/kultur/art4886660/Ny-liberal-kritik-af-kulturkanon  [Accessed 8 April 
2020]. 
 
Bock, M. 2017. Mette Bock om public service: Vi har sovet i timen. Altinget. [online] 24 May. Available
  at: https://www.altinget.dk/kultur/artikel/mette-bock-om-public-service-vi-har-
sovet-i-timen   [Accessed 11 May 2020]. 
 
Bock, M. 2018. Mette Bock: Jeg er helt klar over, at P2 findes, men kulturen fylder for lidt i det samlede 
mediebillede. Politiken. [online] 3 May. Available at: 
https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art6487026/Jeg-er-helt-klar-over-at-P2-findes-men-kulturen-fylder-
for-lidt-i-det-samlede-mediebillede  [Accessed 11 May 2020]. 
 
Borup, B., 2019. Brian Mikkelsen: Kulturpolitikken I Danmark Er Død ... Næste Offer Er Vores Identitet.
 [online] Berlingske.dk. Available at:    
   https://www.berlingske.dk/aok/brian-mikkelsen-kulturpolitikken-
i-danmark-er-doed-...-naeste-offer-er-vores  [Accessed 10 February 2019]. 
 
Borup, B., 2020. Joy Mogensen: »Jeg Ville Opfatte Det Som Upassende, Hvis Jeg Stod Og Talte Om Kultur 
Lige Nu«. [online] Berglinske.dk. Available at: https://www.berlingske.dk/aok/joy-mogensen-jeg-ville-
opfatte-det-som-upassende-hvis-jeg-stod-og-talte-om  [Accessed 10 April 2020]. 
  
Borup, B., 2020. Museer, Teatre Og Resten Af Kulturen Kæmper For Livet: »Pludselig Har Vi Ingen Indtægt 
Overhovedet«. [online] Berlingske.dk. Available at: https://www.berlingske.dk/aok/museer-teatre-og-resten-
af-kulturen-kaemper-for-livet-pludselig-har-vi-ingen?fbclid=IwAR3z0VgsYRmTT10LbLrOn1N-
XenIx1eRzUCQxWVTJYU9XPmJR2Gocy41aZA  [Accessed 2 January 2020]. 
 
Fejerskov, J.M. and Benner, T. 2018. Hvad skal folket have? Bagedyst eller Deadline? Alt er public 
  service. Undtagen porno. Politiken. [online] 7 Apr. Available at:  
     
https://politiken.dk/kultur/medier/art6427936/Alt-er-public-service.-Undtagen-porno   
 [Accessed 11 May 2020]. 
 



 140 

Funch, A., 2020. Brian Mikkelsen Får Opbakning Til Sin Kulturkritik: »Kulture Fylder Alt, Men Alligevel 
Intet«. [online] Berlingske.dk. Available at: https://www.berlingske.dk/kultur/brian-mikkelsen-faar-
opbakning-til-sin-kulturkritik-kulturen-fylder-alt-men  [Accessed 11 February 2020]. 
 
Gade, L., 2002. Kultur Er Også Forretning. [online] Jyllands-posten.dk. Available at:  
  https://jyllands-posten.dk/aarhus/ECE4444932/Kultur-er-ogs%C3%A5-
forretning/  [Accessed 7  April 2020]. 
 
Hansen, A., 2002. Kultur Og Erhverv Indgår Nye Netværk. [online] Information.dk. Available at: 
  https://www.information.dk/2002/01/kultur-erhverv-indgaar-nye-
netvaerk  [Accessed 4 April  2020]. 
 
Heltoft, N. and Benner, T., 2015. DF Bytter Kunst Ud Med Runer. [online] Politiken.dk. Available at: 
  https://politiken.dk/kultur/art5599738/DF-bytter-kunst-ud-med-runer  [Accessed 20 March
  2020]. 
 
Holstein, E., 2019. Ny Måling: Den Grønne Dagsorden Tager En Suveræn Førsteplads. [online] Altinget.dk. 
Available at: https://www.altinget.dk/artikel/ny-maaling-den-groenne-dagsorden-tager-en-suveraen-
foersteplads  [Accessed 9 February 2020]. 
 
Jensen, M. 2018. Bocks trylleri er et fupnummer. Politiken. [online] 15 Jan. Available at: 
  https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art5792163/Bocks-trylleri-er-et-
fupnummer  [Accessed 11  May 2020]. 
 
Juhl, A., 2019. Asger Juhl: Farvel Til Radioen, Der Ødelagde Den Gode Stemning. [online] Politiken.dk. 
Available at: https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art7457235/Farvel-til-radioen-der-%C3%B8delagde-
den-gode-stemning  [Accessed 30 March 2020]. 
 
Kallestrup, C. and Eller, E., 2019. Forskerne Har Talt: Ja, Det Blev Et Klimavalg. [online] Dr.dk. 
  Available at: https://www.dr.dk/nyheder/politik/folketingsvalg/forskerne-har-talt-ja-det-blev-
et-klimavalg  [Accessed 9 February 2020]. 
 
Kassebeer, S., 2005. [online] Berlingske.dk. Available at:    
    https://www.berlingske.dk/kultur/de-skulle-skamme-sig-skulle-
de  [Accessed 11 May 2020]. 
 
Karsbøl, D., 2004. [online] Berlingske. Available at:    
     https://www.berlingske.dk/kultur/debat-
kulturkanon-skal-ikke-styres-af-staten  [Accessed 1 May  2020]. 
 
Kulturministeriet, 2004. BRIAN MIKKELSEN VIL HAVE NATIONAL KULTURKANON. [online] 
 Available at:      
      https://kum.dk/nyheder-og-
presse/pressemeddelelser/nyheder/brian-mikkelsen-vil-have-national-kulturkanon/1/1/  [Accessed 10 
February 2020]. 
 
Larsen, J., 2018. DF Stiller Krav Til Regeringen: Radio24syv Skal Til Jylland. [online] Dr.dk. Available
   at: https://www.dr.dk/nyheder/politik/df-stiller-krav-til-regeringen-radio24syv-
skal-til-jylland  [Accessed 29 March 2020]. 
 
Mailund, D. and Petersen, T., 2020. DF Vil Have Mere Kultur - Men Kun Dansk Kultur Og Især Provinsen. 
[online] Berlingske.dk. Available at:     



 141 

  https://www.berlingske.dk/kultur/df-vil-have-mere-kultur-men-kun-dansk-kultur-og-isaer-i-
provinsen  [Accessed 18 March 2020]. 
 
Mikkelsen, B., 2004. [online] Berlingske. Available at:    
     https://www.berlingske.dk/samfund/debat-
kulturkanon-er-et-vaern-mod-historieloeshed    [Accessed 11 
February 2020]. 
 
Moll, P., 2004. [online] Berlingske. Available at:    
    
 https://www.berlingske.dk/samfund/debat-kulturministerens-elitaere-folkegave  [Accessed 3
  February 2020]. 
 
Mogensen, J., 2020. Joy Mogensen: Lad Os Indføre Norges Nationalord Under Coronakrisen. [online] 
Politiken.dk. Available at: https://politiken.dk/debat/kroniken/art7726261/Lad-os-indf%C3%B8re-Norges-
nationalord-under-coronakrisen  [Accessed 3 April 2020]. 
 

Munk, A., 2020. Meningsindustri. [online] Weekendavisen.dk. Available at: 
https://www.weekendavisen.dk/2020-4/kultur/meningsindustri  [Accessed 9 February 2020]. 

 
Munk-Petersen, T., 2016. [online] Berlingske. Available at:   
    https://www.berlingske.dk/kultur/otte-markante-
stemmer-om-danmarkskanon  [Accessed 4  February 2020]. 
 
Nielsen, J., 2011. Villy Sørensen Var Da Kulturkonservativ. [online] Information. Available at:  
  https://www.information.dk/kultur/2011/04/villy-soerensen-
kulturkonservativ  [Accessed 11 May   2020]. 
 
Nyhus, M. 2018. Mette Bock: ”Hverken mere eller mindre armslængde”. Journalisten. [online] 18 Sep. 
 Available at: https://journalisten.dk/mette-bock-hverken-mere-eller-mindre-armslaengde/ 
   [Accessed 11 May 2020]. 
 
Olsen, J., 2020. Hård Kritik Af Kulturministeren: »Møder Den Nationale Katastrofe Med Larmende 
Tavshed«. [online] Berglinske.dk. Available at: https://www.berlingske.dk/kultur/haard-kritik-af-
kulturministeren-moeder-den-nationale-katastrofe-med  [Accessed 11 April 2020]. 
 
Pagh-Schlegel, P., 2020. Partier Presser Minister For Hjælpepakker Til Kulturen: "Nu Er Vi Desperate". 
[online] Altinget.dk. Available at: https://www.altinget.dk/artikel/flere-partier-presser-minister-for-
saerskilte-hjaelpepakker-til-kulturen  [Accessed 5 May 2020]. 
 
Pedersen, S., 2016. [online] Berlingske. Available at:    
   
 https://www.berlingske.dk/kommentatorer/kommentar-kanon-mig-her-og-kanon-mig-der
   [Accessed 16 January 2020]. 
 
Rahbek, B., 2019. Knud Romer: “Tænk, Hvis Der En Dag Kom En Kulturminister…”. [online] 
  Kulturmonitor.dk. Available at:   
       
 https://www.kulturmonitor.dk/knud-romer-taenk-hvis-der-en-dag-kom-en-kulturminister/
   [Accessed 8 February 2020]. 
 



 142 

Rasmussen, A., 2020. [online] Information. Available at:    
     https://www.information.dk/2004/12/skepsis-
overfor-kulturkanon  [Accessed 6 January 2020]. 
 
Ritzau, 2004. [online] Berlingske. Available at:    
    
 https://www.berlingske.dk/samfund/df-kraever-folkelig-kultur-med-i-kanon  [Accessed 2 
March  2020]. 
 
Ritzau, 2020. Ordførere Kritiserer Kulturminister For Manglende Hjælpepakke: »Joy Mogensen Burde 
Sparke Døren Til Statsministeriet Ind Og Råbe: Kulturkrise!«. [online] Politiken. Available at: 
https://politiken.dk/kultur/art7729830/%C2%BBJoy-Mogensen-burde-sparke-d%C3%B8ren-til-
Statsministeriet-ind-og-r%C3%A5be-Kulturkrise%C2%AB  [Accessed 15 May 2020]. 
 
Serup, S.M. (2018). Søs Marie Serup: »Kulturminister Mette Bock er det bedste, der er sket for 
kulturområdet siden Jytte Hilden«. Politiken. [online] 6 Apr. Available 
at:  https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art6425525/%C2%BBKulturminister-Mette-Bock-er-det-bedste-
der-er-sket-for-kulturomr%C3%A5det-siden-Jytte-Hilden%C2%AB  [Accessed 11 May 2020]. 
 
Stavad, O., 2001. En Dynamisk Erhvervsstrategi. [online] Berglinske.dk. Available at:  
  https://www.berlingske.dk/business/en-dynamisk-erhvervsstrategi  [Accessed 3 
April 2020]. 
 
Thomsen, A., 2015. [online] Available at: http://blog.aros.dk/?p=1179  [Accessed 11 March 2020]. 
 
Vinderskov, K. 2018. Tidligere kanalchef på Ramasjang: Befri public service for børnenes skyld! 
  Politiken. [online] 13 Mar. Available at:    
     
https://politiken.dk/debat/kroniken/art6376891/Befri-public-service-for-b%C3%B8rnenes-skyld 
  [Accessed 11 May 2020]. 
  
Weis, P., 2018. Hvorfor Er Dansk Folkeparti Det Eneste Parti Med En Kulturpolitik?. [online] 
Jyllandsposten.dk. Available at: https://jyllands-
posten.dk/premium/kommentar/paadenandenside/ECE11003128/hvorfor-er-dansk-folkeparti-det-eneste-
parti-med-en-kulturpolitik/  [Accessed 30 March 2020]. 
  
Østergaard, J., Sahl, J. and Larsen, K., 2016. DF Vil Slagte Kunst-Højborge. [online] Ekstrabladet.dk. 
Available at: https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/df-vil-slagte-kunst-hoejborge/6230803
   [Accessed 20 March 2020]. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 143 

6 Bilagsoversigt 
 
Bilag 1: Arkiv fra før vores år nul - vi henviser til det én gang i afsnittet om vores empiriske arkiv og vores 
indledende research.  
 
Bilag 2: Bilagsoversigt 
 
Bilag 3: Oprettelsen af Ministeriet for kulturelle anliggender  
 
Bilag 4: Kunstfond debatten & Rindalismen  
 
Bilag 5: Ungdomsoprøret i 1968  
 
Bilag 6: Kulturelt demokrati  
 
Bilag 7: Kulturens dualisme  
 
Bilag 8: Oprettelsen af TV2  
 
Bilag 9: Armslængdeprincippet 
 
Bilag 10: Globaliseringens modreaktion  
 
Bilag 11: Resterende semantisk arkiv 
 
 


