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Forord 

Forord 
Forord 
Dette er en bog om kultur og økonomi. Bogen handler om de økonomiske 
aspekter af kulturen. Det er efterhånden ikke så sædvanligt for universi-
tetsansatte at skrive bøger, ja vel knap nok opmuntret i det officielle sy-
stem. Men ikke desto mindre kan der være grund til at skrive en sam-
menfattende fremstilling om kulturens økonomiske forhold i dagens 
Danmark. Denne bog er skrevet for dem, der ikke vil nøjes med de hurti-
ge meninger i radio og tv, men vil have ordentlig besked. De hurtige me-
ninger er på mode, og de elektroniske medier er ikke sarte. Jeg er person-
ligt blevet bedt af Radioavisen om at kommentere en 400 siders rapport 
en halv time efter den udkom.  

Der er ingen tvivl om, at der er en endog meget stor offentlig interesse 
for kulturens forhold. Alle de toneangivende dagblade har omfangsrige 
kultursektioner, og økonomiske forhold på kulturens område diskuteres 
ganske lidenskabeligt, f.eks. udmåling af biblioteksafgifter eller beretti-
gelsen af kunstnerstøtte. Men det er samtidigt karakteristisk, at det i den 
offentlige debat i det væsentlige er partsindlæggene, der dominerer. Den 
nøgterne analyse og fremstilling af de faktuelle forhold har ikke samme 
interesse. Det er hensigten med denne bog at rette op på dette forhold og 
levere en sammenfattende ramme, som kulturelle spørgsmål kan be-
dømmes efter. 

Der er ikke nogen tradition i Danmark for, at økonomer beskæftiger 
sig med kulturøkonomi. For mit eget vedkommende begyndte det hele 
lidt tilfældigt. Efter at have forsvaret en disputats i 1987 om kvalitet af 
forbrugsvarer slog det mig, at netop kulturområdet var præget af kvali-
tetsbegrebet som et centralt fænomen. Og i efteråret 1989 blev der afholdt 
et seminar med politstuderende som det første tiltag inden for området. 
Dette udviklede sig til den første egentlige publikation på dansk om kul-
tur, nemlig bogen Teaterøkonomi fra 1991.  

Tidspunktet viste sig at være velvalgt, for der var i det internationale 
samfund en stærkt voksende interesse for kulturens økonomiske forhold, 
og der er efterhånden kommet en meget omfattende international littera-
tur på området, som dog i hovedsagen ikke er blevet indpasset i den dan-
ske debat. Det er derfor et hovedformål med denne bog at gengive de vig-
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tigste synspunkter og fakta fra den internationale litteratur. Nogle argu-
menter kan umiddelbart overføres på danske forhold, andre kan ikke.  

Det er tilsigtet med bogen at give en ret så nøgtern fremstilling af for-
holdene. Bogen er tilstræbt økologisk, uden sødemidler eller andre kun-
stige tilsætningsstoffer. Mit personlige udgangspunkt er universitetsver-
denen, og jeg har ingen som helst personlige interesser i de beskrevne 
forhold. I årene 1994-98 var jeg medlem af Kulturministeriets Forsknings-
udvalg udpeget af Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd, og 
siden har jeg deltaget i diverse konferencer, men ikke haft officielle kon-
takter med ministeriet, private virksomheder eller erhvervsorganisatio-
nerne på området; først da denne bog var omtrent færdigskrevet, blev jeg 
opfordret til at deltage i et udvalgsarbejde under Kulturstyrelsen om bib-
lioteksafgifter. Området kulturøkonomi er i nyere tid præget af bestilte 
konsulentrapporter med synspunkter og konklusioner, der typisk passer 
opdragsgiveren ganske godt, så netop derfor kan en nøgtern fremstilling 
fra en neutral person, som ikke har nogen tilknytning til den kulturelle 
verden, nok være på sin plads. Jeg har ikke hidtil modtaget nogen fribillet 
og regner heller ikke med at modtage nogen efter at have skrevet denne 
bog. Kun på et enkelt punkt kan min upartiskhed drages i tvivl, da jeg i 
mange år har været medlem af og for nærværende er formand for styrel-
sen af Folkeuniversitetet i København. 

I den forbindelse har det ofte ligget i luften, at for at skrive om kultur-
økonomi skal man helst være dybt begejstret for kultur og af de tonean-
givende folk inden for kulturlivet blive opfattet som »en af deres egne«. 
Det ses også af den holdning, der forventes af kulturministeren. I en en-
quete i dagbladet Politiken d. 10. september 2008 i forbindelse med udpe-
gelse af en ny kulturminister var ønsket hos de adspurgte kulturpersoner 
at få en kulturminister med interesse for kultur, gerne en aktiv kunstner. 
Jeg har aldrig forstået den holdning. Ingen forlanger, at en boligøkonom 
skal bo i parcelhus for at beskrive husprisernes udvikling, eller at en 
kræftforsker skulle blive en bedre forsker ved selv at have kræft. Kultur-
minister Uffe Elbæk var nok personligt interesseret i kultur, men stod ik-
ke distancen over for Folketinget. Så mit personlige forhold til de forskel-
lige kulturformer er ganske uvedkommende. Om jeg spiller fagot, går til 
square dance om søndagen eller holder af franske romaner fra førkrigsti-
den har vitterlig ingen betydning for vurderingen af de tal og fakta, der 
fremlægges. Og jeg ville faktisk betragte det positivt, hvis læseren heller 
ikke anede noget om mine personlige præferencer efter sidste side.  
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Men der er et andet aspekt ud over spørgsmålet om habilitet, og det er 
den synsvinkel, der er lagt på stoffet. Det er karakteristisk for kulturde-
batten, at langt hovedparten af indlæggene kommer fra kulturproducen-
terne. Når der skrives officielle betænkninger, vil der typisk deltage per-
soner fra kulturinstitutionerne og kunstnersammenslutninger. Det sam-
me gælder debatindlæg i dagspressen. Men der er ingen magtfuld mod-
vægt på forbrugersiden. Der er nogle få og små venskabsforeninger for 
museer, men ikke nogen Museumsgæsternes Centralforening eller Komiteen 
for danske teatergængere. På andre områder har forbrugerne indflydelsesri-
ge interesseorganisationer, f.eks. Dansk Cyklist Forbund og Forenede Danske 
Motorejere, men kulturen som sådan har det ikke. Forbrugernes syns-
punkter kommer dermed kun til orde i form af markedets almindelige 
funktionsmåde: Hvis de ikke kan lide produktet, køber de det ikke.  

En god del af kulturen udspiller sig imidlertid ikke på markedet, men i 
offentligt regi, og så bliver det selvfølgeligt vigtigt, at også kulturforbru-
gerne kommer til orde. Kulturredaktionerne i dagspressen skulle mod-
virke denne skævvridning og gør det nok også i nogen grad. Men dels 
modtager de hovedparten af stoffet fra kulturproducenterne, dels er de 
typisk befolkede med personer med uddannelser, der modsvarer kultur-
producenterne. Dette skal ikke på nogen måde forstås sådan, at jeg er 
imod danske kulturproducenter, men blot sådan, at jeg qua min træning 
som økonom er vant til at inddrage både producent- og forbrugerper-
spektiver, og forbrugerperspektivet er nok lidt nedtonet i den offentlige 
debat. 

Der er ingen formler i bogen, stik mod økonomers sædvane. Meningen 
er at give den interesserede læser i den brede offentlighed en reel chance 
for at forstå de økonomiske synspunkter, og så er det ikke særlig kon-
struktivt at krydre fremstillingen med logaritmer. Manglen på formler er 
dog kun et spørgsmål om et hensigtsmæssigt fravalg; bogen tilstræber i 
øvrigt at leve op til almindelige krav til en fremstilling på et videnskabe-
ligt grundlag. Som bogen foreligger, er der i nogle afsnit blot tale om et 
referat, i andre afsnit nytænkning baseret på tilgængelige tal, og endelig 
er der i enkelte afsnit tale om nye resultater. 

Der er derimod en del tal i bogen. Det er helt bevidst. Der er masser af 
mere eller mindre vidtløftige beskrivelser af kulturen – ingen nævnt, in-
gen glemt. Tal fra kulturens verden giver en begrænsning på spekulatio-
nerne. Kulturen bliver med andre ord udsat for empiriens spændetrøje. Det 
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er et vilkår, som ikke alle fremstillinger af kulturelle forhold er underlagt. 
Tal lægger bånd på meget vidtløftig tale. 

Tallene giver imidlertid et fremstillingsmæssigt problem, fordi de bli-
ver opdaterede hele tiden. Men udviklingen på kulturområdet går så til-
pas langsomt, så normalt kan man få pålidelig information om forholde-
ne, selv om tallet er et år eller to gammelt. 

Bogen er skrevet, så den skulle kunne læses af alle interesserede. Der 
er ikke forudsat nogen særlig viden om økonomi. Anvendelsen af fodno-
ter og i nogle tilfælde en reference til en hjemmeside gør, at særligt inte-
resserede, herunder andre økonomer, vil kunne finde yderligere faglige 
begrundelser og referencer. Hensigten er at anvende klar tale i teksten. I 
den forstand opfatter jeg bogen som et metodisk eksperiment: Hvor langt 
kan man komme med at skrive økonomi i almindeligt sprog, uden at give 
afkald på fagligheden? Om bogen er fagligt korrekt, må mine kolleger i 
økonomi afgøre; om bogen er forståelig, må læseren afgøre. 

Men bogen er også et produkt fra en højere læreanstalt, et universitet. 
Det betyder, at den lejlighedsvist diskuterer problemer og løsninger, der 
ikke er politisk aktuelle. Det er jeg imidlertid totalt kold over for. Hvad 
der er inopportunt i den dagsaktuelle debat, kan pludselig være vigtigt i 
morgen. I tidernes morgen skrev jeg en ph.d. afhandling om miljøøko-
nomi, hvor jeg i samklang med litteraturen – dengang som nu – foreslog, 
at man skulle beskatte udledningen af miljøskadelige stoffer. Jeg blev 
gjort totalt til grin som en virkelighedsfjern teoretiker, men »grønne afgif-
ter« er jo siden kommet for at blive, for at sige det pænt. Tro mig eller tag 
et blik på elregningen. 

Der er gjort en del ud af dokumentationen i form af noter og kildehen-
visninger; det er ganske sædvanligt for et produkt fra universitetsverde-
nen. Men det har været et problem med referencerne til den offentlige 
debat i Danmark. I fremstillingen vil der indgå sætninger som: »Det har 
været fremme i den offentlige debat« eller lignende, og problemet er så, 
om der skal foretages en direkte reference. Hvis der ikke er nogen refe-
rence, har læseren ikke nogen mulighed for at vurdere, om det ikke bare 
er en stråmand, som er fremstillet til lejligheden med henblik på at blive 
nedgjort. Men omvendt vil referencer til konkrete personer meget let 
kunne opfattes som personlige angreb, da det nemt vil være lidt tilfæl-
digt, hvem der bliver udvalgt til reference og måske fremstår som skyde-
skive. Der må træffes et valg, og jeg har valgt at undlade sådanne konkre-
te referencer. 
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Hensigten er overhovedet at se på skoven og ikke det enkelte træ. Og i 
den forbindelse er enkeltpersoner ikke specielt interessante. Det kan selv-
følgelig være underholdende at læse om en skuespillers saftige privatliv, 
men det bibringer ikke nogen større forståelse for teatrets samlede situa-
tion, om denne eller hin skuespiller er kæreste med en anden skuespiller 
eller har danset nøgen på Kgs. Nytorv i en brandert. Men der er også en 
anden konsekvens af at ville se på skoven og ikke de enkelte træer. Man 
ser bedst skoven fra afstand.  

Det er forsøgt i bogen at give en oversigt over de vigtigste kulturøko-
nomiske problemstillinger i Danmark. Det flyder med enkeltinformatio-
ner i det offentlige rum, så en sammenfattende ramme er vigtig for at ab-
sorbere disse informationer. En oversigt indebærer en balance mellem 
overblik og detaljer. Uden detaljer bliver fremstillingen nemt overfladisk, 
og et velvalgt eksempel kan notorisk fremme læserens forståelse for den 
mere teoretiske fremstilling. Men på den anden side er det også nødven-
digt at springe nogle detaljer over. Ilsøe (1994) giver en lærerig historie. I 
1768 aftalte den senere statsminister Ove Høegh-Guldberg at levere et to-
bindsværk om verdenshistorien til boghandler Johann Rothe. Denne op-
sagde imidlertid kontrakten, da værket tegnede til at blive for omfangs-
rigt. Og man må give boghandler Rothe ret. Høegh-Guldberg fik skrevet 
3 bind, som imidlertid kun nåede frem til den Peloponnesiske Krig mel-
lem Athen og Sparta godt 400 år før vor tidsregning!  

Jeg har i løbet af skriveprocessen fået en betydelig hjælp fra økonom-
kollega professor Michael Møller og fra rektor Bente Hagelund. Begge har 
med vanligt skarpsind påpeget uklarheder i udkast til de forskellige ka-
pitler. Lektor Trine Bille har som fagkyndig med kun let skjult glæde på-
peget, at min fremstilling manglede detaljer og burde uddybes på mang-
foldige punkter; det kan hun have så inderlig ret i, men forlagsredaktører 
har en anden mening. Bibliotekar Vibeke Ring skal have så mange tak for 
til stadighed at have fremskaffet svært tilgængelige kilder fra de mærke-
ligste steder.  

Min kone, professor Margareta Bertilsson, har udover løbende kom-
mentarer til fremstillingen været til uvurderlig personlig støtte i den lan-
ge proces, som skriveprocessen har været. Med Benny Andersens ord: Vi 
er kærlighedskapitalister, beriger konstant hinanden.  

Henrik Ibsen skulle efter sigende have læst Georg Brandes’ Hoved-
strømninger og karakteriseret sin opfattelse af værket ved: »Et svælgende 
dyb mellem i går og i dag.« Det er kun meget få bøger beskåret. Heldigvis, 




