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Den 15. maj 1964 fik socialdemokraten Julius Bomholt, der var landets første kulturminister, vedtaget loven om Statens 
Kunstfond i Folketinget. Danske kunstnere skulle kunne modtage offentlig støtte ud fra et armslængdeprincip. Politikerne 
måtte godt støtte - men ikke styre.

Drømme og visioner er ikke 
noget, vi hører så meget til 
fra politisk hold i disse år. 
Regneark og realpolitik er 
trådt i stedet.

Men hvis man ser sig over 
skulderen, kan man få øje 
på en politiker, der drømte 
stort. Hans navn var Juli-
us Bomholt. Han var social-
demokrat, havde skrevet en 
række skønlitterære bøger, 
og nærede stor interesse for 
kunst og kultur.

Den 15. maj er det 50 år 
siden, han som landets før-
ste Minister for Kulturelle 
Anliggender, fik vedtaget lo-
ven om Statens Kunstfond 
- en fond, der for skatte-
ydernes penge, skulle støt-
te danske kunstnere.

Julius Bomholt gik ind for 
»armslængdeprincippet«, 
som det er blevet kaldt. Det 
var ham, der sagde de be-
vingede ord: »Nok støtte 
men ikke styre«. Politiker-
ne skulle stille en pose pen-
ge til rådighed, men de måt-
te ikke blande sig i, hvem 
midlerne gik til. Kunstner-
ne skulle ikke spændes for 
en politisk vogn, som det er 
sket i mange lande - ikke 
mindst i de tidligere kom-
munistiske regimer.

Beslutningen om, hvem 

der skulle tildeles støtte 
skulle foretages af fagud-
valg - mennesker med for-
stand på de enkelte områ-
der.

Helt politikerfrit områ-
de har Statens Kunstråd 
nu aldrig været i og med, 
at det er kulturministeren, 
der udpeger formanden for 
Statens Kunstråd og for-
mændene for de forskellige 
kunstneriske udvalg samt 
visse menige udvalgsmed-
lemmer. Resten vælges af 
repræsentantskabet, der 
består af fagfolk, der udpe-
ges af kunstneriske institu-
tioner og organisationer.

Peter Duelund, der er 
kultursociolog og lektor i 
moderne kultur på Køben-
havns Universitet samt le-
der af Nordisk Kulturin-
stitut kalder den danske 
kunststøtteordning, der nu 
har eksisteret i 50 år for 
verdens bedste.

- Danmark har sammen 
med de andre nordiske lan-
de en kulturstøtteordning, 
som man ikke kender an-
dre steder. Når jeg er rundt 
i verden for at fortælle om 
den måde, vi støtter vores 
kunstnere på, bliver man 
dybt misundelig, og mange 
lande - blandt andre Kina 

- er meget interesseret i at 
introducere den nordiske 
kulturmodel.

»Moderne MaKværK«
Den lov, som Julius Bom-

holt (S) fik vedtaget i Fol-
ketinget sikrede en pulje 
på 3,5 millioner kroner om 
året. Vedtagelsen var nær-
mest sket, uden at medier-
ne og befolkningen havde 
lagt mærke til det, men en 
kold januardag, året efter 
vedtagelsen, kom der via 
Ritzaus Bureau navne på 
støttekronerne. Blandt de 
første 15 legatmodtagere 
var forfatteren og provoka-
tøren Klaus Rifbjerg, og det 
var en torn i øjet på småbor-
gerskabet. På tv kunne man 
se en abstrakt skulptur, der 
bestod af gammelt jern på 
et bord, som den nyoprette-
de fond havde indkøbt. Vær-
ket var skabt af den unge 
billedhugger Peter Bon-
nén. Det var for meget for 
lagerforvalter Peter Rin-
dal fra Kolding. Han var 
rasende over, at almindeli-
ge hårdt arbejdende skat-
teydere skulle være med 
til at finansiere sådan no-
get »makværk, som enhver 
blikkenslager kunne lave«. 
I hans optik var moder-

ne kunstnere svindlere og 
bedragere, og hvis de ikke 
kunne klare sig på marke-
dets vilkår, måtte de finde 
på noget andet at bestille.

I løbet af de næste par 
måneder indsamlede Peter 
Rindal 25.300 underskrif-
ter fra arbejdere, husmød-
re, landmænd, funktionæ-
rer og handlende i protest 
mod Statens kunstfond, og 
en af de mest lidenskabe-
lige kulturdebatter i Dan-
mark blev sat i gang. Et 
nyt ord blev skabt af Ekstra 
Bladet: »rindalist«, og glo-
sen blev sidenhen optaget 
i Gyldendals opslagsværk 
»Nye Ord i Dansk 1955-75« 
og er synonym for en kul-
turfjendsk person.

Støtten har Sat oS  
på verdenSKortet

Men selv om Statens 
Kunstfond gennem årene 
er blevet presset fra både 
enkeltpersoner og fra poli-
tiske partier som det heden-
gangne Fremskridtspartiet 
og til dels også fra Dansk 
Folkeparti, har fonden over-
levet. Og gennem årene er 
der via Finansloven blevet 
tilført flere og flere penge, 
som kan deles ud.

Undervejs har man dog 

justeret og foretaget æn-
dringer - en af de helt store 
forandringer trådte i kraft 
ved årsskiftet, hvor Statens 
Kunstfond og Statens Kun-
stråd blev slået sammen.

Den nye Statens Kunst-
fond har nu to udvalg for 
hver af kunstarterne litte-
ratur, film, arkitektur, bil-
ledkunst, scenekunst samt 
kunsthåndværk og design. 
Det ene udvalg uddeler le-
gater, det andet giver pro-
jektstøtte. Her i 2014 råder 
fonden over i alt 535,7 mil-
lioner kroner. Derudover er 
der en pulje til livsvarige 
indtægtsregulerede hæder-
sydelser på 29,4 millioner 
kroner.

Kultursociologen Peter 
Duelund er ikke i tvivl om, 
at den offentlige støtte har 
været en kæmpe fordel - 
ikke kun for de kunstnere, 
der i årenes løb, er blevet 
tildelt støtte - men også for 
landet som sådan.

- Uden kunststøtteord-
ningen ville vi have haft en 
mainstream kunst indenfor 
alle områder. Vi ville ikke 
være på verdenskortet med 
film, tv-serier og arkitek-
tur, som vi er nu - og vi vil-
le ikke have haft så mang-
foldigt et kunstliv indenfor 

de andre områder. Vi er et 
meget lille sprogområde, og 
de fleste danske forfatte-
re er afhængige af offentlig 
støtte, fordi kun de færreste 
kan leve af det, de tjener på 
deres bøger.

Duelund mener også, at 
hvis vi skal have kunstne-
re, som med kvalitet be-
skriver vores liv, er vi nødt 
til at betale dem for det, så 
de kan få den fornødne tid 
til at blive dygtige til deres 
håndværk.

- Uden kunststøtten ville 
vi tabe til amerikansk mas-
sekultur. Vi ville leve i ån-
deligt armod. Det ville være 
en katastrofe.

- Støtten har  
givet Mig SKrivero

Forfatteren Christi-
na Hesselholdt har siden 
1991 skrevet 27 bøger for 
både børn og voksne. Hen-
des seneste voksenbog »Ag-
terudsejlet«, der er fjerde 
og sidste bind i serien om 
Camilla, udkommer den 
9. maj. Det tidligere værk 
»Camilla - og resten af sel-
skabet« fra 2011 præmiere-
de Statens Kunstfond med 
et beløb på 75.000 kr. Hes-
selholdt betragtes som en 
forholdsvis smal forfatter 

da  
kunsten 
kom på 
støtten

Julius Bomholt (S) var Danmarks første kulturminister. Han tiltrådte i 1961 som 
Minister for Kulturelle Anliggender. Tre år senere fik den kunstinteresserede minister 

vedtaget loven om Statens Kunstfond - en fond, der, for skatteydernes penge, skulle 
støtte danske kunstnere efter armslængdeprincippet.  

Foto: Jørgen Sperling/Polfoto

 b Kultur
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Det blev for meget for lagerforvalter Peter Rindal fra Kolding, da Statens Kunstfond indkøbte en skulptur af den unge 
kunstner Peter Bonnén. Rindal mente, at det var for galt, at almindelige skatteydere skulle være med til at betale sådan 
noget »makværk.« Rindal lagde senere navn til ordet »rindalist« - en kunstfjendsk person.

■■ Der deles 535,7 millioner kroner ud i form af 
projektstøtte og legater indenfor billedkunst, 
film, litteratur, musik, kunsthåndværk og design, 
scenekunst, arkitektur, huskunstnerordningen og 
tidskriftstøtte.

■■ To millioner af beløbet går til kunstfondens 
bestyrelse.

■■ Derudover er der afsat 29,4 millioner kroner til 
indtægtsregulerede hædersydelser til danske 
kunstnere.

■■ 0,7 millioner til ikke indtægtsregulerede 
hædersydelser. (Kunstnere, der valgte at blive på 
den gamle ordning)

■■ 1,5 millioner kroner til efterladte efter kunstnere.
Kilde: Kulturstyrelsen

 b Økonomien i 2014

Statens Kunstfond og Statens Kunstråd er fra 1. janu-
ar 2014 samlet i en ny fælles organisation med navnet 
Statens Kunstfond.

Det overordnede formål med den nye Statens Kunst-
fond er at fremme kunsten i Danmark og dansk kunst 
i udlandet.

Den nye Statens Kunstfond vil ligesom det tidligere 
Statens Kunstråd og den tidligere Statens Kunstfond 
tildele kunststøtte til personer, institutioner og projek-
ter, som rummer kunstnerisk kvalitet og talent. Fon-
den skal sikre en spredning af støtten, og sikre at nye 
og tværgående kunstformer kan komme i betragtning.

Det er op til de nye udvalg i Statens Kunstfond at 
beslutte, hvilke puljer der skal oprettes, og hvornår de 
skal uddeles. Med reformen af kunststøttesystemet er 
der fokus på at sikre:

■■ En større ligestilling af kunstarterne ved 
uddeling af støtte.

■■ En mere gennemskuelig støttetildeling.
■■ Geografisk spredning af støtten.
■■ En mangfoldighed af støttemuligheder.
■■ At tværgående projekter tilgodeses.
■■ At støtte til produktion og formidling af kunst  

til børn tilgodeses.

 b Det nye Statens Kunstfond

Forfatteren Christina Hesselholdt er stolt af at leve i et land, 
der betænker kunstnere med offentlig støtte. Siden 1995 har 
hun modtaget 1.303.000 kroner fra Statens Kunstfond, og 
i 2007 kom hun på finansloven med en livslang, indtægts-
reguleret årlig ydelse.  Foto: Robin Skjoldborg/Rosinante

Den 15. maj er det 
50 år siden loven om 
Statens Kunstfond 
blev vedtaget 
i Folketinget. 
Året efter røg 
lagerforvalter 
Peter Rindal fra 
Kolding i harnisk 
over ordningen. 
Men kunstfonden 
har overlevet, og 
kultursociologen 
Peter Duelund mener, 
at den har reddet os 
fra åndeligt armod

men med stor kunstnerisk 
tyngde. Hun ville ikke være 
i stand til at leve af bogsal-
get alene, fortæller hun.

Siden 1995 har hun i alt 
modtaget 1.303.000 kroner 
fra Statens Kunstfond, og 
i 2007 blev hun tildelt den 
livsvarige hædersydelse, 
der gives til kunstnere, der 
har placeret sig afgørende i 
det danske kulturliv. Hvem, 
der skal på finansloven, 
som det hedder, afgøres af 
Kulturministeriet efter ind-
stilling fra Kunstfondens 
repræsentantskab. Modsat 
uddelingen af legater og 
stipendier er den livsvari-
ge hædersydelse indtægts-
reguleret. Om det siger 
Christina Hesselholdt, der 
er uddannet cand.phil. i lit-
teraturvidenskab fra Kø-
benhavns Universitet og i 
nogle år har været fast un-
derviser på Forfatterskolen.

- Den livsvarige ydelse 
skal naturligvis være ind-
tægtsreguleret. Jeg ser be-
stemt ingen grund til, at 
man modtager en stor pul-
je penge, hvis man selv tje-
ner godt.

Hun påpeger dog også, 
at tildelingen har gjort en 
kæmpe forskel for hende 
personligt:

- Jeg blev så lykkelig, da 
jeg fik at vide, at jeg nu var 
kommet på den livsvarige 
ydelse, for det betød, at jeg 
kunne slappe meget mere af 
i forhold til både den nære 
fremtid og alderdommen. 
Som forfatter er det meget 
begrænset, hvad man kan 
opspare på sin pension, så 
det var en kæmpe lettelse.

Hvordan Christina Hes-
selholdts liv og forfatter-
skab have formet sig på 
kapitalismens markedsvil-
kår - uden offentlige støtte-
kroner, kan man ikke vide, 
men hendes eget bud lyder:

- Jeg havde nok under-
vist meget mere, end jeg 
gør i dag. Jeg havde nok 
stadig skrevet bøger, men 
formentlig ikke i sam-
me omfang. Midlerne fra 
Kunstfonden har givet mig 
skrivero i længere perio-
der, så det er lykkes mig at 
komme op på en forholdsvis 
stor bogproduktion, og det 
er jeg dybt taknemmelig for. 
Jeg er stolt over, at leve i et 
land, der prioriterer kun-
sten så højt.

Vi ER glubSKE 
KultuRFoRbRugERE

Kulturkrigen er ikke 
helt slut. Den blusser op 

med jævne mellemrum, og 
kunstnere, der ikke selv 
får del i støtten beklager 
sig over, at pengene udde-
les af smagsdommerne fra 
»parnasset«. At der her-
sker for meget indspisthed 
i de miljøer, der fordeler 
pengene.

Om det siger Peter 
Duelund:

- Jeg mener, at man har 
den ideelle ordning. Vi har 
armslængdeprincippet i 
forhold til politikerne, og 
det beskytter kunstnerne 
mod statens omklamring. 
Derudover skifter man 
udvalgsmedlemmerne ud 
hvert tredje år, og dermed 
undgår man, at det er de 
samme mennesker, der år 
ud og år ind, fordeler penge-
ne. Jeg har svært ved at se, 
at man kan finde en mere 
retfærdig ordning.

Og - ikke helt ubetyde-
ligt - er der faktisk menne-
sker i den anden ende, som 
gerne vil tage imod al den 
kunst, der skabes for skat-
tekronerne.

- De skandinaviske lande 
er de eneste, som har den 
her fantastiske kunststøt-
teordning, og vi ligger al-
tid på henholdsvis 1., 2. og 
3. pladsen, når man under-

søger kunstforbruget, siger 
Peter Duelund.

Der er da heller ikke læn-
gere partier i folketinget, 
som ønsker at vride hal-
sen om på den offentlige 
kunststøtte og undersøgel-
ser, som Peter Duelund har 
foretaget, viser, at 80 pro-
cent af den danske befolk-
ning er tilfreds med ordnin-
gen.

Statens Kunstfond har 
overlevet det første hal-
ve århundrede. Undervejs 
har der været ophedede 
diskussioner. Man har ju-
steret, ændret og moder-
niseret. Men princippet er 
det samme som det forslag 
den drømmende og visio-
nære socialdemokrat Julius 
Bomholt fik igennem i fol-
ketinget den 15. maj 1964: 
Armslængdeprincippet. 
Nok støtte men ikke styre.

Det var i øvrigt året, hvor 
Henning Mouritzen modtog 
Teaterpokalen, og hvor Erik 
Aalbæk Jensen blev Årets 
forfatter. Akademiets store 
pris gik til forfatteren Jacob 
Paludan og Nobels Littera-
turpris til franske Jean-
Paul Sartre.

Sonja SabinSKy
Dagbladenes Bureau


