
»Jeg var inde og se forpremiere på filmen 
Krigen (ny dansk film om de menneskeli
ge omkostninger for den enkelte soldat 
ved at gå i krig, red.). Det er en fremra
gende film, som samtidig er kunst, der er 
vedkommende i forhold til et samfunds
problem. Men så så jeg senere Tobias 
Lindholm i tv, hvor han ikke ville forhol
de sig til, om krigen var rigtig eller ej. Det 
forstår jeg ikke.« 

Holger K. Nielsen er rundet af et åre
langt engagement i dansk politik og er i 
øjeblikket kulturordfører og medieordfø
rer for SF. Han mener, de danske kunstne
re må have holdninger og forholde sig 
kvalificeret i højere grad, end de i øjeblik
ket gør. Også fordi langt det meste kunst i 
Danmark er offentligt støttet – og det for
pligter, mener han. 

Kunstnere ser tingene på en anden måde 

end teknokraterne

Også under valgkampen efterlyste Holger 
K. Nielsen at kunstnerne gjorde deres 
stemme hørt. Men hvorfor er det overho
vedet vigtigt?

»Kunstnerne kan se tingene på andre 
måder end økonomer og teknokrater kan. 

Det er en autoritet kunstnerne har taget 
til sig i for eksempel Frankrig, hvor de 
har en rolle at spille i den politiske debat. 
Ikke fordi politikerne så skal rette sig ef
ter det, men der kan være nogle anderle
des tilgange, som kan være gavnlige for 
den politiske diskussion.« 

Medierne har ikke for vane at invitere 
kunstnere med i debatprogrammer og lig
nende. Tror du kunstnerne vil blive hørt, 
som det ser ud i dag? 

»Det er ganske rigtigt et problem, at 
medierne – og politikerne for den sags 
skyld – ikke er særligt opsøgende i for
hold til kunstnerne. Det bør der også æn
dres på, men det forudsætter så også, at 
kunstnerne gør det seriøst. Jeg tror, der vil 
blive lyttet, for god kunst påvirker altid.«

Kunsterne må først tage sig selv seriøst

Danmark har siden tresserne og oprettel
sen af et kulturministerium diskuteret 
kunststøtten for og imod. Og selvom 
mange kunstnere mener, der burde være 
flere støttekroner til kunsten, så er støt
ten der trods alt, og det forpligter, mener 
Holger K. Nielsen:

»Hvis kunst og kulturpolitik skal tages 

alvorligt på Christiansborg, så må kunst
nerne starte med at tage sig selv alvorligt, 
og også bedrive kunst uden for deres 
værksteders lukkede døre. Det meste 
kunst og kultur er afhængig af offentlig 
støtte, og derfor er det vigtigt at gå ind  
i dialog om, hvad baggrunden er for, at 
man skal give støtte til kunst og kultur. 
Det er en diskussion som kunsterne skal 
gå ind, så de kan begrunde, hvorfor de  
vil have en offentlig kulturpolitik.«

Men skal kunstnerne ikke koncentrere 
sig om kunsten og lade organisationer og 
politikere varetage debatterne?

»Politik skal ikke overlades til politi
kerne – det er det for alvorligt til. I tres
serne var der store diskussioner og folk 
som Poul Henningsen og Bjørn Nørgaard 
blandede sig i alt. Dengang blev det for
ventet. I dag byder hverken medier, politi
kere eller kunstnerne selv ind i tilstræk
kelig grad på kunstens vegne.«

De offentlige bevillinger til kultur,  
inklusiv idræt og folkeoplysning, udgør  
i 2015 cirka 1 procent af bruttonational
produktet i Danmark. 
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