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Kristina Stoltz: Folkelig kunst bør vinde frem, mener DF. Nu er spørgsmålet så bare, hvad 
det er for en kunst? 

DF’s kulturordfører Alex Ahrendtsen mener, at danske kunstnere »bekriger folket«. Men det 
er faktisk kærlighed til folket, der får kunstnerne til at tale magten – og Ahrendtsen – midt 

imod. 

 

For nylig udtalte Dansk Folkepartis kulturordfører, Alex Ahrendtsen, i et interview til Information 

et inderligt ønske om, at »kunstnerne igen fatter kærlighed til det folk, de udspringer af, i stedet for 

at bekrige det«. 

 

Det er Ahrendtsens opfattelse, at dette lands kunstnere siden 1960’erne ikke har bestilt meget andet 

end at kritisere både Danmark og danskerne. Vi har jo hørt det mange gange før, Dansk Folkepartis 

kritik, hvis ikke ligefrem lede ved modernismen og alt, hvad der lugter af kulturradikalisme, men 

hvad er det da for en kunst, Ahrendtsen ønsker sig? 

Ahrendtsen taler om en kærlighed mellem folket og kunsten og fremhæver blandt andet den danske 

forfatter Henrik Pontoppidan som repræsentant for en kunst, der med »mandig følsomhed« bygger 

sådan en kærlig bro. 

 

Jeg ville nok i højere grad påpege det samfundskritiske i Pontoppidans værker end det 

nationalromantiske eller folkekærlige. Særligt i hans sidste store roman ’De dødes rige’ beskriver 

han, hvordan en åndløs grådighed, en gennemgribende råddenskab og et moralsk forfald 

gennemsyrer hele det danske samfund op mod Første Verdenskrig. Det er ikke et værk, der emmer 

af kærlighed til de danske bønder, det danske borgerskab eller til kirken for den sags skyld. 

Tværtimod er ’De dødes rige’ et ambitiøst forsøg på at tegne et kritisk portræt af en periode. Ved at 

gå så tæt på tidens tanker og strømninger og på det åndelige fordærv, der faktisk var med til at lede 

frem til den store katastrofe, spidder Pontoppidan nådeløst sin egen samtidskulturs hykleri og indre 

modsætninger. 

 

Og er det ikke lige præcis det, vi skal bruge kunsten til? Som et troldspejl, der viser os bagsiden, 

vrangen, de ubevidste og ikke altid lige flatterende strukturer i det samfund, vi selv står midt i og er 

med til at præge? Nej, ikke ifølge Ahrendtsen – han ser det tværtimod som en fjendtlig handling, 

når kunstneren bearbejder fortidens krænkelser eller trænger dybt ind i samtidens ømmeste punkter. 
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For Ahrendtsen mener, at danske kunstnere alt for længe har »bekriget folket«, og tiden er nu 

kommet til, at en folkelig kunst bør vinde frem. Dette modsætningsforhold mellem folket og 

kunstneren er det samme modsætningsforhold, der manes frem, når Dansk Folkeparti taler om 

etniske danskere versus danskere med anden etnisk baggrund: For at være ’rigtig’ dansker skal man 

klæde sig ’dansk’, spise ’dansk’ og opføre sig på en særlig ’dansk’ måde, og ligesådan er kun den 

kunst gyldig, som hylder særlige ’danske’ værdier og i det hele taget udtrykker sig kærligt over for 

det ’danske’. 

 

Det er ikke, fordi Ahrendtsen vil diktere noget, og det kan han heldigvis heller ikke endnu (indtil 

han bliver kulturminister i en koalitionsregering mellem S og DF), og kulturen må da også selv 

bestemme, om den kommenterer på samfundet eller ej, som han siger. 

Tak for det, Alex Ahrendtsen, tak for, at vi stadig selv må bestemme, hvad vi kommenterer, og tak, 

fordi vi kvindelige kunstnere også gerne må komme til orde, selv om du konstaterer, at den gode 

kunst bliver skabt af vestlige, mandlige kunstnere. 

 

Som sagt er tiden nu, ifølge Alex Ahrendtsen, kommet til, at en folkelig kunst bør vinde frem. 

Spørgsmålet er bare, hvad det så er for en kunst. Det mangler vi stadig at få svar på. Og det er lige 

præcis det, som DF’erne er så fænomenalt dygtige til at undvige: De konkrete, håndgribelige svar, 

som vi, folket, kan forholde os og tage stilling til. Det er i denne konstante undvigelse (som 

selvfølgelig bliver tydeligst i DF’s manglende parlamentariske ansvarstagen), at forråelsen over for 

folket igen og igen pågår, ligesom det netop er her, hvor DF svigter, at kunstnerne sætter sig i 

klemme og skaber fra. For det er ikke kunstnerne, der har fjernet sig fra folket eller er blevet 

ufolkelige. Vi har længe beskrevet det samfund, mange danskere lever i på godt og ondt.  

 

Vi befinder os ikke fjernt fra folkets virkelighed, som tilfældet i højere og højere grad må siges at 

være for moderne politikere. Det er dem, der sidder i elfenbenstårnet og taler et forløjet nysprog, 

som vi, folk såvel som kunstnere, må gribe til poetiske fortolkningsredskaber for at fatte et klap af. 

Engang var det en demokratisk dyd, at man som borger (herunder kunstnerne) forholdt sig kritisk 

og selvstændigt til det samfund, man var en del af. Viden var ikke noget, man blindt lod sig pådutte, 

men tværtimod forholdt sig til som en foreløbig sandhed. Ingen autoritet havde råderet over den, og 
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frem for alt var magten altid en instans, der skulle udfordres. Sådan bør det vel stadig være, hvis vi 

vil blive ved med opretholde noget, der minder om et demokrati – eller hvad? 

 

Men for Ahrendtsen består det ufolkelige netop i det systemkritiske, i en skepsis over for magten og 

dens forløjede såkaldte ’folkelige’ budskaber. 

 

Personligt håber jeg kun, at han kommer til at se meget mere systemkritisk kunst. For i kærlighed til 

folket er det kunstnernes fornemmeste opgave at tale magten midt imod, at fremvise dens forråelse 

over for netop folket – og det er der mere brug for end nogensinde. 

	


