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Indledning

Det er ofte antaget, at kunst- og kulturlivet hører
storbylivet til og at kulturelle aktiviteter og events
er koncentreret i de større byer. En hurtig gennemgang af fonds-, LAG- og landdistriktspulje-bevillinger
til landdistriktsudvikling viser imidlertid, at en stor
del landdistriktsprojekter indeholder et element af
kulturelle aktiviteter.

kulturen spiller for f.eks. lokalsamfundsudvikling,
fællesskab, livskvalitet, læring, bosætning og bæredygtig udvikling.

Ligeledes viser en hurtig gennemgang af en række lo
kalsamfunds hjemmesider og FB-sider et stort udbud
af kulturaktiviteter — ofte organiseret i et samarbejde
mellem frivillige foreninger og lokale erhvervsliv og i
en del områder også i samarbejde med kirker og me
nighedsråd.

I denne rapport stilles der skarpt på kulturudbud og
kulturforbrug med udgangspunkt i statistikker, her
under på forskelle og ligheder mellem regionerne. Der
fokuseres på det udbud som formidles på landsplan.
Der er en bred anerkendelse af, at kunst- og kultur
liv på forskellige måder har en positiv indvirkning
på både samfunds- og individniveau. Et anerkendt
tredelt afsæt for at tilgå den positive indvirkning er
afklaringen af den instrumentelle, den institutionelle
og den iboende effekt.

Den hurtige screening giver ikke mulighed for afdækning af kulturarv- og historie eller den iboende
kultur på landet, men den viser, at når det kommer til
kulturaktiviteter på landet, så favnes der bredt. Der er
f.eks. koncerter inden for forskellige musikgenrer, billedkunstudstillinger, kunsthåndværker og designmarkeder, foredrag og højtlæsning til litteraturfestivaler,
teaterarrangementer, filmfremvisninger mm.

Den instrumentelle effekt henviser til økonomisk
værdi i form af branding for turisme, bosætning,
tiltrækning af arbejdskraft og iværksætteri og rehabilitering. Den institutionelle effekt henviser til
skabelse af gensidig respekt, forståelse, tillid og
fællesskab gennem fælles oplevelse. Og den iboende effekt henviser til følelsesmæssig genkendelse,
fordybelse og afkobling.

Der er imidlertid mangel på undersøgelser, der mere
systematisk afklarer både omfang og intensitet af
kunst- og kulturlivet i landdistrikterne. Ligeledes er
der mangel på dybdegående undersøgelser af, hvad
kulturlivet i landdistrikterne består i, hvilke organisationer der driver kulturlivet frem og hvilken rolle

I denne rapport er dele af den instrumentelle effekt
under lup, idet der ses på sammenhænge mellem
demografi og bosætning på den ene side og kultur
udbud på den anden side.Det er sammenhænge, der
rejser interessante spørgsmål til den efterfølgende
kvalitative rapport.
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Afgræsning
Den statistiske undersøgelse fokuserer på kunst- og kulturakti
viteter gennem henholdsvist kulturforbrug og kulturudbud:
→→ K
 ulturforbruget undersøges som de kunst- og
kulturaktiviteter, som befolkningen tilkendegiver,
at de deltager i.
→→ K
 ulturudbuddet undersøges i tre former:
De kunst- og kulturaktiviteter, der udbydes,
2) de steder de udbydes samt
3) de aktører, der udbyder dem.
Den statistiske undersøgelse inkluderer kunsthåndværks-/
kunstneriske aktiviteter, kultur- og naturhistoriske områder,
foredrag samt undervisnings-/læringsaktiviteter, som relaterer
til kunstformer eller kunsthåndværk. Idrætsaktiviteter, religiøse aktiviteter og undervisning, som ikke omhandler kunstneriske områder, er ikke inkluderede i denne undersøgelse.
Undersøgelsesperioden er 2019 for både kulturforbrug og kul
turudbud. Undersøgelsen opererer med 3 geografiske enheder:
regioner, kommuner og postnumre. Kommuner er kategoriseret
ift. urbaniseringsgrad på baggrund af EU-stat (v1:2012, ”Degree
of Urbanisation”, DEGURBA), der opererer med tre niveauer
for urbanisering: ”Landdistrikter,” ”Byer og forstader” samt
”Storbyer”. Niveauerne er opgjort på baggrund af befolknings
tætheden per km2. Kategorisering anvendes af Danmarks
Statistik som standard. Den valgte kategorisering indebærer,
at resultaterne ikke uden forbehold kan sammenholdes med
undersøgelser, der anvender de 4 kommunetyper By, mellem-,
land- og yderkommuner. Data er indhentet via henholdsvis
særkørsel fra Danmarks Statistik, Statistikbanken og KultuNaut.
Statistikbanken er anvendt til opgørelse af antal indbyggere.

Kulturforbrug
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Særkørsel fra Danmarks Statistik (DST) vedrører en kulturvaneundersøgelse, som udføres som interview med deltagelse
af 3.000 respondenter én gang hvert kvartal. Til særkørsel

anvendes et årsdatasæt for 2019, hvilket samlet giver 12.000 besvarelser. Dette datasæt er
det tidligst tilgængelige og dækker en periode før kulturforbruget blev påvirket af COVID-19
pandemien i 2020. Til særkørslen er der fra Kulturvaneundersøgelsen udvalgt en række
spørgsmål, som afspejler 1) størst mulig variation inden for kunst og kultur (inden for rammen sat for kunst og kultur i denne undersøgelse), 2) deltagelse i kunst- og kulturaktiviteter
samt 3) forbrug af kunst og kultur på forskellige kultursteder.

Kulturudbud
Kulturudbuddet undersøges ift. 1) typen af kulturtilbud, 2) stedet for kulturtilbud og 3) kul
turudbud-aktøren. Adgang til data om kulturudbud opnås fra datatrækninger fra KultuNaut.
KultuNaut er en onlineplatform til annoncering af kulturarrangementer i hele Danmark.
Platformen har siden dens etablering i 1998 haft et stigende antal annonceringer, og den
har siden 2017 annonceret over 600.000 arrangementer på landsplan om året. Data fra
KultuNaut er indhentet som 1) antallet af arrangementer i hver kommune fordelt efter genre og herefter typen af forening/arrangør (inkl. festivaler), 2) antal arrangementer i hver
kommune fordelt efter genre.

Afgrænsende for datasættenes anvendelse
For både kulturudbud og kulturforbrug gælder det, at datasæt er valgt, fordi de er lands
dækkende. Den deskriptive analyse viser et øjebliksbillede, og der er formodentligt både
kulturudbud og -forbrug, som ikke er indfanget via de to datasæt. Den deskriptive analyse
af kulturudbud og -forbrug er derfor først og fremmest relevant i forhold til at skabe en
nysgerrighed og et overblik, som også kan anvendes i forbindelse med den dybdegående
kvalitative undersøgelse.

Rapportens struktur
Rapporten er overordnet opdelt i to sektioner. Den første sektion vedrører udbuddet af kulturaktiviteter, mens den anden sektion vedrører forbruget af kulturaktiviteter. Strukturen i
de to sektioner er den samme. Der indledes med et overblik over det samlede udbud/forbrug
af kulturaktiviteter på landsplan. Derefter følger et afsnit, hvor andele af udbud/forbrug
inden for en række genre er opgjort efter befolkningstæthed på regionsniveau. Derved er
det muligt at sammenligne regioners kulturprofil i forhold til koncentrationen af genrer af
kulturliv i henholdsvis tyndt-, medium- og tætbefolkede kommuner. I den første sektion
om udbud er der tilføjet et kort afsnit om arrangører af kulturaktiviteter. Efter det sammenlignende afsnit følger et afsnit for hver region. I hvert af de tre afsnit opgøres ti genrer
kulturaktiviteter på kommuneniveau i antal per 1000 indbyggere.
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Udbud af kulturarrangementer
Antallet af kulturarrangementer er både opgjort
samlet set og inden for udvalgte genrer. Antal er ind
samlet på kommuneniveau og derefter opgjort per
1000 indbyggere. Der er derefter foretaget en inter
valgruppering. Grupperingen tager hensyn til, at der
er størst mulig variation mellem intervalgrupperne
og mindst mulig inden for intervalgrupperne selv.
På de følgende kort er dette vist ved angivelse af forskellige farver. Grupperne er vist i signaturforklaring.
Foruden denne gruppering er kommunerne grupperet i forhold til tre urbaniseringsgrader: tætbefolket,
mellemtætbefolket og tyndtbefolket. Dette er på de
følgende kort vist ved tæthed af prikker, angivet som
henholdsvis urbaniseringsgrad 1, 2 eller 3.
Kortlægningen viste ingen klar sammenhæng mellem
antallet af kulturarrangementer per 1000 indbyggere
og urbaniseringsgrad. De højeste antal af arrangementer per 1000 indbyggere kunne således findes
både i tæt-, medium- og tyndtbefolkede kommuner,
og det samme er tilfældet for de laveste antal kultur
arrangementer per 1000 indbyggere. Der er en lille
tendens til, at tyndtbefolkede kommuner har det laveste antal kulturaktiviteter per 1000 indbyggere —
andelen af tyndtbefolkede kommuner med lavt antal
kulturaktiviteter varierer dog betydeligt regionerne

Figur 1: Alle kulturarrangementer i
KultuNaut i 2019 opgjort per 1000
indbyggere og på kommuneniveau.

imellem. I Region Nordjylland er det godt halvdelen
af de 9 tyndtbefolkede kommuner, som ligger i den
lave ende i forhold til antal kulturaktiviteter per 1000
indbyggere. Region Nordjylland er samtidig kendetegnet ved, at det højeste antal kulturaktiviteter per 1000
indbyggere ikke er i deres tætbefolkede kommuner.
I Region Midtjylland er det lidt over halvdelen af de
11 tyndtbefolkede kommuner, som har et lavt antal
kulturaktiviteter per 1000 indbyggere, medens dette
også gælder for nogle få af de mellemtætbefolket.
I Region Syddanmark udgør de tyndtbefolkede kommuner med lavt antal kulturaktiviteter per 1000 indbyggere under en femtedel. Også når det kommer til
det højeste antal arrangementer per 1000 indbyggere er der forskelle regionerne imellem. Forskellene
er dog mindre, og det kan overordnet siges, at en
fjerdedel af regionernes tyndtbefolkede kommuner
befinder sig i den gruppe af kommuner, som har det
højeste antal kulturaktiviteter per 1000 indbyggere.

De enkelte kulturarrangementsgenrer
— andele fordelt på typer af kommuner
Kulturaktiviteter med i denne undersøgelser er inddelt
i alt 16 genrer. Det giver mulighed for at sammenligne
den vægt, en bestemt genre har i kulturudbuddet på
tværs af tæt-, mellem- og tyndtbefolkede kommuner
og på tværs af regionerne. I det følgende præsenteres
udvalgte resultater. De enkelte genrer er sammensat
af en række kulturaktivitetskategorier, som brugeren selv udfylder ved oprettelse af et arrangement
på KultuNaut. Skema 1 viser de udvalgte genrer og
eksempler på underliggende kulturaktiviteter.
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Skema 1: Genrer for kulturudbud og deres indhold.
Kulturgenre

Indhold

Foredrag

Foredrag arrangeret af f.eks. biblioteker, aftenskoler, kultur
institutioner, kulturhuse, foreninger, hoteller og caféer.

Gastronomi

Gastronomiske arrangementer arrangeret af f.eks. forsamlings
huse, foreninger, caféer, restauranter, kulturinstitutioner.

Naturarrangementer

Naturarrangementer arrangeret af f.eks. foreninger, butikker,
kulturinstitutioner, gallerier og spillesteder.

Musikarrangementer

Musikarrangementer i rytmiske og klassiske genrer samt DJ/
klub-dansegulvsarrangementer på forskellige steder.

Show, standup
og revy

Forestillinger inden for genrerne show, stand-up,
revy og kabaret på forskellige steder.

Gospel, kor
og fællessang

Gospel-, kor- eller fællessangsarrangementer arrangeret af
f.eks. kulturinstitutioner, spillesteder, trossamfund, foreninger,
kulturhuse.

Klassisk scenekunst

Forestillinger inden for genrerne skuespil, ballet, dans, opera,
operette, musical.

Udstilling af kunst
og arkitektur

Udstillinger indenfor genrerne billedkunst, arkitektur, foto,
installation og skulptur samt ferniseringer på forskellige steder.

Historiske udstillinger

Historiske udstillinger arrangeret af f.eks. foreninger, kultur
institutioner, arkiver, kulturhuse og caféer på forskellige steder.

Udstilling
kunsthåndværk

Kunsthåndværksudstillinger arrangeret af f.eks. foreninger,
kulturhuse, spillesteder, kulturinstitutioner, caféer, gallerier
og festivaler.

Diverse kulturgenre

8

Genren foredrag udgør på tværs af regioner og kommu
netyper en relativ stor andel. Andelen varierer mellem
28,5% af det samlede kulturudbud i de mellemtætbe-

folkede kommuner i Region Midtjylland til 13,7% i de
mellemtætbefolkede kommuner i Region Nordjylland.
Variationen er mindst i de tyndtbefolkede kommuner, hvor andelen af kulturudbuddet inden for genren

foredrag målt i forhold til det samlede kulturudbud
varierer mellem 19,2% i Region Syddanmark, 21,8%
i Region Midtjylland og 24,3% i Region Nordjylland.
Sammenlignes andelen af kulturudbud inden for
genren Banko regionerne imellem, findes den største andel målt i forhold til det samlede kulturudbud
i de tyndtbefolkede kommuner i Region Midtjylland
(4,8%) og næststørste andel i de tætbefolkede kommuner i Region Syddanmark (2,8%).

ste andele findes i de mellemtætbefolkede kommuner
i Region Nordjylland (0,2%) og med størst andele i
tætbefolkede kommuner i Region Midtjylland (3,8%).
Andelen af naturarrangementer varierer på tværs af
kommunetyper og regioner, selvom de laveste andele
målt i forhold til det samlede udbud findes i de tætbefolkede kommuner. De største andele findes i de
mellemtætbefolkede kommuner i Region Nordjylland
(13,9%) og i de tyndtbefolkede kommuner i Region
Midtjylland (13,7%).

Genren Gastronomi udgør den største andel målt i
forhold til det samlede kulturudbud i de tyndtbefolkede kommuner i Region Midtjylland (3,7%) og
lavest i de mellemtætbefolkede kommuner i Region
Midtjylland (0,7%).
Udbuddet i genren lyrik/oplæsning ser ikke ud til at
hænge sammen med urbaniseringsgraden. De mind-

Figur 2: Andele af kulturaktiviteter på KultuNaut 2019 inden for genrerne banko, ekskursion,
foredrag, gastronomi, lyrik, natur og workshop efter befolkningstæthed og region.
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Figur 3: Andele af kulturaktiviteter på KultuNaut 2019 inden for genrerne banko, ekskursion,
foredrag, gastronomi, lyrik, natur og workshop efter befolkningstæthed og region.
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Figur 4: Andele af kulturaktiviteter på KultuNaut 2019 inden for genrerne banko, ekskursion,
foredrag, gastronomi, lyrik, natur og workshop efter befolkningstæthed og region.
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Musik og scenekunst
Genren Musik udgør den største andel af kulturudbud, uanset
om det er kommunetype eller hvilken region der er tale om.
Andelene svinger mellem 20,9% i de tyndtbefolkede kommuner
i Region Midtjylland og 38,4% i de tætbefolkede kommuner,
også i Region Midtjylland. Der er ikke en sammenhæng mellem
andelens størrelse og kommunetypen. Der er regionale forskelle
på, hvilken kommunetype, at musik har den største andel.
I Region Nordjylland er andelen lavest for de mellemtætbefolkede kommuner, medens forskellen mellem de tyndtbefolkede
kommuner og de tætbefolkede kommuner er lille. I Region Syddanmark er andelen størst i de mellemtætbefolkede kommuner
(31,1%), hvilket er marginalt større end de tætbefolkede kommuner (28,4%) og noget større end de tyndtbefolkede kommuner

Figur 5: Andele af kulturaktiviteter på KultuNaut 2019 inden for Musik, Klassisk Scenekunst,
Show/Stand-up/Kabaret, Gospel/Fællessang og Anden forestilling efter befolkningstæthed
og region.

Musik
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Figur 6: Andele af kulturaktiviteter på KultuNaut 2019 inden for Musik, Klassisk Scenekunst,
Show/Stand-up/Kabaret, Gospel/Fællessang og Anden forestilling efter befolkningstæthed
og region.
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(22%). Genren Klassisk scenekunst udgør den næststørste andel af
kulturudbuddet uanset region. Andelen er størst i tætbefolkede
kommuner, og den svinger mellem 2,8% i mellemtætbefolkede
kommuner som den laveste andel og 24,5% som den højeste,
begge i Region Nordjylland, som er den region med den største
forskel. I Region Midtjylland og Region Syddanmark er andelene inden for genren Klassisk scenekunst mindst i de tyndtbefolkede kommuner (henholdsvis 4,7% og 4,6%) og højest i de
tætbefolkede kommuner (henholdsvis 17,9% og 13,7%), med den
største forskel i Region Midtjylland. Figur 5-7 viser andelene af
kulturudbud inden forgenrerne Musik, Klassisk Scenekunst, Show/
Stand-up/Kabaret, Gospel/Fællessang og Anden forestilling.

Show,
stand-up,
revy,
kabaret

2,5%

2,0%

1,8%

1,8%

2,9%

3,7%

4,7%

7,3%

1,3%

2,1%

0,8%

17,9%

20,9%

30,1%

38,4%

Region Midtjylland

Anden
forestilling

■ Tyndtbefolket
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Figur 7: Andele af kulturaktiviteter på KultuNaut 2019 inden for Musik, Klassisk Scenekunst,
Show/Stand-up/Kabaret, Gospel/Fællessang og Anden forestilling efter befolkningstæthed
og region.

Musik
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Udstillinger
Genren Kunst og arkitektur udgør den største andel af
kulturudbud inden for kategorien Udstillinger i de tyndt
befolkede kommuner og, med undtagelse af Region Nord
jylland, også de mellemtætbefolkede kommuner.
Andelen af kulturudbud inden for Genren Kunsthåndværk
er relativ lav men ligeledes størst i de tyndtbefolkede
kommuner. Den største andel ses i de tyndtbefolkede
kommuner i Region Syddanmark (2,2%) og Region
Nordjylland (1,7%). For genren Historiske udstillinger
findes de største andele i Region Syddanmark i regionens tyndtbefolkede kommuner (3,7%) og tætbefolkede
kommuner (3,4%).
De næststørste andele findes i Region Syddanmarks
tyndtbefolkede kommuner (3,7%) og tætbefolkede kom
muner (3,4%). De laveste andele findes i tætbefolkede
kommuner i Region Nordjylland.

Figur 8: Andele af kulturaktiviteter på KultuNaut 2019 inden for genrerne Kunst og
arkitektur udstillinger, kunsthåndværk, historiske udstillinger og andre udstillinger efter
befolkningstæthed og region.
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Figur 9: Andele af kulturaktiviteter på KultuNaut 2019 inden for genrerne Kunst og arkitektur udstillinger, kunsthåndværk, historiske udstillinger og andre udstillinger efter befolkningstæthed og region.
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Figur 10: Andele af kulturaktiviteter på KultuNaut 2019 inden for genrerne Kunst og arkitektur udstillinger, kunsthåndværk, historiske udstillinger og andre udstillinger efter befolkningstæthed og region.
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2,2%

0,9%

0,5%

8,2%

3,9%

4,9%

Region Syddanmark

Udstilling
historisk

■ Tyndtbefolket

Opsamling
Der er ikke store forskelle de tre regioner
imellem når der ses på andele af forskellige
genrer af kulturudbud og deres placeringer
i forskellige typer af kommuner målt efter
befolkningstæthed. Det er tankevækkende,
at ud af 16 genrer er det kun genrerne Klassisk Scenekunst samt Show, stand-up, revy og
Kabaret som er mest repræsenteret i de tætbefolkede kommuner i alle regioner, mens genrerne Musik, Anden forestilling og Udstilling
blandet/ukendt er mest repræsenteret i 2 ud
af 3 regioner. De tre genrer er imidlertid også
relativt repræsenteret i det samlede kulturudbud, hvilket kan forklare det mere brogede
billede i forhold til kortlægningen af antal
kulturaktiviteter per 1000 indbyggere, hvor
flere tætbefolkede kommuner fremstod med
det højeste kulturudbud per 1000 indbyggere.
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Kulturarrangører i udvalgte postnumre
For at komme lidt tættere på, hvem som er arrangører
af kulturaktiviteter på lokalsamfundsniveau, er det
absolutte antal arrangementer opgjort på postnum
merniveau (Figur 11). For overskuelighedens skyld er
der udpeget fem postnumre i hver af de tre regioner.
De i alt 15 postnumre er udvalgt efter deres beliggen
hed i tyndtbefolkede kommuner, at de har højest ak
tivitet eller høj ift. de omgivende postnumre, samt at

de er uden byer med mere end 10.000 indbyggere.
Endelig er der er så vidt muligt også taget højde for
geografisk spredning inden for regionerne. I disse 15
postnumre er der foretaget en gennemgang af alle
udbudte arrangementer, og de er grupperet i forhold
til arrangør. De 15 udvalgte postnumre ses i Skema
2, og fordelingen af udbuddet i forhold til arrangører
kan ses i Skema 3.

Skema 2: 15 udvalgte case — områder for afklaring af arrangører.
Region Nordjylland

Region Midtjylland

Region Syddanmark

9881 Bindslev (2537 indb.)

8305 Samsø (3700 indb.)

6240 Løgumkloster
(3202 indb.)

9460 Brovst (2729 indb.)

8420 Knebel (537 indb.)

6270 Tønder (7581 indb.)

9492 Blokhus (511 indb.)

6960 Hvide Sande
(2932 indb.)

6440 Augustenborg
(3222 indb.)

9550 Mariager (2732 indb.)

8620 Kjellerup (5119 indb.)

5610 Assens (6016 indb.)

7900 Nykøbing Mors
(9134 indb.)

7620 Lemvig (6895 indb.)

5400 Bogense (3990 indb.)

Figur 11: Alle kulturaktiviteter
annonceret via KultuNaut i 2019 vist på
postnummerniveau.
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En gennemgang af alle 17.385 kulturudbud i de 15 postnumre sammen med registrering og gruppering af
arrangører viser, at foreningslivet i bred forstand står
for at arrangere 1/3 del af alle kulturaktiviteterne i de
15 udvalgte postnumre, idrætsforeninger arrangerer
5,7 % og kulturelle foreninger er arrangør for 5,1 %

af de 17.385 kulturudbud. Kulturhuse, kulturerhverv,
kulturelle institutioner og spillesteder er tilsammen
arrangører af 28,6 del af kulturaktiviteter, medens
private erhverv, gallerier, trossamfund, skoler og diverse er arrangører af 27,3 % af kulturaktiviteterne.

Skema 3: Kulturaktiviteter i 15 postnumre fordelt efter arrangør.
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Arrangør

Andel i %

Antal kulturaktiviteter

Forening

33,3%

5905

Privat erhvervsdrivende

15,4%

2732

Privat kulturerhverv

9,2%

1632

Kulturel institution

8,2%

1445

Diverse

6,4%

1143

Spillested/teater

5,8%

1025

Idræt aktør

5,7%

1017

Kultur/forsamlingshus

5,4%

958

Kulturel forening

5,1%

904

Galleri

2,1%

370

Trossamfund

1,9%

328

Uddannelse/skole

1,5%

259

Udbud af genrer
af kulturaktiviteter
i regionerne fordelt
på kommunetype

Region Nordjylland

Inden for genren Foredrag er det især Hjørring Kommune,
som skiller sig ud ved et højt antal foredragsarrangementer per
1000 indbyggere, men også de tyndtbefolkede kommuner Læsø,
Jammerbugt, Morsø, Rebild og Brønderslev ligger i den høje
ende. I den laveste ende af antal Foredrag per 1000 indbyggere
finder man Vesthimmerland og Mariagerfjord Kommune.

← F
 igur 12:
Udbud per 1000 indbyggere
i Region Nordjylland i 2019
via KultuNaut af genren
Foredrag.

Inden for Gastronomi viser kortlægningen, at især kommunerne Brønderslev
og Frederikshavn har kulturudbud inden
for genren, medens Læsø, Rebild, Vesthimmerland og Mariagerfjord stort set
ikke har dette kulturudbud.

← F
 igur 13:
Udbud per 1000 indbyggere
i Region Nordjylland
i 2019 via KultuNaut af
genren Gastronomi.

Antallet af kulturudbud per 1000
indbyggere inden for genren Natur er
særlig høj i Morsø Kommune, medens
også kommunerne Jammerbugt og
Frederikshavn ligger i den høje ende.
I den lave ende for kulturudbud inden
for Natur findes kommunerne Thisted,
Vesthimmerland og Rebild.

← F
 igur 14:
Udbud per 1000 indbyggere
i Region Nordjylland i 2019
via KultuNaut af genren
Naturarrangementer.

I Region Nordjylland er
udbuddet af Musikarrange
menter per 1000 indbyggere højest i Hjørring og
Frederikshavn kommuner
med mellem 3,6 og 4,4
arrangementer. Udbuddet
er ligeledes i den høje ende i
kommunerne Rebild, Jammerbugt og Morsø, mens
det er lavest på Læsø.

← F
 igur 15:
Udbud per 1000 indbyggere
i Region Nordjylland i 2019
via KultuNaut af genren
Musikarrangementer.

Udbuddet inden for genren
Show, stand-up, revy og
kabaret er generelt relativt
lavt sammenlignet med
f.eks. udbuddet af Musik
arrangementer og Klassisk
scenekunst. Det højeste
antal inden for genren per
1000 indbyggere er i Brønderslev Kommune, efter
fulgt af Aalborg og derefter kommunerne Morsø,
Hjørring og Frederikshavn.

← F
 igur 16:
Udbud per 1000 indbyggere
i Region Nordjylland i 2019
via KultuNaut af genren
Show, stand-up, revy
og kabaret.

Også udbuddet af kulturaktiviteter inden for genren Gospel,
kor og fællessang er generelt ikke særlig højt. Det er dog
interessant, at der på tværs af regionerne kan findes enkelte
kommuner, hvor udbuddet er koncentreret uafhængigt af, om
der i de pågældende kommuner også er andre genrer, som er
stærkt repræsenteret i udbuddet af kulturaktiviteter. I Region
Nordjylland er der en koncentration i Jammerbugt Kommune
og en lidt mindre koncentration i Frederikshavn Kommune.

← F
 igur 17:
Udbud per 1000 indbyggere
i Region Nordjylland i 2019
via KultuNaut af genren
Gospel, kor og fællessang.

Klassisk scenekunst er
sammen med Musik og
Foredrag en relativ meget
udbudt kulturaktivitet
målt per 1000 indbyggere.
Hjørring Kommune efterfulgt af Aalborg Kommune
står i Region Nordjylland
for det største udbud af
Klassisk scenekunst.

← F
 igur 18:
Udbud per 1000 indbyggere
i Region Nordjylland i 2019
via KultuNaut af genren
Klassisk scenekunst.

Inden for genren Udstilling
af kunst og arkitektur er
det kun Rebild Kommune,
der ikke har et udbud.
Af de øvrige kommuner
er det Morsø, Hjørring og
Læsø som har det største
udbud af kulturaktiviteter
med Udstilling af kunst og
arkitektur. Herefter er det
kommunerne Jammerbugt
og Brønderslev.

← F
 igur 19:
Udbud per 1000 indbyggere
i Region Nordjylland i 2019
via KultuNaut af genren
Udstilling af kunst og
arkitektur.

I Region Nordjylland ses
det største udbud per 1000
indbyggere indenfor kultur
aktivitetsgenren Historiske
udstillinger i Frederikshavn
Kommune. I intervallet
0,4-0,6, som er det næsthøjeste interval per 1000
indbyggere inden for genren
finder man kommunerne
Thisted, Jammerbugt og
Brønderslev. Hverken Morsø,
Vesthimmerland eller Læsø
er at finde blandt kommu
ner, hvor der udbydes
aktiviteter inden for genren
Historiske udstillinger.

← F
 igur 20:
Udbud per 1000 indbyggere
i Region Nordjylland i 2019
via KultuNaut af genren
Historiske udstillinger.

Den sidste genre inden for udbud af kulturaktiviteter, der præ
senteres, er Udstilling af kunsthåndværk. Her tegner Jam
merbugt Kommune for det højeste udbud (0,38-0,5 per 1000
indbyggere) mens Læsø ikke har udbud inden for genren. I kom
munerne Morsø, Vesthimmerland og Hjørring udbydes der mellem
0,25 og 0,38 Udstilling af kunsthåndværk per 1000 indbyggere.

← F
 igur 21:
Udbud per 1000 indbyggere
i Region Nordjylland i 2019
via KultuNaut af genren
Udstilling af kunsthåndværk.

Region Midtjylland

I Region Midtjylland udbydes genren Foredrag, målt per 1000
indbyggere, mest udbudt i de tre tyndtbefolkede kommuner
Samsø, Syddjurs og Lemvig og i den mellemtætbefolkede kommune Odder. Kommunerne Aarhus, Ringkøbing-Skjern, Hedensted og Norddjurs ligger alle i den laveste ende med
mellem 3,1 og 3, 4 Foredrag per 1000 indbyggere i 2019.

← F
 igur 22:
Udbud per 1000 indbyggere
i Region Midtjylland i 2019
via KultuNaut af genren
Foredrag.

Også genren Gastronomi
er mest udbredt i kommunerne Samsø og Lemvig,
når det måles per 1000
indbyggere. Herefter følger
kommunerne Silkeborg og
Syddjurs. De fleste af kommunerne i Region Midtjylland har ikke eller næsten
ikke udbud af Gastronomi
som en kulturaktivitet.

← F
 igur 23:
Udbud per 1000 indbyggere
i Region Midtjylland i 2019
via KultuNaut af genren
Gastronomi.

Antallet af kulturudbud
per 1000 indbyggere inden
for genren Natur er særlig
høj i kommunerne Ringkøbing-Skjern, Lemvig og
Samsø, mens også Syddjurs
ligger i den høje ende. I den
lave ende for kulturudbud
inden for Natur findes de
resterende kommuner i
Regionen.

← F
 igur 24:
Udbud per 1000 indbyggere
i Region Midtjylland i 2019
via KultuNaut af genren
Naturarrangementer.

I Region Midtjylland er udbuddet af Musikarrangementer
per 1000 indbyggere højest i kommunerne Struer, Silkeborg,
Aarhus, Odder og Samsø med mellem 5,5 og 15 arrangementer.
Udbuddet er ligeledes i den høje ende i Syddjurs, Randers,
Lemvig og Ringkøbing-Skjern kommuner, mens det er lavest
i Hedensted, Skive og Viborg.

← F
 igur 25:
Udbud per 1000 indbyggere
i Region Midtjylland i 2019
via KultuNaut af genren
Musik.

Udbuddet inden for genren
Show, stand-up, revy og
kabaret er generelt relativt
lavt sammenlignet med
f.eks. udbuddet af Musik
arrangementer og Klassisk
scenekunst. Det højeste
antal inden for genren per
1000 indbyggere er i kommunerne Samsø, Aarhus
og Randers, efterfulgt af
kommunerne Samsø,
Aarhus og Randers.

← F
 igur 26:
Udbud per 1000 indbyggere
i Region Midtjylland i 2019
via KultuNaut af genren
Show, stand-up, revy
og kabaret.

Også udbuddet af kulturaktiviteter inden for genren Gospel, kor
og fællessang er generelt ikke særlig højt. Det er dog interessant, at der på tværs af regionerne kan findes enkelte kommuner, hvor udbuddet er koncentreret uafhængigt af, om der i de
pågældende kommuner også er andre genre stærkt repræsenteret i udbuddet af kulturaktiviteter. I Region Midtjylland er der
en koncentration i kommunerne Silkeborg og Skanderborg.

← F
 igur 27:
Udbud per 1000 indbyggere
i Region Midtjylland i 2019
via KultuNaut af genren
Gospel, kor og fællessang.

Klassisk scenekunst er sammen med
musik og foredrag en relativ meget
udbudt kulturaktivitet målt per 1000
indbyggere. Kommunerne Aarhus og
Samsø efterfulgt af Randers, Silkeborg, Herning og Horsens står i Region
Midtjylland for det største udbud af
Klassisk scenekunst.

← F
 igur 28:
Udbud per 1000 indbyggere
i Region Midtjylland i 2019
via KultuNaut af genren
Klassisk scenekunst.

Inden for genren Udstilling
af kunst og arkitektur er
det kun kommunerne Skive,
Viborg, Horsens og Hedensted, der næsten ikke har
et udbud. Af de øvrige kommuner er det RingkøbingSkjern og Samsø, som har
det største udbud per
1000 indbyggere af kultur
aktiviteter med Udstilling
af kunst og arkitektur.

← F
 igur 29:
Udbud per 1000 indbyggere
i Region Midtjylland i 2019
via KultuNaut af genren
Udstilling af kunst og
arkitektur.

I Region Midtjylland ses det største udbud per 1000 indbyggere
inden for kulturaktivitetsgenren Historiske udstillinger i Syddjurs Kommune. I intervallet 0,4-1,1, som er de to næsthøjeste
intervaller per 1000 indbyggere inden for genren finder man
kommunerne Samsø, Horsens og Norddjurs. I halvdelen af
regionens kommuner udbydes så godt som ingen aktiviteter
inden for genren Historiske udstillinger.

← F
 igur 30:
Udbud per 1000 indbyggere
i Region Midtjylland i 2019
via KultuNaut af genren
Historiske udstillinger.

Den sidste genre inden for
udbud af kulturaktiviteter
der præsenteres, er Kunst
håndværksudstillinger.
Her tegner Samsø Kommune
og Hedensted Kommune
sig for det højeste udbud
(0,3-3,9 per 1000 indbyggere)
mens langt de fleste
kommuner har et meget
lavt udbud af kultur
aktiviteter inden for genren. I kommunerne Lemvig,
Faurskov og Odder udbydes
der mellem 0,2 og 0,3 kunsthåndværksudstillinger per
1000 indbyggere.

← F
 igur 31:
Udbud per 1000 indbyggere
i Region Midtjylland i 2019
via KultuNaut af genren
Kunsthåndværksudstillinger.

Region Syddanmark

I Region Syddanmark udbydes genren Foredrag, målt per
1000 indbyggere, mest udbudt i de tre tyndtbefolkede kom
muner Fanø, Åbenrå og Middelfart og i den tætbefolkede
kommune Odense. Kommunerne Sønderborg, Vejen,
Kerteminde, Assens og Billund ligger alle i den laveste ende
med mellem 2 og 2,9 Foredrag per 1000 indbyggere i 2019.

← F
 igur 32:
Udbud per 1000 indbyggere
i Region Syddanmark i
2019 via KultuNaut af
genren Foredrag.

Genren Gastronomi er
mest udbredt i Fanø, når der
måles per 1000 indbyggere.
Derefter kommer Sønderborg, Odense, Tønder og
Middelfart. Seks af kom
munerne i Region Syddanmark har ikke eller næsten
ikke udbud af Gastronomi
som en kulturaktivitet.

← F
 igur 33:
Udbud per 1000 indbyggere
i Region Syddanmark i 2019
via KultuNaut af genren
Gastronomi.

Antallet af kulturudbud
per 1000 indbyggere inden
for genren Natur er
særlig høj i kommunerne
Fanø, Tønder og Nordfyns,
mens også Varde, Esbjerg
og Middelfart ligger i den
høje ende. De fleste af
regionens kommuner har
et meget lavt antal kultur
udbud inden for Natur
arrangementer.

← F
 igur 34:
Udbud per 1000 indbyggere
i Region Syddanmark i 2019
via KultuNaut af genren
Naturarrangementer.

I Region Midtjylland er
udbuddet af Musikarrange
menter per 1000 indbyggere
højest i kommunerne Fanø,
Tønder, Odense og Svendborg med mellem 6,2 og 30,9
arrangementer. Udbuddet
er ligeledes i den høje ende
i Varde, Esbjerg, Haderslev,
Fredericia, Assens, Ærø,
Nordfyns og Langeland,
mens det er lavest i Vejen,
Kolding, Billund og Vejle med
1,3-2,7 Musikarrangementer
per 1000 indbyggere.

← F
 igur 35:
Udbud per 1000 indbyggere
i Region Syddanmark i 2019
via KultuNaut af genren
Musikarrangementer.

Udbuddet inden for genren Show, stand-up, revy og kabaret
er generelt relativt lavt sammenlignet med f.eks. udbuddet
af Musikarrangementer og Klassisk scenekunst. Det højeste
antal inden for genren per 1000 indbyggere er i Kerteminde
Kommune og Svendborg Kommune.

← F
 igur 36:
Udbud per 1000 indbyggere
i Region Syddanmark i 2019
via KultuNaut af genren
Show, stand-up, revy
og kabaret.

Også udbuddet af kulturaktiviteter inden for genren Gospel,
kor og fællessang er generelt ikke særlig højt. Det er dog interessant, at der på tværs af regionerne kan findes enkelte kommuner, hvor udbuddet er koncentreret uafhængigt af, om der i de
pågældende kommuner også er andre genre stærkt repræsenteret i udbuddet af kulturaktiviteter. I Region Syddanmark er der
en koncentration i Nordfyns Kommune og i kommunerne Odense
og Åbenrå med lidt færre arrangementer per 1000 indbyggere.

← F
 igur 37:
Udbud per 1000 indbyggere
i Region Syddanmark i 2019
via KultuNaut af genren
Gospel, kor og fællessang.

Klassisk scenekunst er sammen med Musik og Foredrag en
relativ meget udbudt kulturaktivitet målt per 1000 indbyggere.
kommunerne Odense, Fredericia og Fanø står i Region Syddanmark for det største udbud af Klassisk scenekunst, medens der i
Vejen, Billund, Middelfart, Nordfyn og Kerteminde stort set ikke
er udbudt klassisk scenekunst.

← F
 igur 38:
Udbud per 1000 indbyggere
i Region Syddanmark i 2019
via KultuNaut af genren
Klassisk scenekunst.

Inden for genren Udstilling af kunst og arkitektur er der et på
faldende højt udbud per 1000 indbyggere i Nordfyns Kommune,
og det er højt i kommunerne Varde, Fanø og Åbenrå. Blandt
kommunerne i de andre regioner er det Ringkøbing-Skjern
og Samsø, som har det største udbud per 1000 indbyggere af
kulturaktiviteter med Udstilling af kunst og arkitektur.

← F
 igur 39:
Udbud per 1000
indbyggere i Region
Syddanmark i 2019 via
KultuNaut af genren
Udstilling af kunst
og arkitektur.

I Region Syddanmark ses det største udbud per 1000 indbyggere
inden for kulturaktivitetsgenren Historiske udstillinger i Nordfyns
Kommune. I intervallet 1,1-2,9, som er det næsthøjeste inter
val per 1000 indbyggere inden for genren, finder man i Assens
Kommune. I de fleste af regionens kommuner udbydes ingen eller
næsten ingen aktiviteter inden for genren Historiske udstillinger.

← F
 igur 40:
Udbud per 1000 indbyggere
i Region Syddanmark i 2019
via KultuNaut af genren
Historiske udstillinger.

Den sidste genre inden for
udbud af kulturaktiviteter, der præsenteres, er
Kunsthåndværksudstillinger.
Her tegner Nordfyns Kommune sig for det højeste
udbud (3,8-5,3 per 1000
indbyggere) mens langt de
fleste øvrige kommuner i
Region Syddanmark har et
mindre udbud af kultur
aktiviteter inden for genren.

← F
 igur 41:
Udbud per 1000 indbyggere
i Region Syddanmark i 2019
via KultuNaut af genren
Kunsthåndværksudstillinger.

Kulturforbrug

Undersøgelsen af borgernes forbrug af kultur
er foretaget med data fra Danmark Statistiks
kulturvaneundersøgelse for året 2019.
Kulturvaneundersøgelsen bygger på en telefonspørgeundersøgelse med ca. 1000 gennemførte
besvarelser per måned.På regionsniveau og på
niveau af de enkelte DEGURBA-områdetyper
er datasættet solidt, dvs. med mere end de 100
besvarelser i de enkelte kategorier, sådan som
Danmarks Statistik sætter som nedre grænse.
For kommuneniveau anvender Danmarks Statistik en model, der tager højde for eventuelt
underrepræsenterede grupper i besvarelserne.
Modellen kan dog ikke helt imødegå den mindre
usikkerhed, som kan opstå ved et lavere antal
besvarelser.
Kulturforbruget opgøres i den kvantitative undersøgelse på tre måder:
→→ S
 amlet kulturforbrug målt per 1000
indbygger.
→→ K
 ulturforbruget målt som antallet af
forskellige typer af kulturaktiviteter, den
enkelte borger har deltaget i, opgjort per
1000 indbyggere.
→→ K
 ulturforbruget opgjort efter, om
borgerne har forbrugt en kulturydelse
inden for bestemte genrer, ligeledes
opgjort per 1000 indbyggere.
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De to førstnævnte måder at opgøre kulturforbru
get anvendes til at skabe en samlet oversigt på
landsplan opgjort på kommuneniveau. Opgørelserne bygger på samme datasæt, som beskrives
nedenfor. Den sidstnævnte måde er anvendt til
at gå dybere i forbruget af enkelte kulturgenre,

ligeledes på kommuneniveau. Dermed skabes der grundlag for at kunne sammenligne kulturforbruget de tre regioner imellem og kommunerne internt i de tre regioner. Datasættet
bygger på et datasæt, der beskrives længere fremme i rapporten. Se afsnittet om sammenligning mellem regionerne.

Datagrundlag for det samlede kulturforbrug og for
antal forskellige typer af kulturforbrug
Det samlede kulturforbrug og antallet af typer inden for det samlede kulturforbrug er fundet
på baggrund syv udvalgte spørgsmål, hvor den interviewede angiver et antal besøg inden
for de sidste tre måneder. Spørgsmålene dækker et så bredt som muligt kulturforbrug inden
for rammen af projektets undersøgelse.

Skema 4: Syv udvalgte spørgsmål til opgørelse af kulturforbrug.
Kulturgenre

Indhold

Biografbesøg

Antal gange biografer er besøgt inden for de
seneste tre måneder?

Oplevede koncerter eller
musikfestivaler

Antal gange koncerter eller musikfestivaler er
oplevet inden for de seneste tre måneder?

Overværet Scenekunst live

Antal gange scenekunst live i teatret,
operaen, på teaterfestival mv. har været
overværet inden for de seneste tre måneder?

Besøg på historisk museum

Antal gange historiske museer er besøgt
inden for de seneste tre måneder?

Besøg på kunstmuseum

Antal gange kunstmuseer er besøgt inden
for de seneste tre måneder?

Besøg på naturhistorisk
museum

Antal naturhistoriske museer er besøgt inden
for de seneste tre måneder?

Besøg på slot,
herregård, fortidsminde

Antal gange et slot, en herregård eller et
fortidsminde er besøgt inden for de seneste
tre måneder?
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Samlede kulturforbrug på
landsplan inddelt i kommune
Det højeste kulturforbrug findes på Sjælland hos bor
gere bosat i kommuner i Københavnsområdet i Hil
lerød og i Ishøj kommune. I Region Nordjylland ses
det laveste kulturforbrug de fem regioner imellem. I
Region Nordjylland ses det højeste forbrug i den tætbefolkede Aalborg Kommune og i de tyndtbefolkede
kommuner Brønderslev og Læsø.

i Ringkøbing-Skjern Kommune (urbaniseringsgrad
3) og i Horsens Kommune (urbaniseringsgrad 2) og i
Region Syddanmark ses det mindste kulturforbrug i
Varde Kommune (urbaniseringsgrad 3) og i Billund
Kommune (urbaniseringsgrad 2).

I Region Midtjylland ses det gennemsnitlige højeste
kulturforbrug regionerne imellem målt på kommuneniveau. Det er i kommunerne Samsø, Odder og
Lemvig, at højeste samlede kulturforbrug blandt borgerne findes. I Region Syddanmark ses det højeste
kulturforbrug i kommuner i alle urbaniseringsgrader.
Dette adskiller sig for de øvrige regioner, hvor man
også ser et relativt højt kulturforbrug i kommuner
med urbaniseringsgrad 3. Det mindste kulturforbrug
målt per 1000 indbyggere ses i alle regionerne fortrinsvist i kommuner med urbaniseringsgrad 2 og 3. I
Region Sjælland findes dette i kommunerne Odsherred, Lejre og Lolland, i Region Nordjylland i i kommunerne Thisted, Morsø (urbaniseringsgrad 3) og
Frederikshavn (urbaniseringsgrad 2). I Region Midtjylland ses det mindste kulturforbrug hos borgerne

Figur 42: Samlet kulturforbrug 2019 efter Danmark Statistiks kulturvaneundersøgelse
opgjort per 1000 indbyggere efter antallet af kulturbesøg inden for de sidste tre måneder
og på kommuneniveau.
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Kulturforbrug på 5-7
forskellige kulturaktiviteter
Med hensyn til,, hvor mange borgere, der har haft
forbrug af 5-7 kulturydelser inden for de sidste tre måneder, viser opgørelsen, at målt per tusind indbyggere
finder man det største antal i Fanø Kommune og i en
række kommuner i Region Hovedstaden.
Kommuner, hvor ingen borgere har forbrugt mellem
5 og 7 kulturaktiviteter, er Samsø og Læsø. I alle fem
regioner er der variation imellem graden af urbanisering og antallet af borgere med et kulturforbrug
på 5-7 forskellige typer af aktiviteter.
Der kan altså ikke umiddelbart siges noget generelt
om sammenhænge mellem urbaniseringsgrad og
borgernes forbrug af forskellige kulturudbud.
Dog kan der argumenteres for, at det samlede kulturforbrug i nogle kommuner er bredt ud på en mindre
gruppe borgere, som har et højt kulturforbrug.
Dette bliver endnu tydeligere, hvis der ses på, hvor
mange borgere som har et kulturforbrug på over 8
kulturaktiviteter.

Figur 43: Antal borgere med et kulturforbrug på 5-7 forskellige typer af aktiviteter
inden for de sidste tre måneder 2019 opgjort per 1000 indbyggere og på kommuneniveau
efter Danmark Statistiks kulturvaneundersøgelse.
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Kulturforbrug
på 8-22 forskellige
kulturaktiviteter
Antallet af borgere med et forbrug på 8 -22 kulturak
tiviteter er på mellem 282 og 360 i Samsø Kommune.
Det samlede høje kulturforbrug i Samsø er således
også forklaret ved, at omkring en tredjedel også har
et højt kulturforbrug målt på antal forskellige kultur
aktiviteter. En tilsvarende bemærkning kunne føjes
til kulturforbruget i Læsø Kommune. Der kan i øvrigt
generelt ikke ligesom med et kulturforbrug på 5-7 aktiviteter findes sammenhænge mellem urbaniseringsgrad
og forbruget af forskellige kulturaktiviteter.

Figur 44: Antal borgere med et kulturforbrug på 8-22 forskellige typer af aktiviteter
inden for de sidste tre måneder 2019 opgjort per 1000 indbyggere og på kommuneniveau
efter Danmark Statistiks kulturvaneundersøgelse.
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Sammenligninger
af kulturfor
bruget mellem
og i Region
Nordjylland,
Region Midtjylland og Region
Syddanmark
I den resterende del af rapporten rettes opmærk
somheden mod forbruget af forskellige kultur
genrer.
Datagrundlaget for forbruget af kulturgenrer
adskiller sig ved, at det ikke angiver et faktisk
antal forbrug af en kulturtype, men blot angiver,
hvorvidt en borger har haft et forbrug af en given
kulturtype eller ej.
Forbruget inden for kulturtyperne anvendes til
at sammenligne kulturforbruget i Region Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark.
Der bygges også her på en række spørgsmål fra
Danmarks Statistiks undersøgelse. Skema 5 på
side 96 viser, hvilke spørgsmål det drejer sig om.
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Skema 5:
Spørgsmål til
analysen af
kulturbrug
fordelt på
kulturtype,
kommuner og
urbaniseringsgrad.

Type af Kulturforbrug

Kulturgenre

Diverse

Besøgt et naturhistorisk/historisk museum.

Besøgt et slot, en herregård eller et fortidsminde.
Deltaget i foredrag eller debatarrangementer.
Deltaget i kulturel forening, f.eks. musik eller teater.
Musik

Hos andre, f.eks. venner eller bekendte
Koncerter eller spillesteder
Festivaler eller andre musikevents

Scenekunst

Teater, musical, opera, ballet

Stand-up, revy
Børneteater, dukketeater, amatørteater,
skolekomedie
Nycirkus, performance eller gadeteater.
Anden type scenekunst
Billedkunst/kunst

Maleri, fotografi, videokunst.
Kunsthåndværk, design
Skulptur, installationskunst

Indhold
Besøgt et historisk museum (f.eks. Nationalmuseet, Den Fynske Landsby, Den Gamle By i Århus,
Arbejdermuseet, Moesgaard Museum), eller et naturhistorisk museum (f.eks. Zoologisk Museum,
Geologisk Museum, Naturama, Naturhistorisk Museum Aarhus) inden for de sidste tre måneder.
Besøgt et slot, en herregård eller et fortidsminde inden for de sidste tre måneder.
Deltagelse i foredrag eller debatarrangementer inden for de sidste tre måneder.
Deltagelse i Kulturel forening, f.eks. musik eller teater, inden for de sidste tre måneder.
Musik oplevet hos andre, f.eks. venner eller bekendte inden for de seneste tre måneder.
Musik oplevet til koncerter eller på spillesteder inden for de seneste tre måneder.
Musik oplevet til festivaler eller andre musikevents inden for de seneste tre måneder.
Teater, skuespil, musical, musikteater, opera, operette, ballet eller dans
(ikke koncerter med bands/artister) overværet inden for de sidste tre måneder.
Stand-up, revy eller kabaret overværet inden for de sidste tre måneder.
Børneteater, dukketeater eller animationsteater, skolekomedie eller amatørteater
overværet inden for de sidste tre måneder.
Nycirkus, performance eller gadeteater overværet inden for de sidste tre måneder.
Anden type scenekunst (ikke koncerter med bands/artister) overværet inden for de sidste tre måneder.
Maleri, fotografi eller videokunst aktivt opsøgt af respondenten.
Kunsthåndværk eller design aktivt opsøgt af respondenten.
Skulptur eller installationskunst aktivt opsøgt af respondenten.

I sammenligningen mellem regionerne ligger vægten på urbani
seringsgraden målt med afsæt i DERGUBA holdt op imod forskellige forbrug af typer af kultur. Inden for kulturtypen ’diverse
kulturaktiviteter’ findes besøg på historisk/naturhistorisk mu
seum, besøg på slot/herregård/fortidsminde, deltagelse i foredrag eller debatter og deltagelse i kulturel forening som f.eks.
musik eller teater.
I Region Midtjylland ses den største forskel i udbredelsen af dette
kulturforbrug de tre urbaniseringsgrader imellem ved besøg på
historiske/naturhistoriske museer. Andelen af borgere, som bor
i tætbefolkede kommuner og har benyttet sig af kulturtypen, er
31%, mens den er 16% og 17% for henholdsvis de tyndtbefolkede
og mellemtætbefolkede kommuner.
Region Nordjylland har omvendt en lille forskel i udbredelsen
af, hvor stor en andel der benytter sig af ’diverse kulturtyper’ og
den største andel ses i de tyndtbefolkede kommuner.
I Region Syddanmark er forskellene mellem urbaniseringsgrader
størst i besøg af historisk/naturhistorisk museum, hvor dette er
Figur 45: Diverse kulturforbrug i regioner efter urbaniseringsgrad (procentvise andele).

Besøgt historisk/
naturhistorisk
museum
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Besøgt et slot,
en herregård eller et
fortidsminde
■ Tætbefolket

Deltaget i foredrag
eller debat
arrangementer

■ Mediumtæt befolket

■ Tyndtbefolket

8%
3%

6%

17%

17%

20%

16%

11%

16%

11%

9%

10%

Region Nordjylland

Deltaget i kulturel
forening, f.eks. musik
eller teater

Figur 46: Diverse kulturforbrug i regioner efter urbaniseringsgrad (procentvise andele).
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Besøgt et slot,
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■ Tætbefolket
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■ Mediumtætbefolket

6%

5%

6%

17%

16%

16%

15%

16%

16%

17%

23%

31%

Region Midtjylland

Deltaget i kulturel
forening, f.eks. musik
eller teater

■ Tyndtbefolket

mest udbredt blandt borgere i tætbefolkede kommuner. Omvendt
er besøg på slotte og herregårde mere udbredt blandt borgere i
tyndtbefolkede kommuner. Der er generelt stor lighed i besøg
på et slot/herregård/fortidsminde med den største variation i
Region Nordjylland.
De største interne forskelle mellem de tre urbaniseringsgrader i
deltagelsen i foredrag/debatarrangementer findes i Region Midtjylland. I Region Midtjylland er det de tætbefolkede kommuner
(23%), der skiller sig ud, mens de tyndtbefolkede kommuner (16%)
og de mellemtætbefolkede kommuner (17%) er meget ens.
De interne forskelle mellem de tre urbaniseringsgrader i deltagelse i kulturelle foreninger er små, med den største forskel på 5
procentpoint i Region Nordjylland. Andelene i de tyndtbefolkede
kommuner varierer fra 6% i Region Midtjylland til 8% i Region
Nordjylland. I Region Syddanmark er deltagelsen den samme i
alle tre urbaniseringsgrader.
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Figur 47: Diverse kulturforbrug i regioner efter urbaniseringsgrad (procentvise andele).
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■ Tætbefolket
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17%

15%

13%

11%

14%

18%

Region Syddanmark

Deltaget i kulturel
forening, f.eks. musik
eller teater

Kulturforbrug inden for musik er opgjort i forhold til, hvor forbruget
har fundet sted. Der skelnes mellem at lytte til musik hos ’andre’,
f.eks. venner og bekendte, ved koncerter eller spillesteder og ved
festivaler/musikevents.
Forbruget af musik hos ’andre’ varierer mellem de tre urbaniseringsgrader inden for de tre regioner, men i alle tre regioner er det
den meste anvendte måde at ’forbruge’ musik på blandt borgere
i alle typer af urbaniseringsgrader.
De regionale forskelle i forbrug af musik ved koncerter/spillesteder
varier mellem urbaniseringsgrader, men er mest udbredt i alle tre
regioner i tætbefolkede kommuner.
Region Nordjylland skiller sig ud fra de øvrige to regioner ved,
at andelen i tyndtbefolkede kommuner er mere lig andelen i de
tætbefolkede kommuner (27%).
Kulturforbrug inden for musik ved koncerter/spillesteder i de
tyndtbefolkede kommuner er størst i Region Nordjylland (22%).

Figur 48: Kulturforbrug af musik efter sted i regionerne efter urbaniseringsgrad (procentvise andele).

9%
3%

9%

12%

22%

27%

15%

27%

31%

Region Nordjylland

Hos andre, f.eks. venner
eller bekendte
■ Tætbefolket

Koncerter
eller spillesteder
■ Mediumtætbefolket

Festivaler eller andre
musikevents
■ Tyndtbefolket

101

Der er ikke stor forskel på udbredelsen af
musikforbrug ved festivaler/musikevents de
tre urbaniseringsgrader imellem. De største
forskelle findes i Region Midtjylland, hvor de
tætbefolkede kommuner (15%) har det største
forbrug, mens det laveste forbrug findes i de
tyndtbefolkede kommuner (8%). Med lidt variation i størrelsen af forskellen følger Region
Syddanmark samme tendens.
Forbruget af musik ved festivaler eller musik
events adskiller sig i Region Nordjylland fra
de andre 2 regioner. Her er forbruget lavest
i de mellemtætbefolkede kommuner og ens
for regionens tætbefolkede og tyndtbefolkede kommuner. I både Region Syddanmark og
Region Midtjylland er forbruget højest i de

Figur 50: Kulturforbrug af musik efter sted i regionerne efter urbaniseringsgrad (procentvise andele).
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■ Tætbefolket

Koncerter
eller spillesteder
■ Mediumtætbefolket
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15%

21%

21%

30%

27%

29%
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Region Midtjylland

Festivaler eller andre
musikevents
■ Tyndtbefolket

Figur 50: Kulturforbrug af musik efter sted i regionerne efter urbaniseringsgrad (procentvise andele).
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■ Mediumtætbefolket
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Region Syddanmark

Festivaler eller andre
musikevents
■ Tyndtbefolket

tætbefolkede kommuner og lavest i de tyndtbefolkede kommuner.
Forbruget af scenekunst er inddelt i fem områder: a) Teater, musical, opera og ballet, b) stand-up og revy, c) børneteater, dukketeater, amatørteater og skolekomedie, d) nycirkus, performance
og gadeteater og e) anden scenekunst.
I Region Midtjylland er forbruget af teater, musical, opera og bal
let i de tætbefolkede kommuner (38%) højest, mens forbruget er
lavest i de tyndtbefolkede kommuner (24%). Omvendt er forbruget
af denne type scenekunst højest i de tyndtbefolkede kommuner
i Region Nordjylland.
I Region Syddanmark er forbruget af teater, musical, ballet og opera
ligesom i Region Midtjylland størst i de tætbefolkede kommuner,
men det adskiller sig ved at forbruget er ens for de mellemtætbefolkede og tyndtbefolkede kommuner. Der er ikke store forskelle i
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Figur 51: Kulturforbrug af scenekunst efter sted i regionerne efter
urbaniseringsgrad (procentvise andele).
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Børneteater,
dukketeater,
amatørteater,
skolekomedie
■ Mediumtætbefolket

Nycirkus,
performance eller
gadeteater

■ Tyndtbefolket
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2%

8%
3%
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29%

25%
18%

24%

Region Nordjylland

Anden type
scenekunst

forbruget i stand-up/revy, hverken internt i de
tre regioner mellem de tre områdetyper eller
på tværs af i regionerne. I de tyndtbefolkede
kommuner er det laveste forbrug af stand-up
og revy i Region Nordjylland (23%).
Heller ikke i de øvrige typer af scenekunst fin
des der større variationer. Kendetegnende er,
at forbruget er en anelse højere i tætbefolkede
kommuner i Region Midtjylland og Region
Syddanmark, mens den er ens for alle urbaniseringsgrader i Region Nordjylland.

Figur 52: Kulturforbrug af scenekunst efter sted i regionerne efter
urbaniseringsgrad (procentvise andele).
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Figur 53: Kulturforbrug af scenekunst efter sted i regionerne efter
urbaniseringsgrad (procentvise andele).
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Forbruget indenfor genren ’billedkunst’ inddeles i undergrupperne maleri, fotografi og videokunst, kunsthåndværk og design
og skulptur/installation. Der er regionale forskelle i forbruget af
maleri/fotografi/videokunst. I Region Midtjylland og Region
Nordjylland er der et forholdsvist stort forbrug i de tætbefolkede
kommuner sammenlignet med mellemtætbefolkede og tyndtbefolkede kommuner medens forbruget af maleri-/fotografi-/
videokunstudstillinger er nogenlunde den samme inden for alle
tre urbaniseringsgrader i Region Syddanmark.

106

Den største forskel urbaniseringsgrader imellem inden for forbruget af kunsthåndværk/design findes i Region Midtjylland, hvor det
laveste forbrug findes i de mellemtætbefolkede kommuner mens
det højeste forbrug ses i de tæt befolkede kommuner.
I Region Syddanmark ses der også inden for forbrug af kunsthåndværk- og designudstillinger meget lidt forskel urbaniseringsgra-

derne imellem. Dette gør sig også gældende for
Region Syddanmark i forbruget at skulptur/in
stallationsudstillinger medens der i Region Midt
jylland er ganske store forskelle i dette forbrug
afhængig af om man bor i tætbefolkede eller mellem- og tyndtbefolkede kommuner. Opsamlende
kan det siges Region Midtjylland adskiller sig fra
Region Nordjylland og Region Syddanmark ved
at kulturforbruget generelt er højere hos borgere
i tætbefolkede kommuner sammenlignet med
mellem- og tyndtbefolkede kommuner. Region
Nordjylland adskiller sig fra undersøgelsens øvrige
to kommuner ved at kulturforbruget hos borgere i de tyndtbefolkede kommuner inden for flere
genrer er større end hos borgere bosat i regionens
mellemtætbefolkede kommuner.
Figur 54: Kulturforbrug af billedkunst/kunst i regionerne efter
urbaniseringsgrad (procentvise andele).
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Figur 55: Kulturforbrug af billedkunst/kunst i regionerne efter
urbaniseringsgrad (procentvise andele).
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Kunsthåndværk, design
■ Mediumtætbefolket
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Figur 56: Kulturforbrug af billedkunst/kunst i regionerne efter
urbaniseringsgrad (procentvise andele).
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Kortlægning af kulturforbruget
i de enkelte regioner
Sammenligningen af de tre regioner indbyrdes efter
følges af en kortlægning af kulturforbruget fordelt
på genre på kommune niveau og urbaniseringsgrad.
Regionerne har hver deres delafsnit med de samme

udvalgte genrer. Det drejer sig om syv genre som er
genereret ved at sammenlægge typer af kulturfor
brug. Genrerne og de bagvedliggende kulturtyper
kan ses i skema 6.

Skema 6: Syv kulturgenrer, der kortlægges i de tre regioner Nordjylland,
Midtjylland og Syddanmark.
Kulturgenre

Indhold

Foredrag

Deltagelse i foredrag eller debatarrangementer
inden for de sidste tre måneder

Udstillinger billedkunst

Hvor billedkunst er set på galleri, museum, kunstudstilling
eller i kunsthal inden for de sidste tre måneder.

Kunsthåndværk og design

Kunsthåndværk eller design aktivt opsøgt af respondenten.

Klassisk scenekunst

Teater, skuespil, musical, musikteater, opera, oprette,
ballet eller dans (ikke koncerter med bands/artister)
overværet inden for de sidste tre måneder.

Stand-up og revy

Stand-up, revy eller kabaret overværet inden
for de sidste tre måneder.

Musikarrangementer

Musik oplevet til koncerter, spillesteder, festivaler eller
andre musikevents inden for de seneste tre måneder?

Historiske udstillinger

Besøgt et historisk museum (f.eks. Nationalmuseet,
Den Fynske Landsby, Den Gamle By i Århus, Arbejdermuseet,
Moesgaard Museum), et naturhistorisk museum (f.eks. Zoologisk Museum, Geologisk Museum, Naturama, Naturhistorisk
Museum Aarhus), et slot, en herregård eller et fortidsminde
inden for de sidste tre måneder.
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Region Nordjylland

Det største forbrug per 1000 indbyggere af Foredrag findes i de
to tyndtbefolkede kommuner Læsø og Vesthimmerland. Her har
mellem 215 og 256 borgere ud af hver 1000 indbyggere været til
foredrag inden for perioden. Det næsthøjeste forbrug mellem
170 og 215 borgere per 1000 indbyggere ses i den tætbefolkede
kommune Aalborg og i de tyndtbefolkede kommuner Morsø og
Hjørring. Det mindste forbrug af foredrag ses i de tyndtbefolkede
kommuner Rebild og Brønderslev med 115-126 borgere ud af 1000.

← F
 igur 57:
Forbrug af Foredrag per
1000 indbyggere i Region
Nordjylland i 2019 efter
Danmarks Statistiks kultur
vaneundersøgelse.

Forbruget af Musikarrange
menter er mindst i den
mellemtætbefolkede kommune Frederikshavn, hvor
154 ud af 1000 borgere har
deltaget i et sådant.
Det største forbrug på
321-388 per 1000 indbyggere ses i Aalborg Kommune
som hører til kategorien
tætbefolket og i de tyndt
befolkede kommuner
Rebild, Brønderslev og
Hjørring.

← F
 igur 58:
Forbrug af Musikarrangementer per 1000 indbyggere
i Region Nordjylland i 2019
efter Danmarks Statistiks
kulturvaneundersøgelse.

Forbrug af Stand-up- og revyarrangementer er stort i syv ud
af regionens 11 kommuner. Størst er interessen i kommunerne
Aalborg, Brønderslev og Jammerbugt med 256-292 borgere
ud af 1000, som svarer, at de er brugere af stand-up og revy.
Næststørst er brugen i Læsø, Frederikshavn, Hjørring og
Vesthimmerland kommuner. Det mindste forbrug er med 123
borgere ud af 1000 i Thisted Kommune.

← F
 igur 59:
Forbrug af Stand-up- og
revyarrangementer per
1000 indbyggere i Region
Nordjylland i 2019 efter
Danmarks Statistiks
kulturvaneundersøgelse.

Klassisk scenekunst er
mest brugt blandt borgere
i Hjørring og Jammerbugt
kommuner. Her har mellem 256 og 275 ud af 1000
borgere gjort brug af den
klassiske scenekunst.
Bruget er også i den høje
ende i kommunerne
Mariagerfjord og Læsø.
Det er mindst hos borgere i
Frederikshavn Kommune
med 178 borgere ud af 1000.

← F
 igur 60:
Forbrug af Klassisk scenekunst per 1000 indbyggere
i Region Nordjylland i 2019
efter Danmarks Statistiks
kulturvaneundersøgelse.

Forbruget af Billedkunst via besøg på udstillinger er størst i
Aalborg Kommune og mindst i Læsø Kommune, hvor der ikke
er nogen borgere, som gør brug af udstillinger af billedkunst.
De næstfleste brugere af Billedkunst pr. 1000 indbyggere kan
ses i de tyndbefolkede kommuner Mariagerfjord, Rebild og
Jammerbugt. Her er det mellem 185 og 214 borgere ud af
hver 1000 borgere, der har denne interesse.

← F
 igur 61:
Forbrug af Billedkunst
udstillinger per 1000 indbyggere i Region Nordjylland
i 2019 efter Danmarks
Statistiks kulturvaneundersøgelse.

Interessen for Historiske
udstillinger er stor hos
borgere i Mariagerfjord,
Vesthimmerland og Rebild
kommuner, hvor mellem 267
og 331 ud af 1000 borgere
gør brug af denne kulturgenre. Interessen er lidt
lavere i kommunerne Morsø,
Aalborg og Hjørring. Den er
lavest med mellem 191 og
212 borgere ud af 1000 borger, der gør brug af Histo
riske udstillinger i Thisted,
Brønderslev og Frederikshavn kommuner.

← F
 igur 62:
Forbrug af Historiske
udstillinger per 1000 indbyggere i Region Nordjylland
i 2019 efter Danmarks
Statistiks kulturvaneundersøgelse.

Der er både i tyndt
befolkede og tætbefolkede kommuner stort brug
af Kunsthåndværks- og
designudstillinger i Region
Nordjylland. Det højeste
forbrug kan ses i kommunerne Morsø, Jammerbugt,
Aalborg og Rebild med
mellem 184 og 242 brugere
ud af hver 1000 borgere i
kommunen. Næstflest
brugere af Kunsthåndværkog designudstillinger per
1000 indbyggere er der i
Thisted og Hjørring kommuner, medens der ingen er
i Læsø Kommune.

← F
 igur 63:
Forbrug af Kunsthåndværksog designudstillinger per
1000 indbyggere i Region
Nordjylland i 2019 efter
Danmarks Statistiks kultur
vaneundersøgelse.

Opsamlingstekst
for Nordjylland
Kortlægningen viser en stor variation i kulturbruget i Region Nordjylland, når forbruget af
kultur afdækkes på genreniveau. Alle 11 kommuner i regionen har været repræsenteret som
en kommune med det største forbrug af en given
genre inden for mindst én kulturgenre.
Ses der tilbage på kortlægningen af udbud af kul
tur inden for forskellige genrer er sammenhængen mellem forbrug og udbud ikke lige iøjenfaldende inden for alle genrer. F.eks. var udbuddet
af de fleste kulturgenrer højt i Morsø Kommune,
men forbruget inden for de fleste genrer var i
den lavere ende. Omvendt var der f.eks. et højt
udbud af scenekunst i Hjørring Kommune, og
her var der også et højt forbrug.
Ligeledes var Thisted Kommune karakteriseret ved et generelt lavt udbud af kultur, hvilket
også kunne ses på kulturforbruget. At der ikke
nødvendigvis er en sammenhæng mellem kul
turudbud og kulturforbrug i kommunerne kan
hænge sammen med, at en del af kulturudbuddet
er rettet til besøgende og turister.
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Region Midtjylland

Det største forbrug per 1000 indbyggere af Foredrag findes i
den tyndtbefolkede kommune Silkeborg, den mellemtæt
befolkede Odder Kommune og i den tætbefolkede Aarhus
Kommune. Her har mellem 197 og 264 borgere ud af hver 1000
indbyggere været til foredrag inden for perioden. Det næst
højeste forbrug mellem 137 og 197 borgere per 1000 indbyggere
ses både de tyndtbefolkede kommuner Ringkøbing-Skjern,
Herning, Faurskov, Norddjurs og Syddjurs og i de mellemtætbefolkede kommuner Holstebro, Skanderborg og Ikast-Brande.
Det mindste forbrug af foredrag ses i den tyndtbefolkede
kommune Samsø med 0 borgere ud af 1000 til foredrag.

← F
 igur 64:
Forbrug af Foredrag per
1000 indbyggere i Region
Midtjylland i 2019 efter
Danmarks Statistiks kultur
vaneundersøgelse.

Forbruget af Musikarrange
menter er mindst i de
mellemtætbefolkede kommuner Struer og Randers,
hvor mellem 186 og 198
borgere ud af 1000 borgere
har deltaget i et sådant.
Det største forbrug af
Musikarrangementer per
1000 indbyggere er på mellem 451 og 818 borgere.
Det største forbrug ses i den
tyndtbefolkede Samsø Kommune, medens det næststørste forbrug ses i kommunerne Aarhus, Skanderborg,
Faurskov, Silkeborg og
Holstebro.

← F
 igur 65:
Forbrug af Musikarrangementer per 1000 indbyggere
i Region Midtjylland i 2019
efter Danmarks Statistiks
kulturvaneundersøgelse.

Forbrug af Stand-up- og revyarrangementer er stort i fire ud
af regionens 19 kommuner. Størst er interessen i Samsø og
Horsens kommuner med 333-401 borgere ud af 1000 som
svarer, at de er brugere af Stand-up og revy. Næststørst er
brugen i kommunerne Aarhus, Ikast-Brande, Holstebro og Skive.
Det mindste forbrug af Stand-up og revy er med mellem 118 og
182 borgere ud af 1000 i Lemvig, Struer og Odder kommuner.

← F
 igur 66:
Forbrug af Stand-up- og
revyarrangementer per
1000 indbyggere i Region
Midtjylland i 2019 efter
Danmarks Statistiks
kulturvaneundersøgelse.

Klassisk scenekunst er mest brugt blandt borgere i den mellemtætbefolkede Odder Kommune. Her har mellem 377 og 441 ud af
1000 borgere gjort brug af den klassiske scenekunst. Bruget er
også til den høje side i kommunerne Samsø, Aarhus, Faurskov og
Silkeborg. Brugen af Klassisk scenekunst er mindst hos borgere i
Struer Kommune med 59 interesserede borgere ud af 1000.

← F
 igur 67:
Forbrug af Klassisk scenekunst per 1000 indbyggere
i Region Midtjylland i 2019
efter Danmarks Statistiks
kulturvaneundersøgelse.

Forbruget af Billedkunst
via besøg på udstillinger
er størst i Samsø Kommune med 378-520 brugere
og mindst i kommunerne
Hedensted, Lemvig og Horsens, hvor 164-184 borgere
gør brug af udstillinger af
Billedkunst. Næstflest brugere per 1000 indbyggere
af billedkunst kan ses i de
tyndtbefolkede kommuner
Silkeborg og Syddjurs, i den
mellemtætbefolkede Odder
Kommune og i den tætbe
folkede Aarhus Kommune.
Her er det mellem 298 og
378 borgere ud af hver 1000
borgere, der har denne
interesse.

← F
 igur 68:
Forbrug af Billedkunstudstil
linger per 1000 indbyggere i
Region Midtjylland i 2019 efter
Danmarks Statistiks kultur
vaneundersøgelse.

Interessen for Historiske
udstillinger er stor hos borgere i Syddjurs og i Struer
kommuner, hvor mellem
486 og 573 borgere ud af
1000 borgere gør brug af
denne kulturgenre. Brugen
er lidt lavere i kommunerne Aarhus og Norddjurs.
Den er lavest med mellem
226 og 243 borgere ud af
1000 borgere, der gør brug
af Historiske udstillinger i
Hedensted, Ikast-Brande og
Lemvig kommuner.

← F
 igur 69:
Forbrug af Historiske udstil
linger per 1000 indbyggere i
Region Midtjylland i 2019
efter Danmarks Statistiks
kulturvaneundersøgelse.

Både i tyndt-, mellemtæt- og tætbefolkede kommuner gøres
der brug af Kunsthåndværks- og designudstillinger i Region
Midtjylland. Det højeste forbrug kan ses i Samsø Kommune med
mellem 280 og 360 brugere ud af hver 1000 borger i kommunen.
Næstflest brugere af Kunsthåndværk- og designudstillinger
per 1000 indbyggere er der i kommunerne Odder, Skanderborg,
Silkeborg, Syddjurs og Aarhus, mens den er mindst i Hedensted,
Horsens, Viborg, Skive, Struer og Lemvig kommuner.

← F
 igur 70:
Forbrug af Kunsthåndværks- og designudstillinger
per 1000 indbyggere i Region
Midtjylland i 2019 efter
Danmarks Statistiks
kulturvaneundersøgelse.

Opsamlingstekst
for Region
Midtjylland
Kortlægningen viser en variation i kulturbruget
i Region Nordjylland, når forbruget af kultur af
dækkes på genreniveau. Nogle kommuner i regionen har været repræsenteret inden for mindst
én kulturgenre som en kommune med det største
forbrug af en given genre, mens andre kommuner
oftest ses som havende det mindste kulturforbrug inden for genrerne. Der er en tendens til
et højere kulturforbrug hos borgere i den østlige
del af regionen.
Ses der tilbage på kortlægningen af udbud af
kultur inden for forskellige genrer, er sammenhængen mellem forbrug og udbud ikke inden for
alle genrer lige i øjnefaldende. F.eks. var udbud af
de fleste kulturgenrer højt i Lemvig Kommune,
men forbruget inden for de fleste genrer var i den
lavere ende. Omvendt var der f.eks. et højt udbud
af en del genrer i Samsø Kommune, og her var
der også et højt forbrug inden for de fleste genrer.
Ligeledes var f.eks. Viborg Kommune karakteriseret ved et generelt lavt udbuddet af kultur,
og dette kunne også ses i kulturforbruget. At der
ikke nødvendigvis er en sammenhæng mellem
kulturudbud og kulturforbrug i kommunerne kan
hænge sammen med, at en del af kulturudbuddet
er rettet til besøgende og turister.
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Region Syddanmark

Det største forbrug per 1000 indbyggere af Foredrag findes i
den tyndtbefolkede kommune Ærø. Her har mellem 341 og 509
borgere ud af hver 1000 indbyggere været til foredrag inden
for perioden. Det næsthøjeste forbrug mellem 243 og 341
borgere per 1000 indbyggere ses i de tyndtbefolkede kommuner Nordfyn og Fanø. Det mindste forbrug af Foredrag ses i de
tyndtbefolkede kommuner Assens, Varde, Vejen, Billund og
Åbenrå med 118-149 borgere ud af 1000 til foredrag.

← F
 igur 71:
Forbrug af Foredrag per
1000 indbyggere i Region
Syddanmark i 2019 efter
Danmarks Statistiks kultur
vaneundersøgelse.

Forbruget af Musikarrangementer er mindst i den mellemtæt
befolkede kommune Billund, hvor 114 borgere ud af 1000 borgere
har deltaget i et sådant. Det største forbrug af Musikarrange
menter per 1000 indbyggere er på mellem 420 og 477 borgere.
Det største forbrug ses i den tyndtbefolkede Ærø Kommune,
medens det næststørste forbrug ses i kommunerne Odense,
Sønderborg. Fredericia, Kolding, Haderslev, Tønder og Fanø.

← F
 igur 72:
Forbrug af Musikarrangementer per 1000 indbyggere
i Region Syddanmark i 2019
efter Danmarks Statistiks
kulturvaneundersøgelse.

Forbrug af Stand-up- og
revyarrangementer er stort i
otte ud af regionens 22 kommuner. Størst er interessen
i Nordfyns Kommune med
342-420 borgere ud af 1000,
som svarer, at de er brugere
af Stand-up og revy. Næststørst er brugen i kommu
nerne Ærø, Svendborg,
Nyborg, Odense, Haderslev,
Vejen, Tønder og Esbjerg. Det
mindste forbrug af Stand-up
og revy er med 0 borgere ud
af 1000 i Fanø Kommune.

← F
 igur 73:
Forbrug af Stand-up- og
revyarrangementer per 1000
indbyggere i Region Syddan
mark i 2019 efter Danmarks
Statistiks kulturvane
undersøgelse.

Klassisk scenekunst er mest brugt blandt borgere i den
tyndtbefolkede Ærø Kommune. Her har mellem 404 og 587
ud af 1000 borgere gjort brug af den klassiske scenekunst.
Bruget er også til den høje side i Nyborg, Fredericia og Fanø
kommuner. Brugen af Klassisk scenekunst er mindst hos
borgere i kommunerne Langeland, Tønder og Billund med
mellem 138 og 190 interesserede borgere ud af 1000.

← F
 igur 74:
Forbrug af Klassisk scenekunst per 1000 indbyggere i
Region Syddanmark i 2019
efter Danmarks Statistiks
kulturvaneundersøgelse.

Forbruget af Billedkunst
via besøg på udstillinger er
størst i Fanø Kommune med
471-546 brugere og mindst
i Nordfyns, Assens, Vejen,
Billund, Varde, Esbjerg og
Tønder kommuner, hvor
100-181 borgere gør brug af
udstillinger af billedkunst.
Næsteflest brugere per 1000
indbyggere af Billedkunst
kan ses i de tyndtbefolkede
kommuner Middelfart og
Ærø. Her er det mellem 284
og 471 borgere ud af hver
1000 borgere, der har denne
interesse.

← F
 igur 75:
Forbrug af Billedkunstudstil
linger per 1000 indbyggere i
Region Syddanmark i 2019
efter Danmarks Statistiks
kulturvaneundersøgelse.

Interessen for Historiske
udstillinger er stor hos borgere i Ærø Kommune, hvor
mellem 420 og 543 borgere
ud af 1000 borgere gør
brug af denne kulturgenre. Brugen er lidt lavere i
Langeland Kommune.
Det laveste forbrug af
Historiske udstillinger med
mellem 147 og 217 per 1000
indbyggere, findes i vestkystkommunerne Varde,
Esbjerg og Tønder samt i
Billund Kommune.

← F
 igur 76:
Forbrug af Historiske udstil
linger per 1000 indbyggere i
Region Syddanmark i 2019
efter Danmarks Statistiks
kulturvaneundersøgelse.

Der er både i tyndtbefolkede
og mellemtætbefolkede
kommuner brug af Kunst
håndværks- og designudstil
linger i Region Syddanmark.
Det højeste forbrug kan ses
i Ærø og Middelfart kommuner med mellem 303 og
388 brugere ud af hver 1000
borgere i kommunen. Næst
flest brugere af Kunsthånd
værk- og designudstillinger
per 1000 indbyggere er der i
Nordfyns, Sønderborg, Fredericia, Kolding, Haderslev,
Sønderborg og Fanø kommuner, medens den er mindst
i kommunerne Kerteminde,
Tønder, Varde og Billund med
mellem 74 og 134 brugere per
1000 borgere.

← F
 igur 77:
Forbrug af Kunsthåndværksog designudstillinger per
1000 indbyggere i Region
Syddanmark i 2019 efter
Danmarks Statistiks kultur
vaneundersøgelse.

Opsamlingstekst
for Region
Syddanmark
Kortlægningen viser en variation i kulturforbruget i Region Syddanmark, når forbruget af kultur
afdækkes på genreniveau. Nogle få kommuner
i regionen har været repræsenteret inden for
mindst én kulturgenre som en kommune med
det største forbrug af en given genre, mens en
større del af de samme andre kommuner oftest
er set som havende det mindste kulturforbrug
inden for genrerne.
Der er en tendens til et højere kulturforbrug hos
borgere på øerne og i kommuner uden for de
større byer. Ses der tilbage på kortlægningen
af udbud af kultur inden for forskellige genrer,
er sammenhængen mellem forbrug og udbud
ikke inden for alle genrer lige i øjnefaldende.
F.eks. var udbud af de fleste kulturgenrer højt i
Odense Kommune, men forbruget inden for de
flere genrer var i den lavere ende. Omvendt var
der f.eks. et højt udbud af en del genrer i Fanø
Kommune, og her var der også et højt forbrug
inden for flere af de samme genrer.
Ligeledes var f.eks. Billund Kommune karakteriseret ved et generelt lavt udbud af kultur, og
dette kunne også ses i kulturforbruget. At der
ikke nødvendigvis er en sammenhæng mellem
kulturudbud og kulturforbrug i kommunerne
kan hænge sammen med, at en del af kulturudbuddet er rettet til besøgende og turister.
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