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SÅ MEGET
FYLDER KULTUREN

IDRÆT

Flest haller i syd
Der lå i alt 4.600 idrætslokaler og -sale samt
store og små idrætshaller i Danmark i 2019.
Antallet af idrætsfaciliteter i de enkelte kom-
muner hænger blandt andet sammen med
befolkningstallet og kommunernes geografiske
størrelse. Der er desuden en tendens til, at de
kommuner, der i 2007 blev dannet ved sam-
menlægning af flere små kommuner, ligger højt
på listen over kommuner med mange idræts-
faciliteter. Sydjylland var den landsdel, hvor
flest idrætsfaciliteter var placeret. Faciliteterne
i Sydjylland udgjorde samlet set 15 procent af
de udvalgte faciliteter i hele landet.
I 2018 havde landets idrætsforeninger 1,5 mil-
lioner mandlige medlemmer og 1,1 millioner
kvindelige, svarende til henholdsvis halvdelen
af alle mænd og 38 pct. af alle kvinder det år.

Flest til fodbold
Fodbold var den mest populære ak-
tivitet blandt mændene, mens gym-
nastik var den mest populære blandt
kvinderne. Hver femte af organisatio-
nernes mandlige medlemmer spillede
fodbold, mens den samme andel af
kvinder gik til gymnastik.
Den næstmest og tredjemest popu-
lære idrætsgren blandt de mandlige
medlemmer var hhv. golf, der ud-
gjorde 8 procent af medlemmerne,
og svømning, som fyldte 7 procent.
Hos kvinderne indtog svømning an-
denpladsen og udgjorde 12 procent
af medlemmerne, mens fitness kom
ind på en tredjeplads og udgjorde 11
procent.

ØVRIGE UDGIFTER
Den største post her er Folkeoplysnin
Den resterende del – omkring 1,5 mi
relle opgaver som udstillinger, lokalra
for eksempel forsamlingshuse, kultur
menter. Konto 3.35.64 dækker ”andr
på de enkelte kommuner i fordelinge
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24 milliarder kroner, så meget brugte staten og kommunerne på kultur i 2019. Det svarede
til en stigning på 0,5 procent i forhold til året før. Kommunernes andel af kulturbevillinger
udgjorde 10,3 milliarder kroner, hvilket svarede til 2,8 procent af kommunernes samlede
budgetter og 43 procent af de offentlige kulturbevillinger samme år. Det fremgår af en ny
publikation fra Danmarks Statistik, der hedder ”Kultur 2019”, hvor kulturmidlerne er brudt op
og analyseret. På dette opslag har vi lavet en grafisk fremstilling af, hvordan de kommunale
kulturmidler fordeler sig.

tekst THOMAS KOKHOLM

BIBLIOTEKER
Danskernes biblioteksbrug handler fort-
sat mest om det fysiske materiale, men
borgerne har virkelig fået øjnene op for
folkebibliotekernes digitale tjenester, for
eksempel eReolen. I perioden 2014-2018
steg antallet af e-bogsvisninger fra om-
kring 1,6 millioner til 3,8 millioner, svaren-
de til en stigning på 140 procent.
Folkebibliotekerne havde tilsammen 37,6
millioner besøgende i 2018, hvilket svarer
til, at hver dansker besøgte et folkebiblio-
tek 6,6 gange. Siden 2010 har besøgstal-
let været stigende og er vokset med om-
kring 1,5 millioner besøg.
Vi samles på biblioteket for hygge, ople-
velse og fordybelse. Det er især unge mel-
lem 16 og 24 år, der kommer på bibliote-
ket for at læse, studere eller mødes med
andre (33 procent).

MUSIK
Den største del af kommunernes bidrag på
dette område går til musikskolerne.
Antallet af musikskoleelever har været fal-
dende over tre sæsoner. Antallet af elever
var 101.100 i sæson 2018/2019.

keoplysning. Det drejer sig om knap 500 millioner kroner.
ng 1,5 milliarder kroner spænder over en bred vifte af kultu-

ger, lokalradio og tv, samt tilskud til andre kulturelle formål –
se, kulturhuse, lokalhistorisk arkiv og venskabsbyarrange-
ker ”andre kulturelle opgaver”, og der er meget stor forskel
rdelingen af midler inden for netop denne konto.

MUSEER
Kommuner støtter lokalhistoriske, kunst-
museer med videre. Museumsstatistik-
ken siger, der er 355 museumsafdelinger,
fordelt på 216 museer. To tredjedele af
museumsafdelingerne var statslige i 2018
eller statsanerkendte, mens det gjaldt
knap halvdelen af museerne.
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