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Bag lukkede døre og mælkede
ruder på Gl. Holtegaard hæn-
ger billedserien “Borgherre”.
Ni friske æbler, af den gamle

sort Borgherre, bliver på 56 billeder fo-
tograferet i løbet af et år til brune, runk-
ne, rådnende æbler, hvis sort er ligegyl-
dig. De er i forfald, yesterday’s news, og
det var tiden, der tog dem. Ligesom co-
ronaen tog kunstfotografen Trine Søn-
dergaards momentum.

“På papiret har jeg haft det mest fan-
tastiske år med tre store soloudstillin-
ger, men i virkeligheden har meget få
mennesker set dem,” siger den 48-årige
Trine Søndergaard. 

Hun er internationalt anerkendt fo-
tokunstner, som med sit tyste billed-
sprog har været med til at cementere
fotografiet som kunstart siden sit gen-
nembrud med serien “Now That You
Are Mine” fra prostitutionsmiljøet i
Skelbækgade i København i 1997.

Vi mødtes til interview i hendes ate-
lier i Fabrikken for Kunst og Design i et
tidligere dampvaskeri på Amager i ja-
nuar. Egentlig som optakt til åbningen
af “Nearly Now” på Gl. Holtegaard, som
er en af de tre soloudstillinger, hun har
leveret det seneste år. Den skulle have
slået de tykke fyldningsdøre op 5. fe-
bruar. Den på Göteborg Kunstmuseum
var delvist nedlukket, og den på Dun-
kers Kulturhus i Helsingborg står fær-
dig uden at åbne. “Nearly Now”, der el-
lers kandiderede til undertitlen “Not
Ever”, er i denne uge åbnet digitalt via
glholtegaard.dk, hvor man kan bevæge
sig gennem rummene fra sofaen. Så nu
tales vi ved over telefonen:

“Museumsbutikken er åbnet, men
man må ikke gå videre ind i salene. Det
er jo absurd, at museerne og kunsthal-
lerne ikke kom med i genåbningen, når
det netop er steder med store rum, hvor
man i forvejen ikke må røre ved noget,
og hvor man kan styre antallet af besø-
gende,” siger Trine Søndergaard.

Værkerne i denne udstilling er skabt
specifikt til stedet med bl.a. æblerne fra
haven og 1700-tals kjoler fra den histo-
riske samling. Derfor mister de også de-
res relevans, når udstillingen ikke kan
forlænges. 

“Jeg kan bedst sammenligne det med
at bede en forfatter brænde sin nye bog
og skrive en anden,” siger hun med en
stemmeføring, der er rolig som hendes
billedsprog, selv om hun er oprevet
over situationen.

Ofte kredser hendes værker om det
usete – det der ikke kan eller vil ses, som

sorg, alder, kvindeliv, ventetid. Hun er
bl.a. kendt for sine bortvendte portræt-
ter, hvor man som beskuer må tolke på
ryggen og hovedbeklædningen. Ud-
trykket er stilfærdigt, eftertænksomt,
minimalt og til tider med en hammers-
høisk tristesse over sig.

“Mit sprog er blevet mere og mere ro-
ligt og langsomt. Jeg undersøger, hvor
langsom jeg må være. Før det falder fra
hinanden. Og hvad der sker derinde,
når der ikke sker så meget?” forklarer
hun selv om de billeder, som rammer så
mange andre end hende selv.

Frækhed og stolthed
Trine Søndergaards værker er erhver-
vet af talrige museumssamlinger i ver-
den fra Nasjonalmuseet i Norge og Mu-
sac i Spanien til J. Paul Getty Museum i

USA. I over et årti har hun været tilknyt-
tet Martin Asbæk Gallery i Bredgade og
Bruce Silverstein Gallery i New York og
levet udelukkende af salget af sine vær-
ker i ind- og udland.

“Jeg er faktisk rigtig stolt over, at jeg
har bygget et liv op, hvor jeg kan leve af
min kunst. At kunne arbejde med, hvad
jeg har lyst til, det er da fedt,” siger hun. 

Hun tilføjer, at det simpelthen var så
tilfredsstillende at kunne trække et
overskud ud af sin mands og sit fælles
firma for et par år siden og købe et som-
merhus i Lumsås på Vestsjælland.

Trine Søndergaard er gift med kunst-
fotografen Nicolai Howalt og faktisk
nærmest vævet sammen med ham, si-
ger hun. De bor i et helårskolonihave-
hus på Amager og har tre døtre på 10, 15
og 20 år sammen, atelier ved siden af

hinanden og det fælles forlag Fabrikbo-
oks, som bl.a. udgiver fotobøger og eg-
ne udstillingskataloger og -plakater. De
sælger bøger til hele verden og har an-
sat en medarbejder til at drive det. 

“Det har været en måde at gro et eks-
tra ben på. Det er ellers en rådden bran-
che. Det foregår normalt sådan, at
kunstnerne selv fonder f.eks. 200.000
kr. til en bog, som de så giver i sin hel-
hed til forlaget. Men vi har fundet ud af,
at der er økonomi i at udgive bøger.
Samtidig kan vi selv styre trykkvalitet
og layout, og det er noget, vi går op i,”
siger Trine Søndergaard, hvis seneste
bog “203 Works” netop er blevet nomi-
neret til en amerikansk bogpris.

At hun kan sidde så roligt i dag på en
kontorstol i et lyst værksted og have
fast grund under fødderne, kan hun

klappe sig selv på skulderen for. Hun
har med insisterende skridt bygget sin
forretning op, og siden hun trådte ind i
fotografiets sfære, har hun haft både
frækhed og stolthed nok til at læne sig
frem og byde sig til i de rum, hvor hun
gerne ville være.

Da hun var nyuddannet fra den etåri-
ge fotoskole Fatamorgana, konkludere-
de hun, at det mest cool sted i byen var
Ragnarok, en sammenslutning af do-
kumentarfotografer. Trine Sønder-
gaard gik derop og bankede på og fik lov
at styre mørkekammeret, hvor berejste
dokumentarfotografer som Nicolai Ho-
walt og Morten Nilsson stod side om si-
de og fremkaldte deres reportager fra
udenlandske konfliktområder og
brændpunkter. Efter at have set dem
sende deres billeder ind til den presti-

gefyldte, internationale fotokonkur-
rence World Press Photo, indsendte
hun sin egen serie med portrætter af al-
mindelige mennesker fra sin andelsfor-
ening på Vesterbro. 

Banede selv vejen
Det var den første af to vigtige katapul-
ter, hun oplevede i sin karriere. Hendes
serie blev udtaget af juryen til at få bag-
siden af et fotokatalog og dermed en
masse opmærksomhed. Hun blev invi-
teret til en fotofestival i Bulgarien og
mødte en vigtig kurator og skribent for
det internationale fotomagasin “Glo-
bal”. Magasinet bragte ti sider med
hendes serie “Now That You Are Mine”
om prostituerede i Skelbækgade, hvor
hun boede. Og pludselig ringede fast-
nettelefonen i hendes lille lejlighed fra

skrattende linjer alle mulige steder fra.
“Jeg fik virkelig følelsen af, at det ba-

nede min vej, at jeg sendte de nabobil-
leder til World Press,” siger hun. 

Trine Søndergaard fortsatte stilen og
tog samme serie med og bankede på
hos Politiken. Et par uger senere var de
blæst op på kultursektionens forside og
flere opslag indeni. Samme år modtog
hun den prestigefyldte tyske Albert
Renger-Patzsch Prize, der inkluderede
udgivelsen af hendes “Now That You
Are Mine” på det dengang vigtigste in-
ternationale forlag for kunstfotografi,
Steidl.

“Jeg har god erfaring med selv at tage
initiativet i stedet for at sidde og vente
på, at der skulle komme nogen forbi og
se mine billeder. For det er faktisk så-
dan, at hvis man ringer til den person,

som kan være et vigtigt bindeled til ens
mål, så tager de nogle gange telefo-
nen,” siger hun med et grin. 

“Det er vildt, og det kan være skræm-
mende.”

På den konto har hun fået flere ud-
stillinger bl.a. på Aros og Glyptoteket,
selvfølgelig også fordi hendes idé pas-
sede til museernes egne planer.

Det er som at “bede en forfatter om at
brænde sin roman og skrive en ny,”
fortæller fotokunstner Trine
Søndergaard om en surreel tid, hvor
flere års hårdt arbejde risikerede at
kulminere i næsten ingenting

Trine Søndergaard, en af Danmarks
vigtigste fotokunstnere. Hun er repræ-
senteret på Galleri Asbæk foruden et
galleri i New York og er stolt over at
have banket sin forretning op fra bun-
den. Foto: Thomas Nielsen

BLÅ BOG
Trine Søndergaard

Privat
Født i 1972 i Nordjylland.
Bor på Amager med sin
mand og deres tre døtre.

Uddannelse
Danmarks Fotografiske
Billedkunstskole Fata-
morgana 1997

Karriere
Hendes værker er solgt til
bl.a. Nasjonalmuseet,
Norge, og MUSAC, Spani-
en, og udstillet på The J.
Paul Getty Museum, USA. 
Modtog Albert Renger
Patzsch Prize (2000),
Statens Kunstfonds 3-
årige arbejdslegat (2009),
Ny Carlsbergfondets
Kunstnerlegat (2017). 

Bonus
Brød igennem inter-
nationalt i 2009 med
fotoserien “Now That You
Are Mine” om prostituere-
de kvinder på Vesterbro,
København. 
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TRINE SØNDERGAARDS FAVORITTER
Y N D L I N G S F OTO G RA F E R

DIANE ARBUS
(1923-1971)

Amerikansk fotograf,
hvis modige billeder af
folk på kanten af sam-
fundet så tydeligt viser,
hvordan fotografiet kan
være en personlig spej-
ling og udsagn. Hendes
blik og billeder rummer
for mig en unik autenti-
citet og tilstedeværelse. 

NICOLAI HOWALT
(1972 – )

Dansk fotokunstner – og
min mand, nærmeste
kollega og vigtigste
sparringspartner. Nicolai
er altid eksperimente-
rende og nyskabende i
sin tilgang til fotografiet.
Han insisterer, og når jeg
tvivler, minder han mig
om at tro på det.

VIVIAN SASSEN
(1972 – )

Den hollandske foto-
kunstner og modefoto-
graf har en vild og forun-
derlig billedæstetik, og
hun bevæger sig ube-
sværet imellem kunst,
mode, materialer og me-
dier. Hun er kendt for sin
brug af geometriske for-
mer, som ofte er abstrak-
tioner af kroppe.
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“Andre gange har der ingen resonans
været hos dem, jeg ringede til, og så er
det jo bare sådan,” siger hun med et pyt
og et fnis i samme udånding. 

At løbe projekter i gang er det mod-
satte af hurtige fiks. Det er lange seje
træk, der kan resultere i en booking af
en udstilling et par år senere. Nogle
gange bliver det belønnet med en or-
dentlig flyvetur som fra et svup fra en
ketchupflaske, som i 2006 da Galleri
Martin Asbæk var inviteret til at vise
Trine Søndergaards og Nicolai Howalts
fælles jagtserie “How to Hunt” på en
kurateret del af den betydningsfulde
fotokunstmesse Paris Photo. 

Kontroversielt portræt
“Det var en weekend, der ændrede vo-
res verden. Før den messe tog vi alle
mulige fotojobs for aviser, fagblade og
alle der ville betale. Men fra den ene dag
til den anden kunne vi leve af værk-
salg,” fortæller hun om de dage, hvor de
stod på Paris Photo, som er stedet at
sælge fotokunst internationalt. En ud-
valgt skare af gallerier og kunstnere vi-
ser deres ypperste værker frem for mu-
seer og private samlere, og der bliver
drukket drinks og spist middage, mens
pengene skifter hænder.

“Det var én lang champagnerus, for
man drikker et glas, hver gang man sæl-
ger et værk. Men dengang stod folk i kø
ved standen, og nogle græd fordi der ik-
ke var flere værker tilbage,” husker Tri-
ne Søndergaard.

Det var god timing, for hun var på det
tidspunkt udmattet af at køre en slags
dobbeltkarriere med leverpostejopga-
ver og det kunstneriske arbejde, der
krævede hver deres form for indsats. 

Kan man så booke dig til et bryllupsbil-
lede i dag?
“Ja, hvis du har utroligt mange penge,”
siger hun med et smil. 

Prisen for et værk i den størrelsesor-
den, som hænger på Gl. Holtegaard, be-
gynder ved 40.000 kr., og hun tager kun
undtagelsesvist imod bestillingsarbej-
de, som for eksempel det værk, som hun
og Nicolai Howalt lige har afleveret på
en kæmpe glasvæg i en nybygget lieb-
havervilla i Hellerup. 

For et par år siden lavede hun også et
meget omtalt borgmesterportræt af Pia
Allerslev, der hænger i Magistratsalen
på Københavns Rådhus side om side
med malerier af andre borgmestre. Det
blev årets mest omtalte politikerpor-
træt, fordi det kostede 98.700 kr., men
en journalist på Berlingske Tidende
sammenlignede det med et borgme-
sterfoto i Esbjerg til 410 kr. inklusiv bil-
ledramme. Budgetrammen for borg-
mesterportrætter ligger på 150.000 kr. 

En professor i ledelsesstrategi ved
Aalborg Universitet, Anders Drejer, ud-
talte til avisen, at det var “dybt proble-
matisk og uansvarligt” at bruge skatte-
kroner på den slags. Det var faktisk at
pisse på offentlige midler.

“Det illustrerer meget godt spørgs-
målet: Kan fotografi være kunst? Hav-
de det være et maleri i den prisklasse,
havde det ikke været kontroversielt,”
siger hun, der dels lavede både et stort
forarbejde og efterarbejde mellem de i
alt tre gange, hun fotograferede borg-
mesteren med både digital og med ana-

log film. 
“Men ja, fotografiet er jo kun kunst,

fordi jeg siger, det er,” indrømmer hun
om den relativt unge kunstgenre. Hun
tilføjer, at det også kan have devalue-
rende virkning på fotografiet som me-
die, at alle i dag har et digitalt kamera i
telefonen og selv tager hundredvis af
billeder om året. 

Langsommelig proces
I modsætning til den gængse selfie el-
ler familiesnapshottet, er Trine Søn-
dergaards proces langsommelig. Arbej-

det bag alle hendes serier af værker har
taget flere år. At udtænke, opstøve ste-
der og mennesker, at ansøge om ad-
gang, at planlægge, at vente på den rig-
tige dag, det rigtige lys, og at fremkalde,
udvælge, efterbehandle. 

Det afspejler sig også i motiverne, der
ikke sjældent har en afventende stem-
ning. Noget hun kalder “in between”.
Som de tomme, bevaringsværdige her-
regårde i serien “Interior”, der bare står
årti efter årti og venter på at blive re-
staureret. Eller serien “Untitled” af
kvinder, hvis ansigter er skjulte under

langt, grånende hår. Altså kvinder der,
som hun, selv står i det, hun ser som et
mellemstadium mellem den fødedygti-
ge alder og alderdommen, og som hun
oplever som en slags usynlighed.

Men hele tilstanden at vente på no-
get genkender hun fra hele sit liv. Den
er ligesom altid med hende. 

“Jeg synes, jeg hele tiden har ventet
på at noget skulle forandre sig,” siger
hun.

“Men jeg tror ikke, at jeg kan pin-
pointe, hvad jeg har ventet på helt spe-
cifikt. Men f.eks. omkring mine barsler
har jeg ventet på, at telefonen skulle
ringe igen. Og gennem forskellige pe-
rioder af vores familieliv har jeg da også
ventet på, at noget skulle blive bedre,”
siger hun uden at ville gå i detaljer på
den front. 

I det hele taget faldt hun i sin tid for
fotografiet, fordi hun kan behandle te-
matikker og spørgsmål, der er vigtige
for hende, og som hun ikke altid har ord
for. På en og samme tid kan hun blot-
lægge sig og gemme sig, fordi beskue-
ren sagtens kan få noget selvstændigt
ud af billederne uden at vide, hvad Tri-
ne Søndergaards private ærinde har
været. 

“Jeg fik hurtigt den erfaring, at jeg
kunne komme ud af mig selv, når jeg fo-
tograferede, og at kunne være i kontakt
med andre og til stede uden nødvendig-
vis at skulle konversere og interagere
med andre. Det passede mig virkelig
godt,” siger hun.

Du befinder dig så igen i en venteposi-
tion med din udstilling. Synes du, du er
blevet bedre til at rumme den?

“Jeg tror egentlig altid, jeg har været
ret god til det. At forberede mig på det
absolut værste og håbe på det bedste.
Tit er det jo ens forventninger, der ska-
ber problemerne. Afføder skuffelser.
Hvis man er pessimistisk indstillet som
mig, kan man kun blive positivt overra-
sket,” siger hun med et selvironisk grin.

Går selv i aktion
Alligevel havde hun ikke i sin vildeste
fantasi forestillet sig, at kunstscenen
ville være lukket ned så længe, at “Ne-
arly Now”-udstillingen ikke når at åb-
ne. At regeringen har prioriteret, at
danskerne kan gå ud at shoppe, mens vi
ikke kan tanke op mentalt i de store og
mellemstore kunstinstitutioner. 

Netop fordi hendes forarbejde bag
alle værker er så langstrakt, er hun og
hendes kolleger afhængige af det store
sociale og reklamemæssige brag, som
en udstilling er. Selve udstillingen får
hun kun et mindre honorar for, og siden
corona slog ned, er hendes omsætning
faldet med 70 pct., vurderer hun.

Men når hverken kulturministeren
eller statsministeren har blik for kunst-
nerne, der er svagt organiserede og har
ringe adgang til kompensation, går hun
selv i aktion. Sætter gule stiger op til

vinduerne i Gl. Holtegaard og skærer
glughuller i den indvendige hvide film
på ruderne, så man kan opleve hendes
værker udefra. Ringer til journalister på
tv og aviser og inviterer til private om-
visninger i de herskabelige sale. 

“Jeg føler, denne situation har givet
mig carte blanche til at kontakte be-
stemte mennesker. Normalt ville jeg
måske risikere at være en irriterende
kunstner, der ville folk noget, men i
denne surrealistiske situation har jeg
brug for at gøre opmærksom på de fata-
le konsekvenser, og samtidig har jeg
noget eksklusivt at tilbyde. Jeg kan som
den eneste give en omvisning i udstil-
lingen, for jeg må tage fire mennesker
med derind. Det er det eneste positive,
jeg kan se ved den her situation.”

make@borsen.dk

Trine Søndergaard har været
en af bannerførerne for foto-
grafiet som kunstart og har
det seneste årti levet af at
sælge sine værker, bestillings-
arbejder og produkter fra sit
forlag Fabrikbooks. Foto:
Thomas Nielsen

“NEARLY NOW” PÅ
GL. HOLTEGAARD

TRINE SØNDERGAARDS ud-
stilling “Nearly Now” har hængt klar
på Gl. Holtegaard siden 5. feb.

UDSTILLINGEN ER NU åbnet
digitalt med gratis adgang for alle
på glholtegaard.dk. 

FORFATTER MERETE PRYDS
HELLES talk om Trine Søndergaard
ligger også tilgængelig.

Hvis man er
pessimistisk indstillet,
som mig, kan man kun
blive positivt
overrasket

Trine Søndergaard, fotokunstner
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Showroom København
Galleri K – Pilestræde 12E, 1. sal – tel. 3526 3100
Mandag 8:30-16:00, tirs-fredag 10:00-17:30, lørdag 10:00-16:00, søn- & helligdage lukket

NEW INTERIOR 
INSPIRATION

Vores fantastiske showroom på første sal i Galleri K i København er 
åbent igen. Og vi garanterer dig, det er et besøg værd. Vi har ikke bare 

udvidet vores showroom i areal men også fået fl ere nyheder hjem.

Så besøg os, få masser af inspiration, en snak med vores 
kompetente indretningsspecialister – og benyt lejligheden til 

helt uforpligtende at få råd og vejledning. Velkommen.

INTERSTUDIO Home

Agent og forhandler af
Giorgetti, Herman Miller, Lago Design,
MDF Italia, Molteni&C & USM 

www.interstudio.dk 
Følg os på Instagram: @interstudio.dk
facebook.com/interstudio.danmark

Flere nye materialer og muligheder til din garderobe med 
enestående Molteni&C’s kollektion. Vi guider dig gerne.

Pierre Jeanneret lounge 
stol, Easy Lounge Sofa.

Helt nyt tæppe fra 
Molteni&C, Atalante. 
Se det i showroom.

Hos INTERSTUDIO er vi eksperter i indretning af kontor. 
Både når det gælder til det professionelle miljø og til hjemmet. 
Kom ind og bliv rådgivet.

Puder fra franske Élitis. Stuen som centrum i hjemmet for hygge, afslapning 
og lækker hed. Kig forbi showroomet og se de mange 
muligheder.

Håndlavet keramik 
fra Rina Menardi.

Giorgetti har netop lanceret nyt 
til spisestuen med Ago Table og 
Bicollette Chairs. Her vist med 
skønne Giorgetti Swords Pendel.

Molteni&C, Devon Chairs
– helt ny serie af spisebordsstole.

Skab stemning og praktisk opbevaring 
i stuen med Lago Design. Lad os tegne 
dit møbel og rådgive dig omkring 
materialevalg.
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TRINE SØNDERGAARDS FAVORITTER
Y N D L I N G S F OTO G RA F E R

DIANE ARBUS
(1923-1971)

Amerikansk fotograf,
hvis modige billeder af
folk på kanten af sam-
fundet så tydeligt viser,
hvordan fotografiet kan
være en personlig spej-
ling og udsagn. Hendes
blik og billeder rummer
for mig en unik autenti-
citet og tilstedeværelse. 

NICOLAI HOWALT
(1972 – )

Dansk fotokunstner – og
min mand, nærmeste
kollega og vigtigste
sparringspartner. Nicolai
er altid eksperimente-
rende og nyskabende i
sin tilgang til fotografiet.
Han insisterer, og når jeg
tvivler, minder han mig
om at tro på det.

VIVIAN SASSEN
(1972 – )

Den hollandske foto-
kunstner og modefoto-
graf har en vild og forun-
derlig billedæstetik, og
hun bevæger sig ube-
sværet imellem kunst,
mode, materialer og me-
dier. Hun er kendt for sin
brug af geometriske for-
mer, som ofte er abstrak-
tioner af kroppe.
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“Andre gange har der ingen resonans
været hos dem, jeg ringede til, og så er
det jo bare sådan,” siger hun med et pyt
og et fnis i samme udånding. 

At løbe projekter i gang er det mod-
satte af hurtige fiks. Det er lange seje
træk, der kan resultere i en booking af
en udstilling et par år senere. Nogle
gange bliver det belønnet med en or-
dentlig flyvetur som fra et svup fra en
ketchupflaske, som i 2006 da Galleri
Martin Asbæk var inviteret til at vise
Trine Søndergaards og Nicolai Howalts
fælles jagtserie “How to Hunt” på en
kurateret del af den betydningsfulde
fotokunstmesse Paris Photo. 

Kontroversielt portræt
“Det var en weekend, der ændrede vo-
res verden. Før den messe tog vi alle
mulige fotojobs for aviser, fagblade og
alle der ville betale. Men fra den ene dag
til den anden kunne vi leve af værk-
salg,” fortæller hun om de dage, hvor de
stod på Paris Photo, som er stedet at
sælge fotokunst internationalt. En ud-
valgt skare af gallerier og kunstnere vi-
ser deres ypperste værker frem for mu-
seer og private samlere, og der bliver
drukket drinks og spist middage, mens
pengene skifter hænder.

“Det var én lang champagnerus, for
man drikker et glas, hver gang man sæl-
ger et værk. Men dengang stod folk i kø
ved standen, og nogle græd fordi der ik-
ke var flere værker tilbage,” husker Tri-
ne Søndergaard.

Det var god timing, for hun var på det
tidspunkt udmattet af at køre en slags
dobbeltkarriere med leverpostejopga-
ver og det kunstneriske arbejde, der
krævede hver deres form for indsats. 

Kan man så booke dig til et bryllupsbil-
lede i dag?
“Ja, hvis du har utroligt mange penge,”
siger hun med et smil. 

Prisen for et værk i den størrelsesor-
den, som hænger på Gl. Holtegaard, be-
gynder ved 40.000 kr., og hun tager kun
undtagelsesvist imod bestillingsarbej-
de, som for eksempel det værk, som hun
og Nicolai Howalt lige har afleveret på
en kæmpe glasvæg i en nybygget lieb-
havervilla i Hellerup. 

For et par år siden lavede hun også et
meget omtalt borgmesterportræt af Pia
Allerslev, der hænger i Magistratsalen
på Københavns Rådhus side om side
med malerier af andre borgmestre. Det
blev årets mest omtalte politikerpor-
træt, fordi det kostede 98.700 kr., men
en journalist på Berlingske Tidende
sammenlignede det med et borgme-
sterfoto i Esbjerg til 410 kr. inklusiv bil-
ledramme. Budgetrammen for borg-
mesterportrætter ligger på 150.000 kr. 

En professor i ledelsesstrategi ved
Aalborg Universitet, Anders Drejer, ud-
talte til avisen, at det var “dybt proble-
matisk og uansvarligt” at bruge skatte-
kroner på den slags. Det var faktisk at
pisse på offentlige midler.
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mesteren med både digital og med ana-
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