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FORORD

Caroline Ravn
SKABER AF RAPPORTEN

I et lille musikmarked som Danmark er eksport en 
central del af forretningen for mange brancheaktører, 
skabere og artister. Men med eksport hører også større 
økonomier, både i indtægter og udgifter, og det er der-
for et felt, der fremhæver musikbranchens strukturer 
og udfordrer de relativt små virksomheder, som bran-
chen primært består af. 

Formålet med denne undersøgelse er at kortlægge 
eksportsituationen i Danmark. Det gøres ved at samle 
branchens tanker og erfaringer om emnet, grave ned 
i årsager og diskutere mulige tiltag mod forbedrede 
strategier. 

Mit håb er, at du som læser – om du er brancheaktør, 
artist eller på anden vis arbejder med musikeksport, fx 
i statslig eller andet politisk regi – vil bruge denne rap-
port som afsæt til overvejelser og debat. At du ikke blot 
får mere viden om emnet, men vil bruge denne viden 
til at udfordre og udvikle det, der er, til det, der kunne 
være. Til vores alles bedste – fordi din kollegas succes 
ofte vil komme dig til gode også. 

Det centrale element for undersøgelsen har været at 
indhente information fra branchen så systematisk og 
samtidig ikke-rigidt som muligt. Dette er gjort gennem 
et spørgeskema, som blev sendt ud direkte til 45 pro-
fessionelle brancheaktører, heraf primært managers 
og forlæggere, som forventedes at arbejde aktivt med 
musikeksport. Spørgeskemaet blev også delt i Face-
book-gruppen ’Musikbranchen buzz & bizz’, hvor øvri-
ge aktører åbent har kunnet deltage. 

Undersøgelsen baseres således på 36 fuldendte besva-
relser, hvoraf 23 er fra de direkte inviterede branchefolk 
og 13 er fra det åbne link. 

Spørgeskemaet bestod af både kvantitativt målbare 
spørgsmål og mere kvalitative fri-tekst spørgsmål. 
Hensigten her var primært at få kvalitative inputs, da 
formålet med undersøgelsen ikke er at kortlægge og 
repræsentere hele branchen og alle aktører, men at få et 
dybere blik ind i nogle kerneaktørers erfaringer. 

Undersøgelsen baseres derudover på i alt 17 afholdte 
interviews, hvoraf fire har været af relativt politisk/
embedskarakter, fem har været repræsentanter fra in-
teresseorganisationer i musikbranchen, syv har været 
med brancheaktører og en enkelt har været fra et film 
og serie produktionsselskab. Alle interviews har været 
semi-strukturerede ud fra en på forhånd udarbejdet 
spørgeramme tilpasset interviewpersonernes faglige 
kategori. Det vil sige, at fx managers og embedsfolk har 
haft forskellige spørgerammer. 

Alle interviews er gennemført af Caroline Ravn An-
dersen, enten telefonisk eller over video-opkald, de har 
varet 36-83 minutter, og der er taget referat undervejs. 
Interviewpersonerne er udvalgt på baggrund af Caro-
lines i forvejen indehavende viden om dem og deres 
erfaringer. Nogle af interviewpersonerne har Caroline 
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SIDE 04 SIDE 05

MIN POSITION
Denne undersøgelse havde ikke været mulig uden forudgående indsigter og netværk i musikbranchen. Selvom jeg 
har forsøgt at holde rapporten så objektiv som muligt, bærer både undersøgelsens design og rapporten uundgåeligt 
præg af min position. At jeg indgår som aktør i et netværk med nogle relativt ens holdninger og erfaringer gør mulig-
vis, at jeg ubevidst inddrager flere argumenter og resultater, der stemmer overens med mine. For gennemsigtighedens 
skyld vil jeg her afklare min position gennem tidligere og nuværende arbejde i branchen, der er relevant for projektet.

I mit arbejdsliv har jeg siden foråret 2018 siddet i DPA’s bestyrelse. Jeg har arbejdet for forskellige managers, der re-
præsenterer mellem og større, kommercielle artister, primært inden for pop-genren. Disse managers er ikke intervie-
wet til projektet her. Jeg har arbejdet med netværksskabelse blandt nordiske musikbrancheaktører gennem et projekt 
i NordicLA. Til sidst vil jeg nævne, at jeg i 2020 lavede en mapping med tilhørende rapport af Artist Management i 
Danmark, som blev debateret til et panel på SPOT+ i 2021. 

haft en professionel relation til i forvejen, som kan have 
påvirket samtalerne i nogen grad ift. dybde og fortro-
lighed. Andre har været helt nye bekendtskaber. 

Centrale valg for undersøgelsen

Undersøgelsen fokuserer primært på brancheaktører, 
dvs. primært managers og publishers i modsætning til 
fx udøvende musikere og bands. Disse aktører findes 
desuden primært blandt den rytmiske og relativt popu-
lære og kommercielle ende af feltet. Dette indeholder 
primært genrer som pop, rock, hiphop, indie og metal-
musik.

Disse valg er truffet for at komme tættest muligt på 
beslutningstagere omkring rettighederne til musikken, 
og for at afgrænse undersøgelsesfeltet. Det har desuden 
været ønsket at undersøge eksportfeltet ud fra et mere 
forretningsorienteret perspektiv nærmere end et kul-
turperspektiv. 

Det er vigtigt at understrege, at dette projekt langt fra 
indeholder viden og erfaring fra alle relevante aktører 
inden for feltet. Forhåbentligt er det lykkedes at repræ-
sentere en bredere del af de perspektiver, der findes, så 
undersøgelsen kan udgøre et fundament for fremtidige 
undersøgelser også. 

Begreber

Der er enkelte begreber, som bruges gennem rapporten, 
der kan være flere forståelser af, og hvor forståelsen 
af disse er vigtig. Derfor uddybes forståelsen af disse 
herunder. 

For det første dækker begrebet ’brancheaktører’ eller 
’branchefolk’ over fx managers, forlæggere og pladesel-
skabsfolk. Begrebet dækker ikke over musikere, artister, 
eller sekretariatsmedarbejdere i interesseorganisationer, 
medmindre det i sidstnævnte sker som et sidehverv til 
en af de førstnævnte roller.

Dernæst er det vigtigt at skelne mellem artister og 
skabere. En artist forstås i dette projekt som én eller 
flere, der udgør et artistprojekt. Der er ikke tale om rene 
musikere, og heller ikke et band, medmindre artisten er 
hele bandet. 

Skabere bruges som en fælles betegnelse for sangskri-
vere, komponister og producere, der som skabere er 
en del af at skabe selve værket med melodi, tekst eller 
produktion og track til en sang. Nogle vil være både 
artist og skaber, men gennem rapporten adskilles disse 
begreber, selvom en person kan høre til begge grupper.

Nicklas Sahl i Hamburg



Statens Kunstfond

MXD Bestyrelsen

Anja Følleslev
ROSA

Martin Folmann 
KODA

Søren Krogh 
IFPI

Anders Wahrén
Roskilde FestivalHanne Kirk 

PHD Advokater

DPA
DJBFA

DMF

DAF DPA

DJBFA

DKF

Musikforlæggerne

Playground

Tempi

Jazz Danmark

Snyk

Kultur-
ministeriet

Thomas Rohde
(dirktør)

ROSA

kr. 4 mio/år
(puljer) kr. 200.000/år

(drift)

kr. 200.000/år
(drift)

4,1 mio/årkr. 4,3 mio/år

kr. 3,9 mio/år

kr. 5,6 mio/år

kr. 160.000/år
(drift)

kr. 160.000/år
(drift)

DPA

kr. 200.000/år
(pulje)

Stakeholder mapping MXD
MXD’s bestyrelse består af 

repræsentanter fra de fire medlems-
organisationer + et eksternt medlem. 
Repræsentanterne fra ROSA og Koda 

er en del af et større spind mellem 
andre organisationer, som er økono-
misk og interessemæssigt forbundet. 

Disse interesser er nogle steder 
eksemplificeret med beløb. 

Udenrigs-
ministeriet

Erhvervs-
ministeriet

kr. 500 mio/år
(230 mio/år til musik)
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AKTØR
PRÆSENTATION

MXD - MUSIC EXPORT DENMARK
MXD blev officielt stiftet i 2005, som følge af en stigen-
de international trend i at promovere hjemlig musik i 
udlandet. Det var festivalen Midem, der var centrum 
for disse tiltag, først med svensk initiativ i 1999, så et 
norsk initiativ i 2002 og endelig i 2004 en dansk kam-
pagne, hvor der fra statens side blev brugt fem millio-
ner kroner. Organisationen blev derefter udformet som 
et fælles initiativ fra regeringen og musikindustrien 
med det eksplicitte formål at eksportere dansk rytmisk 
populærmusik til udenlandske markeder. 

Bag stiftelsen i 2005 stod organisationerne IFPI, DR, 
Venuefonden og ROSA. I 2010 kom Roskilde Festival 
ind som medlem i stedet for Venuefonden, og i 2011 
indtrådte Koda som medlem i stedet for DR. 

MXD har et årligt samlet budget på mellem 4,5 og 5,5 
mio. danske kroner, hvor langt størstedelen kommer fra 
Kulturministeriet, nærmere bestemt Kulturministerens 

Musikhandlingsplan. Denne bevilling har i perioden 
2005-2012 ligget på 3,5 mio. kr. årligt, og steg i 2012 til 
4 mio. kr. årligt. Det specielle ved tilskuddet fra Kul-
turministeriet er, at der er krav om minimum samme 
mængde investering fra branchen, hvilket resulterer i, 
at MXD altid maksimalt kan støtte med 50% af et pro-
jekts budget. 
MXD’s drift finansieres af medlemsorganisationerne, 
og ligger på 720.000 med én direktør og tre deltids-
freelancere, der i alt udgør omkring ét årsværk, til at 
assistere. 

Ved organisationens stiftelse i 2005 var Kristian Riis di-
rektør, hvorefter Thomas Rohde overtog posten i 2008, 
som han stadig bestrider i dag.  

Der er organisationer og aktører, som med deres arbejde og 
strategier er centrale for arbejdet med musikeksport. Nogle 
af dem overlapper, og det kan være svært at finde rundt i. 
Derfor indledes rapporten her med en introduktion til de tre 
på nuværende tidspunkt mest centrale aktører for strategien 
om dansk musikeksport. 
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KODAS KULTURELLE MIDLER 
Koda blev stiftet i 1926, og har til opgave at sikre beta-
ling til komponister og sangskrivere, når deres musik 
bliver brugt i det offentlige rum. Koda er således en 
forening, der driver en forretning på vegne af dens 
medlemmer. 

I over 50 år har ’Kodas kulturelle midler’ været en del 
af aftalerne med forvaltningsselskaberne i verden. Det 
giver Koda muligheden for at anvende op til 10% af 
omsætningen efter administrationsbidraget til at un-
derstøtte musiklivet, både gennem kulturpolitisk arbej-
de, støtte og legater, juridisk rådgivning mm. 

I 2019 vedtog Kodas bestyrelse deres første kulturstra-
tegi som en retning for de kulturelle midler. Strategien 
blev til med input fra Kodas bestyrelse og administra-
tion samt de fire foreninger DJBFA, DPA, DKF og Mu-

sikforlæggerne. Her er eksport og udveksling et af fire 
fokuspunkter, hvilket gør Koda til en officiel strategisk 
medspiller omkring dansk musikeksport, og som går 
fint i tråd med deres medlemskab af MXD siden 2011. 

Strategien udmøntes fx gennem støttepuljer, hvor med-
lemmer af Koda, både autor- og forlagsmedlemmer, 
kan søge til bl.a. rejser, festivaler, arbejdsophold og 
writing camps. 

Kodas kulturelle midler udgør årligt ca. 70 mio. kr., og 
administration må maksimalt udgøre 15%, og kultur- 
og erhvervspolitiske udgifter maksimalt 17%, hvilket 
efterlader minimum 68% til søgbare midler. De søgbare 
midler henvender sig til skabere eller musikvirksomhe-
der, der arbejder for skaberes interesser. 

GENREORGANISATIONERNE
De fire genreorganisationer, Snyk, JazzDanmark, 
Tempi og ROSA, er fire selvstændige organisationer, 
der sammen og hver for sig arbejder på at understøtte 
dansk musikliv generelt. Organisationerne finansieres 
primært gennem en rammeaftale med Statens Kunst-
fond, og supplerer derudover selv med finansiering fra 
fonde, foreninger og andre bidragydere. Genreorgani-
sationernes fokus* er at fremme de vigtige dele af mu-
siklivet, der ikke støttes af andre offentlige tilskudsord-
ninger eller klarer sig på almindelige markedsvilkår. 

Statens Kunstfond har et overordnet formål om at 
fremme kunsten i Danmark og dansk kunst i udlandet. 
Genreorganisationerne skal i forlængelse heraf fokusere 
på, at musiklivet trives, og at et rigt og mangfoldigt 
musikliv af høj kvalitet er et gode, der er tilgængeligt 
for hele befolkningen. På den måde adskiller Genreor-
ganisationerne sig fra interesseorganisationer, som fx 
Koda, der varetager specifikke gruppers interesser. 

Med formålet om at fremme dansk musik i udlandet 
ligger implicit en forventning om, at genreorganisatio-
nerne arbejder mod at fremme eksport og international 
formidling af dansk musik. Dette gøres gennem deres 
overordnede tre hovedopgaver: rådgivnings-, infor-
mations- og netværksvirksomhed, projektvirksomhed 
og tilskudsvirksomhed. Genreorganisationerne bruger 
7-26% af deres budget på førstnævnte rådgivnings- og 
netværksvirksomhed. 33-69% bruges på projektvirk-
somhed, og 6-20% bruges på tilskudsvirksomhed. 

ROSA, som er genreorganisationen for rock, pop og 
beslægtede genrer, og som er medstifter af MXD, havde 
i 2020 indtægter for knap seks millioner kroner, hvoraf 
driftstilskuddet fra staten udgjorde godt fire millioner 
kroner. Heraf gik godt en halv million til deres tilskuds-
ordninger, altså 9,7% af det samlede budget. Til sam-
menligning gik knap 2,8 millioner kroner til lønninger, 
altså 46,4% af det samlede budget. 

*Dette er udledt af rammeaftalerne fra 2017 og frem og ikke fra de nye, der 
blev underskrevet i december 2021. 



Music Norway, sekretariat
I tabellen ses Music 
Norway’s ansatte og deres 
ansvarsområder. Informati-
onen er hentet fra Music 
Norway’s hjemmeside 
(oktober 2021)

Navn  Funktion  Ansvarsområder

Kathrine Direktør  Eksportnetværk, fx Musikindustriens Næringsråd, Nomex mm.

Edvard  Samfundskontakt  Samarbejdspartnere, strategisk kommunikation

Helene  Strategisk rådgiver  USA, sangskrivere og producere, internationale festivaler 

Nina  Rådgiver  UK, Norden, Kompetenceprogrammet

Aslak  Rådgiver  Jazz, Folk, IT

Einar  Rådgiver  Kunstmusik, partneraftaler, mangfoldighed

Karoline Rådgiver  Norge, tilskud, branding

Pål  Rådgiver  Metal, tilskud, rapportering til Udenrigsministeriet

Carl  Redaktør  Kommunikation, kundskabsindhentning 

Tina  Kommunikation PR til branchen, PR internt i Music Norway

Kristiane Kommunikation Kommunikation, presse 

Camilla  Administration  Økonomi, HR, administration

SIDE 11SIDE 10

HVAD HAR MAN I NORGE?

Camp 86 på Lanzarote

I Norge stiftede man i 2012 Music Norway som en sam-
menlægning mellem det dengang Norsk Musikkinfor-
masjon og Music Export Norway. 
Norsk Musikkinformasjon var en organisation stiftet 
af Norsk Kulturråd og Norsk Komponistforening i 
1979 med formål om at stimulere et øget brug af norsk 
professionel musik. Og Music Export Norway var en 
organisation stiftet i 2000 med et formål om at styrke 
eksport af norske musikprodukter på kommerciel ba-
sis. Music Export Norway var før sammenlægningen 
eget af seks norske musikorganisationer: IFPI, FONO, 
NOPA, GramArt, Musikernes Fellesorganisasjon og 
Norsk Musikkforleggerforening. Disse organisationer 
svarer i dansk sammenhæng mere eller mindre til IFPI, 
DUP, DPA, DAF, DMF og Musikforlæggerne. 
Music Export Norway havde seks ansatte, hvoraf fire 
arbejdede på hovedkontoret i Oslo og to ved selskabets 
kontorer i henholdsvis London og Berlin.  

Siden sammenlægningen har Music Norway fra 2013-
2020 haft et årligt budget på mellem 16 og 19 millioner 
danske kroner, hvor langt størstedelen, omkring 90%, 
er driftsstøtte fra Kulturdepartementet med en smule 
fra Udenrigsdepartementet også. Music Norway har 12 
ansatte med forskellige fokusområder. Som det frem-

går af tabellen nedenfor, er der en USA-ekspert, som 
også primært fokuserer på sangskrivere og producere. 
En anden rådgiver om UK og Norden, og er ansvarlig 
for deres 1-årige kompetenceprogram, hvor de aktivt 
arbejder med unge branchetalenter om forretningsud-
vikling, ledelse, konflikt-håndtering, forhandling og 
præsentationsteknik. En tredje er projektleder for de 
interne aktiviteter i Norge, rådgiver om tilskud og laver 
branding. Dertil kommer rådgivere inden for metal, 
jazz og folk, PR- og økonomimedarbejdere samt en 
direktørassistent med fokus på politiske relationer. 

Music Norway’s driftsudgifter står for omkring 45% af 
deres budget, og de resterende ca. 40-50% gives i eks-
porttilskud samt ca. 6-14% til projektaktiviteter. Af pul-
jetilbud har de en rejsepulje, som er den største, hvor 
der i et kan søges både som udøvere, skabere og musik-
selskaber. Her kan man søge til enten koncerter, møder, 
sangskrivning eller arbejdsophold. I en anden pulje kan 
samme tre grupper søge til markedsføringsrelaterede 
udgifter, såsom PR-agenter og radio-pluggers, og der-
udover har man puljer til arrangørtilskud, og tilskud til 
branchefestivaler.

Siden stiftelsen i 2012 har Kathrine Synnes Finnskog 
været direktør, og hun har dermed siddet på posten i ni 
år. Ved udgangen af 2021 skal der findes en ny direktør, 
er det blevet meldt ud. 
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HVORDAN 
FORSTÅR VI 
MUSIKEKSPORT?
Musikbranchen, dens aktører og dens indhold, vilkår mm. 
kan overordnet fordeles mellem to poler – kultur og erhverv. 
Det er en splittelse, som er gennemgående for flere pointer i 
denne rapport, og der er flere begreber – og ikke mindst be-
grebsforståelser – der er direkte afledt af mere eller mindre 
den ene eller anden pol. Derfor er det generelt et sted, vi må 
starte, når vi skal undersøge og diskutere musikeksport, da 
forståelsen af dette begreb i sin kerne er essentielt for forstå-
elsen af denne undersøgelse. 

ERHVERVSEKSPORT ELLER KULTUREKSPORT?
I spørgeskemaet spørges hver deltager: Hvad er musik-

eksport primært i dine øjne og ud fra den måde, du arbejder 

på? Her svarer 36% erhvervseksport, 8% kultureksport 
og 56% en lige kombination. Blandt dem, som besvarer, 
at det er en lige kombination, kommenteres fx, at det 
ikke kan skilles ad, at blot fordi noget slår igennem 
internationalt og bliver en stor succes, er det ikke min-
dre et kulturprodukt. En skriver, at kultur er måden 
han arbejder på, og erhverv er det, han arbejder med. 
Én anden mener, at musik ligesom sport i høj grad er 
båret af kultur og følelser fra fans, men at der er store 
muligheder i at udnytte de kommercielle potentialer fra 
et større publikum end kun Danmarks befolkning. En 
tredje mener, at selve varen, altså det, der bliver solgt, 
streamet eller spillet er erhverv, men at oplevelsen og 
budskabet er kultur. 
Blandt dem, der besvarer erhvervseksport, kommente-
rer flere, at de sælger en vare, og blot fordi, det er im-
materiel ophavsret, gør det det ikke mindre til en vare. 
Èn kommenterer, at musikken nu til dags sjældent er så 
unik, at det er en særlig dansk kultur, der bliver solgt. 
Blandt dem, der har besvaret kultureksport, kommen-
terer én, at musik er kulturprodukter baseret på en 
kompliceret og personlig skabelsesproces fremfor serie-
produceret eksport. 

I øvrige kommentarer om, hvordan deltagerne forstår 
begrebet musikeksport, lægges der fx vægt på at ”til-
gængeliggørelse” eller ”fremvisning” i udlandet ikke 
er musikeksport, før der er målbare resultater, eller at 
det generer en ”betydelig” indtægt, hvor størstedelen 
ender i Danmark. Succeskriterierne er flydende, det 
kan være både live, radio, streaming, sync, afsætning 
til internationale artister, men gennemgående skal 
master og forlagsrettighederne i høj grad høre hjemme 
i Danmark, før der er tale om musikeksport. Derud-
over kommenteres der, at det kræver aktivt arbejde og 
tilstedeværelse i markedet både fysisk og økonomisk, 
og det kommenteres, at musikeksport både kan ses fra 
ophavspersonens/artistens side eller de involverede 
selskabers side. 

Der er altså i dette projekt primært tale om en undersø-
gelse blandt aktører, der forstår begrebet musikeksport 
som relativt erhvervsorienteret, men med det uadskil-
lelige biprodukt af kultur under overfladen af det, der 
sælges. 

Uddrag fra spørgeskema: Hvad er musikeksport?
Politisk skelner man mellem erhvervseksport og kultureksport. 
Lad os her simpelt definere erhvervseksport som varer, der 
sælges til udlandet, og kultureksport som værdier, tanker og 
oplevelser (kultur), der udbredes til udlandet.

Hvad er musikeksport primært i dine øjne og ud fra den måde, 
du arbejder på?

En lige kombination (56%)
Erhvervseksport (36%)
Kultureksport (8%)

56%

8%

36%
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FAKTORER I MUSIKEKSPORT
Efter at have fået konkretiseret, hvilken forståelse af 

musikeksport, dette projekt arbejder ud fra, bevæger 

vi os nu lidt tættere på feltet, ved at kigge på, hvilke 

faktorer, dette felt indeholder. Neden for konkretise-

res nogle af de faktorer, der er en del af brancheaktø-

rernes arbejde med musikeksport. 

I spørgeskemaet nævner knap halvdelen af responden-
terne live-aktiviteter, dernæst kommer international pro-

mo, hvor især radio plugging, men også øvrig internatio-

nal PR ved fx magasiner og medier nævnes af ca. 39%. 
Dernæst nævnes arbejdet med sangskrivere og producere 
af 33% af respondenterne, hvor det for næsten alle disse 
handler om at pitche skaberne til artister for at lande 
udgivelser i udlandet, og for knap halvdelen af disse om 
internationale writing camps. 
Internationale sessions, både med artister, producere og 
sangskrivere nævnes af 25% og pitch til sync nævnes af 
knap 20%. Sidst nævnes streaming kun direkte af 16% 
og SoMe-kampagner af 8%. 

Mange respondenter har også kommenteret på, hvilke 
markeder, de fokuserer på, og her nævnes især USA, 

UK og Tyskland, efterfulgt af Norge og Sverige, Europa 

generelt heraf primært Frankrig og Holland specifikt, og 
ellers Asien, heraf primært Korea, Kina og Japan. 

I interviewsne er den faktor, som flest nævner, netværk, 
som jo er et bredt begreb, men som her nævnes i sam-
menhæng med fysisk tilstedeværelse samt vedholdenhed, 

tid og fokus. Hvordan aktørerne bruger deres netværk, 
og hvor de har og finder det, er dog forskelligt mellem 
interviewpersonerne. Flere har mere eller mindre ru-
tiner for at rejse ud til deres netværk eller for at skabe 
nyt. Nogen har fem-seks forskellige byer, de besøger 
årligt, andre har mere ét sted, de har brug for at være i 
en-tre måneder. Nogen oplever at branchefestivaler og 
øvrige koordinerede netværksarrangementer er gode 
til at udbygge netværk, andre oplever at det er nogle 
helt andre steder, der bliver lavet aftaler, og at de kan 
få bedre møder andetsteds. Én bruger endda Instagram 
og sms’er lige så meget til at sende pitches som email 
med den pointe, at det er nemmere at validere hinan-
den på fx Instagram, fordi man kan se, hvordan folk ser 
ud, og hvad de laver. 
Sidst omkring netværk nævnes det at kunne dele ud af 
det, og her er det specielt den unge generation, der får 
ros for at være dygtige til dette. 

I relation til netværk og fysisk tilstedeværelse nævnes 
også den faktor, at det er udgiftstungt og at det kræver 
likviditet at investere på den måde. 
Hvis vi vender tilbage til definitionen af musikeksport, 
kræver det, at rettighederne er i Danmark, før det kan 
gælde som dansk musikeksport ved salg i udlandet. 
Det er en central note, fordi måden man ofte får likvidi-

tet til disse udgiftstunge og enormt vigtige faktorer for 
eksportarbejde, er ved at sælge ud af sine rettigheder. 
Derved mindskes eksportværdien for aktøren, hvilket 
leder til fortsat samme udfordring næste gang. 
I relation til dette nævnes kompetencer på den måde, at 
det kræver fokuserede og ofte lokale kompetencer hos 
musikselskaberne at lykkes med eksport, men igen 
er det udgiftstungt at ansætte en person med de rette 
kompetencer, måske endda lokalt i det marked, man 
henvender sig mod, fordi der vil gå nogle år, før inve-
steringen kommer hjem. Det er penge musikselskaber-
ne oftest ikke har. 

Til sidst nævnes prioritering og fokus på eliten, som fakto-
rer. Dette skal ses i lyset af, at interviewpersonerne selv 
er relativt store spillere på markedet, men de påpeger, 
at de hellere vil have støtte til færre projekter, men at 
når de så får støtte, så er den vedholdende i andet og 
måske endda tredje fremstød også. De mener, at der er 
en masse virkelig gode afledte effekter ved de helt store 
successer i branchen, fx Lukas Graham og Mø, at det 
påvirker det øvrige arbejde med eksportprojekter på en 
positiv måde. Derfor er der også nogle gange brug for, 
at organisationer som fx MXD ikke vil for meget men 
vælger, hvad de vil hjælpe med at få til at lykkes. Fordi 
uanset om man så er en del af det team eller ikke, så 
får man gavn af at noget virkelig bliver stort og lykkes, 
fordi den danske musikbranche til en vis grad er et 
samlet brand.

live-aktiviteter
47%

radio-plugging
39%

international
PR

28%

sangskrivere
& producere

33%

internationale 
sessions

25%

pitch til sync
20%

streaming
16%

writing 
camps

14%

SoMe
8%

NETVÆRK

FYSISK 
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ARBEJDET MED 
MUSIKEKSPORT

I de forskellige cases på de følgende sider, er der tale 

om selskaber, der driver management-virksomhed, 

forlags/publishing-virksomhed, og pladeselskabs/la-

bel-virksomhed. Det kan være vigtigt for forståelsen 

af udtalelserne at forstå forskellen på de typer af virk-

somheder, de repræsenterer, og derfor introduceres 

forskellene kort her. 

Ved management repræsenterer man oftest artistens 
eller skaberens fulde virke, som en slags ansat direktør, 
der holder udvikler strategier og holder styr på sam-
arbejdspartnere. Som manager er man oftest aflønnet 
gennem en procentvis provision af artistens eller skabe-
rens netto-indtægter. 

Som publishing repræsenterer man værkrettigheder, 
uanset om skaberen også har artistvirke eller ikke. Det 

er altså rettighederne og indtægterne forbundet til selve 
værkerne, som ofte vil bestå af performance royalties og 
evt. forskud fra disse, samt konkrete vederlag, også 
kaldes upfront fees, for fx produktioner eller sangskriv-
ningsarbejde. 

Som label repræsenterer man modsat værkrettighe-
derne i stedet indspilningsrettighederne, som er de 
indspillede versioner af værker, man udgiver på fx 
streaming tjenester. 

Om man er manager, publisher eller label, og om man 
repræsenterer artister eller skabere, vil derfor afhænge 
af, hvordan man arbejder med eksport. Formålet med 
disse cases er at give dig et mere konkret indblik i, 
hvordan nogle af disse aktører arbejder og tænker. 

Værkrettigheder Indspilningsrettigheder

Skabere 
(sangskrivere, komponister, producere) Artister + musikere

Labels
Publish

ers
Management

Koda
Gramex

radio
streaming

sync

Efter at have dykket ned i forståelsen af musikeksport 
og identificeret de primære faktorer, der gør sig gælden-
de for arbejdet, vil du her møde nogle af de virksomhe-
der, der arbejder aktivt med musikeksport. Hvis ikke 
du kender virksomheden i forvejen, kan du med fordel 
læse faktaboksen først. 
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Hvordan arbejder du med eksport?

Alt hvad jeg laver har rod i at ville eksportere musik. 
Arbejdet er en blanding af at opbygge en roster, der kan 
levere musik, der er god nok til eksport, at opbygge og 
ikke mindst pleje et netværk, og at være struktureret 
og konsistent i mit arbejde. Det er langt fra hver gang, 
jeg sender sange eller beats rundt, at der er bid, men 
hvis jeg er konsistent med at sende musik rundt til mit 
netværk, der er godt nok til det globale marked, så 
ved jeg at den rigtige sang rammer de rigtige øre på et 
tidspunkt. Derudover betyder konsistensen at man er 
on top of their mind, når de fx mangler sange eller beats 
til en artist. 

Jeg bruger al min tid på eksport - det er sindssygt svært 
og tidskrævende, ligesom fx sync (og alle andre facet-
ter af musikbranchen for den sags skyld) er sindssygt 
svært. Man kan ikke bare have en ansat over i hjørnet, 
der bruger en time om måneden på det og forvente 
man skaber store resultater. Det kræver rigtig meget tid 
og fokus. 

Og så er tallene bare nogle helt andre – vi oplevede i år, 
at et track blev hørt så meget på et døgn, at det svarede 
til, at alle danskere skulle have hørt tracket to gange på 
én dag. Det er vildt. 

Hvordan tror du, man skaber et eksportdygtigt elitemiljø? 

Det er et godt spørgsmål. En ting, jeg har lagt mærke 
til, er hvor mange af de nye kvindelige artister, der 
bliver signet for tiden, som har været med i She Can 
Play. Jeg tror sådan nogle udviklingsforløb og miljøer 
er vigtige – ikke bare for at få en god kønsbalance op-
rettet, men for grundlæggende at højne niveauet på de 
talenter, der gemmer sig rundt i landet. Det er det sam-
me med den nye sangskriverskole, Danish Songwriting 
Academy, der er jeg ikke i tvivl om, at vi kommer til at 
se nogle solide resultater inden for nogle år. 

Det handler om miljøer og platforme, hvor der er fokus 
på at udvikle talenter kommercielt - at nogen højere 
oppe ad karrierestien lærer fra sig, inspirerer den næste 
generation. Der har tidligere været noget meget dansk 
med, at når man har en god ting kørende, så lukker 
man sig om sig selv, fordi man er bange for at miste det. 
Der er en masse af den her generations rap-producere, 
der er gode til netop ikke at gøre det, fordi de oplever 
at det højner kvaliteten at samarbejde, og det tror jeg er 
meget vigtigt. Derudover som med alt andet er tid en 
faktor i eksport. Hvis dem jeg arbejder med kun brugte 
halvdelen af tiden på eksportting, så ville vi miste mere 
end halvdelen af vores eksportresultater. 

Andre tanker? 

Der er en mindset-ændring i gang globalt med mere 
fokus på sangskriveren og produceren, i stedet for kun 
artisten. I USA var der mange store sangskrivere, der 
for nyligt underskrev ”The Pact” og i England er der 
fra politikernes side fokus på at flytte mere værdi ud 
til skaberne. Og det er ikke kun værdi, jeg synes, der 
mangler. Jeg ville elske, hvis, da Jada var nomineret til 
årets sangskriver for ”Nudes”, at den håndfuld andre 
sangskrivere og producere, der også har været med til 
at lave sangen, også blev nomineret, så det ikke er så 
artistcentreret. På den måde kunne unge sangskriver- 
og producer-talenter ude omkring i landet se, at faget 
bliver taget seriøst. 

Det jeg oftest ser er, at lokale virkelig dygtige sangskri-
vere, som for eksempel Andreas Odbjerg, ender med 
at blive artist. Om det er fordi pengestrømmende som 
hit-sangskriver i Danmark er for små, om der mangler 
anderkendelse af faget, eller om det er en god gammel-
dags stjernedrøm, det ved jeg ikke. Men det resulterer 
i, at en sangskriver som ham skriver færre sange til 
andre, og så mister vi de sangskrivere, der potentielt 
kunne skrive den næste eksportsucces fra dansk jord.

Som afslutningen vil jeg sige at jeg arbejder ud fra en 
overordnet ligning for at placere ting i udlandet og 
generelt: God musik x godt netværk x vedholdenhed. 
Vedholdenhed gælder også rejser. Jo flere gange man er 
der, desto større bliver ens netværk, jo bedre bliver ens 
relationer og jo flere muligheder åbner sig.

Hvorfor har du så stort et fokus på eksport? 

Vi går med en målsætning om at lave verdens største 
numre. Udover ønsket om at være med til at lave et 
globalt kulturimpact som et verdenshit er, så når man 
arbejder med sangskriverrettigheder, skal der rigtig, 
rigtig mange streams til før man som manager ser en 
fornuftig sum. Så hvis man har et track, der klarer sig 
godt på radio i fx USA, hvilket skete i år med Lasse 
Qvist’s arbejde med Wale og Chris Brown, er der altså 
bare nogle andre summer at hente. 

Eksportarbejdet startede på The Bank, hvor vi fik signet 
en håndfuld producere, der faktisk var svære at skaffe 
danske sessions til, fordi de lød så amerikansk. Da de 
første cuts i USA begyndt at komme, tændte det bare 
noget i både mig og producerne, og det er stadig den 
ild, der er vores brændstof og pejlemærke. Ligesom det 
er sygt at stå på Orange Scene og se en artist spille, man 
har været involveret i, så er det fantastisk at opleve, 
at et track, vi har haft en finger med i spillet til, bliver 
skrålet med på til en fyldt stadiumkoncert i Brasilien. 

CAMP 86 er et management selskab, stiftet af Kristoffer Winkler og Lasse Siegismund. De arbejder med Grammy-vin-
dende og multi-platin certificerede danske og internationale sangskrivere og producere som fx TheSkyBeats (Frederik 
Thrane) og Lou Xtwo (Lasse Qvist). 

Kristoffer Winkler er til dagligt bosiddende i København, hvor han tidligere har arbejdet på The Bank. 
Lasse Siegismund bor i Los Angeles, hvor han har boet de sidste fem år. Lasse har også management selska- bet Then 
We Take The World sammen med Kasper Færk, hvor de bl.a. arbejder med Lukas Graham og Hennedub.

OM CAMP 86

CAMP 86
KRISTOFFER WINKLER, MANAGER & CO-FOUNDER

Kristoffer Winkler. Fotograf: Jeppe Klausen.
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:LABELMADE:
THOMAS BØRRESEN, MANAGER & CO-FOUNDER

Hvordan arbejder du med eksport?

Det kommer an på hvilken del af mit arbejde, du tæn-
ker på. Jeg repræsenterer artister på forskellig vis. Fx er 
jeg producer manager, artist manager og label manager.
Som producer manager har jeg musikproducere, der 
producerer for udenlandske artister, som artist mana-
ger har jeg artister på tværs af genrer, hvor jeg prøver 
at få deres musik ud i verden, enten som manager sam-
men med et major label eller som label selv, og det er tit 
at disse roller overlapper.

Jeg kan godt lide at være label selv, da det giver en 
frihed til at vælge setuppet selv. Det går væsentligt 
langsommere med major-label-setups, til gengæld er der 
nogle gange ressourcer og midler til at nå fra A til B 
hurtigere. Fx er det nemmere at flyve 10 mennesker ind 
fra udlandet til at se en showcase, når vi samarbejder 
med et major-label. Deres processer er derimod en hel 
del langsommer, da der kommer mange eksterne led 
på, såsom exploitation managers, der sidder i andre 
lande etc. Så der er fordele og ulemper ved begge dele.

Artister og deres genrer er også meget forskellige. Der 
er forskel på om det er en traditionel pop-artist - hvis 
der er noget, der hedder det - eller det er en EDM-artist. 
Med Medina har vi fx arbejdet på begge måder, og med 
EDM genren og features går det ekstremt hurtigt, hvor 
den traditionelle pop-artist tilgang er et længere og 
sejere træk.

Jeg har musik og præsentationsmateriale på mine kli-
enter/artister, og så har jeg et ret godt netværk i Eng-
land, Tyskland og USA, så dem starter jeg med at hive 
fat i. Jeg rækker typisk ud efter A&R-folk, når det er 
licensaftaler, derudover taler jeg en del med label-che-
fer da vi er ”vokset op” i branchen sammen igennem 
mere end 26 år.

Men igen, exploitation arbejdet varierer alt efter, hvil-
ken funktion, jeg har på den enkelte artist. Jeg tager 
årligt nogle runder og besøger folk. Normalt, udenfor 
corona, ville jeg tage til London, Hamborg, Berlin, New 
York, LA, Stockholm og Oslo et par gange i løbet af et 
års tid.
Her søger jeg ikke så tit MXD’s rejsepulje til branche-
folk, det er mere til artistting, jeg søger MXD. Eksem-
pelvis med Drew i Tyskland, ville jeg søge puljerne. 
Når det bare er mig, har jeg været i en situation, hvor 
jeg har kunnet betale selv, og så har det taget for lang 
tid med diverse ansøgningspuljer fra KODA og MXD.

Oplever du, at Norge og Sverige er foran Danmark, når det 

kommer til musikeksport?

Det er de helt klart. Nordmændene har haft store hits 
med nogle artister, men det er gået lidt i sig selv igen, 
selvom de selvfølgelig fx kører Astrid S og Sigrid lige 
nu. Sverige er stærkere, og der er også en historik med 
ABBA, Ace of Base og deres producere samt sangskri-
vere.

De har også en fordel i forhold til os i Danmark, når vi 
taler majors og deres skandinaviske exploitation arbej-
de. En del af det arbejde er centraliseret ud af Sverige, 
og ikke selvstændigt ud af Danmark.

Men derudover tror jeg også, det handler om, at sam-
fundsopfattelsen er, at pop er ok. Jeg tror helt klart, det 
er noget kulturelt og økonomisk, hvor der er en større 
opbakning. Man snakker om poppen, og man vil den 
gerne. Svenskerne har altid gerne villet ud i verden 
med deres popmusik. Til gengæld har vi noget andet 
i DK, hvor vi kommer med en anden lidt mere kantet 
lyd, som vi kan være stolte af.

:labelmade: er et Københavnsbaseret management, label og publishing, der blev stiftet i 2009. Med et primært fokus på 
label og management, har de arbejdet med artister og sangskrivere som Medina, Drew Sycamore, Andreas Odbjerg, 
Ericka Jane, Nonsens, Xander Linnet, Svenstrup og Vendelboe og Outlandish.

Desuden har Thomas Børresen arbejdet som manager med Burhan G, Christopher, Skinz, Frederik Nordsø, 
The Providers, Pitchshifters og Louis Winding.

:labelmade: blev stiftet af Thomas Børresen, Rasmus Stabell og Jeppe Federspiel og består i dag derudover også af 
Alexander Børresen og Amin Safari.

OM :LABELMADE:

Thomas Børresen
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Hvordan arbejder du med eksport? 

Vi har helt fra starten arbejdet målrettet med eksport 
af dansk talent til et globalt marked. Vores virke er 
internationalt, og op imod 90% af vores omsætning er 
genereret uden for Danmark.  I dag ser vi os selv som 
en global virksomhed, og det er derfor mindre vigtigt, 
hvor talentet findes, så længe det kan gøre sig gælden-
de i de store markeder. Eksempelvis har vi klienter i 
både UK, USA og Sydamerika, ligesom vi har ansatte i 
London og Los Angeles. 

Den strategi man ofte ser fra danske artister om at slå 
igennem lokalt først, for derefter at prøve sig af i det 
store udland, har vi aldrig rigtig troet på. Det kan selv-
følgelig give erfaring og et økonomisk fundament, men 
vi synes bare, det er meget sjovere og mere udfordren-
de at konkurrere internationalt fra start. Så når vi tager 

Kan du fortælle lidt om jeres arbejde med Sylvester? 

Uden at røbe alle hemmelighederne selvfølgelig.

Der er ikke så mange hemmeligheder. Det er en kom-
bination af Sylvesters enorme talent og målrettethed 
og vores erfaring, netværk og strategiske arbejde.  Da 
vi begyndte at samarbejde for 4-5 år siden, havde Syl-
vester allerede succes lokalt, men det var tydeligt for 
os at hans talent rakte til langt mere. Allerede inden vi 
skrev kontrakt med ham, tog vi ham med på en af de 
her writing camps, vi laver, så vi gensidigt kunne prø-
ve samarbejdet af. Han klarede det rigtig godt, og den 
første sang han skrev blev indspillet af Liam Payne fra 
One Direction. 

Et års tid efter skrev han en sang med sangskriver 
Emily Warren, som vi havde arbejdet på at få til Dan-
mark i to-tre år. De to var et vildt godt match, og i deres 
første session skrev de sangen ”Side Effects”, som blev 
indspillet af Chainsmokers bare få dage efter, de havde 
skrevet den. Derfra besluttede vi sammen, at Sylvester 
skulle satse 100% internationalt, hvilket selvfølgelig be-

Tigerspring er et globalt publishing selskab, sangskriver/producer management og label. Selskabet blev stiftet i 2006 
af Christian Møller og Søren Winding efter de to mødte hinanden på Music Management uddannelsen på RMC. 
Christian havde en baggrund i et succesfuldt dansk indie band, og Søren havde været radio-DJ og arbejdet for EMI 
Denmark.  

Tigerspring har kontorer i København, London og LA, og arbejder bl.a. med danske Sly (Sylvester Sivertsen), Dehiro 
(David Mørup), Mattis (Mattis Jakobsen) KF Reichhardt (Karl-Frederik Reichhardt) og Mghty samt internationale 
klienter som Cleo Tighe, Sam Preston, Sofía Valdes, Benchwarmer, og Tommy Baxter. I de senere år har Tigersprings 
klienter leveret sange til superstjerner som Dua Lipa, Shawn Mendes, P!nk, Zedd, Jonas Brothers, The Chainsmokers, 
Charlie XCX, Sigrid, Mø og mange andre.

OM TIGERSPRING

TIGERSPRING
SØREN WINDING, PUBLISHER & CO-FOUNDER 

tød, at han stoppede med at arbejde med artister i Dan-
mark. Det er den slags fokus og dedikation, der skal til, 
for at få succes på højeste niveau internationalt.

Vi har haft et klart strategisk fokus i forhold til, hvem 
Sylvester skulle arbejde med og har i samarbejde med 
ham opsøgt de største muligheder. Mange ting er lyk-
kedes, men ikke alt. Vi troede længe, at vi havde en 
Shawn Mendes single, men det endte med at blive et 
album track i stedet, hvilket gør en stor forskel i vores 
branche. Ligeledes gik der to år fra indspilning, til at 
Dua Lipa sangen ”We’re Good” udkom, men heldigvis 
blev det en single.  

Et godt eksempel på vores samarbejde med Sylvester 
er, at vi med en god portion vedholdenhed fik ham 
med i en Jonas Brothers session. På det tidspunkt hav-
de han måske ikke et cv, der helt retfærdiggjorde, at 
han skulle arbejde med dem, men til Sylvesters credit 
så virkede det helt naturligt for ham at være i studiet 
med dem, og han endte med at skrive en af de sange, 
der kom med på deres #1 album i USA. 

nye klienter ind, uanset hvor de kommer fra, så er det 
fordi, vi tror på, at de med tiden kan måle sig med de 
bedste i verden.
Vi tillader os at være temmelig kræsne omkring de folk 
vi arbejder med. Til gengæld arbejder vi meget strate-
gisk, langsigtet og målrettet med de talenter, som vi sy-
nes kan tilbyde noget unikt, selv efter global målestok. 

Det er vores erfaring, at det kan være sværere at eks-
portere artister end sangskrivere, producere, eller film-
komponister. Dette kan der være forskellige årsager til, 
men en af de åbenlyse er investeringsomkostningerne, 
som typisk er langt større ved en artist. Derfor arbejder 
vi primært med at lade sangene rejse og bane vejen for 
international succes. ROI (return on investment) er i 
vores øjne større, når man investerer i at sende en sang 
eller sangskriver ud i verden, fremfor at sende et helt 
band på tour. 

Sylvester Sivertsen
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SWIMCLUBMEMBERS
LASSE (PILFINGER) KRAMHØFT, PRODUCER,
ARTIST, SANGSKRIVER, MANAGER & FOUNDER

Hvordan arbejder du med eksport? 

Grundlæggende er vores fokus at pitche tracks, sange 
og beats gennem vores netværk. I løbet af corona-lock-
down har mange artister været i studiet, fordi de ikke 
har kunnet rejse og spille live, så Benjamin og jeg har 
udnyttet den chance for at fange en masse artister i 
studiet. Det har resulteret i, at vi har haft endnu flere 
placements de sidste par år, som måske også har noget 
at gøre med, at vi arbejder med rappere, som generelt 
også bare er meget aktive i studierne og med udgivel-
ser. 

Vi tror på produktivitet og consistency. Vi bruger meget 
tid i studiet og på at holde vores netværk aktiveret ved 
at sende musik ud, facetime, holde zoom-møder, og 
ikke mindst rejse ud og møde og arbejde med folk in 

real life.

Vi var for nyligt i London på den helt traditionelle fa-
con, hvor vi lader folk vide, at vi er der, og har en mas-
se sessions med artister og producere. Til februar tager 
vi afsted i en måneds tid til LA. 

platform, hvor vi kunne mødes og arbejde med de 
amerikanske artister, producere og sangskrivere. Det 
ville også kunne skabe en god netværkssynergi på 
tværs af studierne, hvor andre danskere ville kunne 
udvide og udvikle netværket og kundskaberne. 
Det ville selvfølgelig kræve, at studierne levede op til 
en nogenlunde standard.

Hvordan tror du, at vi bliver bedre til at eksportere musik? 

I mine øjne handler det om at dele netværk med an-
dre, og der ser vi heldigvis en positiv kulturændring i 
Danmark. De unge er mere vant til at hjælpe hinanden, 
fordi de er vokset op med nettet og er vant til at sam-
arbejde på kryds og tværs af deres SoMe-platforme. 
Jeg kan ellers godt føle, at vi i Danmark har siddet og 
campet den lidt for meget og passet os selv. Jeg tror på, 
at jo mere vi hjælper hinanden, jo flere gode resultater 
fra vores musikeksport kommer der ind. Udover det 
kræver det, at man bliver ved med at sende musik ud, 
rejse ud og møde folk og arbejde i studier på tværs af 
nationaliteter.

Swimclubmembers er et nyt producerhold, management og label, stiftet af Lasse ”Pilfinger” Kramhøft, og med Moses 
Luxhøj som medstifter på label-delen. Lasse går også under producer-navnet ”Pilfinger”, hvor han har produceret for 
en længere række danske kunstnere bl.a. Johnson, Skinz, Bikstok Røgsystem, TopGunn, Kidd, Pharfar, Xander, Tessa, 
Barbara Moleko, Gulddreng, Specktors og mange flere, foruden sit eget artist-projekt som Djämes Braun.

For to år siden mødte han Benjamin Lasnier, der blev starten på Swimclubmembers, hvor han også er manager for 
bandet føl som og produceren Lukas BL.

”Volando-remix” med Mora og Bad Bunny, der bl.a. er produceret af Benjamin Lasnier, røg direkte ind på Spotify’s 
Global Top 50 som nr. 21, og har nu over 250 millioner streams på Spotify alene. Ydermere har Pilfinger og Benjamin 
produceret Da Baby feat. Lil Wayne ”Lonely”, hvis musikvideo gik #1 på Youtube Worldwide.

OM SWIMCLUBMEMBERS

Jeg har endnu ikke søgt støtte hos MXD til sådan nogle 
rejser. Jeg er medlem af DPA, som har været rigtig gode 
med deres puljer, og så har jeg en enkelt gang fået støtte 
hos Kunststyrelsen. Men det er jo i høj grad eksport, vi 
har gang i på sådan en tur, så det ville da kun give me-
ning, at vi søgte hos MXD også. 

Hvis man skulle støtte dit arbejde bedst muligt, hvordan 

skulle man så gøre? Hvad har du brug for?

Det primære, vi har brug for, er økonomiske midler, 
fordi vi har brug for at være til stede fysisk i fx USA. 
Det er en dyr måde at arbejde på, fordi vi både har sto-
re udgifter forbundet med det at være afsted, og fordi 
vi samtidig rejser fra vores arbejde i Danmark. 

En måde at støtte vores arbejde på ville være at stille 
studier til rådighed. Lad os sige at danske foreninger 
havde fem studier i fx Burbank i det nordlige Hol-
lywood, hvor vi kunne arbejde fra. Det ville give en 

Benjamin, som kun er 22, og jeg er fra to forskellige 
generationer, men sammen lærer vi en masse nye ting. 
Både som producere og sangskrivere men også ifht. 
vores virke som musikeksportører. Når vi fx tager til 
LA eller London, så kender jeg mange af de etablere-
de A&R’s og branchefolk, fordi jeg har fløjet frem og 
tilbage imellem Atlanta, L.A og New York i 15 år, og 
han kender mange af de nye artister, producere og 
branchefolk generelt via sit SoMe-netværk, og det er 
et rigtig godt udgangspunkt for at få ting til at ske. Vi 
joiner forces, deler erfaringer og netværk og sørger hele 
tiden for at passe på vores passion for musik, og vores 
mission om at have det sjovt og værdsætte processen 
og eventyret mere end endemålet.

Det handler om, at vi som eksporterende land bliver 
bedre til at se, at vi er forskellige og har forskellige ting 
at byde ind med. Både kreativt men også ift. netværk. 

Hos os vil vi gerne skabe et rum, der er sikkert, både 
økonomisk, juridisk og personligt. Så vi kan forblive 
vedvarende og vedholdende, og holde vores fornuft i 
virvaret, så vi ikke mister fokus eller energien.

Benjamin Lasnier og Pilfinger i studiet. Fotograf: Mathias Peldrup Gade.
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GL MUSIC 
LUISA ROLANDER, PUBLISHING A&R

Hvordan arbejder du med eksport?

Som publisher arbejder jeg med sangskrivere og pro-
ducere og skal varetage deres copyrights og løfte deres 
karriere i udlandet. Mit fokus er på Kina, Korea og 
Japan, fordi jeg har fokuseret min uddannelse på Asien, 
og fordi der er en efterspørgsel derfra på de ting, vi kan 
lave.

Generelt er hele publishing-siden mindre bundet end 
som artist, fordi man som artist er bundet af sit brand. 
Med publishing kan du lave musik til andre artister og 
hele verden er mulig. Desuden er der som publisher 
som regel ikke de samme omkostninger forbundet ved 
at eksportere sange, som der er ved at eksportere arti-
ster.

Hvad er økonomien i det?

Som udgangsåunkt får man royalties for streaming, 
albumsalg osv, og som producer også production fees. I 
Asien får man som udgangspunkt ikke master points, så 
production fees plejer til gengæld at være en smule høje-
re end herhjemme.

I Kina er royalties-systemet meget nyt og virker ikke 
ordentligt endnu. Derfor får man enten et buy-out fee og 
sælger i så fald sin copyright til det Kinesiske pladesel-
skab/artist, eller alternativt et lidt mindre publishing fee, 
hvor man beholder sin copyright men i tillæg får fee’et 
fordi man ikke er sikker på, om eller hvad man kan få 
udbetalt i royalties. Et publishing fee kan i min erfaring 
ligge på alt mellem 5-20.000 dollars alt efter artistens 
størrelse. Derudover er musik-TV meget populært i 
Kina, og hver gang en sang bliver optrådt med på TV, 
tæller det som sync derude, så der får man et sync fee i 
betaling, som forhandles fra gang til gang. 

Jeg cutter ting hver måned. I øjeblikket måske omkring 
4-5 asiatiske cuts hver måned, selvfølgelig i forskellige 
størrelser. Under Corona, her det sidste halavandet 
år, har mine sangplaceringer solgt i alt 3-4 mio fysiske 

Jeg rejser som udgangspunkt to gange om året i ca. tre 
uger ad gangen. Det optimale ville måske være tre-fire 
gange om året, men her spiller tid og penge en rolle. Vi 
har måske 15-20 sange med hjem pr sangskriver fra så-
dan en tur, og det er jo ikke kun fees, vi får fra dem, det 
er også royalties - alt fra 15-50 år for publisheren eller for 
skaberen 70 år efter vedkommendes død.

Udfordringen med publishing er til gengæld, at der 
går så lang tid før pengene er der. Fra sangen bliver 
skrevet, til den cuttes, til den udgives, og til der kom-
mer udbetaling, kan der hurtigt gå et par år, hvis man 
arbejder med udlandet, så der er lang ventetid fra selve 
arbejdet, til man ser nogle penge. Men til gengæld kan 
man have mange sange i flow på én gang.

GL Music er et publishing, management, label og tv-produktionsselskab, der arbejder med sangskrivere, producere og 
artister. Med i alt 12 ansatte har GL sit primære virke i København, med små kontorer i Stockholm og Rotterdam også. 
GL Music arbejder med bl.a. Ankerstjerne, Pauline, Wafande, Barbara Moleko og mange flere.

Luisa har en bachelor i Interkulturel Markedskommunikation, hvor hun var på udveksling i Tokyo. Derudover en 
kandidat i Management of Creative Business Processes, hvor hun skrev speciale i samarbejde med et koransk univer-
sitet og var i Seoul i en måned for research. Luisa taler desuden Koreansk og har arbejdet som A&R på GL i tre år, hvor 
hun har bygget den asiatiske del af GL’s publishing-afdeling op. 

OM GL MUSIC

albums. Vi havde et af Kinas største hits i 2020, den var 
nr. 1 på alle hitlister, den har over to milliarder views 
på Kinesisk TikTok, og artisten har vundet flere priser 
for den. Den sidste update jeg fik i foråret var at den 
havde streamet over 400 millioner.

Hvorfor egentlig Asien?

Danmark er bare et meget lille marked, og det giver jo 
en mulighed for at arbejde med musik på andre måder 
end kun ved at være artist eller live musiker. Derud-
over er Asiens markedsstruktur bare anderledes. En del 
artister skriver ikke deres egne sange, og pladeselska-
berne er ikke bange for at eksperimentere og leder hele 
tiden efter nye trends og lyd. Og så er de danske sange 
i et godt ry i Asien. Vi har i GL haft netværk i Asien i 10 
år.

Derudover selvfølgelig også pga. økonomien. Herhjem-
me skal man typisk have en ret stor single med mange 
streams og radiotid, for at tjene ordentlige penge på 
publishing. I Asien sælger man stadig fysiske albums, 
så der er et album-cut også mange penge værd. 

GL Music i Korea
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THE BANK 
JAKOB SØRENSEN, CEO & CO-FOUNDER

Hvordan arbejder du med eksport? 

Vi arbejder ud fra et independent synspunkt. Vi sidder 
på alle rettigheder selv, og det gør, at vi kan agere som 
vi vil. Live og radio er for mange af vores artister vig-
tigere end streams, fordi vores kompetencer er at finde 
musikere med stort talent mere end artister, der lyder 
som mere af det, der er lige nu. Vi vil gerne finde noget 
unikt og være først med noget. Det var det, jeg følte, vi 
lykkedes med tilbage i min tid på Copenhagen Records 
med Alphabeat, som jo nærmest kom før Mika eller 
Scissor Sisters. Det har tit en start som lidt mere indie 
men med et kommercielt potentiale. 

Hvordan lykkedes I med Hugo Helmig i Tyskland? 

Der var ikke rigtigt en strategi, men der var en sang, 
som vi ville prøve af i Tyskland, fordi vores partner, 
Ben Malen, mente det ville kunne blive et hit i Tysk-
land. Vi fik hjælp fra MXD til at promovere i Tyskland. 
Vi fik også støtte til at sætte ham på radio tour, som 
gjorde det mere personligt. Dernæst fik vi sat live op og 
alting. 

Nogle vil måske spørge ’hvorfor Tyskland?’, men i vir-
keligheden burde man hellere spørge, hvorfor UK eller 
hvorfor USA? Tyskland er vores naboland, verdens 
fjerde største musikmarked, og så står deres egne lokale 
artister ikke særligt stærkt internationalt, hvilket gør 
Tyskland til et oplagt springbræt til resten af verden. 

I gamle dage var man i mål som musikselskab, når man 
fik forskuddet fra en major. I dag bør man spørge, hvor-
dan vi rent faktisk lykkes med at få resultater på det 
marked, vi gerne vil arbejde i på længere sigt. Det skal 
være målet. For når man signer til en major, sker der 
ofte også noget andet. Det er som om, at jo flere penge 
man får, desto mere mister man både magten men også 
energien. Man bruger også pengene anderledes, når 
man selv bestemmer. 

The Bank er et uafhængigt skandinavisk musikselskab der blev stiftet i 2015 af Jakob Sørensen og Ole Nørup. 
Selskabet holder primært til i København, og har derudover kontorer i Stockholm og Helsinki. 

Med i alt 18 ansatte fordelt over de tre kontorer arbejder The Bank som management, publishing, label og booking 
med artister og skabere som The Minds of 99, Dopha, Joyce, Saveus og mange flere. 

OM THE BANK

Hvordan tror du, man skabet et eksportdygtigt elitemiljø? 

Jeg tror, det kræver, at vi får skabt nogle flere større 
virksomheder, der kan drive eksportarbejdet. Lige nu 
er en stor del af strategien hos fx MXD meget artistfo-
kuseret. Men der er ikke kun behov for, at jeg kan få 
vores artister til udlandet, der er også et behov for, at 
jeg kan få min virksomhed til udlandet. Der mangler et 
fokus på at opbygge professionelle virksomheder, både 
fordi det er der, kompetencerne til eksportarbejdet lig-
ger, og fordi det er en mere stabil investering. Artister 
går op og ned, og projekter kan gå galt, men virksom-
hederne har en længere track record og er fundamentet 
for udviklingen af musikken generelt.  

Jakob Sørensen



School of X. Fotograf: Søren Lynggaard.
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TAMBOURHINOCEROS
KRISTOFFER ROM, CEO

Hvordan arbejder du med eksport? 

På Tambourhinoceros er eksport helt centralt, og det 
har det været fra starten. Vi arbejder med nogle genre-
områder, hvor Danmark godt kan gå godt, men det er 
begrænset, hvor stort det kan blive. Så det er både med 
drømme om udlandet men også forretningsmæssigt, at 
vi arbejder med eksport.  

Vi har to overordnede spor. Det vi gør selv, og det vi 
har partnere til. Ved partnere mener jeg lokale bureau-
er, sub-publishers og distributører. Vi gør os ikke meget 
i at licensere, og mit indtryk er, at folk gør det mindre 
og mindre, særligt i indie-land. 

Vi finder lokale PR teams, vi samarbejder med på de 
territorier, vi nu beskæftiger os med. Fx med Palace 
Winter har vi altid ekstern PR i UK, Tyskland, Frank-
rig og benelux. Herudover rækker vi ud til vores eget 
netværk af medier, supervisors, tjenester, butikker o.l. i 
de samme og flere territorier, og vi laver ret omfattende 
digitale markedsføringskampagner for udgivelserne i 
udlandet. 

Hvordan oplever du eksportsituationen i Danmark? 

Der mangler et erhvervssigte i den danske musikeks-
portstrategi. Det er der lidt, men det er primært kultur-
fokuseret. Derudover er det kunstnerfokuseret, og det 
tror jeg ikke altid er det bedste for musiklivet. 

De steder, hvor man lykkes med musikeksport, har 
man et fokus på at støtte virksomheder. At se musik-
eksport som det at sælge artister til udlandet, det synes 
jeg er håbløst uambitiøst. Det er fint at signe en dansk 
artist til 4AD, men det, der ville have haft rigtig gen-
nemslagskraft, ville være at have et dansk 4AD. 

Noget af det, som store musikvirksomheder ude i ver-
den gør, er, at de ikke kun arbejder med kunstnere fra 
eget land. Det kan vi heller ikke søge støtte til her, selv-
om det fra virksomhedsperspektiv ville give enormt 
god mening og føre til indkomst i Danmark. 

Nu arbejder vi jo ikke med live, men det er en afgøren-
de faktor. Man får kun den fulde værdi af ens eksport-
arbejde, hvis man er der fysisk. Helt overordnet ser vi 
det som vores opgave at skabe fans til vores kunstnere, 
og her er live bare det, der konverterer flest fans. Heref-
ter radio. 

Tambourhinoceros er et independent selskab, der primært arbejder som label samt i mindre grad publishing. Selskabet 
blev stiftet i 2010, og består i dag af Kristoffer Rom og Tue Kri-stensen som partnere samt 4 ansatte. 

Tambourhinoceros arbejder som udgangspunkt med 3-5 aktive artister ad gangen, men har et katalog på ca. 900 sange 
på label og 400 sange på publishing. For tiden arbejder de fx med School of X, Lucky Lo, Palace Winter og Communi-
ons. 

Kristoffer Rom er desuden forperson for DUP, Danske Uafhængige Pladeselskaber. 

OM TAMBOURHINOCEROS

PERSPEKTIVER FRA TV/FILM BRANCHEN
I lyset af det stigende fokus på de kreative erhverv 

som samlet enhed, har undersøgelsen også indeholdt 

et interview med en repræsentant fra et produktions-

selskab i TV/film branchen. Det kunne have været en 

hel undersøgelse i sig selv, så her følger blot et par få 

pointer fra interviewet. 

Hos Drive Studios sidder Jes Brandhøj som Head of 
International & Sales. Han arbejder med det, som de 
kalder distribution, som dybest set er eksport, hvor 
processerne kan minde om dem fra musikbranchen, 
men hvor det også afviger flere steder fx ift. budgetter, 
ejerskab og pengeflow generelt. 

Jeg spørger ham, hvordan han tror, man i TV/film 
branchen skaber et elitemiljø, der er eksportdygtigt, 
hvortil han siger: 

“Hos Drive Studios oplever vi, at markedet udvikler sig væ-

sentligt hurtigere end uddannelsesinstitutionerne. Filmsko-

len i København er fantastisk, men de kommercielle aktører, 

der dominerer på markedet i dag, som fx Netflix, efterspørger 

nogle andre kompetencer hos instruktører, end dem, som 

Filmskolen leverer.”

Han fortsætter: 
”Lige nu er der en akut mangel på forfattere i Danmark. Der-

for har vi lavet vores egen manuskriptuddannelse, hvor man 

går i et år. Det koster ikke noget at gå på uddannelsen, men 

man får heller ikke SU, og så er vi producenter på deres pro-

jekt, når de færdige. Det første hold startede i januar 2021.”

Om deres branchefolk bagom siger han: 
”Mange af de folk, som ender med at varetage opgaverne 

med distrubiton og eksport er akademikere inden for fx film 

og medie mere end CBS’ere med baggrund i køb og salg. Det 

er jo egentlig ret interessant, og er måske et udtryk for, at de 

kreative erhverv - til trods for en stigende professionalisering 

- stadig kræver en vis intern forståelse for det kreative ele-

ment og ikke blot for forretninger.”



SIDE 33SIDE 32

POLITISKE 
VINKLER

KULTURMINISTERIET
Derudover at udvikle formater og platforme for samarbejds-

partnere, fx SxSw. Vores indsatser handler om at eksportere 

musik og et dansk brand.”

Han tilføjer: 

”Noget af det, branchen er, er mere erhvervsdrivende, og 

noget er mere kulturdrivende, men det er egentlig ikke afgø-

rende for mit arbejde. Vi arbejder i stedet ud fra principper 

om lokal forankring, langsigtethed, kvalitet, aktørsamarbejde 

og kommunikation. Når det er sagt, slipper vi nogle gange 

musikeksporten der, hvor det bliver meget kommercielt.”

Vi starter i Kulturministeriet, hvor langt det meste mu-
sik i dag bor. Det gælder især i Slots- og Kulturstyrel-
sen, hvor Morten Nybo arbejder med det internationale 
område, som er en samarbejdsaftale mellem KUM og 
UM for at sikre en grad af koordinering af internationa-
le kulturinsatser. Styrelsen er der, hvor kulturpolitikken 
forvaltes, og den fungerer derfor som en faglig rådgiv-
ning, hvorimod selve det politiske arbejde ligger hos 
kulturpolitikerne og i departementet. 

Morten Nybo siger: 

”Én måde vi har arbejdet med musikeksport på, er jo bl.a. 

sket i samarbejde med MXD, og det har handlet om at være 

med til at skabe relevant netværk for den danske branche, 

altså ikke kunsten selv, men pladeselskaber og agenter mm. 

I det politiske landskab om musikeksport kredser man 
om nogle få centrale emner. Er det kultur eller erhverv? 
Skal vi fokusere på artisterne eller skaberne? Eller på 
virksomhederne bag? Hvordan ser den rette infrastruk-
tur ud? Og måske vigtigst: Kan vi skille alle de her ting 
ad, og hvis ikke, hvordan kan vi samle dem? 

De følgende politiske vinkler giver et indblik i, hvorfor 
nogle af tingene omkring musikeksport er, som de er, og 
hvor vi måske er på vej hen. 
Afsnittet her medtager politiske forhold fra Kultur- Er-
hvervs- og Udenrigsministeriet, Creative Denmark, Mu-
sic Norway, Musikindustriens Netværk, Danish Creati-
ve Industries, MXD og Promus. 

Igen er det vigtigt at understrege, at rapporten her ikke 
forsøger at afdække hele det politiske felt med alle rele-
vante aktører, men i stedet udvælger nogle få repræsen-
tanter for landskabet af forhold og synspunkter. 
Udtalelserne er derudover deres egne, og afspejler ikke 
nødvendigvis organisationernes officielle holdninger. 

“Vores indsatser handler om at eksportere 
musik og et dansk brand.”
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ERHVERVSMINISTERIET
I Erhvervsministeriet sidder Mathias Hauberg, som 
var en del af sekretariatet under Vækstteamets arbejde 
tilbage i 2018. I dag er han specialkonsulent og sid-
der med det område, der hedder Erhvervsfremme og 
Genstart. Her arbejder de med nogle områder, hvor de 
mener, de kan styrke noget, som fx de kreative erhverv. 
Han siger: 

”Erhvervsministeriets interesse er at styrke danske virksom-

heder, men det er primært nationalt. Selve eksportarbejdet 

ligger i Udenrigsministeriet. 

Men jeg tror, der er to strømninger i musikeksporten. Lige 

dele er eksport af kultur og værdier og lige dele en kommerciel 

strømning med musik som et produkt. For os er det ikke for-

di, det er uforeneligt, det er lige så godt at ville musikken for 

kulturens skyld som for pengenes. Men Erhvervsministeriet 

er ikke interesseret i at støtte en enkelt branches muligheder. 

Vi arbejder mere bredt for at fremme flere slags virksomheder, 

og sammenligner man musikbranchen med fx grøn teknologi 

kan man ikke retfærdiggøre et stort fokus erhvervsmæssigt.”

Han tilføjer: 

”Min opfattelse er, at der nogle utroligt dygtige købmænd i 

musikbranchen som har gode kontakter og god forståelse for 

internationale markeder. Men musikken er ofte så interna-

tionalt, så det er svært at sælge markedsføringsmæssigt som 

noget dansk. Modsat eksemplet med H. C. Andersen fx.” 

UDENRIGSMINISTERIET
I Udenrigsministeriets trade council, som er til for at 
hjælpe danske virksomheder med at realisere deres øn-
sker om eksport og innovation, sidder Sophie Petersen. 
Hun arbejder som teamleder for det team, der, med 
afsæt i vækstteamet for kreative erhverv, siden august 
2020 har arbejdet med kreative erhverv. Før dette hed 
teamet ’design’, men nu hedder det altså ’kreative er-
hverv’, som om noget må være et udtryk for en udvik-
ling i forståelsen af de forskellige kreative erhverv. 

Jeg spørger Sophie Petersen ind til, hvordan de forstår 
musikeksport, hvortil hun siger: 

”Først og fremmest er der det forbehold, at det er et helt nyt 

felt for Trade Council og arbejdet med Sound som eksportfelt 

er i høj grad under udvikling. Men de aktiviteter, vi forstiller 

os, kan skabe muligheder for øget musikeksport er eksempel-

vis at vi er tilstedeværende på toneangivende branchefesti-

valer og proaktivt skaber forbindelser mellem danske kompo-

nister og lyddesignere og internationale film/tv/reklame/spil 

producenter. Vi fokuserer ikke på promovering af performing 

artists, men på B2B fx i relation til sync.” 

 

Hun tilføjer: 
 

”Vi har ansat en Digital Creative Advisor i London, Alan 

Mash, der startede i september 2021 som en lokal rådgiver 

med kæmpe netværk og indsigt i branchen i UK. Målet er 

gennem strategiske projekter at skabe afsæt for konkret bu-

siness for små og mellemstore danske virksomheder i dette 

branchefelt. Det er ikke formålet at skabe popularitet til dansk 

musik, men at skabe afsætning. Så musikeksport for os er 

konkret salg fra virksomhed til virksomhed. Musik er jo tra-

ditionelt måske mere behandlet som kultur, men lyd og musik 

er også et eksporterhverv, der afsætter produkter og har stort 

eksportpotentiale.” 

“Men jeg tror, der er to strømninger i musikeksporten. 
Lige dele er eksport af kultur og værdier og lige dele en 

kommerciel strømning med musik som et produkt.”

“Målet er gennem strategiske projekter at skabe 
afsæt for konkret business for små og mellemstore 
danske virksomheder i dette branchefelt.”
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CREATIVE DENMARK MUSIC NORWAY
Disse problemstillinger og politiske forhold er nogle, 
de genkender i Norge, men her er man dog nået en del 
længere med den politiske forståelse af musikeksport 
som en dualitet mellem det kulturelle og erhvervsmæs-
sige. Styreleder for Music Norway, Stein Bjelland, siger: 

”Jeg har mange venner og bekendte i dansk musikindustri, 

og det, der fylder hos dem disse år, er debatten om, om musik 

er kultur eller erhverv. Og den debat havde man i Norge for 

10-15 år siden.”

Han fortsætter: 

”Min erfaring og oplevelse er, at man i Danmark er langt fra, 

fordi man i Danmark taler om kunst i Kulturministeriet som 

ren kunst og kultur, og om eksport i Erhvervsministeriet som 

100% erhverv. Det skaber en udfordring, da man så ikke kan 

placere musikken nogle af stederne til hele musikkens behov.”

Stein fortæller, at man i Norge først troede, at alle 
kunstnere skulle være entreprenører selv. Men så fandt 

de ud af, at de måtte skabe infrastruktur i management 
osv. At man måtte adskille kunsten fra pengene. Han 
siger: 

”For at lykkes med eksport, har man brug for lokal infra-

struktur. Norsk musikeksport kan ikke øges, uden at man 

øger kompetencerne og forretningsmodellerne i Norge. Derfor 

hedder det Music Norway. Fordi det handler om at udvikle 

et stærkt norsk musikmarked for at kunne brede det ud inter-

nationalt.”

I Norge stiftede man i 2015 Musikkindustriens Nærings 
Råd, som Stein var en del af arbejdet bag. Han fortæller, 
at det var deres forsøg på at tale med samlet stemme 
overfor politikerne. Han understreger, at den samlede 
strategi er afgørende, og siger: 

”Man er nødt til at samle folk, sætte en strategi og kræve, at 

alle er meget positivt indstillet i meget lang tid. Ellers kan 

man ikke lykkes med nogen organisering, og så opnår man 

ikke en fælles forståelse af dualiteten fra politikerne.”

En anden af implementeringerne fra arbejdet omkring 
vækstteamet for kreative erhverv er Creative Denmark, 
som er et offentligt/privat partnerskab. Konsortiet, der 
er relativt lille med omkring 4 medarbejdere, startede 
i maj 2020, og er ejet af Erhvervs-, Kultur- og Uden-
rigsministeriet, Dansk Industri, Realdania og Dansk 
Erhverv. De er sat i verden for at fremme vækst og eks-
port i de danske kreative erhverv gennem øget inter-
national synlighed og kendskab til de danske kreative 
styrkepositioner. De arbejder netværksbaseret, både i 
siloer i hver af de kreative erhverv og på tværs, og det 
handler kort sagt om markedsføring. 
 
Bettina Fjældhøj, der siden september 2021 har overta-
get brancheansvaret for musik, siger: 
 
”Vi oplever, at den danske musikbranche rummer et kæm-

pe potentiale globalt, men det er lidt sværere at vurdere, 

hvordan vi konkret kan bidrage ift vores ’nation branding’ 

indsats. Ved design er der nogle mere tydelige dynamikker 

indenfor eksport, som fx internationale messer o.lign. Inden 

for musik er det som udgangspunkt mere personbundet og 

gennem andre platforme, som vi ikke har samme adgang til 

som markedsføringskonsortie. Vi oplever og hører fra vores 

advisory board, at musikbranchen også selv er i gang med at 

udrede, hvordan man bedst kan øge internationaliseringen og 

dermed udnytte eksportpotentialet i større grad end det bliver 

i dag. Og her står vi klar til at støtte op, som det nu giver 

bedst mening.”

 
Hun tilføjer: 
 
”Det, vi har brug for, er mere samarbejde på tværs af offent-

lige- og private aktører med fokus på en mere kommerciel 

tilgang til eksport. Vi vil meget gerne være en del af den her 

brancheudvikling med synergi til de andre kreative erhvervs 

også. Dette kræver nok en større åbenhed internt i branchen 

også.”

 
Jeg spørger Bettina, hvem der skal stå for det, hvortil 
hun svarer: 

”Nøglen ligger nok i et øget samarbejde mellem Erhvervsmi-

nisteriet, Kulturministeriet og de private aktører med fokus 

på at understøtte en mere professionel kommercialisering af 

´kulturerhvervene´ såsom musik, da potentialet er stort, hvis 

man formår at tænke i nye baner.”

“Først troede man at alle kunstnere skulle være 
entreprenører selv, men så fandt man ud af at 

man måtte skabe infrastruktur i mgmt osv - man 
måtte adskille kunsten fra pengene.” 

“Nøglen ligger nok i et øget samarbejde mellem Erhvervs-
ministeriet, Kulturministeriet og de private aktører med fokus 
på at understøtte en mere professionel kommercialisering.” 
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MUSIKINDUSTRIENS NETVÆRK
Hvor man i Norge har et Musikindustriens Nærings 
Råd, har man i Danmark nu lavet et Musikindustriens 
Netværk, som siden sin stiftelse i 2020 har bestået af 
IFPI, Musikforlæggerne og DPA. Netværket, der stadig 
er ved at forme sig, arbejder med det formål at skabe de 
bedste rammebetingelser i Danmark, så de ting, vi gør, 
også ift. eksport, bliver med mulighed for at beholde 
rettighederne i Danmark. 

Foruden bestyrelsen ledes netværket af Niels Mosum-
gaard, der som tidligere forperson for Koda og DPA, 
om nogen ved noget om både rettigheder og den forret-
ning, der ligger bag – også ift. eksport. Han siger: 

”Musikeksporten i Danmark falder i to meget separate dele. 

Den ene er det, der er støttet af kunstfonden, MXD og genre-

organisationerne, som primært retter sig mod artister og mu-

sikere, og meget lidt mod virksomhederne, der står bag disse. 

En anden del – og en mere, men ikke udelukkende, kommer-

ciel del – er den del, der står i Kodas kulturelle midler, som 

mere går ind til de her virksomheder, primært gennem mu-

sikforlæggerne, samt til de markedsorienterede sangskrivere 

og producere. Denne todelthed er et udtryk for, at der ikke er 

en samlet strategi for musikeksporten i Danmark, og derfor 

halter vi bagud.”

Han fortsætter: 

”Derudover tror jeg, at man skal være opmærksom på helt 

andre eksportmarkeder og måder at eksportere på, end vi før 

har været. Fx det som Kristoffer Winkler og Pilfinger har 

gang i med de unge producere, fx Lasnier og TheSkyBeats. 

De er lykkedes med at etablere en mere direkte linje til afta-

gerne i udlandet, og den måde at arbejde mere online på giver 

både mening set i lyset af corona og i lyset af grøn omstil-

ling.”

DANISH CREATIVE INDUSTRIES
I november 2021 blev endnu et nyt samarbejde lance-
ret. Serieiværksætteren, Kristian Riis, er gået sammen 
med Industriens Fond, Vækstfonden, Lunar og Dansk 
Erhverv om at skabe et nyt initiativ, der skal bygge 
bro mellem kreative virksomheder og investorer for at 
fremme afgang til kapital, kompetenceudvikling, og 
nye kommercielle samarbejder. 

Gennem events i seks forskellige byer ønsker man at 
bryde med de branchemæssige siloer, og i højere grad 
medvirke til en bred netværksfacilitering og opbygning 
af nye forretningsmæssige kompetencer. Formålet er 
at sætte skub i væksten i de kreative erhverv og forløse 
vækstpotentialet. Kristian Riis siger: 

”Jeg oplever generelt en dansk musikbranche, som godt 

kunne stå stærkere. Vi er udfordret på nogle områder, fx at 

MXD er så svagt finansieret, og derudover mangler vi flere 

stærke musikvirksomheder i Danmark. Det ser man også, når 

nogle artister og skabere forlader deres samarbejdspartnere 

i Danmark til fordel for nogle på større markeder. Det er et 

udtryk for, at vi ikke kan forvalte de store successer, og det er 

en kæmpe udfordring, som jeg bl.a. tror bunder i, at de fleste 

musikselskaber i Danmark kun lige hænger i med neglene. 

De har ikke nok økonomisk overskud til at udvikle og styrke 

deres virksomhed, hvilket i sidste ende gør dem konkurrence-

mæssigt svage.” 

Han fortsætter: 

”Derfor arbejder vi i DCI med at skabe bedre adgang til kapi-

tal, også den risikovillige af slagsen, som traditionelle banker 

ikke rigtigt vil røre ved. Når det er sagt, er kapital jo ikke 

godt i sig selv, det kræver, at man kan administrere den, for 

det er jo ikke bare penge, man får, men en investering, hvor 

der forventes et afkast, og det kræver kompetencer. Derfor er 

uddannelse og kompetenceudvikling en forudsætning for den 

professionalisering, vi er i gang med, og det gælder både hos 

virksomhederne og i de helt tidlige stadier, før man stifter sin 

virksomhed.”

“Musikeksporten i Danmark falder i to meget separate 
dele. Denne todelthed er et udtryk for, at der ikke er 
en samlet strategi for musikeksporten i Danmark, og 

derfor halter vi bagud.”

“Når artister og skabere forlader deres samarbejdspartnere 
i Danmark til fordel for nogle på større markeder, er det et 
udtryk for, at vi ikke kan forvalte de store successer.”
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MXD PROMUS
Jesper Mardahl, der er direktør i Produktionscenteret 
for rytmisk musik i Aarhus, PROMUS, navigerer også i 
en hverdag, hvor fonden på den ene side er finansieret 
af Aarhus Kommune, og på den anden side bl.a. arbej-
der for at professionalisere aktører til kunne agere kon-
kurrencedygtigt på det globale musikmarked. Jesper 
Mardahl siger: 

”Musikeksport er jo et sjovt begreb, og jeg tror det bliver 

opfattet meget forskelligt herhjemme, modsat fx svineeksport, 

det har vi et ret klart billede af, hvad er. Men i min profes-

sionelle opfattelse er det det samme, nemlig når vi afsætter 

dansk musik i udlandet. Vi er lidt bange for de her merkantile 

begreber, men det er jo det, det er.” 

Han mener også, at de i Norge og Sverige har bedre fat 
i musikeksporten. I Norge bl.a. fordi man har en større 
økonomisk ramme til Music Norway, som bunder i et 
andet politisk mindset. Han siger: 

”I Norge ser man en mere innovativ og entreprenant tilgang 

til musikindustrien - også fra det politiske. Det virker bare 

mere professionelt. I Sverige har man jo hovedkontorerne for 

de store majors, og så er det jo også bare et større land. Men 

de har altid tænkt mere internationalt, også uden for musik-

branchen, og så har de ikke været bange for pop-musik, det 

ligger så dybt i dem at tage det alvorligt.”

Han fortsætter: 

”Vi har ikke engang lavet et musikbranche nyhedsbrev i 

Danmark. I Sverige har de Musikindustrien.se, som godt tør 

snakke markedsandele. Norge har Ballade.no. I Danmark har 

vi ikke et samlet nyhedsbrev, så det er svært at lave de her 

historier, fordi der ikke er nogen, der rigtigt skriver om det, 

og samtidig er det også mit indtryk og min erfaring, at ingen 

af vores medier rigtigt forstår det.” 

I MXD er man også ved at genbesøge hele eksportbe-
grebet, og bestyrelsen snakker for tiden med internatio-
nale kollegaer om, hvorvidt eksport overhovedet er det 
rigtige ord at bruge. Man er inspireret af Music Norway 
ud fra argumentet, at det jo bare handler om at få dansk 
musik ud i verden. 

Anders Wahrén, som til dagligt er programchef på Ros-
kilde Festival, og som repræsentant derfra er ny forper-
son i MXD’s bestyrelse, siger: 

”Eksport er jo som udgangspunkt når et produkt, der bliver 

lavet og pakket på hjemmemarkedet, bliver solgt til udlandet. 

Men det er jo ikke vindmøllevinger, vi laver, det er jo meget 

mere en forbundenhed, hvor dansk musik er ude at være en 

del af et internationalt netværk, især på det digitale marked, 

hvor ingen jo tænker over, om det er dansk, tysk eller hol-

landsk musik, de hører.”

Han fortsætter: 

”Det er her, der sker en politisk splittelse, men man kan ikke 

dele det op. I musikbranchen er det altid begge dele samtidigt, 

men politikerne kan godt lide at skille det ad.” 

Derfor er det også svært for MXD at finde ud af, hvor 
de hører til, fordi det ikke er entydigt men i bedste fald 
dualistisk og måske endda tre-delt. Anders Wahrén 
siger: 

”På en måde ville vores midler i et økonomisk lige split mel-

lem KUM, EM og UM afspejle den virkelighed, vi arbejder 

under, men man kunne frygte, at det ville blive endnu mere 

polariseret så. Hvis midlerne kun kom fra EM, ville vi nok 

blive stillet mere udelukkende kommercielle krav, og jeg kun-

ne frygte, at vi så skulle prioritere endnu mere.”

“På en måde ville vores midler i et 
økonomisk lige split mellem KUM, EM og UM 
afspejle den virkelighed, vi arbejder under.”

“Vi er lidt bange for de her merkantile 
begreber, men det er jo det, det er.”
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KONKLUSION
Efter at have dykket ned i forståelsen af 
og arbejdet med musikeksport, samt de 
politiske vinkler omkring feltet, opsummeres 
undersøgelsens resultater i en konklusion med 
refleksioner om nogle af de gennemgående 
pointer og udfordringer, der er gået igen 
undersøgelsen igennem. 

MUSIKEKSPORT ER MERE 
END LIVE-MUSIK

DER MANGLER ET FOKUS PÅ 
SKABERNE I DEN STATSLIGT 
STØTTEDE STRATEGI

“I DK har vi i statsligt støtteregi kun to store 
fokusområder: kunstnere og live. Det er vildt 
hvor meget mangement, publishing og label 
bliver totalt forbigået.” 
Brancheaktør

På trods af, at live-aktiviteter er det, flest aktører fra 
spørgeskemaet nævner i deres arbejde med musikeks-
port, lægges der samtidig stor vægt på, at musikeks-
port er mere end det. Flere tager endda aktivt afstand 
til live-delen, enten fordi den er for omkostningstung 
eller har for lille effekt, og omtaler det store fokus på 
live som et forældet syn på musikeksport. I stedet frem-
hæves digitale strategier og kampagner, som enten kan 
være centreret om artisten eller direkte på sangene, og 
der ønskes et større fokus på disse faktorer i strategier-
ne omkring musikeksport. 

Det kan virke som en detalje, men hvordan vi primært 
ser på og betegner musikeksport, har en stor betydning 
for, hvordan strategien udformer sig. Derfor er det en 
vigtig pointe fra denne undersøgelse, at vi fremover 
skal huske på, at musikeksport ikke kun er live-musik, 
men også er international PR, radio-plugging, sessions 
eller writing camps med internationale artister, sync og 
diverse digitale markedsføringskampagner. 

I forlængelse af forrige afsnit mangler der en forståelse 
for, at sangskriverne og producerne også er en stor del 
af dansk musikeksport, selvom det ikke er dem, der 
turnerer internationalt eller udgiver musikken. Der er 
nogle andre arbejdsforhold, der gør sig gældende for 
skaberne, og dermed også nogle andre behov for støtte 
og strukturer i strategien. Lige nu dækkes fokus på hele 
det skabende felt primært af Koda, hvilket skaber et 
skel til den statsligt støttede strategi, hvor der primært 
er et fokus på artister og musikere. 

Det er muligvis et spørgsmål om, hvorvidt man ser mu-
sikeksport som kultur- eller erhvervseksport, hvor det 
kan synes, at den danske kultur kommunikeres mest 
tydeligt gennem en artist i front på en scene. Her står 
Sveriges mangeårige succes med netop skaberne som 
fx hele Max Martin holdet i Los Angeles dog som stort 
modbevis, da de svenske sangskrivere og producere 
netop er verdenskendte for deres lyd og brand. 
Det handler samtidig om en forståelse af hele værdikæ-
den, hvor sangskrivere og producere ganske enkelt er 
en lige så fundamental del af, at have dansk musik på 
globale markeder. 
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FOKUS PÅ OG STØTTE TIL 
VIRKSOMHEDERNE

LIKVIDITET

Apropos værdikæden, står de danske musikselskaber i 
deres selvstændige form også uden for strategien. Bran-
chefolk kan søge til aktiviteter med eller på vegne af 
deres artister eller skabere, men selve virksomhederne 
kan ikke søge støtte. Det er en svær balance, anerken-
der nogle af dem selv, for det bliver svært at adskille 
driftsstøtte fra projektstøtte. Men det faktum, at man 
kun kan få støtte til fx international PR, hvis man hyrer 
et eksternt bureau, gør, at man som dansk virksomhed 
både må betale dyrere for en service, fordi det sker på 
konsulentbasis i stedet for internt i virksomheden, og at 
man dermed sender pengene ud af landet, uden at det 
skaber nogle former for erfaring eller kompetencer hos 
det danske selskab. Det vil på den måde altid blive et 
nulsumsspil, modsat hvis man kunne bruge de midler 
på udviklingen eller udvidelsen af det danske selskab, 
fx ved at ansætte en person fast i fx Tyskland eller UK 
til at lave radio-plugging og PR. Der er ikke stor forskel 
på prisen for et albumforløb hos en ekstern PR-agent 
og en månedsløn for en fast medarbejder, der ville kun-
ne arbejde på flere af selskabets artister sideløbende. 

Netop fordi investeringerne i eksportarbejdet er dyre, 
uanset om man hyrer eksterne folk til kampagner, eller 
man ansætter folk og åbner nye kontorer lokalt, er der 
en stor mangel på likvide midler. Og fordi man endnu 
ikke har forstået at værdisætte rettigheder, er det svært 
for mange selskaber at tiltrække investorer, samt nær-
mest umuligt at tage banklån. Ligesom de fleste andre 
start-ups, er der brug for nogle års udvikling, før et 
produkt eller en virksomhed laver overskud. Her har 
musikselskaberne brug for likviditet, så de kan tage de 
risici, som der skal til for at vækste. Udfordringen er 
bare, at investorer og banker ikke forstår, hvad kreati-
viteten består i og har af værdi. Går man som mindre, 
selvstændigt musikselskab til banken med sine rettig-
heder i rygsækken for at anmode om et lån, får man 
oftest et nej, men går man til et major-selskab, får man 
en værdisætning af samme på fem, ti eller 50 millioner 
og et tilbud om at købe 50%. 

“Hvis man er sådan nogle som os, som gør relativt meget 
in-house, så er andre, der gør flere ting eksternt, meget mere 

støtteberettiget. Jeg har en ansat, der sidder og laver eks-
portarbejde, og vedkommendes løn kan jeg ikke få støtte til. 

Dette på trods af, at vi måske endda kan gøre det bedre end 
bureauet, fordi vi har hånden på kogepladen, og vi kan gøre 

det billigere fordi det er internt.”
Brancheaktør 

“I min optik er publishing absolut 
et indsatsområde, lige som den 

rene artistafsætning.”
Brancheaktør
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DER MANGLER EN SAMLET 
STRATEGI

FOKUS PÅ ELITEN

”Musikeksport er lidt en 
elitesport, så man er nødt 
til at kigge på, hvem der 

rent faktisk leverer.”
Brancheaktør 

Det bliver diskuteret en del for tiden, og det har også 
været et tilbagevendende emne i denne undersøgelse: 
Hvordan understøtter man bedst eliten af danske musi-
kaktører, og skal de overhovedet have støtte? 

Størstedelen af deltagerne i denne undersøgelse tilhø-
rer et relativt højt lag i den professionelle musikbran-
che. Indsigterne herfra er fra flere respondenter, at man 
ville ønske, støttegiverne gav støtte til færre personer 
og i stedet højere beløb. I hvert fald når det kommer til 
eksportprojekter, for hvor nogle tusinde kroner i støtte 
til en PR-indsats i Danmark kan gøre en forskel, så skal 
der væsentligt mere til, når det gælder internationale 
aktiviteter. Det kræver store investeringer, at nå de 
helt høje niveauer, og flere argumenterer for, at selvom 
denne støtte så skulle gå til nogle andre end dem, så 
ville det stadig være bedre, fordi de afledte effekter ved 
de helt store successer er så gode. Forbilleder og store 
karrierer er vigtige for de øvrige branches udvikling, 
mener flere. 

På et mere strukturelt plan giver denne undersøgelse 
udtryk for, at der mangler en samling på de strategiske 
indsatser omkring musikeksport. Som en brancheaktør 
siger det i et interview, er der lige nu en håndfuld ind-
satser i gang, men at ikke engang han kan finde rundt i 
det. ”Vi har ikke styr på os selv”, siger han. 

En del af splittelsen bor mellem det kunst- og erhvervs-
orienterede fokus, og ikke mindst overlappet. Men for 
at lykkes med musikeksport er disse dele nødt til at 
sammentænkes, fordi det kulturelle og erhvervsmæs-
sige element ift. musikeksport er hinandens forudsæt-
ninger. 

Som det ser ud nu, hælder de professionelle musiksel-
skaber mere mod det erhvervsmæssige, hvilket måske 
blandt andet er et udtryk for et mere kulturorienteret 
fokus i statens kulturpolitik, hvor musikbranchen sta-
dig primært er forankret. Det er måske også et udtryk 
for en nyere selvforståelse, hvor man først i branchen 
må skifte fokus, før interesseorganisationerne og her-
efter politikerne kan. Der er i hvert fald mange af de 
nuværende udfordringer, der mødes i dette mere er-

“I Norge har vi Musikkindustriens Næringsråd, en sam-
menslutning af stakeholders i Musikbranchen. Her har vi 
måske tre sager, vi arbejder med ad gangen, fx moms, 
hvor vi så taler med samlet stemme over for politikerne.”
Norsk brancheaktør

hvervsrettede fokus, hvor omverden og samfundet ikke 
er tilpasset endnu. Fx udfordringerne med bankernes 
og investorenes manglende forståelse af værdien af 
musikrettigheder og -virksomheder, og det manglende 
fokus på hele værdikæden og dermed skaberne og 
virksomhederne også. 

Dette har skabt og skaber fortsat nye initiativer og 
projekter, og vi mangler stadig at se effekten af flere 
af disse. Både initiativerne på baggrund af anbefalin-
gerne fra Erhvervsministeriets Vækstteam for kreative 
erhverv fra 2018 samt nyere samarbejder og alliancer 
som fx Musikindustriens Netværk og Danish Creative 
Industries. 

Den danske musikbranche består af mange og ofte 
meget gamle interesseorganisationer, som varetager 
mange og meget forskellige aktørers interesser, hvilket 
gør det til en svær og langsom proces at følge med 
tidernes udvikling. For at opnå en samlet strategi for 
dansk musikeksport må organisationerne, for hvem 
musikeksport er relevant, udvikle et betydeligt større 
blik for samarbejde på tværs af hele værdikæden og 
forkaste idéen om et nulsumsspil. Det er i hvert fald 
konklusionen, hvis man kigger mod Norge og Sverige, 
hvor samarbejde og alliancer, både politisk, organisato-
risk og kreativt har været nøglen til at få musikken ud 
over landets grænser. 
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TAK TIL ALLE, DER HAR BIDRAGET TIL UNDERSØGELSEN

Formålet med denne rapport har været at kortlægge 
den nuværende eksportsituation i Danmark, grave ned 
i årsager og diskutere mulige handlinger mod forbed-
rede strategier. Derfor er jeg taknemmelig over for dem, 
som har bidraget til undersøgelsen på den ene eller 
anden måde. 

En særlig tak til Niels Mosumgaard, som har stillet 
netværk til rådighed samt fulgt og hjulpet projektet på 
rette kurs undervejs. 

Til Thomas Rohde, Ole Dreyer og Tobias Stenskjær for 
at have har stillet deres tanker og inputs til væsentlige 
elementer af undersøgelsen til rådighed. 

Til Kristoffer Winkler, Thomas Børresen, Søren Win-
ding, Lasse Kramhøft, Luisa Rolander, Jakob Sørensen 
og Kristoffer Rom for at stille op til interviews og sam-
tale om emnet og dele ud om deres daglige arbejde 
med musikeksport. 

Til Bettina Fjældhøj, Sophie Petersen, Morten Nybo og 
Mathias Hauberg for at stille op til interview om deres 
arbejde med og tilgang til musikeksport ud fra deres 
virke i og omkring ministererne. 

Til Jesper Mardahl, Anders Wahrén, Stein Bjelland og 
Kristian Riis for at bidrage med strategiske og øvrige 
organisatoriske erfaringer om emnet. 

Til DPA og Musikforlæggerne gennem Kodas Kultu-
relle Midler samt Beckett-Fonden indstillet af RMC for 
økonomisk støtte til rapporten. 

Til Morten Rygaard for det flotte forsidebillede. 

Til Nicklas Hilding fra Seismonaut for sparring og af-
vikling af spørgeskemaundersøgelsen. 

Og til Anja Linnet fra Have Komunnikation og PR for 
sparring omkring udgivelsen af rapporten. 




