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Roskilde Festival-gruppen er en almennyttig virk-
somhed. Bag alt hvad vi foretager os, ligger vores 
overordnede formål om at støtte humanitært,  
andet velgørende, almennyttigt og kulturelt  
arbejde med særligt fokus på børn og unge. Siden 
1972 har Roskilde Festival-gruppen genereret 
321.639.643 millioner til disse formål.





Vi tror på mennesker og på fællesskaber. 
Vi tror på kunstens betydning i fællesskabet. 
Og vi mener, at forandring for fællesskabet skabes bedst i fællesskab.

Det er fundamentet for den måde, vi agerer på og den måde, 
vi vil opleves på.

Derfor er medmenneskelighed, tillid og åbenhed centrale 
værdier for os. 
Og derfor er vi engagerede og nysgerrige, derfor  
udfordrer vi os selv og omverden. 
Derfor er kunst og kultur vores omdrejningspunkt. 
Derfor er vi ildsjæle.

Roskilde Festival-gruppens værdigrundlag

Den frivillige fotograf Jens 
Juul har med serien ‘Biotope’ 

vundet Årets Pressefoto (åben 
klasse). Serien blev udviklet 

til Orange Press 2016 og 
målet er at portrættere 

festivalgæsterne i deres 
midlertidige hjem.

FOTO: JENS JUUL
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Roskilde Festival er en enestående festival. En 
bevægelse skabt igennem årtier af engagerede 
frivillige og med en ambition, der rækker ud over 

begivenheden i sig selv. Roskilde Festival handler om at 
gøre en forskel i fællesskab for fællesskabet – om at skabe 
positiv forandring i verden. Den ambition er fundamentet 
for den måde, vi arbejder på og for de aktiviteter, vi 
engagerer os i. I den forstand er vi ikke en ’bare’ en 
festivalarrangør, men snarere en fællesskabsaktør, hvis 
kerneopgave det er at arrangere Roskilde Festival. 

Det er en del af vores historie at forholde os til og del- 
tage i fællesskabet. Den oprindelige fond som vi udsprin-
ger af, Roskildefonden, blev dannet tilbage i 30’erne.  
Fonden havde som formål, at skabe rammer og mulig- 
heder for børn og unge i Roskilde. Et almennyttigt formål 
og virke, vi har fastholdt,og som gennem årene har  
manifesteret sig i skovbørnehaver, et skoleskib, en lejr- 

Fra festivalarrangør 
til ’fællesskabsaktør’
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skole mm. (Se side 30). De institutioner er gennem årene 
blevet solgt fra som en naturlig konsekvens af at fokusere 
kompetencerne i organisationen og give plads til nye  
initiativer i samme retning, som når vi engagerer os  
i skabelsen af en helt ny højskole. Roskilde Festival Højskole  
er i 2019 bygget og klar til at åbne dørene for 120 elever, 
der kan fordybe sig i vidtfavnende fagligheder, som f.eks. 
musik, kunst, arkitektur og aktivt verdensborgerskab, og 
den er et godt eksempel på, hvordan Roskilde Festival 
inspirerer, støtter, bringer viden og kompetencer i spil og 
derigennem gør en forskel, der sætter varige spor.

For ambitionen bag Roskilde  
Festival rækker ud over at skabe 
en midlertidig begivenhed en uge 
om året. Vi vil udvikle åbne og 
engagerede fællesskaber  
– fællesskaber, der udfordrer og 
flytter mennesker, som inspire-
rer til forandring ved at udvikle, 
afprøve og pege på alternative, 

bæredygtige løsninger og muligheder gennem kunst, 
musik og aktiv deltagelse.

Vi lever i en tid, hvor verden i den grad kalder på nye 
perspektiver og nye handlemuligheder. En verden præget af 
hurtigt accelererende forandringer og komplekse proble-
mer, som ikke lader sig løse indenfor de kendte metoder og 
strukturer. Stigende ulighed, klimaforandringer og politisk 
ustabilitet truer verden, og der er mange tegn på, at de fæl-
lesskaber, der har været grundlæggende for den fremgang, 
den relative fred og samarbejdet på tværs af nationer og in-
teresser, er under pres. Brexit, Trump, og nationale bevægel-
ser er alt sammen tydelige tendenser i vores tid, der peger 
på, at selvom vi har de demokratiske muligheder, og selvom 
adgangen til viden, indsigt i verdens forhold og i andre end 
os selv via sociale medier, er større end nogensinde, så er 
der er bekymrende tendens til, at vi lukker os om os selv. 

Der er i den grad grund til at vende blikket ud mod  
verden og påtage sig et ansvar for at gøre en forskel og 
pege på nye muligheder for positiv forandring i dag. Et 
behov for at finde nye veje ind i fællesskabet og brug for 
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fællesskaber, der bringer mennesker sammen. Det er 
netop det, kunsten kan, for kunsten kan bringe mennesker 
sammen omkring oplevelser af det sansede og beskæfti-
ger sig med fortællinger om, hvad det vil sige at være men-
neske i verden. I kunsten udtrykkes det, der endnu ikke er, 
og den åbner dermed verden for os med nye forestillinger 
om fremtidens muligheder. Som kulturbegivenhed har vi  
i Roskilde Festival en tro på kunstens betydning og der-

med en særlig rolle og et ansvar for at 
bringe kunsten i spil i fællesskabet. 

Der er mange eksempler på kunstens 
rolle og betydning som forandringsskabende 

kraft og Roskilde Festival udspringer af en af hvor 
tids stærkeste bevægelser – ungdomsbevægelsen  

i 60’erne, hvor musikken samlede en ny generation om et 
ønske om forandringer. Bevægelsen førte til store struk-
turelle ændringer og nye mulighedsrum over hele verden. 

Troen på kunstens betydning for fællesskabet er en del 
af festivalens DNA og gode eksempler fra Roskilde  

Festival 2016 på, hvordan kunsten kan udvide perspek- 
tivet på verden er f.eks. åbningen af Orange Scene 
med The Syrian National Orchestra, hvor mediernes 
fortællinger om det krigshærgede land og flygtninge- 
situationen blev sanselig igennem musikken og åbne- 
de en alternativ fortælling om både smerte, sorg, tro 

og håb for fremtiden. Eller kunstnergruppen Superflex, 
der gjorde festivalens holdningstema om ulighed konkret 
og nærværende ved at skabe et VIP-shelter for festivalens 
pantsamlere inspireret af en flagship store, der rejste 
spørgsmålet om fordelingen af verdens ressourcer på den 
centrale festivalplads. Eller samarbejdet med den akti-
vistiske kunstnergruppe The Yes Men, som iscenesatte 
et vanskeligt tema som digital overvågning, hvor vi i den 
grad udfordrede både os selv, mediernes og deltagernes 
tillid til os og skabt en ny debat om et vigtigt og vanskeligt 
emne. Alt sammen kan du læse mere om i dette årsskrift 

Vi påtager os med stor selvfølgelighed et ansvar for 
at skabe debat, nye samtaler og insistere på at åbne 
perspektiver igennem kunsten. Og vi er bevidste om, at 
det er vores gave, at vi har muligheden. Det er ikke alle 
festivaler, der har den mulighed. Det, som vi tager for givet 
– at ytre sig, tage aktivt og tydelig stilling til omverden, 
at bringe andre perspektiver ind i en debat er ikke noget, 
man kan tage for givet overalt. Vi skal ikke langt væk fra 
vores grænser, før vi har festivalkolleger, der lever i stadig 
større frygt for at gøre præcis dette. Tage stilling og vise 
det. Vi taler i lande, som er tæt på os, som er en del af 

The Syrian National Orchestra + Damon 
Albarn åbnede Orange Scene i 2016.
FOTO: ARTHUR CAMMELBEECK



Signe Lopdrup er adm.  

direktør i Roskilde Festival- 

gruppen. Signe har årelang 

erfaring fra musik- og festival- 

branchen, non-profit og  

frivillighed og har før sin tid 

i Roskilde været direktør for 

Copenhagen Jazz Festival 

og det regionale spillested 

Jazzhouse. Signe Lopdrup 

har været adm. direktør siden 

oktober 2016.Si
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EU – relativt unge demokratier, hvor man for blot to årtier 
siden kæmpede for netop ytringsfrihed og demokrati. For 
dem er de tendenser, vi ser i dag i verden og ikke mindst 
i Europa skræmmende tæt på. I deres lo-
kale virkelighed er det ikke spor givet 
at ytre sig og sætte temaer som 
digital overvågning eller politisk 
ulighed i spil. Her er behovet for 
et fællesskab, der står sammen 
og rejser en fælles sag helt 
håndgribelig og udmønter sig i en 
fælles kampagne i Europas festival-
land: TAKE A STAND. Kampagnen indle-
des i foråret 2017 og vi er naturligvis med. 

Roskilde Festival ikke bare kan, men må 
som almennyttig virksomhed tage ansvar for at 
gøre den forskel. Vores grundlæggende tro på men-
nesker, på fællesskabet og på at forandring i fællesska-
bet sker i fællesskab er udgangspunktet for vores måde 
at agere i verden på. Og der er tidspunkter, hvor verden 
kalder mere på, at vi påtager os et ansvar og kæmper for 
et særligt værdimæssigt udgangspunkt. Sådan en tid er 
vi i nu. Det afspejles i samtidskunsten og det er vores rolle 
at sørge for, at den har en stærk og betydende stemme. 
Det er det, vi mener, når vi siger, at Roskilde Festival er en 
kulturpolitisk manifestation. Og i den forstand, at vi på- 
tager os en rolle i at forsøge at påvirke verden, ja – så er vi 

politiske. Vi vil dog ikke sættes i bås, men vil fastholde det 
åbne og demokratiske fællesskabs betydning, kunstens 
vigtige rolle i fællesskabet og dermed også tage fat på det, 

der truer fællesskabet. 
Derfor vil vi også fremadrettet opleve, 
at Roskilde Festival skabes og udvikles 

af et stort engageret fællesskab, der 
brænder for at skabe noget sammen. 
At vi fortsat vil sætte aftryk i verden 

via vores donationer og bringe  
vores viden og kompetencer i spil  
i nye sammenhænge uden for selve 
Roskilde Festival. At vi vil lægge vægt 
på åbenhed og dialog om emner, som 
vi aktivt engagerer os i og mærke 
vores ambition om at sætte standar-
der og inspirere vores omverden. Det 

betyder også, at vi fortsat vil se en Roskilde Festival, der 
præsenterer et progressivt kunst- og musikprogram, som 
sætter samtiden i spil. Et program, der betoner at præsen-
tere det kunstneriske vækstlag, og som i højere grad vil 
foldes ud over hele året. At vi vil udvikle os som platform 
for viden og netværk og udvikle nye partnerskabsmodeller 
på tværs af sektorer. Fordi vi netop mener, at det at arbej-
de sammen på tværs, er nødvendigt, hvis vi skal finde nye 
løsninger og udvikle fællesskabet, så vi kan imødekomme 
fremtidens udfordringer – sammen.

TAKE A  
STAND- 

bevægelsen  
støttes af en lang 
række festivaler  

over hele Europa.



Roskilde Festival står som et særdeles stærkt 
vidnesbyrd om, hvilken værdi kunst og kultur har fået 
for et bredt udsnit af befolkningen. Den rockmusik- 

festival, der havde sit udspring i 1960’ernes ungdomskul-
tur, har med tiden udviklet sig til en generationsmæssigt 

bredere favnende og genremæssigt vidtspændende 
festival for pop, rock og alternativ musik med parallelle 
arrangementer inden for litteratur, kunst, arkitektur og 
design. For ikke at tale om at festivalen også er begyndt  
at fungere som platform for debat og politisk aktivisme. 
Hvor kunne man dog ønske sig, at de politiske partier, hvis 

programmer over en bred 
kam undlader at anerkende 
kunstens værdi for samfun-
det, ville se nærmere på, 
hvad der faktisk sker 
herude, og hvad kunsten og 
kulturen kan – gerne med 
Roskilde som case!

Ingen tvivl om at vi ikke 
bare kobler af med og lader 
os underholde af kunst og 
kultur, men her også finder 
orienteringspunkter i vores 
liv, får vores vanetænkning 
og selvforståelse udfordret, 
stimuleres til nye indsig-
ter og møder oplevelser, 
som kan give os både den 
øjeblikkelige lykkerus og 
en effekt med lang inku-

Festivalen skal have 
modet til at invitere 
endnu flere kritiske 
kunstprojekter
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Pantsamler-lounge 
by Superflex.
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bationstid. Roskilde Festival kan tilsyneladende det hele. 
Den har udviklet sig til at blive en kulturbegivenhed, som 
favner et bredt spektrum af udtryk fra mainstreamkultur 
til kunstformer med nicheappel. Det er en kvalitet, måske 
ligefrem en pointe, at det på selve festivalen med dens 
både små og store scener, med dens vidtstrakte plæner 
og dens mere listige hjørner, ikke kommer sig så nøje, om 
det, man møder, er bredt eller smalt; for her ligger specia-
liserede subkulturer og brede strømninger op og ned ad 
hinanden, uden at nogen deltagere har grund til at føle sig 
kulturelt overlegne i et telt med supersmal dronestøj eller 
omvendt skamme sig over deres hang til stadionrock og 
anden musik med appel til store grupper. 

Andre kunstarter har gjort en sen entré på festivalen. 
Arkitektur, design og billedkunst med funktioner, der  
egner sig til situationen og til presset, var festivalens  
første artsfremmede. Siden er litteraturen og en mængde 
blandformer som performancekunst og sociale inter- 
ventioner kommet til, i øvrigt samtidig med at udbuddet  
af innovative butikskoncepter er vokset. I de seneste år har 
disse kunstarter og medier fået en mere fremtrædende  
og samlet plads på festivalområdet, dels som en art 
pauserum, hvor man kan finde andre, mere designede 
rammer end plænen, teltet og camp’en for samtale og 
socialt samvær uden direkte musikledsagelse, dels som 
steder for nye oplevelser og møder med kunstarter, som 
selv har flyttet sig langt uden for de vante habitater og har 

skullet tilpasse sig en massemodtagelse, mange af dens 
udøvere helt sikkert ikke er forvænt med. Man fornemmer, 
at disse kunstarter er kommet for at blive på festivalen. Og 
de er så småt ved at finde deres egen eksistensform i de 
udfordrende omgivelser.

Mulighederne i mødet med billedkunst, litteratur og 
arkitektur er mange. At overraske publikum og at give  
musikken en kontekst i form af mod- og medspil fra andre 
materialer end det lydlige er blandt de væsentligste. Men 
der er også faldgruber. Kunst i festivalsammenhæng  
risikerer at blive alibi og staffage. Den kan miste sin  
antagonistiske karakter, sin kant og blive til del af en  
oplevelsesgrød, hvor den står tilbage uden synderlig  
effekt, enten fordi den drukner i øl og socialitet og  
manglende opmærksomhed, eller fordi den ikke selv 
har robustheden til mødet med masserne. Jeg har ingen 
sarte fornemmelser på kunstens vegne; selvfølgelig er 
festivalpladsen ikke en afdæmpet kunsthal med hvide 
vægge. Præmissen er en anden her. Men netop derfor må 
både litteratur, billedkunst og andre kunstarter tilkæmpe 
sig og gives et sted på pladsen, hvor de får lov at markere 
deres forskellighed, deres utilpassethed og for at forløse 
deres potentiale for forandring, for kritik, for undren og for 
undersøgelse. Det gjorde Superflex sidste år. Festivalen 
skal have modet til at invitere flere af den slags projekter 
med. Og til at lade kunstnere opfinde helt nye formater til 
anledningen. Vi har kun set begyndelsen.

Mikkel Bogh er kunsthistori-

ker og har siden 2014 været 

direktør for Statens Museum 

for Kunst. Han har tidligere 

arbejdet som lektor og institut-

leder på Institut for Kunst- og 

Kulturvidenskab, Københavns 

Universitet, og har siden  

fungeret som rektor for Det 

Kgl. Danske Kunstakademis 

Billedkunstskoler. I 2016  

udkom hans bog Tæt på.  

Intimiteter i kunsten 1730-

1930, som ledsagede udstillin-

gen af samme navn på SMK.M
ik
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E  
n af de helt store begivenheder 
under Roskilde Festival 2016 

fandt sted allerede tirsdag, hvor det 
lykkedes at gennemføre et satellit- 
opkald med en af verdens mest 
eftersøgte mænd, whistlebloweren 
Edward Snowden.

Snowden var blandt de sidste til-
føjelser på festivalprogrammet, men 
han var på ingen måde en sidsteøje-
bliksindskydelse. Faktisk tog det tre 
år at få en aftale på plads. Og der var 
først rigtig hul igennem, da festival- 
kurator Daniel Toke Hansen i forbindelse  
med et andet projekt talte med den 
aktivistiske satireduo The Yes Men.

“I kuratorgruppen havde vi i noget 
tid snakket om, hvor fedt det kunne 

være at lave noget med Edward 
Snowden, men ideen blev hele tiden 
sparket til hjørne, for hvor starter man 

henne, når man gerne vil i kontakt 
med den mand? Da The Yes Men 
så selv nævnte, at de havde kon-
takt til Edward Snowden, gik alt op 

i en højere enhed,” fortæller Daniel 
Toke Hansen, der er kurator i kura-
torgruppen og har været frivillig på 
Roskilde Festival i 10 år. I år ville han 
gerne prøve at lave et anderledes og 
opsigtsvækkende event – noget der 
provokerede.

Folk skal være oprørte
Kuratorgruppen har altid sørget for, at 
de kunstprojekter, der er på festivalen 
er legende, dannende fællesskaber, 
som involverer folk.

The Yes Men og Edward Snowden 
foregik i Rising City, som er et om- 
råde, der præsenterer spirende musik 
og kunst. Her forsøger festivalen at 
sætte fokus på aktuelle samfunds-

Sådan 
booker man 

Edward Snowden
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3 år
Så lang tid tog det at booke Edward 
Snowden. Og så skulle der endda to 

kunstaktivister til at skabe kontakten. 
Edward Snowden var på Roskilde 
Festival (via storskærm) tirsdag  

28. juni 2016.



nåede alle landets dagblade, tv og 
sociale medier,” siger han.

Kontroversiel tretrinsraket 
var tæt på at gå galt
Før projektet overhovedet kunne 
begynde, var det vigtigt for kurator-
teamet at forklare The Yes Men, hvad 
Roskilde Festival er for en størrelse.

Det er ikke umiddelbart det nem-
meste publikum at komme i kontakt 
med, for selvom der potentielt er 
over 100.000 deltagere, er det også 
mennesker, der er på festival for at få 
en pause fra hverdagen.

The Yes Men er vant til at være i 
dialog med folk under deres projekter, 
og Daniel Toke Hansen var med hele 

vejen. Dog var det The Yes Men selv, 
der stod for kontakten til Snowden:

“Jeg har desværre ikke selv været i 
dialog med Edward Snowden. Det nær- 
meste, jeg kommer, er en e-mail, jeg fik,  
hvori der blot stod, at jeg tirsdag kl. 15  
gerne måtte ringe Snowden op og lave  
en test,” fortæller Daniel Toke Hansen.

Roskilde Festival og The Yes Men 
besluttede sig for at lave en form for 
tretrinsraket, som først skulle fange 
folks opmærksomhed og provokere  
dem. Dernæst skulle de afsløre pro- 
jektet og til sidst tage en debat om det.

Shitstorm og blød landing
The Yes Men og Roskilde Festival  
lavede i samarbejde 11 skilte fordelt på  

problematikker og –debatter. Temaet 
på RF16 var ’Equality’ – et emne,  
der går særdeles godt i spænd med 
masseovervågning på internettet.  
I starten havde The Yes Men en 
masse ideer og koncepter, som, 
kuratorgruppen vurderede, ikke var 
ideelle. Projekterne passede ikke ind 
på festivalen, som The Yes Men ikke 
havde besøgt før.

Her var det Daniel Toke Hansens 
opgave at få ideerne i den rigtige 
retning:

”Roskilde Festival forsøger via 
kunsten at få involveret publikum og 
skubbet til nogle grænser. Om det her 
projekt kan man i hvert fald sige, at 
det blev en meget ophedet debat, der 
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kunstprojekt. Blandt andet fordi, en 
del af oplægget fra The Yes Men var, 
at den her form for aktivisme fungerer 
bedst, hvis folk ikke bliver for sure.

“Jeg tog op på festivalens hoved-
kontor med The Yes Mens projekt- 
leder Sean, der gennem en dialog 
med folk fra kommunikation, deri-
blandt talskvinde Christina Bilde,  
fik lavet en plan for, hvordan vi und- 
gik at breake nyheden en dag for 
tidligt. Løsningen blev, at de, der  
var sure, kunne komme ned og 
brokke sig. Det var netop disse sure 

publikummer, der blev tilbudt at  
stille Edward Snowden spørgsmål,” 
forklarer han. På den måde lavede 
man en ’blød landing’, der gav bedre 
rum for refleksion og dialog, end  
hvis man havde afsløret det, når folk 
var allermest oprørte. Og man fik 
flyttet dialogen til en platform, så 
den ikke kun foregik på festivalens 
digitale kanaler.

Derfor var projektet en succes
Helt op til mandag eftermiddag – en 
dag før interviewet – lykkedes det  

hele festivalen. Lørdag blev skiltene 
sat op ved Rising City og Countdown.

Her blev festivalens deltagere 
advaret om, at Roskilde Festival 
indsamlede data fra festivalgæster-
nes telefonsamtaler og SMS’er. Det 
skabte lynhurtigt en shitstorm blandt 
festivalgæsterne – men også uden  

for festivalen i de 
danske medier vakte 
opslaget opsigt. Så 
meget at der blev talt 
om at breake nyheden 
om, at det hele var et 



hvor interviewet skulle foregå, men vi 
valgte altså at løfte sløret for projek- 
tet allerede mandag og på den måde 
give folk et døgn til at diskutere 
overvågning og Edward Snowden,” 
forklarer Daniel Toke Hansen.

Selvom afsløringen 
faldt et 

døgn før interviewet med Edward  
Snowden, er Daniel meget tilfreds 
med udførelsen af projektet:

“Ideen var at provokere folk  
– og at de skulle blive rørt. Det blev 
de, og det blev Snowden også.  
På et tidspunkt i interviewet vender 
The Yes Men deres kamera mod  
publikum, så Snowden kan se dem, 
og han blev helt rørt. The Yes Men  
har fortalt mig, at det er det største 
publikum, Snowden har talt til  
nogensinde,” fortæller Daniel Toke 
Hansen. n

at holde det hemmeligt, at det var  
The Yes Men, der stod bag plakaterne 
om overvågning. The Yes Men, en 
amerikansk skuespiller, der lignede 
Snowden, samt Roskilde  
Festivals ledelse afslørede 
sammen projektet  
i et interview på scenen  
i Rising City:

“Vi havde skrevet ind i vores kon-
trakt med The Yes Men, at der skulle 
være fleksibilitet i forhold til, hvornår 
vi skulle afsløre os selv. Vi kunne 
måske godt have kørt det til tirsdag, 

FOTO: KIM MATTHAI LELAND
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D  
et var den smittende glæde og 
lyset i ansigterne, som rørte 

mig under koncerten. Cirka 45 syriske 
musikere havde fundet sammen uden 
om borgerkrig, og her stod de – på en 
dyrskueplads i Roskilde og strålede…”

Sådan indledte Jonas Sølberg sin 
Orange Press-anmeldelse af The Or-
chestra of Syrian Musicians + Damon 
Albarn, der åbnede Orange Scene i 
2016. Koncerten blev kulminationen 

på en genforeningsproces, der havde 
været i gang i over to år. 

Inden borgerkrigen i 2011 brød ud i  
Syrien, turnerede orkestret The Syrian 
National Orchestra of Arabic Music 
ivrigt både i hjemlandet, i det øvrige 
Arabien og i Europa. Repertoiret omfat- 
tede både traditionel syrisk musik såvel  
som mere eksperimenterende værker.  
Medlemmer af orkestret medvirkede på  
Gorillaz’ Plastic Beach album og den 

efterfølgende turne, der blandt andet 
bragte dem til Roskilde Festival i 2010.  
Men som følge af krigen blev det op-
rindelige orkester, som havde været  
samlet siden 1990, spredt for alle vinde. 

En af musikerne, Maher Mahmoud, 
bor i dag i Randers. Før koncerten 
på Orange fortalte han til festivalens 
onlinemagasin RoskildeNyt:

”For et eller to år siden ville en 
genforening have været umulig, men 

"

En særlig genfor ening
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nu har de fleste musikere fundet sig til 
rette i deres nye lande og er begyndt 
at arbejde igen. De er vendt tilbage  
til deres instrumenter efter nogle 
grimme år. Alle har haft det hårdt”.

I vinteren 2014 spillede Maher 
Mahmoud og to af orkestrets andre 
medlemmer en koncert i London med 
Damon Albarn og Brian Eno, hvilket 
var den første spæde start på en  
genforening. I samarbejde med den 

danske musiker Morten Carlsen  
samlede Mahmoud, der selv spiller 
Oud, som er en slags 12-strenget  
lut, sidste år en ”lille version af det 
store orkester” og turnerede rundt  
i Danmark under navnet The Syrian 
National Ensemble. Det bragte gan-
ske naturligt ideen om en genforening 
af det store orkester nærmere.

At genforeningen lykkedes på  
Roskilde Festival hænger sammen 
med, at festivalen har stor erfaring 
med at skabe 
koncertople-
velser ud over 
det sædvan-
lige. Blandt 
andet har den 
kongelige 
opera optrådt 
på Arena (i 
2004) og i 
2015 lukkede 
det af Damon  
Albarn sam-
mensatte 
musikkollektiv Africa Express Arena. 
Koncerten med The Orchestra of 
Syrian Musicians blev i virkeligheden 
en slags udløber af koncerten i 2015.  
Men det hænger også sammen med 
et ønske fra festivalens side om at 
sætte fokus på flygtninge og opfattel-
sen af dem. 

For booker Peter Hvalkof var der 
således mange gode grunde til, at de 
45 syriske musikere + legekammerater  
– skulle åbne Orange Scene sidste år. 

“Der er ingen tvivl om, at en åbnings- 
koncert på Orange giver ekstra bevå-
genhed, og det har vi villet udnytte. 
Dels vil vi præsentere publikum for 
noget, for mange af os, ukendt musik, 
men vigtigst er den menneskelige og 
politiske dimension. Det er utroligt 
vigtigt for os at understrege, at i den-
ne tid hvor flygtninge bliver udstillet 

og betragtet som værende en stor 
byrde – ja, ikke nok med det, som 
folk, der kommer for at tage det der 
er ”vores” – er det Roskilde Festivals 
holdning, at ingen flygtninge forlader 
deres hjem af egen fri vilje, de gør det 
af nød. Vi skal behandle dem ordent-
ligt, men vi skal også betragte dem, 
som det de er: Mennesker som du 
og jeg med ressourcer, der kan være 
til stor glæde for vores samfund. Vi 
håber, at koncerten på Orange kan 

bidrage til 
denne forstå-
else og skabe 
opmærksom-
hed om den 
ulykkelige 
situation, den 
syriske befolk-
ning befinder 
sig i,” siger 
Peter Hvalkof.

For Maher 
Mahmoud  
har de efter- 

hånden mange koncerter budt på ene- 
stående oplevelser og været en unik 
mulighed for at vise en anden side af 
Syrien end den, man ser i tv-nyhederne.

”Da vi turnerede med The Syrian 
National Ensemble i efteråret, ople-
vede vi, at det danske publikum var 
glade for at opleve denne side af 
Syrien. I det mindste fik de en ide om, 
hvilken slags klassisk og traditionel 
musik vi har, og hvilken slags instru-
menter vi spiller på. Vi siger i Syrien, 
at hvis man er heldig, kan man ramme 
”to fugle med en sten”. Det var, hvad 
vi gjorde: Vi havde muligheden for 
at vise det danske publikum vores 
musik, og vi kunne give nogle syriske 
flygtninge følelsen af at være hjem-
me. Og det var selvfølgelig også  
godt for os musikere, så det var fak-
tisk tre fugle.” n

En særlig genfor ening

90 
medvirkende

Så mange var der på et tidspunkt på scenen, 
da The Orchestra of Syrian Musicians + Damon 

Albarn åbnede Orange Scene i 2016. Blandt 
de optrædende var Bassekou Kouyate fra 

Mali, Seckou Keita fra mali, syriskfødte Faia 
Younan fra Södertälje i Sverige og den tunesiske 

sufisanger, Mounir Troudi.
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V  
idnesbyrd om alt fra voldtægt 
over tilråb på cykelstien til chi-

kane på arbejdspladsen. Beretninger 
om befamlinger på studiet, på gaden 
og i den offentlige transport. Fortæl-
linger om fyre, der sniger kondomet 
af under sex, og om en kæreste, en 
stedfar, en ven, der var voldelig. 

Er man i tvivl om, hvorvidt sexisme 
er et problem i Danmark, behøver 
man blot besøge hjemmesiden 
everydaysexism.com/country/dk og 
tage et hurtigt scroll ned over siden. 
Her samler Everyday Sexism Project 
Danmark (ESPD) nemlig vidnesbyrd 
fra danske kvinder, der har oplevet 
hverdagssexisme: De små og store 
ting i hverdagen – det kan være  
berøringer, bemærkninger eller andet  
– der reducerer kvinden til hendes 
mest stereotype form. 

Sexisme på dagsordenen
Selvom andre køn også oplever  
sexisme, fokuserer Everyday Sexism 
Project på sexisme begået mod 
kvinder. Det er nemlig her, langt det 
største problem statistisk set er. Og 
der er et problem, for som forkvinde 
for ESPD Katrine Blom slår fast:

”Hverdagssexisme er udtryk for 
et problematisk og stereotypt syn 
på køn. Et syn, som forplanter sig og 
legitimerer mere grove former for 
krænkelser.”

Everyday Sexism Project startede 
i 2012 i England, hvor forfatter Laura 
Bates satte sig for at samle beret-
ninger fra kvinder, der havde oplevet 
sexisme i hverdagen. I mellemtiden 

har over 80,000 kvinder fortalt om 
deres oplevelser, og Everyday Sexism 
Project findes i dag i 26 lande. 

De enkelte landeprojekter har 
autonomi, forklarer Katrine Blom. For 
selvom al hverdagssexisme udsprin-
ger af et grundlæggende problema-
tisk syn på køn, er der store kulturelle 
forskelle fra land til land, som gør, at 
løsningen afhænger af den kulturelle 
kontekst. 

Formålet med Everyday Sexism 
Project er todelt. 

”Projektet har et ben udadtil og et 
indadtil,” forklarer Katrine Blom og 
fortsætter: ”Det handler om at gøre 
opmærksom på omfanget af hver-
dagssexisme begået mod kvinder 

og advokere for, at det er et problem 
og få det på den politiske dagsorden. 
Men det handler også om dem, som 
har været udsat for sexisme.” Om at 
skabe en platform hvor ofrene kan 
komme til orde, føle at de bliver  
hørt og anerkendt og opleve, at det 
ikke er noget, de står alene med, 
uddyber hun.  

Antisexister, men ikke 
erklærede feminister
Men selvom det er svært at snakke 
om sexisme uden at snakke om femi- 
nisme, og selvom ESPD er en anti- 
sexistisk organisation, karakteriserer 
de ikke sig selv som en feministisk 
organisation. 

”Man kan ikke beskæftige sig med  
sexisme uden at have en baggrunds- 
viden, der baserer sig på køn,”  
anerkender Katrine Blom, men for 
hende og ESPD er det vigtigt, at de 
afgrænser deres arbejde til at handle 
specifikt om sexisme. Det handler om 
at indsamle og dokumentere danske 
kvinders oplevelser med hverdags-
sexisme. Oplevelser, som de sorterer 
efter emne og bruger som grundlag  
til at sige noget generelt om lige-
stilling i f.eks. gymnasier eller den 
offentlige transport: 

”Projektet er et modsvar til, at de 
her snakke altid bliver meget subjek-
tive. Vores force er, at vi kan sætte  
tal på, hvor mange der har oplevet 
sexisme. Vi kan vise, at det ikke 
bare drejer sig om én person, der er 
snerpet og brokker sig over at blive 
krænket i den offentlige transport. 

Respekt er god stil

FORENINGEN ROSKILDE FESTIVAL 
DONEREDE 

75.000 kr.
De donationer, som organisationen har 

fået fra Roskilde Festival, er gået til arbejde 
med organisationens hjemmeside, visuelle 
identitet med videre. Festivalen har været 

forsøgssted for projekter som come-
back-battle og et antisexistisk flirtekursus. 

Projekter som ESPD i dag viderefører 
på gymnasier og folkeskoler med afsæt 

i erfaringerne fra festivalen. Målet er her, 
som altid, at oplyse om sexisme, og hvor-

dan vi undgår det. Everyday Sexism Project 
har stadig festival-donationer på kontoen, 

og det er ambitionen, at de skal bruges 
på at nå endnu bredere ud med det 

vigtige budskab.
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Der er måske 500 kvinder, der har 
oplevet det.”

Respekt skal være god stil
Og vi bliver ved krænkelser i den  
offentlige transport. Her finder vi  
nemlig et eksempel på, hvordan 
ESPD’s arbejde har potentiale til ikke 
bare at dokumentere, at vi har et 
problem med sexisme i hverdagen, 
men faktisk gør noget ved problemet. 
For et par år siden var der kommet så 
mange beretninger ind om sexisme  
i den offentlige transport, at der  
tegnede sig et mønster. I 2014 
præsenterede ESPD den daværende 
transportminister, socialdemokraten 
Magnus Heunicke, for kvindernes 

beretninger. Vidnesbyrdene gjorde 
indtryk på både ministeren og medi-
erne, og historien ramte forsiden af 
Politiken. 

Nu er ESPD i dialog med Metro  
og DSB, som har indvilliget i, i sam- 
arbejde med ESPD, at lave en spørge-
skemaundersøgelse af, hvor mange 
der har oplevet sexisme i den offent-
lige transport. En undersøgelse som, 
de håber, kan være med til at sætte 
fokus på og bekæmpe problemet. 

”Desværre er verden skruet sådan 
sammen, at man må have statistik for 
at tro på noget. Drømmescenariet er, 
at vi får det her magiske, statistiske  
bevis på at det her er et stort  
problem,” siger Katrine Blom, som 

mener, at vi skal trække på erfaringer 
fra andre storbyer, når det kommer  
til løsningen: 

”Der er allerede god stil-kampag-
ner i metroer og busser. Hvorfor  
kunne det ikke også handle om 
sexisme og om at skabe en tryg og 
respektfuld stemning for hinanden?  
I London, Tokyo og Paris har man  
god erfaring med at lave indsatser, 
f.eks. apps og hotlines, som man  
kan benytte, hvis man føler sig utryg 
eller har oplevet sexisme. Målet er 
at få vendt stemningen, så vi får det 
gjort til noget, som mændene ikke  
vil have siddende på sig. Så det er 
noget, krænkeren taber på og ikke 
offeret.” n

Everyday Sexism Project Danmark samlede hver dag festivalgæster til comeback- 
battle, hvor man kunne lære at svare igen på sexistiske bemærkninger.

FOTO: INGER MARIE MULVAD
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Manifest: Jeg Vil Verden

Katja Iversen, 47, er præsident 

for den globale organisation 

Women Deliver, der arbej-

der for at forbedre piger og 

kvinders sundhed, rettighe-

der og ligestilling. Hun har 

en kandidatgrad fra RUC, en 

lederuddannelse fra Columbia 

University og er rådgiver til 

Clinton Global Initiative,  

Verdensbanken og flere 

multinationale virksomheder. 

Roskilde Festival har i 2016 

doneret 114.938 kr. til Women 

Deliver.Ka
tja
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Da jeg blev bedt om at skrive et essay om begrebet 
kulturel lighed til Roskilde Festivals Årsskrift tyggede 
jeg længe og grundigt på det. Skulle det handle om 

kønskultur, kropskultur, musikkultur, pop- 
kultur, kultur som brobygger eller 
grøftegraver, kultur som noget 
positivt eller noget negativt? Jeg 

tænkte, researchede, 
skriblede lidt og tænkte så 

noget mere. Der var mange 
muligheder og mange valg. 

Mine tanker blev dog hele tiden forstyrret af sidste nyt fra 
verden: Om Trump’s bersærkergang i Washington, om 
danskheds-debatten i Danmark, om drab på civile i Syrien, 
om angreb på kvinders rettigheder verden over. Det var  
ret så tungt og trist. Men i stedet for at overgive mig  
til bekymring og mismod og i stedet for at 
bære ved til negativitetens bål med et skrapt 
og skarpt ‘stram-op’-indlæg, satte jeg mig og 
tænkte over, hvad det er for en verden, JEG vil  
– med kulturel lighed in mente. Det kom der 
dette lille manifest ud af:
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Jeg vil en verden
hvor alle er født lige og frie, lige meget hvad og hvor de er født;

hvor alle har lige muligheder og mulighed for at bruge dem;
hvor alle kan tale og tro som de vil, og flere tror på hinanden;
hvor mangfoldigheden er værdsat og sætter godt nyt i gang;

hvor køn og alder er underordnet og under forandring;
hvor få har for meget, færre for lidt, og folk passer på planeten;

hvor kultur bygger broer og bånd og ikke mure af meninger og stål;
hvor nysgerrigheden vinder frem og overvinder frygten for fremtiden;

Jeg vil en verden, hvor musikken den spiller, og folk de danser. Sammen.
Jeg vil verden



Frivillig 
i Sociol     gisk 

Have
Sammen med gode forskerkolleger har jeg i de 
seneste år studeret det sociale liv i Danmarks tættest 
befolkede storby. Vel at mærke en teltby der kun er 

beboelig i tre uger om året og næsten udelukkende hviler 
på frivillige relationer. Forskningsobjektet hedder Roskilde 
Festival og består af selvorganiserede og multikulturelle 
camps, hvoraf nogle er til distortion, andre til dreams. 

At modsætninger mødes er selve motoren i den fæl-
lesskabende festivaloplevelse. Jeg kan bedst sammen-
fatte det hele som en vildt voksende sociologisk have. På 
dyrskuepladsen lever festaber, feinschmeckere, jægere og 
samlere forbavsende fredeligt side og side. Oven i købet 
under boligforhold der til slut ligner en kondemneret flygt-
ningelejr. Alverdens storbyer kan derfor lære en masse af 
dette sociale eksperiment.

Hvert eneste år opbygges et civilsamfund på bar mark. 
Medlemmerne kommer fra hele verden, så når dyrskue-
pladsen er ført tilbage til bar mark igen, lever oplevelserne 
videre som et virtuelt fællesskab med globale aflæggere. 
Og det hele løber rundt uden offentlige tilskud eller privat 
profitmageri. 

Alle opgaver knyttet til Roskilde Festival skal i prin-
cippet kunne varetages af frivillige. Festivalen har kun 
65 fuldtidsansatte. Herudover medvirker 1.500 ildsjæle, 

der hver især lægger 500-1000 timer til formålet, samt 
20.500 andre der yder 24-100 timers som frivillig indsats. 
Ideelt set burde alle festivaldeltagerne betragte sig selv 
som frivillige, så arrangørerne kunne spare nogle af de 
gratis armbånd, der fungerer som modydelse for ulønnet 
arbejde. Men erfaringerne viser, at netop på det punkt er 
der tale om en sociologisk have i fri dressur: Det har bl.a. 
vist sig vanskeligt at få folk til at rydde op efter sig selv og 
hinanden. 

Den frivillige indsats er derfor ikke kun altafgørende for  
den økonomiske bæredygtighed men også for den miljø- 
mæssige. Det er en udfordring, for heller ikke blandt de 
frivillige hører oprydning og affaldshåndtering til de mest 
populære opgaver. Vi har lavet analyser af rekrutterings-
mønstrene, der viser langt større motivation for vagttjene-
ste, billetsalg, madboder og campingservice. For slet ikke 
at tale om højstatusopgaver som musikbooking, lys og lyd.

Når det alligevel lykkes også at få mere trivielle opgaver 
løst ad frivillighedens vej, skyldes det selvdisciplin i løst 
koblede fællesskaber. Disse netværk er selvkørende og 
billige i drift, så offentlige og private virksomheder er  
selvfølgelig misundelige. For os har et centralt forsk-
ningsspørgsmål derfor været at afdække den individuelle 
og kollektive motivation blandt de frivillige. Det kan der 
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skrives tykke bøger om, men hovedresultaterne  
lader sig groft sagt illustrere ved de fire indbyrdes  
konfliktende Simpson-karakterer.

•  I den ene yderlighed har vi Lisa Simpson, der repræsente- 
rer de pligtopfyldende. De findes også i mandlige udgaver.  
Lisa og hendes ligemænd kræver reel medindflydelse og 
giver til gengæld gerne en hjælpende hånd på overtid. 

•  Det gør Bart Simpson derimod ikke. Han kan bedst beteg-
nes som armbåndsfrivillig m/k og yder kun sit minimale 
pligtarbejde i bevidstheden om, at så er der til gengæld fri 
adgang til musikken og alt det andet fornøjelige. 

•  Homer Simpson, den selskabelige, motiveres af det nære 
samvær med de andre frivillige knyttet til en bestemt 
scene eller andre faste team. Hvad der sker på resten af 
festivalen har mindre interesse – bare der er god gang  
i sjakket.

•  Sidst, men ikke mindst, finder vi Marge Simpson, den 
foreningsfrivillige m/k. Mange af denne type kommer  
slet ikke for musikkens skyld, men for at tjene nødven- 
dige penge til klublivet andre steder i Roskilde og omegn.

Pointen er vel at mærke ikke, at alle skal være som Lisa 
eller Homer. De pligtopfyldende og selskabelige kan natur- 
ligvis ikke undværes. Men i det lange løb skal der helst 
være nogenlunde balance mellem dem, der knokler, og  
alle vi andre der bidrager mere afmålt til fællesskabet  
i den sociologiske have.

Anker Brink Lund er professor, 

Dr. Phil. ved CBS Center for 

Civilsamfundsstudier og har 

i de seneste år lavet følge-

forskning på Roskilde Festival.  

Blandt andet har han medvir-

ket i projektet R2R – Fra Rio 

til Roskilde – og senest ved 

Projekt Bæredygtig Frivillig-

hed, finansieret af Tuborg- 

fondet. Blandt hans mest 

citerede publikationer er 

Domesticating the Simpsons: 

Four Types of Citizenship in 

Monitorial Democracy. An
ke
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rin

k 
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Lisa – den pligtopfyldende.

Bart – den armbåndsfrivillige.

Homer – den selskabelige.

Marge – den foreningsfrivillige.
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H  
vordan klæder man frivillige på  
til at lede andre frivillige? Det 

spørgsmål og svaret på samme har  
været udgangspunktet for en under- 
søgelse, som er bestilt af Tuborgfondet  
og foretaget af et hold antropologer. 
De har set på i alt seks frivilligenheder 
(en pantbod, trafik-/parkeringsservice,  
campingservice, en madbod, analyse- 
teamet og Avalon-scenen), som de dels  
har observeret arbejde i praksis, men 
som også har deltaget i en række 
øvelser. På baggrund af det arbejde 

har antropologerne delt både frivillige 
og ledere ind i forskellige typer. Derfra 
har man udviklet tre slags værktøjer, 
som skal testes på dette års festival. 
Håbet er, at lederne kan blive bedre 
til at motivere og fastholde frivillige. 
Det fortæller Gitte Mikkelsen, der er 
projektchef og senioretnolog ved det 
uafhængige firma Antropologerne. 

”Som frivillig leder er man ikke nød- 
vendigvis klædt på til at lede andre. 
Vores undersøgelse viser, at der er 
behov for værktøjer, så man kan lede 

mere systematisk. Både som frivillig 
og som frivillig leder har man sin egen 
måde at gøre tingene på, og det er 
vigtigt, at alle har forståelse for, at det  
er helt ok. Ikke desto mindre viser 
undersøgelsen også, at alle frivillige 
gerne vil have, at der stilles krav til dem.  
At der bliver sat nogle rammer op. Men  
da der er forskellige typer af frivillige, 
skal de også mødes af forskellige 
slags krav”, siger Gitte Mikkelsen. 

For at de frivillige bliver bedre til at 
forstå hinandens behov, har Antropo- 

Et laboratorium for
frivillighed i Danmark

De frivillige
Villads, 19 år, er frivillig 
ved et tilfælde – og fordi 
det giver ham et gratis 
armbånd

Frederik, 37 år, er frivillig, 
fordi han er stolt over at 
skabe noget sammen 
med andre

Lise, 21 år, er frivillig, fordi 
hun gerne vil hjælpe til, og 
det giver hende en gratis 
festivalbillet

Hanne, 25 år, er frivillig, 
fordi hun brænder for 
sagen, sin forening og det 
sociale sammenhold

"Jeg havde ikke råd til 
billetten så googlede bare 
frivillige, og så kom det her 
op. Troede faktisk, at jeg 
skulle stå i et tårn"

”Man møder folk her, som 
man ellers ikke ville have 
mødt, og man ses år  
efter år. Det bliver som  
ens familie”

"Der er mange, der gerne  
vil gøre noget for deres  
eget sted. Det betyder 
meget, at det er et frivilligt 
arbejde, der giver mere 
mening"

"En af de frivillige, sagde til 
mig: ’Hanne, du har jo brug 
for det her kick; du har brug 
for din legeplads” – og det 
er virkelig rigtigt! Det er dét, 
Roskilde er for mig”



logerne identificeret de forskellige 
typer af frivillige, som forhåbentlig 
skal øge forståelsen for den person, 
man leder eller bliver ledet af. Når 
lederne under dette års festival får 
de nye værktøjer i hånden, bliver de 
evalueret. Derefter vil værktøjerne 
blive gjort offentlige. Ideen er at samt-
lige frivillige ledere i hele forenings-
danmark vil kunne gøre brug af dem. 
Frivillighed på Roskilde Festival er 
dermed et slags åbent laboratorium 
for frivillighed i hele landet. 

Når Roskilde Festival er særligt 
udvalgt, er det fordi, festivalen med 
sine over 30.000 frivillige og 47 år på 
bagen er toneangivende for arbejdet 
med frivillige. I løbet af arbejdet har 
Antropologerne identificeret forskel-
lige grader af engagement. Der er 
selvfølgelig forskel på, hvor meget  
de frivillige går op i deres arbejde. 
Ikke desto mindre – fortæller Gitte 
Mikkelsen – udviser alle stort engage-
ment i forhold til at løse den opgave, 

de nu har. Det billede går igen, hvad 
enten der er tale om 32-timers-frivil- 
lige i en bod, eller om man er placeret 
tættere på festivalledelsen.

”Vores undersøgelse viser, at der 
ikke rigtigt er nogen, der gør det 
alene for at få en gratis billet. Man 
skal i virkeligheden også yde ret 
meget for at tjene billetten hjem. For 
mange begynder frivilligheden med, 
at deres venner også er det, og så har 
man en mulighed for at sove og spise 
med hinanden. Men med tiden bliver 
det overordnede fællesskab – det at 
bidrage til en fælles sag, som blandt 
andet kaster en række donationer af 
sig – prioriteret langt højere end det 
at sidde i en lejr og drikke øl”, siger 
Gitte Mikkelsen. 

Hendes og kollegernes evaluering 
af arbejdet med de tre værktøjer vil 
indgå i undersøgelsen, der dermed er 
afsluttet. Hele undersøgelsen samt de 
udviklede værktøjer vil blive tilgæn-
gelig for alle i løbet af 2018. n

De frivillige ledere
#1 ’Den ansvarsbevid-
ste beslutningstager’ 
udøver især tydelig 
ledelse

#2 ’Den nærværende 
styrkespotter’ udøver 
især tydelig ledelse

#3 ’Den hyggende 
omsorgsperson’  
udøver især uformel 
ledelse

#4 ’Den energiske 
stemningsspreder’ 
udfører især uformel 
ledelse

#5 ’Den koordine-
rende organisator’ 
udøver især praktisk 
ledelse

#6 ’Den dedikerede 
udvikler’ udøver især 
praktisk ledelse

"Jeg påtager mig gerne rollen 
som madam skrap"

"Alle kommer med noget, der 
kan bruges. Det handler om at 
se det og give dem succes, så de 
har mod på at lære mere”

"Vi kører ikke vores frivillige  
ned. Det er vigtigt, at det ikke 
bliver en dårlig oplevelse af være 
på vagt”

”Det er vigtigt at være nær- 
værende, at ville fællesskabet og 
at give kærlighed. Jeg er drevet 
af at få folk til at stråle”

”Jeg prøver at få andre til at få 
det overblik, jeg selv har”

”I dag klarede vi vagtskiftet på 
bare 10 minutter! Det er altså 
godt gået. Det må helst ikke tage 
længere end et kvarter”

År 1 – Udvikling af værktøjskasse
•  Kortlægning af ledelsen af de 

frivillige på Roskilde Festival
•  Beskrivelse af processer og 

metoder
•  Udarbejdelse af værktøjer med 

udgangspunkt

År 2 – Test og justering
•  Test af værktøjer i samarbejde 

med frivillige foreninger på  
Roskilde Festival

• Justering af værktøjskassen
•  Kobling til Roskilde Festival  

Leadership Lab

År 3 – Udbredelse til andre områder
•  Udbredelse af værktøjskasse til 

f.eks. spillesteder, idrætsorgani-
sationer og flygtningeområdet

• Evaluering

Undersøgelsen som Tuborg-
fondet foretager på Roskilde 
Festival varer 3 år
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F  
ire personer samt et helt team af frivillige blev  
i 2016 hædret på festivalens sidste dag. Det blev de 

som en del af kampagnen #RFHERO, hvor alle og enhver 
på Instagram kunne nominere en person (eller et team),  

der ydede noget helt særligt under festivalen. De endelige 
vindere blev valgt af en jury.

Kampagnen er et samarbejde mellem Tuborgfondet og 
Roskilde Festival.

Anne-Marie Skov, direktør i Tuborgfondet, siger om kam-
pagnen: ”Et simpelt ord som tak kan rykke meget. Det kan 
opmuntre dem, der allerede gør en forskel, til at fortsætte 
den gode indsats. Og det kan inspirere andre og give dem 

lyst til at være med og bidrage. Vi vil gerne slå et slag for at 
hylde dem, som gør en forskel og bidrager til fællesskaber." 

TV2 Lorry opfordrede under Roskilde Festival 2016 publi-
kum til at lave korte videoer om deres Roskilde-helt. Videoerne 

blev vist via stationens egne kanaler ligesom Roskilde Festival og 
Tuborgfondet også delte og brugte videoerne. 

#RFHERO er ikke den eneste kampagne, der arbejder på at synlig-
gøre det store arbejde, frivillige over hele landet udfører. Og ikke den 

eneste, hvor Roskilde Festival var involveret. Mere end 500 personer 
var således indstillet til prisen ”Fantastiske Frivillig”. Vinderen blev Inger 

Kristensen, der i en årrække har været formand for idrætsforeningen PGU 
Pandrup, der har 1.400 medlemmer inden for blandt andet gymnastik, løb, 
fitness og seniorklub – et ret stort antal medlemmer i et så tyndt befolket 
område. Prisen uddeles af Røde Korts i samarbejde med Coop, Roskilde 
Festival og Kræftens Bekæmpelse og gives til en person, der har overskud 

til at være noget for andre. Da prisen blev uddelt for første gang i 2015 vandt 
Merete Bonde Pilgaard, medstifter af organisationen Venligboerne, prisen. n

Hæder til 
frivillige

200
NOMINEREDE VAR MED I OPLØBET OM AT BLIVE #RFHERO 

Alle var velkomne til at nominere en medfrivillig eller leder. Kampagnen kører også 
i 2017 og 2018 og resulterer i sidste ende med at blive festivalens svar på Hollywood 

Boulevard: Roskilde Walk of Heroes som vil bestå af i alt 15 indgraverede sten.



D  
e bedste iværksætterhistorier 
handler om ydmyge begyndel-

ser. Både Google og Apple blev født  
i en garage. Tilsvarende blev de første 
spæde skridt til, hvad der senere blev 
Roskilde Festival, taget, da frivillige 
stimlede sammen for at arrangere 
en byfest i Roskilde. Ligesom det er 
tilfældet med store virksomheder, var 
et af motiverne at rejse penge. Men 
ikke med henblik på at erobre verden. 
Formålet med byfesten var at samle 
penge ind til en lejrskole. 

”Vi kan ikke sige, at Roskilde 
Festival er startet i 1932, men man 
kan sige, at de tanker, der ligger bag 
festivalen – at man samler en masse 
frivillige for at tjene penge til vel- 
gørende formål specifikt rettet mod 
børn og unge – for alvor blev sat  
i arbejde dengang i 1932”, siger Hans 

Lauritz Algreen-Petersen, som er 
tidligere formand for Roskildefonden, 
hvis eneste formål efterhånden blev 
at arrangere Roskilde Festival.

Han har samlet en 190 sider lang 
bog om fondens historie. Og i den 
kan man læse om det arbejde, der 
foregik i Roskilde Byfestkomite og 
den almennyttige forening Roskilde-
ringen for Børn og Unge. De to blev 
senere lagt sammen til Roskildefon-
den, der endelig i 2004 skiftede navn 
til Foreningen Roskilde Festival. Der 
går med andre ord en lige linje fra 
de første byfester, hvor Hans Lauritz 
Algreen-Petersen selv var med til  
at arrangere morgenkaffeborde og 
sælge lodder i tombolaen, til festi-
valen anno 2017. Byfesterne foregik 
ligesom Roskilde Festival gør i dag på 
Roskilde Dyrskueplads. Fra byfesterne  

Det hele 
begyndte 
med en 
byfest i 1932
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udviklede og 
udmøntede det 
frivillige arbejde 
sig i en række 
projekter, der 
alle er til fordel 
for børn og unge: 
Feriekolonien Roar, 
Ungdommens Hus 
og Skibet Anna Sofie. 
Projekter der alle er rigt 
fortalt i Hans Lauritz Algreen- 
Petersens værk, der har fået navnet 
”Roskilde Festivals Forhistorie”.

I 1972 samlede Roskildefonden 
den fallerede Sound-festival op.  
Det var lykkedes to gymnasieelever 
på 17 og 18 år at samle 10.000 men-
nesker til koncerter med blandt  
andre Gasolin, Povl Dissing, Alrune 
Rod og Sebastian. En imponerende 

bedrift som des-
værre økonomisk 

set var noget rod. 
De endte med  
en gæld, som  
de måtte betale 

af egen lomme. 
En grundstamme 

af frivillige, der 
generelt i øvrigt ikke 

havde den store musik- 
forstand, men jo havde erfarin-

gen med arrangementer, påtog sig 
den store udfordring at føre festi- 
valen videre. 

”Det var en kæmpe kamp de første 
år. Vi var jo bare glade amatører,  
og så var vi i øvrigt ambitiøse. Vi ville 
gerne forbedre festivalen for hvert 
år. Men for hver gang skulle vi jo søge 
om lov hos kommunen, og vi havde 

brandvæsnet og dyrlæger ude for at 
sikre, at alle regler blev overholdt. Og 
hvert eneste år skulle vi tjene penge 
nok til at kunne drive den næste.”

Roskildefondens vedtægter blev 
ændret flere gange, så man kunne 
støtte ikke bare lokale initiativer  
men også nationale og til sidst inter-
nationale velgørenhedsprojekter.

Når Hans Lauritz Algreen-Petersen 
har brugt tre år på at stå på hovedet 
i diverse arkiver, er det fordi, han er 
bange for, at denne den første del  
af festivalens historie skal gå helt 
i glemmebogen. Han har derfor gjort 
meget ud af at samle artikler og  
information om de store projekter, der 
var en slags forløbere til festivalen. 

Blandt andet kunne Roskilde  
Byfest-komite i 1932 indvie en splin-
terny feriekoloni bygget for midler 
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indkommet ved de årlige byfester  
i Roskilde, afholdt siden 1932.  
Kolonien lå ved Lyndby Strand  
i Hornsherred. Den fik navnet Roar 
efter den sagnkonge, der skulle have 
grundlagt Roskilde. 

Feriekolonien står den dag i dag, 
men bliver ikke længere drevet af 
Roskildefonden – eller Foreningen 
Roskilde Festival, som den hedder  
i dag.” 

”Frivillighed har været og er stadig 
et bærende slogan for alt dette 
arbejde. Det er jo ikke noget specielt 
i Roskilde. Det findes alle steder, og 
selv budgetter i kommuner er baseret 
på frivillighed. Det er overalt, og det  
er dejligt, men jeg er ikke desto  
mindre rigtig stolt af at have været 
med i det arbejde, der er blevet til 

Roskilde Festival”, siger Hans Lauritz 
Algreen-Petersen.

Festivalen er i dag den spraglede 
hovedaktivitet, men arbejdet for børn 
og unge er bestemt ikke glemt, bero-
liger talskvinde for Roskilde Festival, 

Christina Bilde.
”Forhistorien fungerer 

som et fundament for 
festivalen. Det er fedt 

med en musikfestival, 
men dybest set handler 
det stadig om at udvikle 
fællesskaber, der flytter 
mennesker og om at  
hjælpe børn og unge”, 
siger hun.

Formålet er nemlig  
stadigvæk at støtte huma- 
nitært, andet alment vel- 

gørende, almennyttigt og 
kulturelt arbejde – med 
særligt fokus på børn og 
unge. I år 2016-2018 er fokus 
på lighed. 

”Roskilde Festivals historie 
kan også sige noget om, 

hvordan festivalen hele tiden er i ud-
vikling. Det er ikke længere en byfest 
a la 1932, men vi er heller ikke den 
samme festival, som vi var for bare 
fem år siden” tilføjer Christina Bilde. 

Hans Lauritz Algreen-Petersens 
arbejde dokumenterer, at meget er 
forandret, men at de grundlæggende 
værdier er det samme. Som han  
selv siger:

”Det handler om den glæde og det 
samvær, man får ud af nogle oplevel-
ser, der drejer sig om at skaffe penge 
til velgørende formål vel vidende, at 
der ikke er nogen bagmænd, der  
scorer kassen og stikker af med  
pengene. De kommer os alle til gode.  
Og os gamle har så været så heldige 
at kunne give interessen videre til 
vores børn.” n

H.L. Algreen-Petersen var for-
mand i Roskildefonden fra 1975 
frem til 1986, hvor fortællingen 
om forhistorien ender. Byfesterne 
og Børnehjælpsdagene er blot 
en del af 50 års fondshistorie. Det 
190 siders lange skrift dokumen-
terer også Roskildefondens for-
handlingsprotokol samt en række 
tiltag, der alle er til fordel for børn 
og unge: Feriekolonien Roar,  
Ungdommens Hus og Skibet 
Anna. Roskildefonden skiftede  
i 2004 navn til Foreningen  
Roskilde Festival, hvis eneste 
aktivitet er Roskilde Festival. 

Gå ned af mindernes vej, eller 
bliv klogere på den tidligere 
festivalhistorie. Beretningen er 
for nyligt digitaliseret på Roskilde 
Biblioteks platform Fototeket.

Beretningen 
”Roskilde 
Festivals 
Forhistorie”

Hans Lauritz 
Algreen-Petersen.

FOTO: HOLGER VINCENTS, 
PAPERBOY
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FONDEN ROSKILDE FESTIVAL HAR DONERET 

500.000 kr.
Den 8. og 9. september 2016 blev Søndermarken på 
Frederiksberg omdannet til en platform for ungdom-

mens stemme, da Ungdommens Folkemøde, som 
er en demokratisk festival for unge, blev afviklet 

for første gang. De to solrige dage bød på morgen-
fester, shows på to scener, samtalesaloner og om-
kring 300 events i organisationernes stadepladser. 

Som en del af samarbejdet med Roskilde Festival 
lånte Ungdommens Folkemøde Rising Scenen. 

Ungdommens Folkemøde havde besøg af  
10.000 mennesker om dagen. Åbningstalen blev 

holdt af statsminister Lars Løkke Rasmussen. 
Desuden deltog blandt andre Pia Kjærsgaard, Uffe 

Elbæk, Poul Nyrup Rasmussen og Emma Holten.
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Måske var du en af de godt 2000 festivalgæster, der 
søgte om at bo i Settle’n Share under festivalen  
i 2016? Eller måske kom du forbi det nye campom- 

råde og tænkte: Hvad sker der lige her? Der er forholdsvis 
rent, morgensang under den overdækkede sejldugsplads 
midt i campen, fællespisning, games, debatter, litteratur- 
eftermiddag, leg og i det hele taget supergod stemning på 
tværs mellem alle campens beboere? 

Så har du set nogle af de første aktiviteter fra den nye 
Roskilde Festival Højskole, der havde første spadestik den 

27. marts og som slår dørene op for højskoleelever i januar 
2019 i den renoverede og ombyggede Hal 10 i Musicon- 
bydelen ved siden af festivalpladsen.

Settle’n Share bygger på samme ide som højskolen, 
at man har lyst til at bygge fællesskaber og dele med 
andre. Her skaber man selv aktiviteter, en service eller 
en begivenhed, som vil gavne mange flere end bare sig 
selv. Til sommerens festival er Settle’n Share udvidet med 
yderligere 1000 pladser for de, der vil bygge fællesskaber. 
Roskilde Festival Højskole bygger på de fagligheder, der 

Byg fællesskaber 
med Roskilde 

Festival Højskole

Christine Antorini er formand 

for Roskilde Festival Højskole, 

der åbner 1. januar 2019. Hun 

er tidligere undervisnings-

minister og har som medlem 

af Folketinget arbejdet med 

uddannelsespolitik i mange år. 

Hun har været aktiv i en række 

forenings- og bestyrelsesakti-

viteter, senest Fonden socialt 

ansvar, Sagnlandet Lejre og 

Det Kgl. Vajsenhus. Foreningen 

Roskilde Festival har doneret 

8.862.125 kr. til Roskilde  

Festival Højskole.Ch
ris

tin
e 
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rin
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ligger til grund 
for at skabe sociale og 
kulturelle begivenheder, der hvert år danner fællesskabet 
Roskilde Festival. En gang om året bliver Roskilde Festival 
den fjerdestørste by i Danmark med mere end 35.000 
frivillige og 100.000 gæster. Og det er en kreativ midler-
tidig bydel, hvor der sker meget mere ud over musik- og 
kulturoplevelser. 

Her skabes og udleves drømme om en bæredygtig  
verden med et humanitært og socialt engagement. Her 
møder man Dream City, Makerspace, et utal af spisesteder 
med alverdens køkkener og et meget aktivt foreningsliv, 
der på tværs af generationer skaber begivenheden  
Roskilde Festival. Her arbejdes med ledelse og med- 
ledelse gennem frivillige og ligeværdige relationer. Og her 
møder man en mangfoldighed af mennesker, sprog og 
forskellige livssyn, der giver os mod på verden og inviterer 
det ukendte indenfor. For det er i mødet med det ander- 
ledes, at vi styrker bevidstheden om det fælles og det, der 
rækker ud over os selv. Sagt med andre ord: På festivalen 
og på Roskilde Festival Højskole kan vi være med til at 
skabe verden og hverdagen. Hvis vi vil!

Vi hylder praksis. Vi kan skabe, og vi vil skabe. Det er 
kernen i Roskilde Festival Højskole, der bliver den første 
nybyggede almene højskole i 40 år. Vi bygger den omkring 
en gammel betonfabrik i Hal 10 på Musicon bag Orange 
Scene. Den er tegnet af de verdenskendte hollandske arki-
tekter MVRDV i samarbejde med københavnske COBE. 

Højskolen kommer ligesom festivalen til at udvikle sig 
fra hold til hold og år til år. Hvert elevhold repræsenterer 

en ny tid og får lov til 
at bygge og skabe 
deres egne projekter 

med afsæt i deres egne visioner for en bæredygtig verden. 
Højskolen bliver et urbant eksperimentarium for demo-
kratiske bevægelser, aktivt medborgerskab og større 
sammenhængskraft i samfundet. Målet er, at et ophold 
på Roskilde Festival Højskole ikke er en enkeltstående 
begivenhed. Det skal række videre og skabe værdi resten 
af livet. Det er værdier, der er brug for overalt i samfundet  
– som foreningsaktiv, på sin uddannelse eller arbejde,  
i ens boligområde eller der, hvor vi ved, der er et rum for at 
udvikle et lokalsamfund til gavn for fællesskabet.

Højskolens hovedfag udgør summen af de fag, der skal 
til for at skabe Roskilde Festival. Man vil kunne arbejde med  
Culture Management og Roskilde Leadership Lab, med  
journalistik og forandring som Global Storyteller, udvikle 
strategier for politisk kommunikation og aktivisme og  
bygge fællesskaber i DesignLab og Dream City med by-
kunst, innovation, re-design og bæredygtighed.

Men Roskilde Festival Højskole spiller også ind i den 
lange tradition, vi har i Danmark, for at etablere frie skoler. 
Frie skoler udspringer oftest af, at mennesker mødes og 
deler et ønske om at bidrage aktivt til noget, der kan skabe 
værdi for andre. Her bliver festivalens grundlæggende 
værdier og holdningsarbejde udviklet sammen med  
højskolens frie og praksisbaserede læringsrum. Det kom-
mer der en ny og tidssvarende urban festivalhøjskole ud 
af, og vi vil glæde os til at modtage alle, der vil være med til 
at bygge fællesskaber.
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Vores lille klode og vores samfund er stillet over for 
nogle kolossale udfordringer i disse år. Ekstrem og 
voksende ulighed i de fattigste lande i verden og  

i Europa, alvorlige og eskalerende klimaforandringer samt 
vind i sejlene til populistiske og fundamentalistiske 
strømninger. 

Den stigende ulighed kommer til udtryk mange steder. 
Når spændet mellem de rigeste og de fattigste når eks-
treme niveauer, og 8 mennesker ejer det samme som den 
fattigste halvdel af jordens befolkning, og når vi i Danmark 
oplever, at 7 ud af 10 danskere er blevet fattigere. Vi ser 
uligheden, når 60.000 mennesker lige nu er fanget  
i Grækenland i et urimeligt tomrum, fordi EU's medlems-

lande ikke kan finde ud af at fordele flygtninge mellem sig. 
Og endnu flere mennesker på flugt eller vandring er fanget 
uden for Europas grænser. Vi ser uligheden, når unge som 
udgør mere end en fjerdedel af verdens befolkning mange 
steder systematisk er ekskluderet fra politiske beslutnin-
ger og ikke selv kan få indflydelse på det samfund, de lever 
i. Og vi ser den, når Donald Trump med de nye aborttiltag 
politisk vil begrænse kvinders mulighed for selv at be-
stemme over egen krop. 

Den stigende ulighed skaber usikkerhed og manglende 
social sammenhængskraft – både nationalt og interna-
tionalt. Det kan virke uoverkommeligt. Vi oplever alle 
sammen ulighed – politisk, økonomisk og kulturel. Selv 

Det er også de 
små indsatser 

der skaber lighed 

500 Roskilde-gæster mødtes i 2016 og 
skabte et ‘human banner’.
FOTO: DRONOPS PRODUCTIONS
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på Roskilde Festival, en midlertidig enklave af fest, farver 
og kærlighed, er vi tvunget til at se uligheden i øjnene: 
Flaskesamlerne, der slås om panten fra et af vores ølkrus 
og opråbene fra artister fra det, vi kalder det globale syd, 
der kommer fra virkeligheder, der er forandret dramatisk 
af den stigende globale ulighed. 

Man kan som borger i det privilegerede nord føle sig 
både skyldig og magtesløs. ’Hvad kan JEG gøre?’  
spørger man sig selv. Først og 
fremmest skal man vedkende sig, 
at den indignation og vrede, man 
føler, er det vigtigste udgangs-
punkt. For denne følelse er som of-
test både udtryk for frustration og 
håb. Uden håbet ville det ikke være 
indignation, men depression man følte. Og uden frustra- 
tionen ville man ikke føle sig tvunget til at handle.

Vi kan bekæmpe uligheden ved at behandle hinanden 
med respekt og ligeværd. Og ved at have tiltro til at det 
nytter at handle sammen. Det sidste år alene har vi set 
utallige eksempler på folk, der går sammen og giver det 
modtryk, som er så afgørende. I Danmark så vi tusinder af  
danskere gå på gaden under udsagnet RefugeesWelcome, 
og over hele landet så vi danskere starte lokale grupper af 
netværket Venligboerne som et modsvar til den humani-
tære krise og den stigende fremmedfjendske stemning  
i Danmark. I Gambia har unge i årevis kæmpet for et demo-

kratisk samfund med frie og retfærdige valg, og efter års 
hårdt arbejde og måneders kampagner for et frit Gambia 
var de i december med til at vælte den siddende diktator.   
I januar gik ca. 5 millioner mennesker på gaden verden 
over under Womens March. 

I Washington D.C alene var det en halv million menne-
sker, som demonstrerede mod den amerikanske præsi-
dent Donald Trumps udmeldinger om kvinders rettigheder. 

Og når selvsamme Trump udeluk-
kende på baggrund af deres  
nationale og kulturelle baggrund 
gør det umuligt for mennesker 
at komme til USA, afføder denne 
åbenlyse uretfærdighed et modtryk 
og nye alliancer, man ikke havde 

forestillet sig: Politiske deklarationer fra store globale 
virksomheder som Starbucks og demonstrationer fra 
iværksættere i Silicon Valley. 

Om det er i Danmark, Gambia eller USA, så handler det 
om at se på muligheder for at hjælpe andre og stille os  
bag dem, som tør stille sig frem – så sker der noget. Det 
er glædeligt, at de mennesker, som ønsker forandring, 
omfordeling og omstilling til bæredygtig udvikling,  
organiserer sig – uanset om vi sidder i landsbyen, virk- 
somheden, kommunen eller staten – såvel i Gambia som  
i Danmark. Det er de små indsatser, der samlet set skaber 
de store forandringer.

Det er også de 
små indsatser 

der skaber lighed Liv Maria Detlif er strategisk 

rådgiver for Mellemfolkeligt 

Samvirke med særligt fokus 

på unge, aktivisme og sociale 

bevægelser. Mellemfolkeligt 

Samvirke er en menneskeret-

tighedsorganisation, hvis mis-

sion er at bekæmpe fattigdom 

og fremme lighed. Vi arbejder 

sammen med fattige og 

ekskluderede unge og kvinder 

over hele verden for at skabe 

handlerum for alle, der vil tage 

et medansvar for en global 

bæredygtig udvikling. Li
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J  
eg håber, at festivaldeltagerne vil  
bruge anledningen til at tænke 

over, hvor privilegerede de er. Vi tager 
ofte vores privilegier for givet og først, 
når nogen peger på dem, kan man se, 
hvad de betyder,” siger Jakob Fenger.

Han er en del af kunstnergruppen  
Superflex, der sidste år inde på festi- 

valpladsen i Art Zone opførte tre  
VIP-lounges reserveret til pantsamlere. 
Her var to måltider om dagen, bløde 
sofaer og mulighed for at oplade 
mobiltelefoner og for at få drikke-
varer. De tre lounges er inspireret 
af, at stjernearkitekterne Toyo Ito 
og Herzog de Meuron har designet 
førsteklasses-flagship stores for de 
internationale modebrands Prada, 
Tod’s og Miu Miu.

”Der er tale om ekstravagant  
arkitektur, som skal udstille luksus- 
produkter, der er så dyre, at de færreste  
i verden har råd til dem. Vi gør i Art Zone  
den eksklusive arkitektur tilgængelig  
for de laveste i samfundet,” siger Jakob  

Fenger og fortsætter: ”På festivalen  
bliver de økonomiske fordele i sam- 
fundet særdeles tydelige. Her kommer  
de fleste deltagere for at slappe af og 
feste, mens de fattigste er på hårdt 
arbejde midt i festlighederne. Derfor 
har vi ønsket at vende det på hovedet 
og give dem, der normalt ikke er pri-
vilegerede i samfundet nogle særlige 
privilegier”, forklarer Jakob Fenger.

Festivalen fik i 2015 en del hug  
for, at køerne til pantaflevering var alt 
for lang. Visse af pantsamlerne måtte 
stå der i syv-otte timer. Det rettede  
festivalen op på i 2016, hvor man 
blandt andet lavede særkøer til sam-
lere med mere end 100 stykker pant. 

P  
antsamlere løser en vigtig op-
gave for festivalen. De er med  

til hurtigt og effektivt at holde cam-
pingområder og festivalpladsen rene. 
Ikke desto mindre har der i årevis 
været en tendens til dårlig stemning  

mellem pantsamlere og andre festival- 
gæster. For at afhjælpe den dårlige 
stemning og forebygge eventuelle 
konflikter vil festivalen gøre en ind-
sats for at anerkende pantsamlerne 
og deres arbejde og lade det smitte af 

på andre festivalgæster. Det fortæller 
Sanne Stephansen, der er en af to 
hovedpersoner i projektet Responsi-
ble Refund.

”Det begyndte i 2015, da Anna, 
en festivalgæst, undrede sig over de 
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Festivalens 
sande VIP’s: 
Pantsamlerne

En kasket siger mere 
end 1000 ord

"
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Oven i de logistiske forbedringer blev 
pantsamlerne desuden begunstiget 
med VIP-lounges. 

En af brugerne, Michael fra Nigeria, 
vil spare op til en uddannelse. Han har 
følgende gode råd til festivalfolket:

”Lad være med at knuse dåserne  
– vi skal nemlig rette dem ud bag- 
efter”, opfordrer han og foreslår  
desuden, at man lægger sin pant 
uden for lejren.

En anden pantsamler, Kelly, der 
ligeledes er fra Nigeria, er så glad for 
VIP-loungen, at han da ikke skal være 
alene om fornøjelsen:

”Jeg tager min kone med hertil en 
dag,” lover han. n

meget lange pantkøer, der var det 
år, samt hvilke vilkår pantsamlere 
egentlig har på festivalen. Og så 
spurgte hun mig, der var frivillig, om 
jeg vidste, om pantsamlerne ligesom 
festivalens frivillige har nogle særlige 
vilkår,” siger Sanne Stephansen.

I dag er festivalgæsten, Anna  
Mathilde Jensen, og Sanne Stephansen  
ansvarlige for projektet Responsible 
Refund, som blev rullet ud for første 
gang i 2016. Sanne, Anna og 15 andre 
frivillige kastede sig over et pilot- 
projekt, hvor de ville afprøve, hvad 
nogle simple forbedringer af arbejds-
vilkårene for pantsamlerne ville gøre 
af forskel – både for pantsamlerne  
og for stemningen. 

”Vi satte håndvaske op, delte 
handsker ud og organiserede pause-
områder; et overdækket område med 
sofaer, mobilopladning og hurtig ad-
gang til toiletter der, hvor de afleverer 
deres pant. Vi ville gerne vise pant-
samlerne, at festivalen anerkender og 
værdsætter deres arbejde på festiva-
len,” fortæller Sanne Stephansen.

En vigtig brik i arbejdet på at 
forbedre stemningen mellem pant-
samlerne og festivalgæsterne har 

været at uddele noget så simpelt som 
en kasket med festivalens logo til 
pantsamlere. Kasketten kan fungere 
som en slags uniform, der viser, at 
pantsamlere gør en vigtig indsats. 
Kasketterne blev delt ud af 15 frivil-
lige, der samtidig gik i dialog med 
pantsamlerne for at indsamle viden 
omkring deres forhold på festivalen. 
At det endte med en kasket, blev 

resultatet af en lang række overvejel-
ser. Anna Mathilde Jensen og Sanne 
Stephansen havde tænkt på, om pant-
samlerne ligesom de frivillige skulle 
udrustes med veste for på den måde 
at signalere pantsamlernes forbin-
delse til festivalen. Men da veste på 
festivalen signalerer en person, som 
man kan få hjælp og rådgivning af, 
blev den ide hurtigt forkastet. I stedet 
faldt valget på kasketten, der i øvrigt 
både beskytter mod sol og regn.

”Vi har jo ikke opfundet den dybe 
tallerken, og vi ved da også godt, at 
det tager tid, før festivalgæsterne læ-
rer betydningen af kasketten at ken-
de. Men vi er sikre på, at når festivalen 
gør noget for pantsamlerne, signa-
lerer det klart, at der også er plads til 
dem,” siger Sanne Stephansen. 

Den indsamlede viden og de suc-
cesfulde erfaringer fra 2016 bruger 
Responsible Refund under årets 
festival, hvor en del elementer bliver 
gentaget. I år skal mere end dobbelt 
så mange fungere som ”pantguider”  
i og omkring de store pantboder. n

7.000.000
STYKKER PANT BLIVER HÅNDTERET 

HVERT ÅR PÅ FESTIVALEN 

600-700 pantsamlere kommer fra hele 
verden. Nogle er studerende, der vil tjene til 

festivalbilletten – andre tjener til familien.
Der er også frivillige pantsamlere, som 

kan genkendes på deres pantveste. 
De samlede i 2016 ind til organisationer 
som SIND Ungdom, Gadens Stemme og 

Gadens Symfoni.
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Til hver Roskilde Festival kan publikum købe en Making a Change-billet, som direkte 
støtter et udvalgt initiativ. I 2016 var det udvalgte projekt Kompis Sverige. 
Tegneren Sebastian McGee har her 
illustrereret ideen bag Kompis:





PUBLIKUMS MAKING A CHANGE-DONATION BELØB SIG TIL 

166.000 kr.
Kompis Sverige er en venskabsordning, hvor nye svenskere bliver 
matchet med mere etablerede svenskere. Som venskabspar lærer 
man nye kulturer at kende og bliver på den måde en del af et større 
fællesskab. Gennem interviews matches man to og to og forpligter 

sig til venskabet i et halvt år. Med en svensk ven kan nyankomne 
både lære svensk og komme tættere på det svenske samfund, 

mens de etablerede svenskere får mulighed for at møde en person 
fra en anden baggrund og kultur. Roskilde Festival toppede  

donationen op til i alt 500.000 kr.



I  
dræt virker som medicin for mig. 
Jeg har fået det bedre, jeg har fået 

mere energi og selvtillid, og jeg har 
faktisk undgået en indlæggelse ved at 
spille badminton”.

Det fortæller Margit Breitenstein fra  
Idrætsforeningen SIR 98. Som navnet 
fortæller blev foreningen startet i 1998,  
og den tilbyder i dag yoga, svømning, 
boldspil, styrketræning og mange 
andre former for idræt til psykisk 
sårbare i Roskilde. SIR står for Sinds- 
lidendes Idrætsforening i Roskilde.

”Målet er at skabe netværk og 
bedre trivsel for vores medlemmer. 
Det handler om at være en del af et 
fællesskab og få bevæget sig. Det kan 
føre til bedre humør, mere nærvær, 

bedre samarbejde med andre og så 
videre”, siger Lars Hansen, der har 
været en del af foreningen i seks år  
– de seneste fem som formand.

Medlemmernes alder går fra ung 
til 70, kontingentet er lavt, og aktivi-
teterne foregår stort set, som man 
kender det fra ’almindelige’ idrætsfor-

eninger. Dog tilbyder SIR 98 lidt mere 
støtte til udøvende.  

”Hos os er der plads til at have en 
dårlig dag. Man kan komme, som 
man er. Vi har altid små hold og to 
instruktører, så en kan gå fra, hvis det 
er nødvendigt. Vi sender også en sms 
eller følger vores medlemmer hen 
til aktiviteten, så får man flere med”, 
fortæller Helle Holtegaard Clausen, 
idrætskoordinator og instruktør i SIR 98.

Foreningen hviler bestemt ikke på 
laurbærrene. SIR 98 er nu også blevet 
en del af projekt, hvor foreningen 
sammen med en række andre aktører 
arbejder vil hjælpe unge psykisk sår-
bare til at få et arbejde eller komme  
i gang med en uddannelse. n

Det handler om 
at være en del af 

et fællesskab

"

FORENINGEN ROSKILDE FESTIVAL 
DONEREDE 

25.000 kr.
Sir 98 er en af 10 lokale foreninger, der blev 

støttet i forbindelse med arrangementet 
Frivillig Fredag, der blev afholdt 

30. september 2016.

43



Sine – 33 år

Jeg startede i et terapiforløb for nogle år siden. Jeg kendte  
slet ikke mig selv og anede ikke, hvornår jeg var sur, ked af  
det eller bange.

Der var en pige, som forklarede mig, at når man begynder at 
kunne mærke sig selv, så føles det som om, man kommer til at 
vælte en reol fuld af værktøj: Man raver rundt i blinde og aner 
ikke, hvor noget skal være, i hvilken kasse og på hvilken hylde. 
Men på et tidspunkt får man styr på det meste af værktøjet.  
Og resten sætter man bare ud til storskrald.
 
Det er svært at bede om hjælp. Det kan også være svært at 
tage imod hjælp, når man får den. Og når så man tror, man har 
overvundet sig selv og har overstået det værste… så starter 
det rigtige arbejde. Alt det arbejde man skal igennem med  
sig selv, med alt hvad det bærer med sig af nedture og  
frustrationer, der kommer op til overfladen. 
 
Og så en morgen står man op til en dag, hvor man ser alting 
anderledes og pludselig kan mærke, at man har flyttet sig.
 
Jeg sku' ikke ha' noget hjælp. Ikke på vilkår! 
Jeg er taknemmelig for, at jeg fik det alligevel.

Dina – 30 år

Når jeg kigger tilbage på min opvækst med en stedfar, der 
drak, så har det været en tid, hvor jeg har været meget 
alene og ensom. Jeg havde det bedst ved at bruge tiden for 
mig selv, og lave noget jeg godt kunne lide. Var en pige som 
havde brug for at ha’ kontrol over alt omkring mig og hele 
tiden have et overblik over sociale situationer.

Min skyggeside er, at jeg er en meget indadvendt person. 
Har svært ved at være social med mange mennesker og 
har præsentationsangst under pres. Jeg er god til at være 
omsorgsfuld og føle empati, da jeg ikke ønsker, at nogen 
anden skal føle eller opleve den opvækst, jeg har haft.
 
Det har hjulpet mig at gå i gruppebehandling og forstå mere  
om den barndom, jeg har haft, og hvorfor jeg var den person,  
jeg var. Det har lært mig at blive mere udadvendt, social og 
åben overfor nye mennesker, som jeg lærer at kende. Jeg er 
blevet bedre til at håndtere bestemte situationer.

LUA er en del af Landsforeningen Lænken: 
www.lua.dk



LUAs udstilling Voksenbarn viser 
en række portrætter af voksne, 
der har gjort op med skammen fra 
barndommen. Udstillingen bliver 
vist på biblioteker rundt omkring 
i landet og er i øvrigt også at finde 
på Roskilde Festivals hovedkontor.
FOTO: LARS WASS

Lænkens Unge Ambassadør, LUA, er 
et foreningsfællesskab for personer, 
der er vokset op i familier, hvor en 
eller flere forældre har haft  
et misbrug af alkohol. 

LUA arbejder for at:
•  Vise mangfoldigheden blandt børn 

af alkoholafhængige og synliggøre 
deres ressourcer.

•  Fremme børneperspektivet  
i samfundsdebatten og alkohol- 
behandlingen med baggrund i egne 
erfaringer.

•  Skaffe midler til at igangsætte 
nye gruppebehandlingsforløb for 
voksne børn af alkoholafhængige 
over 25 år.

•  Skabe muligheder for, at børn fra 
familier med alkoholproblemer  
får behandling og hjælp til at hånd-
tere følgerne af opvæksten  
– uanset alder.

Anders – 28 år

Som barn var jeg meget bange for alt og altid på vagt. Jeg 
udviklede hurtigt to personligheder. Hjemme var jeg en lydløs 
skygge, der bevægede sig langs panelerne og ellers sank ind 
i min rige fantasiverden. I skolen var jeg mere udadvendt og 
glad og undgik alt negativ opmærksomhed. Vi legede næsten 
aldrig hjemme ved mig, og jeg spiste og sov tit hjemme hos 
venner. Ingen skulle vide, hvad der forgik derhjemme...

Som ung forvandlede min frygt sig til vrede. Jeg kunne ikke 
koncentrere mig i skolen og lavede aldrig lektier. Min opdeling 
af min personlighed blev mindre skarp, og jeg vidste ikke  
længere, hvem jeg var. Jeg var ingen af de to, så hvem var jeg 
så? Dette gjorde mine teen-age år og ungdom til et rent  
helvede. Jeg festede mere og mere, og drak mere og mere. 
Først var det bare sjovt, men i midten af tyverene begyndte  
jeg at få sammenbrud. 
Jeg kunne ikke mere... holde det hemmeligt... 

Specielt min søster hjalp mig væk fra glidebanen, da det gik 
helt galt, og fik mig til en psykolog. Derudover har min kæreste 
været ved mig hele tiden og støttet og sparket til mig på  
samme tid. Derefter har jeg været i Lænkens VBA-forløb, 
hvilket klart er det, der har gjort det udslagsgivende, og hjulpet 
mig til at finde styrken og selvtilliden frem i mig selv, ved at 
lære, at jeg er vigtig og har ret til at være her.

ROSKILDE FESTIVAL HAR DONERET 

41.000 kr.



Tirsdag aften den 28. juni under opvarmningsdagene 
til Roskilde Festival 2016, rundt omkring FLOKKR- 
teltet i Rising City på Camping West ændrede den 

glade og ubekymrede festivalstemning sig brat. Klokken 
var omkring 19.30, og rundt om teltet sad festivalgæster 
og græd. Det bratte stemningsskift skyldtes, at de havde 
overværet Trampolinhusets rwandiske fashiondesigner 
Dady de Maximos modeshow “If the Sea Could Talk”. 
Modeshowet er en hyldest til de druknede flygtninge, som 
ikke nåede over Middelhavet, fordi deres både sank, og 
ingen var der til at samle dem op. Men det er også en 
hyldest til menneskeheden, til mangfoldigheden, skøn- 
heden og elegancen, som udtrykkes i Dadys kollektion.  
Og det var netop den kobling mellem det skønne ubekym-
rede liv og dets navnløse afslutning på havet, som rørte  
de forbipasserende festivaldeltagere. Når man er på 

Roskilde Festival, er det let at spejle sig i skønheden og 
festen, men det viste sig at være lige så let at spejle sig i de 
tabte liv på havet.

Hvad er et menneskeliv værd? Er der liv, som er vær-
diløse? Hvorfor beslutter et menneske sig for at risikere 
døden? Hvor langt rækker mit ansvar? Hvad kan fælles-
skabet forvente af individet? Hvad kan du forvente af 
fællesskabet?

Det er spørgsmål, som sikkert har gået gennem hovedet 
på mange af de berørte den aften. 

I Trampolinhuset har vi en klar holdning: De mennesker 
der bor i Danmark – uanset hvorfor – skal behandles med 
betingelsesløs gensidig respekt og dermed naturligvis  
inddrages i demokratiets processer. Som samfund står 
vi os bedre ved at byde gæsterne velkomne og give dem 
værktøjerne til at træde ind i rollen som aktive medborgere,  

Hvem er det egentlig 
der skal integreres?

Morten Goll er medstifter og 

daglig leder af Trampolinhuset. 

Morten er billedkunstner fra 

det Kgl. Danske Kunstakademi 

og Otis College of Art & Design 

i Los Angeles (1999). Trampolin- 

huset er et medborgerhus for  

asylansøgere, flygtninge og 

andre danskere. Huset har ud- 

viklet en unik model for tidlig 

integration gennem demokratisk  

inddragelse, praktisk kompe-

tenceudvikling, undervisning, 

kulturelle og politiske aktivite-

ter samt socialt netværk.M
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ikke mindst på arbejdsmarkedet, frem for at nedbryde dem 
til klienter i det nuværende asylsystem. Vores vigtigste 
værktøj i den proces er en velfungerende demokratisk 
proces, som vi gør til motor for integrationen. Men mens 
mange tror, at Trampolinhuset er sat i verden for at hjælpe 
asylansøgere, er det faktisk omvendt. Vi er sat i verden 
for at bede asylansøgerne om deres hjælp til at udvikle en 
mere inkluderende demokratimodel.

Den demokratiske integrationsmodel, som huset har ud- 
viklet over de seneste seks år, handler om at tage ansvar for  
hinanden og give hinanden plads. Den fokuserer på mødet 
mellem mennesker og på at skabe et trygt rum, hvor mødet  
kan foregå, fordi den enkeltes tryghed er en betingelse for,  
at vi tør åbne os for hinanden. Når det lykkes, sker der noget  
magisk mellem mennesker. I stedet for bare “at være” får  
man pludselig plads til “at blive til”. Og så vokser et nyt ’os’ 
frem, som giver plads til, at hver og en af os kan folde sig ud. 

Set på den måde er integration en gensidig proces, som 
forandrer alle parter, men danskerne er desværre nogle 
af dem, der har sværest ved at gå ind i den. Vi er fyldt med 
fordomme om os selv og andre. Vores Roskilde Festival- 
team på 34 Trampolinhus-folk havde en fantastisk ople-
velse på festivalen, men nogle af dem, der kommer fra 
afrikanske lande, oplevede også, at når arbejdet var forbi, 
og de befandt sig på egen hånd blandt et overvældende 

opbud af hvide gæster, kunne de blive forvekslet med 
flaskesamlere. For nogle festivalgæster kan det desværre 
bringe det værste frem i dem at møde mennesker, der 
både er nederst i det sociale hierarki og sort i huden.

Derfor er det så vigtigt, at Roskilde Festival havde fokus 
på lighed i rettigheder i 2016 og i 2017 retter blikket mod 
kulturel lighed.

Om nogen så ved vi i Trampolinhuset, at det her er et 
samfundsmæssigt problem, som Roskilde Festival ikke har  
skabt, og at den nødvendige holdningsændring ikke kan 
skabes på en uge. Der er tale om et komplekst problem, for 
de flaskesamlere, som vi taler om her, er ikke en del af den 
autoriserede indsamling, som drives af fx. Folkekirkens 
Nødhjælp. De er uorganiserede driftige festivalgæster, der 
forsøger at skaffe til dagen og vejen. Spørgsmålet er, om 
det er muligt at lave strukturelle ændringer i organisationen,  
så flaskesamlergæsterne får et mandat i en demokratisk  
proces? Roskilde Festival har allerede påtaget sig  
ansvar for konfliktforebyggelse og den sociale dynamik 
blandt festivalens gæster, og ledelsen kan gå forrest  
i kampen for at nedbryde fordomme og styrke empatien 
mellem de mange forskellige gæster. Reaktionerne på 
Dady de Maximos modeshow giver håb. Og de viser, at vi 
har brug for verdens “flaskesamlere”. Ikke til at samle  
flasker, men til at hjælpe os med at blive integreret i verden.
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P  
å den græske ø Lesbos ople-
vede Dansk Flygtningehjælp 

sidste år, hvordan deres modtagelejr  
bygget til at håndtere kun 400 men- 
nesker var ved at blive løbet over 
ende af flere tusinde flygtninge. 

Dansk Flygtningehjælp har ry for  
at være blandt verdensmestrene  
i at bygge flygtningelejre, men ikke  
desto mindre var situationen på 
Lesbos anderledes end noget, de 
tidligere havde prøvet. To af Roskilde 
Festivals sikkerhedsfolk, Morten 
Therkildsen og Jesper Nielsen, tog 
derfor afsted til Lesbos for at dis-
kutere mulige løsninger med Dansk 
Flygtningehjælp.

”Normalt skal beboerne grundet 
borgerkrig eller naturkatastrofer 

opholde sig i en lejr i måneder eller 
år, mens de venter på at kunne vende 
hjem. Men lejren på Lesbos er et 
transitknudepunkt og altså nærme-
re en hovedbanegård end en by, og 
det skaber nogle helt andre behov”, 
fortæller Jesper Nielsen, der hvert år 
under Roskilde Festival har ansvaret 
for sikkerheden ved porte til både 
indre plads og camping og desuden 
håndterer sikkerheden ved åbningen 
af camping.

”Mine erfaringer passede derfor 
godt til en situation, hvor flygtninge 
ofte blot opholdt sig i lejren i få timer 
eller dage”, forklarer han. 

Selv om det kan virke absurd  
at drage paralleller mellem en for-
færdelig situation og årets festlige 

højdepunkt, så findes der en del 
ansvars- og planlægningsmæssige 
ligheder.

”Særligt omkring ledelse og kom-
munikation kunne vores erfaringer fra 
festivalen nærmest overføres én til 
én”, siger Jesper Nielsen.

Morten Therkildsen, der er 
Roskilde Festivals sikkerhedschef, 
supplerer: ”Der er grundlæggende 
tre parametre at skrue på. Hvordan 
omgivelserne er designet, hvordan 
man informerer – og det vil sige både 
personale og gæster, som vi plejer at 
sige, og så management. Og det var 
dejligt at kunne tage vores erfaring 
fra festivalbranchen og kunne  
bidrage med i den store verden,  
siger Morten Therkildsen, der har 

Roskilde-løsninger 
på Lesbos

48



stor respekt for det arbejde, Dansk 
Flygtningehjælp udfører.  

Tre lavpraktiske anbefalinger
De erfarne sikkerhedsfolk opdagede 
hurtigt, at lejrens mange organisa- 
tioner kunne blive bedre til at sam- 
arbejde om ledelsen.

”Ligesom på Roskilde Festival kan 
man sige, at der er tre ledelseslag. 
Øverst er myndighederne, der sikrer 
ro og orden. Derunder er der drifts-
organisationen, som i lejren var de 
professionelle nødhjælpsarbejdere, 
og de får hjælp til praktiske opgaver 
– som f.eks. at uddele tøj og tæpper  
– fra en række frivillige organisa- 
tioner”, fortæller Jesper Nielsen og 
fortsætter:

”Vi fortalte derfor, hvordan man 
kan få folk fra forskellige organisa- 
tioner til at trække i samme retning 
ved eksempelvis at samle medarbej-
derne i en briefing og ensrette ledel-
sesprocesserne” fortæller han. Dette 
råd bidrog til en tydeligere struktur 
og gav de mange engagerede et klart 
billede af, hvad dagen ville bringe af 
arbejdsopgaver.

Skilte skabte forvirring
Jesper og Morten lagde også mærke 
til, at de forskellige organisationer 
i deres skiltning brugte forskellige 
symboler og sprog. Det var noget,  
der bidrog til forvirringen i en lejr,  
hvor hver dag bragte nye gæster,  
der hverken kunne finde rundt eller 
talte samme sprog. Derfor anbe- 
falede de organisationerne at  
bruge tid på at lave ensartet skiltning 
med letforståelige piktogrammer  
og kom med en række tips til, hvor  
det ville være smartest at hænge 
skiltene op.

”Der er jo en grund til, at vi der-
hjemme har et skilteteam, som lige 
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ved, hvordan det skal gøres”, siger 
Jesper Nielsen.

En sidste anbefaling drejede sig 
om et velkendt Roskilde-fænomen, 
nemlig køen. I lejren opstod der af 
og til problemer i køen til registre-
ringscenteret, hvor mennesker med 
nerverne uden på tøjet kunne havne  
i indbyrdes konflikter. Her var anbe- 
falingen klar: ”Hvis man skal lave en 
kø til flere tusinde mennesker, skal 

man have en kø-manager, der laver 
en struktur over køen og forvent-
ningsafstemmer med de ventende 
om, hvornår de kan komme til. Det gør 
vi også på Roskilde Festival, hvor vi 
kan se, at det er med til at skabe ro”, 
fortæller Jesper.

En tankevækkende rejse
Selvom Jesper Nielsen siden foråret 
har fulgt med i nyhedsdækningen af 
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flygtningesituationen, har det ikke 
kunnet konkurrere med det stærke 
personlige indtryk, som hans rejse 
har gjort.

”Der var ingen begrænsninger for, 
hvem vi kunne tale med, og den slags 
snakke sætter ens eget liv i perspek-
tiv”, fortæller han.

Også Morten Therkildsen er 
kommet hjem med en lang række 
erfaringer.

”For det første har jeg jo lært Jesper  
meget bedre at kende, og det at få 
afprøvet vores færdigheder i nogle 
andre rammer har helt sikkert også 
gjort os klogere på det arbejde, vi ud-
fører på festivalen. På det personlige  
plan var det helt overvældende at tale  
med de mange flygtninge, som har 
mistet så meget på deres vej og kæmper  
med alt, hvad de har for at skabe et 
bedre hjem til sig selv og deres fami-

lier. De er ikke anderledes end du og 
jeg”, siger sikkerhedschefen. 

Begge kan konstatere, at de igen- 
nem deres arbejde på festivalen har  
opbygget kompetencer, der kan bruges  
i hele verden og endda i verdens brænd- 
punkter. Som Jesper Nielsen siger: 

”Det er fedt at mærke, at man er 
vokset med de frivillige opgaver, og at 
de kan bruges i et af verdens brænd-
punkter”. n
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FORENINGEN ROSKILDE FESTIVAL 
DONEREDE 

110.000 kr.
Projekt Beat er en frivillig social forening, 

hvis indsats handler om at motivere og 
inspirere udsatte unge til at bryde med 

negativ social arv. Donationen var en del 
af Roskilde Festivals årlige julehjælp og 

gik dels til foreningens generelle indsats 
og dels til en juleturne, der gik til bosteder 
med unge, hvor der blev holdt julearrange-

menter som blandt andet bestod af op- 
trædener fra unge mønsterbrydere til  
inspiration for de unge på bostederne.  

Turneen var en del af foreningens generelle  
formål, som er at støtte og fortælle historier  
omkring mønsterbrydere og danne et fæl-

lesskab omkring foreningens initiativer.
www.facebook.com/projektbeat
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M  
askiner og fabrikker er rød-
glødende af plastikproduk- 

tion, og vi mennesker er storforbru-
gere af engangsmaterialer. Plasten 
hober sig op i naturen på grund af 
materialets styrke og holdbarhed.  
Det går særligt ud over verdens- 
havene, hvor der i 2050 vil være mere 
plastik end fisk, hvis udviklingen 
fortsætter.  

Det arbejder organisationen 
Plastic Change på at ændre. Miljø-
biolog Henrik Beha Pedersen og en 
lang række frivillige kræfter står bag 

den selvstændige og folkeoplysende 
organisation med mange både nati-
onale og internationale samarbejds-
partnere. Basen er at finde i Danmark, 
og startede hjemme hos Henrik Beha 
Pedersen selv. 

”Vi startede 10 mennesker på 
min private adresse og er nu rykket 
til bestyrelsesformandens kælder. 
Men det er et positivt problem med 
faciliteterne. Det tænker vi ikke rigtig 
over,” siger han. 

Plastic Change har eksisteret siden 
2014, og organisationen arbejder på 

FORENINGEN ROSKILDE FESTIVAL 
DONEREDE 

100.000 kr.
Organisationen Plastic Change har eksisteret 
siden 2014. Formålet er at sætte plastikfor-
urening på dagsordenen over for industrien, 

politikere og befolkningen. Oplysnings-
projektet indebærer ikke alene beskeden 
om plastikkens destruktive indvirkning på 
miljøet. Det indebærer også et konstruktivt 
arbejde, der undersøger, hvordan plastik- 

forbruget kan genbruges og sluttes i cirkler, 
så plasten ikke ender i naturen.

Stop plastikvokseværket
FOTO: CHRIS JORDAN/PLASTIC CHANGE
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at sætte plastikforurening på dagsordenen over for industrien, 
politikerne og befolkningen. 

Plastic Change’s oplysningsprojekt indebærer ikke alene 
beskeden om plastikkens ødelæggende indvirkning på miljøet. 
Det er også et konstruktivt arbejde, der undersøger, hvordan 
plastikforbruget kan genbruges og sluttes i cirkler, så plasten 
ikke ender i naturen. Eller på spisebordet.

”Til daglig sidder vi med forskning, sparring og viden. Plastik-
forureningen er simpelthen en problematik, vi bliver nødt til at 
arbejde med. Det er så akut, og der er ikke rigtig andre spillere. 
Men det gør os endnu mere dugfriske og ambitiøse,” siger  
Henrik Beha Pedersen. 

Med det mål at bekæmpe plastik i havet har Plastic Change 
indledt et samarbejde med Det Økologiske Råd og Plastindu- 
striens brancheorganisation i Danmark. De tre interessenter  
har tilsammen udviklet projektet ”Et hav af muligheder”, der  
i 2015 fik en bevilling fra Villum Fonden og Velux Fonden på  
i alt 8.9 millioner kr. Pengene skal bruges til at gennemføre  
fem projekter, der skal involvere den danske befolkning og  
føre til aktiv handling imod den stigende mængde plastik, der 
ender i havet.

Projekterne skal resultere i systematisk viden om, hvor me-
get plastik der findes i vores miljø, i vores muslinger og fisk, hvil-
ket på lang sigt skal føre til reducering af forurening. Projekterne 
skal desuden demonstrere nye måder at genanvende plastik på 
og anvise, hvordan lokalbefolkninger selv kan beskytte deres 
miljø imod mere plastikforurening. n

Genbrug af cykler 
kompenserer for 
CO-udledning

Solceller tænder 
afrikanske lamper

Fonden Roskilde Festival har doneret 
60.870 kroner til Velafrica. Organisationen 
genbruger cykler i Schweitz og sender 
dem til Afrika. Samtidig med at fremme 
social integration for arbejdsløse og han-
dicappede i Schweitz, fremmer projektet 
CO2-fri transport og erhvervsudvikling  
i Afrika. Ved at støtte Velafrica kompen-
serer Roskilde Festival for en udledning 
på 400 tons CO2 svarende til festivalens 
årlige forbrug af elektricitet, gas, diesel, 
benzin og varme – festivalens hoved- 
kvarter, værksteder og depoter i stedet  
for ’H11 og Vor Frue’.

Fonden Roskilde Festival har doneret 
240.000 kroner til Vedvarende Energi.  
Organisationens internationale afdeling  
i Vestkenya har startet et projekt, der over  
otte måneder vil installere 200 mindre  
solcelleenheder (Solar Home Systems)  
i hjem uden adgang til el. Enhederne be-
står af en 8w solcelle, 2 indendørslamper, 
en transistorradio, en lygte og opladnings-
konsol til mobiltelefoner, lygte og radio  
og erstatter afbrænding af petroleum, 
som er både meget dyr indkøb og meget 
miljøskadelig. Donationen bidrager til 
CO2-reduktion og produktion af ny ved- 
varende energiproduktion.

Roskilde Festival har sat ind med enkelte skridt mod et miljø uden 
plastikforurening: Alt plastikservice på festivalen er miljøvenlig, arm-
båndene til frivillige er af stof, og festivaldeltagerne opfordres til at 
bruge drikkedunke frem for engangsplastikflasker. 
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V  
idste du, at gennemsnitsalde-
ren er omkring 40 år i Sierra 

Leone? Det er en af verdens korteste 
levealdre. Og vidste du, at over halv-
delen af skolebørnene i Zimbabwe 
ikke sidder ved stole og borde men på 
jorden? Det er to ud af mange proble-
mer Ingeniører Uden Grænser (IUG) 
tager stilling til. 

IUG er en teknisk-humanitær  
organisation, der er baseret på frivi-
lighed. Organisationens drøm er en 

verden uden fattigdom. I 2016 levede 
10,7 procent af verdens befolkning 
under fattigdomsgrænsen. Det viser 
en rapport fra Verdensbanken. Ambi-
tionen kan virke uoverkommelig, men 
IUG er ved godt mod.

”Vi arbejder for bedre levevilkår for 
verdens fattige, og det er faktisk sim-
pelt. Selv om fattigdom er en kæmpe 
størrelse, tror vi på, at vores hånd-
gribelige bidrag kan ændre noget. Vi 
kan for eksempel sætte ind med en 

brønd i en fattig landsby. Så sørger 
vi for at sætte en håndpumpe op. På 
den måde er der lettere adgang til 
rent vand, og det kan faktisk ændre 
sundheden dramatisk i en landsby. 
Når vi er ude at tale med familierne, 
fortæller de, at deres børn bliver 
sundere. De har ikke lige så mange 
sår og udslæt, og i sidste ende bliver 
der brugt færre penge på hospitals-
besøg,” siger sekretariatschef i IUG, 
Dorte Lindegaard Madsen.

Ingeniører 
bygger en 
bedre fremtid
for fattige
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Kernen i arbejdet er hjælp til  
selvhjælp. IUG vil ikke bare være  
byggemestre men give mennesker  
i fattige de rette værktøjer til at kunne 
hjælpe sig selv i hverdagen. Derfor  
er IUG’s mantra ikke alene at være 
gode til det tekniske. De vil også 
lære fra sig. 

”Verdens fattige skal kunne hjælpe 
sig selv, og ikke være afhængige af 
os. Vi undersøger menneskers evner, 
så de selv kan gøre noget og for 

eksempel opnå en ejerskabsfornem-
melse over for eksempel solceller 
eller føromtalte brønd”, siger Dorte 
Lindegaard Madsen.

IUG blev grundlagt i 2011 af tre 
pensionerede ingeniører. De var enige 
om, at de gerne ville bruge deres 
viden i en god sags tjeneste. De slog 
hovederne sammen og faldt over 
Læger Uden Grænser. De tænkte, 
at det kunne være dem. Bare som 
ingeniører. Siden har organisationen 

fået medlemmer i alle aldre og i øvrigt 
også cand.polit’er, antropologer, 
maskinmestre, hydrologer, geologer, 
etnologer og agronomer. De unge 
studerende lærer af de ældre, når de 
er ude i verden.

”Vi vil så gerne tænde en gnist  
i de unge, så de kigger lidt længere ud 
af vinduet. De skal gerne se verden, 
og vi vil gerne være der for dem, og 
give vores viden videre,” siger Dorte 
Lindegaard Madsen. n

FORENINGEN ROSKILDE FESTIVAL 
DONEREDE 

200.000 kr.
Som følge af borgerkrig i Sierra Leone 

lever mange indbyggere med amputerede 
arme eller ben. Det gør, at de ikke kan 

arbejde i markerne. Derfor har IUG monte-
ret vægge (Growing Walls), hvor der 

kan dyrkes afgrøder. På den måde sikres 
flere bønder en indkomst. Opbevarings-
muligheder af høsten er også vigtig. De 

gør nemlig, at høsten kan holde længere, 
og at transportomkostningerne bliver 

mindre. Det giver bønderne mere kontrol 
og flere muligheder for at tjene på produk-

tionen af afgrøderne. 

Et andet projekt, Roskilde Festival har 
støttet, hjælper Zimbabwes skolebørn. 
Deres skolegang skal forbedres, og de 
skal have bedre muligheder for at lære. 

Første skridt har været at give dem et fast 
skriveunderlag, i stedet for at sidde på 

jorden. Underlaget skal have en soldrevet 
lampe, så børnene også kan lave lektier 
når det er mørkt. IUG undersøger også 

mulighederne for at lave små skole-
køkkener med adgang til rent vand. Og 
små køkkenhaver, hvor børn kan dyrke 

grøntsager. I kampen mod fattigdom og 
undertrykkelse er børns skolegang roden 

til en bedre fremtid.

Ingeniører Uden Grænser 
blev grundlagt i 2011 af 
Poul Ernst Christensen, 
Jørgen Bundgaard Nielsen 
og Anthony Svane.
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Ansvar og 
modsvar:
samtidskunst 
som spejl

De væsentligste kunstcentre har i løbet af de sidste 
+60 år været Paris, New York, Berlin og London. Men  
i takt med globaliseringen er disse forholdsvis få 

kvadratkilometer blevet til mange flere, og det er ikke 
længere Vesten, der har patent på mega-events inden for 
samtidskunsten. Steder som Marrakech, Jakarta, Sharjah 

og Dakar er nye fora. Kunsten fra det globale syd er i stærk 
vækst, og Vesten har endelig fået øjnene op for den. 

Kunst lader sig som bekendt ikke begrænse af fysiske, 
nationale grænser. Vi kan nu med største selvfølge høre 
ørkenmusik fra Mali, mens vi læser syrisk poesi – uden at 
flytte os fra dagligstuen i Valby. Kunsten er blevet mere 
tilgængelig. De digitale kanaler distribuerer samtidig  
magten ud på flere hænder: Du kan selv udgive din  
bog, lave din egen tv-kanal og udgive din musik. Men  
verdens problemer synes også at være i fri distribution, 
for de er rykket tættere på i form af bl.a. klimakrise og 
flygtningestrømme. 

Det er som om, at tiden kræver andre svar end de sæd-
vanlige. Og andre former for handlinger. Derfor tager bor-
gere verden over sagen i egen hånd, og nye bevægelser 
opstår - godt hjulpet af digitale fællesskaber: Bitcoins (går 
uden om bankerne), Occupy-bevægelsen, Rolling Jubilee 
(opkøber gæld), Pussyhats, Venligboere og så videre. Det 
påvirker naturligvis også billedkunsten rigtig meget. Flere 
og flere kunstnere agerer aktivistisk og påpeger fx (for-
uroligende) sammenhænge mellem nu og da for at minde 
os om fortidens fejltagelser. Kunsten spejler samtidens 
barske sider og foreslår alternativer.

Den britiske stjernekurator Charles Esche kalder vores 
tid for et “paradigmeskifte”. Han taler om en kommende 
ændring i den globale magtbalance, hvilket vil føre til et 
skift i kunsten væk fra “white male subjectivity” mod  
“a growing desire for transdisciplinarity”(interview,  
e-flux.com). Denne tværfaglighed og ideen om at  
opbløde faglige kategorier og arbejde kollektivt er  
allerede en voksende praksis i kunstverdenen og viser  
sig i interessante samarbejder mellem forskere, kunst- 
nere, aktivister, arkitekter, osv.

Kunst i 2017: Documenta og Venedig
Det er dog de samme to kunstbegivenheder i Vesten, som 
år efter år har bevaret deres toneangivende og magtfulde 
position. Men også her ses tendenserne. Begge kan ople-
ves i 2017. Den ene er Documenta i Kassel, Tyskland, som 
er blevet afholdt hvert femte år siden 1955. En af udstillin-
gens hovedkuratorer er Bonaventure Ndikung fra  
Cameroun, som onlinecommunitiet artsy.net sidste år 

I går. I dag. I morgen. Museet for Samtids-
kunst 25 år (Installation view), 2016.
FOTO: FRIDA GREGERSEN   
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Birgitte Kirkhoff Eriksen er 

direktør for Museet for Sam-

tidskunst i Roskilde. Museet er 

landets eneste museum, der 

alene er dedikeret til sam-

tidskunsten. I 2016 ændrede 

museet vision og arbejder nu 

under overskriften “relevans” 

med “sociale, kulturelle og  

miljømæssige udfordringer”. 

Det sker i årlige temaer.  

Birgitte er cand.mag. i kunst- 

historie og har en diplom- 

uddannelse i ledelse, kunst  

og kultur.Bi
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kårede som en af Europas 20 mest indflydelsesrige  
kuratorer. Ligeledes sidste år kuraterede han performan-
cefestivalen An Age of Our Own Making, der fandt sted på 
Roskilde Festival og Museet for Samtidskunst. Den hand-
lede om kroppens mangel på fri bevægelighed mellem 
nationer i modsætning til varens ditto. Festivalen fandt 
passende sted lige efter Brexit-afstemningen. 

Documenta åbner nu for første gang i en anden by;  
i demokratiets vugge Athen. Grækenland er et billede på 
Europas voksende problemer: flygtningelejre på Lesbos, 
Gyldent Daggry i fremgang og en økonomi i krise. Docu-
menta holder kortene tæt ind til kroppen, men det første 
kunstværk er blevet annonceret, fordi kunstneren Marta 
Minujín inviterer til, at alle kan donere bøger til værket The 
Parthenon of Books. Op mod 100.000 tidligere eller nuvæ-
rende forbudte bøger fra hele verden skal der til for at op-
bygge værket på Friedrichsplatz i Kassel, hvor nazisterne  
brændte bøger i 1933. The Parthenon of Books vil blive 
konstrueret som en 1:1 replika af Akropolistemplet i Athen. 

Det andet toneangivende sted er Venedig-biennalen, 
som består af nationale præsentationer og en kurateret  
gruppeudstilling. I den danske pavillon kan Kirstine 
Roepstorff opleves, og det er kun tredje gang siden 1895, 
at en kvindelig kunstner repræsenterer Danmark med en 
solo-udstilling. På sidste biennale i 2015 præsenterede 
kurator Okwui Enwezor en stærkt politisk gruppeudstil- 
ling, hvor mange kunstnere fra det globale syd deltog. 

I centrum af hele udstillingen var et auditorium, hvor to 
oplæsere pløjede sig igennem Karl Marx’ Das Kapital. 

Institutioner tager ansvar
Også store hæderkronede institutioner som MOMA i New York  
agerer politisk ved i 2017 at hænge værker op af muslimske  
kunstnere fra de syv lande, der er omfattet af præsident 
Trumps indrejseforbud, mens andre amerikanske museer 
har reageret ved at fjerne alle de kunstværker, som er skabt  
af immigranter og dermed viser deres betydning gennem et  
fravær. Herhjemme inviterede SMK i 2016 udstillingsstedet  
CAMP – Center for Art on Migration Politics – inden for murene  
som en anden form for svar på tidens nationalisme. CAMP er  
integreret i Trampolinhuset i Københavns Nordvestkvarter, 
som er et medborgerhus for flygtninge og asylansøgere. 

Også den største aktør på musikområdet, Roskilde  
Festival, giver med sit holdningsarbejde et indtryk af ten- 
densen. Derfor kunne tusindvis af mennesker opleve Damon  
Albarn og The Syrian National Orchestra for Arabic Music 
åbne årets festival på Orange Scene. Og det var et særligt 
øjeblik at overvære interviewet med Edward Snowden, der 
om nogen har taget et tungt ansvar og fungeret som spejl 
for samtidens overvågninger. Også han drog paralleller 
mellem dengang og nu. Som han med stor alvor påpegede: 

”Vi har glemt, at sætningen ‘hvis du ikke har noget at 
skjule, har du ikke noget at frygte’ var noget, nazisterne 
plejede at sige.”



Ny undersøgelse:
Elektroniske 
musikere har 
også brug for 
fællesskab
D  

en almindelige fordom om den 
elektroniske musiker som en 

lidt ensom ulv, der nørder med sin 
egen genre i sin kælder eller på loftet 
er ikke helt forkert. Det viser en ny 
undersøgelse, som Roskilde Festival 

og den elektroniske festival Strøm har 
søsat. Undersøgelsen viser dog også, 
at det ikke nødvendigvis er med god 
vilje, at det er blevet sådan. 

Undersøgelsen blev sat i gang i 
april 2015 og er i gang med sin sidste 

fase, der afsluttes her i efteråret. Alle-
rede nu kan man dog drage en række 
konklusioner.

”Det, vi kan konstatere, er, at det 
elektroniske musikmiljø er meget 
fragmenteret og især består af enkelt- 
personer, som oven i købet i høj grad 
udelukkende beskæftiger sig med 
deres egne subgenrer. Dem, viser 
undersøgelsen, findes der faktisk ikke 
færre end 197 af. Så man er meget alene.  
Elektronisk musik er i tilgift meget 
lidt organiseret og modtager i ringe 
grad økonomisk støtte sammenlignet 
med de andre genrer. Undersøgelsen 
peger på, hvad der skal til for, at gen-
ren kan synliggøres og støttes bedst 
muligt,” fortæller Thomas Sønderby 
Jepsen, der blandt andet booker elek-
troniske navne til Roskilde Festival.

For at finde ud af hvilke former 
for støtte de elektroniske musikere 
har brug for, kræver det blandt andet 
viden om, hvor i landet musikerne bor, 
hvor præcis de udøver deres kunst, 
og hvordan – og om – de samarbejder 
med hinanden. Det har ikke været 
undersøgt. Ikke før nu. 

I forbindelse med undersøgelsen 
har man udforsket en række cases. 
Blandt andet om en ung musiker, der 
boede på Djursland, uden bekendte, 
som lavede elektronisk musik og  
syntes, at miljøet var utrolig usynligt  
og meget lukket om sig selv. En 
lokal fælles platform ville gøre hele 
forskellen, mente han. En anden 
var mere optimistisk, da en af hans 
gamle klassekammerater fra Aalborg 
havde lavet sin egen scene, ’Platform 
4’, hvor den unge udøver ville kunne 
komme til at spille sin musik.

Undersøgelsen peger på, at både 
udøvere og miljøer er spredt ud over 
hele landet. De to byer med det  
største miljø for elektronisk musik 
er ikke overraskende København og 
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Aarhus, mens Aalborg og Sønderborg  
deler tredjepladsen. Blandt de over  
1.600 adspurgte personer i under- 
søgelsen bor 54 procent i København, 
Aarhus og Odense, mens 46 procent  
– altså knap halvdelen – bor i resten 
af Danmark. 

”Mange har peget på nødvendig-
heden af mødesteder – både fysiske 
og virtuelle. Og undersøgelsen har 
allerede nu ført til oprettelsen af en 
brancheorganisation, Elektronisk 
Musik Danmark, som har oprettet 
en Facebook-side af samme navn”, 
fortæller Thomas Sønderby Jepsen. 

En anden udfordring, som de 
deltagende musikere i undersøgel-
sen pegede på, var, at fonde, medier, 
spillesteder, musikorganisationer og 
andre større musikaktører generelt 
overser den elektroniske musik, når 
der uddeles fondsmidler, sammen-
sættes radioprogrammer, planlæg-
ges koncertkalender, diskuteres 
rammer for musikrettigheder og 
spilleafgifter m.m. Løsningen på dette 

om, hvad der er nyskabende musik. 
Undersøgelsen peger på, at et af 
hovedproblemerne i dag er synlighed. 
Der er meget lidt elektronisk musik  
i mainstreammedierne (for eksempel 
DR), og udøverne peger på, at de  
selv skal blive bedre til at brande  
sig. Det er desuden et problem, at  
der i miljøet er så få kvindelige  
aktører. Undersøgelsen har vist, at 
kun 12 procent af de aktive udøvere 
er kvinder.

Thomas Sønderby Jepsen håber, 
at undersøgelsen er med til at danne 
grundlag for en bedre dialog udøverne  
imellem og en større interesse for 
den elektroniske musik generelt. 
Rapporten vil i sagens natur blive lagt 
offentligt frem, og alle er velkomne  
til at bruge den. Dette sker dog først, 
når alle tre faser samt opfølgende  
debatsessions er gennemført, fortæl-
ler Thomas Sønderby Jepsen. 

”Der er klart et stykke vej endnu, 
men jeg synes, vi har skabt et godt 
fundament.” n

problem kunne være en bedre for-
midling af den elektroniske musik i of-
fentligheden, som kunne pege på de 

kunstneriske kvaliteter ved musikken 
samt at få flere eksperter i elektronisk 
musik ind i fondenes bestyrelser, så 
fordelingen af midler mellem musik- 
genrerne bliver mere kvalificeret 
og ikke kun beror på forestillinger 

FONDEN ROSKILDE FESTIVAL 
DONEREDE 

82.000 kr.
Til undersøgelsen som er søsat af den 

elektroniske festival Strøm og af Roskilde 
Festival i fællesskab. Formålet med under- 
søgelsen er at skaffe viden og fakta om den  

elektroniske genre i Danmark således, at  
Foreningen Strøm, Fonden Roskilde Festival  
og andre aktører i fællesskab kan støtte og 

synliggøre den elektroniske musikgenre 
bedst muligt. Ansvarlig for undersøgelsen 
er Ingeborg Okkels, Ph.d. fra Musikviden-
skab, Københavns Universitet, som blandt 

andet har forsket i elektronisk musik.

Som en del af undersøgelsen er der foretaget debatsessions rundt omkring i landet.
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L  
yden af fremtiden” var ved  
festivalen Phonos begyndelse  

i 2006 en indforstået joke som svar 
på de endeløse spørgsmål om, 
hvilken musik man kunne forvente 
på programmet. Ikke desto mindre 
endte ”lyden af fremtiden” med at 
være et grundlæggende mantra 
for festivalens bookingstrategi, der 
fokuserer på yngre kunstnere, der 
former elektronisk musiks udvikling. 
Samtidig er der dog også plads til de 
legender, der står faddere til den mu-
sik, de unge talenter kommer med. 

Da Phono så dagens lys, var 
festivalen et spin-off af det kreative 
musikalske kollektiv Ørentvisten, der 
siden 2005 havde arrangeret events 
og koncerter i Studenterhuset. Cirka 
300 gæster besøgte den første  
Phono-festival. I dag kommer der 

1.500 gæster over en Phono-weekend. 
Større skal det heller ikke være, for-
tæller Festival Director Anders Olesen.

”Det er intimiteten, folk kommer 
her for, og det er også den, musikerne 
elsker og husker at rose, når de har 
været her”, fortæller han. 

Phono er ikke og har aldrig været 
tilknyttet et spillested men har altid 
genfødt sig selv og foregået forskellige  
steder. Festivalen har fundet sted 
både i en nedlagt smedje og i en 
lukket slagtehal. Selv Odense Havns 
karakteristiske FAF-silo er blevet brugt.

”Phono er en rigtig DIY-festival. 
Den startede, fordi der ikke eksiste-
rede noget, der kunne opfylde de be-
hov, menneskene, der startede den, 
havde, og så måtte man selv bygge. 
Sådan har det været lige siden”, siger 
Anders Olesen og supplerer:

”Vi har masser af ideer og nyska-
belser på vej, men kernen vil altid 
være den samme”. n

Fremtidens musik 
præsenteres i en smedje, 

en silo og en slagtehal
"

FO
TO

: D
A

R
IO

 K
O

ZU
H

FONDEN ROSKILDE FESTIVAL 
DONEREDE 

100.000 kr.
Donationen gives til Phono Festival for 
deres arbejde med undergrundskultur 
særligt inden for elektronisk musik og 

visuals. Phono Festival står med sin kom-
promisløse line-up og visuelle oplevelse 

for oplevelser, der ikke er let tilgængelige 
uden for København.
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I  
februar 2016 raserede en brand 
spillestedet Golden Pudel Club, 

som ligger ned til Hamborgs havne-
område. Væggene er den dag i dag 
helt sværtede af sod. Den har derfor 
været lukket siden. Indehaverne har 
kæmpet med forsikringen, som er 
endt med at hjælpe, men klubben 
manglede fortsat yderligere midler 
for at kunne genåbne. En tvist med 
grundejeren gjorde ikke livet lettere.  
Derfor valgte Fonden Roskilde Festival  
at støtte klubben, som gør en betydnings- 
fuld indsats for musiklivet i Hamborg. 

En anden og mindre donation er 
givet til pladebutikken Groove City. 

Deres musikprofil er som Roskilde 
Festivals bredtfavnende, og forret- 
ningen arbejder målrettet på at 
udbrede kendskabet til nichegenrer. 
Pladebutikken har klare visioner  
om at uddanne unge gennem  
kulturel og social nysgerrighed.  
Dette gøres blandt andet gennem  
den månedlige instore-event  
”Eine Kiste Platten und eine Kiste  
Bier mit dir,” hvor pladebutikken  
inviterer eksperter inden for  
forskellige stilarter, regioner og  
tendenser til at tale om og  
præsentere deres respektive kerne-
områder. n

Bandet Jimmi Tenor spillede til Golden Pudel Clubs Open Air i 2015.

FONDEN ROSKILDE FESTIVAL 
DONEREDE 

35.000 kr.
Donationen går til pladebutikken Groove 
City for forretningens arbejde med sub- 

genrer og for deres arbejde med at  
udbrede kendskabet til musik. Donationen 

går til at sikre de syv events, Groove City 
holder hvert år – blandt andet en event 

som under den årlige Reeperbahn Festival 
fokuserer på syrisk musik.

FONDEN ROSKILDE FESTIVAL 
DONEREDE 

75.000 kr.
Donationen går til Golden Pudel Club og 

klubbens fortsatte arbejde med at fungere 
som platform for mange forskellige genrer 

som thrash, punk, elektronisk musik og 
mange andre genrer.

Donationen går 
til Hamborg
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RF Experience: Ny strategi 
skal hjælpe med at udnytte 
kræfterne endnu bedre

Roskilde Festival-gruppen skal levere komplicerede 
eventløsninger til hele Nordeuropa. Faktisk skal 
Roskilde Festival-gruppen være intet mindre end 

førende inden for større og komplekse eventløsninger.
Så ambitiøs er Roskilde Festival-gruppens nye forret-

ningsstrategi, der har fået navnet RF Experience.
Selv når der ikke er festival på Dyrskuepladsen, er  

der allerede nu fuld gang i de dele af Roskilde-Festival- 
gruppen, som hvert eneste år er engageret i en række 
aktiviteter og engagementer, som på den ene eller anden 
måde har stort slægtskab med Roskilde Festival. Disse 
events er for eksempel DHL-stafet, Folkemødet på  
Bornholm, Ungdommens Folkemøde og 1. maj-mødet  
i Fælledparken, som Roskilde Festival-gruppen har givet et 
løft ved at inddele Fælledparken i mere tematiske områder,  
så det er lettere og mere overskueligt at bevæge sig rundt. 
Når Roskilde Festival-gruppen overhovedet bidrager til andre  
events, er det både for at tjene penge til festival-gruppen 
og for at udnytte den organisation og de kompetencer, 
Roskilde Festival-gruppen har oparbejdet gennem årtier. 
Ikke mindst giver store brede samarbejder relevant viden, 
erfaring og netværk retur til arbejdet med festivalen.

Med RF Experience skal Roskilde Festival-gruppen  
i højere grad satse på store og komplekse opgaver, hvor 
flere af dens kompetencer finder sammen om opgaveløs- 
ningen. Helt præcist er der defineret fem projektprogrammer,  
der så vidt muligt alle skal i spil ved hvert enkelt samarbejde:  
oplevelsesdesign, logistik, eventsikkerhed, sponsoraktive- 
ring og viden-platform. Det betyder for eksempel, at Ind- 
holdsdivisionen, der primært laver musik- og kunstpro-
grammet til Roskilde Festival også skal levere indhold og 

koncepter til øvrige events. Det fortæller Roskilde Festivals 
økonomidirektør Frederik Grenaa Nemeth.

”De opgaver, vi især skal satse på, er der, hvor vi har 
kreative eller viden-baserede kompetencer, der er unikke, 
og der hvor alle fagligheder er i spil. Det er ikke nødvendig-
vis den bedste forretning for os at udleje hegn, som vi jo  
ellers har utrolig meget af, for det er der også mange 
andre, der gør. Det, vi i langt højere grad kan bidrage med, 
som er sværere for andre, er de unikke erfaringer og 
kompetencer, vi har fra at skabe noget så komplekst som 
Roskilde Festival, hvor vi også er sindssygt ambitiøse på 
bæredygtighed og økologi. Sidstnævnte er især vigtigt 
for os, så vi kan bruge vores værdier til at præge andre 
events”, siger Frederik Grenaa Nemeth.

Han understreger, at indtjeningen er vigtig, men at 
opgaver også kan blive prioriteret, hvis de tilfører  
festivalen og almennyttigheden andre former for værdi. 
For eksempel hvis de i særlig høj grad lever op til  
festivalens overordnede almennyttige formål og ambi- 
tionen om at udvikle fællesskaber, der flytter og engagerer 
mennesker gennem musik, kunst, bæredygtighed og  
aktiv deltagelse. Det kan også være en vigtig prioritet at 
medvirke ved en begivenhed, der i særlig høj grad kan 
bringe viden tilbage til festivalen.

”Det kan give god mening at prioritere et samarbejde 
om for eksempel en event højt, hvis det betyder, at vi bliver 
meget bedre til at lave festival; også selv om vi måske ikke  
kan tjene så mange penge på det umiddelbart. Alt, hvad vi 
gør i Roskilde Festival-gruppen, gør vi jo for at skabe størst 
mulig værdi for festivalen og størst mulig værdi for almen-
nyttigheden,” pointerer Frederik Grenaa Nemeth.
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Formål
Roskilde Festival-gruppen er en almennyttig virksom-
hed. Bag alt, hvad vi foretager os, ligger vores overord- 
nede formål om at støtte humanitært, andet velgørende, 
almennyttigt og kulturelt arbejde med særligt fokus på 
børn og unge. Siden 1972 har Roskilde Festival-gruppen 
genereret 321.639.643 millioner til disse formål. 

Hovedomdrejningspunktet i den almenyttige forret-
ning er udvikling og afvikling af Roskilde Festival, men 
derudover står vi også bag en række andre aktiviteter, 
som er baseret på den viden og de kompetencer, der er 
erhvervet gennem arbejdet med festivalen, og som ved 
at blive sat i spil i andre sammenhænge er med til at sikre 
festivalen som en unik og uafhængig kulturbegivenhed.

Vores ambition er at udvikle åbne og engagerende 
fællesskaber, der flytter mennesker gennem musik, 
kunst, bæredygtighed og aktiv deltagelse – uanset om vi 
selv laver festival eller hjælper vores kunder og omver-
den med rådgivning, eventsikkerhed, oplevelsesdesign 
og projektledelse eller logistik.

Organisation
Roskilde Festival-gruppen består af Foreningen Roskilde 
Festival, der står for arrangementet Roskilde Festival 
samt Fonden Roskilde Festival og Fondens datter- 
selskab Roskilde Kulturservice A/S.

Foreningen Roskilde Festival
Foreningen Roskilde Festival arrangerer hvert år  
begivenheden Roskilde Festival med det formål at  
generere midler til Roskilde Festival-gruppens vel- 
gørende formål om at støtte humanitært, andet  
velgørende, almennyttigt og kulturelt arbejde med  
særligt fokus på børn og unge.

Foreningen Roskilde Festival er fritaget fra at betale 
moms og må derfor ikke bruge overskuddet til at ar-
rangere kommende festivaler eller andre investeringer. 
Alt overskuddet går derfor efter endt festival direkte til 
velgørende formål.

Fonden Roskilde Festival
Fonden har samme formål som resten af Roskilde  
Festival-gruppen, nemlig at støtte humanitært, andet 
velgørende, almennyttigt og kulturelt arbejde med  
særligt fokus på børn og unge. Men hvor Foreningen 
Roskilde Festival arrangerer den årlige Roskilde  
Festival, står Fonden Roskilde Festival for at sætte  
de mange kompetencer i organisationen i spil året  
rundt blandt andet i form af Rådgivning og projekt- 
ledelse inden for oplevelsesdesign, eventsikkerhed  
og logistik. 

Fonden Roskilde Festival er ikke som foreningen 
momsfritaget, og dens aktiviteter er økonomisk adskilt 
fra Foreningen. Fonden Roskilde Festival står desuden 
for momspligtigt salg af drikkevarer, cigaretter og 
togbilletter på Roskilde Festival og er moderselskab for 
administrationsselskabet Roskilde Kulturservice A/S. 

Da Foreningen udlodder sit eventuelle overskud, er 
Fonden Roskilde Festivals formål også at hjælpe  

Om Roskilde Festival-gruppen

Roskilde Festival-gruppen
Fonden 

Roskilde Festival 
Rådgivning og projekt- 

ledelse inden for  
oplevelsesdesign, 
eventsikkerhed og 

logistik

Foreningen 
Roskilde Festival 

Arrangerer 
Roskilde Festival

Roskilde Kulturservice A/S



Foreningen Roskilde Festival, hvis denne skulle komme  
i økonomiske vanskeligheder. 

Roskilde Kulturservice A/S
Under Fonden Roskilde Festival finder man dattersel- 
skabet Roskilde Kulturservice A/S, hvis primære formål er 
at formidle personale til Roskilde Festival-gruppens pro-
jekter. I 2016 var der lige under 70 ansatte inkl. projekt- og 
deltidsansættelser.

Netværksbaseret i fem divisioner 
Roskilde Festival-gruppen er en netværksbaseret pro-
jektorganisation, hvor ansatte og frivillige deltager og 
samarbejder på kryds og tværs af vores talrige opgaver 
året rundt.

Organisationen er inddelt i fem divisioner: 

•  Arealer 
Arealdivisionens fagområde er at sikre infrastruktur og 
skabe fysiske rammer for events. På Roskilde Festival 
opbygger divisionen festivalpladsens fysiske infra-
struktur og sørger for, at de fysiske rammer under-
støtter det kreative indhold og lever op til gæsternes 
forventninger. 

•  Gæster & Sikkerhed 
Gæster & Sikkerhed sørger for, at gæster føler sig 
velkomne og trygge. Hovedopgaverne er alt fra crowd 
safety management til sundhed og helbred.
  

•  Salg & Partnere 
Salg og Partnere varetager handel og de kommercielle 
partnerskaber på Roskilde Festival. Divisionen sørger 
for, at alt salg og alle partnerskaber fungerer optimalt, 
hvad enten boderne sælger mad, drikkevarer eller luft- 
madrasser og sikrer, at gæsterne har adgang til alle de 
produkter og services, de har brug for.

•  Indhold 
Indholdsdivisionen er et samlet sted for udvikling, 
fastlæggelse, planlægning, produktion og afvikling af 
Roskilde Festival og øvrige projekters kreative indhold. 
Divisionen skaber unikke oplevelser med særlig vægt 
på helhedsoplevelsen, mangfoldighed og kvalitet.

•  Kultur & Kommunikation 
Kultur & Kommunikation er en stabsfunktion, der 
støtter resten af organisationen. Divisionen arbejder 
overordnet inden for følgende tre hovedområder: 

•  Roskilde Social Responsibility som er Roskilde  
Festival-gruppens samlede bæredygtigheds- og  
holdningsarbejde.

•  Organisationsudvikling og HR.
•  Kommunikation og marketing.
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De frivillige er hjertet 
Det stærke frivillige engagement er Roskilde Festival- 
gruppens DNA og baggrunden for, at vi kan gøre en 
forskel i verden. Det er et unikt særkende skabt af mange 
årtiers udvikling af Roskilde Festival som et sted, hvor 
drømme kan blive til virkelighed. De frivilliges engage-
ment strækker sig fra hundreder af timer året rundt  
som projektledere og ledere af funktionsområder til  
32 timers-tjanser i salgsboderne og ved adgangsportene 
under selve festivalen. Det er også de frivillige, der udgør 
Foreningen Roskilde Festival, og der arbejdes aktivt 
på at sikre, at det engagement, det fællesskab og den 
mangfoldighed, der kendetegner begivenheden Roskilde 
Festival, udgør fundamentet i den fortsatte udvikling af 
Foreningen bag begivenheden.

Hvem er de frivillige?
Der er mange måder at være frivillig på i forbindelse  
med Roskilde Festival. I 2016 engagerede Foreningen 

Roskilde Festival selv omkring 11.000, hvoraf knapt  
2.000 var ildsjæle, der leverede en kæmpeindsats gen-
nem hele året. Men derudover samarbejder Foreningen 
Roskilde Festival også med en lang række foreninger og 
handlende, der varetager service- og handelsopgaver 
under årets festival. I 2016 var der 206 foreninger og 
handlende til stede på festivalen, der tilsammen engage-
rede omkring 21.000 frivillige. Det bringer det samlede 
antal frivillige i forbindelse med Roskilde Festival 2016 
op på omkring 32.000.

Sådan så en festival-frivillig ud i 2016
•  54 % var kvinder, og 46 % var mænd.
•  Gennemsnitsalderen var 33,6 år.
•  De frivillige har i gennemsnit været frivillige i 5 år.
•  For 74,5 % af de frivillige har ’følelsen af at være en del 

af et større projekt’ størst betydning for deres moti-
vation til at deltage som frivillig. For 78,8 % er det ’det 

I alt 50.000 telte blev slået op på festivalen sidste år. 
4.600 deltagere valgte at bo i campingområderne 

Clean Out Loud, Dream City og Settle'n Share.

ILLUSTR ATION: MIKKEL MAINZ ELKJÆR
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sociale fællesskab blandt de frivillige’, der har størst 
betydning, mens det for 76,9 % er ’muligheden for at 
arbejde sammen med venner og familie’.

•  97 % af de frivillige på Roskilde Festival 2016 vil anbe-
fale andre at blive frivillig på festivalen.

Miljø og forbrug
•  De armbånd, der i 2016 blev produceret til frivillige, 

mediefolk og andre akkrediterede, var alle lavet af 
genbrugsplast fra plastflasker.

•  Ca. 60 % af publikum ankommer til festivalen med 
toget. Roskilde Festival fik egen togstation i 1995.

•  Den samlede affaldsmængde på Roskilde Festival 

2016 var ca. 2.500 tons. Det svarer til vægten af 
415.964 elefanter. Normalt har vi ca. 2.000 tons, men 
grundet regnvejr vejede affaldet mere i 2016. 

•  71 % af festivalens deltagere i 2016 mente, at Roskilde 
Festivals bæredygtighedsindsats var tilstrækkelig.

•  45 % af deltagerne vurderede, at de agerede mindre 
miljøbevidst under Roskilde Festival end i deres hverdag.

•  I 2016 boede der 4.600 deltagere i campingområder-
ne Clean Out Loud, Dream City og Settle'n Share. Her 
forpligtede beboerne sig over for området og hinanden  
til at rydde op og skabe oplevelser og gode vibes 
blandt andet med fokus på bæredygtighed og affalds-
håndtering.

FOTO: JACOB STAGE
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Fun Facts om 
Roskilde Festival 2016

FOTO: JACQUES HOLST 
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Generelt om festivalen
•  Roskilde Festival varede 8 dage. Fra 25. juni til  

2. juli.
•  Der var cirka 130.000 deltagere på Roskilde  

Festival 2016, hvilket gjorde Roskilde Festival  
2016 til Danmarks fjerdestørste by målt i ind- 
byggertal. 

•  De 130.000 deltagere er gæster, frivillige, mediefolk, 
kunstnere og andre akkrediterede.

•  Festivalområdet fyldte cirka 2.500.000 m², hvilket 
svarer til cirka 350 fodboldbaner. 

•  Deltagerne rejste ca. 50.000 telte på festivalen.
•  Festivalen var udsolgt med 80.000 partoutbilletter. 

Af de 80.000 solgte partoutbilletter købte 780 personer  
i 2016 en Make a Change-billet. En Make a Change- 
billet er en billet, hvor man donerer 200 kr. til et vel- 
gørende projekt i forbindelse med sit billetkøb. I 2016 
genererede Make a Change-billetten altså 156.000 kr. 
De gik til Kompis Sverige, som er et kontaktskabende 
initiativ, der skaber og understøtter møder mellem 
ny-svenskere og etablerede svenskere. Ved at skabe 
relationer på et individniveau gives de nødvendige 
forudsætninger for et velfungerende og multikulturelt 
samfund, hvor grænserne mellem etablerede og nye 
svenskere udviskes. 

Musik og scener
•  183 kunstnere fra over 30 lande spillede på Roskilde 

Festival 2016. 
•  Der var i 2016 9 scener: Apollo, Apollo Countdown, 

Arena, Avalon, Gloria, Orange Scene, Pavilion, Rising og 
Street City Stage.

 
•  Siden 2008 er strømforbruget på scenerne samlet 

nedbragt med cirka 29 %. Det er blandt andet sket ved 
at indføre LED-lys på dele af scenerne.

•  De 9 scener brugte ca. 33 % af det samlede strømfor-
brug på Roskilde Festival 2016. Meget af den øvrige 
strøm blev brugt til madlavning og køling af føde- og 
drikkevarer.

•  Roskilde Festivals elforbrug i 2016 var 19.158.373 
watt, hvilket svarer til 478.959 40-watt-pærer.

 
Om publikum 
•  Gennemsnitsalderen for publikum var 24 år.
•  Kønsfordelingen lå på 50 % kvinder og 50 % mænd.
•  55 % af publikum var singler i 2016.
•  Beskæftigelsesmæssigt angiver 55 % af publikum  

i 2016, at de er studerende, mens 46 % er i arbejde.  
4 % er ledige, mens 4 % angiver sig som selvstændige.

•  I 2016 var 84 % af publikum fra Danmark, 9 % fra  
Norge, 3 % fra Sverige og 4 % fra det øvrige udland.

•  23 % af publikum var på Roskilde Festival for første 
gang i 2016, mens 7 % var på deres 10. festival  
eller mere.

•  95 % vil anbefale Roskilde Festival til andre.
•  49 % af gæsterne læser dagligt i Orange Press, mens 

89 % har læst avisen mindst én gang. Den officielle 
mobil-app havde 138.000 aktive brugere, som i alt 
streamede over 2.800.000 sange. 

•  I gennemsnit tilbragte brugerne 31 minutter på app'en  
i løbet af festivalen. 

•  90 % af publikum siger, at de i løbet af festivalen har 
lyttet til musik, som de ikke kendte i forvejen. 

•  Billetterne er solgt i 74 forskellige lande.





Der er tre bestyrelser i Roskilde Festival-gruppen: 
Én for Foreningen Roskilde Festival, én for Fonden 
Roskilde Festival og én for Roskilde Kulturservice A /S. 
Alle bestyrelsesmedlemmer er frivillige. Samarbejdet 
imellem bestyrelserne koordineres af de tre formænd 
på tværs af Roskilde Festival-gruppen. Bestyrelserne 
har ansat en direktion, der er ansvarlig for den daglige 
ledelse af Roskilde Festival-gruppen.

Bestyrelsen for Foreningen Roskilde Festival
Bestyrelsen består af Steen Jørgensen (formand), 
Hanne Bak Lumholt (næstformand), Trine Bechmann 
Henningsen, Marianne Ifversen, Andreas Kamstrup og 
Michael Røscher. Bestyrelsen vælges på den årlige  
generalforsamling i Foreningen. Bestyrelsen fastsæt-
ter de strategiske rammer og uddeler hvert år festiva-
lens overskud til velgørende formål.

Bestyrelsen for Fonden Roskilde Festival
Bestyrelsen består af Gitte Nørgaard (formand), Steen 
Jørgensen, Søren Kaare-Andersen, Jacob Tielbo Bøtter 
og Christian Folden Lund. 

Bestyrelsen for Roskilde Kulturservice A/S
Bestyrelsen består af Kim Ove Olsen (formand), Steen 
Jørgensen, Gitte Nørgaard og Bruno Månsson. Der er 
to medarbejdervalgte repræsentanter i bestyrelsen. 
Disse er i 2016 Annette Jørgensen og Christian Lynge.

Direktionen
Direktionen består af adm. direktør Signe Lopdrup, 
økonomidirektør Frederik Grenaa Nemeth og  
talskvinde Christina Bilde.

Bestyrelserne og direktionen samlet i november 2016.  
Fra venstre: Marianne Ifversen, Christian Lynge,  
Frederik Grenaa Nemeth, Signe Lopdrup, Gitte Nørgaard, 
Bruno Månsson, Annette Jørgensen, Jacob Tielbo Bøtter,  
Andreas Kamstrup, Christina Bilde, Søren Kaare-Andersen, 
Trine Bechmann Henningsen, Christian Folden Lund,  
Kim Ove Olsen, Michael Røscher, Hanne Bak Lumholt,  
forrest formand Steen Jørgensen.

Bestyrelser
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Resultat Fonden Roskilde Festival 2016
Resultat Fonden Roskilde Festival før skat
Resultat Fonden Roskilde Festival efter skat
 
Udlodninger:
Årets udlodninger
Hensat til udlodning i 2017
Resultat i alt

 Kroner
7.316.709
6.628.922

 
 

4.891.224
5.000.000
9.891.224

FORENINGEN ROSKILDE FESTIVALS DONATIONER 
I ALT PR. 31.12.2016 

279.133.167 mio. kr.
FONDEN ROSKILDE FESTIVALS DONATIONER 

I ALT PR. 31.12.2016 

42.506.479 mio. kr.
SAMLET UDLODNING PR. 31.12.2016 

321.639.643 mio. kr.

RESULTAT FORENINGER OG HANDLENDE 1999-2016 

246.513.773 mio. kr.



FORENINGEN ROSKILDE FESTIVAL 
DET MENINGSFULDE UNGDOMSLIV  Beløb
DITwerk 60.000 
headspace Danmark 100.000 
Mental Helse Ungdom 60.050 

EQUALITY
Askovfonden 400.000 
Trampolinhuset 500.000 
Folkekirkens Nødhjælp, Verdens Bedste Nyheder 150.000 
Kofoeds Skole 150.000 
Everyday Sexism Project Danmark 75.000 
Mellemfolkeligt Samvirke 400.000 
Sex og Samfund 250.000 
Jurarådgivningen 50.000 
KVINFO 75.000 
Amnesty International Danmark 75.000  

YOUR DONATIONS 
Gadens Stemmer 73.641 
Safe and Alive 70.544 
KIRON – Open Higher Education 58.034 
DINNødhjælp 83.275 
Foreningen Noget Bedre 66.586 
International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA) 77.770 
Agricultural Development Denmark Asia (ADDA) 70.200  

FRIVILLIG FREDAG 
Roskilde Pigefodbold 25.000 
SIR 98 25.000 
Trekroner BMX 25.000 
Cykling uden alder 25.000 
Plexus Roskilde, Ungdommens Røde Kors 25.000 
Projekt Mentornet Roskilde 25.000 
Roskilde Bueskytteklub 25.000 
Ramsø Amatørscene 25.000 
Paramount 25.000 
Gulddysse Kulturgård 25.000 

JULEDONATIONER 
Foreningen Projekt Beat 110.000 
Dansk Flygtningehjælp Vipperød 55.000 
Flygtningementor – Ungdommens Røde Kors 60.000 
Turning Tables 130.000 
Svovlstikkerne 50.000 
headspace 75.000 
Foreningen Grønlandske Børn 140.000 
Lejre Flygtningevenner 35.000
GAME 180.000
LUA 55.000
HeradDøtrenes Krisecenter 25.000 
Røde Kors, Qnet 25.000 
Børnenes Kontor 35.000 
Mødrehjælpen Roskilde 50.000 
Frelsens Hær Roskilde 50.000 
Kirkens Korshær – Kafé Klaus 35.000 
Konventhuset 35.000
Foreningen Fundamentet 200.000

ØVRIGE DONATIONER 
Barndrømmen/Go Creative på Rådhuset 100.000
Bydelsmødre 300.000
Børns Vilkår, Børnetelefonen 150.000

Donationer Roskilde Festival-gruppen
2016



 Beløb
Danmarks Indsamling 2016 1.000.000
Dansk Flygtningehjælp, ingen fritid, ingen fremtid 200.000
Dansk Flygtningehjælp, Jordan+Tyrkiet 1.000.000
Dienesminde 20.000
DITwerk 150.000
Folkekirkens Nødhjælp – Gambia demokratiproces 75.000
Folkekirkens Nødhjælpsprogram, Cambodia 1.500.000
Foreningen Det Runde Bord – madspildsindsats Roskilde Festival 2016 325.000
Foreningen Det Runde Bord – mobilt køkken 200.000
Foreningen Hjemløsedagen 42.000
GAME 500.000
GAME – Orange Cup 67.100
Hand the Ball Foundation 490.000
ILLEGAL! 150.000
Information: Projekt Vidnesbyrd 200.000
Koblingen/Hal 12 200.000
Kompis Sverige 500.000
Københavns Bybi Forening 150.000
Museet for Samtidskunst 75.000
Red Barnet – generelt arbejde 482.000
Roskilde eSport 220.000
Roskilde Idræts Union 60.000
Røde Kors – generelt arbejde 25.000
Røde Kors – projekter i Georgien og Jordan 1.000.000
Røde Kors, Aleppo 500.000
Røde Kors, oversættelse af håndbog 100.000
Udviklingssamarbejde med Roskilde Kommune i 2016 500.000
Slow Food Network Copenhagen 30.000
Trampolinhuset 500.000
Ungdommens Røde Kors, FoodJam 300.000
VedvarendeEnergi 240.000
Verdens Bedste Nyheder / Verdens Vigtigste År 500.000
Volue 65.000
headspace Denmark 100.000
Waterworld, Landskabsprojekt på Roskilde Dyrskueplads 300.000
Women Deliver 114.938
Folkemødet på Bornholm 144.970
Arkitekturbiennalen, model af Musicon 87.500
Bistand til Danish Refugee Center, Grækenland 49.324
Equality-aktiviteter på Ungdommens Folkemøde 83.021
Årets Steppeulv 25.000
Det Lærende Fængsel 25.000
Roskilde Festival Højskole 8.862.125
Africa Express, donationer 1.000.000 

FONDEN ROSKILDE FESTIVAL 
Beirut & Beyond    186.408 
By the Lake Festival    163.947 
DDS      40.000 
Det Fælles Bedste – Folketræf    100.000 
Gadejuristen    150.000 
Golden Pudel Club      75.000 
Guldgraverne – Guldminen    100.000 
Hej TECH    250.000 
Ingeniører uden Grænser    200.000 
Kickstarter      40.000 
Kødfri Mandag      50.000 
Ordskælv/I morgen er aldrig en ny dag    100.000 
Plastic Change    100.000 
Rosengade på Folkemødet 2016    200.000 
Stride Studio      40.000 
Turning Tabels    500.000 
Ung i Energi    150.000 
Ungdommens Folkemøde 2016    500.000 
Velafrica, South Pole, 400 tons CO2      60.870 
Youthhubafrica    500.000 






