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1. SAMMENFATNING

Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af de kulturelle og lokaløkonomiske ef-
fekter forbundet med ti musikfestivaler, der er medlem af FestivalDanmark.

Undersøgelsen er baseret på oplysninger fra musikfestivalerne selv samt interviews med eksper-
ter inden for musikbranchen. Derudover er der foretaget en elektronisk spørgeskemaundersøgel-
se blandt et repræsentativt panel af danskere, blandt andet med henblik på at afdække dansker-
nes kendskab og holdning til musikfestivalerne. Ligesom en detaljeret artikelsøgning i Infomedias
database har afdækket musikfestivalernes opmærksomhed i den skrevne presse.

På baggrund af undersøgelsens resultater kan der drages følgende hovedkonklusioner:

Tre kategorier af musikfestivaler
Musikfestivalerne i Danmark kan grundlæggende inddeles i tre kategorier: 1) De store, nationalt
favnende musikfestivaler, 2) de mellemstore, regionalt favnende musikfestivaler og 3) de små,
lokalt favnende musikfestivaler. Musikfestivalerne inden for hver kategori har hver deres særlige
karakteristika, men målt på parametre som omsætning og deltagerantal minder de meget om
hinanden, ligesom de kulturelle, sociale og lokaløkonomiske effekter som følge af deres virke
stort set er de samme. Særligt de mindste musikfestivaler er stærkt kulturelt og socialt forankret
i lokalområdet. I takt med, at musikfestivalerne bliver større, reduceres tilknytningen til lokal-
samfundet i nogen grad, samtidig med at deres betydning for økonomien i lokalområdet vokser.

Figur 1.1: Forholdet mellem musikfestivalernes kulturelle og sociale betydning og deres lokaløkonomiske
betydning

Stor kulturel og social betydning
Musikfestivalerne har en stor betydning for det danske kulturliv, ikke mindst grundet musikkens
status som kulturbærer. De fleste musikfestivaler favner bredt og er således et kulturelt tilbud til
hele familien. Særligt på lokalt plan spiller musikfestivalerne en væsentligt kulturel og social rol-
le, hvor festivalerne er kulturelle oplevelsesfyrtårne og sociale samlingspunkter. Musikfestivaler-
ne tilfører området værdi og identitet, ikke mindst gennem de mange frivillige, der støtter op om
begivenheden.

Spiller en væsentlig rolle for den rytmiske musik i Danmark
Musikfestivalerne udlever i høj grad deres vision om at være eksponenter for musikken. Særligt
de rytmiske kunstnere i Danmark har stor glæde af musikfestivalerne. Festivalerne giver dem en
ramme, inden for hvilken de kan præsentere og afprøve ny musik. Samtidig er musikfestivalerne
en vigtig indtægtskilde for kunstnerne, hvilket genererer positive effekter igennem dansk musik-

Lo
ka

lø
ko

no
m

is
k 

be
ty

dn
in

g

Kulturel og social betydning

De store, nationale musikfestivaler
(Roskilde Festival, Danmarks Smukkeste

Festival)

De mellemstore, regionale musikfestivaler
(Jelling Musikfestival, Nibe Festival, Skive

Festival, Vig Festival)

De små, lokale musikfestivaler
(Bork Havn Musikfestival, Nordals

Musikfestival, Samsø Festival, Vilde
Vulkaner Festival)



2

livs økonomiske kredsløb. Da særligt mange mindre musikfestivaler ligger i yderområder af Dan-
mark, er musikfestivalerne endvidere med til at bringe populærmusikken ud til dele af landet,
hvor store musikalske oplevelser ikke er hverdag.

Internationalt publikum forudsætning for turisme
De danske musikfestivaler har primært et dansk publikum, hvilket er hovedårsagen til, at festiva-
lerne generelt ikke har en afgørende effekt på turismen på nationalt plan, om end der kan være
mindre lokale og regionale effekter. En omfattende, fælles markedsføringsstrategi i samarbejde
mellem musikfestivaler, turisterhverv og kommuner vurderes – sammen med flere udenlandske
kunstnere på plakaten – at være en forudsætning for, at musikfestivalerne kan tiltrække flere
udenlandske gæster. De fleste danskere nævner hyggen og det sociale samvær som de væsent-
ligste årsager til at tage på musikfestival. Netop hygge er et specielt dansk fænomen, også i for-
hold til musikfestivalers afholdelse. Dette kan med fordel fremhæves i en kampagne over for
udenlandske målgrupper, da den særlige afslappede stemning er noget helt unikt for de danske
musikfestivaler i forhold til konkurrerende tilbud i andre lande.

Sætter lokalområdet på danmarkskortet
Generelt synes musikfestivalerne at være med til at øge kendskabsgraden til den by og det lokal-
område, hvor musikfestivalen bliver afholdt, ligesom festivalerne er med til at give byerne (og
kommunerne) et kulturelt og musikalsk brand image. Den medieomtale, som musikfestivalerne
får i forbindelse med arrangementet, er samtidig en markedsføring af lokalområdet, hvor festiva-
len afholdes – primært hvis bynavnet indgår i musikfestivalens navn. Inden for et år opnår de ti
musikfestivaler tilsammen en omtale i de skrevne medier, der svarer til en værdi af ca. 63 mio.
kr. Medtages andre medier og anden form for omtale bliver beløbet væsentligt større.

Positive effekter for økonomien i lokalområdet
De ti musikfestivaler genererer samlet set lokaløkonomiske effekter i deres respektive lokalområ-
der for knap 440 mio. kr. Beløbet udgøres af musikfestivalernes udgifter, der afholdes lokalt,
samt deltagernes forbrug i lokale boder på festivalpladsen samt i lokalområdet i forbindelse med
musikfestivalernes afholdelse.

Tabel 1.1: Samlede lokaløkonomiske effekter (mio. kr./antal arbejdspladser), 2009

Økonomiske effekter
i alt (mio. kr.)

Lokale ar-
bejdspladser

Medieomtale i
skrevne medier

(mio. kr.)
De store, nationale
Roskilde Festival 203,4 93 45,8
Danmarks Smukkeste Fe-
stival 80,7 40 6,5

De mellemstore, regionale
Jelling Musikfestival 38,7 21 1,8
Nibe Festival 28,6 12 2,3
Skive Festival 32,4 16 2,1
Vig Festival 22,1 10 1,7
De små, lokale
Bork Havn Musikfestival 11,4 6 1,2
Nordals Musikfestival 4,9 2 0,6
Samsø Festival 13,9 7 0,8
Vilde Vulkaner Festival 3,6 2 0,5
I alt 439,7 210 63,0
Kilde: Oplysninger fra musikfestivalerne, Danmarks Statistik, Infomedia og Rambølls beregninger

Ligeledes kan over 200 lokale arbejdspladser tilskrives musikfestivalerne. Primært inden for de-
tailhandlen. De lokaløkonomiske effekter er generelt – og måske ikke overraskende – proportio-
nalt stigende med musikfestivalernes størrelse.

… Men de lokaløkonomiske effekter kan blive endnu større
Selv om der allerede er relativt store økonomiske effekter forbundet med musikfestivalernes til-
stedeværelse i lokalområdet, er et væsentligt resultat af undersøgelsen, at der i forbindelse med
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musikfestivalens afholdelse er betydelige uudnyttede potentialer for festivalerne selv, såvel som
for lokale interessenter. De positive synergieffekter, der kan skabes i lokalområderne, findes i
strategiske samarbejder mellem musikfestivalerne og det lokale erhvervs- og foreningsliv, bran-
cheorganisationer, kommuner mv. inden for områder som indkøb, markedsføring, uddannelse og
velgørenhed. Der findes kun få eksempler på sådanne målrettede samarbejder, der udnytter de
enkelte aktørers relative styrkepositioner og kernekompetencer. Musikfestivalerne skal generelt
blive bedre til at kommunikere de positive effekter af deres tilstedeværelse over for de potentielle
samarbejdspartnere i lokalområdet. Omvendt skal lokale aktører i højere grad udnytte de mulig-
heder, der ligger i de ekstra besøgende i forbindelse med musikfestivalerne. En stor styrke for
musikfestivalerne er i den forbindelse arrangørernes ledelses- og forretningsmæssige kompeten-
cer inden for planlægning og afvikling af en stor kulturel begivenhed. Dette vurderes at været et
solidt fundament for musikfestivalernes fortsatte udvikling, både i dybden og i bredden, eksem-
pelvis gennem inddragelse af nye forretningsområder.
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2. INDLEDNING

Musikfestivaler er en vigtig del af dansk musik- og kulturliv. For rigtig mange danskere er det en
årligt tilbagevendende begivenhed at besøge en eller flere af sommerlandets musikfestivaler. Ud
over det kulturelle og sociale aspekt skaber musikfestivalerne også værdi på andre måder. Ikke
mindst er der de økonomiske effekter, som omsætningen i forbindelse med musikfestivalerne, li-
gesom der kan være brandmæssige gevinster for de lokalområder, hvor festivalerne afholdes.

Formålet med denne undersøgelse er at kortlægge og beskrive de danske musikfestivalers be-
tydning for samfundet generelt og for lokalområderne specifikt, og i den forbindelse identificere,
hvordan festivalerne i Danmark fortsat kan udvikles som et aktiv, ikke kun for festivalgæsterne,
men også for andre interessenter.

En musikfestival kan dog være et vidt begreb, hvorfor en begrebsafklaring i forhold til ordets be-
tydning i nærværende undersøgelse er vigtig. Udgangspunktet for undersøgelsen er oplysninger
fra ti musikfestivaler, der er medlem af Festival Danmark. Fælles for disse festivaler er, at kon-
certerne og aktiviteterne foregår over flere dage og på samme lokalitet som en årligt tilbageven-
dende begivenhed. Skal man følge typologien i en nyligt offentliggjort rapport, kan de deltagende
festivaler i denne rapport bedst betegnes som rockfestivaler, jf. Boks 2.1.

Boks 2.1: Definition af musikfestival

De ti musikfestivaler er i denne hovedrapport grupperet og analyseret under overskrifterne små
musikfestivaler, mellemstore musikfestivaler og store musikfestivaler. For hver festival er der dog
udarbejdet en mindre rapport, hvor analyserne alene vedrører den enkelte festival.

Rapportens opbygning
Rapporten indledes med en kort præsentation af de ti musikfestivaler, som undersøgelsen vedrø-
rer (afsnit 3). Musikfestivalerne er i undersøgelsen opdelt i tre kategorier, store, mellemstore og
små, og en række karakteristika for musikfestivalerne i de respektive kategorier gennemgås. Af-
snit 4 belyser musikfestivalernes værdiskabelse og kulturelle betydning for lokalområdet og for
samfundet generelt. I forlængelse heraf fokuserer afsnit 5 på musikfestivalernes lokaløkonomiske
betydning, herunder også afledte effekter for byen, hvor festivalen afholdes, samt potentielle sy-
nergieffekter mellem festivalerne og aktører i lokalområdet.

Med musikfestival menes i denne undersøgelse arrangementer, hvor koncerterne og aktivite-
terne foregår over flere dage og på samme lokalitet. Musikfestivalen er en årligt tilbageven-
dende begivenhed. En byfest karakteriseres dog ikke som en musikfestival.

I henhold til NIRAS' rapport 'Analyse af danske musikfestivaler' for Statens Kunstråds Musik-
udvalg forstås de ti musikfestivaler i denne undersøgelse, som lokalitetsfestivaler, og ikke
programfestivaler. Lokalitetsfestivaler "er bundet til en klart afgrænset lokalitet, hvor koncer-
terne og aktiviteterne kan foregå på flere scener". Programfestivaler er eksempelvis de store
jazz-festivaler, der kan foregå på flere lokaliteter.

De ti musikfestivaler i denne undersøgelse kan i henhold til NIRAS' musikfestivalstypologi
bedst betegnes som såkaldte 'rockfestivaler'. Dette er dog ikke ensbetydende med, at der
udelukkende spilles rock på disse musikfestivaler, men at NIRAS' rockfestivalsbeskrivelse pas-
ser på disse musikfestivaler. Desuden er rock ofte den primære musikgenre på de ti musikfe-
stivaler. Rockfestivalerne er netop kendetegnet ved typisk at være en lokalitetsfestival med en
festivalplads som ramme. I forbindelse med musikfestivalen camperes der i tilstødende eller
nærliggende områder, og folk kommer ofte flere dage før selve musikfestivalens afvikling. Dis-
se musikfestivaler er typisk uafhængige af økonomisk støtte fra det offentlige, og benytter sig
overvejende af frivillig arbejdskraft, ofte fra lokale foreninger.
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3. DE 10 MUSIKFESTIVALER

Undersøgelsen af den kulturelle og økonomiske betydning af de danske musikfestivaler er base-
ret på oplysninger fra og om ti musikfestivaler1, der er medlem af Festival Danmark. De ti musik-
festivaler har mange fællestræk, for så vidt angår arrangementernes opbygning og indhold. Ikke
desto mindre er der forskelle i forhold til festivalernes omsætning, besøgstal og ansatte: Forhold,
der er vigtige, i en vurdering af musikfestivalernes lokaløkonomiske betydning. I de følgende
analyser inddeles de ti musikfestivaler derfor i tre kategorier på baggrund af deres volumen i for-
hold til besøgstal, omsætning og ansatte, jf. Figur 3.1.

Figur 3.1: De ti festivaler2

I det følgende beskrives de tre typer af musikfestivaler.

3.1 Store musikfestivaler: De nationalt favnende musikfestivaler
De to største danske musikfestivaler, målt på besøgstal, omsætning, antal fastansatte og antal
frivillige, er Danmarks Smukkeste Festival og Roskilde Festival. Dette er også musikfestivaler,
som langt størstedelen af danskerne kender, hvorfor de kan karakteriseres som nationalt favnen-
de. I en spørgeskemaundersøgelse, der blev gennemført i forbindelse med denne rapport, har
næsten samtlige respondenter således svaret, at de har hørt om de to musikfestivaler.

Figur 3.2: Kendskabsgrad til musikfestivaler (andel af respondenter, der har hørt om festivalerne)

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse

1 Musikfestival vil blive anvendt som betegnelse, da netop denne betegnelse passer bedst på de medvirkende festivaler, der alle har et
hovedfokus på musikken.
2 Kategoriseringen bekræftes af tre eksperter, som er interviewet i forbindelse med nærværende undersøgelse.
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Man kan argumentere for, at Roskilde Festival reelt hører til i en liga for sig, da denne musikfe-
stival også favner ud over landets grænser, og samtidig er væsentligt større end Danmarks
Smukkeste Festival, at dømme efter de nævnte parametre. Set i forhold til analyserne i denne
undersøgelse giver det dog god mening at placere begge musikfestivaler i samme kategori. Ved
sammenligninger på tværs af de deltagende musikfestivaler skal særligt Roskilde Festivals stør-
relse – og dermed umiddelbart ekstreme resultater – dog haves in mente.

Ingen af de to musikfestivaler er dog store i et internationalt perspektiv, hvor musikfestivaler i
blandt andet Asien tiltrækker over 1 mio. deltagere. Hovedparten at gæsterne på de to musikfe-
stivaler kommer fra Danmark, om end ca. 1 ud af 3 af de besøgende på Roskilde Festival kom-
mer fra Norge, Sverige og det øvrige udland.

I Tabel 3.1 er opstillet nogle karakteristika for de store danske musikfestivaler eksemplificeret
ved Danmarks Smukkeste Festival og Roskilde Festival. I intervallerne for besøgstal, fastansatte
og frivillige udgøres den nedre grænse af tallene for Danmarks Smukkeste Festival, mens den øv-
re grænse udgøres af tallene for Roskilde Festival. Tabellen viser således, at begge festivaler har
en omsætning på over 87 mio. kr. og beskæftiger et stort antal fastansat og frivilligt personale.

Tabel 3.1: De nationalt favnende musikfestivaler

Karakteristika

Musik Flere store internationalt kendte musiknavne
samt store nationale musiknavne

Målgruppe 20-40 år
Samlet besøgstal
(inkl. gæster, frivillige, kunstnere mv.) 48.000–110.000 besøgende

Omsætninga 87 mio. kr. (ekskl. moms) og derover
Fastansatte 15-25 fastansatte
Frivillige 10.000-25.000 frivillige
Kilde: Tilsendt materiale fra de enkelte musikfestivaler og deres respektive hjemmesider
a: Omsætningen for Roskilde Festival er ikke oplyst på en sådan måde, at denne er sammenlignelig med om-
sætningen for de andre musikfestivaler. Men alene den musikrelaterede omsætning på Roskilde Festival er
ca. 140 mio. kr., mens indtægterne er ca. 155 mio. kr. Hertil kan lægges salg i boder, der beløber sig til over
100 mio. kr.
Note: 2009 tal

I forhold til musikfestivalernes målgruppe og repertoire er der dog forskelle, som ikke umiddel-
bart fremgår af tabellen. Således er gennemsnitsalderen på Roskilde Festival ca. 23 år3, mens
den er knap 35 år på Danmarks Smukkeste Festival4. Repertoiret for de to musikfestivaler adskil-
ler sig ligeledes fra hinanden. Hvor Danmarks Smukkeste Festival hovedsageligt går efter 'hotte'
og populære kunstnere, forsøger Roskilde Festival at ramme genremæssigt så bredt som muligt
med musikere fra hele verden. Andelen af udenlandske musiknavne på Roskilde Festival er da
også væsentligt større end på Danmarks Smukkeste Festival.

3.2 Mellemstore musikfestivaler: Regionalt favnende musikfestivaler
I kategorien af mellemstore musikfestivaler findes Jelling Musikfestival, Nibe Festival, Skive Fe-
stival og Vig Festival. Kendetegnet for de mellemstore musikfestivaler er, at der er 75-100 musi-
kalske arrangementer i løbet af musikfestivalen, hvoraf under 5 % er med udenlandske kunstne-
re. Altså er størstedelen at de musikalske arrangementer med nye og etablerede populære dan-
ske kunstnere, jf. Tabel 3.2, der viser nogle karakteristika for de mellemstore danske musikfesti-
valer.

3 www.roskilde-festival.dk
4 www.smukfest.dk

http://www.roskilde-festival.dk/
http://www.smukfest.dk/


7

Tabel 3.2: De regionalt favnende musikfestivaler

Karakteristika

Musik Primært populære danske musiknavne plus en-
kelte store internationale musiknavne

Målgruppe Familier og/eller unge
Samlet besøgstal
(inkl. gæster, frivillige, kunstnere mv.) 17.000 – 30.000 besøgende

Omsætning 20 – 30 mio. kr.

Fastansatte 0 – 2 fastansatte, dog hovedsageligt baseret
på frivilligt arbejde

Frivillige 2.000 – 4.000 frivillige
Kilde: Tilsendt materiale fra de enkelte musikfestivaler og deres respektive hjemmesider
Note: 2009 tal

De mellemstore musikfestivaler har typisk hele familien som målgruppe, hvilket indebærer et
bredt udbud af musik og andre aktiviteter i forbindelse med festivalen. Undtagelsen er Skive Fe-
stival, hvor unge er den primære målgruppe. Musikfestivalerne omsætter for 20-30 mio. kr. om
året, og har mellem 17.000-30.000 besøgende, hvoraf 2.000-4.000 er frivillige.

Tabel 3.3: Sammenhæng mellem bopæl og festivaldeltagelse

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse
Note1: De blå felter markerer den landsdel, hvor musikfestivalen afholdes
Note2: Resultaterne i tabellen bygger på oplysninger om de medvirkende deltagere i den gennemførte panel-
undersøgelse. Selvom panelisterne er repræsentativt udvalgt i forhold til demografien på landsplan, så skal
resultaterne alene ses som en indikation af, hvor de besøgende på de enkelte musikfestivaler kommer fra.
Særligt for de mindre musikfestivaler, hvor relativt få panelister har besøgt den pågældende musikfestival,
bør resultaterne fortolkes med et vist forbehold.

De mellemstore festivaler kan karakteriseres som regionalt favnende, idet festivalernes gæster
hovedsageligt er bosiddende i eller omkring de landsdele, hvor musikfestivalerne afholdes. Tabel
3.3 viser, hvordan musikfestivaldeltagerne fordeler sig på landsdele. De blå felter markerer den
landsdel, hvor musikfestivalen afholdes. Heraf fremgår det tydeligt, hvordan hovedparten af gæ-
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Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

-------- Procentandel (%) af panelisterne --------
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sterne på blandt andet Nibe Festival kommer fra Nordjylland, hvor Nibe ligger. Hovedparten af
gæsterne på Roskilde Festival fra København og omegn.

3.3 Små musikfestivaler: Lokalt favnende festivaler
I gruppen af små musikfestivaler hører Bork Havn Musikfestival, Nordals Musikfestival, Samsø
Festival og Vilde Vulkaner Festival. De fire musikfestivaler har mellem 5.000 – 10.000 besøgen-
de, hvilket inkluderer betalende gæster, frivillige medarbejdere, kunstnere mv. Tabel 3.4 viser
nogle karakteristika for de små musikfestivaler.

Tabel 3.4: De lokalt favnende musikfestivaler

Karakteristika

Musik Primært kendte danske musiknavne, men også
amatører og mindre kendte musiknavne

Målgruppe Familier og/eller børn
Samlet besøgstal
(inkl. gæster, frivillige, kunstnere mv.) 5.000 – 10.000 besøgende

Omsætning 4 – 10 mio. kr.

Fastansatte Primært baseret på frivilligt arbejde, dog har
enkelte af festivalerne én fast medarbejder

Frivillige 300 - 1.600 frivillige
Kilde: Tilsendt materiale fra de enkelte musikfestivaler og deres respektive hjemmesider
Note: 2009 tal

På de små musikfestivaler spiller i højere grad også mindre kendte kunstnere end på de store og
mellemstore musikfestivaler. Ligesom de små musikfestivaler udelukkende er baseret på frivilligt
arbejde, hvilket ikke er overraskende set i lyset af de små festivalers budgetter. Undtagelsen er
her Vilde Vulkaner Festival, der har én fastansat. Endvidere har særligt de små musikfestivaler
mærket de stigende honorarer blandt de største danske musiknavne i de seneste år.

Som for de mellemstore musikfestivaler kommer gæsterne på de små festivaler også primært fra
lokalområdet. Undtagelsen er Samsø Festival. Grundet festivalens beliggenhed og afholdelses-
tidspunkt, tæller gæsterne relativt mange turister, der holder sommerferie på øen – med eller
uden musikfestivalen som feriens hovedaktivitet.

De små musikfestivaler henvender sig til hele familien. Vilde Vulkaner Festival skiller sig dog ud
ved at være en musikfestival udelukkende for børn og unge i SFO'er, fritidsordninger og fritids-
klubber fra hele landet. Dette skal tages i betragtning ved tolkning af resultaterne for denne mu-
sikfestival. Blandt andet er respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen alle 18 år eller derover.
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4. FESTIVALERNES KULTURELLE BETYDNING

Roskilde Festival så som den første af de ti musikfestivaler dagens lys tilbage i 1971. Siden kom
Bork Havn Musikfestival til i 1979 og Danmarks Smukkeste Festival i 1980. De yngste musikfesti-
valer er Skive Festival fra 1993, Vilde Vulkaner Festival fra 1995 og Vig Festival fra 1996. Hele
seks af musikfestivalerne er således startet i 1980'erne. Der er flere årsager til, at der opstod
mange musikfestivaler i netop dette årti. Først og fremmest faldt festivalkonceptet godt i tråd
med 68'er-generationens livsstil, og musikfestivalerne er den dag i dag stadig en indgroet del af
dansk ungdomskultur. Samtidig ramte musikfestivalerne tidens trend med at være sociale i det
offentlige rum. Endelig blev samfundsøkonomien forbedret i løbet af 80'erner, hvilket gjorde, at
der blev større økonomisk råderum til fornøjelser for den almindelige dansker.

I løbet af de sidste ti år er antallet af musikfestivaler mangedoblet, således at der i dag afholdes
omkring 100 musikfestivaler om året i Danmark.

Figur 4.1 Tidsmæssig placering af musikfestivalernes første år

Musikfestivalerne er typisk etableret af unge, initiativrige borgere, lokale foreninger eller institu-
tioner med et ønske om at tiltrække mere musik til lokalområdet. Festivalernes visioner er for-
skellige, men fællesnævnerne er:

At skabe en god event for mange mennesker
At være eksponent for dansk (og udenlandsk) musik
At musikfestivalen udvikler sig og er i bevægelse.

Som det vil fremgå i det følgende, har musikfestivalerne samlet set i høj grad formået at efterle-
ve disse visioner.

Musikfestivalerne har gennem årene udviklet sig meget. Fra at være små landsbyfester eller by-
fester med en enkelt scene og af en enkelt dags varighed til at være store, årligt tilbagevendende
begivenheder af flere dages varighed, hvor mange tusinde mennesker fra nær og fjern kommer
for at opleve kendte danske og udenlandske kunstnere, nyde socialt samvær, feste mv. Ud over
musikken tilbyder mange af musikfestivalerne i dag et bredspektret udvalg af underholdning,
herunder stand-up, konkurrencer og tivoliland. Desuden er musikfestivalerne gået fra primært at
dække genrerne rock og pop til at have et meget alsidigt musikalsk repertoire. Dette er i over-
ensstemmelse med musikfestivalernes gennemgående vision om at være i konstant udvikling.
Men det er lige så meget et udtryk for, at musikfestivalerne har udviklet sig til at være helheds-
oplevelser, der – både hvad angår forplejning, logi og underholdning – søger at dække deltager-
nes behov under festivalen. De fleste musikfestivaler prøver ligeledes at favne bredt i forhold til

2000 2005 20101970 1975 1980 1985 1990 1995

Roskilde
Festival

1971
Nibe Festival,

1985

Jelling Festival
1989

Samsø Festival
1989

Skanderborg
Festival

1980

Nord-Als
Festival

1981

Skive
Festival

1993

Bork Havn
Musikfestival

1979

Vig
Festival

1996

Vilde
Vulkaner

1995



10

målgruppen. Gennem valg af musik, tema for festivalens indhold, image og lignende signalerer
festivalerne dog mere eller mindre direkte, hvilke målgrupper, de primært henvender sig til.

I takt med udviklingen er musikfestivalerne også vokset markant i forhold til blandt andet be-
søgstal, omsætning, antal frivillige og antal afviklingsdage. Alle ti musikfestivaler i nærværende
undersøgelse er nu veletablerede begivenheder, der drives på virksomhedslignende vilkår. Dog
stadig med frivillig arbejdskraft som det bærende fundament.

Musikfestivalerne har manifesteret sig som et væsentligt element i det danske kultur- og musik-
liv, ligesom de også opfylder en social funktion. Værdien af musikfestivalerne er netop fokus i
dette samt det efterfølgende kapitel.

4.1 Musikfestivalernes værdiskabelse
I en oplevelsesøkonomisk kontekst kan musikfestivalernes udvikling og værdiskabelse, både kul-
turelt, socialt og økonomisk beskrives med udgangspunkt i en firetrins model (Figur 4.2).

Figur 4.2 Lokalitetsfestivalens værdiskabelse i en oplevelsesøkonomisk kontekst

1. Det tomme rum: I den første fase har arrangørerne af musikfestivalen udset sig en lokalitet
for musikfestivalen. Dette kan være en bar mark, en tom plads eller forladte bygninger. I ud-
gangssituationen er der således ingen oplevelser forbundet med området, hvor festivalen af-
holdes.

2. Det programmerede rum: I forbindelse med, at musikfestivalen etableres, skabes der op-
levelser på den tidligere uudnyttede lokalitet, og der kommer mennesker og liv på stedet.

3. Brugere: I takt med musikfestivalens årlige tilbagevenden tilfører festivalgæster, optræden-
de og handlende en identitet til området. Festivalen tilfører således området værdi.

4. Det samlede system: Ud over de kulturelle og sociale værdier genererer festivalens tilste-
deværelse på lokaliteten også økonomisk værdi for mange forskellige interessenter. Fx i form
af meromsætning til de lokale handlende og branding af kommunen, hvor festivalen afholdes.

Gennem deres tilstedeværelse på en bestemt lokalitet og evne til at tiltrække gæster til stedet
har musikfestivalerne således formået at skabe værdi. Værdien tilfalder mange forskellige inte-
ressenter og kan komme til udtryk på flere forskellige måder. Således får festivalgæsterne til-

Det tomme rum
•Bar mark, tom plads og forladte bygninger
•Ingen oplevelser

Det programmerede rum
•Festivaler, koncerter og sociale mødesteder
•Oplevelser, brugere og liv

Brugere
•Tilfører området værdier
•Skaber en identitet for området/byen

Det samlede system
•Lokalområdet, kommunen og/eller regionen
•Skabelse af værdi ved forbrug, genbesøg og branding
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fredsstillet et behov for musik og socialt samvær, lokale foreninger og erhvervsdrivende oplever
effekter på omsætningen, kommunerne, der huser festivalerne, bliver markedsført, ligesom festi-
valerne giver kunstnerne et forum til at udøve og fremføre deres musik – for blot at nævne nogle
eksempler.

Nøglen til musikfestivalernes succes og den medfølgende værdiskabelse skal findes i festivalernes
evne til at knytte en identitet til området, hvor festivalerne er lokaliseret gennem tilbagevenden
til og udnyttelse af stedet (trin 3). En velfungerende musikfestival udvikles hurtigt til et lille sam-
fund i sig selv, og således kan musikfestivalerne betegnes som identitetsbærere. Dels for gæ-
sterne, hvor musikfestivalen for mange er en årligt tilbagevendende begivenhed og en del af de-
res selvforståelse. Dels for borgere, frivillige og foreninger i lokalområdet, for hvem musikfestiva-
len udgør det kulturelle og musikalske samlingspunkt. Mens særligt Roskilde Festival og Dan-
marks Smukkeste Festival har formået at være identitetsbærere for deres gæster, har de mindre
musikfestivaler i højere grad betydning for det kulturelle fællesskab i lokalområdet.

Ud over musikfestivalernes betydning for lokalområdet og gæsterne, er musikfestivalerne som
begreb efterhånden også blevet en indgroet del af dansk musik- og kulturliv, hvilket uddybes i
det følgende.

4.2 Danskerne om musikfestivalerne
De mest oplagte at spørge, hvis man vil afdække musikfestivalernes betydning for dansk kultur-
og musikliv, er danskerne selv. Med henblik på at få et indtryk af den danske befolknings hold-
ning til musikfestivalerne og deres betydning, er der gennemført en paneldataundersøgelse
blandt et repræsentativt udsnit af personer bosiddende i Danmark. Resultaterne i dette afsnit er i
høj grad baseret på resultater herfra.

Boks 4.1: Elektronisk spørgeskemaundersøgelse

4.2.1 Musikfestivalernes betydning for kultur- og musikliv samt turisme

Kultur
Det første, der kan konstateres på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen er, at størstedelen af
danskerne mener, at musikfestivalerne har en betydning for det danske kulturliv. Således svarer
86 pct. af respondenterne i undersøgelsen, at de danske musikfestivaler har enten meget stor el-
ler nogen betydning for kulturen i Danmark, jf. Tabel 4.1. Kun ca. 2 pct. af respondenterne me-
ner, at musikfestivalerne slet ikke har nogen betydning for kulturen i Danmark. 3 pct. har svaret
'ved ikke' til spørgsmålet.

I forbindelse med nærværende undersøgelse er der gennemført en elektronisk spørgeske-
maundersøgelse blandt et repræsentativt panel af personer bosiddende i Danmark i forhold
til køn, alder (18-65 år) og geografi (region). Se bilag.

Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er dels at afdække danskernes kendskab og hold-
ning til musikfestivalerne samt byerne, hvor festivalerne afholdes. Dels at få oplysninger om
danskernes deltagelse på musikfestivaler, årsagerne til deltagelse samt adfærd under festi-
valen.

Panelundersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet Userneeds A/S i perioden 27. sep-
tember 2010 til 7. oktober 2010 og tæller 1.531 respondenter. I spørgsmål, hvor der er
spurgt specifikt til en af de 10 musikfestivaler i undersøgelsen, er der foretaget et split, så
hver halvdel af respondenterne modtager spørgsmål vedrørende fem festivaler.
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Tabel 4.1: De danske musikfestivalers betydning for kulturen i Danmark

Musikfestivaler og kultur Antal Procent (%)
Meget stor betydning 606 39,6
Nogen betydning 707 46,2
En smule betydning 145 9,5
Slet ingen betydning 27 1,8
Ved ikke 46 3,0
Total 1.531 100,0
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse

At musikfestivalerne har betydning for dansk kultur- og musikliv understøttes af tre eksperter,
som har bidraget til denne undersøgelse.

Boks 4.2: Præsentation af tre eksperter på området

Således er eksperterne enige om, at festivalerne har en vigtig plads på den danske kulturscene.
Netop fordi musikken i sig selv er kulturbærende, bliver musikfestivalerne kulturbærende. Musik-
festivalerne bør dog være endnu mere bevidste om deres kulturelle betydning for samfundet. I
takt med, at musikfestivalerne er vokset – både i omfang og antal – er kampen om festivalgæ-
sterne blevet hårdere, hvorfor økonomiske hensyn ofte kommer til at overskygge de kulturelle
aspekter og stå i vejen for nytænkning på det musikalske område. Musikfestivalernes dilemma er
således en balancegang mellem at sikre en sund økonomi – og dermed festivalens fremtid – og
hensynet til det kulturelt og musikalsk nyskabende. Ved altid at tage de sikre økonomiske og
musikalske valg kommer musikfestivalerne til at ligne hinanden for meget, hvilket potentielt fører
til et overudbud af musikfestivaler. Større musikalske satsninger og evnen til at overraske publi-
kum kan derfor være med til at give særligt de mindre musikfestivaler en unik profil, der distan-
cerer dem fra de øvrige musikfestivaler og styrker deres position som identitetsbærere.

Allan Xenius Grige
Allan Xenius Grige har været i kulturbranchen siden 1984-1985. Han er tidligere direktør for Musikhuset
Esbjerg, og har arrangeret festivaler o. lign., heriblandt Esbjerg Festuge. Han blev i 2002 medlem af
IFEA, og har været formand siden 2006. Han har derigennem besøgt mange festivaler rundt omkring i
verden. Desuden underviser han på handelshøjskolen på Eventmanagementuddannelsen.

Jon Sundbo
Jon Sundbo har interesseret sig for oplevelsesøkonomi generelt herunder festivaler, og har arbejdet med
oplevelsesøkonomi de sidste 6-7 år. Han har lavet en analyse af, hvad musikfestivaler kan betyde for er-
hvervsudvikling i et område, og har været med til et projekt mht. udvikling på baggrund af festivaler.
Han har størst indsigt i Roskilde Festival og dennes betydning for byen Roskilde.

Henrik Marstal
Henrik Marstal, der har en Ph.d. i musikvidenskab, har en dobbelt tilgang til musiklivet: 1) Han er selv
udøvende kunstner og har spillet på mange af festivalerne i nærværende undersøgelse. Han har bl.a.
spillet på Roskilde Festival flere gange. Endvidere har han over de sidste mange år været fast gæst på
Roskilde Festival og Spot Festival, og har besøgt alle de ti musikfestivaler i undersøgelsen. 2) Han har en
musikpolitisk profil. Han har siddet i Kunstrådets Musikudvalg og sidder nu i flere bestyrelser i organisa-
tioner med tilknytning til dansk musikliv.



13

Figur 4.3: Musikfestivalernes balancegang

I et lokalkulturelt perspektiv har musikfestivalerne en betydning for borgernes selvforståelse af,
hvad deres by står for. Adspurgt direkte vil mange borgere således henvise til en dominerende
kulturinstitution i lokalområdet, som dét byen er kendt for. Det samme gælder de lokale turist-
kontorer, der via markedsføring søger at skabe en fortælling om byens kulturliv med udgangs-
punkt i blandt andet musikfestivalen. Musikfestivalen får dermed status som et kulturfyrtårn. I en
netop overstået borgerpanelundersøgelse for Ringkøbing-Skjern Kommune placerer 39 pct. af
borgerne således Bork Havn Musikfestival på en tredjeplads over de aktiviteter og historier, der
profilerer Ringkøbing-Skjern Kommune godt, efter Nationalpark Skjern Å og elitehåndbolden.

Musikliv
Hovedparten af danskerne mener, at musikfestivalerne har betydning for musiklivet i Danmark.
Tre ud af fem respondenter vurderer således, at musikfestivalerne har meget stor betydning for
musiklivet i Danmark. I alt mener knap 93 pct. af respondenterne, at musikfestivalerne har me-
get stor eller nogen betydning for musiklivet i Danmark, jf. Tabel 4.2. Under 1 pct. mener, at
musikfestivalerne slet ikke har nogen betydning for musiklivet i Danmark.

Tabel 4.2: De danske musikfestivalers betydning for musiklivet i Danmark

Musikfestivaler og musikliv Antal Procent (%)
Meget stor betydning 888 58,0
Nogen betydning 527 34,4
En smule betydning 75 4,9
Slet ingen betydning 11 0,7
Ved ikke 30 2,0
Total 1.531 100,0
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse

Musikfestivalerne er af betydning for dansk musikliv på flere måder. Først og fremmest opstiller
de en kunstnerisk ramme, inden for hvilken kunstnerne kan udfolde sig. Musikfestivalerne er vig-
tige for kunstnerne. For mange kunstnere er optrædener på musikfestivaler en stor indtægtskilde
samt en anledning til at gøre reklame for sig selv og sin musik. Ligeledes giver festivalkonceptet
kunstnerne en mulighed for at komme tæt på deres fans og afprøve ny musik. Konceptet giver
endvidere gæsterne en mulighed for at høre mange forskellige kunstnere og meget forskelligartet
musik, der måske rækker ud over deres foretrukne musikvalg. Meget musik produceres med
henblik på at blive præsenteret på en musikfestival, ligesom der også er eksempler på kunstnere,
som er blevet opdaget i forbindelse med deres optræden på en festival. Musikfestivalerne udlever
altså i høj grad deres vision om at være eksponent for musikken.

Særligt Roskilde Festival fremhæves af eksperterne som værende af stor betydning for den ryt-
miske musik, herunder særligt rockmusikken. Ligesom festivalens betydning for kulturen i lokal-
området kommer til udtryk ved Rockmuseet og Det Kommunale Musikhus i Roskilde, der nok ikke
var blevet til noget uden festivalens tilstedeværelse.

Kulturel og
musikalsk
nyskabelse

Økonomi
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I forlængelse heraf betones musikfestivalernes positive betydning for dansk musiklivs økonomi-
ske kredsløb. Musikfestivalerne medfører indtægter for de danske kunstnere, men også deres
crew, rettighedsorganisationer mv.

Turisme
Danskerne er af den opfattelse, at musikfestivalerne har en betydning for turismen i Danmark,
men opfattelsen er ikke så stærk, som tilfældet er i forhold til spørgsmålet om musikfestivalernes
betydning for kultur- og musiklivet. Ca. 16 pct., svarende til hver ottende panelist, vurderer, at
musikfestivalerne har meget stor betydning for turismen i Danmark, mens ca. halvdelen har sva-
ret, at de har nogen betydning (Tabel 4.3).

Tabel 4.3: De danske musikfestivalers betydning for turismen i Danmark

Musikfestivaler og turisme Antal Procent (%)
Meget stor betydning 249 16,3
Nogen betydning 776 50,7
En smule betydning 411 26,8
Slet ingen betydning 54 3,5
Ved ikke 41 2,7
Total 1.531 100,0
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse

Ifølge eksperterne har musikfestivalerne ingen afgørende betydning for turismen i Danmark, om
end festivalerne i nogle tilfælde påvirker den lokale og regionale turisme. At musikfestivalerne ik-
ke påvirker den nationale turisme skyldes, at de fleste musikfestivaler primært tiltrækker lokale
eller regionale gæster, eller personer, som har tilknytning til området i forvejen i form af fx et
sommerhus eller ferie på egnen. Dette ser man fx typisk i forbindelse med Vig Festival eller
Samsø Festival. Endvidere bevæger festivalgæsterne sig kun i begrænset omfang uden for festi-
valområdet, hvorfor deres forbrug primært tilfalder festivalen og de handlende i området. Hotel-
og restaurationsbranchen får også en relativt lille gevinst ud af de ekstra besøgende i området,
da den mest udbredte overnatningsform i forbindelse med musikfestivalerne er camping.

Undtagelsen er Roskilde Festival, og til dels Danmarks Smukkeste Festival, der som de eneste
vurderes at have en betydning for turismen, grundet deres evne til at tiltrække udenlandske gæ-
ster.

Såfremt musikfestivalerne skal påvirke turismen i Danmark, er det nødvendigt med et større an-
tal internationale kunstnere på plakaten, der kan tiltrække turister fra udlandet. I den forbindelse
skal musikfestivalerne forsøge at tænke nyt og fx forsøge sig med enkelte spændende og unikke
udenlandske bands, som i en dansk sammenhæng ikke nødvendigvis er de mest kendte bands.
Alternativt skal musikfestivalerne på anden vis gøres mere interessante og unikke for udenland-
ske gæster. Uanset hvad, kræver det dog en massiv markedsføring af musikfestivalen. En opga-
ve, som musikfestivalerne ikke umiddelbart har økonomi til at løfte uden hjælp fra f.eks. kom-
munen, der også vil have en interesse i flere turister i lokalområdet.

4.2.2 Danskernes kendskab til musikfestivalerne
De mest kendte danske musikfestivaler er ikke overraskende de to største: Roskilde Festival og
Danmarks Smukkeste Festival. Således har næsten samtlige respondenter svaret, at de har hørt
om de to festivaler, jf. Tabel 4.4. Mere overraskende er det derimod, at omkring halvdelen af re-
spondenterne har hørt om Samsø Festival, hvilket placerer denne festival på en tredjeplads over
de festivaler, som flest respondenter har hørt om. Overraskende i betragtning af festivalens stør-
relse, men alligevel ikke så overraskende, når man tænker på, at netop Samsø Festival skiller sig
ud fra de små festivaler ved at have gæster fra hele landet.
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Tabel 4.4: Andel af respondenterne, der har hørt om musikfestivalerne

Top 10 – musikfestivalerne Procentdel (%) af respondenterne
Roskilde Festival 97,7
Danmarks Smukkeste Festival 97,4
Samsø Festival 50,1
Vig Festival 46,9
Skive Festival 36,6
Jelling Musikfestival 36,0
Nibe Festival 34,2
Bork Havn Musikfestival 19,9
Vilde Vulkaner Festival 11,5
Nordals Musikfestival 6,6
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse

Resultaterne i Tabel 4.4 understøtter i store træk formodningen om, at de store musikfestivaler
er nationalt kendte, mens de mellemstore og små festivaler primært er kendt på regionalt hen-
holdsvis lokalt niveau.

Det relativt høje kendskab til henholdsvis Samsø Festival og Vig Festival kan muligvis skyldes, at
både Samsø og Vig er turisme- og feriemål for en stor del danskere hvert år. Gennem turisternes
besøg på Samsø eller i Vig stiftes bekendtskab med den lokale festival, uanset om festivalerne
besøges eller ej.

4.2.3 Danskerne på musikfestival
Ifølge spørgeskemaundersøgelsen har tre ud af fem voksne danskere besøgt en dansk musikfe-
stival, jf. Tabel 4.5. Resultatet er med til at understrege musikfestivalernes brede folkelige appel.

Tabel 4.5: Andel af respondenterne, der har været på musikfestival i Danmark

Svar Andel af respondenterne Procentdel (%) af
respondenterne

Ja 922 60,2
Nej 609 39,8
Total 1.531 100
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse
Note: Respondenterne kan have fortolket musikfestival bredere end den anvendte definition i nærværende
undersøgelse, da der ikke er spurgt specifikt til en af de ti musikfestivaler.

I forhold til deltagelsen på netop de ti musikfestivaler i undersøgelsen, er der en klar sammen-
hæng mellem musikfestivalens størrelse og antallet af danskere, som har besøgt musikfestivalen.
Således har knap hver tredje voksne dansker på et eller andet tidspunkt besøgt Roskilde Festival,
mens næsten hver femte dansker har deltaget i Danmarks Smukkeste Festival. Omvendt har un-
der 2 pct. besøgt Vilde Vulkaner Festival og Nordals Musikfestival, jf. Tabel 4.6. Sættes antallet af
gæster i forhold til personer, der har besøgt en musikfestival – frem for befolkningen generelt,
bliver Roskildes status som Danmarks absolut største musikfestival helt tydelig. Således har næ-
sten halvdelen af de respondenter, der har besøgt en musikfestival, været på Roskilde Festival.
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Tabel 4.6: Top 10: Andel af respondenterne, der har besøgt én af musikfestivalerne

Top 10 – musikfestivalerne Procentandel (%) af
respondenterne

Roskilde Festival 28,6
Danmarks Smukkeste Festival 18,2
Vig Festival 6,2
Samsø Festival 5,5
Jelling Musikfestival 4,5
Nibe Festival 3,7
Skive Festival 3,7
Bork Havn Musikfestival 2,4
Vilde Vulkaner Festival 1,6
Nordals Musikfestival 1,1
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse

Det er værd at observere, at der er færre respondenter, der har været på de regionale musikfe-
stivaler i Jelling, Nibe og Skive end på Vig Festival og på Samsø Festival. Årsagen til dette kan
være, at paneldataundersøgelsen er repræsentativ for den voksne del af befolkningen, og da
netop Samsø har relativt mange gæster fra hele landet i forhold til fx Skive, der mere appellerer
til det regionale publikum, betyder dette, at den forholdsvis lille festival scorer højt i undersøgel-
sen.

Der er mange årsager til at tage på en musikfestival i Danmark – og det er ikke kun musikken,
der tæller. De fleste af gæsterne svarer således, at samværet med vennerne, festivalernes ud-
valg af musik og hyggen er de væsentligste årsager til at tage på en af de ti musikfestivaler, jf.
Tabel 4.7. Dette understøtter påstanden om, at musikfestivalerne i lige så høj grad er et kulturelt
og socialt fænomen som et musikalsk.

Tabel 4.7: Årsager til at tage på en musikfestival i Danmark

Top 12 - Årsager til at tage på musikfestival Procentdel (%) af
gæsterne

Samværet med vennerne 51,8
Festivalernes udvalg af musik 51,3
Det er hyggeligt 47,5
Festen/sjov og ballade 41,2
Festivalernes beliggenhed
(eksempelvis afstand til bopælen) 28,5

Festivalens størrelse (antallet af gæster) 22,1
For at arbejde/være frivillig 16,3
Det er en tradition 15,4
Samværet med familien 10,3
Det er en ferieform jeg er glad for 6,5
Andet 9,4
Ved ikke 1,9
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse

På tværs af de ti musikfestivaler er der dog en smule variation i gæsternes begrundelse for at
deltage i den pågældende musikfestival. Sålede er 'hyggen' en klar topscorer på Nordals
Musikfestival (ca. 75 pct.), Danmarks Smukkeste Festival (ca. 66 pct.), Samsø Festival (ca. 61
pct.), Jelling Musikfestival (ca. 60 pct.) og Vig Festival (ca. 55 pct.). Omvendt er det udvalget af
musik, der er den største årsag til at deltage i Skive Festival (ca. 73 pct.) og Roskilde Festival
(ca. 62 pct.). På Nibe Festival er beliggenheden en central årsag til festivaldeltagelse (ca. 59
pct.), mens det på Bork Havn Musikfestival er samværet med vennerne (ca. 50 pct.). Ikke
overraskende deltager mange på Vilde Vulkaner Festival fordi musikfestivalen er børnevenlig5 (ca.
23 pct.).

5 Børnevenlig blev svaret under svarkategorien 'Andet – Angiv venligst'.
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Der er flere ting, der forklarer, hvorfor mange musikinteresserede tilvælger musikfestivalerne.

Gæsterne får meget for pengene. Man har mulighed for at høre relativt mange koncerter med
populære og upcoming kunstnere på relativt kort tid. Således kan man hurtigt skabe sig et
overblik over, hvad der foregår på (primært) den danske musikscene. Dette kan netop være
en forklaring på, at musikfestivalerne ikke har særligt store økonomisker udfordringer i
krisetider, da musikinteresserede her substituerer enkelte koncertoplevelser med den
totaloplevelse og det større udbud af kunstnere, som musikfestivalerne giver. I krisetider har
musikinteresserede endvidere større tilbøjelighed til at vælge de hjemlige musiktilbud af
hensyn til deres egen privatøkonomi.
I forlængelse heraf kan nævnes, at musikfestivalernes beliggenhed om sommeren også er en
fordel, idet mange mennnesker gerne vil tilbringe sommeren udendørs. Således er et besøg
på en musikfestival en sommerferieaktivitet for mange, særligt hvis udandsrejsen må
undværes.
Den sociale faktor er vigtig, når man går ud for at høre musik. Netop her kan
musikfestivalerne tilbyde noget unikt, blandt andet i kraft af, at man her bliver trukket ud af
hverdagen til et nyt sted og ikke har andet end musikken og hinanden at koncentrere sig om.
Musikfestivalernes evne til at skabe et særligt miljø omkring begivenheden er ifølge
eksperterne noget, som spillestederne med fordel kan tage ved lære af. Således fremhæves
Danmarks Smukkeste Festival, der netop har opbygget et miljø omkring festivalen med
udgangspunkt i de smukke omgivelser, som musikfestivalen afholdes i.

Resultaterne i Tabel 4.8 falder i god overensstemmelse med de værdier, som danskerne tillægger
musikfestivalerne generelt. Således er hyggelig, folkelig og festlig blandt topscorerne på listen
over værdier og udsagn, som respondenterne tillægger musikfestivalerne. 'Hyggelig' er især
nævnt i forbindelse med Danmarks Smukkeste Festival (ca. 66 pct.), Samsø Festival (ca. 64
pct.), Vig Festival (ca. 45 pct.) og Nordals Musikfestival (ca. 43 pct.). Omvendt forbindes Roskil-
de Festival og Skive Festival primært med udsagnet 'for unge', mens Jelling Musikfestival (ca. 41
pct.) og Bork Havn Musikfestival (ca. 36 pct.) opfattes som 'folkelige' musikfestivaler. Vilde Vul-
kaner Festival får af mange respondenter betegnelsen 'familievenlig/børnevenlig'.

Tabel 4.8: Værdier/udsagn, der tillægges musikfestivalerne i Danmark

Top 8 – Værdier/udsagn om musikfestivalerne Procentandel (%) af
respondenterne

Hyggelig 39,3
Folkelig 36,4
Festlig 35,9
For unge 30,2
Familievenlig/Børnevenlig 22,8
Flot/smuk 20,7
Jeg forbinder ikke festivalerne med noget 16,4
Andet 6,0
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse

De danske musikfestivaler er set i et internationalt perspektiv mere afslappede, og som gæst får
man lov til at være sig selv, samtidig med at festivalernes relativt lille størrelse gør, at man kan
komme hinanden ved. De danske værdier, såsom det nære, afslappede og naturskønne, er ifølge
eksperterne noget af det, som musikfestivalerne kan spille på, hvis de vil markedsføre sig selv
over for omverdenen.

4.2.4 Frivilligt arbejde
Mange personer, der deltager på en musikfestival, deltager som frivillig arbejdskraft. Således har
hver femte panelist i spørgeskemaundersøgelsen, der har deltaget på en musikfestival, prøvet at
arbejde frivilligt i forbindelse med begivenheden. Den primære årsag til at arbejde frivilligt er
hyggen og samværet, dvs. det sociale element. Således er musikfestivalerne for mange frivillige
en fast del af livet om sommeren, men også resten af året, hvor arbejdet med at forberede festi-
valen pågår. For foreningerne, som de frivillige ofte repræsenterer, er musikfestivalen en vigtig
anledning til at tjene penge og dermed sikre foreningernes økonomi resten af året. I forlængelse



18

heraf kan nævnes, at den anden hyppigste årsag til at arbejde som frivillig også er af økonomisk
karakter, nemlig at spare penge på billetten.

De frivillige er helt afgørende for musikfestivalernes eksistens. Musikfestivalerne er blandt de ak-
tører i dansk musikliv, som ikke modtager direkte offentlig driftsstøtte. Derimod støttes de fleste
musikfestivaler dog indirekte gennem et kommunalt samarbejde samt sponsorater.

Tabel 4.9: Gennemsnitligt antal gæster og frivillige pr. dag, 2009

Musikfestival Gns. antal gæ-
ster pr. dag

Gns. antal fri-
villige pr. dag

Frivillige i pct. af samlet
deltagerantal

Roskilde Festival 73.610 25.000 34%
Danmarks Smukkeste
Festival 33.320 10.769 32%

Jelling Musikfestival 24.304 3.000 12%
Skive Festival 14.051 2.000 14%
Vig Festival 12.579 2.000 16%
Nibe Festival 11.381 3.500 31%
Vilde Vulkaner Festival 7.950 600 8%
Samsø Festival 7.200 1.600 22%
Bork Havn Musikfestival 7.000 1.000 14%
Nordals Musikfestival 5.500 280 5%
Kilde: Oplysninger fra musikfestivalerne og Rambølls beregninger
Note: For Danmarks Smukkeste Festival er tallet for gennemsnitligt antal deltagere pr. dag ekskl. ikke-
betalende gæster og er fordelt over fem dage dvs. inkl. warm-up dagen

Tabel 4.9 viser antal gæster på de enkelte musikfestivaler pr. dag samt den frivillige arbejds-
krafts andel af det samlede antal gæster. Heraf fremgår blandt andet, at den frivillige arbejds-
kraft på tre af musikfestivalerne udgør ca. en tredjedel af menneskerne på festivalpladsen. Det
gælder for Roskilde Festival og Danmarks Smukkeste Festival, men også Nibe Festival. At de to
første har relativt mange frivillige skyldes formodentlig, at musikfestivalerne er store og har
mange aktiviteter, mens det på Nibe Festival kan skyldes, at musikfestivalen, ligesom Danmarks
Smukkeste Festival, afholdes i en skov, hvilket er forbundet med et særligt krævende setup.
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5. MUSIKFESTIVALERNES LOKALØKONOMISKE BETYD-
NING

De danske musikfestivaler er i international sammenhæng generelt små, og det begrænsede an-
tal udenlandske gæster gør, at festivalernes tilstedeværelse ikke forventes at slå mærkbart igen-
nem i samfundsøkonomien på nationalt plan. Ikke desto mindre er der mærkbare lokaløkonomi-
ske effekter forbundet med musikfestivalerne, hvilket uddybes i det følgende. Mens kun de stør-
ste musikfestivaler og mellemstore musikfestivaler kan siges at have væsentlig indflydelse på
økonomien i lokalområdet gennem meromsætning og jobskabelse, skaber de mindste musikfesti-
valer i højere grad værdi på et kulturelt, musikalsk og socialt plan.

Figur 5.1 viser en model over de effekter, som en musikfestivals tilstedeværelse genererer i lo-
kalområdet i større eller mindre grad6. Figur 5.1 skal læses fra øverste højre hjørne og ned. Pile-
ne illustrerer sammenhængene mellem musikfestivalerne og den lokale (kommunale) økonomi,
både direkte og indirekte. De stiplede linjer er udtryk for mulige effekter, der dog ikke kan do-
kumenteres på det foreliggende datagrundlag, men som – blandt andet set i lyset af resultaterne
i kapitel 4 - virker plausible.

Figur 5.1: Musikfestivalernes lokaløkonomiske betydning

Det skal retfærdigvis nævnes, at musikfestivalerne også kan forbindes med en række mulige ne-
gative økonomiske effekter, herunder udgifter til renovation samt prisforhøjelser på varer og ser-
viceydelser med høj efterspørgsel. Derudover kommer en række negative økologiske effekter i
form af blandt andet støj- og affaldsgener, skader på naturen samt trafikale problemer. I et sam-

6 Modellen blev udviklet i forbindelse med en analyse for Skanderborg Festivalklub af "Betydningen af Danmarks Smukkeste Festival
for Skanderborg Kommune" (Rambøll Management 2009).
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let samfundsøkonomisk regnskab over musikfestivalernes værdiskabelse i lokalområdet bør vær-
dien af disse negative effekter fratrækkes de positive. Mange musikfestivaler er dog opmærk-
somme på de negative aspekter af deres virke, og tilstræber et grønt og ansvarligt image.

Opbygningen af nærværende kapitel tager udgangspunkt i tre temaer, der i store træk følger de
spor, som modellen udstikker.

Afsnit 5.1 beskriver det spor, der omhandler effekterne af musikfestivalernes forretning, her-
under omsætning i lokalområdet og betydningen for lokale arbejdspladser. Det er i den for-
bindelse vigtigt at understrege, at fokus er på de lokale økonomiske effekter. Selv om musik-
festivalerne skaber en økonomisk aktivitet i lokalområdet, som området ikke ville have ople-
vet uden festivalens tilstedeværelse, går en betydelig del af omsætningen ud af området igen
(honorarer til kunstnere, vareindkøb i andre områder mv.). Målet med afsnit 5.1 er at belyse
de direkte økonomiske gevinster, som tilfalder interessenter og aktører i lokalområdet grun-
det musikfestivalens beliggenhed.
Afsnit 5.2 beskriver det spor, der afdækker sammenhængen mellem musikfestivalernes
brand og den afsmittende effekt, som dette har for kommunerne eller byerne, hvor festiva-
lerne bliver afholdt. Herunder gives et kvalificeret estimat på værdien af den medieomtale,
som musikfestivalerne genererer i de skrevne medier.
Afsnit 5.3 vedrører det samlede system af synergieffekter, som modellen dækker over. Her-
under omfanget af samspillet mellem festivalerne, myndigheder og erhvervsliv samt fyr-
tårnseffekterne i form af en styrket turismeprofil.

5.1 Omsætning og beskæftigelse
De danske musikfestivaler omsætter samlet set for over et trecifret millionbeløb hvert år. Hoved-
parten af indtægterne kommer fra billetsalg og andre publikumsrelaterede indtægter, herunder
salg af mad og drikke samt merchandise mv. Omvendt er musikfestivalernes ubestridt største
udgiftspost honorarer til primært danske kunstnere og deres crew, hvilket understøtter eksper-
ternes betoning af musikfestivalernes betydning for det økonomiske kredsløb i særligt den rytmi-
ske del af dansk musikliv.

Figur 5.2 illustrerer omsætningen i de til musikfestivaler i undersøgelsen i 2009. Tilsammen om-
satte de ti musikfestivaler for næsten 360 mio. kr. i 2009.
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Figur 5.2: Musikfestivalernes omsætning (mio. kr.), 2009

Kilde: Oplysninger fra musikfestivalerne og Rambølls beregninger
Note1: Omsætningen for Roskilde Festival er ikke oplyst på en sådan måde, at denne er sammenlignelig med
omsætningen for de andre musikfestivaler. Men alene den musikrelaterede omsætning på Roskilde Festival er
ca. 140 mio. kr., mens indtægterne er ca. 155 mio. kr. Hertil kan lægges salg i boder, der beløber sig til over
100 mio. kr.
Note2: De enkelte omsætningstal er fra musikfestivalernes regnskaber. Der er tale om den samlede omsæt-
ning, der i nogle tilfælde fordeles mellem festivalen og en fond.

5.1.1 Musikfestivalernes forbrug i lokalområdet
Den del af musikfestivalernes omsætning og forbrug, der tilfalder interessenter og underleveran-
dører i lokalområdet, er en af hovedkilderne til de direkte økonomiske effekter i festivalens nær-
område. Er omsætningen og forbruget stort nok, medfører det en merbeskæftigelse, der rækker
ud over festivalernes og evt. foreningernes lønnede medarbejdere.

Kun fem musikfestivaler har opgivet specifikke tal for, hvor mange udgifter, de afholder i lokal-
området (Bork Havn Musikfestival, Danmarks Smukkeste Festival, Nibe Festival, Nordals Musikfe-
stival og Roskilde Festival). Andelene svinger mellem 20 % (Danmarks Smukkeste Festival) og
47 % (Nibe Festival). Generelt indikerer andelene, at musikfestivalens forbrug i lokalområdet
som andel af det samlede forbrug aftager med festivalens størrelse. Dette er ikke overraskende
set i lyset af, at de store musikfestivaler i højere grad efterspørger ydelser af et stort omfang,
der ikke kan dækkes fuldstændigt af det lokale erhvervsliv.

I 2009 havde de ti musikfestivaler tilsammen udgifter for knap 330 mio. kr., hvoraf ca. 120 mio.
kr. eller 37 % forventes afholdt i lokalområdet. Figur 5.3 viser, hvor meget de enkelte musikfe-
stivaler købte i lokalområdet i 2009. Det er samtidig et udtryk for en meromsætning for det loka-
le erhvervsliv samt merindtægter for kommunen som følge af musikfestivalernes beliggenhed i
området. Således bidrager Roskilde Festival til en meromsætning i Roskilde og omegn på næsten
54 mio. kr. De mindste musikfestivaler bidrager med en meromsætning i deres lokalområder i
omegnen af 1–4 mio. kr.
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Figur 5.3: Musikfestivalernes forbrug i lokalområdet (mio. kr.), 2009

Kilde: Oplysninger fra musikfestivalerne og Rambølls beregninger
Note: Kun Bork Havn Musikfestival, Danmarks Smukkeste Festival, Nibe Festival, Nordals Musikfestival og
Roskilde Festival har oplyst, hvor meget af deres forbrug, der tilfalder erhvervslivet i lokalområdet. Baseret
på disse oplysninger er de øvrige festivalers forbrug i lokalområdet estimeret som et gennemsnit af andelene
for Nibe Festival, Nordals Musikfestival og Bork Havn Musikfestival.

På tværs af musikfestivalerne er der en rimelig sammenhæng mellem antal gæster og omsæt-
ning. Således afholder musikfestivalerne udgifter i lokalområdet i omegnen af 100-200 kr. pr.
deltager.

Det er særligt indkøb til videresalg, hotel til kunstnere samt pladsudgifter og udgifter til reklame
mv., som musikfestivalerne afholder i lokalområdet.

5.1.2 Festivalgæsternes forbrug
En anden vigtig kilde til økonomiske gevinster i lokalområdet som følge af musikfestivalen er gæ-
sternes forbrug før, under og efter musikfestivalen. En stor del af dette forbrug tilfalder lokale
foreninger, der har boder på og omkring festivalpladsen, mens en del bruges i lokale forretnin-
ger.

Ifølge spøgeskemaundersøgelse, der blev gennemført i forbindelse med nærværende undersøgel-
se, ligger det gennemsnitlige forbrug (ekskl. billetten) i forbindelse med et besøg på en musikfe-
stival på knap 1.400 kr. for mænd og knap 1.100 kr. for kvinder. Ved tolkning af disse tal skal
der dog tages højde for, at længden af festivalen, som respondenterne har taget udgangspunkt i
under besvarelse, er ukendt.
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Figur 5.4: Gennemsnitligt forbrug (ekskl. billet) i forbindelse med en musikfestival (kr.)

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse og Rambølls beregninger
Note: Det gennemsnitlige forbrug er beregnet ud fra et konservativt skøn, idet respondenter, der har svaret,
at de bruger 3.000 kr. eller mere, indgår med 3.000 kr. i beregningen.

For at kunne opgøre musikfestivaldeltagernes samlede forbrug i forbindelse med en festival rela-
tivt præcist, er det nødvendigt at kende det gennemsnitlige forbrug pr. deltager pr. dag. Ikke de-
sto mindre bekræfter Figur 5.4 en hypotese om, at mænd generelt har et større forbrug i løbet af
en musikfestival end kvinder. Dette skyldes sandsynligvis, at mænd generelt kan konsumere me-
re mad og drikke end kvinder. Netop mad og drikkevarer er de primære forbrugsudgifter for del-
tagerne i forbindelse med en musikfestival.

To musikfestivaler i undersøgelsen har opgivet deltagernes forbrug under musikfestivalen på
baggrund af deres egne deltagerundersøgelser (Danmarks Smukkeste Festival og Vig Festival).
Således har den gennemsnitlige deltager på Danmarks Smukkeste Festival et dagsforbrug på ca.
610 kr., mens den gennemsnitlige deltager på Vig Festival bruger noget mindre, nemlig ca. 555
kr. pr. dag. Det relativt højere dagsforbrug på Danmarks Smukkeste Festival skal ses i lyset af,
at deltagerne på denne musikfestival har en relativ høj gennemsnitsalder og dermed et formo-
dentligt større økonomisk rådighedsbeløb. På Danmarks Smukkeste Festival falder ca. 83 % af
forbruget på og omkring festivalpladsen. For Vig Festival er denne andel ca. 69 %. Den relativt
mindre andel af forbruget, der lægges på festivalpladsen på Vig Festival kan skyldes, at udbuddet
er relativt mindre på de regionale og lokale festivaler, hvorfor en større andel af forbruget her
lægges uden for festivalpladsen.

Under antagelse af, at deltagerne på de øvrige festivaler har samme forbrugsmønster som delta-
gerne på Vig Festival, dvs. et samlet dagsforbrug på ca. 555 kr., er det muligt at beregne delta-
gernes samlede forbrug i forbindelse med de enkelte festivaler. For Vilde Vulkaner Festival, hvor
deltagerne primært er børn og unge i skolefritidsordninger mv., er dagsforbruget pr. deltager sat
til 1/3 af forbruget for de øvrige festivaler. Figur 5.5 viser således, hvordan deltagernes samlede
forbrug set over hele musikfestivalen beløber sig til adskillige millioner.

Det skal i forlængelse heraf bemærkes, at festivalerne har forskellige regler i forhold til, hvad
gæsterne må medbringe på campingpladsen og festivalpladsen. Dette har betydning i forhold til,
hvor meget gæsterne på de enkelte festivaler "tager med hjemmefra" henholdsvis køber lokalt
eller på festivalpladsen, og er således en kilde til usikkerhed i forhold til resultaterne i Figur 5.5,
der hovedsageligt er baseret på gennemsnitsbetragtninger. Eksempelvis må gæsterne på Nibe
Festival ikke medbringe drikkevarer på festivalens Camp.
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Figur 5.5: Deltagernes samlede forbrug (ekskl. billet) i forbindelse med musikfestivalens afholdelse
(mio. kr.), 2009

Kilde: Oplysninger fra musikfestivalerne og Rambølls beregninger
Note1: Det samlede forbrug er beregnet ud fra antagelsen om, at en gennemsnitlig deltager bruger 555 kr.
pr. dag festivalen varer. For Vilde Vulkaner Festival er dagsforbruget sat til en tredjedel af 555 kr. Det skal
bemærkes, at der er forskel på musikfestivalernes varighed
Note2: For Roskilde Festival er antallet af dage for musikfestivalens varighed sat til seks dage og ikke fire da-
ge, grundet at der allerede flere dage før selve musikfestivalen er ankommet en stor del af de besøgende.

Som nævnt er det festivalgæsternes forbrug i de lokale boder på og omkring festivalpladsen samt
i lokale butikker, der genererer de lokaløkonomiske effekter som følge af festivalerne. På bag-
grund af oplysninger fra musikfestivalerne vurderes det, at mindst 70 % af deltagernes forbrug i
forbindelse med de ti musikfestivaler tilfalder foreninger og erhvervsdrivende i lokalområdet.
Gæsternes eventuelle udgifter til hotel og vandrehjem indgår ligeledes i estimatet på de 70 %.

Figur 5.6 viser omsætningen i boder på og omkring festivalpladsen i forbindelse med musikfesti-
valernes afholdelse. Omsætningen dækker både over salget i musikfestivalernes egne boder så-
vel som salget i boder drevet af lokale foreninger mv.

Figur 5.6: Omsætning i boder på og omkring festivalpladsen (mio. kr.), 2009

Kilde: Oplysninger fra musikfestivalerne og Rambølls beregninger

I forlængelse heraf viser Figur 5.7 omsætningen i lokalområdet (uden for festivalpladsen) i for-
bindelse med musikfestivalens afholdelse. For de to store musikfestivaler, Roskilde Festival og
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Danmarks Smukkeste Festival, er deltagernes samlede forbrug størst på og omkring festival-
pladsen, mens der ikke kan drages nogen klar konklusion for de lokale og regionale musikfestiva-
ler.

Figur 5.7: Omsætning i lokalområdet som følge af musikfestivalen (mio. kr.), 2009

Kilde: Oplysninger fra musikfestivalerne og Rambølls beregninger
Note1: Andelen af deltagernes forbrug, der lægges i lokalområdet uden for festivalpladsen er sat til 17 % for
Roskilde Festival og Danmarks Smukkeste Festival. For de øvrige festivaler antages andelen at være 31 %
Note2: For Roskilde Festival er antallet af dage for musikfestivalens varighed sat til seks dage og ikke fire da-
ge, grundet at der allerede flere dage før selve musikfestivalen er ankommet en stor del af de besøgende.

Særligt for de små musikfestivaler skal man være påpasselig med at tolke gæsternes forbrug i
lokalområdet i forbindelse med festivalen som en meromsætning. Dette skyldes, at gæsterne på
disse festivaler typisk er bosiddende i området, hvor festivalen afholdes. Således er der en reel
mulighed for, at de erhvervsdrivende havde omsat for det samme til disse personer, uanset festi-
valens tilstedeværelse. Endvidere kan der være en sandsynlighed for, at de lokale kunder holder
sig væk i dagene, hvor festivalen afholdes, grundet risiko for kødannelse. En rundspørge til han-
delsstandsforeningerne i festivalbyerne giver ikke noget entydigt svar på, hvorvidt de lokale er-
hvervsdrivende i de små og mellemstore festivalbyer opnår en reel meromsætning som følge af
festivalen.
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Boks 5.1: Rundspørge til handelsstandsforeningerne

5.1.3 Beskæftigelse
Når der skabes omsætning i et lokalområde, skabes der også arbejdspladser og dermed afledte
effekter for lokalområdet (kommunen) i form af blandt andet skatteindtægter7. Musikfestivalernes
samt festivaldeltagernes forbrug i lokalområdet kan omregnes til en forventet beskæftigelse i lo-
kalområdet ved at anvende tal for sammenhængen mellem omsætning og antal ansatte på bran-
cheniveau fra Danmarks Statistik. Endvidere har de største musikfestivaler fastansatte medar-
bejdere. Under antagelse af, at disse medarbejdere er bosat i området, hvor festivalen afholdes,
er dette også udtryk for en lokaløkonomisk effekt som følge af festivalens tilstedeværelse.

Figur 5.8 illustrerer beskæftigelsen, der kan relateres til musikfestivalernes og festivaldeltagernes
forbrug i lokalområdet. Det skal bemærkes, at omsætningen på boder, der tilfalder interessenter
i lokalområdet, ikke er medtaget, da det i de fleste tilfælde ikke har været muligt at adskille om-
sætningen i festivalernes egne boder fra den øvrige omsætning på og omkring festivalpladsen.
Således er de beskæftigelsesmæssige effekter af musikfestivalernes tilstedeværelse potentielt
større end illustreret i Figur 5.8.

7 Det er dog uvist, om fordelingsordningerne mellem kommunerne helt eller næsten helt vil neutralisere den økonomiske effekt i form
af øgede skatteindtægter.

Gæsternes forbrug i forbindelse med musikfestivalerne går i overvejende grad til de handlende
på og omkring festivalpladsen, da gæsterne primært opholder sig i dette område under festiva-
lens afholdelse. Ikke desto mindre kan det mærkes i byrummet, når indbyggertallet vokser som
følge af musikfestivalen. Gennem en rundspørge til handelsstandsforeningerne i en række af
festivalbyerne, er musikfestivalernes indflydelse på handelslivet blevet belyst. Hovedparten af
de adspurgte vurderer således, at omsætningen i butikkerne er status quo under festivalens af-
holdelse. Dette skyldes, at forretningernes normale kunder grundet risiko for kødannelse und-
går at handle i dagene, hvor musikfestivalen afholdes. Som en af handelsstandsforeningerne
udtalte, skaber festivalgæsterne "flere ekspeditioner, men ikke større omsætning". Det er ude-
lukkende i de store festivalbyer, Roskilde og Skanderborg, at de lokale handlende oplever en
betydelig omsætningsgevinst som følge af musikfestivalen. Enkelte af de mindre festivalbyer
oplever dog en meromsætning i detailhandlen.

Flere af handelsstandsforeningerne påpeger, at der er større chance for meromsætning i byens
forretninger, hvis festivalpladsen ligger i nærheden af bymidten. På den måde bliver det nem-
mere at 'lokke' gæsterne uden for festivalområdet.

Af varegrupper er det typisk mad, øl og spiritus, butikkerne oplever en markant stigning i. Her-
af følger, at det primært er supermarkeder, bagere, spisesteder osv., der oplever stigninger i
omsætningen under festivalperioden. Enkelte nævner, at tøjforretninger også oplever mersalg.
Særligt hvis vejret under festivalen overrasker festivalgæsterne, hvis det eksempelvis er kolde-
re, varmere eller mere regnfuldt, end forventet. En enkelt nævner, at især de butikker, som gør
noget aktivt i forbindelse med festivalen, fx laver tilbud på festivaltasker, vinder på festivalen.
Få nævner brancher, der taber på musikfestivalen, men eksempler kan være hårde hvidevare-
butikker samt radio- og tvforhandlere.
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Figur 5.8: Beskæftigelse i lokalområdet relateret til musikfestivalernes og festivaldeltagernes forbrug i
lokalområdet opgjort som antal arbejdspladser, 2009

Kilde: Oplysninger fra musikfestivalerne, Danmarks Statistik og Rambølls beregninger

Hovedparten af arbejdspladserne er i detailhandlen, mens en mindre del er inden for hotel- og
restaurationsbranchen samt erhvervsservice (jurister, kommunikation, revision).

5.1.4 Opsamling
Tabel 5.1 viser en samlet opgørelse over de forventede lokaløkonomiske effekter som følge af
musikfestivalernes afholdelse. Samlet set genererer de ti musikfestivaler økonomiske effekter i
deres respektive lokalområder for knap 440 mio. kr., ligesom over 200 lokale arbejdspladser kan
tilskrives musikfestivalernes tilstedeværelse. Det skal naturligvis haves in mente, at tallene i nog-
le tilfælde er baseret på kvalificerede skøn, hvorfor der er en vis usikkerhed forbundet med disse.
Effekterne følger i store træk musikfestivalernes størrelse. Således kan en væsentlig del af de
samlede lokaløkonomiske effekter tilskrives de to største musikfestivaler i Roskilde og Skander-
borg.

Tabel 5.1: Samlede lokaløkonomiske effekter (mio. kr./antal arbejdspladser), 2009

Udgifter af-
holdt lokalt
(mio. kr.)

Forbrug i
boder

(mio. kr.)

Forbrug i
lokalområdet

(mio. kr.)

Økonomiske
effekter i alt

(mio. kr.)

Lokal
beskæftigelse

(arbejdspladser)
De store, nationale
Roskilde Festival 53,9 107,9 41,6 203,4 93
Danmarks
Smukkeste Festival 16,9 46,5 17,2 80,7 40

De mellemstore, regionale
Jelling Musikfestival 10,6 11,2 16,9 38,7 21
Nibe Festival 9,3 11,4 7,9 28,6 12
Skive Festival 12,5 10,2 9,7 32,4 16
Vig Festival 7,4 8,1 6,5 22,1 10
De små, lokale
Bork Havn
Musikfestival 3,0 3,5 4,9 11,4 6

Nordals Musikfestival 1,1 2,0 1,9 4,9 2
Samsø Festival 4,4 4,5 5,0 13,9 7
Vilde Vulkaner
Festival 1,5 0,7 1,4 3,6 2

I alt 120,7 206,0 113,0 439,7 210
Kilde: Oplysninger fra musikfestivalerne, Danmarks Statistik og Rambølls beregninger

Selv om effekterne synes relativt store, indikerer erfaringer fra blandt andet Roskilde og Skan-
derborg, at der gennem udvikling af målrettede strategier og etablering af et mere systematisk
samarbejde mellem musikfestival, by og erhvervsliv kan opnås yderligere gevinster til gavn for
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alle parter. Et eksempel er forretningsstrategier, som skal sikre, at handelslivet får mere ud af
festivalen.

Boks 5.2: Samarbejde mellem en musikfestival og det lokale erhvervsliv

5.2 Brand-værdien
Når en musikfestival markedsfører sig selv, særligt i forbindelse med at billetsalget til årets festi-
val frigives, eller når musikfestivalen omtales i medierne i forbindelse med dens afholdelse, er
dette samtidig en markedsføring af byen, hvor festivalen afholdes. Særligt hvis bynavnet indgår i
musikfestivalens navn. Byen bliver dermed forbundet med kultur og musik, hvilket de feste ople-
ves som noget positivt, ligesom kendskabet til byen styrkes. At kunne bryste sig at være en
kommune med et stærkt kultur- og musikliv er en væsentlig parameter i byernes (kommuner-
nes) markedsføring af sig selv over for blandt andet potentielle tilflyttere.

I en undersøgelse af betydningen af Danmarks Smukkeste Festival for Skanderborg Kommune8,
svarede over ni ud af ti respondenter således, at det første, de tænkte på, når de hører navnet
Skanderborg, var Danmarks Smukkeste Festival eller Skanderborg Festivalen. Således synes be-
liggenheden af Danmarks Smukkeste Festival i Skanderborg Kommune i høj grad at bidrage til at
øge kendskabsgraden til kommunen og bidrage til kommunens positive omdømme og brand –
særligt på det musikalske og kulturelle område.

I nærværende undersøgelse er respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen blevet spurgt om et
tilsvarende spørgsmål. Her fordeler svarene sig som vist i Tabel 5.2, der viser, hvad responden-
terne tænker på som det første, og det andet, når de hører det pågældende bynavn. Heraf frem-
går, at kultur og musik er dominerende kategorier. På baggrund heraf kan det dog ikke konklu-
deres, at dette alene skyldes musikfestivalerne.

8 "Betydningen af Danmarks Smukkeste Festival for Skanderborg Kommune" (Rambøll Management 2009)

Et eksempel på et frugtbart samarbejde mellem en musikfestival og det lokale erhvervs- og
handelsliv er samarbejdet mellem Roskilde Festival og Roskilde Handel.

Roskilde Handel nåede i 2009 til den erkendelse efter mange års bestræbelser på at trække
festivalgæsterne til Roskilde midtby, at der var brug for en ny strategi. I stedet for at forsø-
ge at tiltrække gæster til byen, tog medlemmer af Roskilde Handel på Roskilde Festival i
2010, og blev derved en del af festivalen som led i den ny strategi. Tiltaget har tilført en
markant økonomisk indsprøjtning til de virksomheder, der "tog på festival". Én af de medvir-
kende virksomheder udlagde det således: "det er som at få fire ekstra juledage ved at flytte
på festivalen". Festivalen kan på baggrund af tiltaget tilbyde festivalgæsterne flere forskelli-
ge dagligvarer, således at gæsterne, hvis de ønsker det, nemmere kan tilbringe al deres tid
på festivalen.

Planen er at udvikle konceptet, og Roskilde Handels medlemmer vil således også være til
stede på Roskilde Festival i 2011.
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Tabel 5.2 Sammenhæng mellem bynavn og musik(festival)

By 1. indskydelse 2. indskydelse
Bork  Natur  Ferie
Skanderborg Kultur og musik  Natur
Jelling Kultur og musik  Natur
Nibe  Natur Kultur og musik
Nordborg (Nordals)  Et godt sted at arbejde  Natur
Roskilde Kultur og musik  Et godt sted at bo
Samsø  Ferie  Natur
Skive  Andet Kultur og musik
Vig  Ferie  Natur
Vordingborg (Vilde Vulkaner)  Andet Kultur og musik
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse

Respondenterne blev ligeledes spurgt til, i hvilken grad de mener, at musikfestivalerne bidrager
positivt til deres opfattelse af de byer, festivalerne bliver afholdt i. Til det svarer næsten 20 pct.,
at musikfestivalerne i høj grad bidrager positivt til deres opfattelse af de byer, de ligger i. Samlet
set er der over 55 pct., der mener, at musikfestivalerne i høj eller i nogen grad bidrager positivt
til deres opfattelse af de byer, de ligger i (Tabel 5.3).

Tabel 5.3: Graden musikfestivalerne bidrager positivt til opfattelsen af byerne, som de bliver afholdt i

Grad Procentandel (%) af
respondenterne

I høj grad 19,3
I nogen grad 36,1
I lav grad 14,5
Slet ikke 14,5
Ved ikke 15,7
Total 100,0
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse

På tværs af de enkelte musikfestivaler er der dog små forskelle, jf. Figur 5.9. Det skal bemærkes,
at det kun er Danmarks Smukkeste Festival og Vilde Vulkaner Festival, der ikke har en stedsbe-
tegnelse i musikfestivalens navn. Tidligere hed Danmarks Smukkeste Festival: Skanderborg Fe-
stival, og det er også ved den benævnelse, at mange stadig kender Danmarks Smukkeste Festi-
val. Netop det faktum, at Vilde Vulkaner Festival ikke direkte associeres med et geografisk sted i
selve navnet, kan medvirke til folks manglende viden om beliggenheden af musikfestivalen, og
derved også til deres opfattelse af Vilde Vulkaner Festivals betydning for Vordingborgs omdøm-
me.
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Figur 5.9: Andel respondenter (%), der har svaret "i høj grad" eller "i nogen grad" til spørgsmålet om,
hvorvidt musikfestivalerne bidrager positivt til opfattelsen af byerne, som de ligger i

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse

Generelt kan det dog konkluderes, at musikfestivalerne er med til at styrke værtsbyernes og -
kommunernes kulturelle og musikalske brand samt tilføre dem et positivt image.

5.2.1 Medieomtale
Et andet udtryk for den brand-værdi, som tilfalder lokalområdet som følge af musikfestivalens
beliggenhed, er medieomtalen. På baggrund af målinger af antallet af artikler omhandlende mu-
sikfestivalerne er dette aspekt belyst.

I Tabel 5.4 ses en oversigt over den medieomtale, som de enkelte musikfestivaler har fået i de
skrevne medier i Danmark i løbet af en periode på 12 måneder (opgjort ultimo august 2010).
Omtalen er generelt størst i perioden umiddelbart før og efter musikfestivalernes afholdelse.

Tabel 5.4: Antal artikler om musikfestivaler (12 mdr.)

Festival Antal artikler
Roskilde Festival 10.101
Danmarks Smukkeste Festival 1.443
Nibe Festival 514
Skive Festival 463
Jelling Musikfestival 390
Vig Festival 375
Bork Havn Musikfestival 261
Samsø Festival 183
Nordals Musikfestival/Nord Als Musikfestival 134
Vilde Vulkaner Festival 37 (111)
Kilde: Infomedia
Note: Der er i alle tilfælde søgt på festivalens navn. For Vilde Vulkaner Festival vil en søgning på "Vilde Vul-
kaner" alene frem for "Vilde Vulkaner Festival" give ca. tre gange så mange hits.

Medieomtalens omfang følger generelt musikfestivalens størrelse. Roskilde Festival er således
den festival, som opnår mest medieomtale. Set i forhold til deres størrelse har de fleste musikfe-
stivaler dog en relativ god mediedækning. Som eksempel fremgår det, at Vig Festival bliver om-
talt 375 gange på et år, hvilket svarer til lidt over en artikel per dag.

I de tilfælde, hvor by- eller kommunenavnet indgår i musikfestivalens navn, er medieomtalen af
festivalen samtidig en omtale af området, hvor festivalen ligger. Kun for Danmarks Smukkeste
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Festival og Vilde Vulkaner Festival fremgår det geografiske område for festivalens beliggenhed
ikke af festivalens navn. Ikke desto mindre associerer mange stadig Danmarks Smukkeste Festi-
val med Skanderborg, da festivalen tidligere var kendt under navnet Skanderborg Festival.

Markedsføringsværdien af medieomtalen er betydelig. Tabel 5.5 viser et estimat på, hvad artik-
lerne ville koste, såfremt de var led i en kampagne i de skrevne medier, og dermed hvilken mar-
kedsføringsværdi, de har for såvel musikfestivalen som for lokalområdet. Samlet set forventes
medieomtalen i forbindelse med musikfestivalerne således at have en markedsføringsværdi på
ca. 63 mio. kr., hvoraf Roskilde Festivalen står for langt hovedparten. Det skal bemærkes, at ind-
slag om musikfestivalerne i radio og tv ikke indgår i opgørelsen, hvorfor den samlede medieom-
tale og værdien af denne forventeligt er langt større. Eksempelvis oplyser Samsø Festival, at
værdien af deres samlede medieomtale (alle medier inkluderet) beløber sig til ca. 2 millioner kr.

Tabel 5.5: Værdi af musikfestivalernes medieomtale i skrevne medier inden for 12 mdr. (mio. kr.)

Festival Festival (by) Festival (kommune)
Roskilde Festival 45,78 45,78
Danmarks Smukkeste Festival 6,54 5,32
Nibe Festival 2,33 0,76
Skive Festival 2,10 2,10
Jelling Musikfestival 1,77 0,74
Vig Festival 1,70 0,45
Bork Havn Musikfestival 1,18 0,18
Samsø Festival 0,83 0,83
Nordals Musikfestival/Nord Als Musikfestival 0,61 0,10
Vilde Vulkaner Festivala 0,17 (0,51) 0,16 (0,48)
I alt 63,00 56,41
Kilde: Informedia og Rambølls beregninger
a: Da der ikke indgår et geografisk område i denne musikfestivals navn, er der i dette tilfælde alene tale om
en markedsføringsværdi for festivalen. Tallene i parentes angiver værdien, såfremt ordet "Festival" udelades i
artikelsøgningen.
Note: Den gennemsnitlige artikelpris er udregnet på baggrund af en medieanalyse af fire landsdækkende
kampagner. Der er således en vis usikkerhed forbundet med dette estimat, og dermed også med den estime-
rede værdi af medieomtalen.

For at belyse musikfestivalernes brand-effekt for de kommuner (og ikke byer), som de ligger i, er
der endvidere foretaget en krydssøgning i Infomedias artikeldatabase, hvor kombinationen af
kommunenavnet og festivalens navn er blevet opgjort. Værdien af artikler i de skrevne medier,
hvor kommunenavnet også fremgår, beløber sig til ca. 56 mio. kr.

5.3 Synergieffekter
Som illustreret Figur 5.1 kan der opnås en væsentlig værdiskabelse i lokalområderne (kommu-
nerne) som følge af musikfestivalernes tilstedeværelse. Omfanget af effekterne afhænger natur-
ligvis af musikfestivalernes størrelse, men også af udnyttelsesgraden af de synergieffekter, der
opstår i det samlede økonomiske system som følge af musikfestivalens tilstedeværelse. Med sy-
nergieffekter menes samspillet mellem to eller flere tiltag, som medfører en større effekt end
summen af effekterne af de to eller flere tiltag hver for sig.

De positive synergieffekter i lokalområderne som følge af musikfestivalernes tilstedeværelse lig-
ger i de samarbejdsmuligheder, som begivenheden indebærer for arrangørerne af musikfestiva-
lerne, det lokale erhvervs- og foreningsliv, brancheorganisationer og kommuner. Musikfestivaler-
ne vurderes at have gode forudsætninger for på denne måde at videreudvikle deres forretnings-
område – både i dybden og i bredden – grundet de store kompetencer inden for ledelse og afvik-
ling af store events, som arrangørerne af musikfestivalerne besidder.

Således bør musikfestivalerne og lokale interessenter udarbejde strategier og handlingsplaner
for, hvordan de i fællesskab opnår en større værdiskabelse i lokalområdet som følge af musikfe-
stivalens tilstedeværelse end hidtil. I den forbindelse kan særligt de mellemstore og lokale mu-
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sikfestivaler blive bedre til at kommunikere deres kulturelle og lokaløkonomiske betydning som
vigtige kulturinstitutioner og centrale spillere i danske musikliv. Ligesom de forskellige interes-
senter i lokalområdet skal blive bedre til at udnytte, at befolkningsgrundlaget i dagene omkring
musikfestivalernes afholdelse stiger betydeligt.

En del af musikfestivalerne har allerede indgået indkøbsaftaler med lokale erhvervsdrivende, li-
gesom der i større eller mindre grad samarbejdes med kommunen om begivenhedens afholdelse,
men samarbejdet kan også vedrøre forhold som markedsføring, oplysning og uddannelse. Neden-
for gives eksempler på synergieffekter i forhold til sidstnævnte.

Markedsføring af musikfestival, by, kommune og region
Særligt de små og til dels de mellemstore musikfestivaler markedsføres primært lokalt og regio-
nalt. Musikfestivalerne i undersøgelsen er alle vigtige kulturinstitutioner og har i større eller min-
dre grad indvirkning på byernes brand samt i nogen grad på den lokale turisme. Gennem en fæl-
les markedsføringsstrategi i samarbejde mellem musikfestivalerne, de lokale turisterhverv og tu-
ristråd samt kommunerne kunne markedsføringen af lokalområderne favne bredere – også ud
over landets grænser. For at musikfestivalerne for alvor skal have en effekt på turismen, vurde-
res det, at musikfestivalerne skal have flere internationale gæster. En opgave som kræver en
massiv markedsføring, som de fleste musikfestivaler ikke har ressourcer til at løfte alene, men
som udført med succes i samarbejde med lokale aktører forventes at medføre betydelige gevin-
ster, ikke mindst for turisterhvervene.

I en international sammenhæng er de danske musikfestivaler relativt små, hvorfor det er vigtigt
at betone deres særlige kendetegn. De danske musikfestivaler betegnes som hyggelige, folkelige
og afslappede, mens nogle er særligt naturskønne. Ved at markedsføre sig ved de kendetegn,
der er særegne, kan musikfestivalerne bedre skille sig ud i mængden af festivaler – også de
udenlandske, og dermed også spille en større rolle for byen og erhvervslivet.

Kampagnetiltag i samarbejde med velgørende organisation
Gennem fælles kampagnetiltag med eksempelvis velgørende eller interesseorganisationer kan
musikfestivalerne styrke deres brand som et socialt og samfundsmæssigt ansvarligt og engageret
foretagende, ligesom organisationerne får deres budskaber igennem til en bred målgruppe. Både
Roskilde Festival og Grøn Koncert har allerede haft held med sådanne tiltag.

Uddannelse og læring
Et sidste eksempel på et værdiskabende tiltag kan være et strategisk samarbejde mellem musik-
festivalerne og uddannelsesinstitutioner, hvor begge parter kan bidrage med viden, erfaring og
know how. På den ene side kan samarbejdet gøre musikfestivalarrangørerne endnu dygtigere til
at drive musikfestival, og på den anden side kan samarbejdet bidrage med nyttig viden til forsk-
ningen inden for oplevelsesøkonomi.

5.3.1 Samarbejde med kommunen
De ti musikfestivaler i undersøgelsen har alle i større eller mindre grad et samarbejde med kom-
munen. Umiddelbart er der dog ikke noget mønster mellem eksempelvis kommunens størrelse og
omfanget af samarbejdet. Musikfestivalernes rammeaftaler med kommunerne er i særdeleshed
præget af individuelle rammer. Disse rammer optræder både i juridisk form, men også i mere
praktiske, uformelle rammer, som aftales løbende. Generelt indikerer resultaterne, at både mu-
sikfestivaler og kommunen kan få glæde af et tættere og mere velorganiseret samarbejde i for-
bindelse med musikfestivalernes afholdelse.

Eksempler på områder, hvor musikfestivalerne og kommunerne typisk har indgået aftaler, er føl-
gende:
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Brug eller leje af festivalpladsen
Praktiske ting i forbindelse med festivalområdet, fx oprydning og spildevandshåndtering
Trafikregulering
Åbningstider for barer mv.
Øget gadebelysning omkring festivalpladsen.

Kommunen yder, med enkelte undtagelser, en form for økonomisk støtte til festivalen, direkte el-
ler indirekte. Der er eksempler på, at en kommune yder direkte økonomisk støtte for, at musikfe-
stivalen opretholder et kulturarrangement, eller at en kommune stiller en økonomisk garanti på
et lån. Af indirekte støtte kan nævnes, at kommunalt ansatte udfører forskellige opgaver i forbin-
delse med musikfestivalerne. Eksempelvis kan Vej og Park servicere musikfestivalen i et vist om-
fang, eller en kulturforvaltning kan hjælpe med planlægningen af festivalen.

Der er generelt stor forskel på, hvor tilfredse musikfestivalerne er for samarbejdet med kommu-
nen. De fleste musikfestivaler får det generelt til at fungere, mens enkelte musikfestivaler efter-
spørger et større engagement fra kommunens side.

Boks 5.3: Samarbejdsmodel mellem musikfestival og kommune

Et eksempel på et frugtbart samarbejde mellem en festival og en kommune er samarbejdet
mellem Jelling Musikfestival og Kulturudvalget i Vejle Kommune.

Festivalen og kommunen indgik i 2008 en 3-årig forpligtende samarbejdsaftale. Vejle Kom-
mune sørger blandt andet for diverse praktiske ting forbundet med festivalens afvikling, her-
under skiltning ved festivalen, affalds- og spildevandshåndtering samt tilskud til kulturarran-
gementet Quasar Rock. Festivalen leverer som modydelse eksempelvis markedsføring og
promovering af Vejle kommune som en aktiv kommune inden for den rytmiske musik, men
også helt simple ydelser som sortering af affald.
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Interviewundersøgelse om musikfestivaler – oktober – 2010

Overblik over data: Side 1 af 26
Udarbejdet for Rambøll

Abs %

Meget god 10 1,4

God 77 10,5

Hverken god eller dårlig 127 17,2

Dårlig 23 3,1

Meget dårlig 7 1

Ingen opfattelse af byen 312 42,3

Ved ikke 181 24,6

Total 737 100

Abs %

Meget god 55 7,5

God 360 48,9

Hverken god eller dårlig 140 19

Dårlig 12 1,6

Meget dårlig 1 0,1

Ingen opfattelse af byen 99 13,4

Ved ikke 70 9,5

Total 737 100

Abs %

Meget god 81 11

God 354 48

Hverken god eller dårlig 141 19,1

Dårlig 7 1

Meget dårlig 3 0,4

Ingen opfattelse af byen 83 11,3

Ved ikke 68 9,2

Total 737 100

Abs %

Meget god 18 2,4

God 177 24

Hverken god eller dårlig 204 27,7

Dårlig 16 2,2

Meget dårlig 5 0,7

Ingen opfattelse af byen 201 27,3

Ved ikke 116 15,7

Total 737 100

Abs %

Meget god 21 2,9

God 225 30,5

Hverken god eller dårlig 253 34,3

Dårlig 52 7,1

Meget dårlig 9 1,2

Ingen opfattelse af byen 104 14,1

Ved ikke 73 9,9

Total 737 100

Hvor god eller dårlig er din opfattelse af 

følgende byer? Bork (der ligger i Ringkøbing-

Skjern Kommune)

Alle

Alle

Hvor god eller dårlig er din opfattelse af 

følgende byer? Jelling (der ligger i Vejle 

Kommune)

Alle

Hvor god eller dårlig er din opfattelse af 

følgende byer? Ebeltoft (der ligger i Syddjurs 

Kommune)

Alle

Hvor god eller dårlig er din opfattelse af 

følgende byer? Skanderborg

Alle

Hvor god eller dårlig er din opfattelse af 

følgende byer? Fredericia

Side 1-24: Totaler

Side 25-26: Stikprøven Dataleverandør og  analyseinstitut



Interviewundersøgelse om musikfestivaler – oktober – 2010

Overblik over data: Side 2 af 26
Udarbejdet for Rambøll

Abs %

Meget god 17 2,3

God 107 14,5

Hverken god eller dårlig 204 27,7

Dårlig 22 3

Meget dårlig 7 1

Ingen opfattelse af byen 235 31,9

Ved ikke 145 19,7

Total 737 100

Abs %

Meget god 10 1,4

God 113 15,3

Hverken god eller dårlig 188 25,5

Dårlig 35 4,8

Meget dårlig 14 1,9

Ingen opfattelse af byen 239 32,4

Ved ikke 138 18,7

Total 737 100

Abs %

Meget god 93 11,7

God 352 44,3

Hverken god eller dårlig 207 26,1

Dårlig 24 3

Meget dårlig 4 0,5

Ingen opfattelse af byen/øen 67 8,4

Ved ikke 47 5,9

Total 794 100

Abs %

Meget god 131 16,5

God 348 43,8

Hverken god eller dårlig 118 14,9

Dårlig 17 2,1

Meget dårlig 4 0,5

Ingen opfattelse af byen/øen 103 13

Ved ikke 73 9,2

Total 794 100

Abs %

Meget god 20 2,5

God 148 18,6

Hverken god eller dårlig 303 38,2

Dårlig 60 7,6

Meget dårlig 14 1,8

Ingen opfattelse af byen/øen 146 18,4

Ved ikke 103 13

Total 794 100

Hvor god eller dårlig er din opfattelse af 

følgende byer? Nordborg (der ligger i 

Sønderborg Kommune)

Alle

Hvor god eller dårlig er din opfattelse af 

følgende byer? Nibe (der ligger i Aalborg 

Kommune)

Alle

Alle

Hvor god eller dårlig er din opfattelse af 

følgende byer og øer? Skive

Hvor god eller dårlig er din opfattelse af 

følgende byer og øer? Samsø

Alle

Hvor god eller dårlig er din opfattelse af 

følgende byer og øer? Roskilde

Alle

Side 1-24: Totaler

Side 25-26: Stikprøven Dataleverandør og  analyseinstitut



Interviewundersøgelse om musikfestivaler – oktober – 2010

Overblik over data: Side 3 af 26
Udarbejdet for Rambøll

Abs %

Meget god 18 2,3

God 141 17,8

Hverken god eller dårlig 213 26,8

Dårlig 29 3,7

Meget dårlig 8 1

Ingen opfattelse af byen/øen 202 25,4

Ved ikke 183 23,1

Total 794 100

Abs %

Meget god 21 2,6

God 134 16,9

Hverken god eller dårlig 317 39,9

Dårlig 64 8,1

Meget dårlig 14 1,8

Ingen opfattelse af byen/øen 139 17,5

Ved ikke 105 13,2

Total 794 100

Abs %

Meget god 23 2,9

God 147 18,5

Hverken god eller dårlig 328 41,3

Dårlig 86 10,8

Meget dårlig 15 1,9

Ingen opfattelse af byen/øen 112 14,1

Ved ikke 83 10,5

Total 794 100

Abs %

Meget god 93 11,7

God 301 37,9

Hverken god eller dårlig 175 22

Dårlig 16 2

Meget dårlig 4 0,5

Ingen opfattelse af byen/øen 120 15,1

Ved ikke 85 10,7

Total 794 100

Abs %

Ferie 95 12,9

Kultur og musik 46 6,2

Natur 100 13,6

Et godt sted at bo 5 0,7

Et godt sted at arbejde 0 0

Andet 19 2,6

Forbinder ikke byen med noget 472 64

Total 737 100

Alle

Hvor god eller dårlig er din opfattelse af 

følgende byer og øer? Slagelse

Alle

Hvor god eller dårlig er din opfattelse af 

følgende byer og øer? Vordingborg

Alle

Hvor god eller dårlig er din opfattelse af 

følgende byer og øer? Vig (der ligger i 

Odsherred Kommune)

Alle

Hvad er det første du tænker på, når du hører 

navnet på følgende byer? Bork (der ligger i 

Ringkøbing-Skjern Kommune)

Hvor god eller dårlig er din opfattelse af 

følgende byer og øer? Fanø

Alle

Side 1-24: Totaler

Side 25-26: Stikprøven Dataleverandør og  analyseinstitut



Interviewundersøgelse om musikfestivaler – oktober – 2010

Overblik over data: Side 4 af 26
Udarbejdet for Rambøll

Abs %

Ferie 17 2,3

Kultur og musik 441 59,8

Natur 98 13,3

Et godt sted at bo 58 7,9

Et godt sted at arbejde 4 0,5

Andet 35 4,8

Forbinder ikke byen med noget 84 11,4

Total 737 100

Abs %

Ferie 328 44,5

Kultur og musik 62 8,4

Natur 147 20

Et godt sted at bo 44 6

Et godt sted at arbejde 2 0,3

Andet 46 6,2

Forbinder ikke byen med noget 108 14,7

Total 737 100

Abs %

Ferie 30 4,1

Kultur og musik 315 42,7

Natur 98 13,3

Et godt sted at bo 24 3,3

Et godt sted at arbejde 5 0,7

Andet 55 7,5

Forbinder ikke byen med noget 210 28,5

Total 737 100

Abs %

Ferie 19 2,6

Kultur og musik 48 6,5

Natur 26 3,5

Et godt sted at bo 64 8,7

Et godt sted at arbejde 115 15,6

Andet 197 26,7

Forbinder ikke byen med noget 268 36,4

Total 737 100

Abs %

Ferie 27 3,7

Kultur og musik 75 10,2

Natur 81 11

Et godt sted at bo 38 5,2

Et godt sted at arbejde 2 0,3

Andet 29 3,9

Forbinder ikke byen med noget 485 65,8

Total 737 100

Hvad er det første du tænker på, når du hører 

navnet på følgende byer? Skanderborg

Alle

Alle

Hvad er det første du tænker på, når du hører 

navnet på følgende byer? Fredericia

Alle

Hvad er det første du tænker på, når du hører 

navnet på følgende byer? Jelling (der ligger i 

Vejle Kommune)

Alle

Hvad er det første du tænker på, når du hører 

navnet på følgende byer? Ebeltoft (der ligger i 

Syddjurs Kommune)

Alle

Hvad er det første du tænker på, når du hører 

navnet på følgende byer? Nibe (der ligger i 

Aalborg Kommune)

Side 1-24: Totaler

Side 25-26: Stikprøven Dataleverandør og  analyseinstitut



Interviewundersøgelse om musikfestivaler – oktober – 2010

Overblik over data: Side 5 af 26
Udarbejdet for Rambøll

Abs %

Ferie 45 6,1

Kultur og musik 5 0,7

Natur 61 8,3

Et godt sted at bo 20 2,7

Et godt sted at arbejde 116 15,7

Andet 86 11,7

Forbinder ikke byen med noget 404 54,8

Total 737 100

Abs %

Ferie 12 1,5

Kultur og musik 400 50,4

Natur 19 2,4

Et godt sted at bo 120 15,1

Et godt sted at arbejde 29 3,7

Andet 117 14,7

Forbinder ikke byen med noget 97 12,2

Total 794 100

Abs %

Ferie 401 50,5

Kultur og musik 41 5,2

Natur 267 33,6

Et godt sted at bo 22 2,8

Et godt sted at arbejde 0 0

Andet 18 2,3

Forbinder ikke byen med noget 45 5,7

Total 794 100

Abs %

Ferie 22 2,8

Kultur og musik 83 10,5

Natur 60 7,6

Et godt sted at bo 64 8,1

Et godt sted at arbejde 22 2,8

Andet 135 17

Forbinder ikke byen med noget 408 51,4

Total 794 100

Abs %

Ferie 117 14,7

Kultur og musik 89 11,2

Natur 112 14,1

Et godt sted at bo 7 0,9

Et godt sted at arbejde 1 0,1

Andet 34 4,3

Forbinder ikke byen med noget 434 54,7

Total 794 100

Hvad er det første du tænker på, når du hører 

navnet på følgende byer og øer? Roskilde

Alle

Hvad er det første du tænker på, når du hører 

navnet på følgende byer? Nordborg (der ligger 

i Sønderborg Kommune)

Alle

Alle

Hvad er det første du tænker på, når du hører 

navnet på følgende byer og øer? Vig (der 

ligger i Odsherred Kommune)

Hvad er det første du tænker på, når du hører 

navnet på følgende byer og øer? Skive

Alle

Hvad er det første du tænker på, når du hører 

navnet på følgende byer og øer? Samsø

Alle

Side 1-24: Totaler

Side 25-26: Stikprøven Dataleverandør og  analyseinstitut



Interviewundersøgelse om musikfestivaler – oktober – 2010

Overblik over data: Side 6 af 26
Udarbejdet for Rambøll

Abs %

Ferie 37 4,7

Kultur og musik 79 10

Natur 41 5,2

Et godt sted at bo 50 6,3

Et godt sted at arbejde 12 1,5

Andet 156 19,7

Forbinder ikke byen med noget 419 52,8

Total 794 100

Abs %

Ferie 7 0,9

Kultur og musik 21 2,6

Natur 16 2

Et godt sted at bo 69 8,7

Et godt sted at arbejde 38 4,8

Andet 218 27,5

Forbinder ikke byen med noget 425 53,5

Total 794 100

Abs %

Ferie 439 55,3

Kultur og musik 18 2,3

Natur 216 27,2

Et godt sted at bo 11 1,4

Et godt sted at arbejde 0 0

Andet 8 1

Forbinder ikke byen med noget 102 12,9

Total 794 100

Abs %

Meget stor betydning 606 39,6

Nogen betydning 707 46,2

En smule betydning 145 9,5

Slet ingen betydning 27 1,8

Ved ikke 46 3

Total 1531 100

Abs %

Meget stor betydning 888 58

Nogen betydning 527 34,4

En smule betydning 75 4,9

Slet ingen betydning 11 0,7

Ved ikke 30 2

Total 1531 100

Alle

Hvad er det første du tænker på, når du hører 

navnet på følgende byer og øer? Fanø

Alle

Hvad er det første du tænker på, når du hører 

navnet på følgende byer og øer? Slagelse

Alle

Hvad er det første du tænker på, når du hører 

navnet på følgende byer og øer? Vordingborg

Alle

Hvilken betydning vurderer du, at de danske 

musikfestivaler har for det danske musikliv?

Hvilken betydning vurderer du, at de danske 

musikfestivaler har for kulturen i Danmark?

Alle

Side 1-24: Totaler

Side 25-26: Stikprøven Dataleverandør og  analyseinstitut



Interviewundersøgelse om musikfestivaler – oktober – 2010

Overblik over data: Side 7 af 26
Udarbejdet for Rambøll

Abs %

Meget stor betydning 249 16,3

Nogen betydning 776 50,7

En smule betydning 411 26,9

Slet ingen betydning 54 3,5

Ved ikke 41 2,7

Total 1531 100

Abs %

Ja 922 60,2

Nej 609 39,8

Total 1531 100

Abs %

1 gang 137 14,9

2-4 gange 363 39,4

5-10 gange 254 27,6

11-20 gange 112 12,2

21 gange eller flere 52 5,6

Ved ikke 4 0,4

Total 922 100

Abs %

Under 18 år 288 31,2

18-24 år 370 40,1

25-34 år 134 14,5

35-44 år 69 7,5

45-54 år 43 4,7

55-64 år 12 1,3

65 år eller ældre 0 0

Ved ikke 6 0,7

Total 922 100

Abs %

Tage på en anden musikfestival i Danmark 162 17,6

Tage på en anden musikfestival i udlandet 34 3,7

Tage på ferie i Danmark 171 18,6

Tage på ferie i udlandet 290 31,5

Andet - Angiv venligst 57 6,2

Ved ikke 341 37

Total 922 100

Hvilken betydning vurderer du, at de danske 

musikfestivaler har for turismen i Danmark?

Alle

Alle

Hvor gammel var du første gang du var på en 

musikfestival i Danmark?

Alle

Hvor mange gange har du været på en 

musikfestival i Danmark?

Alle

Har du været på en musikfestival i Danmark? 

Med musikfestival mener vi arrangementer, 

hvor koncerterne og aktiviteterne foregår over 

flere dage og på samme lokalitet. 

Musikfestivalen er en tilbagevendende 

begivenhed f.eks. hvert år. En byfest 

karakteriseres dog ikke som en musikfestival.

Alle

Hvis du blev forhindret i at tage på din 

foretrukne musikfestival i Danmark, ville du da:

Side 1-24: Totaler

Side 25-26: Stikprøven Dataleverandør og  analyseinstitut



Interviewundersøgelse om musikfestivaler – oktober – 2010

Overblik over data: Side 8 af 26
Udarbejdet for Rambøll

Abs %

Bork Havn Musikfestival 147 20

Danmarks Smukkeste Festival (Skanderborg 

Festival)
718 97,4

Jelling Musikfestival 265 36

Nibe Festival 252 34,2

Nordals Musikfestival 49 6,7

Ingen af ovenstående 14 1,9

Total 737 100

Abs %

Roskilde Festival 776 97,7

Samsø Festival 398 50,1

Skive Festival 291 36,7

Vig Festival 372 46,9

Vilde Vulkaner Festival 91 11,5

Ingen af ovenstående 8 1

Total 794 100

Abs %

Bork Havn Musikfestival 18 4,2

Danmarks Smukkeste Festival (Skanderborg 

Festival)
134 31,1

Jelling Musikfestival 33 7,7

Nibe Festival 27 6,3

Nordals Musikfestival 8 1,9

Andre danske musikfestivaler - Angiv venligst 

hvilke(n)
324 75,2

Total 431 100

Hvilke af følgende musikfestivaler har du hørt 

om? Angiv gerne flere svar.

Alle

Hvilke af følgende musikfestivaler har du hørt 

om? Angiv gerne flere svar.

Alle

Alle

Hvilke af følgende musikfestivaler har du 

besøgt? Angiv gerne flere svar.

Side 1-24: Totaler

Side 25-26: Stikprøven Dataleverandør og  analyseinstitut



Interviewundersøgelse om musikfestivaler – oktober – 2010

Overblik over data: Side 9 af 26
Udarbejdet for Rambøll

Abs %

Roskilde Festival 227 46,9

Samsø Festival 44 9,1

Skive Festival 30 6,2

Vig Festival 49 10,1

Vilde Vulkaner Festival 13 2,7

Andre danske musikfestivaler - Angiv venligst 

hvilke(n)
308 63,6

Total 484 100

Abs %

Det er hyggeligt 8 44,4

Det er en tradition 3 16,7

Festen/sjov og ballade 7 38,9

Samværet med vennerne 9 50

Samværet med familien 4 22,2

Festivalens beliggenhed (eksempelvis afstand 

til bopælen)
6 33,3

Festivalens udvalg af musik 3 16,7

Festivalens størrelse (antallet af gæster) 1 5,6

For at arbejde/være frivillig 1 5,6

Det er en ferieform jeg er glad for 1 5,6

Andet - angiv venligst 3 16,7

Ved ikke 0 0

Total 18 100

Hvad er årsagerne til at du besøger Bork Havn 

Musikfestival? Angiv gerne flere svar.

Hvilke af følgende musikfestivaler har du 

besøgt? Angiv gerne flere svar.

Alle

Alle

Side 1-24: Totaler

Side 25-26: Stikprøven Dataleverandør og  analyseinstitut



Interviewundersøgelse om musikfestivaler – oktober – 2010

Overblik over data: Side 10 af 26
Udarbejdet for Rambøll

Abs %

Det er hyggeligt 89 66,4

Det er en tradition 23 17,2

Festen/sjov og ballade 64 47,8

Samværet med vennerne 75 56

Samværet med familien 12 9

Festivalens beliggenhed (eksempelvis afstand 

til bopælen)
37 27,6

Festivalens udvalg af musik 67 50

Festivalens størrelse (antallet af gæster) 23 17,2

For at arbejde/være frivillig 24 17,9

Det er en ferieform jeg er glad for 6 4,5

Andet - angiv venligst 7 5,2

Ved ikke 2 1,5

Total 134 100

Abs %

Det er hyggeligt 20 60,6

Det er en tradition 6 18,2

Festen/sjov og ballade 12 36,4

Samværet med vennerne 17 51,5

Samværet med familien 7 21,2

Festivalens beliggenhed (eksempelvis afstand 

til bopælen)
12 36,4

Festivalens udvalg af musik 14 42,4

Festivalens størrelse (antallet af gæster) 9 27,3

For at arbejde/være frivillig 2 6,1

Det er en ferieform jeg er glad for 1 3

Andet - angiv venligst 3 9,1

Ved ikke 1 3

Total 33 100

Alle

Hvad er årsagerne til at du besøger Jelling 

Musikfestival? Angiv gerne flere svar.

Hvad er årsagerne til at du besøger Danmarks 

Smukkeste Festival (Skanderborg Festival)? 

Angiv gerne flere svar.

Alle

Side 1-24: Totaler

Side 25-26: Stikprøven Dataleverandør og  analyseinstitut



Interviewundersøgelse om musikfestivaler – oktober – 2010

Overblik over data: Side 11 af 26
Udarbejdet for Rambøll

Abs %

Det er hyggeligt 13 48,2

Det er en tradition 6 22,2

Festen/sjov og ballade 11 40,7

Samværet med vennerne 12 44,4

Samværet med familien 2 7,4

Festivalens beliggenhed (eksempelvis afstand 

til bopælen)
16 59,3

Festivalens udvalg af musik 11 40,7

Festivalens størrelse (antallet af gæster) 7 25,9

For at arbejde/være frivillig 3 11,1

Det er en ferieform jeg er glad for 1 3,7

Andet - angiv venligst 4 14,8

Ved ikke 0 0

Total 27 100

Abs %

Det er hyggeligt 6 75

Det er en tradition 3 37,5

Festen/sjov og ballade 3 37,5

Samværet med vennerne 4 50

Samværet med familien 2 25

Festivalens beliggenhed (eksempelvis afstand 

til bopælen)
3 37,5

Festivalens udvalg af musik 3 37,5

Festivalens størrelse (antallet af gæster) 3 37,5

For at arbejde/være frivillig 0 0

Det er en ferieform jeg er glad for 0 0

Andet - angiv venligst 2 25

Ved ikke 0 0

Total 8 100

Hvad er årsagerne til at du besøger Nibe 

Festival? Angiv gerne flere svar.

Alle

Alle

Hvad er årsagerne til at du besøger Nordals 

Musikfestival? Angiv gerne flere svar.

Side 1-24: Totaler

Side 25-26: Stikprøven Dataleverandør og  analyseinstitut



Interviewundersøgelse om musikfestivaler – oktober – 2010

Overblik over data: Side 12 af 26
Udarbejdet for Rambøll

Abs %

Det er hyggeligt 75 33

Det er en tradition 36 15,9

Festen/sjov og ballade 105 46,3

Samværet med vennerne 127 56

Samværet med familien 4 1,8

Festivalens beliggenhed (eksempelvis afstand 

til bopælen)
54 23,8

Festivalens udvalg af musik 140 61,7

Festivalens størrelse (antallet af gæster) 53 23,4

For at arbejde/være frivillig 54 23,8

Det er en ferieform jeg er glad for 15 6,6

Andet - angiv venligst 21 9,3

Ved ikke 7 3,1

Total 227 100

Abs %

Det er hyggeligt 27 61,4

Det er en tradition 7 15,9

Festen/sjov og ballade 7 15,9

Samværet med vennerne 21 47,7

Samværet med familien 11 25

Festivalens beliggenhed (eksempelvis afstand 

til bopælen)
11 25

Festivalens udvalg af musik 10 22,7

Festivalens størrelse (antallet af gæster) 14 31,8

For at arbejde/være frivillig 5 11,4

Det er en ferieform jeg er glad for 11 25

Andet - angiv venligst 3 6,8

Ved ikke 0 0

Total 44 100

Hvad er årsagerne til at du besøger Samsø 

Festival? Angiv gerne flere svar.

Hvad er årsagerne til at du besøger Roskilde 

Festival? Angiv gerne flere svar.

Alle

Alle

Side 1-24: Totaler

Side 25-26: Stikprøven Dataleverandør og  analyseinstitut



Interviewundersøgelse om musikfestivaler – oktober – 2010

Overblik over data: Side 13 af 26
Udarbejdet for Rambøll

Abs %

Det er hyggeligt 9 30

Det er en tradition 2 6,7

Festen/sjov og ballade 12 40

Samværet med vennerne 14 46,7

Samværet med familien 4 13,3

Festivalens beliggenhed (eksempelvis afstand 

til bopælen)
11 36,7

Festivalens udvalg af musik 22 73,3

Festivalens størrelse (antallet af gæster) 6 20

For at arbejde/være frivillig 1 3,3

Det er en ferieform jeg er glad for 1 3,3

Andet - angiv venligst 2 6,7

Ved ikke 0 0

Total 30 100

Abs %

Det er hyggeligt 27 55,1

Det er en tradition 7 14,3

Festen/sjov og ballade 16 32,7

Samværet med vennerne 20 40,8

Samværet med familien 11 22,5

Festivalens beliggenhed (eksempelvis afstand 

til bopælen)
14 28,6

Festivalens udvalg af musik 27 55,1

Festivalens størrelse (antallet af gæster) 13 26,5

For at arbejde/være frivillig 3 6,1

Det er en ferieform jeg er glad for 2 4,1

Andet - angiv venligst 6 12,2

Ved ikke 0 0

Total 49 100

Alle

Hvad er årsagerne til at du besøger Vig 

Festival? Angiv gerne flere svar.

Hvad er årsagerne til at du besøger Skive 

Festival? Angiv gerne flere svar.

Alle

Side 1-24: Totaler

Side 25-26: Stikprøven Dataleverandør og  analyseinstitut



Interviewundersøgelse om musikfestivaler – oktober – 2010

Overblik over data: Side 14 af 26
Udarbejdet for Rambøll

Abs %

Det er hyggeligt 3 23,1

Det er en tradition 0 0

Festen/sjov og ballade 3 23,1

Samværet med vennerne 3 23,1

Samværet med familien 3 23,1

Festivalens beliggenhed (eksempelvis afstand 

til bopælen)
2 15,4

Festivalens udvalg af musik 2 15,4

Festivalens størrelse (antallet af gæster) 0 0

For at arbejde/være frivillig 2 15,4

Det er en ferieform jeg er glad for 0 0

Andet - angiv venligst 4 30,8

Ved ikke 1 7,7

Total 13 100

Abs %

Flot/smuk 11 7,5

Hyggelig 48 32,7

Festlig 26 17,7

Folkelig 53 36,1

Familievenlig/Børnevenlig 25 17

En festival for unge 25 17

Andet - Angiv venligst 5 3,4

Jeg forbinder ikke festivalen med noget 45 30,6

Total 147 100

Abs %

Flot/smuk 402 56

Hyggelig 475 66,2

Festlig 364 50,7

Folkelig 372 51,8

Familievenlig/Børnevenlig 208 29

En festival for unge 123 17,1

Andet - Angiv venligst 18 2,5

Jeg forbinder ikke festivalen med noget 53 7,4

Total 718 100

Hvad er årsagerne til at du besøger Vilde 

Vulkaner Festival? Angiv gerne flere svar.

Alle

Alle

Hvilke værdier/udsagn tillægger du Danmarks 

Smukkeste Festival (Skanderborg Festival)? 

Angiv gerne flere svar.

Hvilke værdier/udsagn tillægger du Bork Havn 

Musikfestival? Angiv gerne flere svar.

Alle

Side 1-24: Totaler

Side 25-26: Stikprøven Dataleverandør og  analyseinstitut



Interviewundersøgelse om musikfestivaler – oktober – 2010

Overblik over data: Side 15 af 26
Udarbejdet for Rambøll

Abs %

Flot/smuk 15 5,7

Hyggelig 90 34

Festlig 59 22,3

Folkelig 108 40,8

Familievenlig/Børnevenlig 61 23

En festival for unge 53 20

Andet - Angiv venligst 1 0,4

Jeg forbinder ikke festivalen med noget 79 29,8

Total 265 100

Abs %

Flot/smuk 25 9,9

Hyggelig 74 29,4

Festlig 62 24,6

Folkelig 90 35,7

Familievenlig/Børnevenlig 37 14,7

En festival for unge 62 24,6

Andet - Angiv venligst 3 1,2

Jeg forbinder ikke festivalen med noget 91 36,1

Total 252 100

Abs %

Flot/smuk 8 16,3

Hyggelig 21 42,9

Festlig 13 26,5

Folkelig 20 40,8

Familievenlig/Børnevenlig 16 32,7

En festival for unge 7 14,3

Andet - Angiv venligst 0 0

Jeg forbinder ikke festivalen med noget 12 24,5

Total 49 100

Abs %

Flot/smuk 62 8

Hyggelig 90 11,6

Festlig 369 47,6

Folkelig 140 18

Familievenlig/Børnevenlig 3 0,4

En festival for unge 546 70,4

Andet - Angiv venligst 137 17,7

Jeg forbinder ikke festivalen med noget 43 5,5

Total 776 100

Hvilke værdier/udsagn tillægger du Jelling 

Musikfestival? Angiv gerne flere svar.

Alle

Alle

Hvilke værdier/udsagn tillægger du Roskilde 

Festival? Angiv gerne flere svar.

Hvilke værdier/udsagn tillægger du Nordals 

Musikfestival? Angiv gerne flere svar.

Alle

Hvilke værdier/udsagn tillægger du Nibe 

Festival? Angiv gerne flere svar.

Alle

Side 1-24: Totaler
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Interviewundersøgelse om musikfestivaler – oktober – 2010

Overblik over data: Side 16 af 26
Udarbejdet for Rambøll

Abs %

Flot/smuk 114 28,6

Hyggelig 253 63,6

Festlig 93 23,4

Folkelig 208 52,3

Familievenlig/Børnevenlig 179 45

En festival for unge 14 3,5

Andet - Angiv venligst 7 1,8

Jeg forbinder ikke festivalen med noget 59 14,8

Total 398 100

Abs %

Flot/smuk 28 9,6

Hyggelig 76 26,1

Festlig 103 35,4

Folkelig 65 22,3

Familievenlig/Børnevenlig 34 11,7

En festival for unge 124 42,6

Andet - Angiv venligst 11 3,8

Jeg forbinder ikke festivalen med noget 74 25,4

Total 291 100

Abs %

Flot/smuk 26 7

Hyggelig 166 44,6

Festlig 91 24,5

Folkelig 160 43

Familievenlig/Børnevenlig 149 40,1

En festival for unge 36 9,7

Andet - Angiv venligst 9 2,4

Jeg forbinder ikke festivalen med noget 87 23,4

Total 372 100

Abs %

Flot/smuk 5 5,5

Hyggelig 28 30,8

Festlig 25 27,5

Folkelig 6 6,6

Familievenlig/Børnevenlig 54 59,3

En festival for unge 26 28,6

Andet - Angiv venligst 10 11

Jeg forbinder ikke festivalen med noget 9 9,9

Total 91 100

Abs %

Ja 1 5,6

Nej 17 94,4

Total 18 100

Alle

Hvilke værdier/udsagn tillægger du Vig 

Festival? Angiv gerne flere svar.

Alle

Hvilke værdier/udsagn tillægger du Skive 

Festival? Angiv gerne flere svar.

Alle

Hvilke værdier/udsagn tillægger du Samsø 

Festival? Angiv gerne flere svar.

Alle

Har du arbejdet frivilligt på følgende 

musikfestivaler? Bork Havn Musikfestival

Hvilke værdier/udsagn tillægger du Vilde 

Vulkaner Festival? Angiv gerne flere svar.

Alle

Side 1-24: Totaler

Side 25-26: Stikprøven Dataleverandør og  analyseinstitut



Interviewundersøgelse om musikfestivaler – oktober – 2010

Overblik over data: Side 17 af 26
Udarbejdet for Rambøll

Abs %

Ja 28 20,9

Nej 106 79,1

Total 134 100

Abs %

Ja 4 12,1

Nej 29 87,9

Total 33 100

Abs %

Ja 5 18,5

Nej 22 81,5

Total 27 100

Abs %

Ja 0 0

Nej 8 100

Total 8 100

Abs %

Ja 73 32,2

Nej 154 67,8

Total 227 100

Abs %

Ja 6 13,6

Nej 38 86,4

Total 44 100

Abs %

Ja 3 10

Nej 27 90

Total 30 100

Abs %

Ja 3 6,1

Nej 46 93,9

Total 49 100

Har du arbejdet frivilligt på følgende 

musikfestivaler? Danmarks Smukkeste Festival 

(Skanderborg Festival)

Alle

Alle

Har du arbejdet frivilligt på følgende 

musikfestivaler? Nordals Musikfestival

Alle

Har du arbejdet frivilligt på følgende 

musikfestivaler? Nibe Festival

Alle

Har du arbejdet frivilligt på følgende 

musikfestivaler? Jelling Musikfestival

Alle

Har du arbejdet frivilligt på følgende 

musikfestivaler? Skive Festival

Alle

Har du arbejdet frivilligt på følgende 

musikfestivaler? Samsø Festival

Alle

Har du arbejdet frivilligt på følgende 

musikfestivaler? Roskilde Festival

Alle

Har du arbejdet frivilligt på følgende 

musikfestivaler? Vig Festival

Side 1-24: Totaler

Side 25-26: Stikprøven Dataleverandør og  analyseinstitut



Interviewundersøgelse om musikfestivaler – oktober – 2010

Overblik over data: Side 18 af 26
Udarbejdet for Rambøll

Abs %

Ja 2 15,4

Nej 11 84,6

Total 13 100

Abs %

1 gang 0 0

2-4 gange 0 0

5-10 gange 1 100

11-20 gange 0 0

21 gange eller flere 0 0

Ved ikke 0 0

Total 1 100

Abs %

1 gang 9 32,1

2-4 gange 6 21,4

5-10 gange 10 35,7

11-20 gange 1 3,6

21 gange eller flere 2 7,1

Ved ikke 0 0

Total 28 100

Abs %

1 gang 1 25

2-4 gange 3 75

5-10 gange 0 0

11-20 gange 0 0

21 gange eller flere 0 0

Ved ikke 0 0

Total 4 100

Abs %

1 gang 1 20

2-4 gange 3 60

5-10 gange 1 20

11-20 gange 0 0

21 gange eller flere 0 0

Ved ikke 0 0

Total 5 100

Hvor mange gange har du arbejdet som frivillig 

på følgende musikfestivaler? Bork Havn 

Musikfestival

Alle

Har du arbejdet frivilligt på følgende 

musikfestivaler? Vilde Vulkaner Festival

Alle

Alle

Hvor mange gange har du arbejdet som frivillig 

på følgende musikfestivaler? Nibe Festival

Hvor mange gange har du arbejdet som frivillig 

på følgende musikfestivaler? Jelling 

Musikfestival

Alle

Hvor mange gange har du arbejdet som frivillig 

på følgende musikfestivaler? Danmarks 

Smukkeste Festival (Skanderborg Festival)

Alle

Side 1-24: Totaler
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Interviewundersøgelse om musikfestivaler – oktober – 2010

Overblik over data: Side 19 af 26
Udarbejdet for Rambøll

Abs %

1 gang 0

2-4 gange 0

5-10 gange 0

11-20 gange 0

21 gange eller flere 0

Ved ikke 0

Total 0

Abs %

1 gang 30 41,1

2-4 gange 25 34,3

5-10 gange 11 15,1

11-20 gange 5 6,9

21 gange eller flere 2 2,7

Ved ikke 0 0

Total 73 100

Abs %

1 gang 2 33,3

2-4 gange 3 50

5-10 gange 1 16,7

11-20 gange 0 0

21 gange eller flere 0 0

Ved ikke 0 0

Total 6 100

Abs %

1 gang 3 100

2-4 gange 0 0

5-10 gange 0 0

11-20 gange 0 0

21 gange eller flere 0 0

Ved ikke 0 0

Total 3 100

Abs %

1 gang 2 66,7

2-4 gange 1 33,3

5-10 gange 0 0

11-20 gange 0 0

21 gange eller flere 0 0

Ved ikke 0 0

Total 3 100

Alle

Hvor mange gange har du arbejdet som frivillig 

på følgende musikfestivaler? Samsø Festival

Alle

Hvor mange gange har du arbejdet som frivillig 

på følgende musikfestivaler? Roskilde Festival

Alle

Hvor mange gange har du arbejdet som frivillig 

på følgende musikfestivaler? Nordals 

Musikfestival

Alle

Hvor mange gange har du arbejdet som frivillig 

på følgende musikfestivaler? Vig Festival

Hvor mange gange har du arbejdet som frivillig 

på følgende musikfestivaler? Skive Festival

Alle

Side 1-24: Totaler
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Interviewundersøgelse om musikfestivaler – oktober – 2010

Overblik over data: Side 20 af 26
Udarbejdet for Rambøll

Abs %

1 gang 1 50

2-4 gange 1 50

5-10 gange 0 0

11-20 gange 0 0

21 gange eller flere 0 0

Ved ikke 0 0

Total 2 100

Abs %

Det plejer jeg 1 100

For at spare billetten 0 0

For den gode sag 0 0

Sjov/hygge 1 100

Andet - Angiv venligst 0 0

Total 1 100

Abs %

Det plejer jeg 6 21,4

For at spare billetten 16 57,1

For den gode sag 2 7,1

Sjov/hygge 23 82,1

Andet - Angiv venligst 5 17,9

Total 28 100

Abs %

Det plejer jeg 0 0

For at spare billetten 1 25

For den gode sag 2 50

Sjov/hygge 2 50

Andet - Angiv venligst 0 0

Total 4 100

Abs %

Det plejer jeg 1 20

For at spare billetten 4 80

For den gode sag 0 0

Sjov/hygge 2 40

Andet - Angiv venligst 1 20

Total 5 100

Abs %

Det plejer jeg 0

For at spare billetten 0

For den gode sag 0

Sjov/hygge 0

Andet - Angiv venligst 0

Total 0

Hvor mange gange har du arbejdet som frivillig 

på følgende musikfestivaler? Vilde Vulkaner 

Festival

Alle

Alle

Hvad er din motivation for at arbejde frivilligt 

på Jelling Musikfestival? Angiv gerne flere svar.

Alle

Hvad er din motivation for at arbejde frivilligt 

på Danmarks Smukkeste Festival (Skanderborg 

Festival)? Angiv gerne flere svar.

Alle

Hvad er din motivation for at arbejde frivilligt 

på Bork Havn Musikfestival? Angiv gerne flere 

svar.

Alle

Hvad er din motivation for at arbejde frivilligt 

på Nordals Musikfestival? Angiv gerne flere 

svar.

Hvad er din motivation for at arbejde frivilligt 

på Nibe Festival? Angiv gerne flere svar.

Alle

Side 1-24: Totaler
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Interviewundersøgelse om musikfestivaler – oktober – 2010

Overblik over data: Side 21 af 26
Udarbejdet for Rambøll

Abs %

Det plejer jeg 7 9,6

For at spare billetten 42 57,5

For den gode sag 31 42,5

Sjov/hygge 48 65,8

Andet - Angiv venligst 10 13,7

Total 73 100

Abs %

Det plejer jeg 1 16,7

For at spare billetten 3 50

For den gode sag 2 33,3

Sjov/hygge 5 83,3

Andet - Angiv venligst 1 16,7

Total 6 100

Abs %

Det plejer jeg 0 0

For at spare billetten 2 66,7

For den gode sag 1 33,3

Sjov/hygge 1 33,3

Andet - Angiv venligst 0 0

Total 3 100

Abs %

Det plejer jeg 0 0

For at spare billetten 0 0

For den gode sag 2 66,7

Sjov/hygge 2 66,7

Andet - Angiv venligst 2 66,7

Total 3 100

Abs %

Det plejer jeg 0 0

For at spare billetten 0 0

For den gode sag 1 50

Sjov/hygge 0 0

Andet - Angiv venligst 1 50

Total 2 100

Hvad er din motivation for at arbejde frivilligt 

på Roskilde Festival? Angiv gerne flere svar.

Alle

Alle

Hvad er din motivation for at arbejde frivilligt 

på Vig Festival? Angiv gerne flere svar.

Alle

Hvad er din motivation for at arbejde frivilligt 

på Skive Festival? Angiv gerne flere svar.

Alle

Hvad er din motivation for at arbejde frivilligt 

på Samsø Festival? Angiv gerne flere svar.

Alle

Hvad er din motivation for at arbejde frivilligt 

på Vilde Vulkaner Festival? Angiv gerne flere 

svar.

Side 1-24: Totaler
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Interviewundersøgelse om musikfestivaler – oktober – 2010

Overblik over data: Side 22 af 26
Udarbejdet for Rambøll

Abs %

Betalende 502 54,5

Frivillig 96 10,4

Afhænger af min økonomiske situation 107 11,6

Afhænger af om mine venner eller familie skal 

arbejde
99 10,7

Andet - Angiv venligst 27 2,9

Ingen holdning 91 9,9

Total 922 100

Abs %

I høj grad 19 12,9

I nogen grad 50 34

I lav grad 17 11,6

Slet ikke 14 9,5

Ved ikke 47 32

Total 147 100

Abs %

I høj grad 230 32

I nogen grad 312 43,5

I lav grad 59 8,2

Slet ikke 59 8,2

Ved ikke 58 8,1

Total 718 100

Abs %

I høj grad 31 11,7

I nogen grad 94 35,5

I lav grad 37 14

Slet ikke 38 14,3

Ved ikke 65 24,5

Total 265 100

Abs %

I høj grad 27 10,7

I nogen grad 74 29,4

I lav grad 45 17,9

Slet ikke 45 17,9

Ved ikke 61 24,2

Total 252 100

I hvilken grad mener du, at Bork Havn 

Musikfestival bidrager positivt til din opfattelse 

af Bork (der ligger i Ringkøbing-Skjern 

Kommue)?

Alle

Foretrækker du at være betalende gæst eller 

frivillig på en musikfestival?

Alle

Alle

I hvilken grad mener du, at Nibe Festival 

bidrager positivt til din opfattelse af Nibe (der 

ligger i Aalborg Kommune)?

I hvilken grad mener du, at Jelling 

Musikfestival bidrager positivt til din opfattelse 

af Jelling (der ligger i Vejle Kommune)?

Alle

Danmarks Smukkeste Festival ligger i 

Skanderborg. I hvilken grad mener du, at 

Danmark Smukkeste Festival (Skanderborg 

Festival) bidrager positivt til din opfattelse af 

Skanderborg?

Alle

Side 1-24: Totaler
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Interviewundersøgelse om musikfestivaler – oktober – 2010

Overblik over data: Side 23 af 26
Udarbejdet for Rambøll

Abs %

I høj grad 9 18,4

I nogen grad 16 32,7

I lav grad 10 20,4

Slet ikke 7 14,3

Ved ikke 7 14,3

Total 49 100

Abs %

I høj grad 153 19,7

I nogen grad 290 37,4

I lav grad 138 17,8

Slet ikke 142 18,3

Ved ikke 53 6,8

Total 776 100

Abs %

I høj grad 76 19,1

I nogen grad 148 37,2

I lav grad 48 12,1

Slet ikke 52 13,1

Ved ikke 74 18,6

Total 398 100

Abs %

I høj grad 32 11

I nogen grad 90 30,9

I lav grad 56 19,2

Slet ikke 54 18,6

Ved ikke 59 20,3

Total 291 100

Abs %

I høj grad 62 16,7

I nogen grad 114 30,7

I lav grad 59 15,9

Slet ikke 54 14,5

Ved ikke 83 22,3

Total 372 100

Abs %

I høj grad 8 8,8

I nogen grad 23 25,3

I lav grad 17 18,7

Slet ikke 21 23,1

Ved ikke 22 24,2

Total 91 100

Alle

I hvilken grad mener du, at Samsø Festival 

bidrager positivt til din opfattelse af Samsø?

Alle

I hvilken grad mener du, at Roskilde Festival 

bidrager positivt til din opfattelse af Roskilde?

Alle

I hvilken grad mener du, at Nordals 

Musikfestival bidrager positivt til din opfattelse 

af Nordborg (der ligger i Sønderborg 

Kommune)?

Alle

Vilde Vulkaner Festival ligger i Vordingborg. I 

hvilken grad mener du, at Vilde Vulkaner 

Festival bidrager positivt til din opfattelse af 

Vordingborg?

I hvilken grad mener du, at Vig Festival 

bidrager positivt til din opfattelse af Vig (der 

ligger i Odsherred Kommune)?

Alle

I hvilken grad mener du, at Skive Festival 

bidrager positivt til din opfattelse af Skive?

Alle

Side 1-24: Totaler

Side 25-26: Stikprøven Dataleverandør og  analyseinstitut
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Overblik over data: Side 24 af 26
Udarbejdet for Rambøll

Abs %

Under 500 kr. 182 19,7

500-999 kr. 177 19,2

1000-1499 kr. 171 18,6

1500-1999 kr. 110 11,9

2000-2499 kr. 62 6,7

2500-2999 kr. 44 4,8

3000 kr. eller derover 46 5

Ved ikke 130 14,1

Total 922 100

Hvor mange penge (eksklusiv billetten) brugte 

du i løbet af den sidste musikfestival du 

besøgte?

Alle

Side 1-24: Totaler

Side 25-26: Stikprøven Dataleverandør og  analyseinstitut
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Stikprøvebeskrivelse: Side 25 af 26
Udarbejdet for Rambøll

Abs %

Kvinde 760 49,6

Mand 771 50,4

Total 1531 100

Abs %

Under 18 år 0 0

18-24 år 126 8,2

25-34 år 366 23,9

35-44 år 334 21,8

45-65 år 705 46,1

66 år og derover 0 0

Total 1531 100

Abs %

Region Hovedstaden 482 31,5

Region Sjælland 228 14,9

Region Syddanmark 322 21

Region Midtjylland 342 22,3

Region Nordjylland 157 10,3

Udlandet 0 0

Ved ikke 0 0

Total 1531 100

Abs %

Grundskoleuddannelse (fx folkeskole og 

realskole)
130 8,5

Erhvervsuddannelse (fx EUD) 217 14,2

Almen gymnasial uddannelse (fx gymnasium 

og HF)
148 9,7

Erhvervsgymnasial uddannelse (HHX og HTX) 73 4,8

Videregående uddannelse (op til 2 år) 155 10,1

Videregående uddannelse (2 – 4½år) 530 34,6

Videregående uddannelse (5 år eller mere) 253 16,5

Andet 25 1,6

Total 1531 100

Alder

Alle

Køn

Alle

Alle

Region

Alle

Angiv venligst din seneste afsluttede 

uddannelse.

Side 1-24: Totaler

Side 25-26: Stikprøven Dataleverandør og  analyseinstitut
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Stikprøvebeskrivelse: Side 26 af 26
Udarbejdet for Rambøll

Abs %

Direktør 20 1,3

Faglært 133 8,7

Funktionær med lederansvar 180 11,8

Funktionær uden lederansvar 571 37,3

Leder 63 4,1

Ledig 66 4,3

Lærling 9 0,6

Pensioneret 59 3,9

Efterlønner 39 2,6

Selvstændig 79 5,2

Specialarbejder/Ufaglært 73 4,8

Studerende 153 10

Andet 84 5,5

Ved ikke 2 0,1

Total 1531 100

Alle

Angiv venligst den beskæftigelse, der passer 

bedst på dig.

Side 1-24: Totaler

Side 25-26: Stikprøven Dataleverandør og  analyseinstitut
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Hvad forbinder du byen Bork (der ligger i Ringkøbing-Skjern Kommune) med? 

 

 bork havn 

 Bøh-landet... men der er vist også noget musik der.. 

 Efterskole 

 famile 

 fisk havn 

 havnen ellers kender ikke byen 

 Havnen og alle sommerhusene 

 Jeg kender ikke byen ret godt  

 Jeg kender kun byen af navn. 

 Landet 

 landet, gammeldags 

 Surf 

 Turister....død uden for sæson 

 Vikingehavnen. 

 Øvelse...Det var en Øvelse man ikke glemmer 
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Hvad forbinder du byen Skanderborg med?  

  by ved e45 med sø 

 danmarks smukkeste festival og fantastisk strand og søde ænder 

 en by hvor jeg tog en del af min uddannelse 

 en lang by, har ingen "rigtig" kultur 

 En sang 

 En sang: "Tag til Skanderbortg og bliv der!" Ventetid på jernbanestationen 

 En togstation og en festival 

 er tit kørt forbi på motorvejen 

 Festival 

 festival 

 Festival 

 festival 

 festival 

 Festival  

 festival og flot natur 

 Festival, motorvej 

 Floorball og Skanderborg festival 

 Gammel arbejdsplads 

 "gid du var i skanderborg og blev der" sangen! 

 Heste 

 Ingenting 

 intet 

 jeg har været der nogle gange med gods da jeg kørte lastbil 

 kultur og musik 

 Musikfestival 

 Sang: Gid du var i skanderborg og blev der. 

 sangen ... gid du var i Skanderborg og blev der, kære Peter ... 

 sangen: gid du var i Skanderborg og blev der 

 Skanderborg festival 

 skanderborg festival 

 Skanderborg Festival 

 skanderborg maskinforretning 

 Stationen. Persille. 

 Tog 
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Hvad forbinder du byen Ebeltoft (der ligger i Syddjurs Kommune) med?  

  Bøh-landet... og tærte 

 centralt beliggende og færgen 

 Djurs sommerland, odden-ebeltoft færge 

 Djursland, idyl 

 en by i jylland  

 En ferie jeg har været på.. 

 European film college 

 Familie  

 Fregatten Jylland 

 Fregatten Jylland 

 Fregatten Jylland 

 Fregatten Jylland 

 Fregatten Jylland - Ankomst/afgang med færge til Sjælland - Mols 

 Fregatten Jylland Odden - Ebeltoft 

 Fregatten Jylland og zoo (kultur og oplevelser)  

 Fregatten Jylland, Ebeltoft-Odden færgefart 

 færge 

 Færgehavn. 

 Færgeleje og fregatten Jylland 

 Færgen 

 færgen til Odden 

 Færgeoverfart 

 færger 

 færger 

 Gamle huse og vægtere, der synger (Nostalgihygge) 

 glas og fiskeri 

 Glasmuseet 

 har bygget sommerhuse der 

 Havnen, fregatten jylland 

 Hjemme for noget familie 

 Hyggelig lille by med udsigt over vigen. Og så er der vist noget med Fregatten Jylland 

 Jeg kender kun byen af navn  

 Jesperhus 

 kattegatcenteret. 

 Kystfiskeri efter havørred 

 mad 

 Min svigerfamilie og en voldsomt masse landsbytosser, store fedmeproblemer. 

 Molbo-historier 

 noget der ligger i nærheden a sommerland 

 Noget fra tv... 

 Odden-Ebeltoft færgeovergangen. 

 provinsiel hygge 

 Sejlturen Odden Æbeltoft 

 Turisme, fregatten Jylland 
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Hvad forbinder du byen Jelling (der ligger i Syddjurs Kommune) med?  

 

 Danefund 

 Danmarks historie 

 Danmarkshistorien Jellingestenene 

 En gammel sten 

 familie, natur, Jellingstenene, musikfestival 

 Gravhøje og sten + noget man kører igennem på vej til Holstebro 

 Gravhøje, runesten 

 Har bekendte der bor i nærheden 

 historie og uddannelse 

 Historisk  

 ikke noget  

 intet    troede egentlig der mentes Jelling ved Vejle 

 Jeg kom straks i tanker om jellinge-stenen = stenalder... jo og derfor også natur, men alligevel 

 jellin stenen 

 Jelling ligger sgu da ikke i Syddjurs den ligger ved Vejle! Men ellers så er det gravhøje, jellingesten 

og Harald Blåtand!    

 Jelling ligger sgu' ikke i Syddjurs kommune. Jeg mener den ligger i Vejle kommune og dne er kendt 

for Gorm den game og Harald Blåtands gravhøje og rune stene. 

 Jelling stenen 

 Jelling stenen 

 Jelling stenen 

 jelling stenen 

 Jelling stenen 

 Jelling stenen 

 Jelling stenen - og ikke andet 

 Jelling stenene 

 Jellinge stenen 

 Jellinge stenen 

 Jellinge stenen 

 Jellinge stenene 

 Jellinge stenene 

 Jellingestenen 

 jellingestenen - ferie 

 Jellinge-stenen. Absolut intet andet har den at tilbyde 

 jellingestenene 

 jellingestenene og gammel tid 

 Jellingestenene og stenalderlansby. 

 Jellingstenen - historie. 

 jellingstenene 

 jellingstenene  

 Jelling-stenene, men den Jelling ligger jo ikke i Syddjurs Kommune 

 Kender ikke nogen Jelling i Syddjurs Kommune. 

 Kulturhistorie og musik 

 lærerseminariet 

 Mest naturen 

 Noget museum eller lign. 

 Oldtidsfund 
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 Runesten 

 Runesten 

 runestenene 

 Sten 

 stenen i det andet Jelling 

 vikingecenter 

 Vikingemonumenter 
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Hvad forbinder du byen Fredericia med?  

 

 1864 

 3 kants område 

 Anne-Sophie, FC Fredericia og Rahbek Fisk 

 Arbejde 

 arbejde - har arbejdet dér i 80'erne 

 Arbejde - pga messecentret 

 Arbejde som fast vagt på sygehuset 

 arbejdsløshed - socialdemokratiet 

 At den er et knudepunkt midt i Danmark 

 At den ligger lige midt - sådan meget praktisk. 

 At det er en flot og stille by. 

 banegård 

 banegård 

 banegård - et sted man kommer med tog, på gennem rejse. En industri havn 

 Banegård og motorvej 

 banegård, karl x gustav, garnisonsby 

 Banegården 

 Banegårdsskift 

 barndoms by 

 Bryggerierne 

 Byen du kører igennem, når du skal fra Jylland til Fyn! 

 byen over vandet 

 Byen ved broen. Forbindelse til Jylland 

 Bylivet i Fredericia samt at jeg har familie i Fredericia 

 Carlsberg? 

 centralt i trekantområdet tidligere vigtigt trafikalt knudepunkt 

 Centralt sted at bo, har mulighed for at køre på arbejde i mange retninger 

 Computerspil 

 Containerhavn, Olie og Carlsberg 

 Der bor min familie 

 der hvor man skifter tog 

 Der mødte jeg min kæreste, smil 

 det er  min barndomsby.så forbinder det med noget trygt og noget jeg kender 

 Det er der, man altid skal skifte tog til og fra Kbh 

 det er en by med mange virksomheder og stor havn 

 Det er privat..!! 

 Det gamle fængsel, fæstningsby, en by man kører gennem, når man er med toget 

 DSB banegård med fordeling til hele landet. Ellers kedelig 

 DSB-forbindelse. 

 eks militær område 

 en by på vej til Sjælland  

 En by, hvor togene stopper og ellers en del industri. 

 En dårlig by! 

 En gennemfartsby 

 En klassisk kedelig by i den fede pøldse. 

 En masse erhverv, men ikke nødvendigvis et godt sted at arbejde 

 En stor banegård og gammel fæstningsby 

 En veninde 

 et centralt sted i dk 

 et gennemfartssted 
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 Et sted jeg tit er kørt igennem med toget... 

 Et trafikalt knudepunkt mellem københavn og Århus 

 Fabrikker 

 fabrikker 

 familie 

 Familie 

 Familiebesøg 

 Familien Cohn 

 Fest, byliv 

 Futtog 

 Fæstningsby 

 gennemfartsby med tog 

 Gennemgangsby, skift af tog, kedelig 

 GENNEMKØRSEL 

 Gennemkørsel for tog 

 gennemkørsels by 

 gennemrejse og centralt placeret 

 Godt sted at bo, smuk natur 

 havn 

 Havn og ballade 

 Havn, Bryggeri, Lillebæltsbro 

 havneby 

 havneby 

 historie 

 Historie 

 historie familie og den der park som jeg ikke husker navnet på 

 historie og trafikknudepunkt 

 historisk  

 håndbold og fodbold 

 Idrætscenter og knudepunkt 

 ikke noget 

 Indkøbsture 

 industri 

 Industri 

 Industri 

 Industri 

 industri 

 Industri 

 industri og aktiv havn 

 Industri og havn 

 Industri, byggerod i gågaderne, erhvervsfjensk og socialdemokratisk betontænkning 

 industri, togstation. 

 industri, trekantsområdet, logistisk midtpunkt 

 Industrihavn 

 infrastrukturelt knudepunkt 

 Interessant kulturhistorie 

 intet 

 jernbaneknudepunkt 

 jernbaneknudpunkt og lillebæltsbroen 

 jylland. 

 Kasserne og historie,bryggeri 

 Kedsomhed, provins 
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 Knudepunkt 

 Knudepunkt for tog 

 knudepunkt for togtrafik 

 Knudepunkt for transport 

 Konferencer 

 krigen i 1864 

 Kriminalitet 

 Kriminalitet 

 Kræft Forurening En meget beskidt by  

 kundepunkt, trafik, transport, mange mennesker 

 Køb af Pony og kåring 

 Kører igennem når jeg skal til Jylland 

 Landsoldaten 

 Lige gader - fæstningsby 

 ludere nede på havnen. Krænglet by 

 Madsbyparken 

 -Mangler ungdomsmiljø. Et cafe-miljø ville klæde byen, der mangler en videregående uddannelse. -

Virksomhedscentrum 

 Med banegården i byen, som er et centralt knudpunkt for trafikken i Jylland og videre ned i Tyskland. 

 Messe 

 Messecentret, raffinaderiet 

 messer 

 Militæret  

 Min datters første arbejdsplads efter uddannelsen 

 Min mand er opvokset i byen  

 min soldatertid 

 Min svigersøns arbejde 

 mit eget arbejde 

 mors barndomsby 

 musicalakademiet, gammel by 

 Nedslidt industri 

 Nedslidt industriby, nedlægger værftet!!! Voldene. 

 Offentlig transport 

 Olieraffinaderi, havn og Slaget ved Fredericia 6. juli 1849 

 olierafinaderier, industri 

 Oluf Rye 

 på vejen til Jylland  

 Restaurant 10 trin ned, musicalakademiet, volden 

 Rygepause mens vi venter på toget 

 shell 

 shipping 

 skibsværft som byen ikke ville have kasserner 

 Skifte tog.  

 Små unger som er dårlige til druk 

 Socialt belastet by 

 soldater og industri 

 Sport 

 Tog 

 Tog 

 tog 

 tog 

 Tog  
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 tog gemmen gang 

 togdrift og forurening 

 togforbindelse 

 togforbindelser 

 togrejse 

 Togskift 

 togskift 

 Togskift i gamle dage 

 Togskifte og Lillebælt 

 Togskifte... 

 Togskift-Madsbyparken-Messer i hallen 

 Togstation. 

 Togststion 

 Togtrafik og generelt trafik - trekantsområdet 

 Togture for mange år siden 

 Trafik knudepunkt 

 trafikalt knudepunkt 

 Trafikknudepunkt  

 Trafikknudepunkt   

 Trafikknudepunkt + historie 

 Transit-by 

 Transportcentrum for tognettet 

 Trekant område 

 trekants område og tog forbindelese 

 Trekantsområdet, Erhvervssamarbejde 

 Trekantsområdet, trafik 

 Trekantsområdet. Så Industri 

 Tung industri Meget lille by 

 TYSKER KRIGENE 

 Tæt på familie 

 ucharmerende by, forbinder sønderjylland med midt-nordjylland, sted jeg skal skifte tog for at komme 

fra den ene ende af jylland til den anden 

 Veer.... 

 Venner 

 venner 

 Vold 

 vold og problemer med utilpasset unge. 

 Øl, industriby på vej ned, kedelig 
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Hvad forbinder du byen Nibe med?  

  Bønder og rasister 

 familie 

 familie 

 festival 

 festival 

 festival 

 Fisk. Trænger til en ansigtsløftning. 

 Fiskeri 

 "forstad" til Aalborg 

 forældres venner - metalstøberi 

 Ikke noget 

 Ikke noget specielt udover, at byen ligger nær ved Aalborg, og da jeg engang har boet i Aalborg er jeg 

kørt gennem byen flere gange, men er aldrig stoppet der. 

 Ingenting 

 ingenting.. 

 intet   

 Jeg er født der 

 købstad 

 Ligger ved Limfjorden og er/var kendt for sildefiskeri 

 Min fars fødeby 

 Nibe-hækken 

 nordjylland  

 opland 

 Skønhedsguruen Ole Henriksen 

 Store vindmøller 

 Vand, det ligger vist nok ud til vandet. 
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Hvad forbinder du byen Nordborg (der ligger i Sønderborg Kommune) med?  

 

 als 

 Als industri 

 Als, hygge. 

 arbejdsløshed 

 arbejdspladser der forsvinder 

 Byen er "døende" kedelig handelsgade ! 

 Danfors 

 danfos 

 Danfos  

 danfos universe  

 Danfos, økultur, sejllads. 

 Danfoss 

 Danfoss 

 danfoss 

 Danfoss 

 danfoss 

 danfoss 

 Danfoss 

 Danfoss 

 Danfoss 

 danfoss 

 Danfoss 

 Danfoss 

 DANFOSS 

 Danfoss 

 danfoss 

 Danfoss 

 Danfoss 

 Danfoss 

 Danfoss 

 Danfoss 

 Danfoss 

 Danfoss 

 Danfoss 

 danfoss 

 danfoss 

 Danfoss og ellers en del af udkantsdanmark 

 Danfoss og en uforståelig dialekt 

 Danfoss og stigende arbejdsløshed 

 Danfoss og øen Als 

 Danfoss, arbejdsløshed, dødssejler 

 Danfoss, arbejdsløshed, udkants Danmark 

 Danfoss, by i problemer 

 Danfoss, Danfoss Universe 

 danfoss, og der hvor kragerne vender 

 Danfoss, selv om det ligger lidt syd for Nordborg 

 Danfoss. 

 Danfoss. Byen er delvis ødelagt af hurtig byggeri. 

 danfoss? 

 Dannfos Ekspentarie  
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 De store virksomheder der holder als oppe (og nede) 

 efterskole, familie, festival 

 En stille, rolig og lille by 

 erhversskole og danfoss  

 Et autolager for brugte dele (Schmiedmann) 

 ferie 

 Fester i min ungdom. Ellers ikke noget. 

 Forsvaret.  

 historie 

 Hygge, men lidt død by uden jobmuligheder uden over Danfoss 

 Ikke Noget 

 Ikke noget pænt sted 

 ingen ting 

 intet 

 Jeg er født i Sønderborg - så det er den vej rundt at jeg forbinder Nordborg med. Jeg har dog aldrig 

været i Nordborg. 

 kender den ikke 

 langt væk 

 Min far kommer derfra 

 Min onkel 

 Natur og Danfos 

 Nordborg - en byen med meget arbejdsløshed, da Danfoss har fyret mange. Ligger langt væk fra alting. 

 nordborg festival og danfoss 

 primært Danfoss 

 Siger mig nada 

 Sommerhus på Als 

 Store industriarbejdspladser 

 Synes der var en politisk sag deroppefra for år tilbage, der kom frem i medierne 

 Sønderjyder når de er værst. bønder og rasister 

 Uddannelseskammerater og tåbelig dialekt 

 udkant 

 udkantsdansk by 

 Udviklingspark og stor arbejdsløshed 

 udørk uden jobmuligheder og hvor folk flygter fra 

 Venner i byen 
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Hvad forbinder du byen Roskilde med?  

  bander og vold 

 bank 

 BEC 

 bo 

 Centralbeliggende, let at komme til, hyggelig by, gode shoppingmuligheder og mange seværdigheder 

 domkirke 

 Domkirke 

 domkirke 

 domkirke 

 domkirke 

 Domkirke og vikingecenter 

 Domkirke, fjord 

 Domkirke. Venner. 

 Domkirken 

 domkirken 

 Domkirken 

 Domkirken 

 domkirken 

 domkirken 

 domkirken 

 Domkirken 

 Domkirken  

 domkirken og trafikkø når man skal "udenom"  

 Domkirken og vikingeskibsmuseet 

 domkirken og vikingeskibsmuseet 

 Domkirken, festival 

 domkirken, historie 

 Domkirken, Lise Nørgaard og Matador, hyggeligt provinshul uden liv efter kl. 18 

 Domkirken, universitet 

 Domkirken, universitetsby, fodbold 

 en by hvor familiemedlem arbejder 

 en gammel by 

 En god handelsby 

 En hyggelig gammel by. 

 en mellemstation på vej til sommerhus samt en god handelsby 

 En ven 

 Et godt sted at spise Vietnamesisk, og familie 

 familie 

 Familie 

 familie 

 familie 

 Festival 

 Festival 

 Festival 

 Festival 

 Festival og industri. Men ikke et godt sted at ardejde. 

 Festival:-) 

 Forretningerne i byen og centret. 

 Forstad til Kbh 

 Første tanke er RUC (Roskilde Universitet) og derudover er det selvfølgelig Roskilde Festival. 
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 God handelsby - Vikingeskibsmuseet 

 God handelsby samt trafikalt knudepunkt 

 gode oplevelser 

 Gode venner 

 Handel 

 Handel, Hygge, kultur 

 Historie 

 Historie - domkirken, lejre m.m. 

 Indkøbsmuligheder  

 indkøbsmuligheder, trafikknudepunkt 

 jeg forbinder den med en ven, jeg har, der bor der. Eller ikke andet... 

 Kender den ikke 

 Kirken,vikingemuseet,kultur, miljøet og stemningen 

 kongegrave 

 Kultur - Domkirke - kongegrave - fjorden 

 kultur , kongegravene ved domkirken 

 kø 

 Lejerskole - RUC - Fjorden - Vikingeskibe 

 Ligger tæt på København 

 Lufthavnen 

 Min kæreste 

 Min søn læser på Roskilde Universitet. Roskilde Domkirke. 

 motorvej og regnvejr, festival og forsinkede toge 

 Nedskæringer og store besparelser, roskilde bank, roskilde havn, ros?torv 

 Noget træls noget 

 noget ubehageligt 

 Nogle venner bor der - har arbejdet der engang 

 provinsiel storby ikke så langt fra Kbh Studiemiljø og arbejdspladser 

 Roskilde Domkirke 

 Roskilde Domkirke 

 Roskilde domkirke 

 Roskilde domkirke, gode shoppingmuligheder og evt et godt sted at bo. 

 Roskilde domkrike. Vikingemuseet. Ros Torv 

 Roskilde Festival 

 Roskilde Universitet, Vikinger 

 RUC 

 RUC 

 ruc 

 RUC (en studieby), Roskilde festival 

 RUC, domkirke, nærhed til fjorden, tæt på tog og motorvej. Men efterhånden lidt ude på et sidespor. 

 RUC, og vikingeskib 

 RUC. storby tæt på København 

 Shopping  

 Skobutikker, domkirke og vikingeskibe. Hyggelig gammel bydel. God indkøbsgade. 

 Skole ellers mest unge mænd og kvinder som man betegner som poptøser og brian'er. Det handler om 

biler og puder ud fra mit synspunkt. 

 Slakteri og domlirken 

 Stog & stil, domkirke, vikingeskibe, fjord 

 Stor handelsby uden for kbh 

 storby og stress 

 studie 

 taber by 
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 Togstation på vej til KBH. 

 Tæt på hovedstaden 

 uddanelse festival 

 Uddannelse 

 Uddannelse (RUC) 

 Universitet, domkirke 

 universitet, vikingemuseum, domkirke, kongegrave 

 Universitetet 

 Universitetsby 

 Venner 

 Venner, Vikingeskib, domkirke, biltræf (Youngtimer.dk) 

 Vikingeskibene 

 Vikingeskibsmuseet, Roskilde Domkirke 

 voldsomt natteliv 
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Hvad forbinder du øen Samsø med?  

  Det var der min biologiske farfar bosatte sig efter at have afskrevet familien 

 Familie, fester sommerferie 

 kartofler 

 kartofler 

 kartofler 

 kartofler 

 Kartofler 

 Kartofler 

 kartofler 

 kartofler 

 Min familie og smuk natur. Min far kommer fra Samsø 

 natur og kartofler 

 Ost 

 ost 

 Smuk natur og høj arbejdsløshed. Sociale problemer 

 Sydesalt og andre gastronomiske indslag. 

 Tv-serien "strisser på samsø" og lokalsamfund... 

 Ø 
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Hvad forbinder du byen Skive med?  

 

 1940. Kedelig provinsbyarkitektur. Primitiv prioritering i retning af konservativisme og traditionelt 

landbrug. 

 arbejde 

 Arbejde 

 arbejde 

 At jeg har noget familie der 

 badeland 

 Balademagere 

 beach party 

 Beach Party 

 beach party. ( Musik & Kultur ) 

 Beachparty og fulde teenagere 

 Bordjylland. Landligt. Det går ikke så stærkt. 

 Bowlinghallen  

 Bryggeriet, det er det første man ser, når man kommer dertil sydfra 

 by ed mange muligheder i 

 Den ligger i Jylland  

 Det ved jeg ikke... 

 druk og vold er min umiddelbare indskydelse 

 død by! Et sted folk og firmaer flytter fra 

 En by ved Limfjorden. 

 En god by at handle i! 

 En god oplevelse for år tilbage 

 En handelsby 

 en hyggelig by 

 en hyggelige by og festival 

 en kasseren 

 Et sted man kører igennem 

 familie 

 familie 

 Familie 

 familie 

 Familie 

 familie , venner, og bryggeriet 

 Festival og druk  

 Festival, slagteri 

 Fiskeri 

 fjord, havn, hygge 

 fjorden, naturen i Salling 

 Fodbold 

 fødeby for noget familie 

 gode butikker 

 Gode venner, og Beachparty. 

 Godt handelsliv Komkurrent til Mors 

 Hancock bryggeriet. 

 handel 

 har spillet håndbold der engang 
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 hygge og familie 

 hyggelig by 

 Håndbold og militær 

 Håndbold, industri, fodbold  

 ikke noget specielt 

 ikke noget specielt 

 Ikke så meget 

 ingen 

 Ingeniør regimentet 

 Jeg gik på sergerntskole der 

 jeg har noget familie i Skive, så forbinder byen med dem... 

 Jylland og provins 

 jylland, beachparty, kaserne 

 Jylland, kulde og gammel familie 

 Karup Åens udløb 

 kaserne 

 kaserne 

 Kaserne 

 Kasernen 

 kasernen 

 Kasernen 

 kasernen 

 kasernen 

 kasserne 

 Kasserne 

 Kasserne 

 kedelig 

 kedelig provins langt fra kultur og andre tilbud 

 kedsomhed 

 Kriminalitet, festival, havn 

 Landbrug, bønder, skive beach party 

 Landskabet, "den intime stemning" i en mindre provinsby, hvor alle kan nå rundt til alle steder til 

fods, på cykel eller i bil/bus 

 Landsstævne folkedans 2004 

 Langt oppe i nordjylland, hvor der ikke sker så meget 

 langt væk fra alting 

 lidt langt væk fra Odense mendre købstad 

 ligger ved fjorden 

 Limfjorden 

 Limfjorden  

 Limfjorden. Hæren. 

 Mange lokalpratrioter 

 militær 

 militær, soveby 

 Militæret og forfalden bymidte 

 Militæret, intet andet  

 Min barndom 

 Min ekskones hjemby og Bryggeri og B&O 

 Min Far boede der som barn..... 
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 Min kusine 

 Mine bedsteforældre 

 museum 

 natur 

 Noget kedeligt. 

 nogle sjove oplevelser i og omkring skive lufthavn 

 Nye unge danske bands 

 Rulle marie. 

 røv-by 

 Skive beach party 

 Skive Beachparty 

 Skive kaserne. 

 skive kasserne 

 Skive kasserne 

 Skive slammineraliserings anlæg 

 Slåskampe og stoffer 

 Smuk natur og sociale problemer - misbrugsproblemer og arbejdsløshed 

 Soldat 

 Soldater / Forsvaret 

 Spejder, hygge, sammenhold, SEE 20:10 

 Sport - håndbold cup! 

 Stilhed 

 Stoffer og vold 

 travløb 

 udkantsdanmark 

 Udørk, seminarium, kaserne, ingen hoteller!!!!!!!!! 

 Ungdom 

 Var tidligere centrum for møbelindustrien. 

 vedvarende energi 

 Venner 

 Voksede op i byen, på godt og ondt. Derudover: Bonderøve. Dårligt handelsliv. Janteloven. Fin natur. 

Krabbesholm Højskole. Beach Party (Skive Festival). Roadhouse. Sladder.  Inkompetente 
politibetejente. Narkotika. 

 Vold og provinsielt 

 Øl 

 Øl, Kedelig by, der er langt væk fra ALTING. 
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Hvad forbinder du byen Vig (der ligger i Odsherred Kommune) med?  

 

 der bor en tidligere kollega 

 Det er den næstnærmeste større by - Kræmmere 

 det er en by man bare kører igennem, ikke en rigtig by 

 En man kører igennem 

 et møntvaskeri 

 familie. by midt på hovedvejen til odden 

 Ferie 

 festival 

 festival 

 Festival 

 fodbold 

 gennemkørsel 

 gennemkørselstrafik 

 gode indkøbsmuligheder på vej til sommerhus 

 Haft læge der. 

 Har kørt der som Vikar 

 Havet 

 ingen 

 ingen ting 

 Intet 

 kedelig provins langt fra kultur og andre tilbud 

 Kedsomhed 

 kun for bonderøve 

 Kvickly og Brugsen 

 Lille by som passeres på vej til færgen 

 Meget landlige indbyggere (danske hill-billies) 

 Mindre by i tyndt befolket område uden særlig infrastruktur 

 Odden. Strand. 

 Studenterfest 

 ved ikke noget om Vig...natur?,..lille by, enten røvsyg eller skide "hyggelig". 

 viborg 

 Vig Festival 

 Vig-festival  
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Hvad forbinder du byen Vordingborg med? 

 

 arbejde 

 Arbejde   

 arbejde, studietid 

 arbejdsløshed og billige boliger 

 Arbejdsrelaterede udsendelser 

 at jeg kender nogle venner der bor tæt på 

 Da jeg som knægt var til flere store fodboldstævner i Vordingborg forbinder jeg altid byen 

med fodbold. 

 Danmarkshistorie, og dertil hørende turisme 

 de har gåsetårnet og teateret Cantabile 2 + Waves teater festival 

 Dens status som købstad og betydning før 1857 

 Der er mange soldater  Jeg har hørt der er mange kontant modtager 

 Der har eller bor Morten Olsen  

 det er en dårligt sted at arbejde, og en kedelig by 

 Det er nok alligevel natur. 

 Domkirke 

 domkirken 

 Domkirken 

 Elendig kommune 

 en af Fyns "dukkehus" byer...ok som sådan, men hører aldrig noget om byen. 

 En gammel bekendt 

 en kæreste 

 et sted man fare forbi 

 Ferie og et godt sted at bo 

 Ferietur 1982 

 fin mellem stor by med smuk udsigt 

 flot by 

 Forretningerne. 

 frikadelle på gulvet i konferencerum, og usædvanlig beskidt hotel 

 God handelsby, kaserne, liv i byen 

 Gymnastikkurser 

 Gåsetornet  

 Gåsetornet. 

 gåsetårn  

 Gåsetårnet 

 Gåsetårnet 

 gåsetårnet 

 gåsetårnet 

 gåsetårnet 

 Gåsetårnet 

 Gåsetårnet 

 Gåsetårnet 

 Gåsetårnet 

 Gåsetårnet 

 gåsetårnet 

 gåsetårnet 

 gåsetårnet 

 Gåsetårnet 

 Gåsetårnet 

 Gåsetårnet 
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 Gåsetårnet 

 Gåsetårnet 

 gåsetårnet 

 Gåsetårnet 

 Gåsetårnet 

 Gåsetårnet 

 Gåsetårnet 

 Gåsetårnet 

 Gåsetårnet 

 Gåsetårnet 

 gåsetårnet 

 Gåsetårnet 

 gåsetårnet 

 Gåsetårnet  

 Gåsetårnet - handelsby 

 Gåsetårnet & Morten Olsens Fødested. 

 Gåsetårnet gågade sommerliv død by om vinteren 

 Gåsetårnet Middelalderstad Smuk beliggenhed 

 Gåsetårnet og Valdemar 

 Gåsetårnet, derudover en trist by med et trist centrum, en by hvor der ikke sker meget 

 Gåsetårnet, familie 

 gåsetårnet, forhenværende venner 

 Gåsetårnet, Morten Olsen (Tomatøen) 

 Gåsetårnet, Morten Olsen, Sjælland 

 gåsetårnet, sydsjælland 

 Gåsetårnet. 

 Har for kaj der en gang eller to 

 Har været på kursus i byen 

 Historie 

 Historie 

 Historie Gåsetårnet 

 Historisk by 

 Hotel Valdmar og gåsetårnet 

 Hul i jorden! Kaserne, Skoproduktion, sidste bastion inden sydhavsøerne 

 Hygge lidt gammeldags 

 Ikke noget 

 Ikke noget specielt 

 ikke noget specielt 

 IMMA (en erhvervs skole som jeg hørt om) en form for endestaion  arbejdsløshed 

 ingenting 

 intet 

 kaserne 

 kaserne 

 Kaserne som ikke er der mere 

 Kaserneby 

 Kasernen 

 Kasernen 

 kasernen 

 Kasernen 

 kedelig provins langt fra kultur og andre tilbud 

 kedsomhed 

 Kedsomhed 
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 kender navnet 

 Køkken 

 Køkken 

 køkkener 

 køkkener 

 køkkener 

 Køkkener 

 Køkkener 

 landet - småborgerligt 

 langt væk 

 langt væk 

 langt væk fra alting 

 Ligger ved Storstrømbroen, Gåsetårnet, en by jeg kører forbi, et udkantssted at bo 

 Militær 

 Militær/kaserne 

 Militærtjeneste 

 Min barndom - og Gåsetårnet, fjorden, hospitalet (personaleboliger) 

 Min famile - jeg er vokset op vordingborg 

 Min søster hart gået på husholdningskole der... 

 Morten Olsen 

 nej 

 Niels Simonsen, byens præst. 

 Oplevelser 

 Optimistjoller 

 provinsby 

 Sejlads 

 Seminariet 

 Soladter / Forsvaret 

 Soldat 

 soldater. gåsepigen 

 Soldatertid 

 Sydsjælland 

 Sydsjælland. Kedsommelighed. 

 Tandlæge og gåsetorvet 

 Turen til teknisk skole i Nykøbing F 

 udkantsdanmark - arbejdsløshed 

 ved ikke 

 Ved ikke rigtig. gammel færgeby 

 Vejen til Rødby og et hyggeligt sted at holde en kort pause  

 vejr 

 Venner 

 venner  

 vold 

 Vordingborg Kaserne 

 Vordingborg kaserne hvor DANILOG findes. 

 Vordingborg kasserne 

 Vordingborg Køkkener 

 Vordingborg Køkkener 

 Vordingborg Køkkenet. Kedeilg by, der er forlangt væk fra københavn. 

 Vordinngborg Køkken 
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Hvad forbinder du byen Slagelse med?  

  Anja Andersen og det tidligere håndboldhold 

 Antvorskov kaserne og garderhusarregimentet  

 Antvorskov Kaserne. 

 Antvorskov kasserne 

 arbejde 

 arbejde 

 arbejde/kunder 

 At IC toget stopper her og problemer med getto'er 

 Barndom 

 BMX 

 Bonbonland 

 Byen jeg har taget min grunduddannse i 

 Bøller og hårdt miljø. 

 centrum for sydvestsjælland 

 damehåndbold 

 dejlig by. gode butikker 

 Der har jeg boet i 15 år. Handelsby 

 der hvor jeg drejer af til Næstved 

 Der var engang en squashklub... 

 Det er en station man passere med toget på vej til Fyn 

 Det første jeg kommer i tanke om er sangen min far han var vognmand i Slagelse 

 Det tidligere dream-team i håndbold 

 det var der min far hentede mig og min søster når vi skulle besøge ham 

 En by man kører igennem når man skal til Fyn/Jylland. 

 en by på Sjælland 

 En by toget kører igennem.  

 en handelsby der mangler kulturelle og æstetiske oplevelser 

 En handelsby, uddannelsesby, kaserne, og en by med en del uro og kriminalitet 

 En højskoleveninde 

 en sang - og min far han var vornmand i slagelse 

 en ven 

 Er født der 

 et arbejde 

 Et sted man kører forbi på vej til københavn 

 Et sted man passerer 

 ex anja by 

 familie 

 Familie 

 Familie og venner 

 Ferietur 2006 

 Forretningerne. 

 Forskningscenter Flakkebjerg. 

 Forsvaret og hvad dertil hører 

 gammelkæreste :o) 

 Garderhusarene, hvor min søn var soldat. Transportcenter ved hovedvejen. 

 Garderhusarerne 

 Garderhusarregimentet 
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 Garnisonstjeneste 

 gennemkørsel for tog til Fyn/Jylland 

 Gennemkørsel med tog 

 gennemkørsel og Søren 

 gennemkørselsby agtig 

 God handelsby 

 God handelseby 

 Gode indkøbsmuligheder vestsjællandscentret og Bilka, og centrum, men svært at finde rundt i 

centrum, indvandrerproblemer om aftenen, ok restauranter, + gode muligheder for at få et hus tæt 

på byen og stadig på landet. 

 gode indkøbsmuligheder, centralt beliggende i forhold til Sjl og Fyn, gode sportsmuligheder 

 Gymnasieår/tidlig ungdom/teenageårene 

 Gå i byen 

 Handel Kaserne 

 handel og kultur 

 Handelsby 

 handelsby 

 handelsby 

 Handelsby - uddannelsesby 

 Handelsby med meget etnisk uro 

 HC Andersen 

 hygge 

 hygli by 

 håndbold 

 Håndbold 

 Håndbold 

 Håndbold 

 Håndbold 

 Håndbold 

 Håndbold 

 Håndbold 

 Håndbold 

 håndbold 

 Håndbold 

 Håndbold 

 Håndbold 

 Håndbold 

 Håndbold 

 håndbold 

 Håndbold 

 Håndbold 

 håndbold 

 Håndbold (Anja Andersen) 

 håndbold anja andersen 

 Håndbold med Anja Andersen 

 Håndbold og Anja Andersen 

 Håndbold og borgmesterkrise 

 Håndbold og en togstation som jeg ofte bruger. 

 Håndbold og garderhusarerne 
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 håndbold, arbejderby 

 Hård provinsby 

 Idræt, Vognmanden, Første tissepause efter storebælt 

 Ikke noget 

 Ikke noget. 

 Indkøbsmuligheder 

 indkøbsmuligheder 

 Indvandrerghettoer og masser af problemer 

 ingenting 

 ingenting 

 intet 

 intet 

 intet 

 Intet særligt, men tidligere naturligvis Anja Andersen 

 Irriterende Sjællændere 

 Jernbanen 

 jordens røvhul 

 Kamptropperne samt en generel ærgelig dialekt 

 kaserne 

 kaserne 

 Kaserne 

 Kaserne, bilka, motorvej, anja-håndbold 

 kaserne, stationsby 

 Kaserneby 

 Kasernen 

 kasernen 

 kasernen 

 kasserne 

 Kasserne 

 kedelig 

 kedelig by 

 Kedelig pendlerby. 

 kedelig provins langt fra kultur og andre tilbud 

 kedsomhed 

 kininalitet 

 kokken og jomfruen  

 Kriminalitet 

 kriminalitet 

 kriminalitet 

 Kører jævnligt igennem byen. 

 lavere samfundsniveau 

 lidt dårligt ry - men vist nok ok sygehus 

 Med håndbold, Slagelse FH 

 militær 

 Militær 

 Militær og status som købstad 

 militæret 

 Militæret 

 Militærkaserne 
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 Min mors fødeby, så jeg har familie dér. 

 Min svigerinde arbejder der 

 Min veninde 

 Motorsport 

 Nærmeste storby fra min fødeegn 

 P- stop på tur til sjælland 

 Provins 

 Provinsby 

 Provinshul laaaangt fra København 

 Rockere, narko 

 Rygter! 

 Røvsyg sjællandsk "mindre by" 

 Sangen: "Min far..." 

 Shopping 

 shopping 

 Shoppingmuligheder men store indvandrerproblemer 

 skadestuen 

 Slagelse forbinder jeg med håndbold... 

 Slagelse station. 

 slagsmål 

 Slagteri 

 slanger 

 Soldat/handelsby 

 Som en del af min opvækst 

 sport 

 Sport 

 sport 

 Sport 

 Stationsby 

 Stedet med de mange ensrettede veje og Vestsjællandscentret 

 Sygehus 

 sygehus 

 særforsorg 

 tandlæge 

 tandlæge 

 Telegraf regimentet 

 tennis og gode venners fødeby 

 Thjaaa. det ved jeg ikke rigtigt, jeg har engang kendt en der boede bi Slagelse. 

 Tidlige håndbold by 

 tidligere arbejdssted 

 Tidligere familie 

 tidligere stor håndbold by 

 tog 

 toget holder i Slagelse ellers intet 

 Togstation 

 Travl stor by 

 tæt på motorvej, udd. steder 

 Ubehag 

 udsigt til broen, god by at handle i 
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 Ungdom, fest 

 Uro i Nordbyen, Borgmester Lis Tribler, omfartsvej 

 Uro, store sociale problemer, men i øvrigt pænt centrum 

 var en gang til DGI's Landsstævne i Slagelse, Anja Andersens håndboldeventyr 

 ved ikke 

 venner 

 venner 

 Venner 

 Venner og familie 

 Venner, har boet der en overgang. 

 Vestsjælland. Kedsommelighed. 

 Vestsjællandscentret, Anja ANdersens hedengangne håndboldeventyr og FC Vestsjælland 

 vold og ballade 

 Vold og kriminalitet 

 Vold, natteliv, Brian Nielsen 

 Øl 
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Hvad forbinder du øen Fanø med?  

 

 har abejdet på fanø for nogle år siden 

 hård dansk natur/vadehavet Et hærdet folk 

 kedelig provins langt fra kultur og andre tilbud, men dog med hyggeligt lokalsamfund og natur 

 Lavvande 

 Tidevande 

 Turister 

 Venner og fester 

 Vesterhavet, som jeg i øvrigt ikke bryder mig om. 
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Hvis du blev forhindret i at tage på din foretrukne musikfestival i Danmark, ville du da: (Andet) 

 

 - afhænger af "forhindringen", men ellers intet specielt 

 afhænger af tilbud 

 Andet 

 Arbejde 

 arbejde 

 blive hjemme 

 blive hjemme 

 blive hjemme 

 Blive hjemme 

 blive hjemme 

 Blive hjemme 

 Blive hjemme 

 blive hjemme 

 blive hjemme 

 Blive hjemme 

 det bliver jeg aldrig det mål jeg sætter nå jeg 

 det er endu ikke sket og jeg har været der 20 år i træk 

 Dumt spørgsmål: Jeg ville selvfølgelig tage til det, der forhindrede mig. 

 dårligt spørgsmål for os som er ligeglade med musikfestivaller. spørg i stedet om man foretrækker 

musikfestival frem for ...... 

 Er sektiv med hvilke festivaller jeg gider komme til/på, der skal være noget ekstraordinært på 

programmet. 

 Ferie i Sverige 

 fisketur 

 Gå på arbejde 

 Har ikke nogen foretrukken musikfestival 

 Har ikke været på musikfestival i 20 år...eller anden ferie i 20 år. Er enlig mor og har slet ikke råd til 

ferie 

 har ikke været til musikfestival i mange-mange år 

 har ingen favorit-festival i DK 

 hjemme med barn 

 hvis jeg blev forhindret er der en god grund, og så ville jeg ikke have tid til nogle af de andre ting 

 Hvis jeg blev forhindret ville det være fordi jeg var på ferie et andet sted, og derfor ville jeg tage på 

en anden musikfestival på et andet tidspunkt 

 Højskole 

 Højskoleophold 

 ikke foretage mig noget 

 Ikke gøre noget 

 Intet - almindelig dagligdag ;-) 

 jeg interessrer mig slet ikke for festivaler 

 jeg tager ikke længere på musikfestivaler 

 jeg ville ikke tage andre steder hen 

 Lave det, jeg plejer 

 mit sommerhus 

 Musikfestival er ikke en prioritet. 

 n/a; jeg tager ikke på festivaller 

 Nyde hjemmet. 

 sommerhus 
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 springe et år over 

 Spørgsmål ej forstået 

 ta ud og sejle 

 tage på højskole 

 tage til det, der forhindrede mig i at tage på festivallen 

 tager ikke på festival mere 

 Tager ikke på festivals mere 

 Tager ikke regelmæssigt på musikfestival - men holder altid ferie i DK 

 til sverige 

 Træningsophold i ind- og udland 

 vente til næste år 

 Vente til næste år 
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Hvilke af følgende musikfestivaler har du besøgt? (Andet) 

 

 allinge 

 Copenhagen Jazz 

 country festival, Silkeborg 

 countryfestival i silkeborg 

 djurs blues festival 

 Dybvad Air, musik på Knivholt, Skovdalen 

 esbjerg rock festival 

 Fredericia Hardcore Festival 

 fyn, langeland 

 Fyns festival 

 grøn 

 grøn koncert 

 grøn koncert 

 Grøn koncert 

 grøn koncert 

 Grøn koncert - Roskilde 

 Haze over Haarum 

 Herning Rocker 

 Herning Rocker 

 Ingen 

 Især Suså Festivalen 

 Kalundborg Rocker 

 Kalundborg rocker, vig festival 

 Kløften 

 Kløften 

 Kløften 

 kløften 

 Kløften festival 

 Langeland 

 Langeland 

 langeland 

 Langeland 

 Langeland 

 Langeland 

 langeland 

 langeland 

 Langeland og Roskilde, Grøn koncert 

 Langeland, Kløften 

 Langeland, Ringsted 

 langeland, roskilde 

 Langeland, Roskilde, Midtfyns 

 Langelands festival 

 langelands festival 

 Langelands Festival 

 Langelands festival og midfyns festival 

 Langelands musikfestival 

 langelandsfestival 
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 langelandsfestival 

 langelandsfestival 

 Middelfart jazz festivald 

 Middelfart jazzfestival 

 midfyn - da den eksisterede 

 Midfyn, Roskilde 

 Midfyns, Rock under broen 

 Midt Fyn 

 midtfyens da det eksisterede 

 Midtfyens, Samsø 

 Midtfyn 

 midtfyn 

 Midtfyn 

 Midtfyn 

 Midtfyn 

 Midtfyn 

 Midtfyn 

 MidtFyn 

 midtfyn 

 Midtfyn (Ringe) 

 midtfyn og roskilde 

 Midtfyn og Roskilde 

 Midtfyn og Roskilde 

 Midtfyn, langeland 

 Midtfyn, Langeland, Cph Jazz Festival 

 Midtfyn, Langeland, Vig 

 Midtfyn, Roskilde 

 midtfyn, roskilde 

 Midtfyn, Roskilde 

 midtfyn, roskilde, festugen 

 midtfyns 

 midtfyns 

 midtfyns 

 Midtfyns 

 Midtfyns 

 Midtfyns 

 midtfyns 

 Midtfyns 

 Midtfyns 

 Midtfyns 

 midtfyns 

 Midtfyns 

 Midtfyns 

 Midtfyns + Roskilde 

 Midtfyns Festival 

 Midtfyns festival 

 midtfyns festival 

 Midtfyns festival 

 midtfyns festival 
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 midtfyns festival 

 Midtfyns festival, Roskilde festival 

 Midtfyns Festivalen 

 midtfyns festivallen 

 Midtfyns og Roskilde 

 Midtfyns, tuborg 

 Midtsfyns festival 

 open air muskelsvindfonden 

 OWEN LUFT, ROCK I GRYDEN, GRØN CONCERT, ROCKSHOW 

 Ringe 

 Ringe 

 ringe 

 RInge 

 ringe +roskilde 

 Ringe, Harboøre 

 Ringe, Samsø 

 ringe-roskilde 

 Ringsted 

 Rock under broen 

 Rock Under Broen, Grøn Koncert 

 Rod i rokken, Femø jazz 

 Roskide 

 roskilde 

 Roskilde 

 Roskilde 

 Roskilde 

 Roskilde 

 Roskilde 

 Roskilde 

 Roskilde 

 Roskilde 

 roskilde 

 roskilde 

 roskilde 

 roskilde 

 Roskilde 

 roskilde 

 Roskilde 

 roskilde 

 Roskilde 

 roskilde 

 Roskilde 

 Roskilde 

 roskilde 

 Roskilde 

 roskilde 

 roskilde 

 Roskilde 

 Roskilde 
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 Roskilde 

 Roskilde 

 Roskilde 

 Roskilde 

 roskilde 

 roskilde 

 Roskilde 

 roskilde 

 roskilde 

 Roskilde 

 Roskilde 

 Roskilde 

 Roskilde 

 roskilde 

 Roskilde 

 Roskilde 

 roskilde 

 Roskilde 

 Roskilde 

 Roskilde 

 Roskilde 

 Roskilde 

 Roskilde 

 roskilde 

 roskilde 

 roskilde 

 roskilde 

 Roskilde 

 Roskilde 

 Roskilde 

 Roskilde 

 Roskilde 

 Roskilde 

 Roskilde 

 Roskilde 

 Roskilde 

 Roskilde 

 Roskilde 

 Roskilde 

 roskilde 

 Roskilde 

 Roskilde 

 roskilde - vig 

 Roskilde festival 

 Roskilde Festival 

 roskilde festival 

 Roskilde Festival 

 roskilde festival 

 Roskilde Festival 
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 Roskilde Festival 

 Roskilde Festival 

 Roskilde festival 

 roskilde festival 

 Roskilde Festival 

 Roskilde Festival 

 roskilde festival 

 Roskilde Festival 

 Roskilde Festival 

 Roskilde Festival 

 Roskilde festival og Vig festival 

 Roskilde festival, Danmarks Grimmeste Festival, Thy Rock 

 Roskilde Festival, Skive Festival 

 Roskilde Festival, Skive Festival/Beach Party, Thy Rock 

 Roskilde festivallen og jazz-festivallen i KBH. 

 roskilde og ringe 

 roskilde- og ringsted 

 Roskilde og Skagen 

 Roskilde og Sølund 

 Roskilde og Tønder 

 Roskilde, Beat Day 

 Roskilde, Cph Jazz festival 

 Roskilde, Cph Jazz, Koldbrand, Musik over Præstøfjord, Nakkefestival osv. 

 Roskilde, Cph Jazz, Midtfyn (way back), Start!, Cph Songwriter festival 

 Roskilde, Distortion 

 Roskilde, Kløften, hede rytmer i Silkeborg, Vig festival 

 Roskilde, Køften og Ringe (dengang den eksisterede) 

 roskilde, langeland 

 Roskilde, Langeland 

 Roskilde, Langeland, CPH Jazz 

 roskilde, langeland, vig 

 Roskilde, Midtfyn 

 Roskilde, Midtfyn 

 roskilde, midtfyn 

 roskilde, midtfyn 

 Roskilde, Midtfyn 

 Roskilde, midtfyn, danmarks grimmeste, skagen, Copenhage Jazz, Århus Jazz 

 roskilde, midtfyn, esbjerg 

 roskilde, midtfyn, langeland 

 Roskilde, Midtfyn, Vig og Samsø 

 Roskilde, Midtfyns 

 Roskilde, Midtfyns 

 Roskilde, Midtfyns, Samsø 

 Roskilde, Midtfyns, Tønder 

 Roskilde, Ringe 

 roskilde, ringe 

 Roskilde, Ringe 

 Roskilde, Ringe 

 Roskilde, Ringe, Langeland 
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 Roskilde, Ringe, Vig 

 Roskilde, rock under broen, knivholt 

 Roskilde, Samsø 

 roskilde, samsø,sølund, langeland 

 Roskilde, Skive 

 Roskilde, Spot 

 Roskilde, Tønder 

 roskilde, tønder, vig 

 Roskilde, Vesterbro 

 roskilde, vig ,langeland 

 Roskilde, Vig, Langeland 

 roskilde, vig, langeland 

 roskile 

 samsø 

 samsø 

 Samsø 

 samsø 

 samsø 

 Samsø Festival, Open Air Varde, Langelands festival 

 samsø midtfyn roskilde 

 Samsø og Roskilde 

 samsø, roskilde, køge beach 

 skagen 

 skagen 

 Skagen 

 Skagen 

 Skagen 

 Skagen 

 skagen og tønder 

 Skagen, Ringe, Roskilde, Tønder 

 Skagen, Skive 

 skanderborg 

 skive 

 Skive 

 skive 

 skive 

 Skive - Hede rytmer - Roskilde 

 Skive Beach Party 

 skive beach party / skive festival 

 Skive beach party og midtfyns festival 

 Skive Beachparty 

 skive beachparty 

 Skive Beachparty 

 skive festival 

 Skive Festival 

 Skive Festival/Beachparty 

 Skive og Herning 

 skive, århus, land & folk 

 skovrock aalborg 
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 Thy rock 

 thy rock 

 tønder 

 Tønder 

 Tønder 

 Tønder 

 Tønder 

 Tønder 

 tønder 

 Tønder 

 Tønder 

 Tønder 

 tønder 

 Tønder & Roskilde 

 Tønder festival 

 Tønder festival 

 Tønder festival, Langelands festival 

 Tønder -Strib 

 Vi Rocker, Grøn Koncert,Langelandsfestivalen, Midtfyns, Kløften 

 Vig 

 Vig 

 Vig Festival 

 Vig festivalen 

 Vig musikfestival 

 vig, grønkoncert, rockshow, mm 

 Vilde Vulkaner 

 Århus Jazz fesstival 
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Hvilke af følgende musikfestivaler har du besøgt? (Andet)  

 

 assens, nibe og ringsted 

 Ballerup 

 Ballerup festival 

 Bork Havn musikfestival 

 Bork havnefest 

 Brædstrup Visefestival 

 Copenhagen Jazz festival 

 Copenhagen Jazz Festival 

 Copenhagen Jazz Festival, Harmonika Festival på Ærø 

 Copenhagen Jazz Festival, Karrebæksminde Jazz 

 Copenhagen Jazz Festival, Sjællandsfestivalen 

 danmarks smukkes festival 

 Danmarks smukkeste, Hinge Søstival 

 Den Lille Fede 

 Distortion, Strøm Festival 

 Esbjerg, Holstebro, Øster Hurup 

 Fanø 

 flere af de klassiske musik festivaler 

 Gilleleje og greve 

 gilleleje? 

 Glow festival, Å-festival 

 grøn 

 grøn koncert 

 Grøn koncert 

 grøn koncert 

 grøn koncert 

 Grøn koncert, midtfyns 

 Hammershus - Fair Traid 

 Haze over Harum, Djurs blues lsnd 

 Haze over Haarum. Perle festivalen 

 Haze, Jazz, Ringe... 

 Hede rytmer, Riwerboat,Mostock,Langeland 

 Hinge Sø festival 

 horsens 

 ingen 

 ingen 

 Ishøj Harmonika Festival 

 jazz festival silkeborg 

 Jelling 

 jelling 

 jelling 

 Jelling 

 Jelling 

 jelling 

 jelling 

 jelling 

 Jelling og midtfyn 
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 jelling og nord-als 

 jelling og skanderborg 

 Jelling, Skanderborg 

 Jelling, Skanderborg, Tønder 

 jellinge 

 kalundborg 

 kalundborg rock 

 kalundborg rock 

 kalundborg rocker 

 Kløften 

 Kløften 

 kløften 

 Kløften, Jazzfestival Haderslev, København 

 Kløften, Langeland 

 køge beach 

 Langeland 

 Langeland 

 Langeland 

 Langeland 

 langeland 

 Langeland 

 Langeland 

 langeland 

 Langeland 

 langeland 

 langeland 

 langeland 

 langeland 

 Langeland 

 langeland 

 langeland 

 Langeland 

 langeland , rock under broen , ringe festivallen , rock under bøgen , Esbjerg oldies 

 Langeland Festival 

 Langeland og Midtfyn 

 langeland svenborg 

 Langeland, Jelling. 

 langeland, ringsted 

 langeland, rock under broen 

 Langeland, tønder 

 Langeland, Tønder, Ringe/Midtfyn, Endelave 

 langeland/skanderborg/nibe 

 langelands 

 Langelands 

 Langelands festival 

 Langelands festival 

 Langelands festival 

 langelands festival og skanderborg(dk´s smukkeste festival) 

 Langelands festivalen og Skanderborg festivalen 
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 langelands og midtfyns festival 

 Langelandsfastivalen, Skanderborg festivalen 

 Langelandsfestivalen 

 Lsngeland 

 Midfyns 

 MIdfynsfestival, Grøn Koncert 

 Midtfyens, Danmarks Smukkeste og Langeland 

 Midtfyn 

 Midtfyn 

 Midtfyn 

 Midtfyn 

 Midtfyn 

 Midtfyn 

 Midtfyn 

 Midtfyn 

 Midtfyn 

 Midtfyn 

 Midtfyn festival 

 Midtfyn og Skanderborg 

 midtfyn og skanderborg 

 Midtfyn Skanderborg 

 Midtfyn, Langeland 

 MidtFyn, Nibe, Skagen 

 Midtfyn, Nibe, Skanderborg 

 midtfyn, nordals,tønder 

 Midtfyn, Rock under broen, Rod i Rocken, Grøn koncert 

 Midtfyns 

 Midtfyns 

 Midtfyns 

 midtfyns 

 midtfyns 

 Midtfyns 

 Midtfyns Festival 

 Midtfyns festival 

 Midtfyns festival 

 Midtfyns festival 

 Midtfyns festival 

 Midtfyns festival 

 Midtfyns festival 

 Midtfyns Festival 

 Midtfyns Festival (RINGE) 

 Midtfyns Festival, Jelling Musikfestival 

 Midtfyns festivalen 

 midtfyns og skanderborg 

 midtfyns, langelands og grøn koncert 

 Midtfyns, Langelands, Tønder 

 Midtfyns, Langelandsfestival 

 Midtfynsfestival 

 miftfyn, skanderborg 
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 Nakke festival(bedre end Roskilde) 

 Nakke, Cph Jazz 

 Nibe 

 Nibe 

 Nibe 

 Nibe 

 Nibe 

 Nibe 

 nibe 

 Nibe 

 Nibe 

 Nibe 

 Nibe Festival 

 Nibe Festival, Haze over Haarum 

 Nibe og Skanderborg 

 nibe og skanderborg 

 Nibe og Skanderborg 

 Nibe, Danmarks Grimmeste 

 Nibe, Rock Werchter  (belgien) 

 Nibe, Skanderborg 

 Nibe, Spot, Start, Sundsøre, Distortion 

 Nibe, Tønder, Skanderborg, Langeland 

 nibe,skanderborg 

 nord als 

 Nordals 

 Nordals 

 Nordborg (Als) 

 Ribe festivalen, Viborg rocker, Herning rocker, Rock under broen Middelfart 

 Ringe 

 Ringe 

 Ringe 

 ringe 

 Ringe 

 Ringe 

 Ringe 

 ringe 

 ringe  glam 

 Ringe / Midtfynsfestival - Gilleleje festival 

 Ringe 1979 Morsø ? 

 ringe, limfjords 

 Ringsted 

 ringsted 

 ringsted 

 Ringsted 

 ringsted festival 

 River boat Silkeborg 

 Riverboat Festival, Silkeborg 

 Rod i Rocken. Sjællandsfestivallen. 

 roskilde 
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 Sjællands Festivalen 

 skagen 

 Skagen 

 skagen 

 skagen 

 skagen 

 skagen 

 skagen, nibe 

 Skagen, Tønder, Skanderborg 

 Skanderborg 

 skanderborg 

 skanderborg 

 Skanderborg 

 Skanderborg 

 Skanderborg 

 Skanderborg 

 Skanderborg 

 Skanderborg 

 Skanderborg 

 skanderborg 

 Skanderborg 

 Skanderborg 

 Skanderborg 

 Skanderborg 

 Skanderborg 

 Skanderborg 

 Skanderborg 

 Skanderborg 

 Skanderborg 

 skanderborg 

 Skanderborg 

 Skanderborg 

 skanderborg 

 skanderborg 

 skanderborg 

 Skanderborg 

 Skanderborg 

 skanderborg 

 skanderborg 

 Skanderborg 

 Skanderborg 

 skanderborg 

 Skanderborg 

 Skanderborg 

 Skanderborg 

 Skanderborg 

 Skanderborg - Smuk Fest 

 Skanderborg Festival 

 Skanderborg festival 
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 Skanderborg Festival 

 Skanderborg festival 

 Skanderborg festival 

 Skanderborg festival, Langeland Festival 

 Skanderborg festivalen, Langelandsfestivalet 

 Skanderborg festivallen, Møn festivallen, Nibe festivallen, Ringe/Midtfyns festivallen 

 skanderborg og Langeland 

 Skanderborg og Midtfyns 

 Skanderborg, Bork, Tønder 

 skanderborg, grøn koncert 

 Skanderborg, Langeland 

 Skanderborg, Langeland 

 Skanderborg, Midtfyn 

 Skanderborg, Midtfyn 

 Skanderborg, Midtfyns 

 skanderborg, midtfyns, langelands 

 Skanderborg, Nordals 

 Skanderborg, Ringe 

 skanderborg, roskilde, grønkoncert 

 Skanderborg, Spot 

 skanderborg,midtfyn 

 skanderborg/smuk fest 

 Skanerborg, Sønderborg, Tønder, Midtfyn 

 Smuk Fest 

 smuk fest 

 Smuk fest i Skanderborg 

 Smukfest 

 smukfest 

 Tarm + midtfyns 

 thy rock 

 tidligere Ringe på Fyn 

 Tunø 

 tunø 

 Tunø 

 Tunø 

 Tønder 

 Tønder 

 Tønder 

 tønder 

 tønder 

 Tønder 

 Tønder 

 tønder 

 Tønder 

 tønder 

 tønder 

 Tønder 

 Tønder Festival 

 tønder festival 
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 tønder festival 

 Tønder, Ans 

 Tønder, Halkær 

 Tønder, Ringe(Midtfyn) 

 Tønder, Skagen 

 Vesterbro Musik Festival 4 gange og andre små rundt i landet. 

 Vesterbro, Spot 

 Vigwam 

 vordingborg 
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Hvilke musikfestivaler har du besøgt?  

 

 Jelling Musikfestival 

 langeland 

 Langelandsfestivalen 

 Roskilde og ringe  

 Roskildefestival....fra jeg var 17 til 25....sådan ca. Blev træt af al den hurhumhej...gider det ikke 

 skanderborg - roskilde - samsø 

 Skanderborg, Århus Jazz 
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Hvad er årsagerne til, at du besøger Bork Havn Musikfestival? (Andet) 

 

 Boede tæt på dengang 

 kitesurfede i bork havn 

 var på ferie i området 
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Hvad er årsagerne til, at du besøger Danmarks Smukkeste Festival (Skanderborg Festival)? (Andet) 

 

 Fik fribilletter af en musiker 

 jyske piger er lette 

 Med en artist 

 Naturen, aldersfordelingen blandt gæsterne 

 Spiller sækkepibe, bl.a med Infernal 

 stemning og natur 
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Hvad er årsagerne til, at du besøger Jelling Musikfestival? (Andet) 

 

 kammerat havde en ekstra billet 

 Var der et par gange med familien 

 Var med en artist 
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Hvad er årsagerne til, at du besøger Nibe Festival? (Andet) 

 

 Bemærk "var" 

 i forbindelse med arbejde 

 Jeg kendte nogle af de optrædende. 

 Kendte en der skulle give koncert 
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Hvad er årsagerne til, at du besøger Nordals Musikfestival? (Andet) 

 

 Jeg er fra Nordals 

 Jeg har boet det meste af mit liv i Nordborg, eller tæt på. 
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Hvad er årsagerne til, at du besøger Roskilde Festival? (Andet) 

 

 70'erne venner og musik 

 Andre kulturtilbud 

 At jeg har besøgt betyder ikke at jeg vil gøre det i fremtiden. 

 bedste musik 

 Boede indenfor afspærringerne i flere år så deltagelse var 

uundgåeligt 

 da jeg var yngre var det sjovt 

 der var en anden der betalte billeten 

 det er 20 år siden jeg var der sidst! 

 Det er efterhånden en del år siden jeg var der 

 Det er nu længe siden sidst! 

 Det er så mange år siden, at jeg ikke kan huske den 

egentlige grund 

 Det skal opleves mindst én gang 

 få besøgt vender fra hele veden på den festivalg 

 God musik for årtilbage 

 HAR VÆRET DER 1. GANG 

 havde ikke prøvet det før, men hørt meget 

 Jeg var ung og boede i nærheden 

 kan ikke lade være 

 musikken! 

 skal selv spille der 

 skulle prøve det 
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Hvad er årsagerne til, at du besøger Samsø Festival? (Andet) 

 

 bor på samsø 

 Flere venner har været frivillige 

 var tilfældigt på Samsø 
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Hvad er årsagerne til, at du besøger Skive Festival? (Andet) 

 

 Har ikke været der i mere end ti år 

 mange år siden 
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Hvad er årsagerne til, at du besøger Vig Festival? (Andet) 

 

 druktur 

 et tilfælde 

 Har besøgt den een gang 

 Optræder 

 tilfældigt 

 Vi var på ferie der på det tidspunkt 
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Hvad er årsagerne til, at du besøger Vilde Vulkaner Festival? (Andet) 

 

 børnevenlig 

 Det er sammen med mine børn og den er for børn 

 Det var i byen, da jeg boede der, og fandt sted lige bag mine forældres hus 

 Jeg gik i den SFO der står for festivallen 
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Hvilke værdier/udsagn tillægger du Bork Musikfestival? (Andet) 

 

 druk 

 Godt sted 

 Ingen, har bare hørt om den a.k.a. ved, at den findes 

 Larm 

 lille 
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Hvilke værdier/udsagn tillægger du Danmarks Smukkeste Festival (Skanderborg Festival)? (Andet) 

 

 arbejde 

 at man mødes med vennerne, men ikke for at høre musik 

 byfestagtigt 

 bøgetræer 

 Dansk 

 for poppet til mig 

 Fuldetid! 

 Hamrende sjov! 

 ikke kun positivt,- mange føler der et "hårdt" pres på byen, hårdere end alle er begejstret for 

 kedelig musik - ikke noget nyt 

 meget trafik 

 musik i natur 

 musik under træerne 

 også for voksne over 40 

 sex 

 Smuk skov og sø 

 smukke rammer 

 Voksenvenlig 
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Hvilke værdier/udsagn tillægger du Jelling Musikfestival? (Andet) 

 

 Kultur - Klassisk 
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Hvilke værdier/udsagn tillægger du Nibe Festival? (Andet) 

 

 En festival med fokus på dansk musik. 

 lidt bondsk 

 Skoven 
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Hvilke værdier/udsagn tillægger du Nordals Musikfestival? (Andet) 

 

 Ingen data  
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Hvilke værdier/udsagn tillægger du Roskilde Festival? (Andet) 

 

 alkohol, hash 

 alkohol/stoffer 

 Alt for stor og voldsom 

 Alternativ musik 

 Bannerfører for ny musik 

 bedste og bredeste musik 

 beskidt 

 Beskidt 

 Bredde i musikudvalget 

 Den er dyr 

 Det går kun ud på druk 

 Druk 

 Druk 

 Druk 

 druk 

 druk 

 druk 

 druk 

 druk 

 druk 

 Druk 

 druk 

 druk - sex 

 druk mudder 

 Druk og hash 

 Druk og hor 

 Druk og mudder 

 Druk og mudder 

 druk og musik 

 druk og stoffer 

 druk, beskidt, unge 

 Druk, hash 

 Druk, mudder og hygge 

 druk, narko 

 druk, regn, mange mennesker 

 druk, stoffer 

 druk, stoffer og hor 

 en flok tåber der løber rundt i vådt vejr 

 en masse mudder 

 Et godt alternativ til hverdagen 

 Et stort kulturelt indslag i den danske musikscene, jeg meget nødig ville 

undvære 

 Farlig 

 for stor 

 for stor, beskidt 

 for voksne, musik af høj kvalitet 

 Frihed, konfliktfri, chill, tryghed, farverig, smukke mennesker, flirten, 

åbenhed 

 Fulde Hippier 

 Fyldt med forbudte stoffer 
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 Gamle mænd, druk, narko 

 god musik 

 God musik 

 God musik 

 Hardcore, mudder 

 Hash rus og one night stants 

 Hor. 

 Husk rengfrakke(husk der er 2 måder at forstå den på) 

 høj musik, fulde folk 

 Hård, beskidt, rodet, fulde mennesker. 

 I nogen grad eksperimenterende 

 indtagelse af ulovlige stoffer 

 innovation og politisk profil 

 international 

 International, stor. 

 Kaotisk, måske den mest kendte festival i danmark 

 Klam 

 Kæmpestor, multikulturel 

 lejrliv - ølfest 

 Mange forskellige optrædende 

 masser af druk 

 meget ny musik 

 Moderne musik 

 mudder 

 Mudder og menneskemasser 

 Mudder og sprut 

 mudder, fulde og skæve mennesker 

 muder, drunk, stoffer 

 multi musik 

 musik og druk 

 musiken 

 Musikken 

 musikudbuddet 

 nakotika 

 Negativ kun druk og hor 

 ny musik 

 Nyeste musik 

 Nøgenløbet 

 også for publikum på 40-50 år 

 Progresiv, bedste musik 

 præsenterer ny musik, innovativ, kulturel interessant 

 Regn 

 regnvejr, uhumske forhold, hash og narko 

 rock 

 rock - druk - stoffer 

 Rock festival 

 rock/ druk 

 rod og svineri 

 ROD, DRUK, MUDDER, SMAT 

 rod, svineri og trængsel 

 sammenhold i forening 

 Spændende musikudvalg 
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 stoffer 

 stoffer vold 

 stoffer/druk 

 STor 

 Stor 

 stor 

 Stor 

 Store musiknavne 

 store musiknavne, sanseløst berusede unge 

 store, internationale navne... 

 Stort arrangement , med mange store kunstnere 

 stort udvalg af musik 

 stort udvalg af musik 

 støj, larm, narko 

 Større udenlandske kunstnere 

 svineri 

 Svineri, druk og stoffer 

 Topnavne fra musikverdenen 

 tradition for mange 

 ud fra udsagn fra mennesker der har været der; stor uoverskulig og 
meget dyr 

 ulækker og klam 

 Ulækker, usoigneret, ekstrem, stor, uhumsk 

 Unge berusede/Unge påvirkede af dev. ulovlige narkotiske stoffer 

 unge mensker der fester 

 unge, druk og svineri 

 uro ballade og regnvejr 

 venner, kærlighed, skøre indslag, sjove mennesker, sol og mudder :-) 

 verdenskendt festival 

 Vild 

 Vild med megen druk 

 vild, fri fest 

 Vildt, klamt, tyveri, syrehoveder og god musik 

 Voldsomt stor 

 våd og smattet 

 Øl og mudder 
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Hvilke værdier/udsagn tillægger du Samsø Festival? (Andet) 

 

 afslappet 

 Druk 

 efterskole 

 En charmerende festival pga. den lille størrelse 

 Folkemusikfestival per excellence 

 jeg har jo aldrig været der, men jeg vil tro den er hyggelig, børnevenlig og smukt beliggende... 

 kedelig 
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Hvilke værdier/udsagn tillægger du Skive Festival? (Andet) 

 

 beachparty 

 Festival for MEGET unge 

 festivalen hvor the Killers spillede og jeg ikke tog afsted... 

 go´ musik 

 har aldrig været der, derfor kan jeg kun udtale mig om de 

to punkter 

 Har ikke været der? 

 Lille - mest danske navne tror jeg - mest for jyder 

 rock 

 Strandfest 

 strandparty 

 ungdomsfest, druk 
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Hvilke værdier/udsagn tillægger du Vig Festival? (Andet) 

 

 ballade 

 den har jeg jo heller aldrig været på, men jeg vil tro, at den er endnu mere folkelig og hyggelig end 

Samsø festivalen 

 God musik 

 God musik 

 kedelig 

 Lille? 

 Overflødig 

 overskuelig/nær 

 ved det ikke 
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Hvilke værdier/udsagn tillægger du Vilde Vulkaner Festival? (Andet) 

 

 born og sfo 

 Børn 

 børnefest 

 Den har jeg heller aldriv været på, men flere af mine børn har været der indtil flere gange - og de er 

meget begejstrede ofr arrangementet. De pædagoger, der tager med er også vældig tilfredse... 

 En børnefestival for skoler, SFO osv 

 En festival for børn 

 en stor forcromet farce 

 For børn 

 for tweens og teens 

 Meget børnevenlig!! 
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Hvad er din motivation for at arbejde frivilligt på Bork Havn Musikfestival? (Andet) 

 

 Ingen data 
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Hvad er din motivation for at arbejde frivilligt på Danmarks Smukkeste Festival (Skanderborg Festival)? 
(Andet)  

 
 Giver adgang til medarbejderbar og andre goder 

 Sammen med kammerater 

 Sammenholdet med de andre frivillige 

 samvær med arbejdshold 

 samvær på holdet 
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Hvad er din motivation for at arbejde frivilligt på Jelling Musikfestival? (Andet) 

 

 Ingen data 
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Hvad er din motivation for at arbejde frivilligt på Nibe Festival? (Andet) 

 

 Sammenholdet med de andre frivillige 
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Hvad er din motivation for at arbejde frivilligt på Nordals Musikfestival? (Andet) 

 

 Ingen data 
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Hvad er din motivation for at arbejde frivilligt på Roskilde Festival? (Andet) 

 

 Arbejde på en gård,  der ejer jord, som festivallen lejer, fik billetter ud af den aftale. 

 bagområder, bade og gode venner 

 damer 

 faciliteter 

 for at hjælpe nogle venner der har en bod 

 loalitet over for en bestemt klup 

 Samvær med venner på arbejdsholdet 

 Skabe midlerm til arbejdet i forening 

 var der med mit job. 

 Vi er en forening, som tjener mange penge på Roskilde hvert år 
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Hvad er din motivation for at arbejde frivilligt på Samsø Festival? (Andet) 

 

 Samvær med venner 
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Hvad er din motivation for at arbejde frivilligt på Skive Festival? (Andet) 

 

 Ingen data 
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Hvad er din motivation for at arbejde frivilligt på Vig Festival? (Andet) 

 

 Være sammen med familien 

 venindehjælp 
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Hvad er din motivation for at arbejde frivilligt på Vilde Vulkaner Festival? (Andet) 

 

 Frivillig tvang, da jeg var med til at hjælpe året efter jeg gik uf af sfo´en der arrangerer festivallen. 
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Foretrækker du at være betalende gæst eller frivillig på en musikfestival? (Andet) 

 

 afhænger af festival 

 afhænger af festivalen 

 afhænger af festivallen/jobbet mulighederne på festivallen 

 afhænger af festivellen og dens program 

 afhænger af hvilken festival 

 afhænger af jobbet 

 Afhænger af om venner arbejder frivilligt eller ej 

 Begge dele 

 Beggge dele har været fantastisk 

 Blive betalt for at være der 

 både frivillig og betalende 

 både og 

 både og, alt efter forholdene... 

 deltager 

 Det er lidt forskelligt 

 har haft stor fornøjelse af at være medvirkende til børneunderholdning dvs sammen med de frivillige 

 Har kun prøvet betalende 

 indvitertet 

 Ingen af delene. 

 Jeg foretrække at optræde 

 jeg foretrækker at være fri for musikfestival 

 kommer ikke mere 

 n/a; tager ikke på festivaller. 

 Vil gerne være frivillig; men svært at få indpasset, således at man kan se de bands man tager afsted 

for at se. 

 Vil slet ikke være der 

 vis jeg kan få arbejd  til før festivalge  starte  arbejder jeg den af 
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Hvis du har andre kommentarer til det at besøge en musikfestival eller til musikfestivaler i det hele taget, 
er du velkommen til at skrive dine kommentarer her:  

 
 50.000 mennesker og 5 lokummer !!! 

 Alt for primitive leveforhold er en generel grund til jeg ikke deltager i festivaller, andet end 

Jazzfestivallen i Kbh, eftersom jeg kan tage hjem og sove i en rigtig SENG! bagefter. Jeg slipper 

samtidig for at betale 1000-vis af kroner til ting jeg alligevel ikke har interesse i, hvilket gør de ting jeg 

gerne vil deltage i ekstrem dyre. 

 Besøger helst festivaler i Sibirien (Backstage) 

 Billetpriserne kan ikke fortsætte med at stige! 

 de er for dyre 

 de er for dyre, svært at have hele familien med 

 De fleste nok mest for yngre med et vist forbrug af alkohol, hash mv. Holder meget af Cph Jazzfestival's 

koncerter på pladser og i parker 

 DE SKAL KØRER MED ÅBNE REGNSKABER 

 De større musikfestivaler i Danmark er med til at gøre Danmark til et internationalt anerkendt musik 

mecka som giver et positiv billede og tiltrækker mange musik intresserede 

 Deltager ikke. Det er et cirkus uden lige. Det eneste, der kan få mig til at komme til en musikfestival, er, 

at der kommer en kunster jeg meget gerne vil høre. Og det er så kun sket en gang. Når jeg har hørt 
det ene indslag, forlader jeg straks pladsen, da jeg ikke kan udstå rodet og alt hurlumhejet 

 Den abosult mest eftertragtede, bedste og helstøbte festival er Skanderborg/Smuk fest - ingen andre 

festivaler kommer tæt på. 
 Der er 3 grunde til jeg er holdt op med at tage til festival. 1. Toiletterne er for klamme 2. Badene er for 

klamme 3. Der lugter rigtig meget..!(urin, sved og lort) Desværre :o( 

 der er desværre ofte for meget druk på festivallen, tit af for unge mennesker 

 der er jo også mange børne festivaller og de er squ gode spc, for os med mindre børn hvad vi 

efterhånden snart er en hel del af 

 Der er små armangeranger rundt i landet særlig københavn området som ikke får nok reklame og 

omtale - og de levere tit en super oplevelse! Har været frivillig arbejder på Vesterbro Festival et par 
gange og kan varmt anbefale + det går til et godt formål!  Keep em coming! 

 der er stor forskel på en familiefestival som f.eks langeland, og Roskilde som er for unge 

 Der skal være kendte navne tilsteder 

 det er bare hygge og sammenhold på højt plan. sjov og fest med vennerne hver dag i en længere 

periode 

 Det er bare så specielt og dejligt - god musik 

 Det er dansk sommer når det er bedst, Roskilde er udviklende for sjæl og horisont, men Samsø festival 

har givet mig nogle af mine bedste barndomsminder 

 Det er en fantastisk måde at være sammen med venner og familie. Der er altid en meget positiv 

atmosfære. 

 Det er en perfekt oplevelse som alle burde prøve 

 Det er et must at besøge mindst et festival om året :o) 

 Det er for dyrt at deltage 

 Det er for dårligt at der ikke er loft på mange festivallers billet bestilling,der er tit udsolgt fordi dealere 

køber 50 billetter til at sælge på det sorte marked. 

 Det er HELT SIKKERT noget jeg skal :-) 

 Det er ikke lige mig. 

 Det er ikke rigtig sommer før man er på Roskilde Festival :-) 

 Det er mange år siden jeg deltog i Skanderborgfestivallerne - ny syntes jeg den er blevet for stor 

 Det er mange år siden jeg har været på festivaller. 

 det er musiknavnene der bestemmer hvilken festival jeg deltager i. Jeg er ikke fast skanderborg 

deltager eller langeland deltager. musikker er 90 af festivallen 

 Det er nok lidt misvisende at jeg bor i midtjylland - dette er midlertidigt og under tvang (turnus)og 
derfor kender jeg intet til Jylland eller festivaller her 

 det er over 20 år siden jeg var på festival 
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 Det er rigtigt mange år siden, jeg besøgte Roskilde festivalen - så mange at jeg slet ikke tænkte 

'festival' i begyndelsen af denne undersøgelse. Jeg ville ikke bryde mig om at komme der nu. Det er 
blevet alt for stort efter min smag. 

 Det giver en masse nye venner :-) 

 det går alt for meget op i bajere og hækpis.  

 det har jeg ikke 

 Det interesserer mig ikke. Jeg forbinder det med 1968 og hippiestemning. 

 det kunne være en fordel hvis der var mere rent 

 Efterhånden er festivaller noget jeg forventer at overlevere til mine ældste børn inden for en nær 

fremtid (2-5 år) jeg påregner derfor ikke selv den store deltagelse fremad i mit liv 

 En festival er en oplevelse for livet - du tilbringer tid med dine kammerater, men kommer samtidig i 

snak med andre, samt hører du en masse god musik! 
 En musikfestival giver glæde og energi og er et friskt pust og et alternativ til hverdagen. Du møder en 

masse forskellige mennesker, og ny musik som du ellers ikke ville se. Dette bidrager til at være et 

rummeligt menneske. I forhold til Roskilde Festival er du samtidig med til at gøre noget " i den gode 
sags tjeneste" 

 En yderst afstressende og social ferieform 

 Enhver festivals musikprofil er alt afgørende - det har hverken Skive, Vig eller Samsø-festivalerne. Den 

ene kan, stort set, være lige så god som den anden - det er samme karavane af danske musikere, der 

drager fra sted til sted - i min bevidsthed. 
 festival"t"er med musik i er et must...de lande og områder der ik gør brug af den slags, er i min påstand 

:i værste fald, humorforladte og har tendens til mindre frivolt og favnende omgang med medborgere i 

det hele taget. En festval m. musik er som nogen ikke ved, et sted hvor du finder et fantastisk opbud af 

engagement fra borgere der vil og gør noget med sig selv, til gavn både dem og de andre,...altså en 
indragende og favnende attitude....med eller uden "skål"...det er lidt som at invitere Gud ned på jorden, 

for at se det bedste vi kan præstere på en weekend/uge....(og så håber vi på solskin)...NB...ang. 
Roskilde...så kan ikke engang en stormflod af mudder holde publikumserne væk..vel.. 

 Folk bliver mere og mere svinske på festivalpladserne, affaldet hober sig op overalt, folk pisser og 

skider overalt, lad være med at gå langs hegnet. Efterhånden er jeg blevet så aldrende, at jeg godt vil 

have lov til at sove engang imellem, uden at folk pisser på mit telt, eller vælter teltet, ved at vade det i 
stykker. Lidt trælst, at der især på Roskilde er kommet mentaliteten til at "brænde lejren ned" 

 Folk er mere venlige og tolerante over for hinanden, sammenlignet med at gå på shoppetur 

 For mig er det en skøn og afslappende oplevelse at være på festival, uanset hvilken. Men Samsø var nu 

noget rigtig særligt pga. beliggenheden og stemningen. 

 for mig er det vigtigt at det er en multioplevelse - ikke bare musik og underholdning men også pirring af 

sociale og politiske holdninger med visioner og nye forsøg som kan aktivere publikum 

 Fordi de skulle spille noget musik, jeg ville høre 

 Fritiden er for kort til også at bruge tid på musikfestivaler - opfattelsen af disse festivaler er socialt 

samvær, en gang god mad og drikke og musikken i baggrunden (mest den lidt ældre generation). For 

de unge er der en god anledning til druk. Jeg har en fornemmelse at ca. 20 til 30 % af musikken er ok. 

 glemte tunø-festival og rock i ringkøb ing 

 God oplevelse med et bredt udsnit af musikinteresserede 

 Har aldrig besøgt en. 

 har aldrig interesseret mig for musik festivaller 

 Har aldrig været på festival, er simpelthen for magelig anlagt. Kan ikke med fællesbade, uhumske 

toiletforhold og hvad man ellers høre af beretninger fra festivalbrugere 
 Har ingen erfaring med det, men hvis jeg skulle deltage i én, skulle det være en mindre én, og ikke f.x. 

Roskilde, som virker for "voldsom" 

 I har glemt den mulighed at man har været på festival men at det er meget længe siden - fx. mere end 

10 år 

 ikke af større værdi på lidt længere sigt 

 Ikke andet end at min holdning er anderledes nu end den var for 25 år siden ...... 

 Ikke noget jeg specielt er interesseret i. 

 ingen 
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 ingen kommentarer 

 ingen kommentarer 

 Jeg aldrig besøgt Skanderborg. Men hvis jeg skal på festival igen, vil det være det eneste sted jeg vil 

tage hen. Høre kun positivt om den festival på alle områder. 

 jeg deltager ikke i musikfestivaler, men for unge tror jeg det har stor betydning 

 Jeg elsker live musik og derfor også festivaller i DK. Det er min opfattelse at festivallerne er blevet langt 

bedre i løbet af de sidste 10 år - når man vurderer oplevelsen som en helhed.   Det er blevet langt mere 

almindeligt at tage til festival og festivallerne er blevet bedre til at håndtere gæsterne mht. mad, telte, 
toiletter og andre faciliteter.  

 Jeg elsker musikfestivaller og tager til Tyskland og Sverige, fordi der ikke er heavy metal festivaller i 

Danmark 

 Jeg er ikke så begejstret for den måde at opleve musik på. Jeg foretrækker en koncert. 

 Jeg er overhovedet ikke interesseret i at tage ud til såddanne, det er stort støjende og beskidt. Er til 

mindre arangementer hvor der er god mad osv. 

 Jeg foretrækker mindre musikfestivaler med nærvær og god stemning og mindre kendte navne 

 Jeg har faktisk også været på samsø festival. dette var en smukfestival ved stranden. har faktisk gjort 

at vi finder der over uden for sæsonen. musik festivaller er godt for lokal området. 

 Jeg har ikke besøgt en musikfestival de sidste 20 år - jeg er vist blevet for gammel 

 JEg har kun været til orgelfestivaler 

 jeg har længe gerne ville på Skanderborg festivalen, men har aldrig taget mig sammen ØV 

 Jeg kunne godt tænke mig flere, små og specialiserede festivaller, spredt rundt om i landet. 

 Jeg springer normalt over pga 

 Jeg synes festivaler er en STOR del af sommer Danmark. Dog er Roskilde ved at blive så vild, så det 

kun er inkarnerede festivalgængere, der rigtig kan synes om det....derfor er jeg selv begyndt at flygte 

lidt ud til de mindre festivaler, hvor musikken tilgengæld ikke er så god 
 Jeg synes, at det er vigtigt med festivaller i Danmark, men jeg synes, at billetterne er blevet AAAAALLT 

for dyrer! Det er nogle vanvittige priser, efterhånden. Desuden kunne de godt gøres meget mere 

børnevenlige. Børn har rigtig godt af musikoplevelser, men der er ikke meget plads til dem på 

festivaller, desværre. 

 Jeg tror at hvis de skal applere til os modne skal man kunne købe dagsbilletter 

 Jeg tror at musikfestivaler er en vigtig drivkraft - og specielt de genre-specifikke af slagsen (indenfor 

f.eks. jazz og folkemusik) - fordi de leverer et nogenlunde sikkert spille-job til de danske bands og dét 

foran et stort publikum der kan lide genren! Desuden trækker festivallerne større og mindre 

udenlandske navne til landet, som man ellers ville være nødt til at rejse udenlands for at opleve. Jeg 
tror at festivallerne betyder meget for det lokale kulturliv i de byer/områder hvor de foregår, idet mange 

lokale foreninger, forretninger, kommuner og almindelige mennesker engagerer sig dybt i afholdelsen! 
Særligt i "udkants danmark" er der stærkt brug for kulturelle arrangementer (som f.eks. en festival), 

der kan samle dem der bor der om at skabe den sammen - og sørge for at andre kommer dertil og ser 

hvor dejligt der er at være.. 
 Jeg ville gerne til festival, men jeg har ikke tid og råd. Det passer mig dårligt at sove i telt, det ku' være 

rart, hvis der var billige overnatninger på hostels eller hoteller i nærheden. Ved ikke om der er det i 

forvejen? 
 mange festivaler kan give familier et fint samvær og spændende fællesoplevelseroplevelser - feks. 

Langelandsfestivalen 

 Mere reklame! 

 Mere Woodstock, mindre Roskilde ;) 

 Min erfaring fra Roskilde er at en lokal musikfestival bidrager til at skabe identitet, fordi alle kan deltage 

og bidrage. 

 musikfestival lig med de unge, hvad er der til de ældre? 

 Musikfestivaler er et åndehul i hverdagen, et sted for genhør af kendt musik og nye oplevelser inden for 

musikken, og så spiller samværet med venner og bekendte en stor rolle. 

 Musikfestivaler er i min opfattelse mere tradition og fest end det er kultur (kultur er pr. def. udvikling) 

 Musikfestivaler er ikke lige mig, så mit kendskab er kun fra pressen. 
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 Musikfestivaler i DK, blive dyrere og dyrere. Og de bliver mere og mere kommersielle. Men det er jo det 

der sælger billeter. Så det er der nok ikke noget at gøre ved. Men jeg mener at sikkerhedsmæsigt er 
festivaler et sort hul. 

 Musikfestivalerne i det danske land må helst ikke blive alt for ens i profilerne. Der skal være plads til 

både den meget lokale med bred musikprofil og de mere smalle som f.eks. Tønder. Det er en vigtig del 
af dansk kulturliv. 

 nej 

 nej 

 nej 

 nej 

 NEJ 

 nej 

 Nej 

 nej 

 nej 

 Nej ikke nogen 

 no 

 Når man er blevet lidt ældre er det at gå på festival blevet lidt mere luksus. Så at der er gode forhold 

for opholdet er i top. 

 Ok 

 plejer og tag til  festivaller i tyskland , da jeg høre techno trace musik , så har været til  VUUV og indian 

spirit,  det er 2 super gemførte festivaler 

 Priser på billetter til Smuk fest er alt for dyr, i forhold til musikprogrammet. 

 Roskilde Festival er gratis når man er over 60 år et stort plus, jeg har fået mange med fra både 

ind´land og udland, som ikke har været på festival før, og nu er de bidt af det. Stemningen altid god, 

musik for en hver smag, fine boder´, og god mad. en god oplevelse, jeg ser frem til år efter år. 

 Råzkillah is da place! 

 Selv om jeg ikke selv deltager i musikfestivaler, betragter jeg dem som meget vigtigetil at skabe 

fællesskab, afbræk fra det individualistiske privatliv, afbræk fra det stræbsomme arbejdsliv, osv. 
 Sidste års Roskilde vil gerne vise hvor "grønne" de er, men det betød så os at deres madpriser skulle 

presses helt i top, hvilket er helt absurd når man skal betale så meget iforvejen for at komme ind. 

 Sikkerheden skal bare være i orden. Sikkerhed frem for alt! 

 Skanderbor og Jelling er ikke med i undersøgelsen. Det burde de måske. 

 skanderborg festival er den bedste festival jeg har deltaget i. 

 Skanderborg Festival er klart den bedste festival 

 Skønt at forbinde fest, farver og god musik i det fri 

 Som frivillig er der gode toilet faciliteter, det betyder meget 

 Super god ide - lidt dyrt for de unge mennesker - måske lave en studiepris, så dem der studere kan 

komme billigere ind. 

 synes det går mest op i druk 

 Syntes det er dyr at tage på festival... 

 Tager ikke længere på festivaller med overnatning, men bor i sommerhus tæt ved festivallen, fx Vig og 

Samsø 

 Tønder folk og jazz festival 

 Vigtig at nye musikere kan udstille sig selv på festivalerne 

 vil skal beholde de festivaler vi har, kunne bare ønske de fik lidt mere støtte af kommunerne f.eks. 

 øh, det er ca. 20 år siden jeg var afsted. Jeg ville ikke betale for en festival i dag - hellere bruge 

pengene på kvalitetskkoncerter resten af året. 

 
 

 
 


