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Roskildefonden II
			 ( 1 9 7 6 - 8 6 )

Denne artikel er baseret på Roskildefondens forhandlingsprotokol
og forfatterens erindringer fra sin tid som medlem og siden
formand for Roskildefonden (1976-86).1
På Roskildefondens ordinære generalforsamling i maj 1976 skete
en større udskiftning i ledelsen – det, vi kaldte Forretningsudvalget. Formand siden 1965 kommunaldirektør Henry Jaquet trak
sig, sammen med revisor E. Bernstorff Nielsen og redaktionschef
Kai Strandgaard. Fra den gamle 1965-bestyrelse fortsatte alene
ungdomsklubleder Erik Larsen. Som ny formand blev undertegnede valgt sammen revisor Sv.-Aa. Gam som kasserer og Erhard
Grimstad og Frank Rasmussen som medlemmer af Forretningsudvalget. Klubmedarbejder Gerda Weng og byrådsvalgt medlem
Kirsten Feld fortsatte. Der var således tale om en betydelig
nyvalgt flok, der i de kommende år skulle styre fonden og især
de nye aktiviteter, nærmere bestemt Roskilde Festival, og den
deraf følgende meget større økonomi.
Det nye forretningsudvalg enedes om en strammere mødekalender og en hurtig afklaring af de mange forhold omkring
ejerskab, bestyrelsespladser i andre institutioner, målsætning
for uddeling af midler jf. formålsparagraffen og den nødvendige
medlemspleje for at fastholde den store frivillighed. Samt mange
andre forhold, der udadtil kunne få Roskildefonden til at fremstå
som en moderne og professionelt ledet organisation. Første
skridt var eget brevpapir og kuverter, samt en fast postadresse
for Roskildefonden: formandens privatadresse.
Der var nok at tage fat på. Byfesterne, som i mange år havde
været den største indtægtskilde, havde efterhånden mistet
”pusten” i deres nuværende form. De krævede fortsat samme
arbejdsindsats, men det økonomisk overskud var nedadgående.
Byfesten i 1975 gav f.eks. kun et overskud på kr. 26.000.
Der var flere årsager til den udvikling: Det var svært at blive ved
med at finde på måder at forny byfesten, markedsgøglerne

Roskilde Festival 1976, Roskilde Arkiverne
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blev dyrere, og deres underholdning på scenen trak ikke længere så stort
publikum, da man nu var meget mere vant til underholdning fra tv-industrien.
Roskildefonden fortsatte byfesterne et par år, men med en fortsat nedgang i overskud og i 1978 et direkte underskud på kr. 6.000. Heldigvis var
Kulturelt Samråd interesseret i at overtage byfesterne og fortsætte traditionen, men nu afviklet på en anden måde og med andet indhold – i nyere
tid som f.eks. ”Lysfest”.
Forretningsudvalget var dog ikke arbejdsløst. Der var mange andre ting
at tage fat på – først og fremmest festivalen.

Roskilde Festival 1976. Dengang var der camping på festivalområdet og
tilhørerarealet ganske lille. Festivalen opererede med kirketid, dvs. ingen
musik søndag før 12.00. I stedet blev der underholdt med folkedans og
fællessang akkompagneret af orgelmusik ved domorganist Viggo Kanding.
Da der allerede findes mange beskrivelser af festivalens historie, vil jeg i
denne artikel primært beskæftige mig med nogle generelle perspektiver på
festivalen i min formandsperiode samt med nogle af de mange aktiviteter
og erhvervelser, som festivalernes overskud gav anledning til.
Det var tilfældigt, men også heldigt, at Roskildefonden kom til at give sig
i kast med festivalerne. I 1971 afholdtes en ”Fantasy Festival” på Dyrskuepladsen i Roskilde, med den professionelle musikarrangør Kaj Fischer som
bagmand. To gymnasie-elever fra Roskilde lagde overfor kommunen navn
til arrangementet, som musikalsk blev en rimelig succes, men der var stadig
meget at lære i forhold til organisation, billetsystem og indgang, toiletforhold osv. De to unge mennesker kom til at stå til ansvar overfor kommunen
i økonomisk henseende, fordi bagmanden stak af til udlandet med kassen.
Efter denne festival modtog kommunen en ansøgning fra den amerikanske
folkesanger Tony Busch om at måtte arrangere en ny festival i 1972.
Kommunaldirektør og vicedirektør Henry Jaquet og Niels Borchersen ville
ikke give tilladelse, men kom til at tænke på Roskildefonden.

I n g e n h a v d e f a n ta s i til a t
f o r e s tille s ig , a t d e r i 2 0 1 7
f o r ts a t h v e r t å r v ille b liv e
a f h o ld t e n Ro s k ild e Fe s tiv a l.

Fondens Initiativudvalg ved Erik Larsen og Kai Strandgaard fik derefter
til opgave at udarbejde en kontrakt, som uddelegerede det musikalske
til Tony Busch og resten til Roskildefonden. Overskud og evt. underskud
skulle deles 50/50. Denne festival gik fint, og siden 1972 har Roskildefonden stået alene for alle efterfølgende festivaler.

ROSKILDE FESTIVAL 1976.
Dengang var camping på festivalområdet og tilhørerareal ganske lille. Festivalen opererede med kirketid, dvs.
ingen musik søndag før 12.00. I stedet blev der underholdt med folkedans og fællessang akkompagneret af
orgelmusik ved domorganist Viggo Kanding.
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I 1976 var det 5. gang, fonden gav sig i kast med en ny festival. De foregående fire festivaler var forløbet så godt, både i forhold til publikum og
et godt økonomisk overskud, at der var stemning i fonden for at fortsætte.
Men hvert år diskuterede vi, hvor længe festivalerne kunne fortsætte med
et godt resultat. Ingen havde fantasi til at forestille sig, at der i 2017 fortsat
hvert år ville blive afholdt en Roskilde Festival.
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Så hvorfor lykkedes det? Jeg mener, at Roskildefonden fra forretningsudvalg til de nedsatte arbejdsgrupper til de allersidste medlemmer i
medlemsskaren har villet det. Det, jeg her har i tankerne, er festivalernes
barndom, det vil sige fra den første festival i 1972 til min afgang som
formand i 1986. Her var det først og fremmest frivilligheden, der drev medlemmerne til det enormt store arbejde hvert år.
Efter 1986 havde festivalen efterhånden vokset sig så stor, at det blev
nødvendigt med en helt ny styringsmåde: en større professionalisme
med fastansatte medarbejdere på fuld tid til at styre organiseringen og
økonomien. Uden dette skifte ville festivalerne ikke have overlevet.
Men tilbage til 1970’erne: Vi havde fået samlet en stærk forening, Roskildefonden, med en stor og engageret medlemsskare. Som var indstillet på
at bruge tid og kræfter på fondens formål: at være velgørende i henhold
til foreningens formålsparagraf. Derudover havde vi et usædvanligt stærkt
socialt sammenhold og fornøjelse ved at bruge vores fritid på at skabe
aktiviteter til glæde for andre og med formålet: at indsamle penge til brug
for fondens formål.

F r ivilligh ed og vil j e s t y rke v ar
vi g t ige elem en t er fo r s u c c e s e n,
me n vi var også he l di g e .

Frivillighed og viljestyrke var vigtige elementer for succesen, men vi var
også heldige. Vi ramte et tidspunkt, hvor musiklivet blandt professionelle
og amatører var i vækst, og hvor Danmark havde øjne og ører åbne over
for det internationale musikscene aspekt takket være film, radio og TV.
Vi var heldige, at en mand som Tony Busch havde banket på kommunens
dør og bedt om lov til at arrangere en festival. Han var dog ganske vist
selv mest interesseret i pengene, men det var alligevel bedre, at det var
ham, end at det var et af de store professionelle musikbureauer, der blev
medarrangører af 1972-festivalen. En solist som Tony Busch kunne styres
i retning af et samarbejde med Roskildefonden, og der kunne derfor udarbejdes en kontrakt, der tilgodeså begge parter. Dette udgangspunkt
gjorde opstarten af et arrangement som en flerdages festival væsentligt
nemmere at komme i gang med.
Et vigtigt element i festivalernes succes de næste 10-15 år, mener jeg, var,
at vi var amatører. Vi tænkte derfor helt anderledes end professionelle
Foto: DAGBLADET Roskilde, Roskilde Arkiverne
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på en række punkter. Vi ønskede hele tiden at forbedre os – i forhold til
publikum, økonomien, musikerne, kunstnerne, medlemmerne og byen. Og
for hver festival var der mange ting, der kunne gøres både anderledes
og bedre.

ninger med bl.a. flere vagter. Der blev sørget for underholdning, filmhus,
udstilling, små scener og planlagt optræden af musik- og teatergrupper
(gøglere, teaterfolk og klovne). Det gav liv og inspiration til spontan
underholdning blandt festivaldeltagerne.

Spørgsmålet om, hvad vi gjorde anderledes, mener jeg kan deles i tre dele:

På den måde skete udviklingen af logistik, organisering, praktiske forhold,
boder, underholdning og samværsmuligheder i skøn forening, og hele
tiden var det altafgørende for os, at publikum kunne lide at være gæster
på vores festival. Underholdningen var derfor et afgørende punkt at udvikle,
det var opholds- og samværsmulighederne også. En naturlig konsekvens
af det var et ønske om flere scener til festivalen, hvilket krævede et større
areal. Vi blev med tiden også dygtigere til at finde og engagere både
kendte og ukendte grupper og solister, der kunne tilføre festivalen og
publikum nogle uventede og spændende oplevelser. Musikgruppen fandt
bl.a. på at efterlyse musikønsker fra publikum, der kunne udfylde et brevkort i festivalprogrammerne. Det var et tidlig eksempel på publikumsinddragelse i planlægningen af festivalen, længe inden internettet og sociale
medier blev en realitet.

1.

Det praktiske: plads, logistik, indretning, scener, servicefunktioner,
billetsystemer, sikkerhedsapparat, transport, kommunikation, PR,
parkering m.m.

2.

Publikum: det, der skulle til, for at publikum kunne lide at være på
arealet.

3.

Underholdningen: bands, musikere og kunstnere købt til optræden.

De første år markerede vi os ikke særskilt i forhold til andre festivaler.
Når man afholder større arrangementer, er der visse praktiske forhold,
der bare skal fungere, såsom toiletter og sikkerhedsforanstaltninger
(brandberedskab, samaritter). Selvom det kneb de første år med at få
styr på disse forhold, så arbejdede vi hårdt på, at det skulle være i orden.
På handelsområdet var vi i de første år heller ikke specielt anderledes.

En voksende festival med flere artister skabte også et behov for bedre
forhold på backstageområdet til bands, pressefolk, agenter og andre
VIP’er. Det var både sådan noget som ordentlig mad og hyggelige værter
(Bent og Agnes Jensen med slæng), men også information til vores
backstagegæster om, hvem Roskildefonden var, og hvorfor vi gjorde

Og for h vert år bl e v v i
b ed re og bed re t i l at fi nde
p å løsn in ger og ny e i de e r.
F ord i vi ville de t ...

Handelsboderne var ofte blot et tæppe på jorden, madboderne var primitive og affaldssystemerne ikke organiseret. Myndighedskrav gjorde det
dog absolut nødvendigt at få rettet op på mange af disse forhold, og
overalt i arbejdsgrupperne var der stor opmærksomhed på at få alle disse
forhold gjort endnu bedre. Og for hvert år blev vi bedre og bedre til at
finde på løsninger og nye ideer. Fordi vi ville det. Der blev stillet krav til
både handelsboder og madboder om bedre og større udvalg, der blev
åbnet bank, der blev etableret telefonforbindelser, og der blev organiseret
transport til og fra bane og by.
Campingen blev flyttet udenfor festivalområdet, udbuddet og variationen
af handelsboder voksede, og vi fik etableret bedre sikkerhedsforanstaltRoskilde Festival 1983. Deltagerne venter på bussen.
Foto Mik Eskestad, Roskilde Tidende, Roskilde Arkiverne
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det, vi gjorde. Sagt ganske kort, så handlede det hele for os om frivillighed og 100 % velgørenhed (nonprofit).
Vort forhold til Roskilde by og borgerne, til kommunen og andre myndigheder, embedslægen, politiet og civilforsvaret udviklede sig langsomt til
et tættere, mere velsmurt forhold. Mange af byens borgere blev engageret
i festivalens arbejde via deres medlemskab af de foreninger, der havde en
eller anden funktion på festivalen og tjente penge til deres egen forening.
Samtidig arrangerede vi også begivenheder udenfor festivalens område,
som en måde at markere vores tilstedeværelse på: Ungdommens Hus var
rammen om et par koncerter, hvor vi uddelte musikpriser, og en enkelt
gang ved en friluftskoncert i Folkeparken.
Roskilde Festivalens 10-års jubilæum blev fejret med et større musikstævne, hvor vi afholdt workshops med deltagelse af både professionelle
og amatører, og indendørs såvel som udendørs koncerter overalt i byen.
Fra 1972 til 1977 havde vi en del kommunikation med myndighederne om,
hvorvidt hele eller blot dele af festivalen skulle være momspligtig. Vi endte
med at blive prøveklud for lovgiverne, da der manglede klare regler for,
hvordan man skulle betragte denne slags arrangementer. Efter festivalen
i 1977 fandt vi en løsning med Køge Toldkammer, og vi begyndte at operere med to kontoer: en til momspligtige og en til momsfrie indtægter.

stor kassekredit i banken med underskrift fra samtlige medlemmer af
Forretningsudvalget. Det blev efterhånden til mange millioner, så det var
ikke småpenge, Forretningsudvalgets medlemmer personligt hæftede for.
Når jeg i dag i 2017 ser tilbage på festivalens historie, har festivalen jo
udviklet sig helt fantastisk. Overskuddet fra de forskellige festivaler har
været svingende, men aldrig i nærheden af noget, der fik os til at overveje,
om vi skulle stoppe med at afholde festivalen. Dén bekymring havde vi
dog ofte i de allerførste år. Det betød, at hvert budget, Forretningsudvalget fik forelagt fra festivalgruppen, blev kritisk og minutiøst gennemgået og endevendt: Er dette eller hint nu også nødvendigt, og hvorfor skal
der hvert år bruges penge på det? Vi forlangte de første år, at der blev
tegnet en aflysningsforsikring, hvilket ikke var billigt. Men vi fandt det
nødvendigt, fordi der var bundet så store beløb til forberedelserne og
en total aflysning desværre var en reel mulighed. Tiderne var usikre på
arbejdsmarkedet med regelmæssige arbejdsnedlæggelser af flere forskellige grunde. F.eks. blev vi i 1985 ramt af en bryggeristrejke, hvorfor
vi måtte importere alt øl til festivalen fra Tyskland. En anden bekymring
i forhold til aflysning af festivalen var dårligt vejr – kunne det influere
billetsalget og afholdelsen af festivalen?
Efter afholdelse af en festival fremkom Festivalkomiteen med forslag til
fordelingen af et eventuelt overskud. Forelagt dette drøftede Forretnings-

Når jeg i dag i 2017 s e r
tilb age på fest iv al e ns
h ist orie, h ar fes t i v a l e n
u d viklet sig h elt fant a s t i s k.

Vi var fortsat nødsaget til at planlægge en festival ad gangen. Vi brugte
mange penge på installationer som etablering af toiletter, ekstra strømforsyning, der sagtens ville kunne genbruges, men som vi var nødt til at
pille ned og genopsætte hvert år. Så hver festival var på mange måder
en engangsforeteelse. Vi søgte derfor kommunen om en langtidsaftale
omkring afholdelse af festivalen, da vi vidste, at Roskilde Dyrskue havde
sådan en aftale med kommunen. Dét ville kommunen desværre ikke give
os. Det var både ærgerligt og svært for os at administrere. Overskud fra
en overstået festival måtte kun anvendes til velgørende formål i henhold
til vedtægterne og kunne dermed ikke bruges til at danne startkapital
for en ny. Hvert år skulle vi starte arbejdet med en efterhånden meget
Infovæg på Roskilde Festival.
Foto Jens Wollesen, DAGBLADET Roskilde, Roskilde Arkiverne
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udvalget forslaget, som før en endelig vedtagelse skulle forelægges og
godkendes på en generalforsamling. Disse forslag gav sjældent anledning
til diskussion, men i få tilfælde kunne der godt forekomme lidt tovtrækkeri.
F.eks. foreslog Festivalkomiteen efter festivalen i 1975 at tildele teatergruppen Solvognen en andel, hvilket Forretningsudvalget ikke kunne
godkende. I henhold til vore vedtægter fandt Forretningsudvalget det
ikke muligt. Vi betragtede Solvognen som en politisk organisation frem
for en teatertrup, og uddeling af midler til en politisk organisation kunne
ikke rummes indenfor definitionen af et ”alment velgørende formål.”
Festivalgruppen opfattede afslaget som et alvorligt tillidsbrud mellem
Forretningsudvalget og festivalgruppen, hvilket i længere tid gav ”knas”
mellem parterne. Forretningsudvalget fastholdt ikke desto mindre beslutningen om ikke at ville godkende forslaget, trods adskillige protester.
HJÆLP TIL SELVHJÆLP
Fra denne overordnede beretning om festivalens arbejde og præmisser
de første år vil jeg nu bevæge mig videre til at fortælle om, hvad overskuddet fra festivalerne bl.a. blev brugt til.2
Forretningsudvalget fik hvert år på generalforsamlingen godkendt et
rådighedsbeløb, i reglen omkring kr. 100.000, som kunne bruges til uddeling i mindre portioner til ansøgere. Det blev efterhånden landskendt,
at foreninger, organisationer og institutioner kunne indsende ansøgning
om et støttebeløb til et givet formål. Indkomne ansøgninger blev altid
behandlet på førstkommende møde i Forretningsudvalget. Lå ansøgningen
indenfor vor formålsparagraf? Var ansøgningsbeløbet rimeligt i forhold
til vort rådighedsbeløb? Hvilken indsats havde ansøgerne selv gjort for
at få opfyldt deres ønske? Vort eventuelle tilskud skulle altid kun være
hjælp til selvhjælp. I sidste del af min formandsperiode behandlede vi
ofte 15-20 ansøgninger på hvert møde, hvilket var ret tidskrævende. Alle
ansøgninger blev behandlet seriøst med skriftligt svar før og efter en
beslutning, hvilket gav en del arbejde med brevskriveri for mig som formand, da al korrespondance og fondsadresse var hos mig som privatperson.
Det var først i 1982, at vi besluttede, at fonden nu havde vokset sig til en
størrelse, der krævede at vi oprettede et sekretariat. Det skete ikke kun
for at aflaste mig som formand, andre grupperinger, festival m.fl. havde
ligeledes brug for en sekretariatsfunktion. Der kom pænt mange ansøgninger til stillingen som sekretær, men vort valg blev Jens Elbirk, der meget
hurtigt faldt ind i fondsånden. Der blev oprettet kontor i Ungdommens
Hus, og meget hurtigt blev hele sekretariatsfunktionen så overbebyrdet,
at der måtte ske udvidelse af personalet.
De mange penge, som festivalerne gav i overskud, gav fondsmedlemmerne
blod på tanden og lyst til at skabe nye projekter. Selvom fonden havde
forpligtet sig til at dække underskud fra allerede eksisterende institutioner
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som Ungdommens Hus3 og kolonien Roar og fra driften af diverse
klubber, havde grupper i medlemsskaren stadig uopfyldte ønsker:
f.eks. et skib til Roskildes Fritids- og Ungdomsklubbers medlemmer eller en gård, som kunne modtage daglige besøg eller fungere som udflugtsmål, gerne med mulighed for kortere eller
længere ophold.
Forretningsudvalget var positivt stemt over for medlemmernes
ønsker, som i forskellige tempi blev opfyldt og her følgende
beskrives.
KOLONIEN ROAR
Kolonien Roar havde været i fondens regi siden indvielsen i 1936.
Roskilde Byfest-komite afholdt den første byfest i 1932. De første
år blev overskuddet anvendt til arbejdsløse i Sct. Jørgensbjerg
og Roskilde Kommuner, og i 1936 havde man samlet så mange
penge ind, at man startede byggeprojektet med Roarhytten ved
Lyndby Strand. Igennem mange år blev hytten anvendt som feriekoloni, men også udnyttet af skoler og foreninger som hytteprojekt med kortere eller længevarende ophold. I en årrække blev
stedet udlejet til Roskilde Kommune som en udflytterbørnehave.
Hytten og stedet krævede regelmæssigt vedligehold og med
større mellemrum en kraftig renovering og modernisering for
fortsat at kunne være et attraktivt brugssted og være egnet til
udlejning for skoler, foreninger eller lign. Mange Roskildeborgere
har gennem årene i en eller anden forbindelse været brugere af
stedet, og det har været attraktivt pga. nærhed til Roskilde, sin
kvalitet og kapacitet og beliggenhed ved vandet. Kolonien Roar
har ligesom øvrige institutioner under Roskildefonden været
udskilt som en selvstændig enhed med egen bestyrelse, men
med økonomisk sikkerhed fra fonden. Udlejningen er foregået
via et kontor på festivalens adresse. Også her gælder, at udlejningsdagene har vist pæne tal, men alligevel har økonomien
været stram. I de seneste år har det vist sig, at området og
grunden, hvorpå Roar er placeret pænt, er et lav-område, og
de sidste voldsomme storme har været truende for bygningerne med oversvømmelse fra Roskilde Fjord. I august 2016
frasolgte Foreningen Roskildefonden kolonien Roar.
SKIBET ANNA SOFIE
I januar 1978 fremkom der fra Klubbernes Samråd i Roskilde et
ønske om et skib, som ungdomsklubberne i fællesskab kunne
udnytte som ”lejrskoleskib” til fisketure og lignende. Det skulle
fungere som et pædagogisk redskab med forbillede i Mogens
Frohn Nielsens succes med skibet Fulton. Forretningsudvalget
kunne se det positive i forslaget og nedsatte en arbejdsgruppe
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til at arbejde videre med sagen. I november vedtog en ekstraordinær
generalforsamling erhvervelsen af skibet Anna Sofie for kr. 275.000,-, og
at Forretningsudvalget skulle garantere tilskud til driften i årene efter købet.
Anna Sofie blev købt den 9. december 1978 med en formodning om at
være klar til sejlads ca. 1. juni 1979.
Som med de andre erhvervelser blev også Anna Sofie skilt ud i en selvstændig enhed med egen bestyrelse. Der blev oprettet en brugskontrakt
om forholdet mellem fonden og skibets bestyrelse, og der blev udarbejdet
budget for drift og vedligehold, som skulle godkendes af Forretningsudvalget.
Skibet var fra starten populært med en meget aktiv vennekreds udover
bestyrelsen, og der blev gået til den med knofedt og armmuskler, når
noget skulle slibes, lakeres eller smårepareres. Til gengæld blev der så
også lejlighed til småture eller lidt længere fisketure. Det var nødvendigt
at hyre en skipper med de nødvendige og rigtige forudsætninger for
passagersejlads, og kravene fra Statens Skibstilsyn var strenge. Disse krav
blev regelmæssigt skærpet af lovgiverne, og det betød flere besøg af
Skibstilsynets folk med deraf følgende krav om ændringer eller forbedringer. Det var for bekosteligt at fastansætte en skipper, så hans ansættelse blev ændret til kun at være på timebasis, hvilket gik ud over fleksibiliteten med sejladsen.
Driften af skibet kunne ikke overraskende ikke løbe rundt af sig selv.
Derfor var fonden hvert år nødt til at afsætte og bruge store beløb på
den fortsatte drift. Der blev søgt fonde og sponsorer om økonomisk
hjælp, hvilket desværre heller ikke var nok. Der blev satset på overskud
fra festivalerne, men heller ikke dette var nok. Dertil kom, at festivalen
i 1985 ikke gav overskud, og det øgede det økonomiske pres på Anna
Sofie. Der blev oprettet kassekredit med fondens garanti, og Roskilde
Kommune trådte til med en foreløbig bevilling på kr. 200.000,-. Foreløbig
skulle forstås på den måde, at hvis den kommende festival gav overskud,
skulle lånet indfries. Anna Sofie var blevet en god og spændende aktivitet,
men vi måtte erkende, at hun var blevet en dyr dame, som det ville være
uforsvarligt at holde fortsat liv i. Efter flere forsøg på ændringer i ejerskab og kommunegarantier var vi nødsaget til at sælge Anna Sofie i 1987.
HUELSBJERGGÅRD
Et stort ønske fra fondens medlemmer var erhvervelsen af en gård. En gård,
som kunne give børn, unge og voksne oplevelser i den frie natur. Endnu
en gang var her et medlemsønske, som Forretningsudvalget sagtens
kunne se som et nyt spændende tiltag. En ejendomsmægler blev koblet
på sagen, og resultatet blev Huelsbjerggård ved Tølløse. En speciel, flot
ejendom i et af Sjællands mest naturskønne områder ved Igelsø og
Maglesø. Lidt landbrug med fritgående kødkvæg i løsdriftsstald, en lille
sø, bakket terræn og flot arkitekttegnet hovedbygning.
Skibet Anna Sofie. Foto Mik Eskestad, Roskilde Festival
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En medlemsbustur med efterfølgende generalforsamling i maj 1979 godkender købet på i alt 3 mio. kr. Arkitekt Erik Bahn fik til opgave at tegne
en værelsesfløj, som skulle indrettes handicapvenligt og opvarmes med
jordvarme. Landskabsarkitekt Birgitte Finch skulle sikre, at området fik
blindestier og handicapvenlige udendørsarealer. Keramiker Daniel Post
skulle fremstille keramiske skilte til bygningen specielt med henblik på
blinde, der også skal kunne finde rundt. Ægteparret Bent og Agnes Jensen
blev ansat som viceværter med bopæl på Huelsbjerggård.
Fra festivaloverskuddet i 1980 blev der givet en andel på 1.584.543,- kr. til
projekt Huelsbjerggård , og igen regnede vi med et tilskud fra et eventuelt
overskud af festivalen 1981. Interessen for at leje sig ind på gården var stor.
Som med de andre aktiviteter under fonden blev gården en selvejende
institution med en selvstændig bestyrelse med reference til Forretningsudvalget. Både Holbæk Kommune og Roskilde Kommune blev tilknyttet
gården. Indvielse for Roskildefondens medlemmer skete den 4. september
1982 med en fælles busafgang fra Roskilde. Et stort og flot program blev
uddelt i busserne, og da busserne ikke kunne køre hele vejen op til gården,
blev deltagerne modtaget ved landevejen af jazzorkestret Storyville
Stompers med street parade til gårdens indgang. Ved indgangen til den
indre gård blev den røde snor klippet over, formanden holdt tale, alle sang
Velkommen i den grønne Lund, mens Drømmen om et sted blev fremført
af Erik Grip og Jens Christensen. Der blev plantet 20 bøgetræer, spist
middag, holdt taler, og så var der underholdning og dans i laden med
jazz- og poporkestre. Det var mildt sagt en meget flot indvielsesfest. I de
følgende dage var der indvielsesfest for Roskilde Byråd og åbent hus for
presse, naboer og andre interesserede.
I 1983 indviede vi en keramikskulptur af Daniel Post med grundplanen af
gården og en skulptur af kunstneren Jette Vohlert, ”Øre med lydbølger”,
symboliserende Roskilde Festival, hvorfra alle pengene stammede.4
Efterhånden som byggeriet bliver færdigt, tegner stedet til at blive et flot
center for et stort publikum: børn, unge, handicappede og alle former for
foreninger og interesseorganisationer. Der er overnatningsmuligheder for
40 personer, flotte lokaler til møder eller undervisning, stor sal til fællesspisning eller fest og flotte omgivelser i en usædvanlig smuk natur. Der
kommer fortsat store og små ønsker om yderligere ny- og ombygninger,
men bestyrelsen bliver enig om at slå pengekassen i, indtil stedet kan
vise en rimelig økonomisk sammenhæng.
Desværre viser det sig efter de første år, at en balance i økonomien ikke
ligger ligefor. Udlejepriserne er afhængige af udbud og efterspørgsel, og
selvom stedet er ualmindeligt, er der grænser for, hvor høje priser der kan
tages for udlejningen. Selvom udlejningen går pænt og publikum generelt
udtrykker tilfredshed med opholdene, har bestyrelsen svært ved at fremstille et regnskab i balance. Huelsbjerggård er derfor afhængig af midler
udefra, og selvom der søges fonde og andre indtægtskilder, blev der kun
opnået tilskud fra Roskildefonden, dvs. fra festivaloverskuddet.
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Huelsbjerggård blev også af omverdenen set som et meget flot gårdprojekt i fondens regi, således får man i 1986 fra Fredningsstyrelsen
kr. 25.000,- til udvendigt vedligehold og landskabspleje. I 1986 plantes
desuden på et tilliggende jordstykke 6-700 bøgetræer fra kampagnen
Plant et Træ.
Hvor glad og stolt Roskildefonden end havde været for driften af Ungdommens Hus og Huelsbjerggård, blev de ligesom Roar og skibet Anna
Sofie for stor en økonomisk belastning for fonden. De blev fritstillet fra
fonden til gengæld for at satse på nye tanker om måden at være alment
velgørende på.

Ro s k ild e f o n d e n s f r e m tid
v a r Ro s k ild e Fe s tiv a l.
D e n v a r b le v e t s to r o g
k e n d t, ik k e b a r e i D a n m a r k
m e n i h e le v e r d e n . . .

Efter 10 års formandskab valgte jeg i 1986 at gå af som formand for
Roskildefonden. Det var der to grunde til: Den første grund var, at selvom
arbejdet med Roskildefonden var spændende og udfordrende, så optog
det efterhånden ikke kun al min fritid, men sneg sig også ind på min arbejdstid. Vel at mærke for egen regning. Jeg havde i 1984 købt et møbelog indretningsfirma i Valby, og for at virksomheden kunne løbe rundt med
6-8 ansatte, krævede det min fulde opmærksomhed. Den anden grund
var, at jeg kunne se, at Roskildefondens fremtid var Roskilde Festival.
Den var blevet stor og kendt, ikke bare i Danmark men i hele verden. Og
den var blevet kendt for at være en flerdages festival, der prioriterede
socialt samvær og gode, velordnede campingforhold. Og musik, selvfølgelig – varierende, spændende og nyskabende sammen med en række
af andre typer oplevelsesmuligheder. Skulle denne fantastiske festival
kunne fortsætte med at tiltrække de mange tusinder af publikum til en
satellitby på Sjælland, så krævede det en professionel ledelse med fuldtidsansatte specialister på de vigtigste poster.
De mange år, der er gået efter mit farvel, har vist, at jeg så rigtigt. Gennem
årene har Roskildefonden uddelt mere end 300 mio. kr. til velgørende
formål, og når denne erindring udkommer, er årstallet 2018, og Roskilde
Festivalen er still going strong!
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NOTER
Del 1 af erindringerne er bragt i ROMU 2016. Del 1 og 2 er forkortet
af redaktionen. Den fulde beretning Roskilde Festival, forhistorien kan
findes på Roskilde Lokalhistoriske Arkiv Fototeket:
http://fototeket.roskildebib.dk/fotoweb/

1

2
Der findes allerede meget litteratur om Roskilde Festivalens historie,
en oversigt over væsentlige publikationer findes sidst i artiklen.

Ungdommens Hus er udførligt beskrevet i 1. del af Roskildefondens
historie i ROMU 2016.
3

4
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I dag er skulpturen placeret foran Roskilde Festivals hovedkontor.
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