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Festivalmad
– fra paella til porchetta 
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Paella og burger kan være rigtig godt. Det 
kan fadøl også. Og det er stadig at finde på 
langt de fleste musikfestivaler. Men noget 
har forandret sig. I dag kan man lige så 
vel spise sushi, gourmethotdog, burger af 
ølandshvede med porchetta, veganerpizza 
eller pitabrød med gedekød stegt over åben 
ild. Øllene kan være mange slags – eller man 
kan droppe øllene og gå i champagnebaren, 
den hemmelige ginbar eller få en raffineret 
cocktail serveret i et rigtigt glas. 

Heartland Festival. Foto: Rico Feldfoss
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Heartland Festival. Foto: Chris Tonnesen

Heartland Festival. Foto: Chris Tonnesen

Heartland Festival. Foto: Rico Feldfoss
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dem der laver +500 kuverter i timen. Vi har brug for alle 
tre. Det er sjovt med nichefolk, der laver noget helt unikt 
og fantastisk, men det er også nødvendigt med de ste-
der, der kan rykke flere tusinde kuverter på en dag,” for-
tæller Jakob Buchbjerg, Madsmeden fra Smukfest. Det 
stiller krav til dem, der skal producere maden. 

Foreninger vs. professionelle madboder
Festivalerne er indrettet forskelligt i forhold til, hvor-
dan de engagerer deres madboder. På flere af de gamle  
fes tivaler har der været tradition for, at madboderne 
blev drevet af det lokale foreningsliv, som ved at sælge  
pita brød og chili con carne kunne tjene en skilling til  
foreningernes klubkasser. Det er klart, at det betyder 
noget, om maden er lavet af frivillige, der laver mad i den 
størrelsesorden fem dage om året, eller om den er lavet 
af professionelle, der har det som levebrød at turnere 
rundt og lange festivalmad over disken. På Smukfest er 
det i dag hver tiende bod, der er drevet af en forening. 
For 10 år siden var det halvdelen. 
”Vi serverer simpel gourmetmad med et tvist. Men der 
skal stadig være plads til at lave mad på forskellige måder. 
Derfor hjælper vi også foreningerne. Det gør vi eksempel-
vis ved at sige, at de skal alliere sig med en kok eller en 
slagter, så de kan få deres processer til at fungere bedre 
og dermed lave god mad,” forklarer Jakob Buchbjerg. 
At madboden skifter ejer fra den lokale idrætsforening til 
professionelle madudbydere betyder noget for både ud-
buddet og kvaliteten. Det oplevede de også på Smukfest: 
”Det gav mulighed for at rydde op i madudbuddet, da der 
kom flere eksterne ind. Det gav større variation og mere 
mangfoldighed,” fortæller Jakob Buchbjerg. 
På Roskilde Festival er halvdelen af boderne drevet  
af foreninger. Festivalen har været i gang med en  
omstillingsproces og et kvalitetsløft, siden de i starten 
af 00’erne begyndte at kigge på maden som en del af  
det samlede oplevelsesudbud. 
”Det har været en omstændelig omstillingsproces for 
foreningerne at få kvaliteten og innovationen i maden 
løftet. Det var i den proces, at de private virksomheder 
kom ind,” siger Lars Orlamundt fra Roskilde Festival. 

Nye strømninger og ny mad
Men det var en nødvendig udvikling, som både Jakob 
Buchbjerg og Lars Orlamundt peger på blev igangsat af 
strømninger ude fra. 

Der er sket et kæmpe løft i madudbuddet, og festivaler 
bruger i langt højere grad maden som en aktiv del af de-
res branding. 
”Mad og drikkevarer er i dag lige så stor en oplevelse, 
som musikken er. På vores app kan vi se, at det mest 
søgte er musik, og derefter følger mad og barer. For 
10-15 år siden var nummer to efter musik de praktiske 
ting, som for eksempel hvordan man kommer til og fra 
pladsen,” fortæller Jakob Buchbjerg, der er ansvarlig for 
maden på Smukfest og bærer titlen ’Madsmed’. 
Det samme gælder for Nordens største musikfestival, 
lyder det fra Lars Orlamundt, der er divisionschef på 
Roskilde Festival og blandt andet ansvarlig for madstra-
tegien på festivalen: 
”Maden er kommet op som et selvstændigt program-
punkt sammen med holdninger, kunst og musik. Der 
kommer publikummer for at spise mad og ikke kun for at 
høre musik eller se kunst.” 

Maden er en del af festivalens dna
Maden er i dag med til at definere festivalens dna. Det 
handler om branding, men også om at flytte holdninger 
og bruge festivalen som ’test-site’. Festivaler kan noget 
andet end hverdagen. Her bliver folk fanget uden for  
deres vante rammer og er modtagelige for oplevelser, 
som de måske ikke er åbne for i den vante dagligdags-
trummerum. Maden har fået en stemme. Det mærker  
man, når man taler med dem, der er ansvarlige for  
maden på festivalerne. 
”Vi vil lave smagsoplevelser, der er værd at rejse efter. 
Det skal være mangfoldigt, smukt og bæredygtigt. Vi  
behandler madkultur på lige fod med musik, kunst og 
kulturindholdet,” forklarer Emil Blauert, der er ansvarlig 
for maden på Heartland Festival.
Maden skal dog stadig gøre folk mætte. Hen på de små 
timer handler det for flertallet om at få noget i maverne, 
der kan hamle op med indtaget af våde varer. Det skal 
være nemt at spise, og det skal gå hurtigt. Derfor er der 
ikke kun fokus på det sære og sjove. Men også på hvor-
dan den hurtige mad bliver langet over disken. 
”Der er tre typer af boder. Dem der kan lave 100-150 ku-
verter i timen, dem der laver 300 kuverter i timen, og »
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skal hænge sammen med den overordnede vision for  
festivalen. Derved kan festivalerne være foregangs-
steder og være med til at rykke på dagsordener som for 
eksempel økologi og bæredygtighed. Eller helt nye mad-
trends som tang og insekter.   
Peter Skoven, der er en del af ledelsen hos den aar-
husianske festival Northside og ansvarlig for mad og 
drikke, nævner den eksploderende danske street food- 
kultur som en kultur, som festivalerne har været med til 
at udbrede: 
”Festivalkulturen har lavet støbeskeen til street food- 
kulturen. Street food-markeder ligner en festivalplads. 
Der er en ’spill over’-effekt. Det ses eksempelvis ved be-
grebet ’social dining’ med langborde på restauranter og i 
food halls. Tankegangen om hvordan man spiser er flyt-
tet over i hverdagen, og det laver ringe i vandet,” siger 
Peter Skoven. 

Økologi flytter branchen
På Northside kom der hurtigt et skarpt fokus på økologi 
og bæredygtighed. 
”I 2012 lavede vi en overordnet hensigtserklæring om, at 
vi gerne ville være en økologisk festival. Dengang var det 
svært at få så store mængder økologisk mad. Men der 
er sket en udvikling, og i 2017 var vi 100 procent økologi-
ske,” fortæller Peter Skoven.
Det økologiske fokus har betydning for fødevarebranchen. 
Det er så store volumener, der forbruges på en festival,  
at det rækker ud over festivalen og præger branchen. 
”Tuborg Rå er nu den bedst sælgende øl næstefter  
Classic. I dag er det den øl, der er i ølboderne. For at få 
en almindelig Tuborg skal man i baren for specialøl,” for-
klarer Peter Skoven. 
At økoøllen er den gængse øl, og at den traditionelle 
Tuborg er blevet henvist til baren for specialøl, har en 
stærk signalværdi. 
På Roskilde Festival har de også arbejdet strategisk på 
den økologiske profil i en årrække. 

”I starten af 00’erne begyndte vi at kigge på maden som 
noget andet, end at man bare skal blive mæt. At maden 
også skal handle om oplevelser. Det skyldtes blandt 
andet de gastronomiske strømninger, som vi oplevede 
både i Norden og internationalt,” siger Lars Orlamundt. 
Smukfest blev ifølge Jakob Buchbjerg ramt lidt senere: 
”I 2010 kom en nichebølge på baggrund af Noma og det 
fokus, der var på det nordiske køkken som Noma var 
med til at sætte i gang. Gæsterne begyndte at efter-
spørge noget andet mad, og festivalen tilpassede sig 
gæsternes ønsker.” 
Den fynske Heartland Festival løb af stablen første gang 
i 2016 og har fra første åbningsdag haft store ambi-
tioner. Fra første færd var maden en væsentlig del af 
festi valens dna på lige fod med musik og kunst. 
”Vi designer festivalen i krydsfeltet mellem kunst og 
kultur og ved at gøre mad til kunst, kultur og samtaler,” 
fortæller Emil Blauert, som mener, at festivalerne kan 
noget helt særligt, og de har været med til at udfylde et 
tomrum og give forbrugerne oplevelser, som de ikke har 
kunnet få andre steder. 
”Festivalerne har fået pladsen som forandringsarena, 
fordi forbrugeren og fødevarelandskabet er udsultet. Vi 
har ventet på de magiske og autentiske madoplevelser.  
Her kan festivalerne gøre en forskel, fordi vi tænker  
anderledes - sammen med producenterne. Vi kan presse 
industrien og få de store producenter til nye ting. Frem-
tiden bliver mikroproduktioner,” forklarer Emil Blauert.  
De oplevelser og indtryk, som festivalen giver, tager  
gæsterne med ud i deres hverdag, og oplevelserne sæt-
ter spor i forhold til den mad, som vi spiser derhjemme. 
Men det er ikke kun gæsterne, der bliver påvirket. Festi-
valer er så store maskiner, at deres holdninger og hand-
linger også rækker ud i fødevarebranchen. På Heartland 
Festival er de bevidste om at komme længere ud end 
markerne omkring Egeskov Slot: 
”Vi ønsker at påvirke lokalområdet og resten af vores 
liv. For os handler det her også om lokal madudvikling. 
Food som kategori er en af de fire søjler for festivalen og 
dermed en lige så stor del af festivalens dna som musik 
og kunst. For os handler det om madkultur,” lyder det fra 
Emil Blauert.
Men at maden får så væsentlig en rolle sker ikke af sig 
selv. Det handler om bevidstgørelse og strategi, som 
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”I 2014 blev den første skriftlige mad-
strategi udarbejdet. Dengang var økologi  
et af parametrene, og i 2017 var 90  
procent af maden økologisk. Det kræver 
store volumener, og det kræver sam-
arbejde med industrien, for at det kan  
lykkes,” siger Lars Orlamundt.

Test af nye produkter
Tusindvis af folk gæster i løbet af en som-
mer de danske festivaler. Det er gæster i 
alle aldre med vidt forskellige præferen-
cer. Det udnytter mange af madboderne 
ved ikke bare at lange mad over disken, 
men ved at bruge festivalen som ’test-
sted’ for nye produkter og nye retter. 
Roskilde Festival betegner sig selv som 
’verdens største test-lab’ og har oprettet 
et særligt område til test og udvikling. 
”Vi har det område, der hedder ’Food 
court’ som kuvøse for nye madboder. Det 
kan være nye madprodukter, som man 
gerne vil teste, eller man kan teste, om 
det overhovedet giver mening at være på 
festivalen. Man kan maksimalt være tre år 
i ’Food court’, og man kan maksimalt have 
to retter,” fortæller Lars Orlamundt
Ifølge Emil Blauert giver festivaler mulig-
hed for at teste fremtidige produktioner, 
ligesom der er et interessant spændings-
felt mellem store og små producenter: 
”Det er netop i spændingsfeltet, at mulig - 
hed erne opstår, og det interessante sker. 

”V i  ha r  ven t e t  på  de  mag iske 
og  au t en t i ske  m adop leve l se r . 

Her  kan  fes t i va le rne  gøre  
en  fo rske l . ”

— Emi l  B lauer t

Northside

Northside. Foto: Simone Nygaard Madsen
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På festivaler kan man opleve fremtidens 
forbrugermønstre. Her møder man for-
brugeren en til en og får direkte feedback. 
Derfor ser vi festivalen som skueplads for 
fremtidens forbruger. På den måde kan 
vi være med til at understøtte fødevare-
udviklingen i Danmark, så den kommer til 
at ske på en ansvarsfuld måde. Vi vil have 
flere madoplevelser til forbrugerne, som 
skaber mere sundhed, kvalitet og bedre 
økonomi.” 
Netop kvaliteten bliver fremhævet hele 
vejen rundt på de forskellige danske festi-
valer. Også af Peter Skoven fra Northside:
”Kvaliteten skal være i orden. Det skal 
smage godt, der skal være et stort udvalg, 
og det skal gerne være skæve pro dukter 
– for eksempel en pita med gedekød. 
Noget er spændende, men måske ikke  
så salgbart. Den type boder får en mere 
lempelig ordning for deres stadeplads, 
så de alligevel kan være med. Vi vil gerne  
hjælpe vækstlaget og understøtte nye 
producenter.”
Som et eksempel på, hvordan producent-
er kan bruge gæsterne direkte i produkt-
udviklingen, har Northside fået udviklet 
sin helt egen is baseret på Northside  
fes tivalgængernes smagspræferencer. 
Isen er en del af et samarbejde med en 
af fes tivalens faste isproducenter, som 
hvert år udvikler en særlig festivalis, som 
sælges på pladsen. Isen bliver udviklet 
ved, at festivalgæsterne kommer med 
forslag på Facebook. Ud fra forslagene  
laver producenterne tre varianter, som 
bliver testet offentligt inden festivalen. 
Den bedste variant får en plads i isdisken 
ved den kommende festival. I 2016 var 
det en økologisk piña colada-is med rom,  
ananas og kokos, der løb af med sejren 
som festivalgæsternes helt egen is. 

Roskilde Festival

Roskilde Festival
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På Northside er bæredygtighed stadig afgørende på flere 
områder, for eksempel i forhold til at bruge mindre diesel, 
og festivalen har derfor fået en solcelle-station. 
”Vi ser også på, hvor lokale råvarerne er, og hvilket 
CO2-fodaftryk råvarerne sætter. Og så vil vi fortsat arbejde  
med at mindske kødforbruget,” fortæller Peter Skoven. 
På Roskilde Festival er kødet også i søgelyset, hvor fes-
tivalen har fokus på, at de aftryk, som vi sætter, bliver så 
små som mulige. 
”I den nye strategi for 2018-2020 bliver der fokus på 
at nedbringe andelen af kød. Vi vil gerne være med til  
at flytte vores gæster i den rigtige retning,” siger Lars 
Orlamundt  
Men der er også fokus på at sætte helt nye fødevarer på 
menukortet. Faktisk eksperimenterede Roskilde Festi-
val i 2017 allerede med hestekød. 
”Vi er åbne for nye måder at lave mad på og for nye pro-
dukter, eksempelvis med insekter, og i 2017 havde vi en 
toast med hestekød. Vi vil gerne være med til at skubbe 
til grænserne med noget mad, man ellers ikke prøver. På 
den måde forsøger vi hele tiden at flytte folk og give dem 
noget, som de ikke regnede med. Det er en del af vores 
værdigrundlag, at vi skal flytte folk. Derfor følger vi også 
bølgen med veganermad og får mere plantebaseret mad 
med produkter, der minder om kød, men ikke er det,”  
forklarer Lars Orlamundt.
Men hvad så med de gamle travere fra dengang, at  
maden kom fra store pander og gryder, og øl var lig med 
en Tuborg fra fad? Genkendelighed og gamle klas sikere 
sælger stadigvæk. Nogen sætter ligefrem en dyd i at 
holde gamle traditioner i hævd, som Jakob Buchbjerg 
fortæller, at de gør på Smukfest: 
”Vi værner om traditionerne, og vi er glade for mange 
af vores klassikere, såsom Arizona Burger, som lavede 
deres allerførste bod på Skanderborg Festival i sin tid 
og har været på festivalen lige siden. Vi har en fire-fem 
boder med en historie, der rækker mange år tilbage. Det 
skal vi være store nok til at kunne rumme. Så nogle klas-
sikere forsvinder aldrig.”  

Men det kan også være på andre områder, at festivalerne  
skubber til udviklingen. Flere af festivalerne har fokus 
på engangsemballage, som fylder en rigtig stor del af  
festivalernes affaldscontainere. På Northside handler 
det lige nu om plastikkrusene:
”Vi er i gang med et projekt om ’full circle’ på plastikkrus, 
hvor vi omdanner brugte krus til plastiktallerkner. Så 
krusene fra sidste års festival bliver tallerkner på dette 
års festival. På den måde er vi med til at drive proces-
sen fremad inden for affald og emballage,” fortæller 
Peter Skoven. 
På Roskilde Festival handler det om emballage, men 
også om andre ressourcer, forklarer Lars Orlamundt: 
”Vi ser også på ressourcerne til produktion, eksempel-
vis strøm og vand, ligesom alt vores engangsservice er 
komposterbart. Det er et krav, som vi sætter, og som 
gælder for alle. Lige nu kigger vi på glas og krus, der kan 
vaskes frem for engangsservice. Vi er spændte på at se, 
om det kan lykkes.”

Fremtidens festivalmad
Hvad kan vi forvente os af festivalmaden i fremtiden? 
Kan der blive ved med at ske udvikling på et område, der 
inden for en kort årrække har flyttet sig markant og i den 
grad sat sig som medudvikler og trendsætter inden for 
madkulturen i Danmark?
Spørger man Emil Blauert, er de på Heartland Festival 
kun lige begyndt i forhold til at skubbe til og prøve deres 
gæster af:
”Vi har ikke fundet overliggeren eller den yderste grænse 
for, hvor langt folk vil gå i forhold til læring, interaktion og 
transparens. Det gælder også på oplevelsesplan. Vi gør 
gæsten til oplevelsesdesigner. I 2018 bliver der eksem-
pelvis bygget kunstinstallationer, der skal laves mad i. Vi 
skaber åbning og lysglimt - udviser fremtidens adfærd, 
fordi vi har tid til at tænke os om, når vi er på festival.”
Ud over at skabe endnu flere oplevelser for gæsterne 
på festivalen, er bæredygtighed et centralt område på  
Heartland Festival. 
”Vi har sat bæredygtigheden på formel i forhold til det lo-
kale, økologiske, biodynamiske, terroir og bedre balance 
mellem planter og kød. Nu skal vi også have det opgjort i 
tal. Eksempelvis har vi en ambition om at have nul mad-
spild allerede fra 2018, blandt andet ved at genservere 
måltider eller lave resterne om til andre ressourcer,”  
siger Emil Blauert. #
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