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Plads til forskelle-prisen vender tilbage: 
Årets T-shirt er designet af radioværterne 

på NOVA – og hylder lykkehormonet 
oxytocin 

 
Til trods for, at Grøn for andet år i træk er aflyst på grund af COVID-19, er 

Muskelsvindfonden glade for igen at kunne uddele Plads til Forskelle-prisen. 
Prisen skydes traditionen tro i gang med salget af årets Plads til forskelle-T-

shirt, som i år designes af radioværterne på NOVA i samarbejde med VRS, der 
med T-shirten ønsker at hylde det fordomsnedbrydende fællesskab gennem 
lykkehormonet oxytocin. T-shirten er til salg i føtex og Bilka. Modtageren af 

årets Plads til forskelle-pris findes i efteråret og vil – foruden æren – modtage 
et større pengebeløb, der kommer fra overskuddet af salget af årets Plads til 

forskelle-T-shirt 
 

Hvert år udpeger Muskelsvindfonden nogle Plads til forskelle-ambassadører, der 
bl.a. designer årets Plads til forskelle-T-shirt. Tidligere har bl.a. Suspekt, Carpark 
North, Lukas Graham og Scarlet Pleasure været ambassadører, og i år er valget 
faldet på radioværterne på NOVA. Med GO’NOVA-værterne Dennis Ravn, Mai-Britt 
Vingsøe, Signe Krarup og Celina Friis i spidsen har de i fællesskab designet årets 
Plads til forskelle-T-shirt der produceres og sælges af VRS. 
 
Fællesskabet i fokus 
Fællesskabet er en vigtig del af både NOVA, Muskelsvindfonden og Grøns DNA, og 
derfor var det naturligt at sætte fokus på de inkluderende og fordomsnedbrydende 
fællesskaber med årets T-shirt. Det gør man konkret med ordet ”oxytocin”, der er 
navnet på et såkaldt lykkehormon, der frigøres i kroppen, når vi oplever noget rart – 
og i særdeleshed, når andre giver kram, kys og andre kærtegn. 
 
”Man skal være sammen med andre mennesker for at udløse oxytocin,” forklarer 
Dennis Ravn, og Mai-Britt Vingsøe supplerer: 
 
”Man kan ikke udløse det ved at kramme sig selv – uanset hvor meget man end 
kilder sig selv på armen, så sker der ikke noget! Så det var nemt for mig at sige, at 
budskabet på T-shirten skulle handle om at røre. Om at frembringe kærlighed, glæde 
og fællesskab.” 
 
Koblingen mellem oxytocin og Plads til forskelle forklarer Dennis Ravn på følgende 
måde: 
 
”Det handler om spørgsmålet om, hvad der kommer først: Er det, når der er plads til 
forskelle, og man er sammen med andre mennesker, at oxytocin udløses – eller det 
oxytocin, der gør, at man bliver mere rummelig som menneske?” 
  



”Tænk, hvis buffeten kun havde fiskefilet!” 
Det seneste års tid har vi været langt fra hinanden, og de fleste har kun set deres 
allernærmeste og mødt meget få nye mennesker. Derfor er det ekstra vigtigt, at der 
sættes fokus på at nedbryde fordomme, da det bedst hjælpes på vej, når vi 
interagerer med nye mennesker og møder andre, der måske ikke er ligesom os selv. 
 
Om værternes motivation for at blive Plads til forskelle-ambassadører, fortæller 
Dennis Ravn: 
 
”Det er vigtigt, at der er plads til forskelle. Forestil dig, at du ser en buffet, og der så 
kun er fiskefilet – det er da megakedeligt! Som mennesker har vi brug for at smage 
lidt af det hele, for det er sådan, vi finder ud af, at der er noget nyt, der smager godt 
– og som man gerne vil have mere af. Forskellighed er lækkert!” 
 
Celina Friis supplerer: 
 
”I en verden med plads til forskelle får vi netop nedbrudt nogle af de tabuer og den 
skam, som vi hver især kan gå rundt med. En anerkendelse af, at du er, som du er, 
og jeg er, som jeg er, men derfor er vi stadig fælles om noget.” 
 
Theis Petersen, som er indsamlingschef i Muskelsvindfonden, udtaler følgende: 
 
”Sidste år var der desværre ingen uddeling af Plads til forskellen-prisen, da COVID-
19 vendte alting på hovedet og Grøn, som normalt bidrager til indsamlingen af penge 
til prisen, blev aflyst. Det forgangne år har dog vist, at det kun er blevet endnu 
vigtigere at sætte fokus på Plads til forskelle, og derfor stod det helt klart for os, at 
prisen naturligvis skulle uddeles i år – også selvom COVID-19 stadig er en faktor i 
vores alles hverdag. Det er et fantastisk design og et fedt budskab, som GO’NOVA-
værterne har skabt, og vi er stolte over at have dem som ambassadører for denne 
gode sag.” 
 
VRS T-shirten blev sat til salg torsdag den 18. juni i alle fysiske føtex- og Bilka-
butikker frem til udgangen af juli. Den kommer til at koste 99 kr., og overskuddet af 
salget vil udgøre den pengesum, som årets prismodtager modtager foruden æren. 
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Om Plads til forskelle-prisen 
Siden 2016 har Muskelsvindfonden uddelt den helt særlige Plads til forskelle-pris, 
som hylder enkeltpersoner, nonprofitorganisationer og foreninger, der arbejder aktivt 
for at skabe plads til forskelle i samfundet. 
 
I 2019 gik prisen for eksempel til Vaskeriet, som er et fællesvaskeri i Brabrand 
Boligforening, hvor mennesker med udviklingshandicap integreres i et vigtigt 
arbejdsfællesskab, mens den i 2018 gik til Ombold – et gadefodboldfælleskab for 
udsatte og hjemløse. 
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Året inden var det håndboldligaen for udviklingshæmmede børn, LykkeLiga, der 
modtog prisen, og i 2016 – prisens første år – gik den til Fundamentet, som hjælper 
unge og ældre socialt udsatte med alt fra NemID til jobansøgninger. I 2020 blev 
prisen ikke uddelt på grund af COVID-19-pandemien. 
 
 


