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Muskelsvindfonden: 

50-årsjubilæum for en af Danmarks mest markante 

kulturskabere 

 

Muskelsvindfonden fejrer sin 50-årsfødselsdag med en kæmpefest og et tilbageblik på den vigtige 

kulturarv, som foreningen har skabt. Muskelsvindfonden står bag banebrydende kulturelle 

arrangementer som Grøn Koncert og Cirkus Summarum, hvor foreningen samler danskere, mens den 

samler ind. Samtidig varetager Grøn en helt unik demokratisk samfundsopgave, fortæller 

kulturforsker 

 

Muskelsvindfonden fejrer sin runde fødselsdag med et brag af en fest på Musholm – Ferie – Sport - 

Konference torsdag den 19. maj 2022. Her samles partnere, medarbejdere, frivillige og venner af 

huset til en stor jubilæumsfest, hvor kunstnerne Andreas Odbjerg, Tessa, Carpark North og Suspekt 

går på scenen med entertaineren Jacob Haugaard og Muskelsvindfondens formand Simon Toftgaard 

Jespersen som konferencierer. 

Den midaldrende forening har med sine 50 år sat et markant og tydeligt aftryk på den danske kultur 

– og et vigtigt aftryk. Grøn Koncert er blevet en institution i dansk kulturliv, siger kulturforsker. 

- Som kulturinstitution er Grøn Koncert med til at støtte op om danske musikere og ikke mindst 

skabe en folkelig fest, hvor alle kan deltage, siger lektor og kulturforsker på Roskilde Universitet, 

Fabian Holt og forklarer: 

 

- Når man har en årligt tilbagevendende begivenhed som Grøn Koncert, vil der opstå netværk 

omkring Grøn, hvor man år efter år vil kunne bekræfte de værdier, som Grøn står for. Og når verden 

forandrer sig, som vi har set under corona, vil man stadig kunne vende tilbage og være sammen om 

de samme værdier. Det skaber kontinuitet i menneskers liv. 

Der var engang en ung mand, et oprør og musik… 
 
Det hele begyndte i 1971, da den dengang 27-årige Evald Krog og nære venner besluttede at stifte 
en ny forening. Der blev ikke gjort nok for mennesker med muskelsvind, mente han. Fra en 
cigarkasse og et kontor på Evald Krogs soveværelse har Muskelsvindfonden i dag udviklet sig til en 
afgørende aktør for kulturlivet i Danmark.  
 
Det blev hurtigt et vilkår for foreningen at give noget tilbage for de donationer, den fik. Derfor 
handlede aktiviteterne i høj grad om at samle danskerne og skabe oplevelser, som kunne generere 
et overskud. Og det er stadig en stor del af Muskelsvindfondens DNA, at den samler på oplevelser, 
mens den samler ind, fortæller indsamlingschef i Muskelsvindfonden: 

- I en verden, hvor mange jagter nicher, det individuelle og unikke, jagter Muskelsvindfonden det, 

der samler. Vi deler ikke op, men ud. Af oplevelser. Af øjeblikke. Af hjertet. Til hele Danmark, 

fortæller indsamlingschef Theis Petersen. 
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Grøn har en demokratisk opgave… 

 
Ud fra tanken om at give oplevelser, mens man samlede ind, blev Grøn Koncert en virkelighed i 1983 
i tæt samarbejde med Tuborg - og koncertkaravanen er siden blevet en af Danmarks største 
samlende musikbegivenheder med besøg af mere end 100.000 koncertgæster. Den er flankeret af en 
hel frivilligkultur, som er opstået blandt Muskelsvindfondens frivillige, Kræwet, som kendetegner de 
mere end 700 frivillige, som sikrer, at karavanen kan slå scenen op i danske byer dag efter dag, år 
efter år. 
 
Hele Grøns set up er unik, og det samme er gæsternes og de frivilliges sammensætning. 

- Det er vigtigt at nævne, at det helt særlige ved Grøn er, at koncerterne har en ekstremt folkelig 
appel. Altså det er en demokratisk kulturbegivenhed – et sted, hvor der er plads til alle, også dem 
som normalt ikke føler sig hjemme på de bonede gulve hos kultureliten eller i et festivaltelt. Og det 
er vigtigt, at alle mennesker kan få en følelse af, at de også tilhører kulturlivet, siger kulturforsker på 
Roskilde Universitet, Fabian Holt. 
 
Muskelsvindfonden er ikke blot en handicap- og patientforening, men også en kulturbærer med 
kant, der rækker langt ud over vores egen verden, fortæller foreningens formand: 
 
- Vores arbejde for at skabe plads til forskelle er vigtigt og relevant. Nok har vi med muskelsvind ofte 
brug for en hjælpende hånd, men samfundet har så sandelig mindst lige så meget brug for 
Muskelsvindfonden, mener Muskelsvindfondens formand, Simon Toftgaard Jespersen. 

 
Muskelsvindfonden har skabt ikke kun et, men to kulturelle fyrtårne 

Grøn er blevet et kulturelt fyrtårn. En præstation, som var umulig at gentage, skulle man synes, men 
Muskelsvindfonden er lykkedes med at skabe endnu en kulturel tradition, da Cirkus Summarum slog 
teltpløkkerne i græsset en sommer i 2009. 
 
Sammen med DR’s Børne- og Ungdomsafdeling (B&U) og DR’s Big Band har Muskelsvindfonden budt 
på det legendariske Cirkus Summarum, som har samlet hundredtusindvis af børn, forældre og 
bedsteforældre sommer efter sommer i manegen. Her har de indsnuset atmosfæren og den særlige 
ånd, som præger det helt unikke univers, der forener den klassiske cirkustradition med de figurer og 
personer, vi kender fra DR’s børnefjernsyn. 

Ud fra Cirkus Summarums succes er Cirkus Jul nu blevet en realitet i samarbejde med SAXO og 
Aarhus Teater. Her samler Muskelsvindfonden familierne til cirkus ved juletid.  

Muskelsvindfondens betydning for dig og mig 

 
Der skulle tilløb til, før Muskelsvindfonden blev toneangivende i kulturens verden. Igennem årtierne 
blev det blandt andet til arrangementer som ‘Værtshusholder for en aften’, en Tangkrogsfestival, 
banko, basarer, gadeteater, koncerter, loppemarkeder samt såvel traditionelle som utraditionelle 
lotterier, foredrag og konferencer. Dertil en mislykket flirt med Casino drift.  

- Kigger vi ind i vores historie, ser vi, at Muskelsvindfonden aldrig har været bange for at fejle og lære 

af fejl. Vi har lavet alt fra kasino, tombola, cykelfestival til Cirkus og Grøn. Der har altid været plads til 

at turde fejle, for det er på den måde, at de skøre og vilde ideer er opstået – ligesom med Cirkus 

Summarum. Hvem havde troet, at det blev så stor en succes, fortæller indsamlingschef i 

Muskelsvindfonden Theis Petersen. 

Muskelsvindfondens historie kan blandt andet læses i den nye 50 årsjubilæumsbog. 
Muskelsvindfondens betydning for danske kunstnere, familier, ungdommen – ja alle aldre er tydelig. 
Udover events har Muskelsvindfonden også skabt et RehabiliteringsCenter for Muskelsvind, som 
sikrer det gode liv med muskelsvind, Event Safety som sammen med Smukfest sørger for, at vi kan 
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gå sikkert til koncert, og Musholm, som er et af verdens mest tilgængelige konference- og 
feriecentre.  
 
Og taler vi politik, har Muskelsvindfonden blandt andet stået bag, at mennesker med handicap kan 
få gratis fysioterapi, at du kan få en personlig hjælper, hvis du har et omfattende handicap, eller at 
du kan få luft via en respirator i dit eget hjem, hvis du ikke kan trække vejret selv.  

Muskelsvindfonden har dermed sørget for at sætte sit markante fingeraftryk på Danmark og har 

stadig fingrene med i spillet. Derfor vil foreningen fortsætte med at sætte sine aftryk for at sikre et 

samfund, hvor der ikke bare er plads til alle, men også plads til forskelle.  

 

Fakta om Muskelsvindfonden 

 

Muskelsvindfonden blev stiftet i 1971 af Evald Krog (På grund af corona bliver festen udsat.) 

Muskelsvindfonden er en medlemsforening. 

Muskelsvindfonden støtter op om mennesker med muskelsvind og deres familier. 

Muskelsvindfonden har ca. 3300 medlemmer 

Muskelsvindfonden har ca. 700 aktive frivillige 

Læs Muskelsvindfondens historie her 

Besøg RehabiliteringsCenter for Muskelsvinds hjemmeside her. 

Besøg Musholms hjemmeside her 

Besøg Grøns hjemmeside her 

Besøg Cirkus Summarums hjemmeside her 

Besøg Cirkus Juls hjemmeside her 

Muskelsvindfonden har udgivet en Jubilæumsbog du kan se her 

Pressemappe med billeder klik her 

 

 

Fakta om festen den 19. maj 2022 på Musholm 
 
Dørene åbner til festen kl. 17  
Reception 18.30  
Koncertstart til jubilæumsfesten er kl. 20  
Konferencierer: Entertaineren Jacob Haugaard og Muskelsvindfondens formand, Simon Toftgaard 
Jespersen  
Musikere: SUSPEKT, Carpark North, Tessa og Andreas Odbjerg  
Adresse: Musholmvej 100, 4220 Korsør  
Obs: musikerne stiller ikke op til interview men konferencierer gør 

 
Pressekontakt og akkreditering: 
Gitte Dreier, Kommunikationschef, gitte@muskelsvindfonden.dk tlf. 2265 2499  
Suzanne Skærbæk Pedersen, journalist, susk@muskelsvindfonden.dk. Tlf. 2265 2409 
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