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Roskilde Festival. I ved
ikke, hvad I går glip af,
alle jer, der ikke tager del
i mudderbadet i Roskilde.
Mudder har en ubeskrive-
lig god virkning på sjæ-
len. Man føler sig som et
helt nyt menneske.

ROSKILDE. Alle I, der sidder
derhjemme i jeres lænestol, med
tørre fødder: Tænk på, hvad jeres
tæer går glip af, når de her i juli
stadig frister en tilværelse i sve-
dekasserne.

I Roskilde har de rockglade fe-
stivalgæster sluppet urinstink-
terne løs - og et af de dejligste
instinkter er selvfølgelig at gå
rundt i det liflige og bløde mud-
der med bare tæer. Bedre medi-
cin mod ligtorne og fodsvamp fås
ikke. Konsistensen er som en
tynd dej, man klemmer mellem
fingrene. Den brun-sorte masse
trykkes op mellem tæerne og
breder sig ud over neglene. Man
er blevet ét med naturen.

Tænk over dette, når I sidder
ved tasterne på kontoret og får
nakkespændinger og museska-
der. Smat er dog ikke blot sundt
for kroppen. Det er også en lise
for sjælen.

En tilfredsstillelse
Knap har man placeret gagak-
kerne i det vidunderlige ælte, før
der breder sig en næsten medita-
tiv følelse. Man føler en tilfreds-
stillelse - ja en næsten ubeskri-
velig glæde ved livet.

Bagfra kommer en svensker,
som kaster sig pladask ned i ba-
det. De har en helt anden ind-
gang til livet derovre på den an-
den side af Øresund - noget vi
kunne lære af.

De friske mudderbadere får
hurtigt tiltrukket et mindre pub-
likum, der dog åbenlyst står og
glæder sig over, at de ikke selv
havde fået den ide. Men kigge på

gider de godt - hvor tarveligt!
I virkeligheden ser det bare ud

som om, de blege marcipankrop-
pe er blevet dyppet i flydende
chokolade. Lige til at slikke.

Pas på mudderfælder
Mens nogle jubler i mudderet -
og andre kæmper mod det, så har
mindre grupper fået det geniale
indfald at skade andre menne-

sker. Nogle tosser havde nemlig
givet sig til at grave mudderfæl-
der, og det udmøntede sig i et par
grimme styrt.

- Vi har konstateret fire-fem
mudderfælder, og vi har taget
hånd om problemet. Hullerne er
blevet fyldt op, og de ansvarlige
har fået at vide, at det var sidste
gang, siger talsmand Esben Da-
nielsen.

Når regnen siler ned, tilbringer
festivalgæsterne på årets Roskil-
de Festival mere tid i teltene, og
det nyder politiet godt af. Der
stjæles mindre, end når solen
skinner, og folk slår mindre på
tæven i Danmarks største mud-
der-pøl.

Tyverierne fra teltene er tradi-
tionelt et stort problem, men her
er der også en tydelig nedgang i

forhold til sidste år, da vejret var
godt.

- Det er helt klart, det kan
mange godt mærke. Det har en
gavnlig effekt, at der kommer
lidt regn - selv om det er lidt
synd, siger Søren Henriksen fra
Roskilde Politi.

Skal man tro vejrudsigten, så
fortsætter kriminaliteten på et
lavt niveau. DMI melder nemlig

Smat-barometret på årets Roskilde Festival har for længst ankelniveauet efter, at et timelange kraftige regnskyl forvandlede cam-
pingområdet til en gigantisk mudderpøl. - Det ser ikke godt ud. Jeg har da set det, der var værre i min tid, men det er klart, at når
næsten 100.000 gæster alle tramper omkring i mudderet, så gør det ikke tingene bedre, siger vagthavende hos politiet i Roskilde.

(Foto: Lars Helsinghof, Scanpix)

Markus fra
Amager bor
med fire andre
i et tomands-
telt. Det andet
telt blæste
væk, da de var
oppe i byen.
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Intet nyt under solen

1991
Roskilde er omdannet
til et plørehul efter
kraftig regn. Sådan var
det også i 1991, der
sammen med 2004 er
de berygtede årstal i
Roskilde Festivals hi-
storie. Festivalen sejle-
de bogstaveligt talt. De
lokale handlende ud-
gik for regntøj og gum-
mistøvler. Alting sejle-
de rundt - ikke blot
ude på pladsen, men
også bag scenen. (Foto:
Claus Fisker, Scanpix)

2004
Glade festivaldeltage-
re lader sig ikke slå ud
af mudder og vand-
pytter. I de 14 dage op
til festivalen i 1991
faldt der 85 milliliter
vand. Samme tal var i
2004 71 millimeter. I
år er der faldet næsten
105 milliliter på Dan-
marks Meteorologiske
Instituts målestation i
Roskilde.
(Foto: Torben Chri-
stensen, Scanpix)

Mudder er sundt for tæerne

Hans Christian 
Davidsen i Roskilde


