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Politiet har indtil nu ikke haft meget at lave, for både når det gælder vold og tyveri i telt-
områderne, har det våde vejr lagt en positiv dæmper på de kriminelle elementer. - Folk
er ikke så gearede til at rende og slå på tæven, når det er regnvejr, siger Søren Henriksen
fra Roskilde Politi.

Teodor fra Polen har
ikke noget telt med,
men han klarer sig -
siger han.

Hvorfor da ikke betragte glasset som halvt fyldt. Der er nemlig masser fordele ved
en mudret festival, siger denne fyr - for eksempel letpåklædte piger, der tager mud-
derbad.

Det store problem er lige nu, at jorden
populært sagt er tanket helt op med
vand.

Den øverste overflade kan simpelthen
»ikke drikke mere« efter at have absor-
beret mere end 100 milliliter regn.

I fagjargonen på Danmarks Meteoro-
logiske Institut (DMI) hedder det, at
»tørkeindekset er nul«. Hvis solen skin-
nede, eller hvis der blæste en tør vind,
ville vandet kunne fordampe. Men disse
betingelser ser heller ikke ud til at være
til stede i dag. DMI spår, at der i dag vil
falde 20 millimeter regn. I morgen kom-
mer de første solstrejf, måske også med

en blæst.
Klamt ser det ud - lugten er grim -

men der skal mere end en smule mud-
der til at ødelægge Roskilde Festivalen.
De grønne gummirøjsere er fundet frem,
og de fleste så ud til at hygge sig i det
gode vejr. Mudderhelvedet til trods. Al-
ways look at the bright side of life. Man
bliver smuk af et mudderbad.
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Jorden kan ikke suge mere

fortsat om regn, med et lille af-
bræk lørdag, hvor en hård vind
vil jage de tunge skyer på flugt.

Men øllene smager jo lige godt,
som en festivalgæst konkluderer,
mens andre udnytter muligheden
for en omgang mudderbrydning.

Musik er der da også
Men forresten - der er da også
musik på Roskilde Festival.Vol-
beat åbnede i går på Orange Sce-

ne, hvor også The Killers og
Björk gik på. I aften kommer tu-
ren til Nephew, hvis koncert bli-
ver optaget til en ny dvd. Anders
Trentemøller er blevet et stort hit
med albummet »The Last Re-
sort«, som han i aften skal over-
sætte til rockkoncertens sprog på
Arena-scenen. I morgen står den
for avisens udsendte helt sikkert
på The Who og Red Hot Chili
Peppers.

Og på mandag - da kommer
sandhedens time.Vi ser det for
os: Ynglingen kommer hjem til
mor i Jylland.

- Nej du godeste! Min dreng,
hvordan i alverden er det, du ser
ud? Du lovede mig, du ville være
en sød dreng i Roskilde...

Hvorefter mor allerede er ved
at pakke tasken ud og proppe
klunset ind i vaskemaskinen,
mens sønnike stiller sit meget
forsømte søvnbehov.

Men hvorfor tage sorgerne på
forskud?

Roskilde Festivals ti bud
1. Gå kun til navlen
2. Kom kun med mega-size madras
3. Lad æggeuret styre din tid
4. Drik
5. Ser du en øl - så er det din
6. Sov kun branderten ud om mandagen
7. Betragt alle de andre som normale - det er dig, der er skør
8. Lad være med at tisse i vandpytter
9. Voyeurisme er forbudt - herunder også det, at man med
fuld overlæg betragter svenskere, der mudderbader
10. Dyrk kun sex i træerne - her er der tørt.

Smat er dog ikke blot sundt for
kroppen. Det er også en lise for
sjælen.”


