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Ovenfor er det jazzsangerinden, der slår sig løs på poppen. Cæcilie Norby og OneTwo bød på lutter hits og nostalgi i stride strømme. Guitari-
sten Søren Bentzer så også ud til at have det godt i hendes selskab.

Fra åbningskoncerterne torsdag aften.

De ægte Runrig-fans var kommet langvejs fra - blandt andet fra Tyskland og det skotske
højland.

fik hun konstateret kræft, og på
en DR-Dokumentar kunne man
for nogle år siden opleve, hvor-
dan hun generobrede livet efter
at være blevet pustet i nakken af
døden.

Skabt for hinanden
OneTwo hittede i slutningen af
1980erne med sange som »Midt i
en drøm« og »Billy Boy«, og i Ha-
derslev kunne det hurtigt kon-
stateres, at de to - skiftevis lead-
og korvokaler - er lige så velsyn-
gende som i gamle dage.

De to kvinders sangstemmer er
som skabt for hinanden, og de
har stadig den samme energi -
mest åbenlyst var det i den flotte
fortolkning af Eurythmichs-
nummeret »Sisters Are Doin’ It
for Themselves«. Og så blev vi
heller ikke snydt for hverken
»Smukke Anna« eller »Getting
Better«.

Men de to sang-søstre havde i
Haderslev et lidt tungt publikum

at danse med. Der var åbenbart
ikke helt stemning for en tur til-
bage til fattigfiserne, som der
sidste år var på flere af de større
festivaler, som OneTwo optrådte
på.

Men det kunne OneTwo ikke
lastes for. Guitaristen Søren
Bentzer (der har stået fadder til
mange af OneTwos langtidshold-
bare melodier), percussionisten
Rune Harder Olesen, trommesla-
geren Lars Daugaard var særde-
les veloplagte og kom med mas-
ser af fed energi.

Afbud fra Volbeat
Det gjorde Volbeat desværre ikke
i går, som det ellers var planlagt.
Bandet var nødt til at sige fra ef-
ter et dødsfald i den nærmeste
familie hos et af bandmedlem-
merne. Men der var til gengæld
navne som Beth Hart og Spleen
United til at holde humøret op-
pe.

Over 7000 betalende gæster og

en masse medhjælpere fortsætter
i dag med festival - og i en skur-
vogn ved den store scene sidder
strymand Erik Kock, der er den
eneste tilbageværende af den
flok, der i 1980 grundlagde festi-
valen. Dengang var det Aktivi-
tetshuset i Haderslev, der stod
som arrangør af festivalen (som
til langt op i 1980erne var gra-
tis!). Her havnede Erik Kock
egentlig bare som militærnægter
efter en fortid som møbelekspe-
dient, tjenerelev og arbejdsdreng.
Nu er han en respekteret mand i
Haderslev og en ret så stor
omegn. I 1994 blev han kåret som
Æreshertug i byen og er dermed
kommet i selskab med biskopper,
borgmestre, direktører og andet
godtfolk. I 1996 modtog han
Dansk Rock Samråds hæders-
pris.

Sådan kan det gå en militær-
nægter.

Hans Christian Davidsen

Samme ide. Forlaget Ra-
dius truer nu DR med
sagsanlæg, efter at DR har
lanceret et bogprojekt om
Roskilde Festival. En idé,
der ifølge Forlaget Radius
er stjålet fra dem.

KØBENHAVN. Det lille og ny-
startede Forlaget Radius går nu
til kamp mod giganten DR. Forla-
get anklager direkte DR for at
have stjålet et af forlagets bog-
projekter i forbindelse med årets
Roskilde Festival og truer nu med
et sagsanlæg.

Fredag formiddag udsendte DR
en pressemeddelelse, hvor statio-
nen opfordrer festivalgæster til at
indsende billeder og publikums-
historier fra årets Roskilde Festi-
val. Alt sammen skal bruges til en
bog, som DR udgiver til novem-
ber. Problemet er bare, at idéen
ifølge Forlaget Radius’ direktør,
Kasper Søegaard, er direkte ko-
pieret fra dem.

- Vi er rystede over, at Dan-
marks Radio kan finde på at op-
føre sig sådan. Den store kultur-
bærende institution evner tilsy-
neladende ikke selv at finde på
idéer, og så må man åbenbart
hugge hos andre, siger Kasper
Søegaard til Ritzau.

Ifølge ham satte Forlaget Ra-
dius tidligere i år en indsamling i
gang til bogen »Roskilde Stories«,
som udkom i begyndelsen af juni
måned. I forbindelse med udgi-
velsen lancerede forlaget ligele-
des en indsamling af nye fotos og
historier til den næste udgave
Roskilde Stories, der efter planen
skal udgives i forbindelse med
næste års Roskilde Festival.

Derfor undrer Kasper Søegaard
sig over DR’s nye lancering.

- Der er tale om tyveri. At det
er vores idé, fremgår tydeligt. Så
hvis ikke DR selv dropper projek-
tet, kommer der et sagsanlæg fra
os, siger han.

DR står fast
Hos DR Multimedie har forlags-
redaktør Knud Gram Øllgaard
dog ingen planer om at droppe
bogen, selvom han kalder sam-
mentræffet »utrolig ærgerligt«.

- Vi har haft planer om vores
bog siden efteråret sidste år. Den-
gang så vi godt, at Forlaget Ra-
dius havde udgivet »Roskilde
Stories«, men den er jo nærmest
en ren tekstbog og en helt anden
type, end den vi ville lave. Og det
er først nu, jeg er blevet opmærk-
som på deres nye planer, siger
Knud Gram Øllgaard til Ritzau.

Han tilføjer dog:
- Men der er jo ingen, der har

ophavsret på at skrive om Roskil-
de Festival, og det er jo ikke nød-
vendigvis en ulempe, at der skri-
ves flere bøger om festivalen.
Desuden skal vores bog udkomme
allerede til november, hvor Forla-
get Radius først har planer om at
udgives deres ved næste års festi-
val.

Ifølge jurist på Danmarks Jour-
nalisthøjskole Oluf Jørgensen har
Forlaget Radius en dårlig sag,
hvis det lægger sag an mod DR.

- Hvis det er kommet så langt,
at forlaget har lavet en egentlig
disposition for bogen med eksem-
pelvis indholdsfortegnelse, kan
det være så originalt, at det kan
være beskyttet mod kopiering.
Men en overordnet idé til en bog
er ikke beskyttet, siger Oluf Jør-
gensen. /ritzau/

Forlag
anklager
DR for
tyveri

[ F a k t a ]
Dagens program i Kløften
ser således ud:

Store scene: Eivør Páls-
dóttir med band, Rugsted
& Kreutzfeld, Manfred
Mann’s Earth Band, Jim-
my Cliff, Saybia og
Gnags.

Bakkescenen: No Shoes,
Raunchy, Thomas But-
tenschøn, Ida Corr og Ve-
to.

Teltscenen: Tankespin,
The Kissaway Trail og Su-
spekt.

Pubscenen: Casper og de
venlige venner, Tue West,
Søvngænger & Ahab, MC
Hansen og Tom Donovan.


