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Roskilde Festival. Tør
man lade gummistøvlerne
blive hjemme? Arrangø-
rerne i Roskilde er i hvert
fald selvsikre i år - efter
sidste års slam og mud-
der. Måske man ligefrem
kan få lidt farve på de de-
le af kroppen, der frister
en blegfise-tilværelse.

ROSKILDE. Aldrig mere, var der
mange, der sagde sidste år.
Men den holdt lige, til de åbnede
for billetsalget igen i Roskilde.
Og nu, når vejrprofeterne taler
om solskin i lange baner, så kan
vi lige pludselig det hele igen. Ja,

i kådhed blev årets nøgenløb
endog nævnt som en mulighed,
men da realitetssansen igen fik
overtaget, blev vi enige om, at
man måske ikke var så hurtig på
de korte distancer længere. Man
kunne jo gå hen og få en fiber-
sprængning, og så skulle under-
grunden også være temmelig

ujævn. Nej, hvis de nu får en
bedre løbebane i stedet for den
med halmen, så kunne det måske
nok være, man kunne fristes.

Fristes kan man til gengæld på
så mange andre områder.Vi skal
ikke komme nærmere ind på
dem her. Det er den slags ting,
der tilhører privatlivets fred. For
journalister er det kun interes-
sant, hvis alle andre vil krænge
ud med den slags ting - så skal vi
nok bare sørge for det sidste: At
sætte en stor overskrift på.

Vandet kan bare komme
Men det er ikke kun de næsten
75.000 gæster, der bliver helt
balstyriske i Roskilde oven på de
gode nyheder om vejret. Selv
Roskilde Festivals pressetals-
mand, Esben Danielsen, bliver
også kæphøj, når han får det for-

ventede spørgsmål: Hvad har I
gjort for aldrig nogensinde at
komme til at gentage mudderhel-
vedet fra sidste år?

- Ikke spor, for vejret er på vo-
res side, siger den selvsikre ar-
rangør.

Men det er også lidt underspil-
lende pral, for festivalledelsen
har forberedt sig godt og grun-
digt. Også til de næste mange år.
En af grundene til, at det sidste
år gik så galt med store og dybe
mudderhuller og søer af vand,
var de gamle og mildest sagt
elendige drænrør på Dyrskue-
pladsen i Roskilde.

- Nu er der lagt så meget dræn,
at hvis der kom mere til, ville al
vandet blive drænet så hurtigt
væk, at græsset ikke ville få
vand. Sidste år blev de bassiner,
hvor det overskydende vand løb

hen, fyldt op meget hurtigt. Det
var en af hovedårsagerne til de
store mængder mudder. Frem-
over kan vi få dem tømt, lover
Esben Danielsen.

Tilfredse med 70.000
- Hvis der kommer meget regn,
kan man overnatte i scenetelte-
ne. Sidste år åbnede vi undervejs
op for den mulighed, og det kræ-
ver nogle tilladelser, som vi har
fået i år. Derudover har vi ekstra
beredskab til flis, halm og slam-
sugere, så vi hurtigst muligt kan
få det kørt ud.Vi fandt sidste år
først sent ud af at lægge flis ud i
store bunker til publikum, og når
de hjælper med at få spredt fli-
sen, går det meget hurtigere, og
de gider jo godt, fordi de passer
på deres lejr, siger han.

Roskilde Festival har 75.000

Solbad i stedet for mudderbad

ROSKILDE. En mindre brand brød tirsdag
aften ud på Roskilde Festival. En kunstinstal-
lation, der markerer festivalens humanitære
fokus, gik til i flammerne.

Den flere meter høje kunstinstallation gik
kort efter klokken 18 op i røg. Selv om politi
og brandvæsen hurtigt var på plads ved
skulpturen, kunne den ikke reddes.

Roskilde Festival sætter hvert år fokus på et
humanitært område. Kunstinstallationen er
lavet til at markere dette års fokus, der er på
fair trade. Røgen fra branden kunne ses over
det meste af festivalpladsen, og rygterne
spredte sig hurtigt blandt gæsterne.

- Der var en del røg omkring midten af fe-
stivalpladsen, som der endnu ikke er åbnet

for, så det var svært at se, hvor det brændte.
Der gik på et tidspunkt rygter om, at det var
en toiletvogn, der var sprunget i luften, for-
tæller Jakob Matras, der for tredje år i træk
er gæst på Roskilde Festival.

Brandvæsnet formoder, at årsagen til bran-
den var en kortslutning i en række gamle
fjernsyn, der er en del af det nedbrændte
kunstværk. Festivalledelsen har opgivet håbet
om at genopbygge installationen, inden de
musikhungrende gæster i eftermiddag lukkes
ind på pladsen ved Orange Scene.

- Nu må vi finde ud af, hvordan vi så kan
signalere vores humanitære fokus, siger Hen-
rik Bondo fra festivalledelsen.

Brand ved Orange Scene
ROSKILDE. Mange der har købt billet
til Roskilde Festival bliver afvist ved
porten til Dyrskuepladsen. Billetlu-
gen, der har stået for salget af billet-
terne, har annulleret billetter for en
værdi af 120.000 kroner – billetter som
alle var købt på stjålne betalingskort.

Det er kun billetter, som ikke er købt
direkte hos Billetlugen, der nu kan
være ugyldige. Billetkontoret har
nemlig i år haft særligt fokus på snyd
med billetterne og de betalingskort,
som de er blevet betalt med. I indtil
flere tilfælde har kontoret opdaget, at
billetterne var købt med stjålne kort.

Billetter, der er blevet købt med de

stjålne eller på anden vis ugyldige be-
talingskort, er blevet annulleret.

Da festivalbilletterne bliver skannet
ved indgangen til festivalpladsen, kan
billetkontrollørerne helt præcist finde
frem til de nu værdiløse billetter.

Det er ikke første gang, at Billetlu-
gen finder frem til svindel med billet-
ter. Selskabet har intensiveret over-
vågningen af køb på internettet og
samarbejdet med kreditkortselskaber-
ne.

Det er ikke kun ulovligt at købe bil-
letter med et for eksempel stjålet Dan-
kort. Køber man en sådan ulovlig bil-
let, kan man blive straffet for hæleri.

Masser af ugyldige billetter

Lad være med at tisse her. Der er tis-
semands-tamtanm til alle de herrer,

der skulle finde på at gøre det. Hvad
der sker med kvinderne, melder skil-

tet intet om. (Foto: Jens Nørgaard
Larsen/Scanpix)

Uden fodpumpe kan det godt være lidt af et arbejde at
få luft i luftmadrasserne 

(Fotos: Torben Christensen/Scanpix)

Sonja fra København mener nok, man kan deltage som
frivillig hjælper, selv om man er kommet lidt op i årene.
Her er hun klar på teltpladsen.

Spraykunstnerne lægger sidste hånd på graffitiudsmyk-
ningerne på festivalpladsen i Roskilde.

Hans Chr. Davidsen 
i Roskilde


