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ROSKILDE. En kun 15 år gammel festi-
valgæst havde planlagt at tjene lidt ekstra
på Roskilde Festival ved at sælge hash. Den
entreprenante unge mand nåede dog ikke
langt med sit forehavende.Vagterne på fe-
stivalpladsen blev opmærksomme på den
15-årige og tilkaldte politiet.

Ved politiets efterfølgende kontrol fandt
de 117 gram hash på drengen.

Den 15-årige, der kommer fra Nørrebro,
blev anholdt og sigtet for salg af narkotika.
De mange gram hash blev beslaglagt, og
Roskilde Festival sluttede brat for den 15-
årige, der måtte tilbringe natten i en celle i
stedet for i et telt på festivalpladsen.

15-årig pusher
ROSKILDE. Klimaet skal være i
centrum på Roskilde Festivalen.
Derfor har man i år indsat en
klimagruppe, der skal målrette
en kampagne mod folks energi-
vaner. Det gælder om at spare
energi – også, når man er på fe-
stival.

Klimagruppen har allerede
kunnet konkludere, at scenerne
på festivalen kun står for mel-
lem 10-20 procent af energifor-
bruget, mens pladsen står for de
resterende 80-90 procent. Blandt
andet derfor er gruppens vigtig-
ste formål at påvirke de mange

festivalgæster, så de medvirker
til at nedbringe energiforbruget.

- Vi laver i år et CO2-regnskab
på, hvad festivalen udleder, men
det er ikke kun en teknisk be-
sparelseskampagne, vi kører.
Hvad vi kan spare på denne
konto er ingenting i forhold til,
hvad vi kan spare, hvis vi får
ændret attituden hos publikum.
Det handler om at påvirke folks
bevidsthed, så de ved, hvor me-
get energi de egentlig forbruger,
siger Thomas Niebuhr, projektle-
der for klimaaktiviteter på Ros-
kilde

Festival laver CO2-regnskab
ROSKILDE. Danmarks sto-
re internationale musikfe-
stival i bliver knap så inter-
national i år - mange uden-
landske musikfans bliver
væk fra Roskilde Festival
denne sommer.

Normalt plejer der at væ-
re at blive solgt lige mange
festival-armbånd til dan-
skere og udlændinge.

Men i år er det kun tre ud
af ti festivalgæster, der
kommer fra Sverige, Tysk-
land eller andre lande.

Roskilde Festivals tals-

mand, Esben Danielsen,
mener ikke at det er musik-
programmet - men derimod
frygten for en gentagelse af
sidste års mudderbad - der
får udlændingene til at hol-
de sig fra væk.

- Der er mange der skri-
ver til os, folk fra Nordnor-
ge, som skriver, at de kigger
på vejret, men at de er usik-
re på om de kommer, siger
Esben Danielsen.

Festivalen er endnu ikke
udsolgt.

Udlændinge bliver væk

Det kan virke
overvældende, når
det er første gang,

man er på Roskilde
Festival. Her stu-
deres kortet over
Dyrskuepladsen.

(Foto: Michael Bot-
hager/Scanpix).

Unge mennesker valfarter til festival i Roskilde. Festival-
deltagerne ankommer med tog direkte til festivalpladsen 

(Fotos: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix)

billetter til salg, og ifølge rygte-
børsen i Roskilde bliver der ikke
udsolgt. Esben Danielsen er dog
ikke bange for at få en festival,
hvor der stadig ligger billetter til
salg.

- I øjeblikket har vi solgt et
sted lidt under 70.000 billetter,
og selvfølgelig kunne vi godt
tænke os at få udsolgt. Hvis vi
når 70.000 solgte billetter, er vi
glade, men vi er på et punkt,
hvor det ikke er et problem. Fe-
stivalen løber ikke kun rundt ved
udsolgt, og vi har et lavere 
break-even niveau. Men bliver
der udsolgt, er det toppen af
kransekagen, og så bliver der
endnu flere penge at dele ud af,
siger Esben Danielsen.

Når han siger dele ud af, så
mener han penge til de mange
musikprojekter og velgørende

formål, som fonden bag Roskilde
Festival støtter.

Mild kriminalstatistik
Politiet melder om en særdeles
rolig festival - indtil videre.

Mindre stoffer, færre tyverier
og ingen voldstilfælde. Således
lyder det fra politivagten på Ros-
kilde Festival.

- Det har helt klart været roli-
gere indtil nu, end det plejer at
være. Der har været lidt tyveri
og vi har taget nogle stykker med
hash og hårdere stoffer, men det
er få og så har vi ikke haft et
eneste voldstilfælde, lyder det
fra vagthavende.

Forklaringen på den milde kri-
minalstatistik indtil nu skyldes
dog hverken sol, musik eller roli-
gere gæster, mener vagthavende.

- Der er færre gæster i år, end

der var sidste år lige nu. Så det
passer meget godt med gennem-
snittet. Generelt er der meget lidt
kriminalitet på Roskilde Festival,
siger han.

Ingen rygning i teltene
Rygeloven er også kommet til
Roskilde Festival. To af festiva-
lens mindre scener, Astoria og

Lounge, har vist sig at være om-
fattet af loven, fordi de modsat
de øvrige scener er lukkede i si-
derne.

Det gør dem ifølge Arbejdstil-
synet til »lukkede rum,« og der-
for skal de være røgfrie. Rygefor-
budet gælder for alle, og det be-
tyder, at både publikum, medar-
bejdere og kunstnerne skal drop-
pe smøgerne, inden de træder ind
i teltene. Festivalen har besluttet
at håndhæve forbudet ved hjælp
af rygning forbudt-skilte ved
ind- og udgange samt i barområ-
det. Desuden vil der blive sat
store askebægre op, ligesom per-
sonalet har fået at vide, at de
skal bede rygere om at gå uden-
for eller slukke deres cigaretter.

Rygeloven blev vedtaget den 1.
august sidste år, så den har ikke
berørt Roskilde Festival før nu.

Andre festivaler har udstyret
medarbejdere med vandgeværer,
som de kunne affyre mod rygere,
men så drastisk ønsker festival-
ledelsen i Roskilde ikke at op-
træde.

- Andre festivaler har været
mere aggressive, men det er ikke
i vores ånd at være militaristiske
over for publikum.Vi tror på, at
publikum vil tage det roligt, men
hvis det ikke virker, må vi kigge
på det igen til næste år, siger Es-
ben Danielsen.

Det er op til Arbejdstilsynet at
føre tilsyn med, om rygeloven
bliver overholdt. I tilfælde af
overtrædelse kan festivalen risi-
kere politianmeldelse og bøde.
Omvendt har den ikke-rygende
del af festivalpublikummet nu to
steder, de kan gå hen, hvis de fø-
ler sig generet af røgen.

[ F a k t a ]
Roskilde Festival er Nord-
europas største musikfesti-
val og har eksisteret siden
1971.

Overskuddet fra festivalen
går ubeskåret til humani-
tære og kulturelle formål.

Roskilde Festival gennem-
føres af 25.000 frivillige og
ulønnede medarbejdere og
godt 25 fuldtidsansatte.

Festivalen åbner officielt i
eftermiddag klokken 17.

I aften går det løs for 37. gang på og omkring Dyrskue-
pladsen, når musikken på Roskilde Festival begynder.
Festivalen varer til på søndag.

Der var trængsel foran hegnet, da indgangen til camping-
pladsen blev åbnet. Flere festivalgæster væltede hegnet
for at få de bedste pladser.

Der undervises i afrikansk dans på teltpladsen. (Foto: Torben Christensen/Scanpix)


