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ROSKILDE. Det dødsensfarlige fantasystof
GHB - der er en gennemsigtig væske uden
smag - dukkede i år op på Roskilde Festival.
Og det vakte bekymring blandt andre hos
Tine Ros, der er socialarbejder på festivalen.

- GHB er så let at tage, og det kan smugles
ind i en vandflaske. Politiet har ikke en
chance for at se, om det er vand eller GHB.
Men hvis man har taget for meget og lægger

sig ned, »glemmer« kroppen at trække vej-
ret. Centralnervesystemet lukker ned. Der-
for skal man tvinge de unge op og gå rundt,
indtil stoffet er ude af kroppen, siger Tine
Ros, der sammen med sine 50 kolleger går
rundt på campingpladsen hver nat og taler
med de unge. Og der har været flere, som
måtte hives op til en gåtur.

På skadestuen på Roskilde Sygehus var

der flere unge inde, som var påvirket af et
stof, som ikke kunne identificeres.

- Vi har oplevet nogle få unge, der kom
ind, og hvor vi kunne se, at de var påvirket,
men vores drugtest slog ikke ud. Det er, for-
di vi ikke kender stoffet, siger overlæge Sø-
ren W. Rasmussen, der er skadestuechef på
Roskilde Sygehus.

Dødsensfarligt fantasystof i Roskilde

Den ny rygelov fik en fin-
ger på Roskilde Festival.
Mange blæste på reglerne
foran teltscenerne. Roskil-
de Festival bad rygerne om
pænt at gå ud - men mange
blev blot stående.

ROSKILDE Festival havde for før-
ste gang indført rygeforbud på to
ud af seks scener, men forbuddet
blev helt og aldeles ignoreret af 
festivalgæsterne, når musikken
spillede. Rygeforbuddet blev ind-
ført ved scenerne Lounge og
Astoria som konsekvens af den ry-
gelov, der trådte i kraft første au-
gust sidste år og indførte rygestop
på alle større caféer og diskoteker i
Danmark.

De to scener var festivalens ene-
ste helt tillukkede og var derfor
omfattet af loven. I det store Loun-
getelt blev der røget åbenlyst, og
Pernille Petersen på 23 år var hel-
ler ikke bange for at stå foran sce-
nen og stritte med cigaretten.

- Det her er et lille samfund i
samfundet, så der er ikke så mange
regler.Vi havde bare lyst til at ryge,
sagde hun og nikkede til sin venin-
de.

De var enige om, at forbuddet
ødelagde festen lidt. I den anden
ende af teltet sad Tobias Søborg på
19 i sandet, som dækkede jorden.
Han fiskede en cigaret op af lom-
men, mens han så sig om efter en
lighter.

- Jeg hader forbud, og jeg er me-
get ligeglad med det, sagde han og
fik ild på smøgen.

Rygeloven, der skal beskytte ser-
veringspersonale mod passiv ryg-
ning, passer ikke ind på Danmarks
største festival, mener han.

- Det er fint at tage hensyn til
personalet, men på steder som en
festival, synes jeg ikke, det hører
hjemme med rygeforbud. Jeg kan
ikke se problemet i at ryge i et telt,
der er åbent, sagde Tobias og pege-
de mod udgangen, en åben teltdug.

Ikke i orden
Det kan Katrine Skovbjerg Jensen
på 23 år til gengæld. Hun var
blandt de festivalgæster, der var
trætte af, at forbuddet ikke respek-
teres.

- Det er fedt at kunne gå til kon-
cert uden at blive røget til, og det
er ikke i orden, at folk ikke over-
holder forbuddet, sagde hun.

Selv om gæsterne pulsede videre,
havde festivalens arrangører ikke
planer om at gribe til hårde sank-
tioner som at klippe armbånd.

- Vi har valgt en stille og rolig
strategi, så vi skilter meget og bare
beder folk pænt om at gå uden for,
siger Roskilde Festivals talsmand,
Esben Danielsen. Andre festivaler
skyder cigaretter ned med vandge-
værer. Det er og bliver ikke nød-
vendigt i Roskilde, mener han.

- Vi synes ikke, det er så alvorligt.
Når vi er igennem i år og næste år,
vil folk være vant til rygeforbud-
det, ligesom det er sket på barer og
caféer, lød det fra Esben Danielsen.

Festivalgæster
trodsede
rygeforbud

Nøgenløb. Så blev
Magnus vippet af pin-
den. Roskilde Festi-
vals store publikums-
træffer fik i år en ny
vinder.

ROSKILDE. Armene gik i
vejret, og tissemanden flag-
rede, da den 19-årige Mads
Erik Bech vandt dette års
nøgenløb på Roskilde Festi-
val. Det lykkedes ham der-
med at vippe de tidligere års
vinder, Magnus, af pinden.
Helle Koldkjær kunne 
bryste sig med at være den
kvindelige vinder.

Igen i år var der stimlet et
utal af tilskuere  sammen
om løbebanen ved Agora L
på festivalens campingom-
råde. Interessen for idræt
trives på Roskilde Festival,
der ellers er indbegrebet af
alt det, som sundhedsmyn-
digheder og misbrugskonsu-
lenter advarer imod. Også
medierne har opprioriteret
sportsdækningen på Roskil-
de Festival. Fotografer kæm-
pede om at komme tættest
på de smukke unge menne-
sker, formentlig fordi de her
havde muligheden for at
studere anatomien ned i de-
taljer, hvilket man ikke har
ved et almindeligt atletik-
stævne.

- Tøj er overvurderet, sag-
de den kvindelige vinder,
Helle Koldkjær, da hun efter
løbet blev interviewet af
Roskilde Festivalradio.

Den nøgne Mads Erik
Bech storsmilede og konsta-
terede, at han var »The Itali-
an Stallion«.

Efter en æresrunde satte
de nøgne løbere sig ned i en
cocktailbar, hvor der var
happy hour.

Tøj er overvurderet

20 veltrænede mænd og kvinder havde i år meldt sig til nøgenløbet i Roskilde. Som altid var der mødt
mange, mange tilskuere samt pressefolk op for at dække begivenheden.

(Fotos: Lea Meilandt Mathiesen/Scanpix)

Her får vinderen Mads Erik en krammer. I år havde Roskilde Festival fået sin helt
egen nøgenlejr, hvis ypperste mål er at løbe af med sejren i årets nøgenløb.

Til højre: Queen
Ifrica - en af de få

kvindelige reg-
gae-sangere - på

Odeon Scenen.

Til venstre: Ban-
det Raunchy op-
trådte med mu-
skuløs trash me-
tal på Odeon
Scenen. (Fotos:
Michael Botha-
ger/Scanpix)

Sune Wagner
fra The Ra-

veonettes på
Arena Sce-

nen.


