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Roskilde Festival. Avisen
mødte en bibliotekar fra
Flensborg, der var på Ros-
kilde for 25. gang. Det
skulle fejres med sekt og
kransekage. Han boede i
telt i larm og smat hos de
unge - men tog ud til sin
moster i Svogerslev for at
få bad, æg og bacon.

ROSKILDE. Michael Juul Olsen fejrede
sølvbryllup med Roskilde festival i år.
Det var 25. gang, at musikbiblioteka-
ren fra Flensborg Bibliotek var til
Roskilde, og det endda stadig på den
hårde måde: I telt langt pokker i vold
ude ved skaterbanen blandt unge,
han selv kunne være far til. Men,
men. Hver morgen drog Michael Juul
Olsen hjem til sin moster i Svogerslev
for at få et varmt bad, komme så
meget på toilet som muligt og få
morgencomplet med æg, bacon og
hele svineriet.
- Var det ikke for min mosters

morgenbord og brusebad, så ved jeg
heller ikke, om jeg holdt ved, siger
Michael Juul Olsen - der måske end-
da burde kunne trække sin Roskilde-
billet fra i skat som arbejdsrelaterede
udgifter.
- Jeg bruger også Roskilde til at

kunne holde mig up-to-date som
musikbibliotekar. Det er jo ikke hver
dag, man får mulighed for at høre
den slags musik i Flensborg og
omegn, siger han.
Michael Juul Olsen sidder også i

koncertudvalget i Sydslesvigs danske
Ungdomsforeninger.
Første gang, han var på Roskilde,

var i 1978. Han har år efter år været
af sted med sine tre fætre i alderen
fra 35 til 50 år. Han er selv årgang
1961, og hans arbejdsopgave er at
tage billige øl med fra Tyskland. Så

sørger fætteren fra Roskilde for, at
teltet står klart, når Michael Juul Ol-
sen kommer fra Flensborg om onsda-
gen. »En perfekt arbejdsdeling« kal-
der Michael Juul Olsen det selv.

Mosters æbleskivebod
I starten arbejdede han sig til et fe-
stivalarmbånd som medhjælper i sin
mosters æbleskivebod. Mosteren var
engang frivillig medhjælper for den
lokale håndboldklub, mens onklen
arbejdede for fodboldklubben.
- Det var altid sjovt arbejde. Den-

gang var min mosters æbleskivebod
et fast mødested. Sådan et var man
jo nødt til at have før mobiltelefo-
nernes tid, siger han.

Michael Juul Olsen er knap så sik-
ker, han kunne klare mosten på Ros-
kilde - med smat, pisrender og larm i
gaden - hvis ikke, han havde sin mo-

ster.
- Hver morgen får vi køletasken

fyldt op med kolde øl og friske forsy-
ninger i Svogerslev. Det gør Roskilde
festival lidt lettere at komme igen-
nem, smiler han.

Rita vil ikke med
Han ligger i familielejr som en ud af
12 - og med en pavillon i midten til
alt det sociale. Hans bedre halvdel,
Rita, har han ikke kunnet lokke med.
- Ha! udbryder han, da vi spørger,

om hun ikke ville med.
- Nej, hende får jeg ikke med til

Roskilde. Det er jo i telt! Og så skal
man stå i kø for at komme på toilet-
ter - der oven i købet er møgbeskid-

te. Det er ikke lige Rita, siger Michael
Juul Olsen med overbevisning i
stemmen.
De 25 år på Roskilde blev lørdag

fejret med sekt og kransekage. Da
avisen mødten ham på Ovalen i Ros-
kilde, havde han lige nået at høre PJ
Harvey, Portishead og Love Shop.
- Det er kendetegnende, at lejren

trækker mere og mere i forhold til
musikken. Det må vi nok erkende.
Men jeg regner med at kunne blive
ved mange år endnu. Jeg har i hvert
fald ikke taget skade endnu...

hcd@fla.de

Fætter Michael kommer med øl

- Var det ikke for min mosters morgenbord og brusebad, så ved jeg heller ikke, om jeg holdt ved, siger Michael Juul Olsen
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Hans Christian
Davidsen i Roskilde

Flere vidner fortalte efter ulykken, hvordan de så en nøgen kvin-
de falde fra tårnet og beskrev, at det lignede et bevidst fald, el-
ler et fald i narko- eller alkoholpåvirket tilstand. 

Festival-drinks. Politiet advarede mod at
tage drinks fra festivalgæster, man ikke
kender. Fem piger kom gal af sted.

ROSKILDE. Fem piger fik en slem oplevelse på Roskilde Fe-
stival, efter at de drak væske fra et glas, som en fremmed
mand havde givet dem. Pigerne, der er 16-17 års alderen,
fik kramper og blev kørt til sygehuset.
Hvad der egentlig var i glasset, aner politiet ikke. Et

gæt er, at der var tale om narkotika, men det skal først
undersøges, oplyser politiets talsmand, Carsten Andersen.
Episoden skete ved halv fire-tiden lørdag morgen ved
Orange Scene. Først fik to veninder tilbuddet, som de tog
imod, og derefter kom turen til tre andre piger. Ingen af
dem har været i livsfare.
Giveren beskrives som en cirka 30-årig mand. Han har

lyst hår og er cirka 190 centimeter høj. Politiet advarede
ellers stærkt mod at indtage væske fra folk, man ikke
kender. De langfingrede havde i øvrigt travlt, mens de
mange tusinde mennesker festede dag og nat.
I år fik politiet anmeldelser af godt 400 tyverier fra

campingområdet. Det var færre end sidste år, men til
gengæld var lommetyvene i år tilsyneladende blevet mere
aktive. Over 200 mistede penge, telefoner og andre ting
fra lommer og tasker. Niveauet var under det halve sidste
år. hcd@fla.de

Piger fik giftig drik 

Festival-ulykke. En tysk kvindes fald fra svæ-
vebanetårn på Roskilde Festival er en ulykke-
lig hændelse.

KØBENHAVN. En 35-årige kvinde fra Berlin-området i Tyskland,
der søndag blev dræbt, da hun styrtede ned fra Roskilde Festi-
vals 31 meter høje svævebanetårn, trådte selv ud på en plat-
form uden for hegnet, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.
- Der er intet, der tyder på, at der er tale om en forbrydelse.

Vidner har set kvinden træde ud på en platform uden for heg-
net, hvorfra hun er faldet ned.
Ifølge politiet er der tale om »en ulykkelig hændelse«. Det er

stadig ikke lykkedes politiet at finde kvindes pårørende i Tysk-
land, og tysk politi er derfor sat på opgave, siger pressemedar-
bejder ved politiet Carsten Andersen.
Der bliver afholdt et retslægeligt ligsyn. Her vil man tage stil-

ling til, om den afdøde skal obduceres. Både Arbejdstilsynet og
politiet har undersøgt stedet grundigt, og Arbejdstilsynet har
sagt god for tårnets indretning og har ikke fundet fejl ved svæ-
vebanen. Dødsulykken skete klokken 14.33 ved festivalforlystel-
sen Tuborgs Grønne Svævebane. En anden kvinde kom også til
skade ved ulykken. Hun fik tilsyneladende noget i hovedet, som
den omkomne fik revet med, da hun faldt ned. Tårnet ved ba-
nen er 31 meter højt, og forlystelsen - Tuborgs Grønne Svæve-
bane - har været en af de mest omtalte på årets festival.

hcd@fla.de

Tysk kvinde faldt 
fra festivaltårn


