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ROSKILDE. Ti festivalgæster
overmandede på Roskilde Fe-
stival en mand ved Cosmopol
Scenen. De tog ham på fersk
gerning, da han var i færd
med at fotografere tissende
piger og kvinder.
De havde forinden set ham

fotografere kvinder, der sad
og tissede op ad et træræk-
værk i nærheden. Da de over-
faldt manden, fandt de en lille
juicebrik på ham, hvori han
havde monteret et lillebitte
kamara.
Der var lynchstemning i luf-

ten. Ifølge vidner på stedet
kom en af de forulempede pi-
ger løbende til og sparkede
gerningsmanden i hovedet.
Det lykkedes dog at undgå

den helt slemme selvtægt,
indtil politiet nåede frem.
Politiets vagthavende på fe-

stivalspladsen bekræfter op-
trinnet, men politiet lod man-
den gå, da det ikke havde til-
strækkeligt bevis mod ham.
Sidste år blev en tysk festi-
valgæst anholdt for at opta-
get hemmelige videoer af
kvinder, når de sad og tissede. 
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Fotograf lå
på lur efter
tissende
piger

Festival-kritik. Middelmå-
dig, profilløs og høj kvali-
tet. Tre uenige anmeldere
ser tilbage på ugens musik
i Roskilde.

ROSKILDE Festival har ikke formodet
at overraske positivt på musikfron-
ten. Sådan lyder konklusionen fra
flere anmeldere på festivalens sidste
dag.
- Overordnet set har det været et

middelmådigt musikår. Der er ganske

enkelt for langt mellem snapsene, si-
ger Erik Jensen, musikredaktør for
Politiken, og tilføjer:
- Roskilde trænger til nye visioner

og nye, kreative tiltag.
Det bakker Berlingske musikredak-

tør op om.
- Roskilde er blevet profilløs, og

det har været særlig markant i år, si-
ger Thomas Søie Hansen.
- De unge vil helst stå og glo på en

DJ - og det kan de lige så godt gøre
til Distortion eller i Sunny Beach,
fortsætter han.
Han fremhæver til gengæld navne

som James Blake og Ofwgtka og op-
fordrer festivalen til at droppe »dino-

saurerne« og booke flere af den slags
navne næste år.
- Der har været forbløffende få af

de navne, der har ét ben i under-
grunden og ét i overgrunden, selvom
det tydeligvis er den slags, folk vil
høre, siger musikredaktøren.

Men ikke alle ser tilbage på Roskil-
deugen med negative briller. Hos
musikmagasinet Soundvenue er
chefredaktør Nicolai Torp langt fra
enig med de øvrige anmeldere.
- Roskilde har haft et virkelig

stærkt program med meget høj kva-
litet, og mange af de seneste to års
allerbedste plader har været repræ-
senteret, siger Nicolai Torp og tilfø-
jer:
- Jeg kunne da godt tænke mig en

enkelt headliner eller to mere næste
år, men synes ellers, at Roskilde skal
fortsætte strategien med at booke
stærke bands frem for store navne,
fortsætter han.

Alle tre anmeldere er dog enige i
en ting: Deadmau5, der spillede nat-
ten til søndag, har været årets flop
på Roskilde.
- Det var et forsøg på at skabe en

klubfest foran Orange Scene, men
det mindede mere om en ferie i Syd-
europa, siger Nicolai Torp, og Ber-
lingskes musikredaktør bakker op:
- Mage til jydetechno har jeg ikke

hørt længe. Det er langt under Ros-
kildes standard, siger Thomas Søie
Hansen.

hcd@fla.de

Anmelder: Roskilde uden profil

Festival-forplejning.
Madkulturen har ud-
viklet sig voldsomt de
sidste 30 år, men spa-
ghetti med kødsovs
har altid været et hit.

ROSKILDE. Madkulturen har
udviklet sig drastisk gennem
de sidste 30 år, og det afspej-
ler sig også på Roskilde Festi-
val. Burgere og hotdogs har
fået konkurrence fra sushi,

vegetarretter og afrikansk
mad, men der er stadig mad,
der sælger lige så godt nu
som for 30 år siden.
Dengang startede Himmelev

Volleyballklub en bod med
spaghetti og kødsovs, og den
har siden været et fast og po-
pulært indslag på festival-
pladsen.
- Det er hurtig mad, og det

er mad, der ligger tungt. En
burger holder måske i to ti-
mer, og så skal der noget nyt
ned. Der holder kødsovsen
længere, forklarer Vibeke
Hansen fra Himmelev Volley-

ballklub.
Hun har været med i spag-

hettiboden, siden den starte-
de.
- Det har altid været en

succes. Stort set alle menne-
sker - selv de kræsne - kan
godt lide spaghetti og kød-
sovs, konstaterer hun.

Millionomsætning
Da boden startede for 30 år
siden, omsatte den for be-
skedne 65.000 kroner. I dag
har salget rundet millionen.
Mens retten alle dage har

været den samme, er opskrif-

ten løbende blevet justeret.
Blandt andet valgte volley-
ballklubben efter råd fra ken-
diskokken Claus Meyer at
komme hvidvin i kødsovsen.
På under et døgn er der i år

afsat 7000 portioner, og for-
ventningen er at gentage sid-
ste års salg på 36.000 portio-
ner. Til det formål er der ind-
købt 4125 kg spaghetti og
2750 kg oksekød.

20-30 festivalgæster stod i
kø foran boden. En af dem var
Sabrina Andersen, der ventede
på sin tredje portion.
- Jeg er træt af den fesne

mad, der ellers bliver serveret
på festivalen. Spaghettien her
er ordentlig mad - ligesom
den man får derhjemme, for-
tæller hun.
Et andet sted i køen står

Rasmus Levinsen. Han er kom-
met på festivalen i fem år og
har hver gang besøgt spag-
hettiboden. Sidste år var det
første, han gjorde, da festival-
pladsen åbnede, at løbe hen
til boden.
- Der er ofte virkelig lang

kø, men det er værd at stå i
kø for, fortæller han.
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Festivalgæster har spist spaghetti i 30 år
Hans Christian
Davidsen i Roskilde

Roskilde Festival er en
emotionel rutsjetur, som
kan skabe ensomhed hos
ellers velfungerende unge.

ROSKILDE. Ikke alt var fest og farver
på Roskilde Festival. For nogle gæster
strakte den mentale rutsjebanetur sig
ud over aftenens koncerter og morge-
nens tømmermænd.
Den frivillige sociale organisation

Ventilen havde for andet år en stand
på festivalen, hvor gæsterne kunne ta-
le ud, hvis der er noget, der trykkede.
Sidste år havde omkring 50 festival-
gæster brug for en snak, og i år så be-
hovet ud til at være uforandret.
- Måske var de blevet uvenner med

kæresten eller deres bedste veninde,
forklarer standens leder, Rillo Rud.
Halvdelen af de gæster, der opsøgte

standen for at snakke, gjorde det på
grund af ting, der skete på festivalen,
mens den anden halvdel blev ramt af
eksterne faktorer som sygdom eller
død i familien.
- Der var en del, der boede i lejre,

hvor de andre drak mere, end de selv
havde lyst til. Eller hvor der blev taget
stoffer, som de ikke vaer trygge ved,
siger Rillo Rud.
Det var dog ikke de samme unge,

der opsøger organisationen på festiva-
len, som til hverdag besøger Ventilens
14 mødesteder rundt om i Danmark.
- Det var nogle andre unge, der op-

søger os i Roskilde. Der er ikke ret
mange af de unge, vi møder til daglig,
der tager på festival, påpeger hun.
- Festivalen er en god fest, og der er

et stort fællesskab. Så hvis du føler dig
udenfor, så bliver det virkelig smidt i
hovedet på dig, siger Rillo Rud og kon-

staterer: - Små ting, som mange godt
kunne have håndteret derhjemme, er
bare sværere at håndtere på en festi-
val.
Vil man som festivalgæst hjælpe en-

somheden og de ubehagelige oplevel-
ser ud af verden, har Rillo Rud et råd:

- Prøv at kigge op tre gange om da-
gen og se, om der er nogen i din lejr,
som går meget for sig selv. Og spørg
så, om de ikke vil med op og høre no-
get musik. hcd@fla.de

Festivalgæster får mentale tømmermænd  
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Selv om langt de fleste festivalgæster oplever musikken, farverne og 75.000 andre gæster som den ultimative fest, kan
det have utilsigtede bivirkninger for enkelte.

Koncert på slot
SØNDERBORG. Organist Frank
Lauge fra Dybbøl Kirke giver i
eftermiddag klokken 16 en
koncert i slotskirken på Søn-
derborg Slot. To af renæssan-
cetidens førende komponister
er på menukortet: Hieronymus
Frescobaldi fra Italien  og ty-
ske Johann Jacob Froberger,
der blev inspireret af samti-
dens italienske musik. (FlA)


