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ROSKILDE. Den slags ting
bør egentlig ikke ske på en
stor festival, hvor musiker-
ne oven i købet får temme-
lig mange penge for at stå
på scenen.

Og det værste var for-
nemmelsen af, at forsange-
ren Axl Rose sagtens kun-
ne gøre det bedre. Det var
helt åbenbart viljen, det
var galt med, da fuldblods
rock and roll-bandet Guns
N’ Roses stod på Orange
Scene på Roskilde Festival
som et af de første navne
torsdag aften.

I den første håndfuld
numre var der så lidt saft
og kraft på Axl Roses
stemme, at han lige så godt
kunne være blevet bag sce-
nen og have ladet bandet
klare det hele rent instru-
mentalt.

I parentes bemærket:
Guns N’ Roses havde i for-
vejen ladet os vente i snart
en time, før de overhovedet
kom ind på scenen.

Derefter var der re-
gelmæssige perioder med
det rene tomgang: Sessio-
ner, guitarblær og lidt
smågrin i mikrofonen. Alt
sammen for at dække over
de mange kostumeskift,
bandet skulle ud for at fo-
retage bag scenen.

Hver gang Axl Rose så
nogenlunde var ved at få
en stemning bygget op ude
blandt publikum, trak han
sig tilbage og overlod tom-
heden til sit band.

Alt det skulle han fak-
tisk have haft en bøde for.

Kunne bedre
Men når så Axl Rose ende-
lig svingede sig op sammen
med bandet, så nåede de
også sammen den mytolo-
giske Guns N’ Roses aura.
Så var det svært at modstå
numre som »Paradise City«
eller »You Could Be Mine«.
For den drønnert synger jo
stadig fantastisk. Det var
disse korte stunder, der var
det fældende bevis: Axl
Rose kunne have gjort det
langt bedre hele koncerten
igennem.

Ind imellem blev der
skudt knaldende fyrværke-
ri langt op i sommerluften
over Orange Scene, og ud-
styret med guitarer, som
lignede fødder, mindede
bandet nogle gange om
Monty Python.

Da det hele så var ved at
være slut sang Axl Rose,
»... all we need is just a
little patience«.

For mit vedkommende
var det desværre ikke nok.

Oven i det hele kan man
tilføje, at bandet ikke lader
hvem som helst fotografere
sig. For eksempel fik foto-
graferne fra bureauer ikke

Axl Rose var en fuser
Roskilde Festival. Guns N’ Roses tog lidt for let på opgaven i Roskilde. Beviserne på 

dette leverede bandet selv, når det i perioder gav den hele armen.

Johan Olen og Magtens Korridorer magtede endnu ikke helt så stor en scenen som den orange i Roskilde.

lov til at komme ind.
Det er dem, især de små

aviser er afhængige af - og
derfor er der ikke et bille-
de af Guns N’ Roses her til
venstre. Man kan ikke kal-
de sådan noget for andet
end arrogant.

Korridorerne
Lidt mere gang i publikum
fik danske Magtens Korri-
dorer så, da bandet åbnede
ballet på Orange Scene.
Forsangeren Johan Olsen
har en mund på størrelse
med Kim Larsens, og det,
der kommer ud af den, er
rigtig godt. Men det var ty-
deligt at Magtens Korrido-
rer endnu ikke helt magte-
de en så stor scene som den
orange. Der skal simpelt-
hen sparkes røv heroppe –
anderledes kan det des-
værre ikke siges på nu-
dansk.

Ellers er Roskilde Festi-
val rigtig godt i gang. I af-
tes var blandt andre Mor-
rissey og Bob Dylan på
programmet – desværre
samtidig med den tyske
rockgruppe Wir Sind Hel-
den, der i hjemlandet er el-
sket for sine højenergiske
koncerter.

Roger Waters lukker
Orange Scene i morgen af-
ten, når han opfører Pink
Floyds »The Dark Side Of
The Moon«.

Bliver ædt op
Vejret er lækkert, men flere
steder kan man mærke, at
Roskilde Festival er ved at
blive trængt på pladsen.
Campingarealet er ved at
blive ædt op af gravema-
skiner i den nærliggende
grusgrav mod syd, og en
udvidelse af motorvejen
truer også festivalen.

Festivalen overvejer at
finde et helt nyt sted, men
erkender, at det er mere
end svært at finde egnede
områder.

-Vi skal have en plads
med mange tekniske in-
stallationer som på
Dyrskuepladsen, hvor fes-
tivalen holder til nu, siger
Esben Danielsen.

Falske billetter
Mens varmen traditionelt
får de gode viljer til at bre-
de sig over festivalen, er
der flere gæster, der er
kommet til Roskilde med
andre hensigter.

Falske billetter florerer
som aldrig før. Svindlere
har printet billetter ud på
deres computer derhjemme
og sælger dem på sortbør-
sen uden for festivalplad-
sen. Roskilde Politi har va-
retægtsfængslet en svensk
billetsælger, der sigtes for
at have solgt over 200 fal-
ske billetter for 2000 kro-
ner per styk.

Vejret var fint og humøret
helt i top, da festivalen
blev skudt i gang.
Meteorologerne lover, at
det bliver ved på den måde
hele weekenden - og så må
man håbe, at musikerne
også kan levere varen.
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