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Roskilde Festival er som vanligt pla-
get af tyverier. Politiet på festival-
pladsen har fået 63 anmeldelser. Ty-
vene stjæler primært mobiltelefoner
og kontanter.

ROSKILDE. Når
først musikken
spiller, og lunkne
dåseøl præger
Roskilde Festival-
deltagernes be-
vidsthed, bliver
der frit spil for de
ekstra langfingrede.

Ikke alle gæster på årets festival er kommet for
festen og musikken, og her til morgen havde politi-
et allerede modtaget 63 anmeldelser om tyveri.

- Tyvene går rundt i lejrene og udnytter forvir-
ringen, der er hernede, ved for eksempel at gå ind i
andres telte. Og når først folk bliver lidt fulde, er de
måske ikke lige så gode til at holde øje med deres
ting, og så er det nemt for tyvene at gå rundt mel-
lem teltene og stjæle derfra, fortæller afviklingsle-
der på festivalens politihovedkvarter, Per Heide Sø-
rensen til ritzau

På telttogterne er det primært kontanter, ipods,
mobiltelefoner og håndtasker, der forsvinder fra de
retmæssige ejere. En af de uheldige tyveriramte er
Frederik V.R. Petersen, der natten til mandag blev
et par bukser, en pung med 1000 kroner og en mo-
biltelefon fattigere.

- Jeg vågnede om natten, fordi der var en fyr in-
de og rode i mit telt. Jeg råbte, at han skulle stop-
pe, men så stak han af. Jeg troede måske bare, at
han ville stjæle nogle øl. Da jeg vågnede om mor-
genen, virkede det hele lidt drømmeagtigt, men så
opdagede jeg, at han havde taget mine bukser og
smidt min jakke ude foran teltet, siger Frederik.

- Men det har ikke ødelagt min festival, og det
skal det heller ikke gøre, understreger han.

Hvert år er småhapserierne et problem på festi-
valpladsen, men omfanget holder sig nogenlunde
stabilt. Sidste år meldte festivalflokken 770 tyveri-
er, og Per Heide Sørensen forudser et tal i år på
samme niveau.

- Der kommer flere festivaldeltagere de sidste
dage, så der kommer også flere tyverier, siger afvik-
lingslederen.

Han opfordrer derfor gæsterne til at have alle
værdier på sig i enten en mavetaske eller en taske
rundt om halsen. Derudover foreslår han at undgå
at ligne »en million« og være opmærksom på uøn-
skede gæster i nabolejrene.

Sammenligner man festivalpladsen med en dansk
provinsby, ligger rapseriniveauet i Roskilde Festiva-
lens parallelsamfund over gennemsnittet. Samlet
vurderer Per Heide Sørensen dog, at festivalen for-
løber »temmeligt roligt« med antallet af menneske
taget i betragtning. Hans Christian Davidsen

hcd@fla.dk

Tyve
hærger
Roskilde 

Forsanger Niels Bagge og Vinnie Who på Pavillion Ju-
nior scenen.

Festivalgæster i fri leg.Koret »Hero Rat« optræder traditionen tro ved badesøen.

Piger sutter øl, og en cowboy vil hellere end gerne dele sin slange med et par piger. Det manglede da bare. Her åbnes der for hanen. Få mi-
nutter senere er pigerne sikkert til at snakke med.

Grafittimalere shiner plankeværkerne på festivalpladsen op.

FOTO: TORBEN CHRISTENSEN, SCANPIX FOTO: TORBEN CHRISTENSEN, SCANPIX

FOTO: TORBEN CHRISTENSEN, SCANPIX

FOTO: SISSE STROYER, SCANPIX

Et stærkt brand
ROSKILDE. Hvad har Roskilde Festival til fælles med
Irma, Google og Audi? Umiddelbart ikke meget.
Men spørger man branding-ekspert Søren Svarre, er
svaret et andet. Han har med mærkevareundersø-
gelsen Bates Y&R BAV analyseret, hvordan festiva-
len er placeret i danskernes bevidsthed. Hans un-
dersøgelse viser, at festivalen de seneste år har be-
fundet sig i selskab med de absolutte sværvægtere,
når det kommer til at have et stærkt brand.

- Man fristes til at kalde Roskilde Festival for et
ufatteligt stærkt brand – den ligger oppe i mærke-
landskabet, som det vi vil kalde et powerbrand, si-
ger Søren Svarre.

Den vurdering bakkes op af Majken Schultz, der
er professor ved Institut for Organisation på CBS
ekspert i branding.

- Roskilde Festival er blevet et nærmest ikonisk
brand, der er meget mere end bare musik. Den har
gjort det imponerende og er drivende inden for sit
felt, siger hun til Berlingske Tidende.
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