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Hans Chr. Davidsen
til Roskilde Festival

Sex i
søen
Sebastian Bieltz fra Slesvig var med
på Roskilde Festival for anden gang
med Grænseoverskridende Ungdom
under Grænseforeningen.

Hvad var din bedste musikalske oplevelse?
- Trentemøller var en rigtig fed oplevelse. Alle men-
nesker dansede bare vildt. Det var fedt at opleve så-
dan en stemning. 50.000 mennesker dansede bare alle
sammen i samme tempo. Det gav koncerten lidt eks-
tra, at han stod ude blandt publikum de første 20 mi-
nutter – han er jo en stor stjerne, men alligevel kom
han meget tæt på publikum. Det gav en følelsen af,
at han var en del af publikum. Så var det også godt,
at han kom med gæstesolister. Et par timer med ren
techno kan godt blive lidt ensformigt. 

Hvad er det mest beskidte, du har oplevet?
- Når man vågner og bare er gennemsvedt og ikke
har børstet tænder i to-tre dage. Varmen er virkelig
en faktor. Vores teltplads er også bare et fundament
af skrald. Jeg undrer mig over, hvordan man kan
overleve her. På Camping Vest er der helt anderledes
rent, fordi der her er det miljøvenlige projekt »Green
Footsteps«, der blandt andet betyder, at der næsten
intet affald er. På Camping Øst flyder skraldet overalt.

Har du fået nogle god råd af dine forældre, før du
tog til Roskilde?
- Jeg tror, jeg er lidt for gammel til, at man skal give
mig gode råd. Men da jeg var til min første festival,
Hurricane i Niedersachsen, sagde mine forældre, at
jeg skulle sørge for at drikke rigeligt med vand og ik-
ke bare alkohol. Nu er jeg 21 år, så jeg tror, de har til-
lid til mig.

Har du fulgt de gode råd?
- Jeg drikker masser af vand – også når jeg er på vagt
i pantboden, for der sveder man næsten hele tiden.
Man er som et mobilt vandfald. Sveden piber frem
hele tiden.

Hvad er det frækkeste, du har oplevet?
- Det var et par, der havde sex nede i badesøen foran
mange andre mennesker. Men det pudsige er, at in-
gen undrer sig over det. Det bliver ganske normalt på
Roskilde. I det hele taget er det lidt svært at tænke li-
ge nu. Man reflekterer ikke så meget over de ting,
man ser, på Roskilde Festival.

Hvad er den værste oplevelse, du har haft på Roskil-
de?
- At man ikke rigtigt har mulighed for at gå på et no-
genlunde rent toilet. Man ved ikke rigtig, hvad der er
værst – stanken eller synet. Føj, bare synet af et lo-
kum med top på. Eller hvis der har været en mandligt
væsen, der ikke har sat sig ned – selv om skiltene si-
ger, at man skal. Puha! hcd@fla.de

Teltet
koger

Jensine Wilm fra Skovby og Sebastian Bieltz  hører da efter, hvad far og mor siger til
dem - men er måske lidt for gamle til, at man skal give dem alt for mange råd.

Jensine Wilm fra Skovby (Schuby) var
med på Roskilde Festival for første
gang – ligesom andre unge sydslesvi-
gere var hun på festival med Grænse-
overskridende Ungdom under Græn-
seforeningen og arbejdede i pantbo-
den på Campingområde Øst.

Hvad var din bedste musikalske oplevelse?
- Koncerten med Kanye West – det var rigtig fedt.
Den slags musik er rigtig godt at opleve live med en
god scenebelysning og mørket, der sænkede sig over
festivalpladsen. Jeg synes dog, han trak sin Michael
Jackson-hyldest ud til det dødirriterende – også fordi
jeg ikke rigtig har noget forhold til Michael Jacksons
musik.

Hvad er det mest beskidte, du har oplevet?
- Mig selv efter at have arbejdet i pantboden. Jeg var
en blanding af øl og sved, og det var ikke særlig læk-
kert. Da jeg vaskede mit hår, opdagede jeg et stort
støvlag – det faldt simpelthen ud af håret sammen
med vandet. Man føler sig godt nok lidt klam nogle
gange – også på grund af de høje temperaturer.

Har du fået nogle gode råd af dine forældre, før du
tog til Roskilde?
- Hmm – jo... min mor sagde mange gange til mig, at
jeg skulle gå med ørepropper til koncerterne. Jeg
bruger dem da også – bare ikke til koncerterne, men
når jeg skal sove, så jeg ikke hører al den støj og mu-
sik, der ofte varer med helt til om morgenen. Men
jeg tror ikke, at mine forældre er så bekymret. De ved
godt, at jeg kan finde ud af det selv.

Har du fulgt de gode råd?
- Ja, jeg har da i hvert fald ørepropperne med mig.

Hvad er det frækkeste, du har oplevet?
- Man ser jo nøgne mennesker over det hele. Men
det er jo noget helt normalt til Roskilde Festival. Det
er der ikke noget mærkeligt i. Her opleves det egent-
lig slet ikke som frækt. Det hele er så primitivt.

Hvad er den værste oplevelse, du har haft på Roskil-
de?
- Jeg kan ikke finde så mange dårlige ting – men jo,
hver morgen er jeg simpelthen ved at dø. Jeg tænker
bare: Hvordan kan man være herinde i dette hede
telt? Det er ikke til at holde ud, når solen bager så
stærkt lige fra morgenstunden. Man bliver bare nødt
til at stå op, fordi der er så uudholdeligt varmt i tel-
tet. Men man skal jo alligevel op, fordi man ikke vil
gå glip af morgenmaden i vores lejr.

hcd@fla.de
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