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Årets bedste lejr
Kåring. Indbyggerne i Camp Crazy
Legs jublede, da de fik titlen som
årets lejr ved Roskilde Festival.
Kærlighed har ført dem øverst på
skamlen.

ROSKILDE. Øllene og sprutten står linet op hos
Camp Crazy Legs. - Kom og få noget at drikke.
Det er på vores regning, lyder det fra lejren. Den-
ne form for venlighed var lige præcis det, der
skaffede Camp Crazy Legs titlen som Årets Lejr på
Roskilde Festival.
- Camp Crazy Legs går forrest i forhold til at

promovere glæde, imødekommenhed, opfindsom-
hed og internation mellem festivalens gæster. Vi
vil hædre en lejr, der gør noget ekstraordinært for
stemningen på campingområdet, lyder det fra
dommerpanelet bag konkurrencen.
Lige siden Roskilde Festivals hegn blev væltet

for godt en uge siden, har Camp Crazy Legs invi-
teret til fest hver aften tæt ved campingområdets
G-tårn. I alt har de givet 66 liter øl og vin kvit og
frit til tilfældige forbipasserende - kun af kærlig-
hed.
- Vi har haft denne camp på festivalen siden

2006. Det er dejligt at få ros for, at man egentlig
bare gerne vil øse en masse kærlighed ud over
folk, siger Janne Nielsen fra Camp Crazy Legs.
Særligt er campen blevet kendt - og berygtet -

for at vægge de øvrige finalister i konkurrencen
klokken seks hver morgen ved hjælp af deres om-
fattende musikanlæg - kun af kærlighed. I 2008
satte campens medlemmer sig sammen og om-
dannede sig til en forening med 18 folk i besty-
relsen og 34 menige medlemmer. Janne Nielsen er
campens PR-manager, hvilken »hun egentlig har
klaret ret så godt i år«, hvis hun selv skal sige det.
- I vores vedtægter står der, at alle skal have

det godt. Det er det eneste, vi tænker på, når vi
tager vores musikanlæg under armen og rykker
vores fester og sprut ud til folk for at feste med
dem, der hvor de er, siger Janne Nielsen.
I alt har der været tilmeldt 110 konkurrencen.

Nummer to blev Camp Brokeback.
Hans Christian Davidsen

hcd@fla.de

Luksus er på vej
I fremtiden vil der være helt an-
derledes behagelige forhold på
Roskilde Festival. Allerede nu kan
man indlogere sig i en luksuscamp.

ROSKILDE. Efter et par dage på Roskilde Festival
rammer en markant lugt næseborene, når man
venter tæt op af de andre festivalgæster i de me-
get lange køer til ølboderne, de endnu længere
toiletkøer og den tæt pakkede menneskemængde
til koncerterne. Den særlige Roskilde-lugt af 
uvasket hud, armsved og ølsjatter. Men fremti-
dens festivalgæster dufter anderledes rent, vur-
derer fremtidsforsker Klaus Æ. Mogensen fra In-
stitut For Fremtidsforskning. Festivalgæsterne har
også sovet i en rigtig seng, og de har fri adgang
til træk-og-slip.
- Tendensen er nok, at de unge mennesker ikke

er så meget for at ligge på den bare jord. De er
blevet mere magelige, luksuriøse og forfængelige,
siger Klaus Æ. Mogensen.
For fremtidens unge gider ikke længere gå på

kompromis med hverken renlighed eller magelig-
hed for at gå på festival. Og de kommer til at
rynke på næsen af festival-dinosaurernes gamle
vaner.
- Vi kan for eksempel forvente, at der ikke er

folk, der bare står og pisser alle mulige steder. Det
vil simpelthen blive opfattet som værende for
primitivt, siger Klaus Æ. Mogensen.
Allerede nu kan man betale ekstra for at indlo-

gere sig i en luksuscamp, hvor græsset er grønt,
bad og toiletforhold er opgraderet, og der er gra-
tis trådløst internet. Her findes også et enkelt ho-
tel med otte eftertragtede værelser, og dem kom-
mer der flere af de kommende år, vurderer frem-
tidsforskeren.
Men det er ikke alle, der drømmer om bløde

senge, rene kroppe og hvide toiletbrædder. For
nogle er teltet, truckerbadet og de mobile toilet-
ter en del af charmen ved festivallivet.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Opdateringer. Den so-
ciale mobiltjeneste
Foursquare var popu-
lær på Roskilde Festi-
val. Der gik prestige i at
kunne vise sine venner,
hvor man var, og hvad
man lavede.

ROSKILDE. Mobiltjenesten
Foursquare fik sit store gennem-
brud på årets Roskilde Festival.
Foursquare er en hurtigt voksen-
de netværk, hvor man på nettet
kan følge sine venners gøren og
laden i den virkelige verden, i
takt med at de sender opdate-
ringer fra deres mobil. Altså en
slags Twitter møder Google
Maps. Og det er et hit at kunne
følge vennerne på festivalen.
- Foursquare er kimen til no-

get, der kommer til at fylde rig-
tig meget i fremtiden på festiva-
len, siger festivalens udviklings-
chef Esben Danielsen, som også
selv har oprettet en profil.
Foursquare-brugerne sender

opdateringer fra deres mobil -
eller rettere »checker ind« for-
skellige steder, så vennerne kan

se, hvor de har været. Samtidig
får brugerne tildelt små præmi-
er, når de for eksempel har chec-
ket ind 50 steder. Hvis man er
den person, der har besøgt et
sted flest gange, bliver man ud-
nævnt til »borgmester« på Ros-
kilde Festival.
Esben Danielsen selv checket

ind næsten 200 steder, fik om-
kring 40 venner og er blevet til-
delt en halv snes præmier.
I alt poppede 50 poster op på

Foursquares kort omkring Roskil-
de. For eksempel havde 276 gæ-
ster checket ind 562 gange foran
Orange Scene. Ifølge Esben Da-
nielsen er Foursquare et eksem-
pel på festivalgæsternes egne
initiativer til, hvordan man kan
få legebørnene frem i hinanden,
og den slags bliver der meget
mere af på fremtidens festival.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Foursquare var årets hit

ROSKILDE. En 37-årig tysk
mand blev anholdt af politiet,
efter at han havde filmet tis-
sende kvinder ved toiletterne
på Roskilde Festival. Amatør-
videofotograf havde rettet sit
kamera mod kvinderne, når de
havde sat sig på hug for at
tisse i græsset ved siden af de
opstillede toiletter.
Den tyske mand blev tilba-

geholdt af festivalens egne
vagter, indtil politiet kom til
stede og anholdt ham.
Tyskeren bar på en taske,

hvori han på snedig vis havde
installeret et skjult videoka-
mera. Med det skjulte kamera
kunne han ubemærket filme
kvinderne, der forrettede de-
res nødtørft, når tisse-trangen
blev for stor.
Den 37-årige mand blev an-

holdt efter et tip fra en 21-
årig kvinde, som havde set vi-
deokameraets linse glimte og
derved fattede mistanke til
manden. hcd@fla.de

Tysker
filmede
tissende
kvinder

Anmeldelse. Pompøse
Muse gav en stor kon-
cert med substans. Det
ny album fyldte dog
ikke særligt meget.

ROSKILDE. Lørdagens hoved-
navn på Roskilde Festival var
det britiske band Muse, der se-
nest gæstede Roskilde i 2007. 
Muse er lig med en forunder-

lig og vidunderlig blanding af
alternativ rock, progressiv rock,
klassisk musik, electronica og
heavy metal med fascinerende
skift fra ballader til det hårdt-
pumpede, hvor bassen og trom-
merne sætter sig tungt på lyd-
billedet.
Konspiration, depri, under-

gang og paranoia gennemsyrer
de to albums »Origin of Symme-
try« og »Absolution«, ofte med
en pompøs lyd. Dertil kommer
forgrundsfigur Matthew Bella-
mys stemme, der svinger fra fal-
set til råt og desperat. 
Med de to seneste albummer,

»Black Holes and Revalations«
(2006) og »The Resistance«
(2009) er Muse nået ud til et
bredt publikum, hvilket nok ret-
færdiggør bandets optræden på
orange Scene på det højhellige
tidspunkt klokken 22.30 lørdag
aften.
Men mange af de dansende

oplagt-til-fest publikummer og
anmeldere kunne næsten ikke
undgå at få Muse lidt galt i hal-
sen. For bandet og især for-
grundsfigur Bellamy har en ind-
advendt optræden, og derfor
ville nogle kunne opfattet det
sådan, at Muse spillede mere for
sig selv end for publikum. Det er
efter min mening en grov fejl-
antagelse. Det ligger i sagens

natur, at Muse skal spille sådan.
Det er bandets stil.
På sætlisten var både numre

fra »Origin of Symmetry« og
»Absolution« og de to nyeste
plader, omend lidt færre fra
»The Resistance«, end man hav-
de kunnet forvente. Jeg gider
ikke høre live-numre, der ligger
så langt fra albummerne, at de
er flade og ukendelige. Og om-

vendt vil jeg også gerne høre
materialet tilsat så megen live,
at det giver dem det ekstra pift i
forhold til indspilningerne. Det
fik man sandelig også, og måske
er jeg inhabil, når jeg er så stor
Muse-fan, at jeg er nødt til at
give dem fem guitarer for kon-
certen på Roskilde. Muse har
bare substans, og der havde væ-
ret tilstrækkeligt med gode san-

ge til langt mere end den halv-
anden time, koncerten varede.

Roskilde Festival: Muse på
Orange Scene lørdag aften.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Pompøse Muse

Matthew Bellamy fra Muse er ikke manden med det helt store kontaktbehov. Det meste af tiden på en
scene er hans øjne lukket, og Muse er pr. definition meget indadvendt.

Disse fire herrer havde lavet deres egen lille model af Orange Scene.
Også her kunne man markere sig på Foursquare.
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