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ROSKILDE. Den danske
undervisningsminister
Bertel Haarder blev bort-
ført på Roskilde Festival.
Frivillige medhjælpere fra
Folkekirkens Nødhjælp
gav ham bind for øjnene og
førte ham til »slavetårnet«,
hvor han måtte købe sig
selv fri for 70 kroner - der
dog går til et godt formål i
Den tredje Verden.

- 61 år gammel. Nedslid-
te tænder og ikke medlem
af en fagforening. Han kan
højst være 70 kroner værd,
lød det fra slavefangeren.

Folkekirkens Nødhjælp
satte på festivalen fokus
på slaveriet i u-landene.
Det skete med det humani-
tære tema »Act Against
Slavery«.

Da Bertel Haarder blev

ført op i tårnet, mødte han
den tidligere cambodjan-
ske kvindeminister Mu So-
chua, der kunne fortælle
ham, at der i hele verden
lever 23 millioner menne-
sker under slaveri. En stor
del af disse mennesker er
børn og kvinder, og den
primære årsag til slaveri er
fattigdom.

Bertel Haarder ville dog
ikke love mere ulands-
hjælp end sit private bi-
drag.

Ministeren
blev kidnappet

For syvende år var der
nøgenløb på Roskilde Festi-
val, og i år var der for en
sjælden gangs skyld også pi-
ger med.

For at få flere piger til at
stille op havde arrangøren,
Roskilde Festivalradio, udlo-
vet flotte præmier til den
nøgne kvinde, der kom først
over stregen. Det blev Tine,
og hun vandt lækkert under-
tøj, gaver fra Lancôme og en
fribillet til næste års festival.

Eneste påklædning, der
var tilladt, var af sikker-
hedshensyn et par solide sko.
Og man måtte gerne være
dopet - blot det var med
humle og Jamaica-tobak.
Vinderne af fyrenes løb blev
storfavoritten og den forsva-
rende mester fra sidste år,
Magnus.

Ulovlige øl 
Under Roskilde Festival blev
der beslaglagt 52.000 ulovli-
ge øl - det vil sige øl fra
Tyskland, der ikke var be-
regnet til eget forbrug. Heraf
blev de 18.000 øl beslaglagt
ved selve festivalpladser,
hvor handlende solgte øller-
ne fra boder. Resten blev be-
slaglagt ved grænseovergan-
gene til Tyskland, hvor poli-
tiet kunne påvise, at øllene
var beregnet til salg på Ros-
kilde Festival.

Per Jacobsen fra Told &
Skat Sydsjælland oplyser, at
de ulovlige øl kom fra pro-
fessionelle udlændinge og ik-
ke fra almindelige festival-
gæster.

- Den mest populære vare
er Carlsbergs Sort Guld. Der
er mange svenskere på festi-
val, og de vil åbenbart have
det så stærkt som muligt, si-
ger Per Jacobsen.

Slut forbudt
Officielt er hashrygning for-
budt - også på Roskilde Fes-
tival. I virkelighedens verden
blev næsen gang på gang
ramt af røgen fra joints og
chillummer.

Sidste år var der gæster,
der fik armbåndet klippet,
fordi de røg hash, men så
vidt gik det ikke i år.

- Grundlæggende synes vi
ikke, at folk skal ryge hash,
men vi ved jo godt, at de gør
det, siger talsmand Esben
Danielsen fra festivalen.

- Vi lader politiet gribe
ind, hvis der skal gribes ind.
Sidste år klippede vi arm-
bånd for hashrygning, og det
var en fejl. Vi har ikke sat
vagter på posten for at rende
og tjekke folk. Det må politi-
et klare, siger Esben Daniel-
sen.

Ifølge politiet i Roskilde er
der ikke blevet anholdt festi-
valgæster for hashrygning.
Til gengæld var der flere
stærkt berusede øldrikkere,
der måtte en tur ind i festi-
valens »afrusningstelt«.

Få advarsler 
Både politiet og festivalar-
rangører melder om en meget
rolig Roskilde Festival. Der
blev kun udstedt advarsler
til en håndfuld gæster, der
ikke kunne opføre sig or-
dentligt. Nogle gik i gang
med crowdsurfing, et fæno-
men, der har været strengt
forbudt siden tragedien i
2000. De festivalgæster, der
overtrådte reglerne, røg fluks
til en »kammeratlig samta-
le«, hvorefter de fik udskiftet
deres almindelige armbånd
med et særligt »advarsel-
sarmbånd«. Dette armbånd
betød sidste chance.

Nøgenløb

Anmeldelse. Flensborg
Avis bringer fire små
pluk i en kæmpe buket
på 160 Roskilde-navne.
Den store overraskelse
var Black Sabbath, som
56.000 festivalgæster så
flippe ud en varm som-
meraften.

ROSKILDE. Ozzy Osbourne
kan hverken styre sin unger
eller den græsslåmaskine, der
for nogle år siden kørte ham
ned, selv om det var Ozzy selv,
der styrede den.

Men 30 år efter sin stor-
hedstid kan han stadig træk-
ke 56.000 mennesker foran en
Orange Scene på Roskilde
Festival, der ellers gerne siger
om sig selv, at den er en festi-
val med grøde og fornyelse, en
festival for nye og ukendte
bands.

Det lyder umiddelbart selv-
modsigende.

Tusindvis af purunge festi-
valgæster, der ellers har frem-
hævet det store stadionrock-
navn Audioslave og det ame-
rikanske rapikon Snoop Dogg
som deres højeste prioriteter,
står og rocker ellevilde med
på »Iron Man« og »Paranoid«.

Er det frugterne af reality-
programmet »The Osbour-
nes«, den 56-årige galning
høster frugterne af på Roskil-
de Festival? Publikum er to-
talt med, da Black Sabbath
går »fucking crazy« - både
dem, der var teenagere, da
»Into the Void« var et hit, og
deres børn.

Ozzy Osbourne er det ube-
stridte midtpunkt. En mand,
der ser styg ud, men som vir-
ker rar. Men det er de tre om-
me bag ham, der er den musi-
kalske oplevelse: Især guitari-
sten Tony Iommi, hvis riffs
holder denne monumentale
messe kørende på en fanta-
stisk bund af bas og trommer
med Bill Ward og Geezer But-
ler.

Det var ikke Suede
Anderledes er det gået på
Arena-teltet en time tidligere.
Her blev de gamle Suede-kol-
leger Brett Anderson og Ber-
nard Butler genforenet i ban-
det The Tears efter ti års ad-
skillelse. De må have røget en
fredspibe sammen, for det var

gnidninger mellem Anderson
og Butler, der forårsagede
skilsmissen, og Butler trådte
ud lige før, succesen med Sue-
de tog fart.

Desværre kom koncerten til
at stå i skyggen af Suede.
Mange af de 10.000 menne-
sker i teltet var kommet for at
høre en kavalkade af Suede.
Den fik de ikke. Man fik lidt
ondt af Anderson, da han
proklamerede, at koncertens
sidste nummer ville komme.

Ingen reaktion.
- Jeg sagde: Vi spiller kon-

certens sidste nummer, råbte
han.

Hvorefter der kom et stille
høflighedsjubel.

Selv om Anderson sang
fremragende og Butler levere-
de ærkebritisk guitarpop.

Rå rap
Gangsterrapper Snoop Dogg
er ikke den, der synger aller-
mest om en tilpas respektfuld
behandling af kvinder. Allige-
vel hører jeg en teenagepige
på festivalen sige, at han er
sjov.

Var der ikke noget med, at
den danske ligestillings-for-
fatter Hanne-Vibeke Holst si-
ger, at den slags fornedrende
rap ikke hører hjemme nogen
steder - blot med adresse til
danske Niarn?

Det hørte sørme hjemme på
Roskilde. På videoskærmen
var der dømt lovløshed med
hoppende bare babser og pis-
toler, der knaldede skud gen-
nem luften til hans 90er-sange
»Murder Was The Case« og
»Gin & Juice«.

Publikum bællede det i sig i
sommervarmen.

Tungt amerikansk
Rockmusik i bredbåndsformat
blev der også med Audioslave,
der er en sammensmeltning af
den tidligere forsanger i
Soundgarden, Chris Cornell,
og tre forhenværende med-
lemmer af Rage Against The
Machine. 50.000 tilhørere for-
an Orange Scene fik tung
amerikansk rock fra 2005-al-
bummet »Out of Exile« samt -
ikke at forglemme - gamle 
Soundgarden-numre som
»Spoonman«.

Det var, hvad vi havde valgt
ud. Du vil sikkert møde en og
anden, der syntes, at et af de
156 andre bands var meget
bedre.

Monumental messe

Hans Chr. Davidsen
til Roskilde Festival

Undervisningsminister
Bertel Haarder bortføres

som slave til »slavetårnet«
på Roskilde Festival. 

(Foto: Torben Christen-
sen/Scanpix).

Brett Anderson er blevet gode ven-
ner med Bernard Butler. 
(Foto: Ditte Valente/Scanpix)

Ozzy Osbourne findes der kun én af i verden. Black Sabbath spillede på Orange
Scene på Roskilde Festival. (Foto: Kristian Juul Pedersen/Scanpix)

Den amerikanske rapper Snoop 
Dogg. (Foto: Torben Christensen,
Scanpix)


