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STATS-

MINISTEREN

STORT OG SMÅT
FRA ROSKILDE

ROSKILDE. Panikken var udtalt
især hos flere mandlige festi-
valgæster. Plakater hængt op
på festivalpladsen oplyste om,
at Roskilde Festival 2010 ville
blive 100 procent vegetarisk,
og hurtigt var rygtet spredt.
Farvel til tømmermændsbur-
geren, kyllinge-thairetten og
chili con carnen. Men festiva-
lens talsmand, Esben Daniel-
sen, maner til besindighed og
lover gedigne kødholdige ret-
ter til næste år.

- Festivalen bliver aldrig
100 procent vegetarisk. Vi har
gennem flere år forsøgt at
øge vegetarudbuddet, men vi
sløjfer altså ikke helt kødet,
siger han.

Festivalarrangørerne lader
dog plakaterne hænge, med
mindre de sidder direkte i ve-
jen.

- Det er lige som i andre by-
er - man kan ikke forhindre
folk i at komme med budska-
ber. Og jeg synes da, det er
meget sødt, siger Esben Dani-
elsen.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Festivalgæster
drak knæklys
ROSKILDE. Flotte og farvestrå-
lende ser de ud de selvlysende
knæklys, men de er kun til
pynt. Dog forstod ikke alle
gæster på Roskilde Festival ly-
senes formål og ville have
mere ud af de festskabende
pinde.

- Der var nogen, der knæk-
kede lysene og drikker 
væsken. Der var åbenbart no-
gen, der syntes, det var sjovt
at putte det i munden, og det
er usundt. Man får ondt i ma-
ven, siger festivalens talsmand
Esben Danielsen.

En håndfuld festivalgæster
forsøgte sig med den usunde
drik. Knæklys bliver ofte brugt
til techno-koncerter og de
store fester i campingområ-
derne.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Musikere fik
kreativt afløb
ROSKILDE. Hvis ikke festiva-
lens musikerskare fik afløb for
deres kreativitet på scenen,
kunne de bag scenen skabe
kunst af genbrugsmaterialer.

Den bæredygtige kunst kan
handles på en velgørenheds-
auktion hos lauritz.com frem
til den 9. juli.

Beløbet går ubeskåret til
Green Footsteps, som er festi-
valens egen klimakampagne.
Alle kan byde ind online og
hammerslagene begynder ved
300 kroner.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Også kød til
Roskilde 2010

Anmeldelse. Nu kan man
stikke hånden ind i rovdyret
Liam Gallagher uden at få
den bidt af. Oasis er ikke
længere vrede, unge mænd,
men værd at lytte til i 2009.

ROSKILDE. Rockens store er vilde dyr.
Nogle ender med at blive tæmmet, så
man nærmest kan stikke hånden ind i
gabet – og de bider slet ikke. Efter en
10-15 år er ungdommens vrede væk.
Man kan lige frem invitere dem med
hjem til svigermor, og de sidder pænt
ved bordet, og siger tak for mad. Eller
de ender med at blive parodier på sig
selv. Eller ødelægge sig selv med sprut
og stoffer. Eller det, der er endnu værre.

I midten af 1990erne var brødrene
Gallagher fra Oasis to rigtig vrede unge
mænd. Nogle ville sige arrogante og
grænsende til det ubehøvlede. Og man
troede sørme heller ikke rigtig sine egne
ører, da forsanger Liam Gallagher på
dette års Roskilde Festival spurgte, om
publikum nu havde haft en god aften.
Ja, han sagde tak for bifaldet og var
som en tam missekat, høflig og imøde-
kommende – selv om han så ualminde-
lig cool ud i sin mod-jakke med en tam-
burin, som han af og til lod hænge på
kæben.

Kan nogle huske Axel Strøbye i Mata-
dor, hvor han lige pludselig forvandler
sig fra den brovtende Skjold Hansen til
at blive en undskyldning for sig selv?

Så galt står det heldigvis endnu ikke
til med Liam Gallagher, men han er ble-
vet lidt mere medgørlig med alderen.

Lørdag aften samlede et rekord-stort
publikum sig foran Orange Scene for at
se og høre, om Oasis nu var, var bandet
var engang. Vi startede med at placere
os lidt ude på fløjen, så det hverken
blev for kedeligt eller for farligt. Men
lidt efter lidt var vi en del af menneske-

havet, og fløjen var blevet til en central
midtbane, så mange mennesker stimle-
de til.

Det tidligere så skandaleombruste
band leverede en top-professionel kon-
cert, omend en smule mere sjælsforladt
og lidt mere poleret end tidligere. Det
mest forbavsende var måske, at vi kun
fik  tre – siger og skriver tre – numre fra
det seneste album, »Dig Out Your Soul«.
Resten af aftenens sætliste var sange
fra glansperioden fra 1994 til 1998. Det
vil blandt andet sige »Rock’n’roll Star«,
»Slide Away«, »The Masterplan« og »Live
Forever« samt festnumre som »Cigaret-
tes & Alcohol«.

Guitaristen Noel Gallagher lagde et
tykt og stærkt elektrisk udtryk over
koncerten, og når han selv gik til mikro-
fonen med solosang, nåede det ikke
nær højderne fra gamle dage. Men det

gjorde broderen, Liam, til gengæld. In-
tet at komme efter her.

De tre andre i det nuværende Oasis,
Andy Bell, Chris Sharrock og Gem Ar-
cher, var ikke med i the heydays, men
lydbilledet og sjælen i musikken havde
de dog ganske godt greb om. Mens mi-
ne to festivalvenner valgte at fortrække
og give Grace Jones en chance i Arena,
blev jeg hvor jeg var – og fortrød det
ikke. Måske var farligheden lidt væk,
men omvendt, en Liam Gallagher i godt
humør, det var da noget helt nyt.

Roskilde Festival – Orange Scene, lør-
dag aften: Oasis.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Siger han også
pænt tak for mad?

Noel Gallagher spurgte pænt publikum, om det var tilfreds med koncerten. Helt nye
toner fra manden, der engang var så vred.

H.C. Andersen slog
Aabenraa-løber
ROSKILDE. Sidste års vinder af
nøgenløbet i Roskilde blev væl-
tet af pinden i år. Den 20-årige
Mads Erik Beck fra Aabenraa
har vundet det efterhånden
temmelig traditionsrige nøgen-
løb to gange, men måtte i år se
sig besejret af en løber med det
eventyrlige navn Hans Christian
Andersen.

I alt var cirka 1000 festival-
gæster mødt frem for at følge
løbet, og stemningen var høj li-
ge fra start, hvor der i bedste
landskampstil blev lavet bølge
og talt ned. De fleste løbere var
ligeglade med, om de var nøgne

- og for dem, der begyndte at
vakle i deres tro op til start-
skuddet, stod der en flaske
Gammel Dansk, så de kunne
drikke sig lidt mod til.

Den kvindelige løber hed
Christiane Petersen. Præmierne
var gratis billetter til næste års
Roskilde Festival.

Mads Erik Beck  - der er 100
og 200 meter atletikløber i Aa-
benraa Idræts- og Gymnastik-
forening - må derimod selv
punge ud, hvis han vil med på
næste års Roskilde Festival.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

ROSKILDE. Tunge Beats, oppuste-
lige legeslotte, tågehorn og gum-
mibåde, der crowdsurfede ud
over publikum.

Hiphop-banden Deichkind sat-
te i den grad gang i Odeon-teltet
på Roskilde Festival lørdag aften.
Der var knald på fra start til slut,
og ikke kun det tyske publikum
(der stadig findes på Roskilde 
Festival, selv om det bliver min-
dre og mindre) hoppede med på
gloserne fra Hamborg - også
danskere og svenskere lod hånt
om stemte s’er og hoppede med
til det letforståelige og også let-
genkendelige hiphop.

Deichkind er i pop-afdelingen,
men har nogle herlige flows og
rim, der prikker til samfundets
autoriteter. Der gik ellers i læn-
gere tid rygter om, at Deichkind
ikke ville komme til Roskilde som
planlagt, efter at den musikalske
bagmand, sydslesvigeren Sebasti-
an Hackert, i februar døde i en
alder af blot 32 år. Men gruppen
valgte bevidst at gennemføre de
fleste af sommerens koncerter og
udsendte endog singlen »Luft-
bahn«, som blev optaget blot
halvanden uge, før Sebastian
Hackert døde.

»Luftbahn« var også et af de
numre, som meget elegant - og
også humoristisk - fik løftet pub-
likum under Odeons teltdug. »Ur-
laub vom Urlaub« handler om,
hvordan man nogle gange har
lyst til at tage ferie fra den hekti-
ske feriestemning, et rigtigt fedt
og meget ukompliceret track.
»Arbeit Nervt« og det højenergi-
ske nummer »Voodoo« viste vel
det danske publikum, der måske
ikke kendte så meget til deich-
kind, at der her er tale om pop
med ganske store ambitioner.

Roskilde Festival - Odeon lør-
dag aften: Deichkind.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Tysk tryk 
i teltet


