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Roskilde Festival.
Efter at have presset
på i flere dage fik
Anni Jørgensen en
forklaring fra Ros-
kilde Festival, hvor-
for det gik så galt,
som det gjorde i
Astrori-teltet. Her
måtte koncerten med
dj Fedde Le Grand-
aflyses, da der kom
et gevaldigt pres af
mennesker udefra.

ROSKILDE. Der udvikle-
de sig farlige og tumultag-
tige scener ved Roskilde
Festivals Astoria Scene, da
en koncert med den hol-
landske dj Fedde Le Grand
blev afbrudt på grund af et
gevaldigt menneskepres.

Cirka ti minutter inde i
showet fredag aften trak
sikkerhedsfolkene stikket
ud og afbrød midnatskon-
certen, fordi der både var
for mange mennesker pres-
set sammen indenfor i tel-
tet med plads til cirka
3000 mennesker - og uden-
for, hvor tusindvis af utål-
modige festivalgæster
pressede på for at komme
ind.

Presset i teltet blev ikke
mindre af, at der brækkede
en rampe på en tribune tæt
ved udgangen, og de tæt-
pakkede gæster blev fra
scenen bedt om at passe på
hinanden og om at forlade
teltet. Men først efter til-
kaldelsen af ekstra vagter
og en erklæring om, at
koncerten var aflyst, be-
gyndte presset at tage af.

Adskillige festivalgæster
faldt omkuld under den
megen skubben og masen,
men blev hjulpet op af an-
dre festivalgæster. Flere
gæster kom til skade. Først
omkring klokken et, da The
Streets begyndte sin kon-
cert på Orange Scene, kun-
ne koncerten med Fedde
Le Grand genoptages.

- I efterrationaliserin-
gens klare lys, er der ingen
tvivl om, at tilstrømningen
var større, end vi havde

forventet, men da The 
Streets først gik på, var
der ingen problemer, siger
festivalens talsmand, Es-
ben Danielsen.

Roskilde Festival:
Proceduren virkede
- Der er heller ingen tvivl
om, at nogen har oplevet
noget ubehageligt, men vi
har en procedure for den
slags situationer, og vor
bedømmelse er, at den vir-
kede, siger Esben Daniel-
sen.

Den forklaring er en af
dem, der blev mast i men-
neskemængden, ikke enig
i. Anni Jørgensen fra Valby
oplevede den rene panik,
da store mængdemenneske
inde fra Astoria-teltet for-
søgte at komme ud, samti-
dig med at lige så mange
udefra forsøgte at komme
ind i teltet.

- Det gav en kolossal
prop i indgangen, hvor jeg
blev trykket op ad en træ-
væg. Min veninde faldt på
et tidspunkt om i panik-
ken. Der blev trampet på
hende, og  hun fik et knyt-
næveslag i ansigtet under
skærmydslerne, siger Anni

Jørgensen til Flensborg
Avis.

Efter at de to piger var
kommet ud af teltet, hen-
vendte de sig til samarit-
terne, der ekspederede dem
videre til Roskilde Sygehus
i en ambulance. Anni Jør-
gensens veninde fik kon-

stateret trykkede ribben
og fik smertestillende mid-
ler. Hun har stadig meget
ondt og skal de kommende
uger fortsætte med at tage
smertestillende medicin.

- Det var meget ubeha-
geligt det, der skete, og det
var ikke vort indtryk, at
sikkerhedsproceduren var
tilstrækkelig, siger hun.

Efterfølgende har venin-
dens mor ringet til Roskil-
de Festival og er kommet
helt op igennem systemet
til sikkerhedschef Henrik
Bondo Nielsen. Onsdag af-
ten ringede han til famili-
en for at forklare, hvad der
var sket - og hvad der bur-
de være sket.

Var ved 
at blive bange
- Han har givet os ret i, at
ikke alt var, som det skulle
være. Det har været be-

tryggende at få forklarin-
gen. Det er bare ærgerligt,
at den er kommet så sent.
Det var åbenbart nødven-
digt at true festivalens ar-
rangører. Jeg tror, de var
ved at blive bange, siger
Anni Jørgensen.

Hun foreslår, at der sæt-
tes røde og grønne lys op
ved indgangen, og at der
indføres begrænsninger på
antallet af tilskuere, når
populære navne optræder i
teltene. Anni Jørgensen var
også i Astoria-teltet for to
år siden.

- Dengang var det blot et
festtelt. Men i år havde
man valgt at lade store
navne optræde der, og der-
for blev det farligt, siger
hun.

Andre afbrydelser
Fedde Le Grand er manden
bag to danske kunstneres
store hits, Ida Corrs »Let
Me Think About It« og
»The Creeps« med Camille
Jones.
De to sangerinder var gæ-
ster ved koncerten og skul-
le efter planen have afslut-
tet den halvanden time
lange koncert, men da kon-
certen blev genoptaget, gik
de danske stjerner på først
for at sikre, at publikum i
hvert fald fik hørt dem.

Også to andre koncerter
blev ramt af afbrydelser.
Da svenske Familjen - ham
med »Det Snurrar I Min
Skalle« - gik på klokken
tre natten til lørdag, kom
festen så højt oppe at køre,
at sikkerhedsfolkene måtte
afbryde koncerten i to mi-
nutter af frygt for, at det
skulle udvikle sig.

- Vi følger en procedure
om, at scenerne kan give et
pusterum, hvis festen er
højt oppe at ringe, og vi må
konkludere, at der har væ-
ret flere megafester på
Roskilde i år, siger Esben
Danielsen.

Koncerten med Spleen
United var tilsvarende
ramt en fem minutter lang
afbrydelse, men det skyld-
tes tekniske problemer, lige
som det ene højttalertårn
stod af i to minutter til
koncerten med Goldfrapp
tidligere på aftenen.

Hans Christian Davidsen

Kvæstede piger utilfredse med sikkerhed

Adskillige festivalgæster i Roskilde faldt omkuld under den megen skubben og masen, men blev hjulpet op af andre fe-
stivalgæster. Flere kom til skade under koncerten med dj Fedde Le Grande. Billedet her stammer fra Orange Scene.
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Det har været betryggende at få
forklaringen. Det er bare ærger-
ligt, at den er kommet så sent. det
var åbenbart nødvendigt at true
festivalens arrangører. Jeg tror,
de var ved at blive bange.

Anni Jørgensen

”

SKÆRBÆK. Uroen er
brudt ud i Hjemsted
Oldtidspark ved Skær-
bæk, hvor flere nu har
sagt op.

Det er blandt andet
direktør Rigmor Bossen,
formidler Karsten Ju-
stesen og receptionist
Else Christensen, der nu
forlader stedet i util-
fredshed.

De tre retter en skarp
kritik af arbejdsforhol-
dene i oldtidsparken, og
kritikken er rettet di-
rekte mod formanden,
den tidligere borgme-
ster i Skærbæk, Peter A.
Petersen.

Jydske Vestkysten er
kommet i besiddelse af
opsigelsesbrevet fra de
tre fastansatte, og heri
siger de, at det er med
beklagelse, at de opsiger
deres stillinger.

- Men der er ikke an-
den udvej, skriver de til
bestyrelsen og Peter. A.
Petersen, som dog ikke
forstår kritikken.

- Som formand er
man somme tider nødt
til at træffe en beslut-
ning, og det har jeg også
været nødt til. Jeg ved
da godt, at jeg kan have
en humoristisk tone.
Men jeg er helt uforstå-
ende over for kritikken
fra de tre. Jeg har aldrig
nogensinde råbt ad no-
gen, siger han.

Peter A. Petersen me-
ner, at balladen kan
skyldes, at har kigget
kritisk på og spurgt ind
til regnskaberne, som
sidste år gav et under-
skud på 85.000 kroner.

(FlA)

Uro i Hjemsted
Oldtidspark

Janwillem
van de We-
tering. (Fo-
to: Stefan
Puchner,
dpa)

HAMBORG. Den hollandske krimiforfatter
Janwillem van de Wetering er død, oplyser
dpa. Han døde i en alder af 77 år i den ameri-
kanske stat Maine, hvor han har boet de sene-
ste 30 år.

Van de Weterings største succes var romanen
»Massakren i Maine« fra 1979, som han høste-
de den franske litteraturpris for.

Ved siden af sine  psykologiske kriminalro-
maner skrev han også fagbøger om buddhis-
me. I december udkommer post mortem novel-
len »Der Freund, der keiner war« på Rowohlt
Verlag i Hamborg. (FlA)

Van de Wetering død

Boghandlere er 
sure på forlag
KØBENHAVN. Når krimien
til sommerferien skal købes,
går flere og flere på nettet i
stedet for i virkelighedens
boghandel. Samtidig falder
antallet af boghandlere i
Danmark - og butiksdøden
kan stige voldsomt i de kom-
mende år i takt med, at net-
handlen vinder frem. Det
skriver Politiken.

Nogle af dem, der er med til
at skubbe til den udvikling,
er forlagene, som selv har åb-
net butikker på nettet - og
dermed konkurrerer med
boghandlerne. Det får nu
boghandlerne op af stolene.

- Netboghandlerne er vor
største konkurrent i dag, og
det er da grotesk, at ens leve-
randører også er ens værste
konkurrenter. Hvis de fort-
sætter den linje, vil de til
sidst ikke have forhandlere,
for så vil der ikke ligge en
stor boghandel i Købmager-

gade i København eller i
Lyngby Storcenter, siger di-
rektør boghandlerkæden Ar-
nold Busck, Jørn Bach.

For forlagene er med til at
presse prisen i netboghand-
lerne. Man kan i øjeblikket
købe Elsebeth Egholms ny-
este krimi »Liv og legeme« til
209 kroner på Gyldendal.dk,
mens den vejledende pris i
boghandelen er 299 kroner.

Gyldendals administreren-
de direktør, Stig Andersen,
kan godt forstå kritikken,
men siger, at Gyldendal.dk er
en nødvendighed for forlaget.

- Jeg er enig i, at der for
den fysiske boghandel kom-
mer et prispres fra nettet, og
jeg anerkender, at en dygtig
boghandler som ham synes,
det er irriterende, når vi også
er leverandører af bøger. Det
er et strategisk dilemma for
os, men vi er nødt til at være
der, siger han. (FlA)


