
Roskilde Festival.
Dåseøl er atter tilladt
på festivalpladsen i
Roskilde. Arrangører-
ne forventer ikke, at
de ender som kaste-
skyts.

ROSKILDE. For andet år i træk
har Roskilde Festival valgt at
ændre reglerne for, hvilke
drikkevarer gæsterne må
medbringe på selve festival-
pladsen.

Sidste år ændrede festivalen
reglerne, så det kun var tilladt
at medbringe tomme embal-
lager.

Men det medførte først
protester og siden demonstra-
tioner fra især den studerende
del af publikum.

De var vant til at medbringe
egne drikkevarer i åbne em-
ballager som engangskrus el-
ler plastflasker, hvor halsen
var skåret af.

Undervurderet
- Vi havde helt klart under-
vurderet, hvad det betød for
publikum. Og også internt fik
vi for mange tilbagemeldinger
om, at det ikke fungerede, er-
kender festivalens talskvinde,
Christina Bilde.

Derfor er reglerne nu æn-
dret til en tredje udformning.

- Du må tage en beholder

med ind på maksimum en
halv liter. Det må godt være
en lukket beholder, og det må

godt være en dåse. Men den
må ikke være af glas, fortæller
Christina Bilde sammenfat-

tende om de nye regler.
Muligheden for at medbrin-

ge en lukket beholder på op
til en halv liter er ny og gan-
ske uortodoks. En lukket øldå-
se eller sodavandsflaske er
nemlig et særdeles hårdtslå-
ende våben, hvis det bruges
som kasteskyts.

Må ikke medbringe glas
- Vores erfaringer er, at folk
ikke smider med de lukkede
emballager, konstaterer Chri-
stina Bilde.

Hun mener ikke, at musiker-
ne bør frygte for deres førlig-
hed, hvis publikum skulle vise
sig utilfreds med deres optræ-
den.

- Du kan jo finde rigtig
mange ting på festivalpladsen,
du kan kaste med, og derfor
har vi også sagt, at man ikke
må tage glas med ind. Men vi
har ikke vurderet, at den luk-
kede emballage udgør en sik-
kerhedsrisiko, forklarer Chri-
stina Bilde.

Hun håber, at festivalen

med de nye emballageregler
har fundet et simpelt system,
som er nemt for både gæster
og vagter at forstå såvel som
acceptere.

- Vi forventer, at det bliver
meget lettere at håndtere. Og
da vi har lagt op til, at det er
pantbelagt materiale, man
kan tage med ind, så skulle
der også gerne være taget
højde for affaldshensynet,
forklarer talskvinden.

hcd@fla.de
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Øl i badebassi. Øllet hældes ned gennem en slange, så det ryger direkte ned i maven. Resultatet er,
at personen for enden af slangen bliver stangberuset i løbet af få minutter.

Nok ikke lige det et fire-årigt barn havde håbet på at finde i sit
soppebassin. Men dise unge mænd glæder sig over nu at kunne
tage dåser med ind på festivalpladsen i Roskilde.

Der dyrkes også idræt på Roskilde Festival. Her er det i disciplinen udspring ved badesøen, der
sidste år blev lukket, fordi den blev for ulækker. Måske søen står distancen i år.

(Næsten) alt er tilladt på Roskilde Festival. Viol man drikke øl med numsen bar i baren, er det
helt i orden. De to ungersvende her har været en tur i badesøen og er gået på land for at læske
sig lidt.

Comeback til dåseøl på Roskilde

Hans Christian
Davidsen i Roskilde


