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Biografer nord
for grænsen
Biografen, Tønder
ZOOMERNE
fredag-søndag kl. 16.
TRANSFORMERS
fredag og søndag-torsdag
kl. 18 og 21. lørdag kl.
20.30.
ICE AGE 3D - dansk tale
fredag kl. 16 og 18. lørdag
kl. 15, 17 og 19. mandag-
torsdag kl. 18 og 20.
SORTE KUGLER
fredag kl. 16 og 20.30. lør-
dag kl. 18 og 21. søndag
kl.16, 18 og 20.30.

Kosmorama, Haderslev
ICE AGE 3D - dansk tale
fredag-søndag kl. 14.30,
16.30 og 18.30. mandag-
torsdag kl. 16.30 og 18.30.
ZOOMERNE
fredag-søndag kl. 15.30.
SORTE KUGLER
fredag-torsdag kl. 17.30.
SE MIN KJOLE
fredag-torsdag kl. 19.30 
og 21.15.
TRANSFORMERS
fredag-torsdag kl. 20.30.

Kinorama, Aabenraa
ICE AGE 3D - dansk tale
fredag-torsdag kl. 15, 17 og
19.
SE MIN KJOLE
fredag-torsdag kl. 18 og
21.
SORTE KUGLER
fredag-torsdag kl. 16.
TRANSFORMERS
fredag-torsdag kl. 20.

Kinorama, Sønderborg
ANTICHRIST
fredag-torsdag kl. 18.30.
ICE AGE 3D - dansk tale
fredag-torsdag kl. 15 og
17.
ICE AGE 3D - original
fredag-torsdag kl. 19.
PUBLIC ENEMIES
fredag-torsdag kl. 20.30.
TRANSFORMERS
fredag-torsdag kl. 15.30 og
21.

Biograflisten gælder fra og
med i dag til og med tors-
dag denm 9. juli.

Se min kjole.

Public Enemies.

Ice Age 3D.
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Et natligt favntag i camping området. Roskilde Festival er et eldorado for dem, der gene vil have sex. Og hvem vil ikke det in den al-
der her?

Harrys Gym
spiller i Pavilion
Junior.

Kira Kira i ak-
tion på scenen

i Pavillon 
Junior-teltet.

Hans Chr. Davidsen
til Roskilde Festival

Amoriner. Center for Sex
og Sundhed er klar med alt
fra glidecreme til vibratorer
på Roskilde Festival. Viagra
er her dog ikke noget af.

ROSKILDE. Det er ikke usædvanligt for
en ung single festivalgæst, mand såvel
som kvinde, at komme igennem to til
tre sexpartnere i løbet af en firedages
Roskilde Festival. Der er amoriner og
sprut i luften, og hverdagens regler
trænges i baggrunden under festiva-
len, der handler mindst lige så meget
om fest, ballade og fællesskab som om
musikken, der spiller på scenerne.

Det skriver Center for Sex og Sund-
hed fra Roskilde Festivalen.

- Jeg kan næsten aldrig finde ud af
at score til hverdag, siger Alf, en lang-
håret og meget glad festivalgænger på
campingarealet.

- Jeg er faktisk ret genert, selv om
jeg måske ikke virker sådan lige nu.
Men alt er anderledes på Roskilde. Det
føles helt naturligt at snakke med pi-
ger, jeg aldrig har mødt før, og pludse-

lig kan jeg score, siger han til Ekstra
Bladet.

- Ting, der aldrig går normalt, er

pludselig helt i orden – som nøgenlø-
bet for eksempel, mener Morten og
tænker med længsel tilbage på den-

gang, han lå i en lejr, som kørte en
scoringskonkurrence baseret på vægt:

- Den fyr, der havde scoret flest kilo
kvinde i slutningen af festivalen, hav-
de vundet. Så hvis man var bagud søn-
dag eftermiddag, var det bare med at
»finde to store trunter og tage dem
med ned i teltet!«.

Det er altså ikke hæmninger, der er
pakket i rygsækken, når folk drager til
festival. Der er en mere løssluppen at-
titude til sex og scoring, og derfor er
der mange af de kærlige gæster, som
ikke tænker sig så godt om, når de
dyrker sex. I forvejen er danske unge
rigtig dårlige til at beskytte sig mod
kønssygdomme og uønskede gravidi-
teter, og hver fjerde af dem har haft
en kønssygdom, før de er fyldt 25.
Derfor gør Roskilde Festival lidt ekstra
for at minde om, at sikker sex er en
god ide.

Ligesom sidste år er Center for Sex
og Sundhed til stede med en bod på
festivalpladsen, hvor man kan købe
kondomer, glidecreme, vibratorer og
andet vigtigt festivalgrej - dog ikke Vi-
agra. Alle indtægter fra boden går til
bekæmpelse af Hiv, aids, klamydia, og
andre sexsygdomme, skriver Center for
Sex og Sundhed. hc@fla.dk

Her får de generte også sex
Flere hash-sigtelser på Roskilde
Fjollertobak. Flere festi-
valgæster er sigtet for at
overtræde narkotikalov-
givningen ved at have
hash på sig.

ROSKILDE. Der er ikke langt mellem
både hashrygerne og hashsælgerne
på årets Roskilde Festival. I kombi-
nation med duften af urin, støv og
madboder blander den sødlige duft
af hash sig i luften, og både i lejre
og ved de åbne områder er der
mange tilbud om at købe joints.
Adskillige festivalgæster er allerede
sigtet for at overtræde narkotika-
lovgivningen ved at besidde eller
ryge hash.

- Vi har taget folk med et par
gram og op til cirka 30 gram. Der
er nul tolerance over for hash til
eget forbrug, men vi tager mest fat
i dem, der åbenlyst gør det ved
pladserne. Vi går ikke ind og tøm-
mer lommer på dem, der for ek-
sempel sidder og ryger i teltet, si-
ger afviklingsleder hos politiet på
festivalpladsen Per Heide Sørensen.

Antalsmæssigt minder politiet
opdagelser om sidste år, men ind-
holdet er forskelligt. Sidste år be-
slaglagde politiet også kokain, he-
roin, ecstasypiller og LSD, men ind-
til videre har politiet ved årets fe-
stival ikke fundet nogen hårde
stoffer.

De hashrygende festivalgæster
får en bøde for at overtræde nar-
kotiklovgivningen. hc@fla.dk
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