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Hvis han ikke havde været prins, var der aldrig en forlagsdirek-
tør ved sine fulde fem, der ville have udgivet prins Henriks bog.
Havde han heddet Jensen, var digtene blevet i skrivebordsskuf-
fen til evig glemsel.

Anmeldelse. Man
kan simpelthen ikke
tage prins Henriks ly-
rik alvorligt. Den er
bare for ringe.

HERNING. Det er en flot bog,
man har i hænderne, når man
sidder med Prins Henriks nye
og tredje digtsamling med tit-
len »Roue-Libre/Frihjul«.
Smudsomslaget prydes af en
af Dronningens fantasifulde
decoupager og indenfor pran-
ger Prinsens monogram.
Der er tydeligvis ofret en

del på udstyret, og det var og-

så helt forventeligt, når det
drejer sig om en udgivelse fra
Poul Kristensens Forlag.
Det er sin sag at skulle tage

stilling til oversatte digte. Så-
dan noget lykkes bedst, når
der er tale om gendigtninger.
Det betyder, at det skal være
digtere, der påtager sig opga-
ven. Aarestrup, Claussen og
Bjørnvig er danske mestre i
faget. Dronningen og Peter
Poulsen har taget sig af prin-
sens fransk, og det er der
mildt sagt ikke kommet stor
kunst ud af.

Hvis han hed Jensen
Læst i oversættelsen er der ta-
le om lyrik, som intet forlag
ville udgive, hvis navnet på
digteren var Jensen. Denne
strofe i titeldigtet kunne være
et eksempel på niveauet: »Min

bagage dufter af lykke/ Den
blæser smerten et stykke./ Ud
i det grønne/ Ud i det blå/ Vil
jeg let om hjertet gå«.

Forgangne tider
Det er ikke bare ubehjælp-
somt, det er også en sprog-
dragt, som stammer fra
længst forgangne tider.
Ord som »kvæld«,

»skælmsk«, »stjerneskær«,
»lærken synger« for »violer i
klynger« er slidt op. Og »hjer-
te« rimer på »smerte« som i
konfirmationssange og 1800-
talslyrik. Det er næsten ikke til
at bære.
Form og indhold er jo ét. Og

de store temaer, som Prinsen
vitterlig tager op, punkteres
fuldstændigt af den sproglige
dragt. Man kan simpelthen ik-
ke tage dem alvorligt. Mit

bedste gymnasiefransk slår ik-
ke til, hvis jeg skal bedømme
den franske version. Men læst
højt fornemmer man liflig
fransk musik. Og så er der jo
generelt en anden og mere
højtsvungen stil i fransk poesi
- ligesom i præsidentens reto-
rik. Men bliver det derfor stor
lyrik? Jeg har mine bange
anelser.

Prins Henrik: Roue-
Libre/Frihjul. Digte. 120 s.
330 kr. (Poul Kristensens
Forlag)

Ole Møller/
Dagbladenes Bureau

red@dagbladene.dk

Prinsgemalens poesibog

Roskilde Festival. Drik øl
gennem en vuvuzela og
find musik, der passer til
humøret med en ny appli-
cation på nettet. Roskilde
er i gang.

ROSKILDE. Vejrudsigten lover tempe-
raturer på over 30 grader celsius, når
der i morgen er nøgenløb i Roskilde.
Men trods solskin og ingen regn, skal
deltagerne i det traditionsrige nø-
genløb på årets Roskilde Festival ikke

regne med at komme tørskoede i
mål.
Som noget nyt er der nemlig ind-

ført en vandgrav i løbet. Inspiratio-
nen er hentet fra Hubertusjagt i Dy-
rehaven nord for København, hvor
den frygtede Magasindam hvert år
gør både heste og ryttere våde.
Samtidig sætter Roskilde Festival -

med venlig hjælp fra Bryggerifor-
eningen -  fokus på, at festivalgæn-
gerne skal drikke vand i varmen. Og
vandgraven ved nøgenløbet skal og-
så få folk til at drikke ud over det at
skabe morskab hos tilskuerne.
- Det bliver jo rigtig varmt i år, og

vi vil gerne sende et signal om, at
man skal huske at drikke vand i var-
men.  Folk skal jo huske ikke kun at
drikke øl og alkohol, og derfor er lø-
berne også forpligtet til at drikke
vand, inden de deltager i løbet, siger
kampagnechef Michael Kelk fra
Bryggeriforeningen, som står bag

initiativet.
Vandgraven bliver 30-50 centime-

ter dyb og kommer til at måle fire
gange fire meter.

Øl gennem en vuvuzela
De udskældte vuvuzela-horn er også
kommet til Roskilde. Mens de ved
verdensmesterskaberne i fodbold

overdøver alt fra lyden af frispark til
de indstuderede fodbold-floskler fra
tv-kommentatorerne, så går det dog
lidt mere lydløst for sig i Roskilde.
Her bruges de nemlig som - ja, hvad
ellers - som en form for ølbong. Øllet
glider sagte ned gennem den lange
slanke hals og ned i svælget på man-
ge festivalgæster - og skaber godt
humør.
Og humør kan som bekendt være

svingende. Derfor kan man også væl-
ge musik efter humør i år. En ny ap-
plikation ved navn Moodagent kan
hjælpe dig til at vælge koncerter på
Roskilde Festival, der passer til den
enkelte festivalgæsts humør.
Det foregår på den simple måde,

at man på nettet justerer fem for-
skellige knapper alt efter, hvor glad,
sur, hurtig og sensuel musikken skal
være.
- Mange festivalgæster har ople-

vet at sidde med det store katalog og

forsøgt at overskue alle kunstnere.
Nogle koncerter giver sig selv, men
Roskilde Festival er jo netop også
kendt for at være stedet, hvor man
opdager ny musik. Noget af det vær-
ste, bortset fra ikke at have scoret, er
at komme hjem fra festivalen og op-
dage, at du missede den fedeste kon-
cert. Det prøver vi at afhjælpe med
guiden, siger Peter Berg Steffensen
Syntonetic, der står bag Moodagent.
Festivalen åbnede i går med blandt

andre When Saints Go Machine og
Gorillaz på Orange Scene. I aften kan
man høre Alice In Chains og Dizzi
Mizz Lizzy og en masse ukendte nav-
ne, der først er på vej frem, men som
helt sikkert får deres store gennem-
brud på Roskilde  - sådan som det
plejer at være.

Det bliver rigtig hedt
Hans Christian
Davidsen i Roskilde

Stemning på teltpladsen i Roskilde. Der bliver bygget meneskepyramider, spillet på tomme flasker, dystet i bordfodbold, bedt til Gud og meget mere. FOTO: TORBEN CHRISTENSEN, SCANPIX


