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Gråvejr glæder festivalgæster
ROSKILDE. Et skydække har i
et par dage skærmet solens
bagende stråler af for de
camperende festivalgæster i
Roskilde, og det lune gråvejr
vækker begejstring hos festi-
valfolket. Weekendens hede-
bølge og solfest har hurtigt
sat sit spor hos de uforsigtige
solbadere.

- Det er rart, at det ikke er
helt så varmt mere, for jeg
nåede at blive solskoldet ef-
ter bare et par timer i solen.
Jeg håber også, at der kommer en lille smule regn, så der ikke
kommer så meget tisstøv, siger Maja Busted.

I den travle samaritlejr gav den ekstraordinære solmængde
også anledning til, at flere campistfolk satte kurs mod de røde
uniformer.

- Vi havde nogen, der glemte at smøre sig ind i solcreme, så
der var nogen, der kom ind og var skoldet. Set fra vores syns-
punkt er det en god temperatur nu, hvor folk kan komme ud
uden at blive forkølede, og solen skinner ikke nok til at gøre
dem solskoldede. Så det er perfekt festivalvejr, siger Lars Ras-
mussen, presseansvarlig i Røde Kors, der står bag samaritboder-
ne.

Solen er dog igen tilbage på fuld styrke over Roskilde Dyre-
skueplads, og termometeret kommer op og vender 25 grader.

- Det er dejligt, når det skiftevis er solskin og overskyet. Så får
man det hele med, siger Peter Jensen, feststemt festivalgæst.

Ugen ud bebuder DMI både skyfrit og overskyet, så indtil vi-
dere bliver Roskilde Festival 2009 vejrmæssigt en vinder.

hcd@fla.de

Roskilde slår dansk billetrekord
ROSKILDE. Udlændingene viger
bort, men danskerne er vilde
med Roskilde Festival i år. Alle-
rede i mandags slog billetsal-
get i Danmark rekord, da an-
tallet af festentusiastiske dan-
skere, der har erhvervet sig bil-
let, kom op på 45.000.

- En god fornemmelse siger
mig, at ligesom udlændingene
har valgt at blive i deres hjem-
land i år, så gør danskerne det
også. Og når de gør det, tager
de i år på festival, siger tals-
mand for Roskilde Festival, Es-
ben Danielsen.

Sammenlignet med tidligere
har mange svenskere og islæn-
dinge, tilsyneladende på grund
af skrantende nationale øko-
nomier, fravalgt den uge lange festtumult og holder sig i år i
festivalsammenhæng inden for hjemlandets grænser.

Samlet er der solgt lidt over 60.000 billetter.
Som noget nyt i år sælger festivalen endagsbilletter til alle fi-

re musikdage, så skabsfestivalgæster også kan få en lille dosis
stemning og musik. Indtil videre er der solgt 2000 endagsbillet-
ter. hcd@fla.de

Polakker udvist efter snyd
ROSKILDE. En polsk mand får formentligt snart en udvisning fra
Danmark i udsigt efter to gange at have snydt sig ind på Roskil-
de Festivalens campingområde.  Polakken blev taget i at vandre
rundt på festivalen armbåndsløs, og politiet eskorterede man-
den væk fra festivalområdet. Med sig fik han en advarsel og en
formaning om at blive væk fra det forjættede festivalland.

- Vi sagde, han skulle smutte, og forklarede ham, hvordan
reglerne er. Det kunne han ikke forstå, og så fangede vi ham et
par timer senere, siger politiassistent i Midt- og Vestsjællands
Politi Morten Millard.

Polakken, der samtidig var fuld, sidder nu i kachotten og ven-
ter på at få afgjort skæbnen for sin ferie i Danmark.

- Han risikerer formentlig at blive smidt ud af Danmark, fordi
han ikke har haft billet og dermed overtrådt reglerne, siger
Morten Millard.

Den anholdte polak lavede samme nummer på Roskilde Festi-
valen i 2006, hvor han fik en bøde. Ud over lidt tyverier er de
første to dage på Skandinaviens største festival forløbet frede-
ligt. hcd@fla.de

STORT OG SMÅT FRA ROSKILDE

Hans Chr. Davidsen
til Roskilde Festival

Julie fra Viby ved Roskilde har
øldepotet i hatten.
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En rigtig pigecamp: »Så kører kussen« er lejrens navn. En plastikdukke med en gøj på John Holmes-længde pryder indgangen til por-
nolejren på Roskilde Festival.

Roskilde Festival åb-
ner officielt i efter-
middag klokken 17.
Men der har allerede
i flere dage været
dømt sex, druk og
sorg over Michael
Jacksons død.

ROSKILDE. Mange svenskere
bliver væk fra Roskilde Festi-
val i år, fordi den svenske kro-
ne er blevet sendt til tælling.
Det er dyrt på den anden side
af Øresund, så de har blivit
hemma.

Det kunne få nogle til at
frygte, at festivalen i år ville
blive helt normal. Men nej, fe-
stivalgæsterne ter og skaber
sig, ligesom de har lyst til, og
der er allerede mange, der er
så fulde, at man skulle tro, de
var svenskere. Selv ordene, der
kommer ud af munden på
dem lyder svenske.

En gruppe piger har slået
lejr i »Camp så kører kussen«
med plastikdukker af mænd,
der er lidt bedre udstyret end
gennemsnittet. Her skal nok
blive trængsel og alarm, selv
om lejren er udrustet med ly-
serøde pornofarver og det,
som enhver med god smag
ville kalde for temmelig
smagløst.

Øl og samleje
Der hældes øl gennem tragter
så store som tubaer og skåles i
to liters cola-flasker - uden
cola. Der skydes med store
vandpistoler, der danses, spil-
les guitar  - og ja, skal man
tro, hvad der bliver sagt, så
bliver der på Roskilde Festival

også gennemført et utal af
samlejer hver dag og nat. Der
er i hvert fald altid nogen, der
har hørt stønnen og støj fra et
eller andet telt i nærheden.

Popkonge mindes
Den uofficielle del af Roskilde
Festival har allerede været i
gang siden i lørdags. I efter-
middag klokken 17 går musik-
ken så endelig i gang på festi-
valpladsen. Og så kører festi-
valen ellers nonstop til søndag
aften.

Og selv om Michael Jackson
aldrig har sat sine fødder på
festivalen, så har sorgen eller
hysteriet - alt efter tempera-
ment - også lagt sig over Ros-
kilde.

Popkongen mindes blandt
andet med en »Neverland
Ranch Camp« opkaldt efter
Michael Jacksons lille hytte i
Californien. Ironisk nok er det
svenskere, der ellers mest er til
hård metal, der hylder Micha-
el Jackson.

- Det er godt at have ham
hængende her, så folk, der
kommer forbi, husker ham og
kan give noget respekt, siger
den af ene »Neverland«-bebo-
erne, mens hans kammerat
løfter hånden og laver djæv-
letegn.

En hyldest
- Det er en hyldest. Også her
på festivalen, hvor musikken
jo er det vigtigste. Han har gi-
vet os noget af det bedste
musik i verden, siger Daniel
Berggren fra camp »Neverland
Ranch«.

- Respekt for Michael
Jackson! Det må man have.
Han er trods alt med rette
kongen af pop, lyder det på
svensk.

Men der bliver ingen offici-
el markering af popikonets
død på Roskilde Festival. Iføl-
ge festivalens talsmand, Esben
Danielsen, har der ganske en-
kelt ikke har været tid til at
sadle om så kort før festiva-

lens start.
- Det har vi ikke kunnet nå,

og med en stjerne af Michael
Jacksons kaliber, så vil vi ikke
stille an med en halvhjertet
markering i et hjørne, siger
Esben Danielsen.

Til gengæld afslører et kig i
Facebook, at der er aftalt Mi-
chael Jackson i mange teltlej-
re på Roskilde.

Taxa-fusk
Roskilde Festival er ikke blot
musik, øl og hygge. Hvor der
er mange mennesker, er der
tusk, fusk og plattenslageri.

Byens taxa-vognmænd er i
oprør. I kølvandet på de unge
er fulgt en mindre stime pi-
rat-taxaer. I alt vurderer Bøje
Christensen fra Roskilde Taxa,
at der er cirka 25 ulovlige
taxaer på spil.

- De tager mellem 300-400
kroner for en tur, som vil ko-
ste 100 kroner med taxameter,
fortæller en frustreret Bøje
Christensen, der har set en
kassevogn, der agerede pirat-
taxa og som havde hele 18 fe-
stivalgæster om bord.

- Når vi siger noget til dem,
er de iskolde. De siger, at i
næste uge er de væk igen,
men denne uge vil de tjene
deres penge. De overnatter
endda i deres biler, siger Bøje
Christensen.

Pirat-taxaerne er frække
nok til ikke blot at snuppe
kunder for næsen af de etab-
lerede taxaer, men også til at
benytte de officielle taxa-hol-
depladser. Det rapporteres, at
flere pirat-taxaer kører på
svenske nummerplader.

hcd@fla.de

Mere på næste side

Piger på pornolejr

Deltagerne nyder det gode vejr foran teltene. Her er det festival-
deltagerne fra Camp Desperate Housewives der hygger sig med
at sjippe under deres banner. 


