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Spielberg har hele Hollywoods nyeste og dyreste teknik bag sig i den fremragende ny filmatisering af H.G. Wells gamle
roman. Også lydsiden er overvældende og meget effektfuld. (Foto: Frank Masi/UIP)

Roskilde Festival
mener, at en ameri-
kansk ekspert, der
kritiserer sikkerhe-
den, slår plat på tra-
gedien i 2000, hvor
ni mennesker om-
kom.

ROSKILDE Festival åbne-
de i går festivalpladsen.
Op til åbningen leverede
den amerikanske ekspert
(sådan betegner han sig
selv) Paul Wertheimer en
sønderlemmende kritik af
sikkerheden - fem år efter
dødsulykken på festivalen.
Arrangørerne i Roskilde
langer til gengæld ud efter
ham og kalder ham »en
platugle«.

- De sætter publikums
sikkerhed på spil. Der kan
ske livsfarlige ulykker
igen. Det, jeg har set, vir-
ker ikke professionelt. Som
forældre skal man være
bekymret, for der kan ske
mange ting på en festival.
Og Roskilde Festival gør
ikke nok for at forhindre
det, sagde Paul Werthei-
mer i tirsdags til B.T. om
den rapport, der beskriver
sikkerheden på årets festi-
val og er udarbejdet af fes-
tivalens egne folk.

Roskilde Festival mener
derimod, at amerikaneren
slet ikke er ekspert, og at
han »slår plat på ulykken i
Roskilde«, hvor ni unge
mennesker i 2000 omkom
under en koncert med ban-
det Pearl Jam.

Festivalen mener, at Paul
Wertheimer uden kritisk
stillingtagen bliver frem-
stillet som »førende eks-
pert« i sikkerheden på fes-
tivaler. Ifølge Roskilde
Festival soler amerikane-
ren sig i mediernes op-
mærksomhed i håb om »at
blive hyret til dyrt betalt
konsulentarbejde«.

- Dette var også tilfældet
efter ulykken i år 2000.
Roskilde Festival samt fle-
re danske myndigheder hy-
rede efterfølgende Paul
Wertheimer som konsulent.
I 2001 kårede han som et
resultat heraf straks Ros-
kilde Festival til »verdens
sikreste festival«, skriver
Roskilde Festival i en pres-
semeddelse.

Samarbejdet stoppet
I meddelelsen slår Roskil-
de Festival fast, at det ar-
bejde, Paul Wertheimer af-
leverede til Roskilde Festi-
val, var ukonkret, uanven-
deligt og virkelighedsfjernt
i forhold til det konkrete
og virkelige sikkerhedsar-
bejde. Det skal også have

været årsagen til, at Ros-
kilde Festival valgte at
stoppe samarbejdet med
Paul Wertheimer og i ste-
det søge råd og vejledning
om sikkerheden hos engel-
ske og hollandske eksper-
ter.

Paul Wertheimer kritise-
rer blandt andet manglen
på en alkohol- og narko-
tikapolitik.

Festivalen svarer igen
med at henvise til et sam-
arbejde med den danske
Sundhedsstyrelse under
titlen »Roskilde Against
Drugs«, som har eksisteret
i tre år, men ikke beskrevet
i rapporten, som eksperten
forholder sig til.

»Skrivebordskritik«
Amerikaneren kritiserer
også manglen på sikker-
hedsprofiler af de optræ-
dende bands. Ifølge festi-
valen eksisterer sådanne
profiler af de forskellige
bands’ sceneshow og frem-
træden. De er bare ikke
med i sikkerhedsrappor-
ten, fordi profilerne opda-
teres helt op til koncertda-
gen. Rapporten afleveres
måneder før, koncerterne
på Dyrskuepladsen i Ros-
kilde går i gang.

Festivalen stempler kri-
tikken som »usaglig« og
»ikke gennemarbejdet
skrivebordskritik«, mens
Paul Wertheimer mener, at
festivalen er lullet ind i en
tornerosesøvn, når det
gælder sikkerheden. 

- Der er drevet en lang-
som tåge hen over ulykken
i år 2000, hvor ni menne-
sker døde. Det virker, som
om Roskilde Festivalen
helst vil lade, som om det
aldrig er sket, siger den
amerikanske ekspert til
B.T. 

Han kritiserer også festi-
valen for ikke at have et
antivoldtægtsprogram og
for kun at modvirke frem-
tidige voldtægter med bed-
re belysning på festivalom-
rådet. 

Hans Chr. Davidsen

Roskilde Festival
og amerikaner i
strid om sikkerhed
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SØNDERBORG På søndag klokken 16 fortsættes
rækken med orgelkoncerter i Dronning Dorotheas
kapel på Sønderborg Slot. Denne gang er det Dyb-
bøl Kirkes organist, Frank Laue, som lader renæs-
sanceorglets piber klinge.

De tyske komponister Johann Pachelbel, som var
organist i Nürnberg, og Georg Böhm, daværende or-
ganist i Lüneburg, står i centrum for eftermidda-
gens program.

Af Pachelbel kan der høres nogle af hans i alt 97
Magnificat-fugaer, mens Böhm bliver præsenteret
med tre variationssatser over koralen »Auf meinen
lieben Gott«. Desuden spiller Frank Laue værker
af Telemann, Fischer og Froberger. (FlA)

Orgelkoncert i Sønderborg

Anmeldelse. Steven
Spielberg har i flere
årtier været spillefil-
mens ukronede kon-
ge. Det er han stadig,
viser »Klodernes
kamp«.

FLENSBORG. Det er ef-
terhånden sjældent, man
kan komme ud fra en bio-
graf og konstatere, at fil-
men bestod bagdelsprøven.
Altså at man konstaterer,
at den var så god, at man
slet ikke bemærkede, at
man blev øm i den neder-
ste del af ryggen af at sid-
de i flere timer i et ofte ik-
ke komfortabelt sæde.

Steven Spielbergs »Klo-
dernes kamp« bestod
prøven med glans. Up-to-
date filmatiseringen af
H.G. Wells over 100 år
gamle fortælling kombine-
rer på en enestående måde
de fantastiske tekniske
muligheder, mediet har i
vore dage, med en spænd-
ende og meget menneskelig
historie.

For at være en god film-
instruktør må man have
flere egenskaber. Dels må
man beherske mediet og de
tekniske muligheder. Dels
må man have fingeren på
samfundspulsen og vide,
hvad der optager menne-
sker i vore dage. Dels må
man være i stand til at for-
tælle historien på en ved-
kommende måde og med et
vist drive.

Alt det kan fyren, der
startede som en talentfuld
drengerøvsinstuktør fra et
jødisk forstadskvarter.

En fælles fjende
I vore dage med et meget
diffust fjendebillede er det
en god ide at tage gamle
H.G. Wells op. Her trues

verden af en fælles fjende,
som ikke er interesseret i
at kommunikere - men
udelukkende vil udrydde.

Vi følger i filmen den
fraskilte havnearbejder
Ray, der for sandsynligvis
første gang i sit liv tager
ansvaret for sine to børn,
da den fælles fjende i form
af aliens dukker op. I løbet
af den apokalypse, der ba-
ner sig vej, smeltes den lil-
le familie sammen.

Undervejs bliver menne-
skets natur ubarmhjertigt

beskrevet. Det er befrien-
de, at Spielberg ikke gør os
bedre, end vi er.

En fernis
Når den store fare truer, er
vi os selv nærmest, og den
smule civilisatorisk fernis,
vi har tillagt os, forsvinder
som dug for solen.

Lige indtil det øjeblik,
da menneskene indser, at
de kun kan opnå noget ved
at stå sammen. Også en fin
udviklingshistorie på sam-
me måde, som den lille so-

ciale historie er det.
Det er næsten overflø-

digt at tilføje, at de uhyrli-
ge maskiner, som for øvrigt
minder om dem i tidligere
filmatiseringer af fortæl-
lingen, og deres ødelæggel-
ser er skildret med teknisk
perfektion, og at afviklin-
gen af historien er timet til
perfektion.

Uhyggeligt
Når man samtidig ved, at
vi jo ikke aner, hvad der
gemmer sig af andre leve-
væsener derude, er det jo
faktisk muligt, at noget
sådant kunne ske. Når alle
faktorer så tælles sammen,
kan vi konstatere: Det er
spændende og uhyggeligt.

Nu skal vi ikke afsløre
slutningen her, selv om de
fleste kender den i forvejen
fra H.G. Wells fortælling,
så lad os bare konstatere,
at den også er logisk og for
den sags skyld pædago-
gisk.

Så hvis vejret skulle bli-
ver dårligere - og det bli-
ver det jo nok - så gå bare
en tur i biografen. Hvis du
ellers har nerverne til det.
»Klodernes kamp« er så
absolut ikke for sarte sjæ-
le. Jens Nygaard

Spielbergs apokalypse 

Det nære, i form af en fraskilt far, som finder sammen med sine børn, er der også blevet
plads til i filmen. Tom Cruise udfylder sin rolle perfekt, og de øvrige skuespillere agerer
også fint. (Foto: Frank Masi/UIP)

Fakta om filmen
• Titel: War of the Worlds.

• Instruktion: Steven Spielberg. I rollerne: Tom
Cruise (som Ray), Dakota Fanning (Rachel), Miran-
da Otto (mor), Justin Chatwick (Robbie) med flere.

• Ikke tilladt for børn under 12 år.

• Længde: 1 time 57 minutter.

• Nærmeste biografer: Kinoplex i Flensborg, Capi-
tol i Slesvig, Vesterland, Husum, Egernførde,
Rendsborg, Tønder, Aabenraa, Sønderborg og Ha-
derslev.
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