
Roskilde Festival. Festivalledel-
sen i Roskilde overvejer ny åb-
ningsproces. Hegnet blev igen i år
blev væltet før tid, selv om festi-
valen havde sat alt ind for, at det
ikke skulle ske. Festivalen overve-
jer nu helt at ændre i åbnings-
procedurerne.

KØBENHAVN. Egentlig skulle hegnet ind til
Roskilde Festivals campingområde først have
været åbnet klokken 18.00 lørdag aften. Men
utålmodige gæster sparkede sig med magt
gennem hegnet allerede omkring klokken 13 i
lørdags.
Og det irriterer festivalledelsen så meget, at

den nu overvejer at ændre i åbningsprocedu-
rerne.
- Det er rigtig ærgerligt, at hegnet blev væl-

tet før tid. Vi vil nu evaluere meget kraftigt på

vores åbningsprocedure og se på, om vi skal
gøre noget anderledes. Skal vi fortsætte med
at bytte billetter om til armbånd? Eller skal vi

åbne op på en anden måde, siger festivalens
talskvinde, Christina Bilde.
Hun vil dog ikke komme nærmere ind på

overvejelserne, inden hun mødes med resten af
ledelsen.
For at undgå at hegnet blev væltet før tid,

havde festivalledelsen i år arrangeret ekstra
underholdning og service i venteområderne
foran indgangen, så gæsterne ikke blev utål-
modige.
Sideløbende havde festivalens hjemmeside

på forhånd bedt gæsterne respektere reglerne,
så det ikke kommer til at gå ud over de gæster,
der kommer til tiden. Men lige meget hjalp det.
Dem, der kom til tiden, kom ind til camping-
pladser, der allerede var fyldt godt op.

Festivalen er træt af det
Siden 2006 har der været tradition for at vælte
hegnet ind til campingområdet. I 2009 blev det
væltet hele 11 timer før planlagt - allerede lør-
dag aften klokken 20.54.
Christina Bilde er mest af alt træt af, at fe-

stivalen bruger op mod 100.000 kroner og
mandskab på at holde festivalgæsterne væk fra
hegnet inden åbningen.
- Vi bruger rigtig mange ressourcer på at

holde folk væk fra hegnet. Rigtig meget stærkt
hegn bliver sat op, og rigtig meget mandskab
bruges på at vogte om området. Vi bliver nødt
til at se på, om det er rimeligt, at det skal koste
os så meget, siger Christina Bilde.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Bitterhed over at hegn blev væltet
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Roskilde Festival havde i år udtrykkeligt bedt publikum om ikke at vælte hegnet ind til festivalpladsen. Men det blæste tusindvis af unge fuldstændigt på. Hegnet ind til Camping Øst på Roskilde Fe-
stivalens campingområde blev forceret fem timer før start. Festivalen bruger 100.000 kroner på at holde festivalgæsterne væk før den officielle åbning af pladsen.

Sig mig, har jeg røget
for meget, eller er den

mand virkelig grøn?
Der dukker de mest
mærkværdige skab-
ninger op på cam-

pingpladsen.

Der er også en bagside af
medaljen. Her er der mande-
baller til damerne på Roskil-
de Festival.

40.000 stormer til Roskilde 
Tryk på. Selv om Roskilde Fe-
stival først officielt begynder
torsdag, har næsten halvdelen
af festivalgæsterne allerede
indtaget campingområdet.

KØBENHAVN. 40.000. Så mange har indta-
get Roskilde Festivalens campingområder
halvandet døgn, efter at hegnet blev stor-
met lørdag klokken 13.
- Det hele går meget stille og roligt. Vi

har haft lidt problemer med pladsmangel,
men det er kun fordi folk i starten har ten-
dens til at fylde lidt for meget. Men de har
nu fået besked på at rykke sig sammen, og
det hjælper, siger festivalens talskvinde,
Christina Bilde.
Hun regner med, at der vil være 40.000

musikhungrende mennesker på festivalens
campingområder, inden søndagen er omme.

Men de 40.000 kommer ikke til at trille
tommelfingre, selv om musikken først offi-
cielt bliver skudt i gang på torsdag.
- Søndag begynder hele vores warm-up

program. Blandt andet har Det Kongelige
Teater en midnatsforestilling, skateboard-
banen har mange forskellige events og på
musikscenen vil mange bands optræde. Så
ingen kommer til at kede sig, siger Christina
Bilde.
Inden torsdag vil i alt 75.000 tjekke ind

på festivalen. Et tjek ind som sikkert vil fo-
regå i ro og fred, spår Christina Bilde.
- Jeg er overbevist om, at det kommer til

at foregå gnidningsfrit frem til torsdag.
Traditionen plejer at være den, at folk kom-
mer dryssende. Desuden har vi 25 procent
mere plads i år end sidste år, så der bliver
plads nok til alle, siger Christina Bilde.
Også politiet kan berette om en indtil vi-

dere stille og rolig festival.
Hans Christian Davidsen

hcd@fla.de


