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Roskilde Festival. De
seneste års massive
tyverier på camping-
området fortsætter
med uformindsket
styrke. Og frem-
gangsmåden lader
igen i år til at være
den samme.

ROSKILDE. Den ubehage-
lige tendens fra de seneste
års Roskilde Festivaler la-
der til at gentage sig: 24
mennesker har indtil nu
anmeldt tyveri. Ifølge poli-
tiet er det igen i år organi-
serede tyvebander, der hu-
serer.

Roskilde Festival har
blot været i gang i få timer.
Men allerede nu har 24
gæster været en tur forbi
politistationen på festival-
pladsen for at anmelde et
tyveri.

Det oplyser Roskilde Po-
liti til Politikens netavis.

Dermed tyder meget på,
at de seneste års massive
tyverier på campingområ-
det fortsætter med ufor-
mindsket styrke. Og frem-

gangsmåden lader igen i år
til at være den samme:

- Tyvene skærer simpelt-
hen teltene op, og går
målrettet efter punge, ka-
meraer og mobiltelefoner.
Ofte sker tyverierne, mens
folk ligger i teltene og so-
ver«, forklarer vagthaven-
de ved Roskilde Politi på
festivalpladsen.

En klar tendens
Hos politiet ser man en
klar tendens til, at det igen
i år er organiserede tyve-
bander, som står bag ind-
bruddene:

- Det har vi en klar for-
modning om. Det lader til
at være et tilbagevendende
problem - de kommer sim-
pelthen udelukkende for at
stjæle og formår så at
gemme tyvekosterne af ve-
jen et eller andet sted på
campingpladsen, siger
vagthavende.

Da festivalen åbnede of-
ficielt torsdag 30. juni sid-
ste år, havde politiet fået
80 anmeldelser om tyveri -
gennem hele festivalen var
tallet 566.

Det har dog stort set
udelukkende været tyveri-
sagerne, der har taget or-
densmagtens opmærksom-
hed ved dette års festival.
Der har indtil nu hverken
været anmeldt røveri, vold
eller voldtægt.

- Folk har brugt tiden på
at få indlogeret sig. Og nu
sidder de fleste og nyder
en stille øl. Alle vores pat-
ruljer melder om en god
stemning«, lyder det fra
politiet.

Hans Chr. Davidsen

Tyvebander hærger igen i Roskilde 

Mobilredaktionen
Tlf.0175-26 48 256

Historie. En ny bog
om Falklandskrigen
giver en detaljeret
beskrivelse af kon-
flikten, blandt andet
hvorfor Storbritan-
nien havde atom-
våben på flere far-
tøjer.

LONDON. Der var atom-
våben om bord på de briti-
ske skibe, der blev sendt i
kamp mod Argentina i
Falklandskrigen i 1982.

Det beskrives detaljeret i
en ny historisk bog om kri-
gen, som Storbritannien
offentliggør tirsdag.

Bogen afslører også tvivl
om det britiske herredøm-
me over de omstridte øer.

»Den Officielle Historie
om Falklands Kampag-
nen« af historikeren
Lawrence Freedman giver
en enestående beskrivelse
af optakten til den ti-uger
lange konflikt og de føl-
gende kampe.

Bestilt arbejde
Bogen, der er bestilt af den
britiske regering som del
af en historieserie, er base-
ret på offentlige beviser og
hemmelige dokumenter,
der beskriver krisen, hvor
649 argentinere og 255 bri-
tiske soldater døde.

- Mit mål var at give en
beskrivelse af, hvad der

skete - en beskrivelse som
folk vil stole på og ikke
tænke, at jeg havde min
egen politiske agenda, si-
ger Freedman, der er pro-
fessor for krigsstudier på
King’s College London.

Han tilføjer, at det mest
interessante, han har op-
daget i de otte år, han har
arbejdet på bogen, er, at
Storbritannien transporte-
rede atomvåben til Syd-
atlanten.

Militæret havde ikke in-
tentioner om at bruge

våbnene mod Argentina,
men det blev vurderet, at
der ikke var tid til at læsse
dem af, fortæller han.

Store kvaler
Det britiske forsvarsmini-
sterium indrømmede alle-
rede i 2003, at nogle af de
flådefartøjer, der blev
sendt til kamp i Falklands-
krigen, havde atomvåben
om bord, men Freedman
siger, at hans bog giver den
hidtil mest detaljerede be-
skrivelse af det.

Bogen beskriver, hvor-
dan den britiske regering
ledet af Margaret Thatcher
havde store kvaler over,
hvorvidt de skulle bruge
tid på at læsse våbnene af
fartøjerne, eller om de hur-
tigt skulle sende dem af
sted.

Freedman beskriver, at
den britiske forsvarchef
Sir Terence Lewin ikke
havde planer om at bruge
atomvåben, men at han
havde dem med for en sik-
kerheds skyld, hvis nu rus-

serne skulle støtte Argenti-
na.

Briterne blev meget
overraskede, da Argentina
stormede de små øer den 2.
april 1982. Dette fulgte
mange års forhandlinger
om øernes herredømme.
Øgruppen har været under
britisk herredømme siden
1833, men argentinerne
mener, at øerne tilhører
dem.

To påstande
Freedsmans bog dokumen-
terer begge landes påstan-
de om ejerskab før 1833.
Argentina, som kalder øer-
ne Malvinas, mener, at de
arvede dem fra Spanien i
1816, mens Storbritannien
har gjort krav på øerne, ef-
ter de opdagede og indtog
dem i 1770’erne.

I januar 1833 hævdede
briterne igen deres ejer-
skab over Falklandsøerne,
hvor de overtog kontrollen
fra en argentinsk militær-
kommandør i fredelig kon-
frontation. Men der er sta-
dig tvivl om, hvorvidt den
britiske regering handlede
lovligt. Storbritanniens
påstand om 172 års besæt-
telse af øerne er aldrig ble-
vet testet af international
lov. /ritzau/

Ny historisk bog om Falklandskrigen

En ny historisk bog om Falklandskrigen giver en detaljeret beskrivelse af konflikten,
blandt andet hvorfor Storbritannien havde atomvåben på flere fartøjer.
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100.000
kroner til
flisesal
TØNDER Museum får
den 5. juli overrakt
100.000 kroner fra
Sydbank Sønderjyl-
lands Fond til støtte
for Tønder Museums
kommende permanen-
te udstilling af museets
store samling af hol-
landske vægfliser. Ar-
bejdet med indretnin-
gen af salen er snart
slut, og den 5. juli
overrækkes pengene
officielt i den ny flise-
sal. (FlA)

Har du...
...et eller andet emne,
eventuelt med relation
til Sydslesvig, som du
kunne tænke dig at
skrive en kronik om?
Så gør det.

Send den med di-
skette til kultur-
redaktionen, Flensborg
Avis, Wittenberger Weg
19, 24941 Flensborg el-
ler med elektronisk
post til kultur@flens-
borg-avis.de. Vi forbe-
holder os ret til en let-
tere redigering og til at
korte i teksten.

Kulturredaktionen

Udkig over
festivalplad-
sen inden
Roskilde Fes-
tival går i
gang. (Fotos:
Christian
Als/Scanpix)

Forventningsfulde
festivaldeltagere har
indtaget den store
hoppepude på Ros-
kilde Festival.

Solen skinner over de mange
festivaldeltagere, der har
indtaget festivalens cam-

pingområde med telte, øl-
kasser og godt humør. 


