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ROSKILDE. Inden Kanye West
havde danske Volbeat hvirvlet
op i støvet. Med det aktuelle
album, »Guitar Gangsters and
Cadillac Blood«, styrede den
altid velklædte og elegante
forsanger Michael Poulsen sik-
kert det stærke musikalske
show. 
Poulsen er en pudsig fyr. Der
er lidt Elvis over ham med det
fedtede tilbagestrøgne hår, og
der lidt rocker-Jønke med de
stærkt tatoverede arme. Sam-
men med sine metalrockere
spillede han sig igennem en
stor del af Volbeats bagkata-
log med publikumsfavoritter
som »Hallejujah Goat« og

Johnny Cash-hyldesten »Sad
Manøs Tongue«.

Volbeat spiller konsekvent
på en vekslen mellem dem
melodiske rock og den metalli-
ske buldren, ja det er ikke til at
sige, om det er fugl eller fisk,
rigtig rock eller rigtig metal.
Når man ved, at metalmænde-
ne har kæmpet deres vej fra
små bodeager og halvkedelige
betonhaller til Orange Scene,
så under man dem det gerne.
Og man kan se, de nyder det.
Volbeat har dog et problem,
og det er monotonien, som de
nogle gange skal sparke sig ud
over. Hans Christian Davidsen

hcd@fla.de

Volbeat-hvirvel

ROSKILDE. Torsdag plejer at
slutte tidligt. Hvorfor det er
blevet tradition, har Roskilde
aldrig gjort en dyd ud af at
fortælle. Efter flere dages for-
ventninger, der har hobet sig
op, kan publikum sagtens klare
at feste igennem til den lyse
morgen. I år blev traditionen
brudt med et fantastisk dj-
show af danske Anders Trente-
møller, der havde adskillige
gæstevokalister med på sce-
nen – blandt andre Marie Fi-
sker og Steen Jørgensen fra
Sort Sol, der sang sig sikkert
igennem »Tainted Copenha-
gen«, en interessant blanding
af Sods »Copenhagen« og Soft
Cells »Tainted Copenhagen«.

Anders Trentemøller, Dan-
marks største dj, åbnede kon-
certen på en platform ude
blandt publikum og rykkede
først tilbage på scenen langt
inde i koncerten.

Man kommer for at høre
Trentemøller, man han er som

regel altid gemt i sin egen ver-
den af computere, keyboards
og alt muligt elektronisk lege-
tøj + som en professor Gal, der
er ved at lave noget, der hvert
minut kan sprænge i luften.
Men han er vant til at stå over
for et publikum, der vil danse
og begejstres, så der er tjek på
alt bag den megen mekanik.
Numrene får et hårdere tryk,
selv om han med denne ud-
tryksform nogle gange går lidt
på kompromis med finesser og
nuancer.

Vordingborg-drengen har
blandt andet været Remix for
Pet Shop Boys, der går på sce-
nen i aften ved midnatstid.
Publikum var ualmindelig
feststemt i Roskilde, og Tren-
temøller var ikke mere pro-
grammeret end, at han kunne
få den spontane, legesyge
frem i sig selv. 

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Legesyge
Trentemøller

Der er lidt Elvis over Michael Poulsen, forsanger i Volbeat, der på Roskilde kæmpede en kamp for at slippe ud af monotonien. 

ROSKILDE. Iført turkise veste og med røde sæk-
ke i hånden står pantsamlere klar på årets Ros-
kilde Festival. Fra søndag til og med næste tirs-
dag samler et rekordstort antal frivillige både
dåser, glas og krus op efter de tørstige gæster
på festivalområdet. Overskuddet fra pantind-
samlingen går til Folkekirkens Nødhjælps kli-
maarbejde for ofrene i Bangladesh og Indien.
Den ene mands affald bliver altså den anden
mands skat.

- Vi er helt overvældet over de mange frivilli-
ge, som har henvendt sig til os i år. Sidste år var
der 730, men i år er der 1100, siger Connie Yil-
maz Jantzen, chef i Folkekirkens Nødhjælps na-
tionale afdeling.

Sidste år indsamlede pantsamlerne for 1,1
million kroner. I år regner Connie Yilmaz Jant-
zen med, at der kommer mellem 1,3 og 1,5 mil-
lioner kroner i hjælpebøssen, og de penge ræk-
ker temmelig langt.

- For de penge kan vi hjælpe titusinder. Vi
kommer primært til at bruge pengene på kata-
strofeforebyggende arbejde, for eksempel til
sikring af huse mod cykloner og oversvømmel-
ser, beskyttelsesrum og organisering af alarm-
beredskaber, siger hun. /ritzau/

Festivalgæsters affald
hjælper klimaofre

Der er masser af affald til Roskilde Festivalen, men der er penge i noget af skidtet. I år regnes der
med mellem 1,3  og 1,5 millioner kroner. De penge bliver sendt til Folkekirkens Nødhjælps arbejde
for ofre for klimaændringerne i Indien og Bangladesh.

Men publikum var vilde med Volbeat.


