
Hey, vi skal 
feste for de to år, 
hvor vi har været 
lukket fucking inde

Portræt af en drengecamp   side 4-5

Over halvdelen 
af dine naboer 

er singler 
Vi kigger på data over festivalfolket   

side 20

Orange Scenes maskot er stjålet Gerningsmænd forlangte 50 paller guldøl 
og armbånd i løsesum for den berømte and side 6

Foto: Jesper Houborg
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Dyrskuepladsens 
næststørste scene føles 
trods den enorme kapa-
citet mindre som en ba-
negård og mere som et 
kram. Grøn Scene, som 
blev omdøbt til Arena i 
2003, fordi den grønne 
teltdug var slidt ned, er 
for mig indbegrebet af 
Roskilde Festival. En 
følelse, jeg fik allerede i 
1992, da festivalen i an-
ledning af EM-finalen 
mellem Tyskland og 

Danmark suspenderede alle koncerter i to ti-
mer og i stedet stillede en storskærm op på 
Blå og placerede 200 fjernsynsapparater i træ-
kabinetter alle steder, hvor der var bare den 
mindste plads. 

Jeg var blevet væk fra mine venner, men 
fandt skygge under Grøns teltdug, hvor jeg 
slog følge med en tysker, der generøst tilbød 
mig whisky fra sin flaske, der mest lignede 
noget, der kom shampoo ud af. Da John Faxe 

Det tror jeg. Ikke desto mindre er intimiteten 
stadig intakt. 

Jeg husker Mew dejligt langtrukkent 
drømme sig selv og alle os andre væk i 2009, 
et midnatsmøde med mørkklædte Interpol i 
blåsort belysning i 2014 og deres eneste talte 
ord fra scenen: »Hello. We’re Interpol« – og 
ikke mindst husker jeg Robyn. Da hun i 2010 
vendte tilbage til den scene, nogle kalder 
Arena, efter en drøm af en koncert i 2008 
(angiveligt, jeg var der ikke), fyldtes teltet 
naturligvis hurtigt. Men jeg husker ikke, at 
der på noget tidspunkt var skubben og masen. 
Faktisk blev jeg – en ranglet 37-årig mand 
blandt glimmerbesatte club kids – nærmest 
båret frem, og under ’With Every Heartbeat’, 
var jeg så tæt på scenen, at jeg næsten kunne 
føle stjernens puls. 

Nu er det jo ikke, fordi der er noget galt 
med de andre scener. Men: Grøn vil bare altid 
være noget særligt for mig. Også selvom nogle 
altså har valgt at omdøbe den. 

Jeg insisterer på fortsat og konsekvent at 
invitere til koncert med ordene: »Skal I med 
på Grøn?«

Jensen scorede Danmarks første mål, var det 
slut med tyskerens gavmildhed, og ved Kim 
Vilforts scoring 12 minutter før tid rejste min 
nye ven sig og gik. Uden et ord. Det gjorde 
mig intet, for inde i teltet var vi, der blev, alle 
storkrammende venner. 

Udenfor skinnede solen, alle dansede 
rundt, politifolkene havde malet dannebrog i 
ansigterne, og Nirvana entrerede Orange. 

Om Grøn er vokset med navneskiftet og 
det nye stribede telt, ved jeg faktisk ikke. 

Grøn lykke
Nu er det jo ikke, 

fordi der er noget galt 
med de andre scener. 
Men: Grøn vil bare 
altid være noget 
særligt for mig

MARTIN FINNEDAL
Foto: Daniel Rex-Dybmose

I dag hedder den Arena. Men forelskelsen begyndte, da navnet var Grøn Scene. Festivalens næststørste scene 
vil i min bevidsthed aldrig hedde andet.



Orange følelse. 
Grøn strøm.

Velkommen 
til en grønnere 

festival

O R A N G E  P R E S S ,  
PA RT N E R S K A B S B U D S K A B E R

Grøn 
fremtid 
til alle

I Andel mener vi, at det bedste samfund er et samfund drevet af grøn 
energi og med lige muligheder for alle. Det gælder også på Roskilde 
Festival, og derfor er vi indgået i et 5 årigt samarbejde, om at gøre 
festivalen grønnere. Vi starter med scenerne, som fra i år kører på 
grøn strøm        via vores datterselskab Andel Energi - Andel.dk/RF

Fra I år kører scenerne på Roskilde 
Festival på grøn strøm      b            

Strømmen leveres af Andel Energi, som en 
del af et 5 årigt partnerskab - andel.dk/RF

Alternativt

Fra I år kører scenerne på Roskilde 
Festival på grøn strøm     b            

Strømmen leveres af Andel Energi, som en 
del af et 5 årigt partnerskab - andel.dk/RF

Velkommen
til en grønnere

festival

Strømmen leveres af vores datterselskab Andel Energi,
 som en del af et femårigt partnerskab - andel.dk/rf

Fra i år kører scenerne på Roskilde
Festival på grøn strøm
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Den ubarmhjertige ventetid er forbi. 
Nu står den på kærlighed, musik og gode 
bajere. Samt en hel del fiskekonserves.

 

D en bagende sol brager ned over de mange 
nyopslåede telte på festivalpladsen, hvor 
flere tusinde mennesker langt om længe kan 
slå lejr. Smukt ser det ud her i drengecamp-

en fra Frederiksberg Gymnasium, der har slået lejr i 
den vestlige del af festivalpladsen og markeret deres 
territorium med store bannere og festlige flag.

De har netop monteret deres telte sammen, sat 
dunkende hiphoptoner på deres Soundboks og knap-
pet ugens første øl op. Uden for campen er ølbow-
lingbanen anlagt, og herfra bliver der jævnligt råbt 
skål, uddelt strafslurke og kastet med øldåser – fyldte 
som tomme.

Eftermiddagssolen står højt på den danske som-
merhimmel, humøret er på sit absolutte maksimum, 
den længe ventede dag er endelig kommet. Dagen, 
hvor Roskilde Festival langt om længe kan få lov til at 
begynde.

Det har været tre års ubarmhjertig venten for 
de mange længselsfulde festivalgæster, der til stor 
skuffelse har måttet acceptere, at en lille virus to 
år i streg tyvstjal et af sommerhalvårets absolutte 
højdepunkter.

Især de euforiske og magiske orange feelings, sam-
hørigheden, friheden og det helt specielle fællesskab 
har været langt væk. Tre værdier, der har dannet 
solid grobund for en 50 år gammel festivalkultur.

VANVITTIG MEGET KÆRLIGHED
En af de festivalgæster, som i den grad er glad for at 
være tilbage, er 19-årige Villads. Det er hans femte år 
på Roskilde Festival, og han er fuldstændig ekstatisk 
over udsigten til syv dage i festivalens ånd. Det har 
været de længste tre år i hans liv, hvor han har sav-
net at slå sig ned i en festivalstol og bare nyde stedet 
og stemningen.

»Det er bare så mega fedt, du ved. Alle elsker bare 
hinanden, ingen er negative – og der er bare så van-
vittig meget kærlighed. Jeg elsker at være her. Bare 
mig og mine bros, god musik og gode bajere.«

Villads løfter sin øl og skåler med sine to kam-
merater, der sidder ved siden af. De klapper ham 
anerkendende på skulderen. »Det er smukt bro,« siger 
den ene og lægger en finger mod sit øje for at fjerne 
en tåre, der aldrig rigtigt nåede ud ad tårekanalen.

»TIGERMIIIIIIS!« lyder det pludseligt fra højre 
banehalvdel, og det sentimentale øjeblik bliver med 
ét erstattet af et skrål så voldsomt, at vedkommendes 
stemme knækker over. Øl og cigaretpakker flyver 
tværs hen over banen, og en ung gut, der uheldigvis 
betrådte banen, bliver tacklet, i sådan et omfang at 
han lander brat oven på et af de nyopslåede telte, så 
det falder sammen.

Villads griner højlydt, tager et kraftigt hvæs af sin 
cigaret og observerer et øjeblik den glade menneske-
mængde omkring ham. En af hans venner kommer 
over og slår sig ned. Og da Villads spørger ham, om 
han ikke også synes, det er fantastisk at være på 
Roskilde, får han et rungende »jo.«

DET HER EN FANDEME HJEM
»Det har været tre års absti, bro,« svarer 19-årige 
Kaas, der også har sin daglige gang på Frederiksberg 
Gymnasium, »jeg kan ikke beskrive, hvor dejligt det 
er at være her altså. Nu skal den fandeme bare have 
max gas. Vi skal feste for de to år, hvor vi har været 
lukket fucking inde.«

Drengene i campen har desuden en generel 
konsensus om, at de nok skal holde sig kørende på 
diverse typer af dåsemad, som primært består af 
henholdsvis tun og makrel.

»Det er gode proteinkilder og langt billigere end 
det dér dyre gourmet, de sælger i standene. Det skal 
sørge for, at vi er godt flyvende,« siger en af dem.

Der bliver grinet højlydt over, at de har formået 
at slæbe et stort parti af Aldis fiskeprodukter med 
på festivalen, og de håber bare, at varmen ikke får 
campen til at lugte for meget af fisk.

Villads smiler, tager en tår af sin øl og siger yderst 
fornøjet: »Fuck, hvor elsker jeg bare Roskilde Festival. 
Jeg har savnet det så meget, og jeg føler bare, jeg er 
kommet hjem igen. Det her er fandeme hjem.«

LISSA PAUSTIAN

Rapport 
fra en 
drengecamp
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D et er ikke hver dag, at byggeleder 
Michael Brahms – til dagligt bare 
kaldet ’Bimse’ – lader sig vække 
fra tornerosesøvnen efter en travl 

dag på byggepladsen. Men natten til lør-
dag måtte hans gode folk overlevere ham 
en meddelelse, der for alvor fik ham op fra 
sengen: Orange Scenes ikoniske badeand 
var væk. 

»Det sker hvert år. Jeg havde egentlig 
troet, at folk ville lade anden være efter 
tre års pause. Men i år er åbenbart ingen 
undtagelse,« fortæller ’Bimse’ og peger 
på toppen af scenen, hvor anden har sin 
vante plads.

En sort Mercedes-kassevogn blev set 
køre fra gerningsstedet i hastigt accele-
rerende tempo. Som erstatning for anden 
er der hejst en grøn mælkekasse op. Det 
har ikke just skortet på 
spekulationerne. 

For hvem har egentlig 
– med livet som indsats – 
hejst anden ned?

Anders ’Anden’ 
Hinding, der også er 
byggeleder på festival-
pladsen, finder selv svar 
på tiltalen:

»Man skal have det 
helt rigtige udstyr for 
at hejse anden ned. Den 
hænger 25 meter op i 
luften. Det er der meget få 
mennesker, som kan finde 
ud af, og som ovenikøbet 
har snilde til at udføre 
den slags kriminalitet,« 
forklarer ’Anden’ til Orange Press. 

Hans tilnavn udgør så stor en del af 
hans fremtoning, at en and pryder hans 
byggehjelm med et typografisk design. 

»Vi ved ikke, om de har været flere om 
at stjæle anden, men det kunne det godt 
tyde på,« siger han og tilføjer, at der ikke 
er blevet fundet fingeraftryk eller lignende 
ved gerningsstedet. 

TRUSSELSBREVE OG ROBOTOPKALD
Den larmende stilhed fra den forsvundne 
and er imidlertid erstattet af et alarme-
rende trusselsbrev.

Afsenderen bag brevet forlanger 50 
armbånd med kode 1 samt 50 paller 
guldøl. Hvis ikke kravet bliver indfriet, vil 
anden lide skade. Anmeldelse til politiet 
vil ligeledes resultere i en omsmeltning af 
anden. 

Trusselsbrevet blev fundet af en festi-
valfrivillig, der i Volunteer Village var 
i færd med at vaske hænder, inden hun 
skulle spise noget mad ved kantinen. 

»Lige pludselig spotter jeg et brev med 
overskriften ’Til finderen’. Jeg blev lidt 

chokeret,« fortæller den festivalfrivillige, 
der ikke ønsker sit navn i avisen. 

Byggelederne har dog ikke meget 
tilovers for trusselsbrevet. Tre versioner af 
brevet er blevet fundet uafhængigt af hin-
anden med selvsamme ordlyd. Men det er 
ikke den eneste metode, som forbryderne 
har benyttet sig af. ’Anden’ har også mod-
taget flere robotopkald, hvor en benhård 
forhandler med dæknavnet ’Peter’ stiller 
ultimative krav. 

»De prøver virkelig at hyle os ud af 
den. Men vi er ganske rolige. Vi kommer 
bestemt ikke til at indfri deres dumme 
krav,« supplerer ’Bimse’. 

MULIG ERSTATNINGSAND? 
Mens de to byggeledere på intet tidspunkt 
har overvejet at finde en erstatning til 

Orange Scenes vartegn, 
dukker et nyt tilbud op. 
Denne gang er det dog 
ikke fra de lyssky bag-
mænd, men fra Dennis, 
som kommer fra festiva-
lens elgruppe. 

»Jeg har prøvet at lokke 
med en kæmpestor and, 
som de kan hejse op, men 
de er så stædige,« fortæl-
ler Dennis fra sin bil, 
hvor en meget stor and 
ligger på ladet.  

I mellemtiden ringer 
telefonen endnu engang. 
’Peter’ har reduceret 
kravet til nu at omhandle 
tre rammer øl, og hvis de 

skal modtage anden i god behold, skal de 
aflevere rammerne ved Grand Stand klok-
ken 15.00. Orange Press kan mærke, at de 
to byggeledere er nølende, men de vælger 
dog at indvillige i aftalen. 

’Bimse’ indskyder, at de har akkurat tre 
rammer øl stående fra 2019.

»Dem kan de få,« foreslår han.

ANDRE GODE LØSNINGER
Tidligere er anden også blevet snuppet og 
set ved forskellige europæiske rejsedesti-
nationer. Eksempelvis havde den fundet 
vej til Gardasøen, fortæller ’Bimse’, der 
gennem en hel sommer modtog postkort, 
hvor andens færd var blevet dokumenteret. 

På den måde er de to herrer lige dele 
fortrøstningsfulde og dramatiske. Men det 
kan tilsyneladende betale sig at slå iskoldt 
vand i blodet. 

For ved 15-tiden vender Bimse retur 
med anden i sin favn. Orange Press over-
værer det historiske moment, hvor Bimse 
med det helt rigtige jubelsmil siger:

»Jeg vidste, den ville komme tilbage.«
FILIZ YASAR

Byggelederne ved Orange Scene har en formodet mistanke om, hvem der står bag den traditionsrige kriminelle handling, hvor man med 
trusselbrev og robotopkald forsøger at afpresse sig til armbånd og guldøl.

Orange Scenes ikoniske maskot stjålet: 

Flabet mælkekasse 
hejst op i stedet

Foto: D
aniel Rex-D

ybm
ose
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Der er gået årtier, siden de mest erfarne deltagere på årets 
Roskilde Festival satte deres ben på festivalen første gang. 
Her kommer deres gode råd til dig, der er ny på festivalen.

Gode råd 
fra de mest 
garvede

Foto: Rebecca H
elene H

o� m
ann

THEIS JEHL
28 år

Hvad er dit must have på 
Roskilde Festival?

En ekstraordinær ræveølbong

Tre gode råd til nye festivaldeltagere
En åben skjorte, et velplanlagt musik-

program og – vigtigst af alt – 
en håndfuld gode 

venner

KRISTOFFER WOLF
27 år

Hvad er dit must have på 
Roskilde Festival?

Ik’ spar på teltet! Så bliver det ikke varmt, 
man kan sove sine tømmermænd lidt 

længere ud, og det regner ikke ind

Tre gode råd til nye festivaldeltagere
Skaf dig en bæltetaske og nogle
gode sko. Og så skal du huske

 masser af billig 
sprut!

RASMUS
28 år

Hvad er dit must have på 
Roskilde Festival?

Ølbong

Tre gode råd til nye festivaldeltagere
Få fat i et ordentligt musikanlæg, 

en god pavillon og stole. 
Masser af stole!



Mere fest.
Mindre druk.

Roskilde Festival står bag årets ‘Music Against Drugs’-kampagne sammen med Dansk Live 
og Sundhedsstyrelsen. Det skal nemlig være musikken, der bevæger os og bringer os tættere 
på hinanden – og det skal være fællesskabet og de oplevelser, vi får sammen, når vi står til 
koncerten på marken, i skoven eller på stranden med armene i vejret, der påvirker os og giver os 
en rus. Ikke alkohol eller stoffer.

Det er derfor, vi sammen med mere end 20 andre festivaler i år siger:
“We are under the influence of music”.
Hvornår du været ‘Under the infuence of music’?

Del din bedste koncertoplevelse og vind en billet til Roskilde Festival i 2023 ved at gøre følgende:
Del et billede eller en video på Instagram fra din største koncertoplevelse på en festival med 
hashtagget #UNDERTHEINFLUENCEOFRF, og skriv en kort beskrivelse af oplevelsen, hvem du 
delte den med, og hvad den fik dig til at føle.

I forbindelse med kampagnen har vi lavet hjemmesiden: Againstdrugs.dk Her kan du prøve vores 
alkohol- og musikquiz, hvor du også kan vinde næste års billet til Roskilde Festival, blive klogere 
på de mange alkoholmyter, få gode råd til at sige fra og meget mere.
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I Dream City har festivalgæster taget klima-
sagen i egne hænder. Det gælder blandt andet 
Camp Bodega, som har drevet sin bar siden 
2014. En dansk vise, som giver rigeligt sving til 
hofterne, brager ud ad bodegadørene, og nogle 
tager en omgang ølbong af en udstoppet ræv til 
tilskuernes store fornøjelse.

Emil Nielsen, som bor i campen, og som i 
øvrigt er teamleder for Dream City-området, 
går meget op i bæredygtighed.

»Vi vil gerne vise, at man ikke behøver at 
investere i en milliard batterier. Man kan købe ét 
ordentligt batteri og sætte solceller på,« siger han.

Han fortæller, at solcellen tilhører en af de 
andre i campen, som er i gang med at bygge et 
såkaldt mobile home. Solcellen er altså ikke 
indkøbt til formålet, men bliver brugt året rundt.

Camp Bodega er ikke de eneste, som er be-
gyndt at bruge solceller. Flere andre af de store 
camps anvender den grønne energiløsning, og 
alle med samme begrundelse: Det giver bare 
bedre mening end de sorte løsninger.

Camp Bodega sørger for, at lejren kan sættes 
op med de samme materialer år efter år. Godt 
nok er den nuværende bar den anden, de har 
bygget, men kun fordi den første brændte i 
2019. Den havde ellers overlevet siden 2014.

»Når vi skiller noget ad, så gemmer vi også 
skruerne. Vores skur er fyldt med alverdens 
ting og sager. Resten af festivalen spørger os tit, 
om vi vil have nogle af deres aflagte materialer, 
fordi de gerne vil have noget nyt. Så kan vi 
bygge noget nyt med genbrugsmaterialerne,« 
siger Emil Nielsen.

Klimaet er vigtigt, men det er social 
bæredygtighed også. Det er faktisk derfor, at 
Emil Nielsen og hans venner i sin tid lavede 
campen.

»Vi vil gerne sørge for, at de fællesskaber, vi 
skaber, er inkluderende, og at vi kan rumme 
hinanden. Sådan er det på en bodega. Man kan 
indtage den rolle, der passer en allerbedst,« 
siger han. 

LINE FOLDAGER VILLEMANN

Når mange mennesker 
er samlet, vil der selv-
sagt være en miljø- og 
klimapåvirkning. I år er 
der kommet flere nye 
tiltag, der skal hjælpe 
til at gøre festivalen 
grønnere.

Ahhh … Der er næsten ik-
ke noget bedre end en blun-
der i solen på en af de blå 
luftmadrasser, som er blød 
på toppen, lugter lidt ke-
misk, når man pakker den 
ud, og som mange festival-
gængere gennem tiden har 

tiltag, hvor gæsterne kan 
leje PVC-frie luftmadrasser 
af festivalen i stedet for at 
slæbe dem med hjemmefra. 
De kan derudover også 
leje pavilloner og telte. Både 
luftmadrasser og pavilloner 
er udsolgte, men der er stadig 
telte tilbage.

»Vi har en forhåbning om 
at kunne gøre et stort indhug 
i affaldsmængden med det 
her projekt,« siger Sanne 
Stephansen.

Det er svært at sige, hvad 
der er den største klima-
synder på Roskilde, da 
festivalens allerførste klima-
regnskab først kommer til ef-
teråret. Dog forventer Sanne 
Stephansen, at de tre største 

syndere bliver mad og drikke, 
transport og affaldsmængder.

FRELSE TIL DEN SORTE 
SAMVITTIGHED
Ud over at gæsterne kan leje 
udstyr, forsøger festivalen at 
skrue ned for klimaaftrykket 
ved at skabe bedre energifor-
syning i et samarbejde med 
elselskabet Andel.

Tidligere har festivalen 
brugt dieselgeneratorer, men de 
udfases i år, hvor der er blevet 
sat fem transformerstationer op.

Det tager et stort indhug i 
forbruget af fossile brændstof-
fer og kan give de klimainte-
resserede festivalgængere lidt 
mindre sort samvittighed.

LINE VILLEMANN

slæbt med til Dyrskue-
pladsen. I 2019 blev mere 
end 30 tons luftmadrasser ef-
terladt på festivalen.

Udledningerne kan 
mindskes, og det arbejder 
festivalen benhårdt på, siger 
Sanne Stephansen, som har 
ansvaret for bæredygtighed 
på Roskilde Festival.

Men er det overhovedet 
muligt at leve bæredygtigt, 
når festivalugen mest hand-
ler om at slå sig løs, spise 
snaskede burgere og høre høj 
musik?

LEJ EN LUFTMADRAS
Først skal vi tilbage til 
luftmadrassen. Roskilde 
Festival har i år lavet et nyt 

Flere camps slår efter hånden et slag 
for bæredygtig energi i tråd med 
festivalens grønne ambitioner. Selv 
skruer bliver genbrugt, når Camp 
Bodega i Dream City slår lejren op 
med de samme materialer år efter år. 

Hvad gør Roskilde 
for at lette din 
klimasamvittighed?

Solceller 
sørger for 
energi til 
drømmebyen

Vi vil gerne vise, at 
man ikke behøver at 
investere i en milliard 
batterier. Man kan købe 
ét ordentligt batteri og 
sætte solceller på

EMIL NIELSEN
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Reveal Party har været på 
Roskilde Festival siden 2014, 
men siden hun i 2019 sprang ud 
som transkønnet, har hun måttet 
tænke mere over, hvor hun kan 
føle sig tryg som transperson.

For Emily Holm Nyhuus har Roskilde 
Festival været en fast tradition siden 2014. 
Men festivaloplevelsen ændrede sig, da 
hun sprang ud som transkønnet og lesbisk 
i 2019. Hun blev pludselig mødt af for
virrede blikke og forskelsbehandling fra 
andre gæster, og når hun i dag vender til
bage på festivalen for at spille under 

»Det kan vi godt. Jeg synes dog, at det er 
kedeligt at tale om. Det påvirker mig egent
lig ikke så meget, fordi jeg mest arbejder 
med andre queerpersoner. Så det er mest, 
når journalister spørger, at jeg skal tage stil
ling til det,« svarede hun på henvendelsen.

Men hun ville gerne stille op alligevel, 
og hun ville også gerne dele sine tanker om 
kønsidentitet, queerkultur og tryghed både 
på festival og andre steder. For hun mener, at 
det er en vigtig samtale, som man er nødt til 
at tage, men hun insisterer også på at få lov 
til at snakke om sin musik blot som musiker. 

HVAD TÆNKER DU OM AT SKULLE SPILLE DIN 
FØRSTE KONCERT PÅ ROSKILDE FESTIVAL?
»Jeg spillede sidste år på festivalens 
Summer Days, så hvis det tæller med, er 

det faktisk anden gang. Men det er meget 
sjovt, at det er den første koncert, der 
bliver spillet på festivalen i år, fordi jeg er 
den første, der skal spille på Rising. Det 
var der ikke nogen, der sagde til mig. Hvis 
man åbner Orange, så tænker jeg, at man 
lige får det at vide.«

HVORDAN HAR DU DET MED AT SKULLE 
’ÅBNE’ FESTIVALEN?
»Jeg har det generelt sådan med alle 
shows, at jeg bare gerne vil nyde at spille 
dem. Jeg tænker ikke meget over, hvor jeg 
er henne. Jeg kommer ikke til at stå og 
råbe ’ROSKILDE!’ hele tiden. Jeg har det 
bedst med meget indadvendte sange, så 
min musik er på en måde meget introvert. 
Det gør ikke den store forskel, om jeg 
spiller for to mennesker eller på Roskilde 
foran tusindvis af mennesker.« 

SYNES DU DA IKKE, AT DIN MUSIK PASSER 
TIL ROSKILDE FESTIVAL?
»Jo. Du kan finde noget til enhver smag. 
Det er også dem, der er bedst inden for 
køns, queer og racerepræsentation. Jeg 
tror også, det er derfor, festivalen har så 
spændende et program. For de booker 
mangfoldigt både musikalsk og men
neskeligt. Jeg er glad for at være med til 
det i år.« 

HVORDAN OPLEVER DU AT VÆRE 
TRANSPERSON PÅ FESTIVAL? 
HVORDAN BLIVER VI TO BEHANDLET 
FORSKELLIGT?
»Vi kan nok begge hygge os med mange 
de samme mennesker på festivalen, men 
der er ting, jeg skal tænke over, som du 
ikke skal. Jeg skal nok prøve at gå meget 
mere under radaren og ikke vise, at jeg er 
queer og transkønnet af frygt for, at der vil 
ske noget ubehageligt. Sidste gang, jeg var 
på Roskilde Festival, var i 2019, hvor jeg 
var sprunget ud samme år. Jeg havde ikke 
været på hormoner endnu, og det er dem, 
der får en til at se kvindelig ud. Så jeg så 
ikke så feminin ud dengang – nogen så 
mig som en kvinde, men jeg oplevede, at 
andre var forvirrede og tænkte alt muligt 
andet – også ubehagelige ting om mig – på 
grund af at jeg er transkønnet. Det tænker 
jeg stadig meget over.«

FØLER DU OGSÅ, AT DU OPLEVER 
FORSKELSBEHANDLING I 
MUSIKBRANCHEN PÅ GRUND AF DIN 
KØNSIDENTITET? 
»Nu har jeg prøvet at blive set på af andre 
som mand og kvinde, og jeg kan sagtens 
mærke en forskel. Hvis du er kvinde, kan 
lydteknikere finde på at tale til dig, som 
om du aldrig nogensinde har været på en 
scene før. Jeg er nødt til primært at være 
omgivet af mennesker, der forstår den for
skelsbehandling, mange som mig selv op
lever. Jeg er ikke bekymret for det nu, for 
jeg har min egen lydtekniker med og en 
tourmanager, som snakker med folk for 
mig. Men det er jo nederen, at jeg er nødt 
til at tænke på det, når jeg bare gerne vil 
tænke på at spille et godt show. Jeg er jo 
ikke urealistisk og tror, at trans og køns
diskrimination kan blive løst med et fin
gerknips, så lige nu må jeg prøve at løse 
alt selv.«

JAKOB KJØX BOHR

REVEAL PARTY SPILLER PÅ RISING 
SØNDAG 26. JUNI KLOKKEN 14.00.

kunstnernavnet Reveal Party, er det med 
flere års erfaring med diskrimination både 
i privatlivet og i musikbranchen.

Hendes musik blev først formet af de 
oplevelser, hun har haft som transperson, 
da hun på ’You Stole a Year of My Life’ – 
hendes EP fra 2020 – synger om smerten 
ved at vente på hormonbehandling. 

I dag har hun fået hormonbehandling 
og har rykket musikken væk fra køns
fortællinger, fordi det ikke længere kun 
handler om identitet, men om den sorg 
og kærlighed, hun generelt oplever som 
kvinde. Orange Press kontaktede kunst
neren for at høre, om hun ville fortælle 
om sine oplevelser som transperson i 
musikbranchen, hvilket hun først var 
skeptisk over for. 

Reveal Party elsker 
mangfoldighed 
– men oplever stadig 
diskrimination
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Guld, sølv og bronze 
til Tobias

Phoebe Bridgers  
vs. USA’s højesteret

At Tobias Rahim er et af landets største navne, 
fremgik ekstremt tydeligt af gårsdagens Spotify Top 
50. Landets tre mest streamede sange var nemlig 
’Feberdrømme Xx Dubai’, ’Mucki Bar’ og ’STOR MAND’. 
Det bliver en hitparade torsdag 14.00 på Arena.

Indie-stjernen Phoebe Bridgers har på det seneste talt 
åbent om vigtigheden af ret til abort. Til sin Glastonbury-
koncert fredag ledte hun publikum an i kampråbet »Fuck 
the Supreme Court!« Måske der kommer mere af det til 
hendes koncert torsdag 23.30 på Avalon?
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Nu har jeg prøvet at blive set på 
af andre som mand og kvinde, og 
jeg kan sagtens mærke en forskel

EMILY HOLM NYHUUS
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Du har sikkert bemærket de små lyn i Roskilde-programmet. De signalerer, at der er udsigt 
til en ‘højenergisk koncert’. Men hvad betyder det egentlig konkret? Og hvorfor er det 

mest hiphopkoncerter, der har fået det lille lyn?

Her finder du 
koncerterne med 
ekstra smæk på

H vad forbinder du med en ‘høj-
energisk koncert’? Hvis du svarer 
skrig og skrål, punk og metal i 
halsbrækkende tempo og mænd, 

der hopper ind i hinanden, mens de råber 
og skriger, så havde du engang haft ret. 
Ikke så meget længere. 

I år er det særligt hiphopkunstnere som 
Shooter Gang, Lamin og Tessa, der har fået 
det lille lyn i programmet, der signalerer, 
at det her, det bliver vildt.

Men hvad skal der til, før festivalen ka-
rakteriserer en koncert som ‘højenergisk’? 
Og hvorfor er det nu hiphopmusikeres 
koncerter, publikum skal advares om på 
forhånd?

Idéen med det lille lyn stammer ifølge 
Roskilde Festivals sikkerhedschef, Morten 
Therkildsen, fra en koncert med det ame-
rikanske metalband Lamb of God. Til de-
res koncerter er der ofte circle pits. Det vil 
groft sagt sige, at folk løber rundt i cirkler, 
skubber, og hopper ind i hinanden. 

Det ville Morten Therkildsen skabe fo-
kus på, siden store dele af publikum næp-
pe var bekendte med bandets fankultur. 

Det førte til, at man fandt på at markere 
den slags koncerter i programmet, så folk 
kan tage deres forholdsregler.

Det er i sidste ende blot det, lynet 
betyder: Vær opmærksom. Start måske 
koncerten ude i siden.

For som Morten Therkildsen siger om 
højenergi-koncerterne: 

»Der kommer til at være smæk på.«

SMÆK PÅ, MEN UDEN VOLD
Lynet betyder altså ikke nødvendigvis, 
at musikken er mere energisk, eller at 
publikum opfører sig mere voldsomt end 
til andre koncerter. Men der kan opstå 
ekstra publikumsbevægelse, som Morten 
Therkildsen kalder det, og det kan føles 
voldsomt, hvis ikke man er forberedt. 

Der kan være moshpits, der kan være 
pogoing (punkdans, red.), men det kan 
også bestå af megen hoppen op og ned. Det 
lille lyn kan også handle om, at det er en 
af den slags koncerter, hvor mange gæster 
vil op foran i mængden. Muligvis er det 
derfor, der er adskillige hiphoprelaterede 
koncerter, der får lyn i programmet. 

Mens det nok skal blive voldsomt, når 
Shooter Gang rapper om at putte folk 
i kister, er det måske snarere det hop-
pende element, som udløser et lyn ved 
IVAN$ITOs reggaeton-rytmer.

Lynet skal altså heller ikke advare mod 
risiko for, at stemningen decideret skal 
komme ud af kontrol.

DEN PÅPASSELIGE UNGDOM
Arrangementer kom netop ud af kontrol i 
løbet af foråret til Fredagsrock i Tivoli, der 
endte med at aflyse en stribe koncerter.

Men det er Morten Therkildsen ikke 
nervøs for skal brede sig til Roskilde. 
Hans sikkerhedsteam har været med til 
at holde koncerter i hobetal gennem hele 
foråret, og der har ikke været større pro-
blemer i år, end der tidligere har været. 

Koncerterne er ikke blevet voldsomme-
re. Der er bare sket nogle nye bevægelser: 
»De unge er blevet mere vant til at passe 
på hinanden under corona,« siger Morten 
Therkildsen.

Det er stadig festivalens ansvar, at 
koncerterne er rare at opleve for alle invol-
verede. Der er intet i vejen med at hoppe 
op og ned til et vidunderligt tungt drill 
beat, at ville se stjernen helt tæt på eller 
tage initiativ til at åbne en cirkel blandt 
publikum, hvor de, der har lyst, for alvor 
kan gå amok. Det er bare ikke rart at blive 
fanget i, hvis man ikke er forberedt eller 
ikke har lyst til at være med.

»Energierne skal sammenlagt være de 
rigtige,« siger Morten Therkildsen. 

Det hjælper det lille lyn i programmet 
med til.

FREDERIK BOJER BOVÉ

Det er stadig 
festivalens ansvar, at 
koncerterne er rare  
at opleve for alle 
involverede

MORTEN THERKILDSEN, SIKKERHEDSCHEF
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NEKROLOG: 
Indløbet er udløbet
En årelang tradition er gået bort. Hegnet er væltet for sidste gang.

Foto: Alexander H. Jespersen. Illustration: Emilie Noer Bobek  
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Opstandelsen. Fra hvirvlende støvskyer opstod der i 
2006 et mytologisk væsen på den danske festivalscene. 

En flok hungrende festivalgængere besluttede sig for 
at presse deres solbrændte skinddragter mod den eneste 
forskansning mellem dem og det, der nok ville blive årets 
højdepunkt. 

Med vægtsupport fra grillsæsonen og en uforløst, 
autonom teenagedrøm væltede de hegnet og invaderede 
campingpladsen som en trojansk hest i lunken galop. 

Fortællingen vandrede fra de indavlede festivalkredse 
til de yderste samfundslag, og snart var fænomenet syno-
nymt med Roskilde Festival. Havde man ikke været med 
til at vælte hegnet, havde man pludselig ikke rigtigt været 
på festival. 

Drømmen om at nedlægge hegnet kombineret med øn-
sket om at undgå at bo nær pisserenden fik kødannelsen i 
venteområdet til at vokse sig større og større. I ugerne op 
til åbningsdagen fyldtes omkringliggende vejgrøfter nu af 
halvbedøvede teenagere, der knap kunne huske formålet 
med deres tidlige ankomst. 

Venteområdet udviklede sig samtidig til et hektisk 
stemningsmonster, som ville udsætte enhver introvert for 
livsfare. Et semimasochistisk crowd blev lokket frem til 
teltpladsen, hvor brækkede ben og hævede ankler nu kun 
var morgendagens problem. Indløbet kunne kun blive 
vildere og vildere.

DET GLATTE ALTERNATIV
De gode gamle dage er for de ukronede foregangsmænd 
nu kun blevet endnu bedre. I år blev det kaotiske indløb 
nemlig erstattet med en tilsyneladende velfungerende 
indmarch. Den tidligere så brutale kamp for at tilnærme 
sig festens centrum hører fortiden til. 

Pre-booking og early entry-billetter har i år derfor væ-
ret til gavn for post-corona-kondien, hvor sveddråber og 
åndenød under indløbet nu kun skyldtes eftermiddags-
heden, og hvor selv en pantsamler med fuld oppakning 
har haft plads til en 360-graders vending. 

Venteområderne er opløst, og de mytologiske fortæl-
linger om indløbets vildskab er på vej til at blive forgyldt. 
Pletvist langs adgangsvejene kunne en karavane betragtes 
i sneglefart fra check-in til campingområdet. Kaos er 

omdannet til en strømlinet picnicdagstur, hvor enhver 
ekshibitionist har tid til at flekse hver eneste muskelfiber, 
og hvor de fremmødte tilskuere må gå hjem uden deres 
årlige actionfix. 

Vi vinker farvel til en årelang, tumultarisk tradition og 
hilser det glatte alternativ velkommen. 

God festival!
SØREN SAND DJERNÆS

www.rf50.dk

50 ÅR MED

ROSKILDE

FESTIVAL

RAGNAROCK

PRÆSENTERER

OPLEV SÆRUDSTILLINGEN

PÅ RABALDERSTRÆDE

I ROSKILDE

50 ÅR MED

ROSKILDE

FESTIVAL

RAGNAROCK

PRÆSENTERER

OPLEV SÆRUDSTILLINGEN

PÅ RABALDERSTRÆDE

I ROSKILDE

Som så mange andre år gik det 
noget vildere for sig, da pladsen 

åbnede i 2019. Her var konkurrencen 
om de gode pladser på camping 

tårnhøj, og hundredvis løb 
om kap for at komme først. 

Foto: Emil Hougaard Bertelsen



Søndag 26. juni 202218 NON-PROFIT
SINCE 1972

– stop smitten, før den stopper dig!

Stop smitten på 
supersprederfestival!

SIKKER AFSTAND
Synes du alligevel, det blev lidt for tætpakket med mennesker foran 
scenen, men har du glemt at få mundbindet med i bæltetasken? Fear 
not – dine underbukser kan bruges til meget mere end at svede i.

SIKKER ØLBONG
Hvad er festival uden ølbong? 
Hvad er ølbong uden smitte? 
Svaret er enkelt: Brug et mund-
stykke i form af den tisselet/
vandladningsenhed, du alligvel 
har i baglommen.

SIKKER SNACKING
Sharing is caring. Men når solen 
brænder, og det sidste vand fra 
tundåsen frister, så husk at bruge 
forskellige sugerør. 

SIKKER SEX
Stillingen er topprioritet, 

når det kommer til smittestop. 
Mund-til-mund-smitte undgås 

nemt med en god gammel 
69’er. Metoden kræver dog 48 
timers afholdenhed, og derfor 
anbefales det i stedet at klare 

sagerne på egen hånd.  

ILLUSTRATION: MIA MOTTELSON
TEKST: EMILIE NOER BOBEK

SIKKER SLIKKER
Uanset om det er toiletbrættet, din mak-
kers fodsål eller noget helt tredje, du 
vælger at slikke: Sprit af først!
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Årets Roskilde Festival har været udsolgt  
siden 2020. Men på dagen for festivalens start 
er der hele 2.776 billetter til salg på Den Blå 
Avis. En partoutbillet kan p.t. købes for 1.500 
kroner. 

20-årige Valdemar Mejlhede er en af dem, 
som sælger sin billet. Han købte den for to 
år siden, men nu står den i stedet på at fejre 
studenterhuen.

»Mine venner og jeg havde købt billetter i 
1.G, men nu er vi mange, der dropper Roskilde 
til fordel for studenterfesterne. Det havde været 
fedt at skulle afsted, men der er opstået en 
fælles stemning af, at vi hellere vil til en masse 
fester,« siger Valdemar Mejlhede. 

FESTIVAL: HELT NATURLIGT
Roskilde Festival forklarer selv tendensen ud 
fra de tre års festivalpause.  

»Det er helt naturligt, at en billet, som oprin-
delig blev købt i 2020 eller 2021, hvor folk ikke 
havde lagt planer for sommeren 2022, i højere 
grad bliver solgt videre end en billet købt lige 
op til begivenheden,« siger festivalens kommu-
nikations- og marketingchef, Mads Mikkelsen.  

Tre år uden festival, og lige pludselig står 
man et helt andet sted i livet, end da billetten 
blev købt. En nyfødt baby går ikke hånd i hånd 
med festivallivet. Andre angiver arbejde og 
udlandsrejser som grundene til, at festivalen  
er droppet.

KØBTE FOR MANGE 
Mike Løvendal er en af dem, der har billetter 
til salg.

»Jeg var helt sikker på, at der ville blive rift 
om billetterne, som der plejer. Dengang der 
blev sat flere billetter til salg, skyndte jeg mig 

at købe fire ekstra til mine venner. Dem skulle 
jeg bare have fat på. Jeg håber på at få solgt to 
af billetterne. Jeg skal selvfølgelig selv afsted,« 
siger Mike Løvendal.

På landets festivaler har der i år været stor 
mangel på frivillige. Dermed sælger flere deres 
ordinære billet for i stedet at være med til 
at skabe årets festival. En af dem er Kasper 
Hartwich: 

»Jeg hørte, at der manglede en masse frivil-
lige. Så det ville jeg prøve i år og på den måde 
bidrage til fællesskabet,« siger han. 

Udviklingen står i kontrast til tidligere 
år, hvor den store efterspørgsel fik mange til 
at sælge billetter til overpris. I 2019 var det 
så slemt, at Kulturministeriet, en række bil-
letudbydere og festivaler gik sammen om en 
kampagne imod billethajer. 

JONATHAN LEBEDA

Udsolgte festivaler 
plejer at gøre det  
svært at købe sig til 
billetter i sidste øjeblik, 
men i  år er det gået 
helt ander ledes. 
Det hænger naturligt 
sammen med den 
lange festivalpause, 
siger Roskilde Festivals 
kommunikationschef. 

Ny tendens efter festivalpause: 

Masser af billetter  
til salg på nettet

1053 dage
Men hvem tæller?
Velkommen hjem

Der var fart på bilerne in-
den festivalens åbning. 
Lørdag eftermiddag tog 
politiet 925 bilister i at køre 
for stærkt på motorvejen. 
Hastigheden var sat ned til 
80 kilometer i timen, og en 
enkelt bilist blev taget for 
at køre 158 km/t. 

Roskilde Festival udgiver 
hvert år en vinylplade med 
kunstnere, der spiller på 
Rising-området. 
Bokssættet rummer 40 
numre med 40 kunstnere 
fordelt på fire orangefarve-
de vinylplader. Coveret er 
designet af Marie Munk, 
der også står bag en kunst-
nerisk moderkage på årets 
festival. Sættet kan købes i 
festivalens merchandise-
boder, og overskuddet går 
direkte til kunstnerne. 

Næsten 1.000 
bilister kørte 
for stærkt

Hør lyden af 
Roskilde 2022 
på plade

FOTO: KRISTINA PEDERSEN
TEKST: DANIEL NIEBUHR
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MENNESKER PÅ ROSKILDE
Hele 135.000 mennesker er samlet på 
Roskilde Festival. Dermed er festivalen 
Danmarks fjerdestørste by, større end 
Aalborg og mindre end Odense.  

Gennemsnitsalderen på Roskilde Festival 
plejer at være 24 år. 

Derudover er over halvdelen af festivalens 
deltagere single. Faktisk 58%! Det betyder, 

at der render lige omkring 55.000 
mennesker rundt, som bare leder efter 
kærligheden.

Og så er over halvdelen af dine naboer 
mænd, hvis vi går ud fra festivalens egne 
tal for gæsterne i 2019. Derudover er vi 
cirka 45% kvinder og 0,5%, der ikke 
identifi cerer sig inden for den binære 
kønsopfattelse.

MUSIK PÅ ROSKILDE
Da vi vinkede farvel til Dyrskuepladsen 
sidst, var det med mange nye og gode 
musikoplevelser i bagagen. 80% af dine 
Roskilde-medborgere tog fra festivalen og 
var blevet interesseret i ny musik.

TIl gengæld kommer de mere end 290 nav-
ne inden for musik, kunst og aktivisme 
til at sprede sig over et rekordhøjt antal 
scener. Festivalpladsen lægger i år græs til 
13 scener – 10 af dem kan du høre musik 
på. Så mange har der aldrig været før!

212 musiknavne er offentliggjort til 
årets program. Og hvis du er på Roskilde 
Festival for første gang og er lidt nervøs, er 
du ikke alene. 75% af musikprogrammet 
har nemlig ikke optrådt på festivalen før.

Og vi kommer vidt omkring. Musik-
navnene repræsenterer 46 forskellige 
lande. 56% af dem er europæiske, 25% 
kommer fra Nordamerika, 9% fra Afrika, 
5% fra Asien, 4% fra Sydamerika og 1% 
fra Oceanien.

MØG PÅ ROSKILDE
Musik og mennesker efterlader nu også 
en del skrald. Når festivalen har sendt de 
sidste gæster med toget, ligger der i omeg-
nen af 2.000 tons affald tilbage. 

Blandt andet over 30 tons blå luftmadras-
ser, som hverken kan smides ud eller 
brændes af, fordi de er fulde af skadelige 
stoffer. Derfor bliver de gravet ned, indtil 
videnskaben fi nder ud af, hvad der er 
smartest at gøre med dem.

Roskilde Festival regner med at bruge 
over 10 millioner kroner på oprydning 
og håndtering af skrald i forbindelse med 
festivalen. Det svarer til 212.766 fadøl.

Hvem er egentlig alle de mennesker, som går rundt på festivalen? 
Vi dykker ned i tallene for at blive klogere på både medgæster, musik og møg.

Festivalen i tal: 
55.000 singler på Roskilde!

ILLUSTRATION: MIA MOTTELSON
TEKST: LIV ROSSANDER
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Danmarks fjerdestørste by, større end 
Aalborg og mindre end Odense.  

Gennemsnitsalderen på Roskilde Festival 
plejer at være 24 år. 

Derudover er over halvdelen af festivalens 
deltagere single. Faktisk 58%! Det betyder, 

at der render lige omkring 
mennesker
kærligheden.

Og så er 
mænd
tal for gæsterne i 2019. Derudover er vi 
cirka 45% kvinder og 0,5%, der ikke 
identifi cerer sig inden for den binære 
kønsopfattelse.

MUSIK PÅ ROSKILDE
Da vi vinkede farvel til Dyrskuepladsen 
sidst, var det med mange nye og gode 
musikoplevelser i bagagen. 80% af dine 

212 musiknavne er offentliggjort til 
årets program. Og hvis du er på Roskilde 
Festival for første gang og er lidt nervøs, er 

MØG PÅ ROSKILDE
Musik og mennesker efterlader nu også 
en del skrald. Når festivalen har sendt de 
sidste gæster med toget, ligger der i omeg-
nen af 

Blandt andet over 
ser, som hverken kan smides ud eller 
brændes af, fordi de er fulde af skadelige 
stoffer. Derfor bliver de gravet ned, indtil 
videnskaben fi nder ud af, hvad der er 
smartest at gøre med dem.

Roskilde Festival regner med at bruge 
over 

Hvem er egentlig alle de mennesker, som går rundt på festivalen? 
Vi dykker ned i tallene for at blive klogere på både medgæster, musik og møg.

55.000 singler på Roskilde!

musikoplevelser i bagagen. 
Roskilde-medborgere tog fra festivalen og 
var blevet interesseret i ny musik.

TIl gengæld kommer de mere end 290 nav-
ne inden for musik, kunst og aktivisme 
til at sprede sig over et rekordhøjt antal 
scener. Festivalpladsen lægger i år græs til 
13 scener
på. Så mange har der aldrig været før!

MUSIK PÅ ROSKILDE
Da vi vinkede farvel til Dyrskuepladsen 
sidst, var det med mange nye og gode 
musikoplevelser i bagagen. Festival for første gang og er lidt nervøs, er 

du ikke alene. 75% af musikprogrammet 
har nemlig ikke optrådt på festivalen før.

. 56% af dem er europæiske, 25% 
kommer fra Nordamerika, 9% fra Afrika, 
5% fra Asien, 4% fra Sydamerika og 1% 

10 millioner kroner på oprydning 
og håndtering af skrald i forbindelse med 
festivalen. Det svarer til 212.766 fadøl.

ILLUSTRATION: MIA MOTTELSON
TEKST: LIV ROSSANDER

årets program. Og hvis du er på Roskilde 
Festival for første gang og er lidt nervøs, er 

over 
og håndtering af skrald i forbindelse med 
festivalen. Det svarer til 
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  SPORTSBAR  
Hutlihut! Dream City 
Klokken 14.00
Søndag er 30-års dagen for EM-sejren i 1992. 
Det kan ikke fejres bedre end at åbne Sportsbar 
i Dream City, så på med klaphatten og afsted. 
Forhåbentlig er du ikke blevet træt af ‘Re-sepp-ten’ 
endnu.

  GLIMMER OVERALT  
Bioglimmerfest. Campingområde G
Klokken 15.00
Endelig er festivalen i sving igen, og det skal fejres 
med Camp Er du VIMMER, vi har meget GLIMMER. 
De holder årets største glimmerfest, så du skinner 
resten af ugen. Og det er endda bio-glimmer.

  FESTIVALMODE  
Mellemfolkeligt Samvirke. 
Climate Pavilion
Klokken 16.00
Få styr på dit festival-fashion game med 
Mellemfolkeligt Samvirke. De laver gratis tøjtryk 
med � otte logoer på din T-shirt, mulepose, eller 
hvad du nu har. Det er en mulighed for at genoplive 
det slidte tøj med ‘CLIMATE JUSTICE’ eller andre 
budskaber. 

  MØRK OG MODERNE R&B  
JEURU. Countdown
Klokken 18.00
JEURUs stemme fører dig rundt i hele følelses-
registret. Musikken spænder fra radiovenlig R&B til 
mere mørklagt rap. Han er født og opvokset i New 
York, men er nu i gang med at indtage den danske 
musikscene med sin unikke udstråling.

  SEXTALK  
Peech. Flokkr
Klokken 20.45
Blær dig med din viden om sexlegetøj. Peech 
tager en masse med fra butikken på Nørrebro og 
inviterer til sexquiz. De lover, det bliver sjovt og 
lærerigt, og der er selvfølgelig en række pikante 
præmier på højkant.

  DRØMMEPOP  
Prisma. Rising
Klokken 23.00
Oplev søstrene Frida og Sirid Møl Kristensens helt 
særlige klang. Både det lyse og mørke er til stede 
i deres lydunivers med melodier, der bliver siddende 
i øret. Vi ved, at du kommer til at danse.
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Roskilde Festival mangler frivillige. På festi-
valens hjemmeside og på Facebooksiden 
for frivillige vrimler det med aktive rekrutte-
ringsopslag fra foreninger og virksomheder, 
selvom festivalen er skudt i gang. 

R oskilde Festival har ikke præcise tal på, hvor 
mange frivilligeder mangler – også fordi tallene 
hele tiden ændrer sig. 

Meldingen lyder, at der fortsat mangler en del, 
men at der også er mange frivillige, der støder til. Derfor 
har festivalen oprettet en taskforce, som ringer rundt og 
hverver frivillige gennem samarbejdspartnere, ligesom 
der stadig kommer folk ind via det almindelige registre-
ringssystem.

Det er ikke helt entydigt, hvad forklaringen er på den 
haltende frivillighed. 

Spørger man i frivilligområdet, fremhæver fl ere, at 
musikprogrammet i år er for sløjt. Andre peger på, at 50 
års kontinuitet er blevet brudt, og at billetterne lige nu er 
faldet i pris.

Festivalens vicedirektør for organisation, engagement 
og HR, Dorthe Hove Olesen, peger på, at manglende fri-
villige er en tendens, der gør sig gældende overalt – ikke 
bare for Roskilde Festival og de andre festivaler, men i 
hele Foreningsdanmark.

»To tredjedele af Roskildes frivillige er fra foreninger, 
så når Foreningsdanmark har det hårdt, er det også no-
get, festivalen mærker. Tallene ligger samtidig på linje 
med 2017, så det er ikke, fordi vi er mange færre end 
tidligere. Det fantastiske er jo, at det lykkes alle steder,« 
siger hun.

KORTERE ÅBNINGSTIDER OG MINDRE PLADS
Et af de steder, der savner frivillige, er Det Gyldne Brød, 
der kun har besat 70-80 af de 165 frivilligpladser på 
første festivaldag.

»Det er super trist,« lyder det fra Inge, der – som følge 
af manglen – måtte ændre på både åbningstider og menu-
kort.

Mens Det Gyldne Brød tidligere har holdt døgnåbent, 
hedder åbningstiderne i år 06.00-22.00, mens sidste 
åbningsdag nu er lørdag frem for søndag. Menuen er også 
blevet væsentligt mindre, for der er ikke tid til snobrød, 
og hvor der før har været mere plads i køkkenet og sid-
depladser indendørs, er der nu kun bord- og bænkesæt 
sat op uden for teltet. For der er ikke personale nok til at 
have afryddere på vagt. 

Det er ikke kun personalemanglen, men også de 
stigende fødevare- og energipriser, der medfører udford-
ringer for særligt de mange madboder på festivalen. Hos 
Det Gyldne Brød ved man endnu ikke, om der kan tjenes 
nok ind til at berettige deres tilstedeværelse på Roskilde 
Festival. 

FOLK RYKKER SAMMEN
Der er dog masser af optimisme og kampgejst at spore bag 
disken hos Det Gyldne Brød, hvor holdet ser frem til at 
det hele går løs om et par timer.

»Nyd stilheden nu, mens I kan,« lyder det, for om lidt 
kører det for fulde drøn.

Der er dog enighed om, at det er sjovere at have travlt 
end at stå at vente på kunder. »Jeg glæder mig til, at der 
bliver travlt og bare kører derudaf,« lyder det fra 17-årige 
Augusta, der er førsteårsfrivillig og -festivalgænger, og 
som ikke betvivler, at holdet nok skal klare det sammen.

At tingene nok skal lykkes, fremhæves også med ro i 
maven af Dorthe Hove Olesen: 

»Vi har været i gang siden i morges og er nået langt i 
forhold til opbygningen. Folk rykker sammen.«

TØMRERE I TRE GENERATIONER
Rundt på festivalpladsen fi nder man frivillige i alle 
aldre i fuld sving med at bygge, male og sætte op. Her 
kan man blandt andet fi nde et af drikkevaregruppens 

tømrerhold, hvor hele tre generationer arbejder sammen 
om at sætte en af drikkeboderne op. 

Det sædvanlige hold af frivillige er intakt – dog med 
tilføjelsen af 17-årige Villads, der nu har gjort sin far 
og farfar selskab på tømrerholdet. Det er en tjans, der 
falder godt i tråd med, at han skal læse til tømrer efter 
sommerferien.

»Det er lidt ligesom at være i praktik,« forklarer 
Villads hen over den høje larm fra familiesvejseriet. 

Spørger man hans far, Simon, er det også en god måde 
at få familietid på.

»Det er vores primærtid mellem far og søn denne 
sommerferie,« fortæller han og bliver suppleret af sin 
egen far, der fortæller, at disse oplevelser er nogle, man 
husker.

KIRI GINNERUP

Frivillighed på festival: 
Kampgejsten klarer skærene

Der mangler frivillige i år, men der er trods alt debutanter til stede. E� er 17-årige Villads er kommet med, sørger hele tre 
generationer af tømrere for, at drikkeboderne står, som de skal.

Foto: D
aniel Rex-D
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To tredjedele af Roskildes 
frivillige er fra foreninger, så 
når Foreningsdanmark har det 
hårdt, er det også noget, 
festivalen mærker 

DORTHE HOVE OLESEN 
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VEJRET I DAG Mest skyet, men varmen fortsætter. Risiko for en smule regn om a� enen.

26° 20° 19°

Dag A� en Morgen

God sang
Melodi: ‘Stor mand‘ – Tobias Rahim og Andreas Odbjerg

Jeg er på pladsen i et tomandstelt

Blandt mange mennesker, der lugter fælt

Min camp er stud’er, det’ emotionelt

Det’ sidste gang med kliken, det’ specielt

Vi gi’r den gas, og vi fester

Ingen ved, hvad der sker here� er

Alle er glad’, alle er gæster

Alle har plads i et kæmpe orkester

Danser langs hegnet, jeg ser kaos, mens jeg tænker på dig

Hel’ verden vælter, men her, der � ndes bare dig og mig

Vær min mand, vær min brud, vær med mig ugen ud

og jeg gi’r dig mit hjerte på Roskild’

Vil bare danse til en God Sang, en God Sang med dig

Her på opslagstavlen er der plads til løst og fast fra 
alle hjørner af festivalen. Du har måske mødt dit livs 
kærlighed til en fest i L, men glemte at få telefon-
nummeret. Eller du vil gerne invitere alle på pladsen 
til fest i din camp. Eller måske har du tabt din 
studenterhue, mens du væltede rundt til en koncert? 
Skriv til orangepress@roskilde-festival.dk, og så er 
det måske dig og dit indlæg, der kommer på tavlen.

TEKST: FREDERIK BOJER BOVÉ

Hvor er frisøren?
Hvorfor er der egentlig ikke en frisør på 
festivalen? Vi � k et opkald fra en mand, 
der ikke kunne forstå, hvorfor der ikke al-
lerede er en bod, hvor festivaldeltagerne 
kan få trimmet lokkerne eller barberet 
deres skæg. Den hjælpsomme mand ville 
vide, om han selv måtte åbne en frisør, 
men her måtte vi desværre sku� e ham 
og sige, at det er for sent at søge om at 
starte en ny bod. Men måske næste år, 
hvis han kommer i bedre tid. 

Hvor er frisøren?
Hvorfor er der egentlig ikke en frisør på Hvorfor er der egentlig ikke en frisør på 
festivalen? Vi � k et opkald fra en mand, 

Hvor er frisøren?

Her på opslagstavlen er der plads til løst og fast fra 
alle hjørner af festivalen. Du har måske mødt dit livs 
kærlighed til en fest i L, men glemte at få telefon-
nummeret. Eller du vil gerne invitere alle på pladsen 
til fest i din camp. Eller måske har du tabt din 
studenterhue, mens du væltede rundt til en koncert? 
Skriv til orangepress@roskilde-festival.dk, og så er 
det måske dig og dit indlæg, der kommer på tavlen.  OP  OP  OP  OP  OP  OP  OP  OP  OP  OP  OP  OP  OP  OP  OP  OP  OP  OP  OP  OP  OP  OP  OP  OP  OP  OP  OP  OP  OP  OP  OP  OP  OP  OP  OP  OP  OP  OP  OP  OP
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E� erlysning
Jeg søger en sød fyr (han/ham) til at 
dele telt med. Har lejet et tremands-
telt, der bare føles for stort til mig. Du 
må gerne være til blød rock og selv 
medbringe lu� madras. Jeg er en 
behagelig ung mand på 25 år, 
der ligger i West, lige ved det 
orange iglo-telt. 

Hver dag bringer Orange Press 
dagens bedste historie fra de for-
gangne døgn fra Roskilde Festivals 
infocenter, der hver dag modtager 
hundredvis af opkald og mails fra 
frustrerede, bekymrede eller undrende 
festivalgæster – eller deres forældre. 

Her kan du få avisen
Orange Press udkommer hver 
dag under festivalen, og du kan 
hente avisen i Volts boder og i 
Merchandise-boder på camping 
og indre plads. De hedder 
‘Merchandise’ og ‘Service’ og er 
markeret med et T-shirt og H- 
ikon på kortet. Tag gerne et par 
stykker med ned i din lejr, når 
du henter. I kan også være gode 
naboer og dele ud til camps 
omkring jer. 

#rf50

behagelig ung mand på 25 år, 



Nyt hovednavn
på Roskilde!

Endelig blev Originalen økologisk

på Roskilde!

Endelig blev Originalen økologisk
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