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Det havde regnet hele 
natten, og det var så 
småt begyndt at dryppe 
på min sovepose, da et 
fremmed menneske 
forsøgte at trænge ind i 
mit telt for at stjæle de 
få rammer øl, jeg havde 
tilbage.

Det var tirsdag nat 
på Roskilde, og hvis 
jeg ikke husker galt, 
var det det år, vi boede 
lige over for to lyd
systemer, som spillede 

så højt, at en promille over 2 var nødvendig 
for at sove.

Jeg var hudløs om morgenen. Tårerne 
piblede frem, fordi jeg ikke kunne finde ud af 
at binde mine sko. Da min regnjakke viste sig 
ikke at kunne lukke, var jeg klar til at opføre 
en nedsmeltning, som ville gøre en toårig 
misundelig.

Men vi nåede aldrig så langt. Min ven  
nåede at spotte den dirrende læbe, det rast
løse ansigtsudtryk og de silende tårer, og  
han råbte:

Tre dage inde i en festival er vi alle sgu 
lidt hudløse. Vi er trætte og har kollektive 
mentale tømmermænd over et eller andet. 
Mest af alt trænger vi til en lur, et kram og 
lidt omsorg.

Vi trænger til en pause, og der skal ikke 
særlig meget til.

Det kan være en kold cola på en hed som
merdag eller en ven, der gider stå i kø med 
dig til de varme bade, mens I rystende deler 
en kop tynd kaffe. Det kan være fem minutter 
på Instagram med din egen ikkedakke
dakmusik i ørene eller lidt solosex inde på 
luftmadrassen. 

Husk for guds skyld pauserne. Og husk at 
minde hinanden om at tage dem.

Senere på ugen kom min ven i øvrigt 
sejlende på en tohestes brandert ned i lejren 
klædt ud som computerspilsfiguren Atomic 
Bomberman og udbrød: “Hey Ronja, jeg har 
nok været nøgen.”

Da han senere på aftenen obstruerede  
et af de gigantiske lydsystemer ved hjælp  
af en meget stor kop ginjuice, gav jeg ham 
hurtigt en pause i mit telt, så han ikke 
fik tæv.

“Hey dame! Har jeg nogensinde fortalt dig, 
at kvinder i regntøj er noget af det smukkeste 
i verden. Kom, nu går vi ud og finder noget 
morgenmad.”

Han tog mig under armen, fik mig fodret og 
fortalt mig, at det hele nok skulle gå. Han gav 
mig en pause fra kaosset.

Husk pauserne
Tårerne piblede 

frem, fordi jeg ikke kunne 
finde ud af at binde mine 
sko. Da min regnjakke 
viste sig ikke at kunne 
lukke, var jeg klar til at 
opføre en nedsmeltning, 
som ville gøre en toårig 
misundelig

RONJA PILGAARD



O R A N G E  P R E S S ,  
LO U N G E- B U D S K A B

Genoplad 
batterierne

Tag en pause i Andel loungen og lad 
batterierne op med grøn strøm 

fra vores datterselskab Andel Energi. 
- andel.dk/RF

O R A N G E  P R E S S ,  
DA N C E BAT T L E- B U D S K A B

Hvem har den 
vildeste energi?

Dyst imod dine venner i vores 
dancebattle og vind billetter til #RF23. 

Electro Shuffle 
dig til #RF23

Vi ses i Campingområde XVi ses på festivalpladsen 

Genoplad
batterierne

Vi ses i Område D i West

Tag en pause i Andel-loungen og lad
batterierne op med grøn strøm 
Tag en pause i Andel-loungen og lad

fra vores datterselskab Andel Energi. 
andel.dk/rf
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Manglen på frivillige i år er 
gået ud over en i forvejen tru-
et race: rygerne. Ekstra 
Bladets redaktion har undret 
sig over den komplette man-
gel på cigaretsalg på cam-
pingpladsen og fået det svar, 
at der simpelt hen ikke var 
folk til at bemande den ellers 
planlagte bod. 

»Vi har ikke den mængde 
frivillige, vi gerne vil have 
i år,« fortæller festivalens 
sikkerhedschef, Morten 
Therkildsen, til Ekstra Bladet. 

Han understreger, at der 
ikke er mangel på frivillige til 
at varetage sikkerhedsfunk-
tioner. 

Cigaretboden på cam-
pingpladsen bliver ifølge 
Morten Therkildsen åbnet i 
morgen onsdag. Det samme 
gælder øvrige � re boder på 
festivalområdet. 

Ingen frivillige 
– ingen røg

Flere anmeldelser om svindel med 
festivalbilletter havner hos politiet 
i forhold til for tre år siden. Her kan 
du se Rigspolitiets tips om, hvordan 
man bedst undgår at blive snydt 
med et billetkøb i sidste øjeblik.

Roskilde Festival 2022 har været udsolgt si-
den 2020. Det betyder, at der i år er større risi-
ko for at blive snydt af kriminelle, der sælger 
en billet til festivalen uden at levere varen, 
for eksempel ved at sælge den samme billet til 
fl ere mennesker. 

I 2022 har politiet set en stigning i antallet 
af anmeldelser om svindel med salg af billet-
ter, oplyser Rigspolitiets Nationale Enhed for 
Særlig Kriminalitet (NSK) til Orange Press. 
Det gælder ikke kun Roskilde Festival, men 
helt generelt. Mens der i 2019, som er den 

På årets Roskilde Festival vil 
der være bedre muligheder for at 
vaske hænder og spritte af. Det 

sker i kølvandet på den coronavi-
rus, som blandt meget andet har 

ført til nedlukninger af festivaler 
landet over i de sidste to år. 

Selvom sygdommen ikke længere er sam-
fundskritisk, er der stadig ikke lagt op til en helt 
coronafri fest. Omkring hver femte PCR-prøve 
er nemlig positiv. Mandag var 3.287 ud af 17.565 
personer smittet med coronavirus, viser tal fra 
Statens Serum Institut.

Roskilde Festival har i år sat fokus på at holde 
hænderne rene ved blandt andet at stille fl ere 
håndvaske samt håndsprit til rådighed, oplyser 
festivalen. 

Sundhedsstyrelsen opfordrer på sin 
hjemmeside stadig alle til at huske den gode 
håndhygiejne for at undgå at blive syge og 
smitte andre. 

»God håndhygiejne er en effektiv metode til at 
forebygge kontaktsmitte mellem genstande, hæn-
der og ansigt,« lyder anbefalingen fra styrelsen. 
Der er håndsprit i boderne på både camping- og 
festivalområdet.

seneste festivalsæson, kom 309 anmeldelser, 
er tallet i år oppe på 396.

Sektions leder i Forebyggelse og Analyse 
i NSK Kresten Munksgaard mener dog, at 
stigningen skyldes netop festivalerne.

»Vi har en formodning om, at den her gen-
oplukning med udsolgte festivaler har gjort, 

at folk er mere risikovillige og desperate, end 
man normalt er. Det giver jo bedre betingelser 
for svindlere, for de ved, hvor der er efter-
spørgsel, og hvordan man ud byder billetterne, 
så de er attraktive,« siger han.

JAKOB KJØGX BOHR

Politiet advarer mod 
falske billetter

Det er blevet nemmere at 
holde hænderne rene

Man bør undersøge, 
om sælgeren er den, som 
vedkommende udgiver 
sig for at være, og er 
den ret mæssige ejer 
af billetten Illustraton: M

ia M
ottelson

Illustraton: Mia Mottelson

Selvom læseren af denne avis forhåbentlig har billet og armbånd på, så kender 
mange stadig folk, der søger en billet. Og til dem har Kresten Munksgaard fra 
Rigspolitiet tre gode råd til at undgå svindel:

 »Først og fremmest anbefaler vi altid, at man køber billetten hos udbyderen. Hvis ikke det er 
muligt, så anbefaler vi, at man er ekstremt kritisk over for, hvem det er, man handler med. Man 
bør undersøge, om sælgeren er den, som vedkommende udgiver sig for at være, og er den 
retmæssige ejer af billetten. Og man bør mødes fysisk, hvis det kan lade sig gøre.«

 »Det er en god idé at undgå at lave opslag om at søge billetter. Det tiltrækker svindlere og 
giver dem en idé om, at man er meget interesseret i en billet og måske er mere risikovillig.«

 »Endelig kan man bruge byttebørser, som arrangøren stiller til rådighed. Så kan man bytte sin 
billet via for eksempel Ticketmaster, hvor man er sikret en rigtig billet.«

Politiet advarer mod 

Man bør undersøge, 
om sælgeren er den, som 
vedkommende udgiver 
sig for at være, og er 
den ret mæssige ejer 

Illustraton: M
ia M

ottelson

I campingområderne L og 
N er der sket udski� ning af 
en række 220 liters skralde-
spande, der tidligere stod i 
campingkryds. De nye 
skralde spande er tre gange 
større og står i yderkanten af 
hvert campingområde. Det 
skal hjælpe med at � ytte 
skraldet væk og betyder 
samtidig, at festivalgæster-
ne undgår besøg af store 
skraldebiler.

ter, oplyser Rigspolitiets Nationale Enhed for 
Særlig Kriminalitet (NSK) til Orange Press. 
Det gælder ikke kun Roskilde Festival, men 
helt generelt. Mens der i 2019, som er den 

På årets Roskilde Festival vil 
der være bedre muligheder for at 
vaske hænder og spritte af. Det 

sker i kølvandet på den coronavi-
rus, som blandt meget andet har 

ført til nedlukninger af festivaler 
landet over i de sidste to år. 

Selvom sygdommen ikke længere er sam-
fundskritisk, er der stadig ikke lagt op til en helt 
coronafri fest. Omkring hver femte PCR-prøve 
er nemlig positiv. Mandag var 3.287 ud af 17.565 
personer smittet med coronavirus, viser tal fra 
Statens Serum Institut.

Det er blevet nemmere at 
holde hænderne rene

Illustraton: Mia Mottelson

giver dem en idé om, at man er meget interesseret i en billet og måske er mere risikovillig.«

 »Endelig kan man bruge byttebørser, som arrangøren stiller til rådighed. Så kan man bytte sin 
billet via for eksempel Ticketmaster, hvor man er sikret en rigtig billet.«

skal hjælpe med at � ytte 
skraldet væk og betyder 
samtidig, at festivalgæster-
ne undgår besøg af store 
skraldebiler.

Skraldespande 
har fået 
vokseværk
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»Det er en milepæl for mig. Jeg er meget stolt af at være 
her og unde mig selv de oplevelser, jeg gerne vil have. Jeg 
har været meget hård ved mig selv, og det giver jeg mere 
og mere slip på. Jeg er her, og jeg har det godt.«

Sådan siger 24-årige Emilie Goldbek, som i mange år 
har drømt om at tage på festival med vennerne. 

Men Emilie har en personlighedsforstyrrelse, der 
betegnes ‘ængstelig evasiv’. Det betyder, at hun har en 
tendens til angst og ængstelige tankemønstre. 

»Jeg reagerer på det ved at isolere mig og gå ind i mig 
selv. Det kommer meget spontant, og jeg har svært ved at 
navigere i mine følelser, når det sker.«

AT VOVE SIG UD I DET UKENDTE
Emilie Goldbek har fået hjælp i psykiatrien og har fået 
redskaber til at arbejde med sig selv. De gør, at hun ved, 
hvornår hun aktivt kan være til stede, og hvornår hun 
har behov for at trække sig. Hendes mor bor i Roskilde, så 
hvis hun har brug for en pause, så kan hun tage hjem til 
hende. Det er en af flere strategier for at kunne vove sig 
ud i noget nyt og ukendt og kunne tackle de reaktioner, 
hun måtte opleve: 

»Jeg er et sted nu, hvor jeg kan være meget ærlig.  
Jeg tør godt sige, at jeg er lidt træt, og at jeg har brug for 
at sidde lidt for mig selv. Jeg ved præcis, hvornår jeg har 
fået for meget. Også at drikke,« siger Emilie Goldbek 
grinende.

»I går var klokken kun et, da jeg sagde godnat og gik op 
og børstede tænder. Det var bare det. Ingen sure miner. 
Det føltes godt.«

GLÆDER SIG AT MÆRKE MENNESKEHAVET
Hvad ser Emilie Goldbek så frem til, ud over at være 
sammen med vennerne? 

Øverst på årets ønskeliste er at opleve Megan Thee 
Stallion live på Orange Scene klokken 19.00, fortæller 
hun.

»Jeg har kun set billeder derfra, og jeg glæder mig  
til at stå i et menneskehav og mærke det. Jeg ved,  
at jeg vil kunne mærke, hvornår jeg får brug at stille mig 
bagerst. Jeg skal ikke stå forrest; det kommer jeg aldrig 
til. Det er for farligt. Og så alligevel … Måske til den helt 
rigtige kunstner en dag?«

DANIEL REX-DYBMOSE

»Det at møde nye mennesker og at være sammen med 
mine nære relationer kan pludselig få mig til at føle mig 
fremmed eller føle mig forkert. Jeg kan føle mig tilovers, 
og at jeg lige så godt ikke kunne være der, hvor jeg er, og 
at alle dem, jeg sidder med, har det sjovt uden mig. Jeg 
kan lukke mig ind i mig selv og er i mange situationer 
gået eller har optrappet konflikter, fordi jeg var i dårligt 
humør.«

Emilie Goldbek vender sin kasket og fortsætter i mere 
hjerteligt tonefald: 

»Nu har jeg lært, at der ikke er noget galt, bare fordi 
der er udfordringer. Alle har jo et eller andet.«

RESPEKT FOR GRÆNSERNE
Hendes debut på Roskilde foregår sammen med venner, 
hun føler sig helt tryg ved. De har været på festival før, 
og Emilie Goldbek fortæller, at det giver hende en særlig 
ro at kunne læne sig op ad dem. Samværet blev testet på 
årets Tinderbox, og alle bestod. 

»Det betyder meget for mig, at de respekterer mine 
grænser. De ville aldrig presse mig til noget, jeg ikke 
vil« siger Emilie Goldbek og fortsætter:

Emilie Goldbek har valgt at arbejde frivilligt som ølsælger. Det giver et frirum for hende at gøre noget for andre og være en del af en indsats på festivalen, hvor hun samtidig kan lægge sig selv lidt til 
side, fordi hun er på arbejde.

Angsten stopper hende ikke længere: 

Emilie er klar til festival

Nu har jeg lært, 
at der ikke er noget 
galt, bare fordi der er 
udfordringer. Alle har 
jo et eller andet  

EMILIE GOLDBEK

Emilie Goldbek har indtil i år holdt sig fra festivaler på grund af sine psykiske problemer. Men lige om lidt står hun foran Orange Scene for 
første gang. Det er hjælpen fra gode venner og effektive strategier, som har gjort det umulige muligt for hende. 
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Forestillinger om 
larm og kaos får 
blinde til at holde sig 
fra festivalen, mener 
Kenneth Schack 
Banner. Derfor vil han 
vise, at det sagtens 
kan lade sig gøre at 
være blind på festi-
val – og sågar som 
frivillig. 

I en grå madhal på 
området for frivil-
lige kommer Kenneth 
gående med en gul vest 

med et billede af en mand 
og en stok.

Han har sin blindestok i 
hånden, og en af de andre 
frivillige stikker ham 
hurtigt en arm, så han ikke 
snubler over de mange 
solbrændte mennesker, der 
slanger sig på gulvet. Han 
sætter sig ned og folder 
stokken sammen som en 
teltstang og lægger den 
sirligt på bordet. Stokken 
bliver hurtigt genstand for 
høje grin, da Kenneth for-
tæller folk en røverhistorie 
om dengang, hvor stokken 
blev forvekslet med en 
rumraket. 

Kenneth Schack Banner 
er 31 år og lider af den 
sjældne øjensygdom retini-
tis pigmentosa. Han kunne 
se, indtil han blev 10 år, og 
kan huske at være til Grøn 
Koncert, mens synet stadig 
var intakt. 

Men efter det blev væk, 
og han nu ser med ørerne, 
har han ikke rigtig haft lyst 
til at tage til koncerter. 

»Jeg har holdt mig lidt 
fra koncerter, for der er så 
meget larm på en festival. 
Jeg tror, at det er larmen, 
der får mange blinde til at 
holde sig væk.«

Netop det faktum, at der 
ikke er mange blinde på fe-
stivalpladsen, vil Kenneth 

Schack Banner gøre noget 
ved. Han er taget på festi-
val med en mission om at 
vise vejen. 

Han er en del af Dansk 
Blindesamfund og vil vise, 
at en festival ikke er et 
utrygt sted at være, selvom 
man ikke kan se. 

»Når jeg bliver gammel, 
gider jeg ikke sidde og 
være sur over alt det, jeg 
ikke fik oplevet. Jeg gider 
ikke være bitter. Jeg kan 
lige så vel dø af at gå over 
vejen og blive kørt ned,« 
siger han. 

NEDBRYD FORDOMMENE
Kenneth Schack Banner 
står i en saftevandsbod i 
løbet af festivalen. Og for-
målet med at være frivillig 
på festival – og være her i 
det hele taget – er ikke kun 
at vise andre blinde, at det 
godt kan lade sig gøre. 
Der ligger også en opgave 
i at nedbryde fordomme 
hos alle dem, der kan se. 
Kenneth Schack Banner 
har oplevet flere situa-
tioner, hvor stemningen 
er blevet akavet eller 
misforstået, fordi andre 
mennesker ikke helt ved, 
hvordan de skal opføre sig. 

»Folk bliver helt paf, 
når jeg kommer tæt på for 
at tørre borde af. De tror 
ikke, jeg har registreret 
dem, hvis de er helt stille. 
Men altså, jeg kan jo godt 
mærke, at de er der,« 
fortæller Kenneth Schack 
Banner og kommer med en 
meget klar opfordring:

»Henvend dig til mig 
i stedet for at snige dig 
udenom. Der er ingen 
dumme spørgsmål.«

TAGER LIDT LÆNGERE TID
Roskilde Festival har i 
mange år haft fokus på 
at gøre festivalen tilgæn-
gelig for mennesker som 
Kenneth Schack Banner. 
Der er ramper til koncer-
terne, så mennesker med 
kørestol kan se scenerne. 
Der er også en særlig lejr 
kaldet Handicamp, hvor 
der er taget hensyn til både 

handicappede og deres 
hjælpere. 

Og der skal være flere 
mennesker med handicap, 
også blandt de frivillige, 
mener Kenneth Schack 
Banner. De skal bare have 
lov at yde den indsats, de 
er i stand til. 

»Festivalen skal have 
lov til at forvente noget 
af os med synshandicap. 
De kan forvente, at vi gør 
en indsats, men bare ikke 
forvente, at vi kan klare 
en selvstændig indsats på 
samme vilkår, som alle 
andre kan. Jeg tænker lidt 
mere over, hvad vi skal 
huske at have gjort, fordi 
jeg ved, det hele tager tid 
for mig,« siger han.

Kenneth Schack Banner 
har i skrivende stund sta-
dig til gode at komme ud 
på camping, men glæder 
sig meget til at prøve kræf-
ter med den del af festi-
valoplevelsen. For at kunne 
få flere med på festival er 
han nødt til at have prøvet 
det hele, mener han. Og 
både på campingområdet 
og til koncerter håber han, 
at vesten kan være med til 
at vise de mange feststemte 
festivalfolk, at de skal tage 
lidt hensyn. 

»Hvis jeg nu står til 
en koncert med 10.000 
mennesker, kan det svært 
at danne et overblik som 
de seende. Så vil det være 
meget rart, hvis nogen lige 
hjælper mig.« 

Selvom han stadig har 
meget af festivalen til gode, 
er han overbevist om, at 
han kommer tilbage næste 
år. Allerede nu er han ved 
at lægge planer for næste 
år om at lave en camp. Her 
skal hans venner med syns-
handicap have mulighed 
for at trække sig tilbage og 
finde ro. Han håber, at flere 
tør springe ud i det. 

»Se bare at komme af-
sted, der er intet at være 
bange for. Hvis der er ud-
fordringer, så klarer vi dem 
sammen,« siger Kenneth 
Schack Banner.  

TORE PETER MARCONI WEILE

Kenneth vil
inspirere andre 
blinde til at tage 
på festival
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CASPAR ERIC, HVORDAN ER DET AT VÆRE 
HANDICAPPET PÅ ROSKILDE FESTIVAL? 
»Jeg har det altid lidt dobbelt, fordi jeg jo 
ikke går rundt og tænker, at jeg er en mi-
noritet. Men jeg kan tydeligt huske nogle 
af de første år, jeg var afsted, hvor der tit 
var folk, som sagde ’ej, se lige ham der, 
han er bare megastiv,’ fordi jeg haltede på 
den måde, jeg gjorde, og det fik mig til at 
ligne en, der bare var helt smadret. Men 
samtidig var folk venlige og spurgte, om 
jeg havde lyst til at drikke sammen med 
dem i deres camp. At være minoritet på 
festival kan derfor nogle gange – i hvert 
fald i forhold til at have et fysisk handicap 
– være inkluderende.«  

HVAD ER DET SVÆRE VED AT VÆRE 
HANDICAPPET PÅ ROSKILDE FESTIVAL? 
»Det er klart, at der er mange ting, som 
er fysisk udfordrende. Det oplever jeg 
personligt, når jeg bliver træt i benene, 
hvilket er en megasvær del af at være 
handicappet på Roskilde Festival. Hvis 
man gerne vil stå op til en koncert og være 
helt foran, er man nødt til at være der flere 
timer før for at komme i pit. Så er man 
altså træt i benene, når man endelig skal 
høre musik. Derfor forbinder jeg det også 
med at være totalt på overarbejde.« 

HVAD KUNNE FESTIVALEN SÅ GØRE BEDRE?
»Man kunne eksempelvis gøre det nem-
mere at være på Roskilde Festival i en 
kørestol. Og hvis man gør det, bliver det 
også nemmere for mig og andre, der ikke 
sidder i kørestol. Hver gang det bliver 
nemmere for folk med anderledes kroppe 
at være her, bliver det også mere normalt 
at være en minoritet på festival, fordi folk 
bliver vant til at forholde sig til det.« 

MEN DER ER DA ET HANDICAPOMRÅDE 
MED EN RAMPE, HVOR HANDICAPPEDE 
KAN SE KONCERTER? 
»Ja, men du må ikke få dine venner med 
derop, hvilket betyder, at folk med en 

skrøbelig krop bliver udstillet og placeret 
alene i et lukket område, hvor de kun kan 
være sammen med andre handicappede, 
og det skaber ulige forhold. Det er des-
værre et problem, der strækker sig langt 
ud over Roskilde Festival.«  

TROR DU SÅ, AT KUNST OG LITTERATUR 
PÅ FESTIVALEN KAN VÆRE MED TIL AT 
ÆNDRE NOGET? 
»Jeg tror, det er megavigtigt, at der er rum, 
hvor den slags snakke finder sted, fordi det 
gør også, at folk fortsætter snakken ude 
i lejrene. Det, der er ved festivaler, er jo, 
at det er et minisamfund, vi bygger, hvor 
man netop kan gøre alt muligt. Derfor er 
der også en unik mulighed for at bruge 
festivalen som et mikrokosmos – et slags 
laboratorie til at finde løsninger på vores 
allerstørste udfordringer i samfundet.«

HVORDAN SER ET SÅDANT LABORATORIE 
UD I PRAKSIS, OG HVAD TROR DU, 
DET KAN DET AFFØDE? 
»Det handler kort sagt om, hvordan vi op-
drager hinanden til at have nogle nyttige 
snakke og om at skabe nogle rum og en 
kultur, hvor det bliver naturligt nok at 
tænke nede i lejren, hvordan man kan 
hjælpe folk med en sårbar krop på 
Roskilde Festival, så de ikke står helt ale-
ne. Når man er på festival som minoritets-
person, skal man hele tiden ordne en mas-
se ting selv for ikke at ende i pinlige situa-
tioner. Det er jeg vant til. Men det gør og-
så, at jeg bliver træt. Det er det, jeg mener 
med at være på overarbejde.«

ISAK HÜLLERT

Caspar Eric er en dansk digter, som lever med cerebral parese 
(spastisk lammelse), og som bruger sin platform som kunstner 
til at debattere stigmatisering. I sine værker tager han ofte  
udgangspunkt i sig selv og den betydning, som det har at leve 
i det moderne samfund med et handicap. Han er kommet på 
Roskilde Festival siden 2005, og Orange Press fangede ham 
til en snak, efter han læste op fra sine digtsamlinger til RE:ACT 
Human Rights mandag formiddag. 

Digter: Som 
handicappet på 
festival er man 
hele tiden på 
overarbejde

Det er klart, at der 
er mange ting, som er 
fysisk udfordrende

CASPAR ERIC

Foto: Rebecca Helene Hoffmann



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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Det er godt gammeldags træls at 
have menstruation på Roskilde 
Festival. I hvert fald hvis man 
spørger de fem masterstude-

rende på DTU, som er i gang med at 
kortlægge de behov, der opstår, når man 

menstruerer på en festival.
I løbet af opvarmningsdagene går 

kvinderne rundt og spørger perso-
ner, som har menstruation, om 

de har gjort sig nogle tanker 
om at bløde på festival.

En glædelig nyhed er, at menstruation 
ikke umiddelbart er et tabu på festival-
en. En knap så glædelig nyhed er, at 
mange menstruerende mangler gode 
hygiejniske forhold. Der mangler sim-
pelthen sæbe, sprit, madameposer og 
toiletpapir i toiletvognene, lyder det.

KOPPER KRÆVER LIDT AKROBATIK
»Der er fl ere, som er begyndt at bruge 
menstruationskopper, hvilket gør det 
lidt ekstra besværligt at have menstrua-
tion på festival,« fortæller Sofi e Theisen 
Honoré, som er en af kvinderne bag 
projektet.

At stå på et lille toilet og skifte 
koppen kan somme tider kræve lidt 
akrobatik. Desuden kan man ikke 
skylle den, siden der ikke er nogen vask 
på toilettet.

For nogle føles det grænseoverskrid-
ende at gå ud fra toilettet med en blodig 

kop og skylle den i vasken ude foran 
vognene – og det vil i 

øvrigt kræve, at man 
derefter står i kø til 
toiletterne igen for at 
komme ind og sætte 
koppen tilbage på 
plads.

En tredje ting er, at man hverken kan 
vaske eller spritte hænderne, og en men-
struationskop skal ikke indføres med 
beskidte hænder, da det øger risikoen for 
infektioner. 

HVOR FANDEN KAN MAN FÅ EN TAMPON?
Et andet problem, som festivalgængerne 
nævner, er, at det ikke er så synligt, hvor 
man kan købe hygiejneprodukter.

»Vi har fundet ud af, at man kan købe 
dem i 7-Eleven, supermarkedet og på 
apoteket. Men der kan være rigtig langt 
derhen, hvis man står og bløder uven-
tet,« fortæller Anna Schrøder Lassen.

Mange af dem, som kvinderne har 
talt med, aner ikke, hvor der bliver 
solgt hygiejneprodukter, og efterspørger 
større tilgængelighed – måske en auto-
mat ude foran toiletterne? Eller måske 
endda gratis forsyninger?
I næsten alle camps, de har besøgt, har 
der været mindst én, som har planlagt 
deres p-piller, sådan at de undgår men-
struation på festivalen. De fl este af dem 
fortæller, at de aldrig kunne fi nde på at 
gøre noget lignende derhjemme.

De kvindelige DTU’ere håber, at  
   deres arbejde kan 
være med til at sørge 

for, at festivalen i fremtiden gør det 
lidt nemmere at have menstruation på 
Dyrskuepladsen. Når deres arbejde på 
festivalen er færdigt, laver de en rapport 
med deres resultater, som Roskilde 
Festival modtager.

Hvis kvinderne ikke har været forbi 
din camp, men du godt kunne tænke dig 
at bidrage til projektet, er de at fi nde i 
TechLab, som ligger ved siden af Orange 
Scene, fra 10-12 torsdag, fredag og 
lørdag. Her kan du også male på deres 
kæmpestore menstruationsbind. Med 
rød maling, selvfølgelig.

Gruppen består af Anna Schrøder 
Lassen, Malene Nørregaard Nielsen, 
Freja Dahl Hede, Sofi e Theisen Honoré, 
og Sofi e Betzer Rossen.

LINE VILLEMANN

EVA 
»Det er megabesværligt at have 
menstruation på Roskilde. For eksempel 
er der mange, som tisser i hegnet, og det 
kan man ikke rigtig, hvis man bruger 
bind – og man kan jo heller ikke tage 
sin tampon ud der. Man er også ret 
beskidt på Roskilde Festival, og når man 
har menstruation, føler man sig ekstra 
beskidt. Så det er vigtigt, at der er sæbe 
og sprit på toiletterne.«

HELENA     
»Jeg har spiral nu, så det er fi nt for mig, 
men jeg synes, at der mangler sæbe på 
toiletterne. Det kunne være rigtig rart, 
hvis der var en håndvask inde på selve 
toiletterne, så man kunne vaske hænder, 
før man gik ud af vognen. Der mangler 
også poser inde på toiletterne – brugte 
bind og tamponer ligger nogle steder 
bare og fl yder.«

SOFIE      
»Jeg har ikke menstruation lige nu, men jeg 
havde nok brugt kop, hvis det var. Jeg synes 
ikke, at hygiejnen er optimal. Der kunne 
godt være adgang til bind og tamponer, for 
folk glemmer det, når de er meget fulde, 
og det er ikke så sundt at have en tampon i 
meget længe. Og heller ikke at sætte dem i 
med beskidte hænder.«

JULIE     
»Jeg har været på festival siden 2009, 
og mange af de år har jeg udskudt min 
menstruation med p-piller, men nu er jeg 
stoppet med dem. Det er ikke optimalt 
at bruge tampon her på festivalen, fordi 
der ikke er håndsæbe, løbende vand og 
håndsprit på toiletterne. Det er populært 
at bruge menstruationskop, men den skal 
jo skylles, og det er ikke alle, der er lige 
komfortable med det.«

Hvis blodet løber ned ad benet, 
er der langt til nærmeste tampon

Sæbe, sprit, madameposer, toiletpapir og private bade. Alt sammen noget, der mangler, og som ville gøre det en del nemmere 
at have menstruation på Roskilde Festival, siger � ere gæster. DTU-studerende er lige nu ved at undersøge sagen nærmere. 

■  FAKTA OM DTU-SAMARBEJDET
Gennem mere end ti år har Roskilde 
Festival og DTU samarbejdet om at 
styrke uddannelsen af ingeniørstu-
derende og skabe løsninger på de 
mange ingeniørudfordringer, der 
opstår på Roskilde Festival.

Gruppen, som undersøger behovet 
for et menstruationsrum, er en af årets 
grupper. Man kan møde grupperne i 

DTU’s område TechLab ved Orange  
Scene, når festivalpladsen          

åbner.

ILLUSTRATION:  MIA MOTTELSON

FOTO:  SARAH ARGE
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Tryghed efter 
mørkets frembrud: 

»Man har altid et 
øje på hinanden«

Sidste år satte hashtagget ’Text me when you get home’ fokus på kvinders 
sikkerhed på vej hjem fra nattelivet, og hvordan frygten for overgreb er  

styrende for kvinders adfærd verden over. Orange Press har spurgt,  
telt- og campmakkere hvordan de passer på hinanden. 

TEKST: KIRI JO GINNERUP
FOTO: KRISTINA  PEDERSEN

ASBJØRN ØSTERSØ LIND: 
»Jeg går tit rundt alene. Det er ikke noget, jeg tænker over. Der er desværre 

en anden kultur, der gør sig gældende over for kvinder. Der er vi mænd 
privilegerede. Men jeg tror, det er vigtigt at tjekke op på hinanden. Det er et 
stort sted, så det er vigtigt lige at have styr på, at hinanden er okay. Der skal 

helst ikke gå en nat eller en hel dag, hvor man ikke hører noget.«

FELIX KINGO SCHMIDT ROERHOLT: 
»Hvis man ikke har set folk et stykke tid, begynder alarmklokkerne at ringe. 

Så ringer man, og hvis ikke de svarer, hører man, om nogen har set personen. 
Heldigvis er folk generelt venlige her og hjælper, hvis nogen besvimer eller

går kold, eller noget ser helt kaotisk ud. Det gør, at man føler sig tryg.«

HANNAH ZYSMANN: 
»Vi er altid bevidste om, hvor de andre fra campen befinder sig. Jeg er for eksempel 
altid bevidst om, hvor Selma er – særligt når vi går i seng. Hvis ikke jeg selv er 
sammen med Selma, så spørger jeg rundt. Vi bruger også ’Snap Map’ og deler lokation, 
så man kan se, hvornår man sidst har været aktiv og hvorhenne. Vi deler lokation 
cirka en gang i timen, så kan man følge den andens færd.«

SELMA SMITH KVALVAAG:  
»Vi har en lille samling i campen hver aften for at høre, om alle har det godt. 
Derudover tager man aktive valg såsom aldrig at gå alene. Vi holder også altid 
kontakten, og der går ikke mere end en time, hvor vi ikke ved, hvor den anden er.« 
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NIKOLINE MØLLER HANSEN: 
»Vi går altid i grupper. Man går ikke rundt alene, uanset om det er med 
os fra campen eller med andre, man kender. Man lægger mærke til, om 

man har alle med og venter, til personen er tilbage fra toilettet. Det er rart 
at være så stor en camp, når der er nogle, der vil noget og andre, der vil 

noget andet, og vi kan gå i forskellige grupper.« 

ANNIKA HALD KJELDSEN: 
»Jeg føler mig tryg her. Der er kun én gang, hvor jeg har taget mig selv i, at 

det her er måske en dårlig idé. Det var sidste Roskilde Festival, hvor jeg 
faldt i snak med nogle drenge efter en koncert og fulgtes med dem hen 
mod deres camp. Så gik vi – og så tænkte jeg: nej, jeg må hellere finde 

mine venner. Dér ramte det mig. Jeg skal ikke gå med fem drenge, jeg ikke 
kender. Selvom de sikkert er søde. Men dér tænkte jeg: dét skal jeg ikke.«
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at få det bedste ud af det. For man kunne 
gå helt ned, hvis man lod sig opsluge af 
den der frustration. Og ja, det har jo været 
mega frustrerende.«

I processen har Dopha fundet ud af, 
hvor vigtigt det er for hende at have tid 
til at bearbejde og reflektere over sine 
oplevelser. Det er noget, hun gerne vil 
tage med sig ind i en post-corona-verden. 
Selskabets anden sanger, Sebastian fra 
Joyce, er enig. 

»De her corona-inducerede pauser har 
i hvert fald gjort, at jeg har kunnet holde 
benene ret meget på jorden. Jeg synes  
ikke rigtig, at der har været den der  
kæmpe store gennembrudsfølelse, hvor 
det hele er mega overvældende. Det er 
blevet taget i nogle ret fede, organiske  
og fine ryk, synes jeg.«

NU GIVER VI DEN HELE ARMEN
Musikken er skrevet, benene er solidt 
plantet på jorden, og det kilder helt rigtigt 
i maven. 

Hvad er det så, du kan opleve, når  
du tropper op klokken 21:00 foran 
Countdown og skal se Dopha, eller vælter 
ned til Avalon 01:30 natten mellem tors-
dag og fredag?

»Der bliver i hvert fald makset ud!« 
siger Oscar. 

»Der er helt klart nogle klichéer, som 
skal udleves, noget, man har haft lyst til i 
mange år,« tilføjer Sebastian. 

Dopha glæder sig allermest til at kun-
ne råbe ‘hvad så Roskildeeeee!’. 

Selvom hun kalder det ‘noieren’ at 
skulle spille på Roskilde Festival. Der er 
pres på. 

»Det bliver den koncert, hvor jeg virke-
lig giver den hele armen. Jeg gør mig  
altid umage, selvfølgelig, men den her  
er noget særligt. Jeg kommer 100 procent 
til at være i rummet sammen med publi-
kum og vil gerne skabe en fed samhørig-
hed og en fuldendt koncert. Du kommer 
både til at græde, danse og skeje ud og 
være sådan helt ÅÅRGGH,« siger Dopha 
og kaster med både hoved og hænder. 

»Når du hører os, kommer du til at 
mærke, at der står en flok gutter, som 
lever drømmen. Det kommer til at være 
kulminationen på tre års arbejde,« siger 
Sebastian fra Joyce, men bliver afbrudt  
af Casper. 

»20 års arbejde.«
»Du kan være sikker på, at der ikke  

er noget som helst sted i verden, vi hel-
lere vil være, end lige der, sammen med 
dig,« afslutter Oscar fra Joyce, mens alle 
rundt om bordet nikker.

LIV ROSSANDER

Resten af bandmedlemmerne nikker, 
mens Oscar Libonetti, guitaristen i Joyce, 
tager ordet. 

»Ja, ja, vi har meget siddet og snakket 
om, at ‘den her sang er fed, men den giver 
jo først rigtig eller 100 procent mening når 
vi spiller den på et kæmpe anlæg!’«

CORONAREFLEKSIONEN VAR EN GAVE
De sidste to år har ikke kun været hårde. 
Det er sjældent, at nye musikere med så 
meget luft under vingerne, har tid til at 
sætte sig ned og trække vejret. Det blev 
både Joyce og Dopha tvunget til. Og det er 
de glade for. 

»Vi kan begynde at gisne om, hvor vo-
res karriere havde været, hvis der ikke har 
været corona, men altså, hvad fanden skal 
man bruge det til. Man har jo ikke noget 
kontrol over det,« siger Oscar, guitarist i 
Joyce.

Og der er ingen om bordet, som gider at 
have ondt i røven over tabte koncertdage. 

»Det er jo bare – sorry – lidt større end 
en koncert,« siger Sebastian om corona og 
tilføjer, at bandet også har fået en masse 
muligheder de sidste to år.

»Muligheden for at fordybe sig var jo, 
ærligt, en kæmpe gave,« siger Dopha. 

»Og det er også for vores egen overlevel-
ses skyld, at man bliver nødt til at prøve 

Det har været op ad bakke at være musiker under pandemien, men nu kører det endelig igen, og der kan trods alt komme positive ting ud af en 
irriterende ventetid. Orange Press mødte Dopha og Joyce, der gør sig klar til endelig at spille på Roskilde Festival, som det var planen i 2020.

To år på gennembruddets rand: Nu indfrier 
Dopha og Joyce Roskilde-drømmen

Foto: Kristina Pedersen

»Hvordan bliver man klar til noget,  
der er en livslang drøm?«

Det store spørgsmål kommer fra 
Sebastian Wegener, forsanger i bandet 
Joyce. Ingen svarer. De fire gutter i Joyce 
og Sofie Daugaard Andersen, også kendt 
under sit kunstnernavn Dopha, kigger på 
hinanden.

»Altså, jeg er så klar, men det er 
virkelig syret, det er ligesom den her 
oplevelse, man altid har snakket – og 
hørt – om,« siger Dopha. 

Både Joyce og Dopha skulle have op-
trådt på Roskilde Festival i 2020. De havde 
begge udgivet musik, som var blevet taget 
exceptionelt godt imod, der var koncerter i 
kalenderen og fuld fart fremad.

Lige indtil der ikke var.
»Der var så mange drømmescenarier 

linet up for os. Det kørte bare på skinner, 
og det var fucking fedt. Og så, fra den 
ene dag til den anden, blev det hele revet 
væk, så der var en ret grum magtesløshed 
eller en følelse af ‘nu var det så det’,« 
fortæller Sebastian fra Joyce.

TO ÅRS DRØMMERI ER SLUT
Der er ingen selvmedlidenhed at spore hos 
hverken gutterne i Joyce eller Dopha. De 
har begge formået at vride kreativitet ud 
af coronapandemien og har blikket rettet 
stålsat mod fremtiden 
og drømmene.

Og her er Roskilde 
Festival altså en af 
de store. Særligt for 
trommeslager Casper 
Winther fra Joyce, som 
er kommet på festival-
en, siden han var 7 år 
gammel.

»Jeg har nok ikke 
engang været 10 år 
gammel, og jeg gik  
inde på pladsen og 
samlede pant, da Foo 
Fighters spillede på 
Orange. Jeg kigger 
ligesom op på Taylor 
Hawkins (trommeslag-
eren i bandet, red.)  
og tænker ‘Lige dér! 
Der skal jeg sidde en 
dag og se helt vild og 
badass ud!«

Også Dopha bruger 
drømmen om festival-
en som styrepind. 

»Altså, de sange, 
jeg har skrevet under 
lockdown, handler 
om drømmen om at 
komme ud og have 
det vildt. Jeg har haft 
brug for at skabe noget 
partystemning, hvor 
der ikke var noget.«

»Meget af vores lyd 
er også ret bombastisk 
eller stadionrock-
præget. Det kan godt 
komme fra en eller 
anden latent drøm om 
at stå på en stor scene,« 
tilføjer Casper fra 
Joyce. 
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Programændring Indonesisk ritual på Gloria
Pinkpantheress og Amenra må desværre aflyse deres 

koncerter. Pinkpantheress er ramt af sygdom og har taget 
imod lægens råd om at indstille al liveaktivitet. Amenra 
må indstille sin turné grundet en personlig hændelse.

Erstatninger træder ind i form af den californiske 
technicolor-popmusiker Remi Wolf og det tyske metal-
band The Ocean. 

Det indonesiske musikkollektiv Seni Reak 
Juarta Putra har fået massiv omtale i hjem-
landet, fordi de skal spille på Roskilde 
Festival, som behørigt omtales som en af de 
største festivaler i Europa. Gruppen spiller en 
særlig rå og upoleret stil inden for trance, der 
stammer fra Java.

Eee Gee
Countdown
Mandag kl. 21.00

Det er jo heldigvis Eee 
Gees ting. At tage under-
dog-rollen på sig med et 
skuldertræk og et selviro-
nisk smil.

Alligevel var det forstå-
eligt, hvis gudernes gen-
nemblødte gave fra oven 
slog Emma Grankvist en 
smule ud inden hendes af-
tenkoncert på Countdown. 
Det, der fra morgenstunden 
tegnede til at blive en 
solrig og hed setting til Eee 
Gees nostalgiske folkpop, 
endte i skybrud.

Ikke desto mindre fejle-
de fremmødet og nærværet 
foran scenen ikke noget, 
og selv om Grankvist frem-
stod en smule kontrolleret 
(og måske lidt ærgerlig?), 
er hendes materiale så 
umanerligt stærkt, at det 
på ingen måde påvirkede 
oplevelsen.

Den 30-årige sanger og 
sangskriver nåede næsten 
hele vejen rundt om det 
glimrende debutalbum 

’Winning’ – fra koncertens 
afdæmpede åbner, ’Post 
Blue’, hvis titulære farve 
matchede hovedpersonens 
western-møder-geisha-
outfit, til de kække ballader 
’Contraband’ og ’Forever 
Dreaming’.

Bandet spillede 
lige så upåklageligt, som 
Grankvist sang, og 
helhedsindtrykket var 
en moderne popkunstner 
med overlegen adgang til 
sine inspirationskilders 
retroudtryk.

Den countrystampende 
’Bad Person’ og den 70’er-
poppede ’Killing It’ fik 
samtlige panikindkøbte 
regnslag til at synge imod 
himlen, imens a cappella-
fremførslen af ’Midnight 
Bounce’, hvor sanger og 
band leverede flotte harmo-
nier i en tæt kreds, tilførte 
koncertens sikre tilsnit 
en kærkommen dragende 
uforudsigelighed.

Det samme gjaldt for  
det elektriske klimaks på 
den vemodige ’You Don’t 
Have To Tell Me It’s Over’. 
Dette musikalske over-
skud gav underdoggen 
overhånden.

MARIE ULRICH ØSTERGAARD /
SOUNDVENUE

Shooter Gang
Countdown
Mandag kl. 16.30

Der gik ikke mange mi-
nutter, før Shooter Gang 
sagde det, alle tænkte: 
»Fuck, hvor er her varmt, 
mand«. Senere i koncerten 
sukkede gruppemedlem-
met Dinero: »Man får helt 
lyst til at tage masken af«. 
Makkeren Belly svarede: 
»Det er lige før…«

På trods af de tro-
piske temperaturer på 
Countdown-scenen beholdt 
Aarhus-trioen dog masker-
ne på, mens de kæmpede 
mod heden.

For det var en kamp: 
Drill-gruppen, der lignede 
maskerede Migos med 
deres matchende Versace-
outfits, ville nok hellere 

have haft en nattekoncert 
end spilletiden her kl. 
16.30, hvor de forsøgte at 
få et storsvedende efter-
middagspublikum til at 
moshpitte.

Det lykkedes aldrig helt. 
Deres stemmer lød meget 
lave, som havde rapperne 

ikke bare masker, men også 
mundbind på.

Især Belly så stedvis ud til 
rappe ind i en slukket mikro-
fon. Det var ofte kun under 
de playback-drevne omkvæd, 
eller når alle tre rappede 
på samme tid, at deres stem-
mer gik klart igennem.

Men Shooter Gang for-
måede stedvis at ruske op i 
gemytterne.

De tunge drill-beats på 
åbningssangene ’Alt har sin 
pris’ og ’Spind den’ fik jor-
den til at ryste og blev godt 
suppleret (men heldigvis 
aldrig overdøvet) af grup-
pens medbragte liveband.

L.O.C. var en uventet 
overraskelse, men en 
velkommen en af slagsen, 
og det var imponerende, 
da den jyske gruppe fik 
Roskilde-publikummet til 
at skråle »Aarhus V«.

Derudover havde 
Shooter Gang selvfølgelig 
et trumfkort i form af 
afslutningsnumrene ’Mask 
på’ og ’Sinaloa stil’. Til 
den tid var det også som 
om, lyden på vokalerne var 
skruet højere op. Hvis bare 
den havde været det fra 
start af.

KRISTIAN KARL / 
SOUNDVENUE

Fuck konformiteterneSublimt 
overskud

Maskeklædt trio kæmpede mod heden

Daufødt
Rising
Mandag kl. 17.00

Helt fra start er der skru-
et op på 11 for kontrasterne 
hos norske Daufødt. Jeg 
kæmper med at forene  
forsangerinden Annikas 
brutale vokal med hendes 
uskyldige vuggestue-
pædagog-udstråling. Det er 

punk i ordets reneste forstand. Fuck konformiteterne.
Publikum, der blandt andet har tapet øl fast til hæn-

derne, reagerer spontant med adskillige walls of death 
og circlepits, og Annika kvitterer med en afsluttende 
crowdsurf.

Hvad Daufødt sine steder mangler i musikalsk origi-
nalitet, gør de op for i naiv charme og rå energi. Det er 
kontant, medrivende og én stor fuck-finger til i går, i dag 
og i morgen.

THOMAS GRØNKJÆR
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Bathsheba skinnede
Bathsheba
Countdown
Mandag kl. 15.00

Hovedpersonen indtog 
scenen som en nattens 
dronning i et midnatsblåt 
glimmersuit, der skinnede 
om kap med solen. Både 
Bathsheba og hendes vel-
spillende band fik hurtigt 
understreget, at de havde 

forberedt sig godt til opgaven. De klassiske electropop-
sange havde fået nye klæder med smagfulde fills, breaks 
og sågar elektrisk violin i besætningen. Undervejs fik 
Bathsheba også demonstreret stort mod for en Roskilde-
debutant. Som da hun fremførte den skrabede ballade 
’Flowersong’ eller instruerede publikum i fællessang på 
’Something About Her’. I fremtiden må hun gerne dyrke 
den risikovillighed mere.

JENNIFER FRYDENSBJERG LEHMANN / SOUNDVENUE
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Bbybites
Countdown
Mandag kl. 18.00

Da Bbybites trådte ind på 
scenen iført en pufærmet 
bryllupskjole og enorme 
solbriller, kunne man nemt 
have forvekslet hende med 
Lady Gaga anno 2009. Og 
man forventede da også 
næsten, at åbningsnumme-
ret ’Princess N the Pea’ 
skulle agere ouverture til 
et drama i flere akter med 
den samme mængde kitsch 
og dramatisk flair som hos 
netop Gaga. 

’Første akt’ havde 
da også sine teatralske 

øjeblikke, hvor den danske 
popkunstner langsomt 
blev mere menneskelig, 
som hun trådte ned fra sin 
piedestal på scenen, blødte 
sine dukkeagtige bevægel-
ser op og smed solbrillerne. 

Sidenhen røg også 
bryllupskjolen i et kostu-
meskift bag Countdown-
scenen, en seance flankeret 
af temposænkede pause-
musik fra bandet, inden 
debuthittet ’Cuffin Season’ 
understregede, at vi nu var 
helt ude af det oprindelige 
campede univers. Det var 
næsten som at være til to 
koncerter i én, men det 
var svært at blive klog på 
sammenhængen mellem 
de to, eller hvilken historie 
Bbybites ønskede at for-
tælle os med det hele. 

Det var tydeligt at mær-
ke, at Bbybites havde gemt 
sine mest træfsikre sange 
til sidste halvdel af kon-
certen. Men selv om både 
’Oh Well’ og datinghymnen 
’Take Me Hard’ gik rent 
hjem hos publikum, så 
havde hun desværre for 
vane at punktere sit eget 
momentum med smalltalk 
mellem numrene uden rig-
tigt at ville noget med det.

Ikke desto mindre blev 
lukkenummeret ’Bby’ til en 
af den slags helt store fæl-
lessangsafslutninger, som 
enhver ung kunstner kun 
kan drømme om at opleve 
på Roskilde Festival – ikke 
noget drama, bare god 
stemning.
JENNIFER FRYDENSBJERG LEHMANN /

SOUNDVENUE

Pind
Countdown
Mandag kl. 19.30

Klokken var et par 
minutter over otte, da 
Pind fik en lys idé: 
Efter en halv time med 
stemningsfulde, men 
lige lovligt afdæmpede 
rapsange, var det tid til 
at »skrue lidt op«.

Det var han ikke den eneste, der syntes var en 
god plan. For næsten i samme sekund som den unge 
danske rapper skiftede til et mere festligt spor med 
Benjamin Hav-samarbejdet ’Hurra’, spillede vejrgu-
derne deres greatest hits.

Først store, fede regndråber. Derefter apokalyp-
tiske byger, torden og lynnedslag af så dramatisk 
karakter, at hele pladsen holdt vejret.

Det var en perfekt meteorologisk kulisse til de 
mere elektroniske og festlige dele af Pinds katalog.

I sådan en situation ville man måske forvente, at 
publikum løb til nærmeste semisikre halvtag. Det var  
der også en del, der gjorde. Men størstedelen blev og  
dansede regndans, da ’Indlæg’ bragede gennem stormen.

Hvilket var en smule heldigt for Pind. For selv om 
han havde leveret en sikker vokal og havde et stærkt 
liveband med, så havde han – med få undtagelser – ikke  
skabt store, euforiske øjeblikke på Countdown-scenen.

’Avalon’ viste, at han faktisk er stærk, når han tør 
hæve stemmen og skære igennem, og hittet ’Plastic’ 
blev til en af årets indtil videre største fællessange på 
Countdown.

Men ellers var rapperens levering en smule snøv-
let, som om han var i et musikstudie og ikke på en 
festivalscene.

Det her var ikke en dårlig koncert. Men den var 
heller ikke vildt mindeværdig. Altså lige indtil en 
storm af bibelske dimensioner – og et exceptionelt 
publikum – gjorde en solid optræden til et ret spe-
cielt koncertminde.

KRISTIAN KARL / SOUNDVENUE

Debbie Sings
Countdown
Mandag kl. 22.30

Det var isoleret set 
brandærgerligt, da den 
utæmmede og lovende trio 
Jenny forrige år valgte at 
gå i opløsning efter blot to 
(!) fænomenale singler. 
Men hvis det var prisen, vi 
som folkefærd måtte betale 
for Sophia Hages fuldkom-
men vanvittige energiud-
ladning af en Roskilde-
koncert under soloprojek-
tet Debbie Sings, er jeg på 
nippet til at sige, at det var 
det værd.

Jennys skramlede 
DIY-lyd flirtede allerede 
en anelse med hyperpop, 
men på Countdown-scenen 
tog Hage internetgenrens 
forfriskende kompromis-
løshed skridtet videre.

Såvel materialet som 
Sophia Hage var anar-
kistisk og tøjlesløs, som 
genren er bedst. Skamløst 
kommercielt popmusik ta-
get til sin yderste instans, 
løftet endnu mere af Hages 
magnetiske tilstedeværelse 
og utrættelige energi, der 
var Grimes værdig.

Der var noget nærmest 
dæmonisk over den måde, 
Hage kastede sig rundt på 
scenen, mens de psykede-
liske visuals flimrede bag 
hende. »Fuck the rain!« 

tonede det pludselig frem 
på skærmen som hyldest 
til dem, der havde trodset 
skybruddet for at bevidne 
hendes optræden.

Sjældent har vækstlags-
dagene været så tætpakkede 
med veletablerede navne, 
som det er tilfældet i år, 
men det er et eller andet 
sted det her, dagene skal 
kunne: Fremme så åbenlyse 
talenter som Debbie Sings, 
der i skrivende stund kun 
har udgivet tre numre i eget 
navn (et af dem sågar så sent 
som i fredags), men som 
alligevel formåede at levere 
en futuristisk, fandeni-
voldsk magtdemonstration 
af en Roskilde-debut.

MALTHE HJORT / 
SOUNDVENUE

Fandenivoldsk 
magtdemonstration 
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Rapkoncert blev til 
regndanspromo

Intuitionen 
herskede 
over rutinen
Barbro
Rising
Mandag kl. 14.00

Luften dirrede af nærvær 
og varmegrader under 
Barbros Rising-koncert, der 
fremstod lige så gennem-
musikalsk og kompromis-
løs som den selvbetitlede 
debut-EP.

Det skyldtes ikke 
mindst, hvordan hvert 
enkelt instrument fik 
plads. Barbro var ganske 
vist centrum for showet, 
understreget af introen, 
hvor ’I’m Fine’ blev leveret 
alene på elguitar, men næ-
sten umærkeligt sluttede 
bandet sig til på trommer, 
keys, bas og kontrabas 
uden rigtigt at træde i bag-
grunden igen.

På organisk vis gled 
sangen over i den jazzede 
ballade ’Sweet Disposition’, 
hvor Barbro delte klaver-
bænken med et bandmed-
lem. Således herskede 
intuitionen over rutinen.

MARIE ULRICH ØSTERGAARD /
SOUNDVENUE
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M egan Thee Stallion skal ryste Orange Scene. 
På Arena skal Mitski tryllebinde os. Flo Milli 
spiller på Apollo, og Little Simz indtager 
Avalon fredag aften. Og hvad har de fi re 

kunstnere så tilfælles, udover at være kvindelige 
musikere, der spiller på Roskilde Festival? De har 
alle fi re haft virale hits på det sociale medie 
TikTok. Og de er langtfra de eneste bookede 
artister, der har haft succes på den kinesiske 
video-app.

»Når jeg skimmer gennem årets program, så 
ser jeg TikTok-darlings stikke frem på alle sce-
ner og på alle niveauer,« siger Marie Hobitz, 
journalist og radiovært på ’P3 med Marie 
Hobitz’ samt adskillige programmer på 
P6 Beat.

SOCIALE MEDIER PÅ COKE
Det er som sådan ikke en over-
raskelse, at indfl ydelsen fra 
mediet nu også kan ses i vores 
festivalprogrammer. Siden de 
første corona-nedlukninger i 
2019 har TikTok kun vokset 
sig større og større. Og nu 
er det den mest magtfulde 
sociale platform inden for 
musikbranchen, fortæller 
Marie Hobitz.

Det viser sig både på 
streamingtjenesterne, 
hvor enkelte hits boomer 
ekstremt ud, når de 
trender på TikTok og 
på hitlister verden 
over. TikToks egne 
tal viser, at over 
175 sange, der 
trendede på 

forbinder med 
TikTok.

»TikTok har 
måske ændret en 

stor del af referen-
cerammen for Mitski, 

der tidligere har sagt, at 
hun ikke føler sig komfor-

tabel i musikbranchen. 
Og pludselig er hun en del af 

maskineriet i TikTok, bare fordi 
hun har skrevet en ekstremt catchy 
15 sekunders outro på et af sine 
numre,« siger Marie Hobitz, der 
dog er lidt bekymret for, hvordan 
det vil påvirke den koncert, Mitski 
spiller fredag.

»Måske bliver koncerten over-
rendt at folk, der kun kommer for 
at høre 15 sekunder af slutningen 
af ‘Nobody’. Men forhåbentlig bliver 

folk positivt overraskede over hendes 
bagkatalog.«

Udover Megan Thee Stallion og 
Mitski fremhæver Marie Hobitz også 

mindre kendte kunstnere som Flo Milli 
og Uniiqu3.
»Deres eksistensberettigelse er TikTok,« 

slår hun fast.

IKKE INTENTIONELT
Hvis vi vender blikket mod baggrunden for bookingerne, 
understreger to af Roskilde Festivals bookere, Nicklas 
Weis Damkjær og Kim Ambrosius, at det ikke er intentio-
nelt, når man kan tegne en tydelig streg mellem TikTok 
og dele af festivalens program.

Der bliver booket ud fra 
kriterierne: evne til live-
performance, diversitet, mang-
foldighed og repræsentation 
samt popularitet.

»TikTok er blot blevet en del 
af branchehjulet,« siger Kim 
Ambrosius.

»Så selvfølgelig bliver vi 
også kontaktet af agenter, der 
pitcher unge og nye artister, der 
er populære på nettet. Men vi 

er ikke direkte ledet af TikTok,« understreger hun.
Og til bekymringen om, hvorvidt koncerterne i år 

bliver proppet med publikum, der udelukkende venter på 
en enkelt sang, er der et klart svar:

»Der er ikke noget nyt i, at folk kun kender et eller to 
hits,« siger Kim Ambrosius.

»Men fordi vi har pissegode artister og publikum, der 
anerkender det space, kunstnerne er i, så vil man jo 
glemme under koncerten, at man hørte det ene nummer 
på TikTok, og bare falde ind i den gode stemning.«

DITTE LINDBLAD

TikTok i 2021, efterfølgende strøg ind 
på BilBoard Hot 100-listen. Det er 
dobbelt så mange som i 2020.

Og der er rigtig mange penge i at 
lave et hit, der bliver streamet igen, 
igen, igen og igen. Så mange penge, 
at pladeselskaber leder 
intenst efter den nye 
hitmager, gerne inden 
eller lige efter at de er 

blevet viralt-populære. 
For den slags succes kan 
komme hen over natten, 

fremhæver radioværten. 
Ligesom man kan opnå 
enorm popularitet på 
Instagram og YouTube. 
Men på TikTok går det 

bare lide lidt stærkere.
»TikTok er helt next level med det 

der. Det er noget, vi generelt har oplevet 
på andre sociale medier, men på TikTok er 

den tendens bare på coke,« siger Marie Hobitz.
»Det stikker af så hurtigt. Unge kunstnere, der 

har lavet et lille bitte beat, oplever at få millioner af 
streams natten over.«

STJERNEEKSEMPLET
Marie Hobitz fremhæver især Megan Thee Stallion 

som en af de helt store stjerner fra festivalens pro-
gram, der virkelig har fået etableret sig på verdensplan 

gennem TikTok – også selvom hun allerede var aner-
kendt indenfor rap-verdenen.

»I 2020 blev hun jo virkelig en ting. Alle dansede rundt 
til hendes numre under lockdown,« fortæller Marie 

Hobitz.
»Man kan ikke komme uden om, hvor vigtig 

TikTok har været for Megan Thee Stallions 
eksistensberettigelse som hovednavn på en af 
Europas vigtigste festivaler. Det har været et 
altafgørende moment for hendes karriere,« ud-

dyber hun.
»Det er nærmest større at få succes på TikTok 

end at vinde en Grammy.«
Også kunstneren Mitski har haft viral succes med 

nummeret ’Nobody’. Selvom hun i forvejen har været en 
anmelderdarling og netop det modsatte af, hvad mange 

Mange artister på årets Roskilde Festival har ha�  enorm succes på det sociale 
medie TikTok. Kommer det til at ændre den måde, vi går på festival på?

TikTok overtager 
din festival

■  TIKTOK FORKLARET FOR ROSKILDE-
VETERANEN 
■  Over 800 millioner brugere er aktive på det sociale 

netværk. 
■  Man kan � lme og uploade videoer selv eller bare gå på 

opdagelse i korte videoer, andre har lavet. 
■  Videoerne bliver kategoriseret e� er kreatør, hashtags 

(ligesom på Instagram og Twitter), og så lyden, der 
bruges i videoen. 

■  Man kan belønne hinandens videoer med likes, views 
og delinger. 

■  Appen beregner, hvad du skal se mere af, ud fra det, du 
selv ser, liker og deler.

Det er nærmest 
større at få succes 
på TikTok end at 
vinde en Grammy

MARIE HOBITZ

Illustration: Mia Mottelson

gennem TikTok – også selvom hun allerede var aner-
kendt indenfor rap-verdenen.

Polo G, Arena, onsdag 29. juni kl. 19.45

Post Malone, Orange, onsdag 29. juni kl. 22.30

Megan The Stallion, Orange, torsdag 30. juni kl. 19.00

Dua Lipa, Orange, torsdag 30. juni kl. 22.15

Baby Keem, Arena, torsdag 30. juni kl. 00.00

Flo Milli, Apollo, tordag 30. juni kl. 01.00

Mitski, Arena, fredag 1. juli kl. 16.00

Little Simz, Avalon, fredag 1. juli kl. 21.00

Uniiqu3, Apollo, fredag 1. juli kl. 00.30

Ashnikko, Arena, lørdag 2. juli kl. 21.00

175 sange, der 
trendede på 

Polo G, Arena, onsdag 29. juni kl. 19.45

Post Malone, Orange, onsdag 29. juni kl. 22.30

Megan The Stallion, Orange, torsdag 30. juni kl. 19.00

Her kan du høre nogle 

af de kunstnere, der 

har trendet på TikTok:
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  ØM I RYGGEN?  
Technoyoga
Dream City, klokken 11.00
Hvis ryggen værker e� er et par dage på et tyndt 
liggeunderlag, kan en snaps og lidt yoga måske 
hjælpe. Tag en ven i hånden og gå til H 50 i Dream 
City, hvor yogainstruktører står klar med måtter og 
bornholmersnaps. I baggrunden af sessionen vil der 
køre bastunge technobeats.

  SANKETUR  
Wild drinks
Klimapavillonen, klokken 13.00
Tag med en tur uden for campingområdet for at 
samle vilde planter og blomster, som til sidst bliver 
puttet i lækre drinks. Undervejs kan du lære om de 
lokale spiselige planter og urter.

  TRÆT AF MAKRELMADDER?  
Pimp din dåsemad 
Agorateltene i P og D/C, 
klokken 10.30-15.00
Hos Pimp din Dåsemad hjælper studerende fra 
ernæring og sundhed på Københavns Professions-
højskole med at gøre din dåsemad lidt mere 
spændende. Det er gratis, og samtidig kan man blive 
lidt klogere på sensorik, ernæring og bæredygtighed.

  KLIMAHELTE  
Adélaïde Charlier, Elizabeth 
Wathuti og Nina Gualinga
Flokkr, klokken 17.45
Her kan du møde nogle af de mest pro� lerede 
klimaaktivister til en samtale om, hvad vi hver især 
og sammen kan gøre ved klimaproblemer som en 
af tidens store udfordringer.

  SOFT GRUNGE  
Brimheim
Rising, klokken 20.00
Dansk-færøske Brimheim har med sin sjælfulde 
vokal markeret sig som en ny stjerne inden 
for indierock. Lad dig tryllebinde af hendes 
indsigtsfulde tekster tirsdag på Rising. 

  DANSEVENLIGE POP-BANGERS  
Blæst
Rising, klokken 23.00
De har blæst Danmark bagover med deres poppede 
80’er-inspirerede lyd. Teksterne er ligetil og let 
poetiske, og det er svært at stå stille, når først de 
går i gang.
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Nyege Nyege vil sætte 
dansemusikken fri
Diversitet og fællesøkonomi er 
kerneværdier i musikkollektivet 
Nyege Nyege. Målet for det 
ugandiske musikkollektiv er et 
opgør med den kommercielle 
musikindustri. 

Et mangfoldigt og nytænkende mu-
sikkollektiv var drømmen, da Don 
Zilla tilbage i 2013 startede Nyege 
Nyege. Siden gruppens dannelse 

er kollektivet udvidet fra bare at være en 
gruppe musikere til i dag også at have 
en festival i Uganda med internationale 
gæster og et pladeselskab, der udgiver 
elektronisk musik.

Ud over at være musiker og producere 
sin egen musik fungerer Don Zilla i dag 
som manager for flere af de andre kunst-
nere i Nyege Nyege. 

»Vi deler alle sammen den luft, vi ind-
ånder. Vi prøver at samle forskellige dele 

og skabe en samlet helhed. Det er noget, 
verden burde lære af,« siger Don Zilla.

NY MÅDE AT TÆNKE MUSIK PÅ
Sammen med et par venner startede han 
kollektivet, hvis navn slet og ret betyder 
‘en pludselig og ukontrollabel lyst til at 
danse’, tilbage i 2013. Det skulle være 
en ny måde at organisere musik og ind-
tjeningen af den på. Helt anderledes end 
den måde, som musikindustrien foregår 
de fleste andre steder i verden, hvor det 
kommercielle aspekt er altafgørende. 

Efterhånden begyndte medlemmer- 
ne at invitere flere og flere venner og 

kontakter til de begivenheder, der blev 
afholdt. Kollektivet voksede, og det  
blev begyndelsen på Nyege Nyege.

»Det var nogle helt andre rammer,  
man kunne udtrykke sig indenfor,«  
siger Don Zilla.

Han forklarer, at kollektivet er et  
sted, hvor man i højere grad skal  
kunne udtrykke sig uden grænser.  
Alting er mere frit, fordi kunstnerne  
kan få udbytte af hinanden uden en  
kommerciel spændetrøje. Al indtje- 
ning i gruppen bliver nemlig fordelt  
helt lige, så alle medlemmer får den 
samme løn.
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Våd Roskilde
Mel: WAP (Cardi B & Megan Thee Stallion)

Sample: ‘Sø i mit telt, der’ en sø i mit telt’

Dryp, dryp, dryp, dryp

I år det bli’r en Våd Roskilde

Find en klud og en spand

Det’ en Våd Roskilde

Hold jer varme hos hinand’

Det’ en Våd Roskilde

Forlad dit telt, dans af sted

Det’ en Våd Roskilde

Dans, mens regnen falder ned

Det’ en Våd Roskilde

Smid dit tøj! Dans rundt nøg’n! 

Det’ en Våd Roskilde!

Tag et bad i sommerregn!

Det’ en Våd Roskilde!
FREDERIK BOYER BOVÉ
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HVOR ER MIN CAMPINGVOGN?
Festivalens infocenter � k i går et opkald fra en herre, der mente, 

at hans campingvogn var blevet stjålet. Dog ikke fra festivalen. 
Faktisk havde hverken han eller campingvogn på noget 

tidspunkt i år befundet sig på festivalområdet. Ejermanden 
insisterede alligevel på, at festivalen var et naturligt 

opholdssted for en eventuel campingvognstyv, og 
han tilbød ligefrem at komme forbi og lede e� er 
den. Hvilket selvfølgelig ville kræve et armbånd. 

Den frivillige i den anden ende af telefonrøret 
henviste vedkommende til politiet. 

EFTERLYSNING
Vi har mistet en � aske cognac og en vandmelon. Vi tror muligvis, at 

de er blevet taget. Men der er selvfølgelig en sandsynlighed for, at vi 
har forlagt dem, så vi vil ikke pege � ngre. Cognac� asken er fuld, og 

vandmelonen er ikke en af de helt små, men heller ikke kæmpe. Jeg 
vil gætte på 3-5 kg. Kan I hjælpe med at e� erlyse, om nogle har set 

dem, da det vil betyde meget for mig at få dem tilbage?

VEJRET I DAG Paraplyen kangemmes væk igen. Mere ud-holdelige sommertemperaturer. 

21° 19° 18°

Dag A� en Morgen

Festivalens infocenter � k i går et opkald fra en herre, der mente, 
at hans campingvogn var blevet stjålet. Dog ikke fra festivalen. 

Faktisk havde hverken han eller campingvogn på noget 
tidspunkt i år befundet sig på festivalområdet. Ejermanden 

Sample: ‘Sø i mit telt, der’ en sø i mit telt’

Dans, mens regnen falder ned

Smid dit tøj! Dans rundt nøg’n! 

dem, da det vil betyde meget for mig at få dem tilbage?

Festivalens infocenter � k i går et opkald fra en herre, der mente, 

Don Zilla og resten af Nyege Nyege 
optræder med en fem timer lang 
dansefest på Ambereum fredag 
klokken 21.00. 

#rf50

Skriv til orangepress@roskilde-festival.dk, og så er det måske 
dig og dit indlæg, der kommer på tavlen.

Foto: K
asper H

eden Andersen

FREDERIK BOYER BOVÉ

NON-
PROFIT

SINCE 
1972

Don Zilla mener, at kunstnere i den 
konventionelle musikindustri bliver 
mødt af for mange forhindringer, og 
derfor vil et kollektiv med åbenhed, 
diversitet og fællesøkonomi være en ny 
måde at styrke de lokale artister. 

FOKUS PÅ DIVERSITET 
En af kerneværdierne for Nyege Nyege er, 
at der skal være plads til alt og alle. Både 
i musikken og i fællesskabet. Kollektivet 
er åbent for musik, der ikke passer 
ind i den kommercielle mainstream-
musikgenre. Men det er også positivt over 
for LGBT+-personer. 

Don Zilla mener, at den globale 
civilisation har skabt barrierer mellem 
os, og det vil han gerne gøre op med i 
Nyege Nyege. Medlemmerne kommer 
med forskellige baggrunde og historier. 
Det vigtigste er, at der ikke er en barriere 
mellem dem, der er i kollektivet. 

Hans mission er, at kollektivet også 
skal ruske lidt op i den normative tilgang 
til klubmusik, han mener dominerer mu-
sikindustrien. Musikken skal være fri, og 
artisterne skal være inspireret af nøjagtig 
det, de har lyst til, hvis det står til Don 
Zilla. I Nyege Nyege er det derfor vigtigt, 
at det ikke kun handler om at lave elektro-
nisk musik, men at rammerne og kulturen 
også giver plads til eksperimenter. 

Det eksperimenterende element kan 
være alt fra at lade sig inspirere af tra-
ditionelle afrikanske musikgenrer til at 
bruge instrumenter, som aldrig ville blive 
brugt i den kommercielle musikindustri. 
Blandt andet bruger gruppen en særlig 
form for trommeinstrument, hvor man 
graver et hul i jorden under det, for at det 
får en helt særlig lyd. 

»Det er vigtigt, at man fi nder netop det, 
man fi nder inspirerende for sin musik. 
Grænserne skal være frie, så kunstnerne 
frit kan udtrykke sig, som de vil,« siger 
Don Zilla. 

TRINE BJØRN EGEDE 

Vi prøver at 
samle forskellige 
partikler og skabe en 
samlet helhed. Det er 
noget, verden burde 
lære af
  DON ZILLA 
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Endelig blev Originalen økologisk
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