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Orange
rejsning

Vi var med, da et hold frivillige rejste Roskilde Festivals vartegn for 40. år i træk.
»JEG vågnede klokken 04 i nat og kunne ikke
sove. Jeg sendte dig en tanke,« siger 56-årige
Mogens Madsen til teltmester, Anders Hinding,
mens han fi nder arbejdshandskerne frem.
Det er torsdag aften, ni
dage før Roskilde
Festival, og teltholdet
på Orange er samlet
for første gang. 15-16
velvoksne mænd og
en enkelt kvinde går
rundt og giver hinanden bjørnekram.

FESTIVAL ER SEKUNDÆR

Orange Scene er et knoklet
kæmpesamlesæt på 15-16
ton. Én løfter delene på
plads med en teleskoplæsser,
andre bolter konstruktionens
fødder fast i betonfundamentet, mens et tredje team slæber
stålwirer. De taler ikke meget, i
hvert fald ikke om arbejdet, for
alle ved, hvad de skal gøre, og
de har gjort det mange gange før.
»For de fleste af os er selve
festivalen lidt sekundær. For os er det her om
drejningspunktet,« siger Allan Marcussen, der
er 61 år og har rejst Orange i 12 af dem. Hans søn
er også med på holdet.

RUL DUG

Allerede på dag to er samlesættet begyndt at
ligne noget. Holdet har rejst teltets tre tårne,
og om et par timer kommer 20 frivillige for at

”rulle dug,” som teltmesteren kalder det. Dugen,
der skal rulles ud, vejer 3,5 ton og kommer i ét
stort stykke. Den ligger under en
grågrøn, mølædt presenning.

OP MED ANDEN

Lørdag kl. 12 begynder det for
alvor at smage af festival. Dugen
er monteret på de tre buer, og
netop nu vipper kranføreren
frontbuen opad og udad, så
teltet får den karakteristiske
canopyform. Alt er orange.
Nu mangler holdet bare
lidt fi nish samt slutceremonien, som går ud på at placere en
badeand i toppen af frontbuen.
Så er alt det væsentlige forbi.
Og det kan endelig blive
festival.
TEKST OG TEGNINGER:
JAKOB FÄLLING

■ TEGNET REPORTAGE
Reportagetegning er en gammel kunstart, der
handler om at skabe personlige og dog virkelighedstro tegninger til journalistiske historier.
Som det første danske medie sender Orange Press
en tegnende journalist i marken under festivalen.
Se mere her i avisen og på instagram
@jakob.falling

