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Motherfuckers i helligt mudder

Sundhedsministeren holdt tale, da Øm
Motherfuckers åbnede Roskilde Festival.
Budskabet var klart: Smatten er helligt
mudder. Det kan give os sundhed. Og
verdensherredømme.

Dato:
Torsdag
05.07.2007

 

 

-         Sundhed, sundhed, sundhed!

Mens det meste af Roskilde Festival ventede på
pladsens åbning eller søgte ly i fugtige telte, så
var humøret højt hos ØM Motherfuckers-lejren.
Der var fint besøg. Lejrens sundhedsminister,
Lasse Mestervom fra Sverige, havde traditionen
tro bevæget sin kegleformede krop ind i ØMs
pavillioner.

ØM Motherfuckers er en klassisk Roskilde-lejr,
der hvert år hævder, at deres åbning er den
officielle festivalåbning. De har som regel besøg
af et trofast publikum, der kommer for at drikke
og lytte til ministrenes flammetaler.  

I  år måtte lejren dog undvære sin statsminister,
Esben. Måske var han, som så meget andet, forsvundet i smatten. Sundhedsminister Mestervom påtog sig
den svære opgave at få humøret op, trods mudder og minister-mangel.

-         Jeg har gode ting at fortælle, indledte sundhedsministeren profetisk.

-         Vi står i helligt mudder, der er steget op fra tidligere festivaler, erklærede sundhedsministeren i sin
megafon. Så afbrød han sig selv med det, som mange gæster tydeligvis havde ventet på:

-         Sundhedspause! råbte sundhedsministeren og gav sig i kast med dobbelt-druk fra en flaske rom og en
Freixenet. Publikum fulgte hans eksempel og drak løs af dåseøl.

Så blev det alvor igen. 
-         Camping West – magten har spulet os.
Men vi suger af den stemning, der findes i
mudderet. Vores udåndingsluft vil spredes, og vi
vil dominere i hele verden, råbte
sundhedsministeren. Traditionen tro beskyldte
han Camping West for at stå bag alt ondt – og
være i ledtog med George W. Bush.

-         Men vi har det hellige mudder omkring os,
og det gør os stærke, udtalte minister
Mestervom. Så var der igen sundhedspause, før
ministeren udtalte sine mest berømte bevingede
ord. ØMs svar på Kennedys ”Ich bin ein
Berliner”:

-         Hvis alle knepper alle, så får alle kneppet,
råbte sundhedsministeren til publikums jubel.  

Så var festivalen åbnet på den ØMske måde. Men ØM havde en overraskelse i ærmet. En lagkage, som
både skabte glæde hos publikum og i ministerens vom.

Af Bine Iversen
Foto: Casper Christoffersen
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