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Dem fra
Duborg er
jo slet ikke
så slemme
Roskilde Festival.
Max Koch fra A.P.
Møller er blevet gode
venner med dem fra
Duborg. For få uger
siden var Duborg-
studenterne hans ri-
valer. På Roskilde var
der dømt forsoning.
Og så er »Rolf« stødt
til. En rigtig god ven,
der hjælper med at få
mere øl ned, end man
i virkeligheden kan
drikke.

ROSKILDE. Studenterne fra
Duborg-Skolen i Flensborg og
A. P. Møller Skolen i Slesvig
skal til Roskilde Festival for at
finde ud af, at de hver især
slet ikke er så slemme. Skal
man tro de meldinger, man
får fra nogle af studenterne
har der udviklet sig et had-
kærligheds-forhold som det,
der eksisterer mellem Dan-
mark og Sverige i fodbold.
- Vi er blevet gode venner

med mange af dem fra Du-
borg-Skolen. Men det er først
sket her på Roskilde, fortæller
Max Koch, der er en af de før-
ste studenter fra A. P. Møller
Skolen.
- I »hue-tiden« var der lidt

af et konkurrence-forhold
mellem os og dem fra Du-
borg-Skolen. Vi syntes, at
mange af dem fra Duborg-
Skolen var lidt for meget og
lidt for arrogante. Der var for
eksempel Duborg-studenter,
der stjal vore huer. Men den
tid er forbi på Roskilde Festi-
val. Her er vil alle sammen

blevet gode venner, siger Max
Koch.
A. P. Møller-studenterne

havde på en Facebook-gruppe
aftalt, hvor de skulle slå lejr,
og Duborg-studenterne valgte
at slå lejr lige ved siden af.
Men det at slå lejr var ikke

så nemt, som det lyder, forsik-
rer Max Koch. Han kom i år
med på Roskilde Festival ge-
nem Grænseforeningen ved at
levere frivilligt arbejde i pant-
boden på Campingområde
Øst.

Ikke så kommerciel
- Der var pisse langt fra den
gratis bilparkering til vort
campingområde - så langt, at
vi dårligt nok kunne slæbe vo-
re dåseøl til teltene. Derfor
sagde vi til os selv: Vi betaler
400 kroner for en betalings-
p-plads, og så har vi øllene
tæt på. Roskilde Festival er jo
fire gange større end Vatikan-
staten. Det er en by, der vok-
ser sig stor med 100.000 ind-
byggere i løbet af få timer -
og forsvinder igen i løbet af få
timer. En god ting ved festiva-
len er, at den ikke er så kom-
merciel som de store tyske fe-
stivaler, Rock am Ring og Hur-
ricane, hvor jeg også har væ-
ret. Man må for eksempel ger-
ne tage sine egne øl med ind
på festivalpladsen her i Ros-
kilde, siger Max Koch, der for
andet år står i pantboden - og
for sin arbejdsindsats fik en
gratis festivalbillet og en
brunch hver dag. Han var en
af de godt 180 unge, der var i
Roskilde med Grænseforenin-
gen.

Find en ven
Han elsker mentaliteten på
Roskilde. Man kan komme
helt alene og ikke undgå at
finde sig venner. Og pigerne,
dem kan man hurtigt inddele i
tre grupper: Dem, der ikke er
med på noget frækt. Dem, der
er liderlige. Og dem, der er så
fulde, at de ikke kan noget
som helst. Kunsten er - ifølge
Max Koch - at finde ud af,
hvilke piger, der hører til hvil-
ken kategori. Kun den sidste
kategori kan man ret hurtigt
placere bestemte piger i, siger
han.

Da vi møder ham over en øl,
sidder han en kilometer eller
to fra Orange Scene, men har
en første klasses lyd. Der er så
meget vind, at lyden er bedre
langt væk fra scenen end lige
foran scenen, fastslår Max
Koch - der siger, det har været
en tendens på flere af årets
festivaler - også i Tyskland.

»Rolf« er en fin ven
En af Max Kochs bedste ven-
ner på Roskilde hedder »Rolf«.
»Rolf« blev født i et bygge-
marked i Sydslesvig og består
af en lang slange, en ventil og
en tragt. »Rolf« er en »bassi« -
et instrument, der hjælper de
unge med at drikke meget
mere øl, end de i virkelighe-
den kan.
- Det er en rigtig god ven

på Roskilde. Med sådan en ven
har man det altid sjovt, siger
Max Koch.
Han øser af sin livserfaring

på Roskilde og fastslår, at man
altid kan stole på fulde folk.
- Stive folk er altid ærlige.

Og så er der utrolig mange pi-
ger, der er oplagt til fest.
Tænk: Vi har denne ene uge

om året, hvor vi bare kan fyre
den af. det er skide skønt, si-
ger han.
Og efter Roskilde kan Max

Koch kan kalde sig for kunst-
ner. Han har været med til at
lave tre store malerier på stof.
Hans bidrag var en enhjør-
ning. Et fabeldyr han maler på
alt og alle - inklusive sig selv.
En flyvende hest med horn,
der skal ud på eventyr.
Sit arbejde fra pantboden

har Max Koch også mangt og
meget at berette om. Om afri-
kanere, der har taget hele ve-
jen fra deres hjemland for at
samle dåser og flasker i Ros-
kilde og tjene penge på pan-
ten. Det kan betale sig - selv
når flybilletten fra Nigeria el-
ler Namibia er medregnet. Og
om sigøjnere, der kommer
med fyldte øl- og sodavands-
dåser og dåser, der har ligget
nogle steder, som Max Koch
helst ikke vil tænke på. Godt
han havde handsker på.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

- Pigerne på Roskilde Festival kan inddeles i tre grupper, siger Max Koch: Dem, der vil. Dem, der ikke vil. Og dem der er for fulde.
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Barpiger fra
Sydslesvig

ROSKILDE. Johanna Lea Hansen og Lara Hoffmann har fået
en afslappende tjans i baren på Pantbod Øst på Roskilde
Festival.
De to sydslesvigske piger serverer øl for deres venner. Og

i baren er der ikke så meget gang i den som i pantboden,
hvor festivalgæster - og herunder også sigøjnere og tilrej-
sende afrikanere - står i kø for at aflevere tomme øldåser
og få penge for dem.
Johanna Lea Hansen kommer fra Læk og er lige blevet

student fra Duborg-Skolen i Flensborg. Hun var med på
Roskilde Festival for første gang. Lara Hoffmann var an-
dengangs deltager. Hun er også sydslesviger, men bor i
Odense, hvor hun studerer idræt og sundhed. Og det sidste
passede jo meget godt til øllene. Der siges at være masser
af B-vitaminer i dem. Hans Christian Davidsen

hcd@fla.de

Stive folk er altid
ærlige. Og så er der
utrolig mange piger,
der er oplagte til fest.

Max Koch

”

Festivalsucces. Trods skybrud
venter festivalen at tjene
mindst ti millioner kroner i år.

ROSKILDE Festival 2011 har været en
økonomisk succes. Musikbegivenheden
står til at lande med et tocifret milliono-
verskud.
- Skybruddet vil tilføre os nogle ekstra

omkostninger, men vi regner med et
overskud på i hvert fald ti millioner kro-
ner, forklarer festivalens talskvinde Chri-
stina Bilde.
Festivalen blev som mange andre ste-

der på Sjælland ramt af det voldsomme
uvejr lørdag aften. Derfor havde festiva-
lens folk  bagefter travlt med at præpa-
rere pladsen.
- Vi kørte hele natten til søndag for at

sprede halm og flis og suge vand op. Men
man kan ikke helt undgå, at det bliver
mudret, siger talskvinden.
Desuden vil regnvejret betyde større

udgifter til oprydning.
- Man gider ikke tage sit våde, tunge

og snavsede grej med hjem, når det har
regnet, og det har vi nogle flere omkost-
ninger ved, fortæller Christina Bilde.
- Alt andet lige er det aldrig rart, at der

falder så meget regn. Især ikke når man
ligger i telt. Men jeg synes godt nok ikke,

man kunne mærke det på publikum, siger
talskvinden.
Generelt er hun tilfreds med afviklin-

gen af festlighederne.
- Det er gået godt, sammenfatter hun

og fremhæver festivalens nye system ved
åbningen af campingområderne som er
særlig succes.
Hvor hegnet ind til pladsen de seneste

år er væltet, lykkedes det i år med et nyt
system at lukke folk ind i ro og mag.
- Vi fik en fantastisk start, hvor folk

kom ind stille og roligt og ikke for tidligt.
Man kunne mærke ude på campingplad-
sen, at folk var landet i ro, forklarer Chri-
stina Bilde. Hans Christian Davidsen

hcd@fla.de

Roskilde Festival på vej mod overskud

Lara Hoffmann (bagest)  og Johanna Lea Hansen.             


