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Sydslesvigere til 
Roskilde Festival:
Flere ting er gået
skævt for Finn  og
Julian Sukohl på de-
res første festival i
Roskilde. Men skidt –
alting løser sig nok i
sommervarmen.

ROSKILDE. Deres bil er
gået i stykker. En af ven-
nerne er blevet væk. Og en
af sydslesvigerne tabte sit
armbånd, så han hverken
kunne komme ind på festi-
valpladsen – eller på cam-
pingpladsen, hvor alle
hans ting lå.

Men 17-årige Julian Su-
kohl fra Bergenhusen og
19-årige Finn Hahn fra
Flensborg siger, de nyder
at være på Roskilde Festi-
val. Det er første gang, de
to sydslesvigere er her, og
musikken, stemningen og
vejret falder i deres smag.

- Nu håber vi blot, at vi
kan få alt med hjem igen.
En af vore biler er gået i
stykker, og vi ved ikke, om
vi skal hjem med toget, el-
ler om ADAC kommer og
henter os. Heldigvis er en
af vore venner medlem af
ADAC, så vi skal nok kom-
me hjem på en eller anden
måde, siger Finn Hahn og
Julian Sukohl.

Frivillige
Vi møder dem uden for
Stilhedens Katedral på
Roskilde Festival. Her kan
festivalgæster kigge inden
for i et højt telt, hvor der er
absolut stilhed.

Gennem Menighedernes
Børne- og Ungdomsarbej-
de i Sydslesvig har de to
fået en frivillig tjans, som
til gengæld giver madbil-

letter og gratis armbånd til
festivalen. På fastlagte
tidspunkter skal de vaske
fødder på katedralens
gæster, før de går inden
for, og holde vagt uden om
teltet.

-Vi skal blandt andet
sørge for, at der ikke er no-
gen, der tisser op af teltet,
siger Finn Hahn.

Julian Sukohl har fået et
nyt armbånd på, men det
kostede ham også flere ti-
mers kø. Men ventetiden
var omsonst. Det viste sig,
at han havde stillet sig op
det forkerte sted. I stedet
for hjalp en venlig sjæl Ju-
lian ned til medhjælpernes
check-in, og her lykkedes
det at overbevise festi-
valarbejderne om, at han
havde brug for et nyt.

- En af vore venner er
også blevet væk for os.
Han kunne ikke finde ve-
jen til vort telt og måtte
overnatte i et gammelt fol-
kevognsrugbrød inde i by-

en, fortæller de to.

Første gang
Det er første gang, Julian
Sukohl og Finn Hahn er til
Roskilde Festival. For Juli-
an er det den første festival
overhovedet, mens Finn
tidligere har været til
blandt andet Hurricane i
Niedersachsen.

- Det er sjovt. Der er en
masse ting, man kan lave
ved siden af blot at lytte til
musik, siger Finn Hahn.

I år har Roskilde Festival
indrettet en stor skatebane
til bmx-cykler og inliners.
Ja, der er sågar en put-
and-take-sø, hvor man kan
kaste snøren ud og fange
sin aftensmad. Og så er der
selvfølgelig en 40 kvadrat-
meter stor skærm på Cam-
ping West, hvor man kan se
VM-kampe i fodbold. Tysk-
land-Argentina gav Mor-
rissey stærk konkurrence,
da han optrådte på Orange
Scene.

- Jeg nåede heldigvis at
se Miroslav Klose score til
1-1, siger Finn Hahn.

- Og jeg skulle desværre
arbejde i katedralen, siger
Julian Sukohl.

Til gengæld er Finn 
Hahn øm i skuldrene. Han
stod nederst, da et hold på
ti personer byggede en
menneske-pyramide på
campingpladsen.

Debutanter i Roskilde
Julian Sukohl
og Finn Hahn:
- Det er sjovt.
Roskilde er
meget andet
end bare mu-
sik.

Herrerne skal nederst, når der byges en pyramide til ære for fotografen. Pia Wullf står
på ryggen af Jesper Balling Jacobsen, Sven Timo Borg, Julian Sukohl og Finn Hahn.
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Hans Chr. Davidsen
i Roskilde

1-0 til
storskærmen
Verdensmesterskaberne i fodbold gav musikken
hård konkurrence på Roskilde Festival. En stor-
skærm med VM-bold på 40 kvadratmeter var især
om lørdagen et solidt samlingspunkt samtidig med,
at Deftones skreg sin Weltschmerz ud fra scenen, og
britiske Primal Scream serverede anti-autoritære
og politiske håndgranat-tekster. Her jubler en eng-
lænder over sit holds scoring i straffesparkskon-
kurrencen mod Portugal. Få sekunder senere var
der ikke mere at juble over. England tabte. Når
kampene sluttede, var der kæmpemæssige køer for-
an indgangene til festivalpladsen. På én og samme
tid skulle tusindvis tilbage for at høre musik.

(Foto: Hans Christian Davidsen)

Maja og Gry fra Silkeborg tager en ridetur på sadlerne foran Gringo
Bart. (Fotos: Lars Helsinghof og Torben Christensen, Scanpix)

Tyskland har netop slået Argentina ud af VM efter straffe-
sparkskonkurrence.

Ølhunden glammer på
festivalpladsen.


