Juli
Peter Busk fra Ballerup, bankrådgiver
Forbinder du nogen særlige naturoplevelser eller stemninger med juli måned?
Ja, regnvejr. Og mudder! Engang jeg var på Roskilde, altså Roskilde Festival, der regnede det hver
eneste dag. Non stop! Det var i 2007. I løbet af den uge, vi var der, kom der 100 mm regn! Jeg var
våd hele ugen, og der var mudder over det hele. Også inde i vores telt. Det har tit regnet på
Roskilde, og der har også tit været mudder, men aldrig så meget som i 2007. Der var selvfølgelig
nogen, der blev trætte af det og tog hjem, men de fleste blev. Jeg tog først hjem mandag aften.
Jeg delte telt med en, der hedder Esben. Jeg havde heldigvis taget gummistøvler med, men det
havde han ikke, så vi tog ind til Roskilde for at købe et par. Men det var selvfølgelig fuldstændig
umuligt at finde et par gummistøvler i hele Roskilde, så Esben gik rundt med mudder mellem
tæerne og langt op ad benene. Men sådan noget tager man helt afslappet, når man er på Roskilde.
Og det er lige præcis det, der er så fedt ved at være der.
Er der nogen særlige danske mærkedage eller traditioner i juli?
Ja, Roskilde Festival. Den starter som regel sidst i juni, og slutter i begyndelsen af juli. Jeg plejer at
komme i god tid, som regel allerede et par dage før den officielle åbning. Det gælder jo om at få et
godt sted til sit telt: Tæt på indgangen og tæt på et servicecenter, så man ikke skal gå for langt efter
mad og drikke. Og så skal det helst ikke være for tæt på toiletterne, men heller ikke for langt væk
fra dem.
Er der noget, du plejer at gøre i juli?
Ja, prøv og gæt: Tager til Roskilde! Det har jeg gjort, siden jeg var 16. De første år havde jeg ikke
nogen penge, så jeg arbejdede som frivillig. Så får man nemlig et festivalarmbånd. Jeg tror, der er
20.000-25.000 frivillige på Roskilde hvert år. Første år samlede jeg flasker. Og året efter solgte jeg
pandekager i en madbod. Jeg har også stået ved indgangen og tjekket armbånd. Og så har jeg gjort
toiletter rene. Det blev jeg meget træt af! Da jeg havde arbejdet som frivillig 5-6 år i træk, behøvede
jeg det ikke mere. Jeg havde fået råd til at betale, hvad det koster.
Er der nogen særlige begivenheder, der har fundet sted i juli?
Grundlæggelsen af Roskilde Festival! Det var i 1971. Rent økonomisk var det en fiasko, så de måtte
omorganisere det hele. Da de havde gjort det, begyndte det at gå bedre. Det hele er non-profit, og
overskuddet går til humanitære og kulturelle formål.
I de første år var der bare én scene og mellem 10.000 og 30.000 deltagere. Men efterhånden
voksede festivalen, og i midten af 90’erne var Roskilde faktisk den største i Europa med otte scener
og omkring 100.000 mennesker om dagen i fire dage. Cirka halvdelen kom fra udlandet, især fra
Tyskland og de andre skandinaviske lande og USA.
Musikalsk har det været kanon lige fra starten. Alle de store navne har været på Roskilde, både før
og efter de blev berømte. Og den fedeste koncert af alle dem, jeg har hørt, det var Prince i 2010!
Men det er faktisk ikke bare på grund af musikken, man tager til Roskilde. Det handler lige så
meget om alle de andre vilde ting, der foregår. Det er bare lidt irriterende, at det altid er nøgenløbet,
man ser i medierne. 99,99999 % af festivalgæsterne løber ikke med og er ret ligeglade med det.
Har du selv et særligt juliminde?

Ja. Det handler selvfølgelig også om Roskilde. Før jeg begyndte på min bankuddannelse, havde jeg
et job i en isbutik i nogle måneder. Jeg blev ansat i slutningen af april, og jeg sagde på forhånd, at
jeg skulle til Roskilde. Det var også o.k., sagde chefen.
Men så, da jeg havde været der et par måneder, kom hun en dag ned i butikken. Det var i juni, og
det var bagende varmt, så der var kø langt hen ad gaden. Og nu nærmede turistsæsonen sig, så vi
ville få endnu mere travlt. Det var dét, chefen var kommet for at snakke om: Hun bad mig om at
arbejde over i den første uge af juli. Men der skulle jeg jo til Roskilde! Det havde jeg jo fået lov til,
så jeg sagde selvfølgelig nej. Og så gik hun.
Lidt efter kom hun tilbage og sagde: ”Hvad mener du med, at du ikke kan arbejde over, fordi du
skal til Roskilde?” Hun troede, at man bare tager til Roskilde én dag. Hallo! Én dag på Roskilde!?!?
"Så må du vælge mellem jobbet og Roskilde," sagde hun. Jeg valgte selvfølgelig Roskilde. Og så
blev jeg fyret pr. 1.juli.

