
FLENSBORG AVIS — Mandag 9. juli 2007 — 5

Kulturmøde. 50 unge syd-
slesvigere sled og slæbte i
pantboden - sammen med
danskere, nordmænd og
svenskere.

ROSKILDE. Daniel Varberg fra
Ribe er forbløffet over, hvor hur-
tigt sydslesvigerne skifter mellem
dansk og tysk. Han havde regnet
med, at de talte gebrokkent dansk.

- Men de gør det jo flydende, si-
ger han efter mødet med blandt
andre Eva-Maria Paulsen og Julie
Zwoch fra Flensborg og Marit An-
dresen fra Husum.

- Sydslesvigerne griner måske
heller ikke af helt de samme vit-
tigheder, som vi gør. Men det kan
godt være, det bare er en intern
jargon, jeg har med vennerne, siger
Daniel Varberg.

Nej, det er ikke kun det... kom-
mer det stille fra en af pigerne.

50 sydslesvigere stod i år for før-
ste gang i pantboden på Camping
Øst sammen med omkring 70 dan-
skere, nordmænd og svenskere. For
tre gange otte timers arbejde fik
de et gratis armbånd til Roskilde
Festival - og et kulturmøde med
andre unge fra Norden.

Det sidste er de dog ikke helt
uvante med fra skolerejser og be-
søg hos familie i Danmark. Det er
måske mere den anden vej rundt.
Hvor meget kender danske unge
til unge fra Sydslesvig?

Lejrplads blev snuppet
- Jeg har ikke tidligere haft kon-
takt med unge fra Sydslesvig, selv
om jeg bor i Ribe forholdsvis tæt
på grænsen. Men efter at have ar-
bejdet i pantboden med sydslesvi-
gere her i Roskilde, kan jeg kon-
statere, at der ikke er så stor en
forskel - bortset fra at de taler
tysk med hinanden indbyrdes, si-
ger Daniel Varberg.

Mie Waaben fra Nørre Broby på
Fyn kendte stort set intet til Syd-
slesvig på forhånd.

- Jeg har kun været et kort smut
til gymnastikopvisning på Lade-
lund Ungdomsskole med min ef-
terskole, siger hun.

Det var Grænseforeningen, der
stod bag mødet mellem de unge på
hver side af grænsen. Ud over at
være pædagogisk konsulent i for-
eningen er Gunvor Vestergaard og-
så mangeårig medhjælper på Ros-
kilde Festival. Og det var hendes
ben i begge lejre, der fik skabt for-
bindelsen.

Meningen var, at danskerne og
sydslesvigerne også skulle have
boet i det samme campingområde.
Men det gik der ged i, da hundre-
devis af festivalgæster allerede før
den officielle åbning brød ind gen-
nem indhegningen og ragede stort
set hele campingområdet ved
pantboden til sig. Det var menin-
gen, at de unge danskere og syd-
slesvigere skulle have boet i netop
dette område.

Til gengæld fik de unge sig en
snak over øldåser i pantboden -

dog mest de tomme. Her gik tjan-
sen ud på at få sorteret de bjerge
af tomme dåser, flasker og krus,
som festivalgæster afleverede i til
tider enorme poser. Der var både
miljø og økonomi i hele dette fore-
tagende. For hver dåse eller flaske,
festivalgæsterne afleverede, fik de
en krone, og på den måde fik Ros-
kilde Festival ryddet op på plad-
sen. Til gengæld kunne festivalen
sende dåser og flasker videre til
Dansk Retursystem - for en klat
penge forstås.

Første gang på Roskilde
Julie Zwoch og Marit Andresen
var med på Roskilde Festival for
første gang.

- Jeg har dog tidligere været på
camping på Rømø, hvor man også
lærer en masse andre unge at ken-
de. Men aldrig tidligere noget lige-
som her, fortæller Julie Zwoch.

Og heller aldrig noget, der var så
fugtigt. Torsdagens 44 millimeter
på fire timer var - indrømmer pi-
gerne - ved at tage modet fra dem.

- Det var bare med at putte alt
tøjet i plasticposer i en fart, så det
ikke blev vådt, siger Marit An-
dresen.

Det er hende, der har været
Gunvor Vestergaards direkte kon-

takt på Duborg-Skolen i Flens-
borg. Sammen med Julie Zwoch
har hun været en af de unge Syd-
slesvig-ambassadører, der er rejst
rundt til danske unge for at for-
tælle om deres liv i Sydslesvig.
Marit Andresen og Julie Zwoch
har spurgt omkring sig, hvem der
havde lyst til at tage med, og alene
samlet 43 unge sydslesvigere.

- De fleste var med på ideen med
det samme. En del faldt dog fra,
da det gik op for dem, der skulle
arbejdes for armbåndet, siger Ma-
rit Andresen.

Gunvor Vestergaard glæder sig
over, at alle de unge i pantboden er
nybegyndere.

- Netop derfor har de sat sig
ned, læst manualen og sat sig or-
dentlig ind i sagerne, siger hun.

Roskilde Festival er det perfekte
mødested mellem unge sydslesvi-
gere og unge danskere, mener
Gunvor Vestergaard.

- Festivalen er i forvejen et ung-
domsfænomen - noget som unge
har til fælles på tværs af grænser.
I pantboden får de også chancen
for at se festivalen fra en position
bag kulisserne, siger Gunvor
Vestergaard.

I Roskilde er der ingen grænser 

Dåser, dåser, dåser. Fra venstre er det Daniel Varberg fra Ribe, Marit Andresen fra Husum, Julie Zwoch og Eva-
Maria Paulsen, begge fra Flensborg, og Mie Waaben fra Fyn. (Foto: Hans Christian Davidsen)
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Hjem fra
festival med
forkølelse
ROSKILDE. Hundredevis
af festivalgæster henvend-
te sig hos samaritterne
med snotdryppende næser
og tilsnøret hals. De værste
tilfælde af halsbetændelse
blev sendt videre til den
faste stab af læger på Ros-
kilde Festival.

- Der er rigtigt mange
der er blevet forkølet. Jeg
tør godt forudsige, at der
kommer rigtigt mange med
dårlig hals og en næse, der
løber, siger Lars Rasmus-
sen fra samaritholdet på
festivalen.

I forhold til sidste år, da
vejret på festivalen var tørt
og solrigt, så var der ikke
færre løbende næser - men
årsagen var en ganske an-
den. I 2006 var synderne
græs og pollen - i år var
det regn og mudder.

Blev kropstemperaturen
hos de forkomne gæster for
lav, så kunne de grelle til-
fælde se frem til en varm
kop kaffe og midlertidige
kærtegn fra et varmetæp-
pe, men nogen varmestue
var dog ikke bliver tale om
i samaritternes telte.

- Det havde vi ganske
enkelt ikke plads til, siger
Lars Rasmussen.

Farlig vej over
motorvejen
ROSKILDE. To gæster fra
årets Roskilde Festival blev
taget i at køre på cykel på
Holbækmotorvejen, der lø-
ber langs festivalpladsen.
Det fik bilisterne til at slå
alarm, og politiet i Roskil-
de satte efterfølgende mo-
torcykelbetjente ind i jag-
ten på cyklisterne, men de
nåede at undslippe ordens-
magten.

- De var desværre over
alle bjerge, inden vi nåede
frem.Vi har i det hele taget
mange problemer med
folk, der løber over motor-
vejen, og det skaber selv-
følgelig nogle farlige situa-
tioner, siger vagthavende
hos Roskilde Politi.

- Folk gjorde det for at
skyde genvej til camping-
området, men det er få me-
ter, de sparede ved at kryd-
se vejbanen, for der ligger
både en bro og en viadukt
lige i nærheden, pointerer
vagthavende.

En ung mand brækkede
hoften, da han blev ramt af
en bil på motorvejen.

Masser af røde balloner blev sendt til vejrs, da svenske In Flames spillede
på Orange Scene. De gav i det mindste den halvkedelige, grå himmel en
lille smule kulør.
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Robert Flynn fra det amerikanske
trashband Machine Head sang  fra
albummet »The Blackening«.
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Danske Camille Jones på en af Roskilde Festivals nye
scener, Cosmopol. Her var musikken kosmopolitisk og
præget af flere kulturer.
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