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Roskilde Festival. Et
hold sydslesvigere
sætter i weekenden
kursen mod Roskilde,
hvor de kommer gra-
tis til festival for fri-
villigt arbejde i pant-
boden. Gunvor Ve-
stergaard fra Græn-
seforeningen gav de
sidste instrukser i Ak-
tivitetshuset.

FLENSBORG. De unge ventede
spændt på vagtplanen, da
Gunvor Vestergaard fra Græn-
seforeningen dukkede op på
Aktivitetshuset i Flensborg –
vagtplanen til pantboden på
Roskilde Festival.

125 unge arbejder i år fri-
villigt i pantboden på øst-om-
rådet på Roskilde Festival. Den
ene halvdel kommer fra Dan-
mark, den anden halvdel fra
Sydslesvig.

Som løn for deres frivillige
indsats får de et gratis festi-
valarmbånd.

- Man håber jo, at vagtpla-
nen flasker sig, så man også
kan komme til at opleve den
musik, man gerne vil, siger
Wienke Reimer, der skal med i
pantboden for andet år.

For hendes vedkommende
er det især Deichkind, Nick

Cave og Coldplay, der står
øverst på listen.

I Aktivitetshuset fortalte
Gunvor Vestergaard, hvad der
venter de knap 60 sydslesvi-
gere, der i næste uge tager af
sted til Roskilde. Flere er med
for første gang.

Sparefestival
2009 bliver en sparefestival. I
2008 blev der solgt det lave-
ste antal billetter i mange år,
og i år går billetsalget også
trægt.

- Vi skal også spare i pant-
boden. Musikken kan der ikke
spares på, så festivalen er
nødt til at spare alle mulig
andre steder. Musikerne vil
have deres penge. De er nødt
til at hive hjem, der hvor de
kan, når I nu er med til at
downloade deres musik gratis.
Så for dem er der kun koncer-
terne tilbage, sagde Gunvor
Vestergaard.

Moritz Spenke er med for
første gang. Han har aldrig
tidligere været til festival
bortset fra en open air-kon-
cert i Hamborg med et par tu-
sinde tilskuere.

- Det er bedre end skole. Vi
får jo fri til det, siger han.

- Roskilde Festival bliver en
helt ny erfaring for mig. Det
er både det at komme gratis
til festival og det at arbejde i
fællesskab med andre, der ly-
der tiltalende, siger han.

Om han er klar til flere dage
i skidt og møg uden bad?

- Jeg har før klaret otte da-
ge uden bad på klasserejser til
Spanien og Færøerne. Det kan
man sagtens, når man er ung.
Man skal bare have lidt deo-
dorant med, siger Moritz
Spenke.

Ansigt udadtil
Gunvor Vestergaard mindede
de unge om, at de bliver Ros-
kilde Festivals ansigt udadtil,
når de skal tage imod øldåser
og udbetale pant til festival-
gæsterne. Sidste år røg der to
millioner dåser gennem pant-
boden i øst-området.

- I må godt drikke en øl i ny
og næ, når I er på vagt. Men
lad det også blive ved det.
Man møder under ingen om-
stændigheder beruset på vagt.
Hvis I tager euforiserende
stoffer, så klipper vi jeres arm-
bånd lige med det samme. Det
vil vi simpelthen ikke have, så
lad være med det.

Blev der solgt det laveste
antal billetter sidste år, satte
ølsalget til gengæld rekord, og

det gav ekstra omsætning i
pantboderne.

Wienke Reimer nød det.
- Det var rigtig, rigtig fedt.

Man lærte så mange nye
mennesker at kende, og jeg
fik mig en rigtig god veninde i
Greve, som jeg stadig ser. Det
er også fællesskabet, der er
grunden til, at jeg hellere vil
med Grænseforeningen end
bare tage som almindelig
gæst på festival, siger hun.

Wienke Reimer oplevede

stress ved køerne nogle gange.
Folk kom med deres sække
fyldt med dåser lige før lukke-
tid og ville ekspederes, men
Wienke lærte at sige nej.

Ingen stress
- Husk stressen ligger ude i
køen. Ikke hos jer, forvissede
Gunvor Vestergaard de lytten-
de unge.

I år bliver der også solgt
shots, så reagensglas og pla-
stikpropper skal skilles ad.

Med andre ord: Ekstra arbejde
i pantboden.

De unge lo ironisk.
- Tag det som en oplevelse,

smilede Gunvor Vestergaard
til dem.

Det er ikke blot miljøaspek-
tet, der får Roskilde Festival til
at samle øldåser. Der er også
penge i skidtet. Tidligere var
festivalen et skridt foran lov-
givningen. I år er det loven,
der er forrest. Nye pantsyste-
mer sender de unge på en or-

dentlig omgang sorteringsar-
bejde.

- Lad være med at tage det
gode tøj med, for I vil i ny og
næ få et par ølsjatter over jer,
spåede Gunvor Vestergaard.

Roskilde Festival finder sted
fra den 2. til den 5. juli, men
allerede i den kommende
weekend invaderer gæsterne
campingpladserne – og de
unge står klar i pantboderne.

Hans Christian Davidsen
hc@flensborg-avis.de

Tag det som en oplevelse

Gunvor Vestergaard siger god for en øl i
ny og næ.

Wienke Reimer - Roskilde er
sjovere med pantboden.

- Musikken kan der ikke spares på, så festivalen er nødt til at spare alle mulig andre steder. Musikerne vil have deres penge. De er
nødt til at hive hjem, der hvor de kan, når I nu er med til at downloade deres musik gratis., sagde Gunvor Vestergaard, da hun holdt
info-møde med sydslesviger, der skal i pantboden på Roskildefestivalen.

Moritz Spenke har før prøvet otte dage uden bad,
så Roskilde afskrækker ikke.
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Man håber jo, at
vagtplanen fla-
sker sig, så man
også kan komme
kome til at ople-
ve den musik,
man gerne vil

Wienke Reimer

”

Anmeldelse. Ny bog
om Kiel har fokus på
byens charme: Belig-
genheden ved fjor-
den.

HUSUM. Sammenlignet med
Danmark er der i Tyskland et
helt andet og større marked
for bogudgivelser om byer,
landskaber, øer og seværdig-
heder. Det er vel både et ud-
tryk for en stærk hjemstavns-
følelse, men det er også litte-
ratur, der henvender sig til tu-
rister.

Der kommer en lind strøm

af billedbøger og små illustre-
rede bøger og hæfter om lo-
kaliteter, så man uvilkårligt
spørger sig: Nu én til - er der

plads til flere? Men det må
der være.

Seneste skud er en ny bog i
serien »Schönes Schleswig-
Holstein«, som Husum Verlag
udgiver. Denne gang er turen
nået til delstastatens hoved-
stad, Kiel. Forfatteren er Jutta
Kürz, journalist og formand
for Schleswig-Holsteinischer
Heimatbund, fotografen Gün-
ter Pump.

Nu er Kiel ikke den smukke-
ste by, men den ligger smukt,
og derfor har forfatteren og
forlaget heldigvis givet bogen
titlen »Kiel und seine Förde«.

Bogen indeholder således og-
så fokus på de omgivende
fjordlandskaber såvel i tekst
som i fotos.

Der er fotos af bygninger,
som de færreste uden for Kiel
ville sige er interessante. Når
man kommer fra Flensborg
lægger man mere mærke til,
at der er parkeringspladser på
billederne fra Kiel - og det er
et stort plus ved denne by.

Jutta Kürz: Kiel und seine
Förde. 64 sider, 8,95 euro
(Husum Verlag).

Hans Christian Davidsen
hc@flensborg-avis.de

Ikke smuk - men smuk beliggenhed Et år i Italien
FLENSBORG. Den tysk-tyrkiske
forfatter Feridun Zaimoglu  har
boet et år i Rom, da han fik et
forfatterstipendium til Villa
Massimo. Resultatet blev bogen
»Rom Intensiv - Mein Jahr in
der ewigen Stadt«.

Museumsberg har netop åb-
net en ny særudstilling,
»Sehnsucht Nach Arkadien«, der
handler om slesvig-holstenske
kunstneres fascination af Itali-
en.

I den forbindelse arrangeres en forfatteraften med Fe-
ridun Zaimoglu. Den foregår onsdag den 8. juli klokken
18.30 i aulaen i Hans-Christiansen-Haus på Museums-
berg og arrangeres i samarbejde med Kulturbüro i Flens-
borg.

Billetpæriserne er ti euro og fem euro med rabat. (FlA)

Feridun Zaimoglu.
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