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Roskilde Festival.
Gunvor Vestergaard
er pædagogisk kon-
sulent i Grænsefore-
ning – og har i 12 år
arbejdet som frivillig
medhjælper på Ros-
kilde Festival. Det er
det værd, selv om der
også nogle gange kan
flyve bandeord ud af
munden.

ROSKILDE. Det var den-
gang, Bono og U2 stod på
scenen. I 1982. Dengang
stod Gunvor Vestergaard
for første gang på Roskilde
Festival. Ung og uden det
store ansvar.

I dag fungerer hun lidt
som mor for nogle, der har
den samme alder, som hun
havde dengang. På 12. år
er Gunvor Vestergaard med
som firvillig medhjælper
og har blandt andet ansva-
ret for pantboden med un-
ge sydslesvigere. Privat er
Roskilde Festival blevet en
af Gunvor Vestergaards li-
denskaber. Hendes job er
hos Grænseforeningen,
hvor hun er pædagogisk
konsulent.

For Gunvor Vestergaard
begyndte Roskilde Festival
forrige lørdag, og den slut-
ter først i aften. Det vil si-
ge 24 timers festival uaf-
brudt i ti dage. Men hun
elsker det.

- Grunden til, at så man-
ge gider at lave frivilligt
arbejde for festivalen er, at
overskuddet går til en hu-
manitær fond og ikke til
nogle aktionærer. Det giver
lyst til at tage sliddet, siger
hun.

Pokkers travlt
Der har været pokkers
travlt i perioder, og nogle
gange kan man også godt
bande over det, men lige-
som cirkushesten og sav-
smuldet, så er Gunvor 
Vestergaard også med de
næste år.

- Nu har vi fået gang i
projektet med unge syds-
lesvigere, der med Grænse-
foreningens hjælp arbejder
i festivalens pantboder. Og
det skal fortsætte, siger
hun – og forklarer hvorfor
hun ikke bare sådan kan
give slip.

Vejen til det frivillige ar-
bejde på Roskilde gik over

en boldklub på Amager.
Den manglede penge til at
kunne sende unge på en
udflugt til Legoland i Jyl-
land, unge der ellers aldrig
var kommet væk fra bolig-
blokkene og betonen i
storbyen. Det frivillige ar-
bejde gav lidt overskud til
boldklubben, som siden
bakkede ud. Men Gunvor
Vestergaard forblev som
frivillig i festivalens drik-
kevaresektion.

Husk festivalen
- Vi har det hyggeligt sam-
men. Det er også vigtigt.
Man laver noget helt andet
end i sin hverdag og er
sammen i mange timer
med andre mennesker. Jeg
skelner heller ikke mellem
arbejde og fornøjelse på
festivalen. Det er on-and-
off hele tiden. Men vores
leder siger altid: Husk også
at komme til festival.

Det gjorde Gunvor 
Vestergaard omsider lør-
dag aften, hvor hun tog en
tur på »Marguerite-ruten«

sammen med en ven - en
tur rundt til bestemte
scener, barer og andre hyg-
gelige steder.

Nogle gange løber det
lidt ud i sandet med mu-
sikken, og det er heller ik-
ke altid til at skelne tidli-
gere års festivaler fra hin-
anden ud fra »hvem der
spillede hvornår«. Men de
rigtig slemme festivaler
med mudder og regn, dem
glemmer hverken hun eller
de unge medhjælpere.

Kontakt til unge
Midt mellem musikken
skulle der også udfyldes -
hold godt fast - arbejds-
pladsvurderingsskemaer,
og pladsen med pantboden
skal være i orden, når den
er pakket sammen. Ikke
noget med skidt og møg,
der ligger og flyder, og alt
sammen Gunvor Vester-
gaards ansvar.

Hun kunne næsten være
mor til nogle af de unge,
der arbejdede i pantboden.

- Men sådan tror jeg ik-

ke, de opfatter mig. Okay,
den første dag var det da
sikkert rart for dem, at de
lige kunne ringe til mig og
hente lidt støtte. Men der-
efter passede de stort set
sig selv. Da jeg stoppede
som gymnasielærer og blev
ansat i grænseforeningen,
mistede jeg lidt den dagli-
ge kontakt til unge men-
nesker. Den kontakt får jeg
her på Roskilde og i forbe-
redelsesmøderne op til. Jeg
kan vældig godt lide at ha-
ve med unge mennesker at
gøre, siger hun - og peger
på et avisudklip på væggen
bag hende. Her fortæller
arbejdsgivere, at de gerne
vil have medarbejdere, der
engagerer sig i frivilligt ar-
bejde.

Gode medarbejdere
- En festival gør folk til
gode medarbejdere. Som

frivillige medhjælpere får
de ansvar og skal forholde
sig til opgaver og andre
mennesker. Arbejdspladser
vil gerne have ansatte, der
har været eller er aktive,
siger hun.

Samtidig glæder hun sig
over, at der i hvert fald er
50 unge danskere, der efter
deres indsats er blevet lidt
klogere på det danske min-
dretal i Sydslesvig. Her har
de nemlig festet, snakket
og arbejdet sammen med
unge sydslesvigere, der ik-
ke havde helt den samme
baggrund som dem, men
som alligevel var danske –
på en lidt andet måde.

Hans Christian Davidsen

Derfor er det værd 
at pukle som en hest
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Gunvor Vestergaard: - En festival gør folk til gode medarbejdere. Som frivillige medhjælpere får de ansvar og skal for-
holde sig til opgaver og andre mennesker. (Foto: Hans Christian Davidsen)

[ B l å  b o g ]
Gunvor Vestergaard er cand.mag. fra Københavns
Universitet og stammer fra Aabenraa.

Før hun kom til Grænseforeningen underviste
hun på Køge Gymnasium og Københavns Åbne
Gymnasium, hvor hun havde samfundsfag, me-
diefag og idræt.

ROSKILDE Festival vil til
at se på scenernes størrel-
se, efter at flere koncerter i
år blev afbrudt eller for-
sinket på grund af for
mange mennesker i teltene,
skriver Dagbladet Roskil-
de. For første gang i Ros-
kilde Festivals 37-årige
historie måtte en koncert
afbrydes, fordi der var for
mange mennesker til stede,
og det får nu festivalledel-
sen til at overveje størrel-
sen på scenerne. Det skete
natten mellem fredag og
lørdag  ved koncerten på
Astoria-scenen med den
hollandske dj Fedde Le
Grand. Her valgte den ans-
varlige for sikkerheden at
stoppe musikken efter ti
minutter, og koncerten
blev først genoptaget en
halv time senere, da der
var indkaldt ekstra vagter,
og tilstrækkelig mange
havde forladt teltet.

Senere samme nat måtte
en koncert med svenske
Familjen standses et par
minutter på Pavilion-
scenen, fordi publikum
dansede for voldsomt. Ef-
ter at de var blevet bedt
om at dæmpe sig, kunne
koncerten dog fortsætte.
Lørdag fortsatte proble-
merne på Astoria, som ad-
skiller sig fra festivalens
øvrige scener ved at være
lukket næsten hele vejen
rundt og have deciderede
indgangsdøre. Her var det
nødvendigt at afvise publi-
kum ved døren til koncer-
terne med danske Efter-
klang og tyske The No-
twist, fordi teltet var fyldt
op, og det er noget, der
vækker bekymring i festi-
valledelsen.

- Generelt var der pro-
blemer på Astoria, så vi er
nødt til at kigge på, hvor-
dan vi tackler det.Vi må se
på, om scenerne er store
nok, siger festivalens tals-
mand, Esben Danielsen.

Eksempelvis er der et
stort spring mellem Roskil-
de Festivals største telt,
Arena med plads til
17.000, og de næststørste,
Cosmopol og Odeon, hvor
der kan være henholdsvis
6000 og 5000. En anden
faktor er sammensætnin-
gen af spilleplanen, hvor
festivalen tydeligvis havde
undervurderet nogle af de
optrædendes popularitet.

- Set i bakspejlet har vi
sat de bands på for små
scener, siger Esben Daniel-
sen.

Det er Roskilde Brand-
væsen, som i samarbejde
med festivalen har god-
kendt, hvor mange der må
være på de enkelte scener,
og de to parter har allerede
nu aftalt et møde.

- Festivalen har fået la-
vet en flot scene med Asto-
ria, og vi vil gerne sikre, at
publikum kan komme ud
og ind på en forsvarlig må-
de, siger viceberedsskabs-
chef Jan Kristiansen. (FlA)

Overvejer
større
scener

Vi har det hyggeligt sammen.
Det er også vigtigt. Man laver
noget helt andet end i sin
hverdag og er sammen i 
mange timer med andre 
mennesker.

”


