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Roskilde Festival. To
sydslesvigere var
chefer i pantboden
på Roskilde Festival.
Her herskede tysk
effektivitet, så nogle
af de andre pantbo-
der næsten skuede
lidt misundeligt til
den.

ROSKILDE. Har I også
haft tid til at være fulde?
-Hæ-hæ! Jeg sad faktisk
og sov lidt i sofaen, da I
kom, siger Felix Haufe.
Men det kunne man sag-
tens unde ham.

Efter den sene nattevagt
i pantboden til klokken fi-
re, skulle de lige drikkes
nogle øl bagefter, og så det
blev ikke til særlig meget
søvn. Men nu var
interviewet jo aftalt, så
Sonja Zimmermann og An-
ders Therkelsen ringede li-
ge over til Felix Haufe for
at fortælle, at nu var
Flensborg Avis altså kom-
met.

60.000 flasker og dåser
røg der ind i pantboden i
Servicecenter Øst på Ros-
kilde Festival - om dagen,
så Felix, Sonja og Anders
havde bestemt ydet, før de
havde nydt. De tre var
(nogle gange nødt til at
spille) chefer for de unge
danskere, tyskere og syd-
slesvigere, der for deres
vagter i pantboden fik et
gratis armbånd til festiva-
len.

- Selv min kæreste og
min lillebror er jeg nødt til
at være lidt arbejdsgiver
overfor, siger Sonja Zim-
mermann.

Sidste år var Anders
Therkelsen nødt til at klip-
pe armbåndene på nogle,
der ikke mødte op til deres
aftalte vagter. Nogle er
nødt til at bestemme i bu-
len, for at det hele kan kø-
re.

Det var andet år, at et
hold sydslesvigere og dan-
skere - med Grænsefor-
eningens hjælp - tog en
frivillig tjans i pantboden
på Roskilde. Deres løn var
billetten. Det var Grænse-
foreningens ungdomsorga-
nisation, GOU (Grænse-
overskridende Ungdom),
der havde inviteret de unge
til at arbejde frivilligt i
pantboden.

I år skete det dog uden
Duborg-studenterne, der
var så sene med deres ek-
samen, at de ikke kunne nå

at komme med.
Der var dog rift om plad-

serne.
- Alle vil jo gerne med til

Roskilde Festival, men der
er jo lige det med prisen.
Det koster 1600 kroner.
Når man så kan  komme
med på denne her måde, så
er det lidt nemmere at sige
ja til at tage af sted, siger
Felix.

Han er ligesom Sonja
Zimmermann student fra
Duborg-Skolen i Flensborg
og studerer nu i Danmark.
Sonja, Felix og Anders har
blandt andet stået for
vagtplanerne, og en af Fe-
lix’ opgaver var at hente
penge i banken, så der
kunne udbetales pantpen-
ge.

Kompliment
Pantboden i Servicecenter
Øst har oparbejdet et godt
ry på festivalen. Medarbej-
derne i de andre boder be-
mærkede effektiviteten,
der herskede i øst-boden -
det måtte jo være, fordi der
er så mange tyskere dér,
hed det.

- Det var ment som en
kompliment, så vi har da
også  taget det som ros, si-
ger Sonja og Felix - på
spørgsmålet om, hvorvidt
det var lidt af en fordom.

Stemningen er nede på
jorden. Øl, smil, smøger og
vitser føg gennem pantbo-
den, hvor der var rygende

travlt. Kriser har der også
været.

- Der har da været kun-
der, der har råbt højt, hvis
de mente, de fik for lidt i
pant. Nogle har også for-
søgt at snyde, siger Sonja.

Gamle, fulde mænd
Der var masser af flaske-
samlende sintier og romaer
på festivalen - eller sigøj-
nere, som de fortsat kaldes
på dansk, indtil det også
bliver politisk ukorrekt.

- Vi havde to grupper, der
kom for at aflevere glas og
flasker - dem, der bare lige

skulle tjene til en øl ekstra,
og så dem, der kom med
store sække for at tjene
store skillinger. Der var
mange sigøjnere blandt de
sidste, og de kom hovedsa-
geligt fra Tyskland, så her
kunne vi bruge vort tysk.
Vi kunne rigtig godt snak-
ke med dem. De var søde -
det var værre med de ful-
de, gamle mænd, siger
Sonja.

Sidste år lykkedes det
ikke at få sydslesvigerne
og danskerne til at bo i en
fælles lejr. Det klappede til
gengæld i år, hvor alle også

er blevet. I 2007 flygtede
mange hjem før tid, da de
blev chokeret af de store
regnskyl.

- Til gengæld var der me-
re fest inde i teltene, fordi
det var de eneste steder,
man kunne være, siger
Sonja.

Hans Christian Davidsen

Chef for
kæresten

Der var fuld knald på i pantboden på Camping Øst på Roskilde Festival. Store sække
med dåser blev tømt ud over disken, og så kunne pigerne knokle med at tælle og sortere.
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Sonja Zimmermann, Felix Haufe og Anders Therkelsen er klar til at lade dåser dumpe
ned i posen. (Fotos: Hans Christian Davidsen)

Alle vil jo gerne med til Roskil-
de Festival, men der er jo lige
det med prisen. 
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Grænseoverskri-
dende Ungdom
(GOU) er en slags
ungdomsorganisa-
tion for Grænsefor-
eningen.

GOU har både til
formål at støtte
danskheden i Syd-
slesvig og at knytte
bånd mellem unge
på tværs af den
dansk-tyske græn-
se.

Det mandlige køn tisser i opsatte båse mellem træerne
på  Roskilde Festival.

(Fotos: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix)

Hanne Jensen og Jens Kristian Jensen blev viet i Stilhe-
dens Katedral på Roskilde Festival af præst Per Ramsdal.
De to mødte nemlig hinanden på en Roskilde Festival.

Der blev skøjtet i sommervarmen på 1000 kvadratme-
ter isfri og kunstig skøjtebane etableret på festivalens
campingområde.


