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HOLME-OLSTRUP: 23-årige 
Jonas Stimose er ansat som 
supervisor i forlystelsesaf-
delingen i BonBon-Land, 
der udover forlystelserne 
også står for maskotter-
ne, p-pladsen, udlejning af 
trækvogne, oprydning og 
rengøring af toiletter. 

Jonas Stimoses arbejde er 
meget alsidigt. Han laver 
blandt andet arbejdsplaner 
og lærer ansatte op. Men 
han er også maskot-ven.    

- Man får lov til at opleve 
gæsterne helt tæt på. Det er 
her, der er liv og glade dage. 
Det er en fornøjelse at være 
ude i solen og se alle de glade 
børn, siger Jonas Stimose.

Det er dog ikke alle gæster, 
der tænker over, at der er le-

vende mennesker inde i ma-
skotterne. 

Opfordrer til en krammer 
BonBon-Land har de senere 
år oplevet en tendens, hvor 
maskotterne blandt andet 
bliver slået på og hevet i ha-
lerne. Derfor indførte par-
ken såkaldte maskot-ven-
ner, som går rundt med ma-
skotterne og skal forebygge 
voldelige episoder.

- Der er da nogle uheldige 
episoder en gang i mellem, 
men de fleste er glade og po-
sitive. Vi hjælper dem rundt, 
og vi sørger for at opfordre 
til en krammer, forklarer 
Jonas Stimose.     

Anton Nygaard Strange 
er maskot på anden sæson 

og har selv oplevet episoder, 
hvor han har fået »et lille 
puf«, som han kalder det.  

- Det er ikke fordi, de gør 
det af ond vilje. Jeg har en 
vis størrelse og kan lettere 
stå imod, siger han.

De gæster, som Sjælland-
ske talte med i BonBon-Land 
lørdag tog godt imod ma-
skotterne og kan slet ikke 
forstå, at nogle kan finde på 
at være voldelige overfor de 
søde og sjove bamser.

- Det er fantastisk. De er så 
gode og skaber glæde. Det er 
jo super, at de unge kan få et 
job her i sommerferien. Jeg 
synes, det er synd, at folk ud-
nytter det, konstaterer Fie 
Pedersen fra Haslev.  

than

Maskot-venner opfordrer til kram

Hankatten er et stort hit hos Sigga på ire år og Magne på halvandet. Her ses de sammen med deres far 
Simon Thorek Jensen. 

BONBON-LAND: 
Der var masser af 
smil, kram og glade 
gæster, da Åge 
Mågeklat og Han-
katten lørdag bød 
gæsterne i Bon-
Bon-Land velkom-
men.

Af Mia Than West

HOLME-OLSTRUP: - Hvor er 
du blød. 

En lille pige kommer spæ-
nende hen over fliserne. 
Hun er lige ved at falde af 
bare begejstring og når kun 
lige hen til Åge Mågeklat, 
idet han sætter sig ned i hug, 
åbner armene og giver pigen 
en kæmpe krammer. 

Hun smiler bredt - og rød-
mer lidt, mens forældrene 
tager et billede af seancen.  

Lørdag formiddag er der 

masser smil og begejstring 
hos både store og små ved 
indgangen til BonBon-Land. 
Der bliver uddelt kram og 
high fives fra Åge Mågeklat 
og Hankatten. Og det gode 
er, at der ingen aldersbe-
grænsning er. Alle må få et 
kram - store som små. 

I børnehøjde
De fleste synes da også, det 
er noget så fantastisk at hil-
se på maskotterne fra Bon-
Bon-Land. 

Det er dog ikke alle børn, 
der er helt trygge ved situa-
tionen. Det spotter maskot-
terne med det samme, sæt-
ter sig på hug eller helt ned 
på jorden i børnehøjde for at 
gøre oplevelsen så god som 
muligt. 

Der er musik, solskin og 
god stemning. Som noget 
nyt i denne sæson bliver gæ-
sterne lukket ind i området 
ved Bon-Bio cirka et kvarter 
før parken åbner for at ska-
be et naturligt flow i køen. 

På de varme dage og i høj-
sæsonen er det dog umuligt 
helt at undgå kø. Det er også 
tilfældet lørdag formiddag, 
hvor temperaturen allerede 
er på de omkring 20 grader 
lidt over klokken 10.

Åge Mågeklat og Hankat-
ten hilser på de gæster, der 
har lyst. Det kan godt være 
varmt for maskotterne, og 
derfor er det tid til et hvil 
efter ca. 45 minutter. Åge 
Mågeklat og Hankatten be-
væger sig stille og roligt væk 
fra menneskemængden og 
tilbage til omklædnings-
rummet. 

Med sved på panden kom-
mer Anton Nygaard Spran-
ge til syne kort efter. Han 
er ikke længere Åge Måge-
klat, men bærer nu den bor-
deauxrøde poloshirt med 
logo. Med sin højde og sine 
lange stænger passer han 
perfekt ind i rollen som Åge 
Mågeklat. Det er da også fa-
voritten.

- Jeg får ofte komplimenter 
for mine pæne ben, griner 
han.       

Lever dig ind i rollen
Det er anden sæson, Anton 
Nygaard Sprange arbejder i 
BonBon-Land. Han er ansat 
i forlystelsesafdelingen og 
elsker sit job. I sommersæso-
nen er han maskot største-
delen af tiden. 

Da Anton Nygaard Spran-
ge søgte arbejde i Bon-
Bon-Land, vidste han fak-
tisk slet ikke, at man kunne 
være maskot. Det blev han 
først gjort opmærksom på 
ved samtalen.

- Jeg spiller selv skuespil 
og kan rigtig godt lide det. Så 
tænkte jeg, at det ville jeg da 
rigtig gerne. Udover det kan 
være lidt varmt, er det bare 
en fornøjelse at se, hvordan 
børn og voksne tager imod 
os, siger Anton Nygaard 
Sprange, der bor på Møn.

- De har forskellige karak-
terer alle maskotterne. Når 
først du er i dragten, er du 
Åge eller Børge og lever dig 
ind i den rolle. Nogle af drag-
terne er egentlig fine, mens 
andre godt kan have lidt 
vægt, forklarer han.  

Dragt med ventilator
Den sidst ankomne maskot 
er Hankatten, så nu er der 10 
maskotter i alt, som på skift 

går rundt i parken og hilser 
på gæsterne. 

I år er der syet nye dragter 
til både Henry Hundeprut 
og Børge Bæver. De gamle 
var efterhånden blevet lidt 
slidte. I de nye dragter er der 
indbygget små ventilatorer, 
som gør det lettere at holde 
varmen ud. En ansat har 
desuden syet dragter med 
indbyggede køleelementer, 
som maskotterne kan tage 

inden under på de rigtig var-
me sommerdage. 

Maskotterne går ikke ture 
i parken og hilser på gæster, 
hvis det styrtregner. Man 
kan dog i sommersæso-
nen fra den 1. juli til den 6. 
august altid hilse på Henry 
Hundeprut og Børge Bæver 
uanset vejret, når de to gan-
ge dagligt giver show sam-
men med Bang Bang-Klov-
nen på Børnescenen. 

- Når først du er i 
dragten, er du Åge

Frida på ire år og Anna på 8 år løber hen for at give Åge Mågeklat en krammer.   Fotos: Mia Than West 

Der er omkring 400 ansatte i BonBon-Land i højsæsonen. Her er det supervisor Jonas Stimose, som står 
sammen med Åge Mågeklat, der giver autografer. Man kan købe en autografbog i parken for 10 kr.

Anton Nygaard Sprange med sved på panden efter en tur som Åge 
Mågeklat, der er favoritmaskotten. 


