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Det er tiende gang, Oysterband spiller på Tønder Festival, og måske skulle arrangørerne overveje at lade de engelske
musikere få en lille pause. (Fotos: Hans Christian Davidsen)

Anmeldelse. Aktivi-
teterne på festival-
pladsen i Tønder
blev skudt flot i gang
med en triplekoncert
i telt 1 - med en en-
kelt skønhedsplet.

TØNDER. Den canadiske
sanger Bruce Guthro, der
mest er kendt fra Runrig,
er efterhånden nærmest
blevet en naturaliseret
dansker. Det kunne publi-
kum konstatere, da han
åbnede ballet på festival-
pladsen med sit eget band
torsdag aften.

- Det er fedt at være her,
sagde canadieren fra Cape
Breton efter koncerten på
fejlfrit dansk efter koncer-
ten med bandet, der for-
uden ham selv består af
danske musikere.

Tønder Festival har man-
ge traditioner, og en af dem
har været, at Runrig altid
spillede torsdag aften i et
af de store telte. I år blev
det skotske band så skiftet
ud med den canadiske for-
sangers eget band - og det
var slet ikke så værst.

Stilen er en smule mere
poleret end den rå skotske
folkrock, men det er utve-
tydigt stadig den folkelige
stil, der er i højsædet.
Guthro kan for øvrigt op-
leves solo i dag på Tønder
Gymnasium, ligesom han i
morgen er vært på
Songwriters Circle i Telt 2.

Arrangørerne havde byt-
tet om på rækkefølgen, så
Guthros landsmænd fra

The Duhks - de kommer
fra Winnipeg - blev band
nummer to.

Det er et band, der i Tøn-
der-sammenhæng er nyt,
men med den helt specielle
sound - af tilhængerne ba-
re kaldt »rock’n’roll Duhks
style - skulle det ikke un-

dre, om bandet vil vende
tilbage til det vestsønder-
jyske. Specielt sangerinden
Sarah Dugas katapultere-
de sig ind i mange festi-
valgængeres hjerter. Ban-
det fik også vist, at begre-
bet folkemusik har mange
facetter. Det er netop en af
grundene til, at så mange
år efter år valfarter til fe-
stivalen i Tønder. Hver ny
festival byder på nye og
spændende navne, og The
Duhks er et af dem.

Varen udeblev
Aftenen blev afsluttet af
Oysterband, der til gen-
gæld er en gammel ken-

ding. Det er tiende gang, at
bandet spiller i Tønder, og
måske skulle man overveje
at lade de engelske musi-
kere få en lille pause. Mu-
sikerne virkede ikke speci-
elt oplagte, numrene blev
afviklet rutinemæssigt, og
da publikum alligevel tro-
skyldigt klappede for at få
det obligatoriske ekstra
nummer, nægtede de en-
gelske østers simpelthen at
åbne sig og gå på scenen
igen.

Bandet er kendt for sin
socialistiske indstilling, og
måske skulle festivalledel-
sen i Tønder vise det, hvor-
dan kapitalismen også kan
fungere - og ikke give det
en kontrakt næste år. Det
var holdningen blandt de
fleste publikummer. De
formodede - sikkert med
rette - at musikerne har få-
et en pæn pose penge. Og
så har de også at levere va-
ren. Og det gjorde Oyster-
band ikke denne aften.

Men det var en enkelt
skønhedsplet på en festi-
val, der ellers blev skudt
flot i gang, selv om det
danske sommervejr endnu
en gang viste sig fra sin
værste side.

Tønder Festival: Bruce
Guthro Band, The
Duhks og Oyesterband i
Telt 1 tirsdag aften.

Jens Nygaard 

Guthro er næsten
blevet dansker

Der er Tønder Festival hele året, når man li-
gesom Tina Brauer er på Facebook.

Tønder Festival. Fe-
stivalvenner i Tønder
har lavet deres egen
lille gruppe på Face-
book. Her kan de se,
hvem af vennerne,
der kommer - og sen-
de beskeder til hin-
anden.

TØNDER. Kender du det?
Du er til festival, får nogle
gode venner i teltet ved si-
den af, pakker teltet sam-
men søndag eftermiddag.
Du tager tilbage til daglig-
dagen, og festivalvenner-
nes emailadresse stod på
den lap papir, du havde i
bukselommen, da bukserne
røg i vaskemaskinen.

260 festivalgæster har
allerede startet deres egen
lille Tønder Festival på Fa-
cebook. Her findes en
gruppeside med medlem-
mer, der i meget lang tid
har ladet op til 2008-udga-
ven af festivalen. På siden
kan man finde nye og gam-
le festivalvenner og klikke
sig ind i tre grupper: Den
ene er med dem, der kom-
mer til festival, den anden
er til dem, der endnu ikke
har besluttet sig, og den
tredje er til dem, der meget
mod deres vilje ikke kan
være med.

Glæder sig 
som et barn
En af dem, der er med på
Facebook-siden, er Tina
Brauer fra Horsens. »Jeg
glæder mig som et barn«,
skriver hun på den fælles
opslagstavle.

Det er niende gang, hun
er med, og hun holder kon-
takten med fetivalvenner-
ne vedlige på Facebook.

- Det er en nem og hyge-
lige måde. Og så kan man
jo melde ud til de andre,
hvornår man ankommer.
Og så er det også lidt fedt
at se, at der er mange an-
dre, som er som en selv, og
som altså glæder sig til
denne weekend. Nåh ja, så
skal man jo også lige næv-
ne en 700-800 gange, at
man tager af sted til glæde
for dem, der er forhindret,
siger Tina Brauer.

Hun har fået kontakt til
de piger, hun plejer at ligge
i lejr med på »en af de før-
ste pladser over åen og op
ad stien«, som hun skriver.

- Det er ellers ikke no-

gen, man normalt snakker
med, men nu kan man jo
lige sende en hilsen. Og så
skal man jo lige tjekke 
listen over alle de andre,
der skal være med, hæ-hæ.

Groft svigtet
Det var en festivalven fra
København, der fik Tina
Brauer med på festivalsi-
den. Han havde meldt sig
til, så Tina Brauer fik be-
sked om hans aktivitet på
Facebook og derefter selv
måtte ind for at se, hvad
det hele var for noget.

- Vi har i mange år haft
tradition for at møde et
par brødre fra København,
men de har svigtet os på
det groveste de seneste år.
Sidste år dukkede den ene
dog pludselig op om lørda-
gen, da han ikke kunne
klare at se os på webcam.
Han måtte bare med. Det
var en fed overraskelse,
fortæller Tina Brauer.

Hendes veninde Maria
har rødder i det sønderjy-
ske og tog hende med til
Tønder Festival.

- Vi ligner hinanden på
mange områder, så da hun
allerede havde tabt hjertet
til Tønder Festival, var det
ikke så underligt, at jeg
også gjorde. Jeg elsker
stemningen, det store al-
dersspænd, solæg, den fan-
tastiske musik og at møde
nye mennesker, men også
gamle venner.Vi ligger ved
siden af den samme familie
hvert år, og det er som at
møde familie, man sjæl-
dent ser, siger Tina Brauer.
på campingpladsen.

Hans Christian Davidsen

Man skal jo lige tjekke
listen, hæ-hæ...

Bruce Guthro kom med en poleret stil. - Det er fedt at væ-
re her, sagde canadieren på dansk.

Læs mere om
Tønder Festival 

på side 16

[ F a k t a ]
Facebook er et snart
fem år gammelt
website, hvis popu-
laritet er eksplode-
ret i 2008. I Dan-
mark er antallet af
brugere på Face-
book på ganske få
måneder blevet
mangedoblet. Den
25. juli var 525.000
danskere med på
Facebook. I Tysk-
land er tallet bety-
deligt lavere. Den
seneste opgørelse
fra »Network Ger-
many« stammer fra
den 1. marts 2008 og
noterede 350.000
brugere.

Måske skulle
festivalledel-
sen i Tønder
vise det, hvor-
dan kapitalis-
men også kan
fungere.
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