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Tønder Festival. Ny-
bagt mormor vidste
indtil det sidste ikke,
om hun kom til Tøn-
der Festival i år. En
fødsel ændrede hen-
des planer.

FLENSBORG. Den 28. august
klokken 9.22 blev Elise Beyer
fra Flensborg mormor. Det kan
godt være, at billedet af hen-
de ikke ligefrem ligner en
mormor, men beviset ligger
altså på Förde-Klinik i Flens-
borg: En velskabt dreng - ved
siden af moderen og datteren,
Brit Beyer.

Nu blev det fødsel og ingen

festival i 2009. Elise Beyer har
i årevis været fast gæst på
Tønder Festival, men i år valg-
te hun at blive hjemme hos
datter og barnebarn i Flens-
borg.

- Følelserne lå jo et lidt an-
det sted. Jeg ville hellere ud
på klinikken for at se til bar-
nebarnet. Det var lidt mere
spændende. Når jeg kiggede
ud af vinduet, så gjorde det

skam heller ingenting. Der var
lyn og skrald i luften. Men det
var lidt synd for festivalen,
sagde Elise Beyer.

Festivalen er i mange år
blevet kombineret med en
hyggelig fætter og kusine-fest
i Jejsing lidt øst for Tønder.
Hjemme hos en af fætrene er

der - sådan foreskriver tradi-
tionen - blevet serveret en
god frokost med lidt øl til. Og
bagefter er turen så gået til
musik i Tønder. Som regel i et
selskab på 12 personer - fætre
og kusiner med vedhæng. Alle
sammen på moderens side.

- Vi har valgt at lægge fæt-

ter og kusine-festen midt i
Tønder Festival. Den ligger
nemlig altid den sidste week-
end i august, og så ved vi alle-
rede de næste år frem, hvor-
når vi har fest og mødes igen.
Det har været en god måde at
holde kontakt på. Det er ufor-
pligtende. Nogle år kan man

komme, andre år kan man ik-
ke. Men det fungerer bare, si-
ger Elise Beyer.

Men næste vil Elise Beyer
formentlig atter være at se i
Tønder.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Fødsel i
stedet for
festival

Har prøvet lidt af hvert

TØNDER. En pølsevogn lige
ved indkørslen til festivalplad-
sen i Tønder.

Det var noget helt nyt - og
for søren, hvor er det da bare
lusket. Nu var der flere af de
forbipasserende, der havde lo-
vet sig selv slankekure og
grøn salat, og så står der to
unge lyshårede piger i en pøl-
sevogn.

De udsendte dufte, som
man skulle være ualmindelig
viljestærk for at modstå. Åh,
bare en enkelt en... 

Avisens fotograf faldt lige
lukt i fælden, selv om han
ved, at han burde spise mere
frugt og flere grøntsager i
stedet for de pølser, der blot
giver vommen endnu mere
vokseværk.

Laura og Line hedder de to
piger i pølsevogn, og de lan-
ger en fransk hotdog ud til en
forbipasserende yngling, der
først var gået forbi pølsevog-
nen, men som så kom i tanken
om, at han da godt lige kunne
have en pølse.

- Man skal sgu da være
sjældent beruset for ikke at

kunne spise en fransk hotdog,
siger Sten.

- Hvor længe har I åbent?
spørger han,

- Til klokken to i nat, lyder
svaret fra Laura Christensen
og Line Stenfeldt Thomsen.

- He, he... så ses vi nok igen.
Den pølsevogn ligger jo også
et forbandet godt sted, erken-
der han.

Laura og Line beviser, at de
allerede er to erfarne piger.
Pølsen ryger ind i hullet med

en hurtighed og præcision, og
til sidst kommer klatten - en
velsmagende fransk dressing.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Hej
pølse-
piger!

Man spiser godt i Fut’s teltrestaurant.

Elise Beyer er hvert år til fætter og kusine-fest som hendes del af Tønder Festival. I år beundrede hun dog sit lille barnebarn.

Hovedstrøget på festivalpladsen i Tønder.

Ups, nej dem må vi hellere gå forbi, eller skal vi lige tage en hurtig én....?!!

Så er der pølse. Laura er klar til
at stikke den ind i hullet på et
fransk hotdog-brød. Ah, det
gør godt.

Der er altid kø for at blive lukket ind i teltene.

TØNDER. Djannie Christensen
har en walkie-talkie i den ene
hånd og en smøg i den anden.

- Hvornår må vi komme ind
og få noget at spise. Vi er
sultne, lyder det i den anden
ende fra medhjælpere ude på
pladsen.

- Et øjeblik. Jeg prøver at
finde en afløser for jer, lyder
svaret fra Djannie Christensen.

- Flemming har tabt sine
briller, lyder det fra en dame,
der kigger spørgende på Djan-
nie.

- Jeg har desværre ikke set
nogen, svarer Djannie Chri-
stensen og hilser på en med-
hjælper, der kommer tilbage
fra en vagt på festivalpladsen.

- Nåh, så gider du ikke me-
re, spørger Djannie.

- Ja, jeg går sgu kun og
vrøvler, så jeg er nødt til at
holde pause, svarer en kvinde,
der skal ind og hvile i en skur-
vogn.

Djannie Christensen er telt-
vagt er teltvagt på Tønder Fe-
stival og har ansvaret for alt
på campingområdet. Hun er
for at sige det på business-
sprog blevet headhuntet til
leder-tjansen.

- Det er ikke noget, man
kan melde sig til. Det er no-
get, man bliver udpeget til. Et
krav er, at man har været
rundt på alle funktioner, at
man har prøvet lidt af hvert
på festivalen.

Og det har du ;-)...?
- Ha-ha... Ja, det har jeg.

Det tror jeg nok, jeg tør sige,
siger Djannie - uden at kom-
me nærmere ind på detaljer-
ne.

Hvorfor meldte du dig som
frivillig hjælper på Tønder Fe-
stival?

- Jeg blev lokket med af
nogle veninder, og blev bidt af
det. Enten kommer man til at
elske det, ellers stopper man.
De fleste af os medhjælpere
lever for de 14 dage i Tønder.
Der går jo to uger, når man
både skal være med til at byg-
ge det hele op og tage det
ned bagefter.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Djannie Christensen med sin
livline til omverdenen.
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