
FLENSBORG AVIS — Mandag 31. august 2009 — 17

F L E N S B O R G

KULTUR

Anmeldelse. En sangfugl
fra Norden og Skotlands
vel nok fornemste duo -
mere behøves ikke til en
rigtig god Tønder-aften.

TØNDER. Midt imellem alt det irske
og skotske er det befriende, at der
også er lidt befriende at høre lidt
svensk. Vi er nogle, der godt kan få
pip i hovedet af al de spillemands-
violiner, der kører i flere dage i Tøn-
der. Andre kan ikke få nok. Det er en
smagssag.

Så selv om det ikke engang var et
år siden, vi sidst hørte Sofia Karlsson
med band - det var i øvrigt under
den danske kulturuge i Slesvig sidste
efterår - så valgte vi alligevel at bru-
ge avisens sparsomme plads og res-
sourcer på blandt andet hende. Sofia
Karlsson kunne fredag aften opleves
i Tønderhal 1 i en dobbeltkoncert
med vel nok Skotlands fornemste
duo bestående af violinlegenden Phil
Cunningham samt Aly Bain, der kan
få sin harmonika til at lyde som et
helt orkester.

Tønder Festival havde i år klogeligt
nok valgt at skære ned på antallet af
navne på flere af koncertstederne.
Traditionelt har der stået tre bands
eller solister på scenen i Tønderhal-
lerne, og hvert navn har fået lidt un-
der en time.

Med pauser blev det alligevel til
tre timers musik, og når så aftenen
var ved at nærme sig midnat, så var
man altså ved at være lidt ør i alle
regionerne. I år fik de enkelte navne
mere tid på scenen.

Koncerterne blev måske lidt korte-
re end normalt, men helhedsoplevel-
sen var ikke ringere af den grund -
nærmere tværtimod. Har festivalen
så sparet lidt penge på musikerkon-
toen, så er det jo også fint nok.

Sofie Karlsson mestrer både det ly-
riske og det dramatiske og serverede
fine sanselige naturskildringer og
melankolske portrætter af menne-
sker fra de svenske kulturlandskaber.
Hendes velspillende band fik hundre-
de år gamle sange frem med livskraft
og friskhed, deriblandt flere fra
cd’erne »Söder om Kärleken« of
»Svarta ballader«, der er stærkt præ-
get af Finnmarkens store sanger, Dan
Andersson. »Jeg spiller for livet«,
sluttede Sofie Karlsson med at synge
- og med dette uptempo-nummer af
Peps Persson slog hun helt og aldeles
benene væk under publikum.

Sceneskift
Pausen bød på noget af et sceneskift.
Fra de svenske skove gik rejsen til det
skotske højland - selv om Aly Bain
og Phil Cunningham med deres

kropslige staturer ingenlunde ligner
nogle, der tager rygsækken på og går
lange vandreture. De har travlt med
at spille musik, og som Aly Bain sag-
de, da den næsten obligatoriske lov-
prisning af Tønder Festival faldt på

scenen:
- Allerede den første aften her i

Tønder mødte jeg 30-40 gamle ven-
ner, og når man så skal have en øl
med hver af dem, så er det en god
ting, at koncerten først starter klok-
ken 20.

Begge skotter er virtuoser på deres
instrumenter og også fremragende
komponister. De lagde ud i et hurtigt
tempo - sådan er det altid, erkendte
de, en naturlov - for adrenalinen kø-
rer jo i blodet. Selv på to veteraner. 

Bain og Cunningham spillede
numre fra deres seneste plade, og
som altid, når der er skotter på sce-
nen, blev musikken krydret med hu-

mor, anekdoter og historier, som, vi
egentlig godt ved, ikke er helt sande
- men gør det noget? De to præsen-
terede traditionel skotsk musik, hvor
nybegyndere kunne få en hurtig ind-
føring i jigs, reel, air, waltz - ofte sat
sammen i små medleys. Men blandt
publikum skimtede man kun få ny-
begyndere. De fik ny musik i takter
fra gamle dage - og kvitterede med
et stort bifald.

Tønder Festival: Sofia Karlsson
med band - Aly Bain & Phil Cun-
ningham. Tønderhal 1 fredag af-
ten.

Phil Cunningham i aktion under koncerten i Tønderhal 1.

Sofia Karlsson har sine rødder solidt plantet i den stærke svenske visetradition, men samtidigt blomstrer hun indenfor denne på sin helt særegne internatio-
naliserede måde 

Svensk og skotsk superaften

Så skal der lige fyres en skotsk joke af. Dem er Aly Bain mand for.
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Hans Chr. Davidsen
til Tønder Festival

TØNDER. Jon Carstensen hedder ikke bare
Frisk til mellemnavn. De fleste vil også si-
ge, at han er det.

Fra middagstid til langt ud på aftenen
lå han og kørte cykeltaxa på festivalplad-
sen i Tønder. Han bragte festivalgæster fra
koncertstederne rundt om i byen, gymna-
siet, kulturhuset eller Tønderhallerne,
hjem til deres telte på campingpladsen -
eller tog dem blot med, når de var blevet

trætte af at gå rundt i Tønders gader. Som
regel var det midaldrende ægtepar, der
godt kunne unde sig selv en slapper for
20 kroner.

- Cyklen er importeret direkte fra Kina,
så det er en rigtig asiatisk af slagsen. Den
giver god motion, og så får man frisk luft.
Det er herligt, siger Jon Frisk Carstensen,
der havde Svend Carstensen med som
hjælper bagest på cyklen. hcd@fla.de

Frisk 
på en
kinesisk
cykeltaxa

TØNDER. - Det er utrolig, hvor meget affald, der kommer
ind. Jeg synes, det bliver mere og mere, siger Finn Bossen.
Han kommer slæbende med sin trækvogn fyldt med flasker,
bægre og plastikdunker.

Finn Bossen er en af de 2000 frivillige medhjælpere på
Tønder Festival. Et kolossalt apparat holdes i gang af men-
nesker, der ikke får en rød reje for deres arbejdsindsats.
Uden dem kunne Tønder Festival pakke sammen den dag i
morgen.

Det er måske ikke lige den fritidsbeskæftigelse, de fleste
drømmer om. At gå rundt i beskidt tøj og slæbe skidt og
møg væk for festivalgæster, der bare er til liv og glade da-
ge.

- Men jeg nyder det. Jeg synes, det er dejligt at have no-
get at rive i og gøre en nyttig indsats for, at festivalen kan
køre, siger Finn Bossen.

Det er skam heller ikke fordi, medhjælpertjansen giver
ham adspredelse i forhold til hverdagen. Finn Bossen arbej-
der på containerpladsen i Tønder.

- Festivalen spurgte min chef, om vi kunne stille med
nogle mand. Så spurgte chefen mig, og nu har jeg efter-
hånden været med i en pæn årrække, siger Finn Bossen.

hcd@fla.de

Festivalens
skraldemand
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