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Stolt sekstet. Det
danske-tyske folk-
band Painted Green
spillede i en prop-
fyldt pub i Tønder.
Lønnen var et arm-
bånd, der gav dem
chancen for at mæn-
ge sig med idolerne.

TØNDER. »Painted Green«
har fået en dobbelt betyd-
ning. Det er ikke blot nav-
net på en sydslesvigsk
sekstet, der i år fik sin de-
but på Tønder Festival.
Bandets violinist og fløj-
temand, Helge Erlenkeu-
ser, har også malet sit ben i
gips grøn som Irland.

Det var ellers lige før,
hans optræden på festiva-
len var gået i vasken. Mens
de fem andre trippede for
at komme til at øve, lå han
på Martin-Luther-Kran-
kenhaus i Slesvig og kuk-
kelurede med et brækket
ben. Nu er fiddleren i et
folk-band lige så vigtig
som en leadguitarist i et
heavy-band, så Painted
Green kunne vanskeligt
øve uden Erlenkeuser.

- Læger og sygeplejer-
sker på sygehuset viste dog
en stor velvilje. Og min-
sandten om vi ikke fik lov
til at øve i et lokale på sy-
gehuset, fortæller de seks
festivaldebutanter.

Painted Green er: René
Rasmussen (vokal), Jan 
Fischer (mandolin, bodh-
ran og guitar), Karl 

Fischer (bas), Thomas 
Dohn (harmonika, violin
og banjo), Thomas Brodzig
(guitar) og manden med
det dårlige ben, Helge Er-
lenkeuser.

I fredags gav de koncert i
den propfyldte Hagge’s
Musik Pub og i går i Jam-
teltet på festivalpladsen i
Tønder. Efter at have spil-
let sammen i tre år fik 
Painted Green dermed mu-
sikalsk debut på Tønder
Festival. Men det var også
kun musikalsk, for bandets
medlemmer er garvede
gæster på folk-festivalen.

Har en drøm
Stemning var der fra første
sekund i Hagge’s Musik
Pub. Regnen piskede ned
udenfor, og publikum
tørstede efter glad musik.
Samtidig var det lidt af en
familiefest. Brødrene 
Fischer havde nemlig invi-
teret deres niecer, Eileen
fra Holsten og Sara fra
Texas, til at spille med.

Da avisens mobilredak-
tion mødte Painted Green
efter koncerten, gjorde de
seks musikere heller ikke
noget for at skjule stolt-
heden.

- Man må godt have lov
til at sætte sig høje mål.
Vores drøm vil være at op-
træde på en af Tønder Fes-
tivals officielle scener. Så
har vi noget at stræbe ef-
ter, for det er virkelig dyg-
tige folk, der spiller her,
sagde de.

Lønnen for de to koncer-
ter og en tidligere optræ-
den for festivalens ledere
var seks grønne armbånd.
Armbåndene gav Painted
Greens musikere adgang
til alle festivalens koncer-
ter - og til musikerbaren,
hvor de kunne mænge sig
med deres forbilleder.

- Her sad vi og drak whi-
sky og så Great Big Sea.
De spiller nogle af vore
sange, siger Thomas Dohn.

Han bliver rettet af de an-
dre, der siger, at det er
dem, der spiller nogle af
Great Big Seas numre.

Sang og whisky
Forbindelsen til Tønder
Festival kom i stand, som
den nu engang gør inden
for folk-musikken.

Musikerne, amatører
som professionelle, er ikke
hinandens konkurrenter,
men en flok, og erfarer
nogle af de andre, at der er
ukendte, men dygtige
bands på vej, så bliver de
inviteret indenfor i flok-
ken. For Painted Green er
det de tidligere år er blot
blevet til lidt sang og lidt
spil på festivalens cam-

pingplads med øl som løn.
René Rasmussen er hi-

storiker og ansat på
Studieafdelingen ved
Dansk Centralbibliotek i
Flensborg. På Tønder Fes-
tival er han frivillig med-
hjælper i Millstream Re-
cords, der holder til i sam-
me hus som Tønder Festi-
val og sælger alverdens

folk-albums i det gamle
DSB-pakhus ved siden af
festivalpladsen.

En aften sad han hjemme
ved Anni Lehmann, der ud
over at bestyre Millstream
Records også danner par
med Tønder Festivals høv-
ding, Carsten Panduro.

- . Ad den vej blev vi in-
viteret med som orkester

til en lederfest og senere til
festival. Vi fik os en whi-
sky, og Panduro sagde
»syng en sang, René«. Jeg
sang, og han sagde »syng
én til«. Helt skidt har det
nok ikke været, for så hav-
de han nok sagt tak allere-
de efter den første, siger
René Rasmussen.

Hans Chr. Davidsen

Sydslesvigsk
debut i Tønder

»Painted Green« uden for Millstream Records, hvor bandets forsanger, René Rasmussen,
solgte cd’er under Tønder Festival. Bagest fra venstre er det Helge Erlenkeuser, Jan 
Fischer, Karl Fischer, niecen Sara fra Texas, René Rasmussen, Thomas Brodzig, Eileen
fra Holsten og Thomas Dohn. (Foto: Lars Salomonsen)

Malet
grønne
TØNDER. Painted
Green er et dansk-
tysk band fra græn-
selandet. Det spiller
skotsk, irsk, engelsk,
amerikansk, skandi-
navisk og plattysk
folk-musik.

Bandets navn er et
citat fra en af sange-
ne, »Lukey’s boat is
painted green«, en
sang, der stammer
fra Newfoundland.
farven grøn forbin-
des med keltisk kul-
tur, og bandnavnet
henviser samtidig til
det musikalske ud-
gangspunkt.

Da ingen af musi-
kerne har keltiske
rødder, er den grønne
farve malet udenpå,
»Painted Green«.

Interessekonflikt. Vi-
skal-komme-hinan-
den-ved-ånden har
det ikke altid lige
godt på en festival.
Det sker, at festival-
campister kommer
op at toppes om ter-
ritorierne.

TØNDER. Festivalkultu-
ren er egentlig udsprunget
af gamle hippiers trang til
fest uden småborgerlige
former og begrænsninger.
Men som naboer kan kom-
me op at tottes over 
ligusterhækken, så kan der
også komme skærmydsler
om territorier og grænser
på festivalernes camping-
pladser.

På Tønder Festivals
campingplads måtte cam-
pingvagten tilkaldes for at

afgøre en tvist mellem et
hold studerende fra han-
delsskolen i Aabenraa - al-
le sammen herrer, der var
meget glade for øl og gang
i den. Og på den anden si-
de et modent ægtepar, der
ikke lige havde fundet ud
af, at sådant et hold yng-
linge altså havde brug for
at kunne sidde med ti ram-
mer øl under en teltpavil-
lon.

Det midaldrende ægte-
par fra Nordjylland var
kommet til at rejse teltet
på den plads, som de unge
mænd fra Aabenraa havde
udset sig til deres fælles
fest.

Campingvagten afgjorde
tvisten til sønderjydernes
fordel. De var nemlig kom-
met først. Den ene part
havde beskyldt den anden
for at kaste med øldåser,
og vice versa hed det sig,
at der var blevet hevet
nogle pløkker op.

- Nu skal vi ikke gøre det
for galt i aften efter klok-
ken 12, for så har ham
»den gamle« sagt, at han
henter campingvagten.
Men det er da trist, at man
ikke kan få lov til at holde
en ordentlig fest, siger Jo-
nas Leander Nielsen fra
Aabenraa-holdet.

Han var så tilpas ædru,
at han blev udnævnt til
uofficiel talsmand over for
avisens mobilredaktion.

Desværre var det ikke
muligt at få en kommentar
fra de nordjyske kombat-
tanter, der var gået ud for
at lytte til musik. Men fes-
tivalens campinghold be-

kræftede over for avisen,
at tvisten var blevet af-
gjort, og at der med de
nødvendige reservations-
tegn ikke var noget at ud-
sætte på Aabenraa-holdet.

Hans Chr. Davidsen

Nabokrig på
campingpladsen

Her går snakken om ver-
dens retfærdighed i Aaben-
raa-teltet. Der var bred
enighed om, at skylden for
skærmydslerne måtte til-
skrives naboerne. Ordsty-
rer er Jonas Leander Niel-
sen yderst til venstre.
(Foto: Lars Salomonsen)  
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