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Ræverød. Malene
Falck og hendes far
gik rundt på Tønder
Festival i en bemær-
kelsesværdig rød jak-
ke og talte om øl,
whisky, Australien og
om at blive ringet op
midt om natten af
nogle, der ikke har
kigget ordenligt efter
i telefonbogen.

TØNDER. Det sker ofte, at dem
man interviewer, selv leverer
overskrifterne. Og Malene
Falck fra Tisvildeleje er en
kvinde, der taler i overskrifter.
- Kald os bare for Tønder-

tosserne. Det må du sgu ger-
ne, siger hun i sin store røde
Beatles-agtige frakke. 
Det var også den røde frak-

ke, der fik avisens udsendte til
at kaste et blik på Malene
Falck og hendes far, Per Falck,
der kom i korte bukser, sanda-
ler og en kasket. Ræverød er
jakken - ligesom hende selv.
Jakken har hun købt i Hille-

rød på et januar-udsalg, og
hun har den endnu, selv om
kunne have solgt den med bå-
de fem- og tidobbelt fortje-
neste på en keltisk musikfesti-
val på de Ydre Hebrider i
Skotland.
- Alle ville købe den. Der var

kun 13 grader, mens festivalen
foregik, og den var rigtig dej-
lig varm, så jeg ville selvfølge-
lig ikke af med den. Min

mand, Jeppe, er ellers ikke så
vild med den. Han hader, at
alle har en kommentar til den.
Men jeg er sgu ligeglad. Alle-
rede da jeg var 12-13 år gik
jeg rundt i en rød postfrakke.
Det var kvalitet, kan jeg godt
sige dig. Post- & Telegrafvæ-
senet ville jo have, at jakkerne
kunne holde til lidt af hvert...

Halvgamle
Her ville vi til at stille et
spørgsmål, men vi er kommet
i kløerne på en talende sjæl-
lænder, og så er det ellers bare
med at få griflet ned på blok-
ken. For det går  hurtigt.

- Ved I hvad? Tønder Festi-
val er bare verdens hyggelig-
ste festival! Og læg lige mær-
ke til, hvor få børn der er. Det
vrimler ellers altid med børn
på mange danske provins -
festivaler. Jeg har selv været
på Langelands Festival mange
gange, skulle jeg hilse og sige.
Her kan vi halvgamle sgu
slappe lidt af. For min far og
jeg er Tønder lidt en fortsæt-
telse af et halvt år, vi havde i
Australien sammen. Her tog vi
fra den ene musikfestival til
den anden og sang vore sange
på diverse pubber. Jeg siger
dig mand....! Jeg sang nogle

gamle Sneakers-numre som
ballader, for de kunne allige-
vel ikke forstå en skid. For
dem må det vel have været
nogenlunde den samme ople-
velse, som når vi hører overto-
nemusik fra Mongoliet. Vi
kom bare der og sang på et
underligt sprog, som de ikke
forstod. Vi gav dem også no-
get Kim Larsen på en multi-
kulturel festival. Der var in-
gen, der forstod en bønne,
men de lyttede sgu alle sam-
men... kan du huske det, far...?
- Ja, om jeg kan..., når Per

Falck lige at få sagt, før datte-
ren fortsætter snakken...

Stopknappen
Malene Falck har selv spillet
på Tønder Festival med sit
band »Trade Wins«, men i år er
hun og faren her for at få no-
get øl, noget whisky og for at
få hørt noget ordentligt mu-
sik. Hun roser festivalen for de
nye workshops med unge ta-
lenter og songwriters-koncer-
ten i telt 2.
- Det er sgu noget andet

end det evindelige The Dub-
liners og lignende. Der sidder
man og tænker: Hvor faaaan
er stopknappen...?
Vi skal lige spørge: Hvordan

staver du dit efternavn med
»k« eller »h«...?
- Med »k« ligesom ambulan-

cerne og ikke med »h« ligesom
Michael Falch. Ja, den skal I
sgu også lige have... Jeg er
flere gange blevet ringet op
midt om natten, fordi folk vil-
le have en ambulance... De
kigger sgu bare lige hurtigt i
telefonbogen og finder
»Falck«. Engang var der nogen,
der ikke kunne starte deres bil,
da færgen kom i land, og så
ringede de til mig for hjælp...
Så megen snak, fordi en

blond kvinde midt i 40erne
går rundt med en rød frakke.
Der er mange tosser på Tønder
Festival.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

To Tønder-tosser

Prinsesse åbnede festivalen

Datter og far: Malene og Per Falck fortsatte deres Australiens-
rejse i Tønder.

TØNDER. Prinsesse Marie er protektor for Tønder Festival og åb-
nede i år festivalen ved den årlige startfest på Torvet. Efter åb-
ningen fortsatte prinsessen til festivalpladsen syd for byen, hvor
hun fik set madteltet, pladebutikken Millstream Records og kom

i snak med flere unge musikere. Og selvfølgelig fik prinsessen
også det traditionelle musikerarmbånd på - så hun kunne nyde
musikken hele weekenden

KULTUR

Store muskler
er slet ikke
nødvendig
Vagterne. Tidligere var der flere fulde
folk i Tønder, fortæller en vagt. Men
gennemsnitsalderen er også steget. Alt
går stille og roligt, når publikum skal ind
i teltene.

TØNDER. Der findes festivaler, der hyrer muskelbundter til
at kontrollere armbånd ved indgangen. Selv mindre festi-
valer. Og man behøver ikke særlig langt væk fra Tønder. I
Kløften i Haderslev har de flere år haft bodybuildere som
kontrollører.
Det kan man ikke just kalde Fedder Christensen, og han

erkender da også selv, at han er lidt af en splejs.
- Jeg er ikke stor, men brede skuldre er heller ikke nød-

vendigt her. Alt sammen går stille og roligt, når publikum
skal ind i teltene. Da jeg startede for 35 år siden, var der
mange fulde mennesker. I dag er det meget sjældent, at
vi skal diskutere med nogen, siger Fedder Christensen, der
er chef for vagterne på Tønder Festival ved Telt 1.
Men som han selv konstaterer:
- Vi vagter er jo blevet ældre sammen med publikum.

Gennemsnitsalderen på Tønder Festival er bare steget og
steget. Jeg var 19 år, da jeg startede som vagt, fortæller
Fedder Christensen.
Mange af vagterne har arbejdet som frivillige på Tøn-

der Festival i 20 år - eller mere. Det er fællesskabet og
mødet med de andre vagter, der år efter år får Fedder
Christensen & co. til at gøre en ulønnet indsats.
- Musik når vi jo ikke at høre så meget af - vi kigger li-

ge ind gennem teltdugen nogle gange og hører lidt om
eftermiddagen, når vi ikke har vagt. Men vi skal hele ti-
den stå parat. Vi har også en vigtig sikkerhedsfunktion.
Hvis der sker noget inde i teltet, og publikum hurtigt skal
ud, så skal vi have åbnet sidehegnet i en fart, så menne-
skene kan slippe væk, siger Fedder Christensen.
I pauserne mellem de enkelte koncerter skal vagterne

dele »tisse-billetter ud«. Man køber typisk billet til en
koncertaften, der består af koncerter med tre forskellige
kunstnere. Mellem de enkelte koncerter er der en trafik af
damer og herrer, der skal ud i de nærliggende skurvogne
og tømme de fyldte blærer.
- Når teltene åbner før hver koncert, er der et stort

pres for at komme ind. Der går nogle minutter, hvor vi
har meget at se til, men ind imellem har vi også tid til at
have det hyggeligt, siger han.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

- Her er han! Det er ham, I skal snakke med, siger Ketty
Enoksen og viser sin mand, Fedder Christensen, frem. Han
er chef for vagterne på Tønder Festival og har været vagt
i 36 år.
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