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Blandt de mange nye og unge grupper, der til stadighed dukker op og
supplerer og fornyer den traditionelle folkemusik er The Paul McKenna
Band, opkaldt efter guitaristen Paul McKenna, der blandt andet gav
koncerter i Visemøllen og i Telt 1.

Niels Hausgaard var en af de kunstnere, der var med i »D-Dag«, en dobbeltkoncert i to telte med
sange af Bob Dylan, der netop er fyldt 70 år.

Mens vejret endnu artede sig, kom der gang i billetsalget, og det gode
salg lige før og omkring den officielle åbning af Tønder Festival ser ud
til at give et acceptabelt resultat. Det endelige regnskab er dog endnu
ikke gjort op. Her er der koncert i tørvejr på Torvet.

Povl Dissing gav i år en enkelt koncert på Tønder Festival sammen med den grønlandske sanger
Rasmus Lyberth i Tønderhal 1 fredag aften.

TØNDER. Den amerikanske protestsanger Woody
Guthrie nåede aldrig selv at optræde på Tønder
Festival, inden han døde i 1967 i en alder af 55 år.
Næste år er det 100 år siden, Woody Guthrie blev
født, og det skal markeres med to særlige efter-
middagskoncerter - ligesom Bob Dylans runde år i
år blev markeret med »D-Dag« i de to koncerttelte.
Her hyldede stribevis af musikere Bob Dylan ved at
fortolke nogle af hans numre.
Woody Gutrhies søn, Arlo Guthrie, har dog flere

gange spillet på Tønder Festival, senest for to år
siden, da der var »The Guthrie Family« på pro-
grammet.
Den 37. Tønder Festival havde et musikbudget

for  godt tre millioner kroner. For dette beløb hav-
de festivalen købt grupper og solister fra otte lan-
de. Ud over Danmark, Norge og Finland var det
især Canada, USA, England, Skotland og Irland.
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100 års fødselsdag

Tønder Festivals medar-
bejdere kæmpede en ulige
kamp for at holde vand
ude af koncertteltene, og
på campingpladsen måtte
biler trækkes fri af trakto-
rer.

TØNDER Festival 2011 vil gå over i
historien som en ualmindelig våd fe-
stival. Festival nummer 37 var en af
de vådeste nogensinde. Camping-
pladsen stod totalt under vand. Flere
biler måtte trækkes ud af smølet af
lokale landmænd, der kom festivalen
til undsætning med deres traktorer.
Flis og grus blev i ét væk kørt ind på
pladsen for at stabilisere underlaget.
Der lå vand i både Telt 1 og Telt 2.

Én millimeter regn var lig med 2000
liter vand på teltdugen.
- En af de største udfordringer har

været at holde vandet ude af de sto-
re telte, forklarede Brian Johnsen,
formand for Tønder Festival For-
ening, på det afsluttende pressemø-
de i Tønder.
- Når der rammer så meget vand

på teltdugen, så løber det derhen,
hvor det er lavest. Også i teltene
måtte vi fordele grus, så publikum
kunne høre musik uden at skulle

soppe, sagde Brian Johnsen.
Fredag og lørdag blev der kørt 20

kubikmeter grus ud på campingplad-
sen syd for Tønder by, men mæng-
derne var blot en dråbe i havet.

Tørre steder
Sammenlignet med andre musikfe-
stivaler har Tønder den fordel, at ho-
vedparten af koncerterne foregår in-
den døre i Tønderhallerne, Kulturhu-
set, gymnasiet, Visemøllen og kunst-
museet. De to store telte på festival-

pladsen er dog de store publikums -
magnet med op til 2700 og 1500
pladser.

Billetsalget gik o.k.
Festival-fondens formand, Karsten
Sauer, mener dog ikke, det ser helt så
skidt ud med billetsalget efter reg-
nen. Antallet af solgte billetter er
endnu ikke gjort helt op, men salget
rammer næppe ved siden af de bud-
getterede 22.000 billetter.
- Naturligvis spiller vejret en rolle.

Regnen har da påvirket billetsalget,
men det ser næppe så dårligt ud,
som vi frygtede få dage før festiva-
len, da vi kendte vejrudsigten. Vi fik
solgt mange billetter om torsdagen
og frem til åbningen fredag efter-
middag, hvor der trods alt kom sol-
skin, siger Karsten Sauer.
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En af de vådeste nogensinde
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Denne spillemand i Tønders gågade var forberedt på det våde vejr.

Tisse-mænd 
i Tønder
TØNDER. Det er dumt at
tisse midt på gaden, når der
kommer politibetjente for-
bi. Det måtte to tissende
Tønder-mænd sande natten
mellem lørdag og søndag.
Klokken 1 tissede en mand
på bagerforretningen i Ve-
stergade i Tønder, mens ba-
gerne var ved at lave mor-
genbrød til søndag morgen.
En anden urinerede ved et
hegn på Skibbroen. Begge
er sigtet for overtrædelse
af ordensbekendtgørelsen
og kan se frem til en bøde.
I madteltet på festival-

pladsen fik en spisende
gæst et hjertetilfælde og
måtte flyves på sygehuset
af lægehelikopteren fra Ni-
bøl. En anden gæst i mad-
teltet var paramediciner og
fik stabiliseret patienten,
inden helikopteren kom.

Natten til søndag kom
en 25-årig mand fra Tøn-
ders opland i tumult med
en dørmand ved et diskotek
i Tønder.
Episoden fandt sted klok-

ken 2.20, og manden var så
voldsom, at politiet måtte
bruge peberspray for at pa-
cificere ham, oplyser Syd-
og Sønderjyllands Politi.
Manden er sigtet for at
overtræde ordensbekendt-
gørelsen og måtte tilbringe
natten i detentionen.
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