
Campingliv. Der blev
drukket Gammel
dansk i en tysk lejr
på Tønder Festival.
Festivalen er om no-
get sted i grænselan-
det et musikalsk mø-
dested for danskere
og tyskere.

TØNDER. Der bliver ofte
talt om det grænseover-
skridende kulturliv i mel-
lem Danmark og Tyskland
- eller måske mere om
manglen på samme. Der
bliver gjort mange velmen-
te forsøg på at få dansker-
ne og tyskerne til at opsøge
musik eller teater på den
modsatte side af grænsen.

Få steder er mødet mel-
lem dansk og tysk så vel-
lykket som på Tønder Fe-
stival. Her ser man bil efter
bil med tyske nummerpla-
der, og langt de fleste biler
kommer fra Slesvig-Hol-
sten.

Ironisk nok er det folk-
musik fra den anden side
af Nordsøen - Irland, Skot-
land og England - danske-
re og tyskere primært mø-
des om. Men mange tyske
festivalgæster fremhæver

også Tønder Festival for
den særlige hygge.

På campingpladsen er
proppen røget af en flaske
Gammel Dansk - i en tysk
lejr. Folk-orkestret »The
Chancers« fra Kiel har
sammen med venner og be-
kendte budt til session i
deres lejr. De er amatører,
men dog ikke mere, end at
de på andet år er blevet

udvalgt til at spille på
Hagge’s Musik Pub - det
gule hus lige over for Tøn-
ders posthus. det er her,
Tønder Festivals kontor
holder til, og det er på alle
måder forbundet med fe-
stivalens miljø.

Den store ambition
- Vi glæder os helt vildt. I
mange år har vor største
ambition været at spille på
Hagge’s Musik Pub, som i
den grad er forbundet med
folk-musik. Det var bare
lykken, da det endelig lyk-
kedes at blive udtaget sid-

ste år, siger guitaristen i
»The Chancers«, Nils Pie-
per.

Foruden ham består ban-
det af Ole Carstensen på
box-harmonika,Verena
Pieper på violin, Bernd
Unstedt på violin og man-
dolin samt Thomas Funsch
på guitar og bodhran.

Levende miljø
Bandet spiller irsk og
skotsk folk-musik - en
genre, der har de allerbed-
ste kår i Tyskland.

- Det hele begyndte, da
vi var studerende i Kiel i

begyndelsen af 1990erne.
En af mine veninder kom
hjem fra Skotland med
megen af den originale
folk-musik, de spiller der.
Og så satte vi os ellers
sammen. I Kiel er der er et
meget levende miljø for
folk-musik. Det gælder i
det hele taget for resten af
Tyskland. Jeg tror, det
hænger sammen med, at
den tyske folklore er gået
tabt de seneste 50-60 år.
Derfor vender vi tyskere os
meget mod de steder, hvor
den endnu trives, og det er
især tilfældet i Irland og i

Skotland, siger Nils Pieper.
Det er sjette gang, at

»The Chancers« er på Tøn-
der Festival sammen med
vennerne. Både for selv at
spille, men også for at gå
til koncerterne i telte og
koncerthuse. I år er det
blandt andre de skotske
orkestre Lau og Session
A9, der er blevet købt bil-
letter til.

Hans Chr. Davidsen
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- Vi tyskere er vilde med
folk-musik. Nok fordi vi
har tabt vor egen i løbet af
de seneste 50-60 år, siger
Nils Pieper fra Kiel.

Rundt om i
lejrene spilles
der også mu-
sik. Her er
det medlem-
merne af
amatørorke-
stret »The
Chancers« 
fra Kiel.
(Fotos: Lars
Salomonsen)

Sikkerhed. Privatliv
på campingpladsen i
Tønder? Jo, måske
nok. Men det er lige
indtil, man kommer
til at sende røgsigna-
ler. Brandmændene
holder godt øje med
campisterne.

TØNDER. Herrens Mark,
Tarmen og Sibirien. Det ly-
der ikke godt, dér hvor vi
skal hen nu. Men stemnin-
gen er fredelig - næsten
som i Mormors koloniha-
vehus. Hvor campingplad-
serne på Roskilde Festival
brillerer med dynger af
tomme øldåser, emballage
blandet med mudder og
fulderikker, der sætter sig
med rumpen bar i en vand-
pyt, så er der ordnede,
næsten småborgerlige for-
hold på campingpladsen
syd for det store festival-
område i Tønder.

Herrens Mark, Tarmen
og Sibirien er blot navne
på de små græsveje ned
mellem campingvognene -

for solotelte er der næsten
ingen af her. Der er selvføl-
gelig ruder i de velvoksne
fortelte, rødvin og stearin-
lys i lysestager. Men ingen
gang i grillen - det skal der
nok blive sørget for.

Skrappe regler
Midt på Tønder Festivals
store campingplads rejser
sig et stilladstårn i land-
skabet. Herfra er udsigten
lige så god som fra DDRs
gamle grænsetårne.

Frank Henriksen og Er-
win Holt kan se lidt af
hvert heroppefra. Det er
som at kigge lige ned i
folks haver. Men det er ik-
ke bare »lidt af hvert«, som
de to mænd studerer i de-
res kikkerter.

Er der gang i en grill ved
teltene, eller skulle nogle
komme så vidt at tænde et
bål, så farer de to brand-
mænd ned ad stigen og ta-
ger ud og løfter pegefingre.
Ikke fordi de kan lide at
være skrappe, men fordi
der er skrappe regler, der
skal overholdes.

- Der må ikke være åben
ild på campingpladsen. Fe-
stivalgæsterne bor tæt på
hinanden, og de har også
deres biler med ved siden
af teltene. Derfor sidder vi
her i tårnet 24 timer i døg-
net, fortæller Erwin Holt
fra Tønder Brandvæsen.

Det er dog ikke de sam-
me brandmænd, der sidder
med den fine udsigt i 24 ti-
mer. Der er vagtskifte
mindst hver ottende time.
Nogle tager kun fire timer
ad gangen. Tre er konstant

på vagt - to røgdykkere og
en chauffør. Nedenfor hol-
der en brandbil klar til ud-

rykning. Kun under ekstre-
me vejrforhold - ved stærk
blæst eller tordenvejr -

forlader mandskabet tår-
net.

Vanemennesker
- Det er dog en ganske be-
hagelig tjans. Mange forbi-
passerende fyrer også en
frisk bemærkning af til os,
siger Erwin Holt.

Der er kaffe på kanden,
snakken går lystigt, og så
er der mange interessante
ting at sige på heroppe i de
højere luftlag. Ja, det kan
næsten blive til små socio-
logiske studier.

- Det er pudsigt at se på.
Når campingpladsen åb-
ner, bosætter campisterne
sig ikke fra en ende fra.
Nej, de spreder sig først
lidt hist og pist. Det ser to-
talt ustruktureret ud. Man-
ge vil have den plads, de
har haft de seneste 20 år,
siger Frank Henriksen.

- Ja, der er sgu flere af
ansigterne, man kan gen-
kende, ler Erwin Holt.

Hans Chr. Davidsen

Hvad foregår der derovre? Frank Henriksen har sat kikkerten for
øjnene på toppen af det høje stilladstårn på Tønder Festivals cam-
pingplads. (Fotos: Lars Salomonsen)

Mange vil have den plads,
de har haft de seneste 20 år”

Herfra kan
man se alt

Tysk hygge 
i Tønder


