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Råhygge efter regnvejret
Morgensang. De mor-
genfriske mødes hvert
år til morgensang lør-
dag klokken ni, når der
er Tønder Festival.
Stemning og stearinlys
er noget, der trækker i

publikum omkring pensi-
onsalderen.

TØNDER. Stearinlys på bordene.
Varm kaffe på kanden. Rundstyk-
ker og Gammel Dansk.

Alle gode ingredienser var for
hånden, da der lørdag morgen blev
budt til morgensang i Visemøllen.
En tradition, der er nogenlunde på
alder med Tønder Festival selv.

- Velkommen til en dejlig, frisk
morgen. Hvor var det dog hygge-
ligt at høre regndråberne slå mod
campingvognens tag her til mor-
gen, lød den livsbekræftende hil-
sen fra Børge Solkær.

I år var det ham, der skulle slå
akkorderne an på guitaren fra
klokken ni om morgenen. Det ly-
der måske ikke til at være særlig
tidligt, men husk: Et festival-ur
bliver altid stillet mindst fire ti-
mer tilbage om formiddagen.
Klokken ni føles som klokken fem,
når man aftenen før har stået i
Telt 1 og heppet på Eileen Ivers
and Immigrant Soul til klokken....
Ja, hvornår var det nu egentlig, vi
gik i seng?

Se, hvilken morgenstund
Ved sin side havde Børge Solkær
sin bedre halvdel, Mette, der kan
sin højskolesangbog. Sammen dri-
ver parret kultur-caféen »Elle-
gaard« i Stursbøl ved Vojens. Han
er desuden højskolelærer på Rød-
ding Højskole, hun er lærer på se-
minariet i Haderslev.

Ireren Dennis McLauglin - der
bor i Sønder Hygum ved Rødding
- slog akkorder på mandolinen,
mens der blev åbnet med Benny
Andersens »Se, hvilken mor-
genstund«. Tidligere hed denne

morgenstund i Visemøllen »Den
segnede dag« i festivalprogram-
met. Men den tidligere vært, Ebbe
Frigaard, er syg, og for første gang
blev scenen i år overladt til Sol-
kær og McLauglin.

Tidligt hjemmefra
Flemming og Rita Bundgaard var
to af de mange morgenfriske, der
fyldte Visemøllen, som er indrettet
i en af Tønders ældste bygninger,
møllen fra 1598. De stod op klok-
ken seks hjemme i Esbjerg for at
få en god start på dagen i Tønder.

- Stemningen er dejlig her i
Visemøllen. »Der er et yndigt
land« og »En sømand har sin ene-
gang« passer lige til folk på vor al-
der. Det er rigtig råhygge. Ellers er
der ikke så meget, der henvender
sig til os halvgamle. Festival - det
plejer jo at være noget for 18-20-
årige knægte, siger Flemming
Bundgaard.

For et halvt år siden solgte han
sit trykkeri i Esbjerg og gik på
pension.

- Vi er kommet her de seneste
fem år. Hvert år har der været kø,
fordi solen skinnede. I år regnede
det, og vi fandt en siddeplads med
det samme, siger Flemming Bund-
gaard.

Der er gratis adgang til morgen-
sangen, der ikke kun er koncert,
men også fællessang med overve-
jende danske folkemelodier. I den
kategori var i år Edvard Lembckes
»Vort modersmål er dejligt« i det
lille sanghæfte, publikum kunne
tage ved indgangen.

- Det er ikke kun en sølv-
bryllupssang - for hende, der er så
ung og så yndig, det er jo det dan-
ske sprog. Tænk, da den blev skre-
vet, var det en protestsang, en søn-
derjysk sang, der skulle provokere,
sagde Børge Solkær.

Den var der også et par festival-
gæster af irsk afstamning, der
nynnede med på.

Hans Chr. Davidsen

Travlhed 
hos politiet
TØNDER. Falck og politi
melder om stor travlhed i
forbindelse med Tønder
Festival. 

Der har været adskillige
udrykninger med festival-
gæster, der er kommet til
skade eller folk, der har
været stærkt berusede, så
de skulle på sygehuset, si-
ger vagthavende ved Falck. 

Politiet melder om flere
tyverier fra telte på cam-
pingpladsen. Derudover
har der været optræk til
adskillige slagsmål, men
alle er blevet stoppet i tide. 

En meget beruset 25-årig
mand fra Løgumkloster gik
amok ved halv-to-tiden
natten til søndag, fordi han
blev afvist på et diskotek i
Tønder midtby. Da politiet
kom, slog han ud mod be-
tjentene. Han har overnat-
tet i detentionen. Manden
blev sendt hjem med en
sigtelse for vold mod em-
bedsmand i funktion. 

Klokken er ni, stemningen er forventningsfuld, og festivalens morgenmænd venter bare på, at musikken skal begynde at spille i Visemøllen.
(Fotos: Morten Ranners)

- Her er en dejlig stemning, sagde Flemming og Rita Bundgaard, to af de
mange morgenfriske, der fyldte Visemøllen i Tønder.

- Skub rund-
stykket over
i højre side
af munden
og syng med,
lød opfor-
dringen fra
Mette og
Børge Sol-
kær.

Skyerne hang tungt
over den gamle

møllebygning fra
1598. Men indenfor

var der livsglæde.

ULC sender 
ny cd ud
TØNDER Festival er blevet
stedet, hvor folk-grupper
sender nye cd’er på marke-
det.

I weekenden var det den
dansk-irske kvartet ULC,
der præsenterede en ny
plade, »Masqerade«, ved en
reception i jamteltet på fes-
tivalpladsen. Ud over den
faste kerne af Peter
Uhrbrand, Sonnich Lydom,
Seamus Cahill, Peter Ro-
sendal og Mads Vinding er
to gæstemusikere med på
skiven.

Den ene er percussio-
nisten Yirdi Machar, den
anden sækkepibespilleren
og fløjtenisten Liam
O’Flynn, der dog meldte
afbud til både festival og
reception.

ULC er i øvrigt kendt fra
flere koncerter i Sydsles-
vig, blandt andet ved
Flensburger Hofkultur sid-
ste år.

Stor interesse
TØNDER Festival har
pressens bevågenhed. Dan-
marks Radio sendte flere
gange direkte fra festivalen
og optog også koncerter til
senere udsendelser.

Godt 100 danske og
udenlandske pressefolk og
andre folk-festivalarran-
gører var desuden akkredi-
teret til festivalen. Gæster-
ne kom fra USA, Canada


