
Anmeldelse. Skotske
McCalmans og Niels
Hausgaard passer
godt til hinanden.
Det er ikke musik-
ken, der gør dem til
noget. Det er alt det
andet.

TØNDER. Man kan drive
det ganske vidt uden at
være store sangere eller
musikere.

Beviset for denne
påstand blev aflagt af tre
skotter og en dansker i
Tønder Kulturhus torsdag
aften. The McCalmans og
Niels Hausgaard er enter-
tainere - og musikere. De
kan snakke sig ind i publi-
kums hjerter, fyre tørre
vittigheder af og synge me-
ningsfyldte sange.

Det skotske og det nord-
jyske lune passede måske
meget godt til Kulturhuset,
der først selv var lunt men
endte med at blive mere
end lummert. Næste gang
du skal til Tønder Festival
på balkonen i Kulturhuset,

så mød op i hawaii-skjorte
og badebukser.

De sympatiske skotter
lagde ud med deres vel-
kendte og velklingende vo-
kalharmonier. Ind imellem
kærlighedssange, klassike-
re og små sarkasmer
småpludrede de tre om
folkmusik, øl, whisky og
skotternes forhold til na-
bofolket i syd.

Man har oplevet The Mc-
Calmans, hvor det er ble-
vet til al for megen snak og
for lidt musik, men denne
gang holdt de balancen. 

Det er svært ikke at læne
sig op ad rutinen. Ian Mc-
Calman har været med si-
den starten i midten af
60erne. Nick Keir har
været med i 22 år, og
Stephen Quigg kom med
efter Derrek Moffats død i
2001.

Tømmermænd
Sammen charmerer de sig
frem med deres upræten-
tiøse musik, der rigtig
kommer i sving i trio. For
det meste med tre gange
guitar, af og til med Nick
Keirs spændende mando-

linspil og lidt akkompag-
nement på det keltiske
slagtøjsinstrument bod-
hran og fløjte. Der var
smukke ballader om Skot-
lands natur, om snegåsen
der trækker ind fra Grøn-
land, et par instrumentale
medleys og en politisk
sang om de to små drenge
Bush og Blair, der driver
kispus med de andre i sko-
legården. Og så selvfølge-
lig »Wrecked Again« om at
vågne op med kæmpe tøm-

mermænd.
Niels Hausgaard har

hvert år en stående invita-
tion til Tønder Festival, og
han fortsatte hvor skotter-
ne slap. Men som altid med
mere bid i det politiske.
Det er verden set fra ven-
stre banehalvdel. Niels
Hausgaard virker så tilfor-
ladelig vendelbosk, men
han er skarp. Og ind imel-
lem bliver det også til lidt
musik.

The McCalmans kan op-

leves igen i Visemøllen i
morgen eftermiddag, og
Niels Hausgaard synger,
snakker og spiller i aften
på Tønder Gymnasium ef-
ter Las og tre gange Dis-
sing.

Tønder Festival: The
McCalmans og Niels
Hausgaard i Kulturhu-
set torsdag aften.

Hans Chr. Davidsen
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The McCalmans
er lig med tør
skotsk humor og
velklingende vo-
kalharmonier.
(Foto: Lars 
Salomonsen)

Sang og
meget snak

Anmeldelse. Langt de fle-
ste var kommet for at
høre Runrig, men de fik
sig en behagelig overra-
skelse, da norske Vamp
også spillede torsdag af-
ten til Tønder festival.

TØNDER. Allerede tidligt tors-
dag formiddag havde der dannet
sig en kø uden for Telt 1 på festi-
valpladsen i Tønder - selv om
koncerten indenfor først gik i
gang klokken 20.

Det var medlemmer af Runrigs
tyske fanklub, hvis formand er
fra Wuppertal og har lavet sin
egen hjemmeside om gruppen,
der ville sikre sig, at de også fik
gode pladser helt oppe foran til
aftenens koncert. Billetter havde
de selvfølgelig sikret sig.

Det har for øvrigt været lettere
at komme ind og høre det skot-
ske kultband under årets Tønder
Festival. Som noget ret exceptio-
nelt har festivalen i år hyret
gruppen til to koncerter. Runrig
spillede også fredag aften i telt 1.
Desuden var skotterne også med,
da byens elever var inviteret til
koncert med en række folkemu-
sikere.

Så der er ikke tvivl om, at det
var Runrig, langt de fleste havde
betalt 195 kroner for at komme
ind og høre. Men Tønder Festival
har efterhånden udviklet en tra-
dition med at præsentere navne,
som er nye og spændende for
publikum, samtidig med det me-
re etablerede navn torsdag aften.
Da festivalen havde 20 års fød-
selsdag for ti år siden, var det
Hubert von Goisern & Die origi-
nal Alpinkatzen, og i år var det
norske Vamp.

Verdensberømt i Norge
Gruppen er verdensberømt i
Norge, hvor det siden debuten
for ti år siden er blevet til en
lang række koncerter og otte
plader, som tilsammen har solgt
250.000 eksemplarer. Det er me-

get deroppe.
Der er en god grund til berøm-

melsen, kunne publikum i Tøn-
der hurtigt mærke. Vamp har sit
helt eget musikalske univers,
hvor der er elementer fra både
folk, pop, visesang og rock, og
musikken skifter fra gyngende
rock til stille ballader. Gruppen
havde blandt andet en række
numre med sig fra den seneste
plade, »Månemann« fra efteråret
2002, som viser hele den store
spændvidde. Samtidig blev det
klart, at gruppen nyder at op-

træde. Spilleglæden formelig
osede ud af musikerne.

Og så kom turen til Runrig, der
for sjette gang var i Tønder med
den canadiske sanger Bruce
Guthro. Han er endnu i gang
med at lære gælisk, og det er
som bekendt et meget svært
sprog, så det var bassisten Rory
MacDonald, der tog over, når det
var dette sprog, det drejede sig
om.

Efter en del udskiftninger har
besætningen i Runrig på det se-
neste været stabil, og det kunne

mærkes, at bandet er ved at være
kørt ind. De flotte arrangemen-
ter kører på skinner, og lyden er
poleret. En overgang blev bandet
kritiseret for at være for teknisk
fikseret, men den kritik er for-
stummet i takt med, at det flotte
lydbillede har vist sig at kunne
bære.

Det blev en flot koncert, hvor
man kunne mærke, at Runrig fø-
ler sig hjemme i Tønder. Grup-
pen spillede i marskbyen første
gang i 1983 og har været med
langt de fleste gange siden.

Tønder har mange traditioner,
og en af dem er, at Runrig slutter
torsdag aften med »Loch Lo-
mond«. Det gjorde gruppen selv-
følgelig også denne gang, og så
skinnede øjnene hos de fleste
publikummer. De havde fået va-
luta for pengene.

Tønder Festival: Vamp og Ru-
nrig i Telt 1 torsdag aften.

Jens Nygaard

De nye og de velkendte

Vamp er Norges mest populære folkrockgruppe, men indtil Tønder Festival stort set ukendt i Danmark. Forsanger og guitarist Vidar Johnsen
havde dog svære odds mod de mange inkarnerede Runrig-fans. (Foto: Lars Salomonsen)
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