
FLENSBORG AVIS — Lørdag 29. august 2009 — 19KULTUR

FO
TO:P

O
VLK

LAVSEN

Anmeldelse. Med
Niels Hausgaard kører
Tønder Festival i sam-
me rille. Men sådan
er der åbenbart nog-
le, der vil have det.
Avisen tog til Kultur-
huset for at høre Sig-
ne Svendsen og Mi-
kael K. Og måtte så
tage det museale
med i købet.

TØNDER. Kulturhuset i Tønder
torsdag aften er som et mu-
seum. Der er en em af gamle
dage med de to bedagede hø-
nisser på scenen, Niels Haus-
gaard og Allan Olsen. Det må
der åbenbart være nogen, der
synes er charmerende at gen-
tage - år efter år efter år efter
år.

Heldigvis er der unge musi-
kere med på scenen, og det er
som regel dem, der gør et be-
søg i Kulturhuset værd. Og så
måske også lige Allan Olsen,
der mestrer en stille fornyelse
på den tilbageholdende jyske
facon. Men Niels Hausgaard?
Ja, det er ganske rigtigt, hvad
konferencier Nils Thorlund
sagde, da han skulle præsen-
tere aftenens kunstnere for
publikum: 

- Over halvdelen af jer kan
ikke huske en tid før Allan Ol-
sen og Niels Hausgaard.

Men den bemærkning var jo
netop dobbelttydig. For man
skal jo være meget, meget

gammel for at huske, at de ik-
ke har været på den danske
musikscene. Og som ung kan
man jo netop sagtens huske,
at det har været der hele ens
liv.

Lange historier
Midt i al Niels Hausgaards
stemmen guitar og fortællen
megalange historier, der kan
få enhver normalitet til at
fremstå som absurd, var de to
unge gæster, Signe Svendsen
og Mikael K., aftenens attrak-

tioner. Bemærk at det eneste,
Hausgaard gør grin med ved
sig selv, er sådan noget som
håret - sine egne holdninger
sætter han ikke spørgsmåls-
tegn ved. Derimod bliver alle,
der ikke deler hans synspunkt,
gjort latterlige. Er det virkelig
så morsomt?

Hausgaard kører i samme
rille. Er det mon fordi, der er
så mange, der tørster efter at
høre ham, at Tønder Festival
ikke én gang for alle sender
ham på pension? Ja, det må

være svaret, jeg kan ikke få
øje på andre.

Men lad os i stedet kigge på
»the bright side of life« denne
koncertaften: Signe Svendsen
(i samspil med  guitaristen
Christian Alvad og den en-
gelsk-irske cellist Janie Price)
og Mikael K. Sidstnævnte med
det borgerlige navn Mikael
Ryberg Kristensen kan både
synge og skrive gode sange.
Signe Svendsens stemme er til
langt mere end grand prix og
»tag bukserne af...«, men som

sangskriver mangler hun me-
get endnu. Ordene falder nog-
le gange lidt klodset. Det pro-
blem har Mikael K. ikke. Her
flyder tekst og melodi sam-
men i ét.

Pete Seeger-sange
Det er enkelt og medrivende
at lytte til. Mikael K. er blandt
det lidt yngre festivalfolk
kendt som sangeren, der tur-
nerer med bandet Klondyke.
Nordjyden har det til fælles
med aftenens to gamle hønis-

ser, at han kan de underfundi-
ge hverdagsbetragtninger.
Han tør være den håbløse ro-
mantiker fra Jylland, der i
modsætning til mange andre
jyder ikke bliver en kamæleon,
når han er i København. Næh,
med sin dejlige stemme syn-
ger han med melankoli om
Anna fra Frøstrup, der »tog en
bus til Nørrebro og aldrig me-
re skulle være vendelbo«.

Signe Svendsen og Mikael
K. sang og spillede på skift so-
lo i første sæt og hoppede i
andet sæt i samspil med
Hausgaard og Olsen. Før pau-
sen gav alle koncertens fire
sangere deres personlige for-
tolkning af gamle Pete See-
ger-sange i anledning af den-
nes 90 års fødselsdag. En
smuk serie, der fik det bedste
frem i den amerikanske folk-
sangers sange.

Tre instrumenter til  koncer-
ten, fordi Signe Svendsen, Mi-
kael K. og Allan Olsen var
med. 

Tønder Festival: »Den første
aften«. Niels Hausgaard &
Allan Olsen med Signe
Svendsen og Mikael K. Kul-
turhuset torsdag aften.
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Hønissernes aften

Der sidder hun jo, Signe Svendsen. Lad hende komme til! Men giv hende en sangskriver.

Allan Olsen kan endnu. Men Hausgaard er for danske tryghedsnarkomaner.

Støttekoncert for forlist vikingeskib
TØNDER. I juli forliste det 46 år gamle vikin-
geskib Imme Gram ud for Lyøs kyst i det
sydfynske øhav. Skibet fik så store skader, at
det ikke står til at redde.

Et nyt skib vil koste fem millioner kroner,
og derfor arrangerer Tønder Skibslag i mor-
gen en støttekoncert på Tønder Festival.
Skibslaget havde brugsretten til Imme
Gram, siden det midt i 1970erne blev re-
staureret med henblik på foreningssejlads.
Det er skibslagets plan at bygge et nyt skib,
men planen er ikke endelig vedtaget. Det
sker først på en generalforsamling senere
på efteråret.

Støttekoncerten foregår i Klubteltet på

festivalpladsen og begynder klokken 17. De
medvirkende musikere er Sten Haxø og Nils
Thorlund, der også er konferencier på Tøn-
der Festival. Derudover er indbudt en række
special guests.

Man kan møde op til koncerten og lægge
en skærv i skibslagets pengekasse, eller man
kan give sit bidrag på en bankkonto med
registreringsnummer 8401 og kontonum-
meret 1736539.

Man kan læse mere på hjemmesiden
www.immegram.dk eller på foreningens
profil på Facebook.
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Rolig start på festivalen
TØNDER. Det var festen og musikken, der
havde overtaget, da Tønder Festival åbnede
for alvor.

Politiet meldte i går om en rolig festival.
- De ting, der har været, er i den absolut-

te småtingsafdeling, så det er gået roligt for
sig, siger vagtchef Erik Lindholdt fra Syd-
og Sønderjyllands Politi til JydskeVestky-
sten.

Politiet er til stede med det, man kalder
en passende styrke, men man forventer alt-
så heller ikke de store problemer i weeken-
den. Tønder Festival har de tidligere år også
være forskånet for de helt voldsomme epi-
soder.

I går eftermiddag fandt den officielle åb-
ning af festivalen sted på Torvet i Tønder,
hvor Arlo Guthrie talte på musikernes veg-
ne ligesom også festivalens ny protektor,
prinsesse Marie, var til stede. 

Omkring 2000 frivillige hjælpere er med
til at sørge for, at alt klapper på festivalen.

På festivalens hjemmeside www.tf.dk kan
man følge med i, hvordan det ser ud på fe-
stivalpladsen via et webcam. Måske endda
vinke til nogle venner, der er til festival.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de


