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GAD VIDE HVOR MANGE ÅR det her
kan blive ved, spurgte jeg mig selv i
pausen mellem en af koncerterne i
Telt 1 på festivalpladsen i Tønder.
Udenfor teltet vrimlede det med grå-
hårede mennesker, og jeg nuancerede
mit billede med tanken om, at de også
havde været unge og smukke engang. 

MEN DA JEG igen gik ind i teltet fik
jeg svaret: Den festival bliver ved
mange år endnu. Det hele uden for
teltet havde blot været et billede, der
snød. For godt nok var de fleste uden-
for over 50-60 år. Men det var jo ry-
gepause. Inde i teltet stod alle de un-
ge ikke-rygere. Og sådan blev jeg
straks lidt beroliget.

TØNDER FESTIVAL HAR EN STOR fortid,
siden nogle hippier startede den i
midten af 1970erne. Dengang blev der
pulset løs og drukket bajere af flasken,
og var man imod Storebæltsbroen
gjorde det da bare sagen bedre. Nu
står Storebæltsbroen der - trods spal-
ter op og spalter ned i dagbladet In-
formation. Ingen sætter længere
spørgsmålstegn ved den. Og sådan er
der mange andre lignende eksempler.
Tiden er altid en anden end for 20 år
siden.

I TELT 1 så jeg senere et par betjente
kigge ind i menneskevrimlen meget et

meget alvorlige blikke. Var der et par
typer derinde, der havde taget af kas-
sen, solgt hash eller kigget på børne-
porno...?
Og så var det såmænd bare en ryger,

der gjordet det, han ikke måtte. »All
venues are smoke-free«, forkynder fe-
stivalprogrammet. Nu troede jeg en-
delig, jeg var blevet vidne til noget
kriminelt. 

DER STOD VI OG filmede koncerten
med mobiltelefoner, sendte sms’er
hjem til nogen, der alligevel ikke kun-
ne høre musikken, ja for at det ikke
skulle være løgn: I baren stod en ung
pige med sin iPod - midt under kon-
certen.
Men folkemusikken lever og har det

rigtig godt i Tønder. Der er god gang i
billetsalget, og tusinder af mennesker
valfarter i denne weekend til byen,
der ligger i det, vi snart ikke tør gen-
tage mere: Udkantsdanmark (jeg skal
forhåbenlig ikke sige ordet mere det
næste halve år).

CIRKA 25.000 BILLETTER er der solgt
til koncerterne, der finder sted i telte,
sportshaller, kulturhus, museum og
gymnasium i byen. Mindst ligeså man-
ge mennesker kommer til Tønder bare
for at se, hvad der rører sig i byen un-
der festivalen - og for at nyde de
mange gratis koncerter, der finder

sted i diverse jam-telte, på Hagge’s
Musik Pub og rundt omkring i gader-
ne. Sønderjyllands mindste købstad er
i fire-fem dage næsten verdens navle
- og det har byen brug for at være.

DERFOR SKAL DEN FESTIVAL også eksi-
stere om 25 år, og det vil jeg også
gerne vædde på, at den gør.

FOR DET FØRSTE er festivalens organi-
sation og bestyrelse igennem årene
blevet stærkt professionaliseret. Ikke
at det kun var de glade amatører, der
styrede festivalen førhen. Det var det
også, men det var amatører, der gan-
ske udmærket vidste, hvad de havde
med at gøre, og så var det amatører
med det, man med vort moderne
sprog kunne kalde en »kernekompe-
tence«: Engagement!
I dag er der også fremtrædende per-

soner fra det lokale erhvervsliv, der er
dybt engageret i festivalen. Hvem
havde troet det i 1974, da de første
toner lød i Visemøllen?

FOR DET ANDET byder festivalen år ef-
ter år på musikalsk fornyelse - al den
traditionelle spillemandsmusik til
trods. I år kan man for eksempel glæ-
de sig over koncerter med portugisisk
musik med fado- og tango-orkestret
Atlantihda. Og man kan nyde, at der
ved siden af den lidt tyndhårede Niels

Hausgaard hvert år sidder nye unge
talenter ved torsdags-koncerten i
Tønder Kulturhus. Der er workshops,
og der er projekter, der blandt andet
får støtte fra Den Sønderjyske Kultur-
aftale. Og meget mere.

TØNDER FESTIVAL ER STADIG i topform
efter 36 år. Og der er en fantastisk vil-
je i hele Tønder-området til at få fe-
stivalen til at sprudle og leve.
Se bare hvor hurtigt det lykkedes

frivillige at få teltet rejst, efter at det
blev slemt medtaget af en vanvittig
august-storm i denne uge. Klokken to
om natten, mens vi andre lå og snor-
kede!

GOD FESTIVAL!

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Tønder kan en hel masse
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Anmeldelse. Skuespille-
ren Flemming Jensen kan
også skrive tykke romaner
- og skrive velgørende om
tidens idiotiske ting.

KØBENHAVN. Grønland og Bali fly-
der sammen i Flemming Jensens
moppedreng af en roman »Jakob«.
Det sker ved at kombinere to tidli-
gere romaner »Imaqa« og »Den skyl-
diges uskyld«, hvor den første fore-
går i 70’ernes Grønland og er en
fortællingen om, hvordan den dan-
ske skolelærer Martin finder en me-
ning med livet. På Grønland møder
han drengen Jakob, der efter et års
ophold i Danmark har fået forstyr-
ret sin kulturelle forankring.

15 senere er de to sammen på Ba-
li. Martin er nu tv-producent og har
fået til opgave at producere en re-
portage for DR, og Jakob er med på
holdet som lydmand. Jensen skildrer,
hvordan det nu er Jakobs tur til at
får styr på de dæmoner, som plager
ham.

Det kan diskuteres, hvor godt de
to romaner hænger sammen. Forla-
get har i det mindste opgivet at få
det til at se ud, som om de gør det.
Titel og bagsidetekst refererer alene
til Bali-delen. Uanset det, læses »Ja-
kob« med den største fornøjelse,
hvor ikke mindst Grønlandsdelen
står stærkt. Flemming Jensen har et
veludviklet blik for det satiriske og
skriver velgørende ondt om mange
af tidens idiotier. Vigtigst er dog
hans udtalte solidaritet med sine to
hovedpersoner.

Flemming Jensen: Jakob. Roman.
688 s. 299,95 kr. (Lindhardt og
Ringhof)

Henrik Tjalve, 
Dagbladenes Bureau

red@dagbladene.dk

To romaner
som én

FLENSBORG. Kabarettisten Kai
Spitzl tager fredag den 3. septem-
ber turen fra Rhinlandet til Flens-
borg, hvor han på Altes Gymna-
sium optræder med sin »Spitzl-Ka-
barett«.

Bag kabaretten står tre unge,
Maximilian Reimer, Henning Chri-
stian Ruge og Till Krueger, og ka-
baretten er en del af de afslutten-
de prøver på uddannelsen »Junior
Manager«, en privat uddannelse,
som tilbydes af industri- og han-
delskammeret i Flensborg.

Med afviklingen af kabaretten
har de tre skullet bevise, at de
magter alt det organisatoriske bag
afviklingen af et større offentligt
arrangement, herunder sponsora-
ter, reklame og marketing.

Kabaretten begynder klokken
19. Billetter kan købes i forsalg i
blandt andet turistkontoret i Eu-
ropahaus for 12 euro og otte euro
for studerende og skoleelever. Ved
indgangen er prisen 13,50 euro.

(FlA)

Kabaret på Altes
Gymnasium i Flensborg

KVÆRN. Musikeren og komponisten
Richard Wester fra Stenbjergkirke er
klar med et nyt projekt.

Med i Westers »Medea Art Ensem-
ble« er blandt andre den blinde sanger
George Nussbaumer, der i 1997 re-
præsenterede Østrig ved Melodi Grand
Prx, Anne Hartkamp fra a cappella-
gruppen Vokaleros i Köln, pianisten

Rolf Hammermüller fra Berlin og dan-
skeren Charlotte Andersen, der bor i
Flensborg.

Det musikalske projekt kan opleves
tre steder i grænselandet. Først den
17. september klokken 21 på det tyske
mindretals samlingssted Knivsbjerg i
Sønderjylland, dernæst den 18. sep-
tember klokken 22 på friluftsscenen

ved ungdomshøjskolen på Skærsbjerg i
Angel og endelig den 19. september
klokken 18 i Slesvig Domkirke.

Billetter kan blandt andet  købes i
forsalg i Jugendhof Knivsberg, Ju-
gendhof Scheersberg og boghandlen
Liesegang i Slesvig. (FlA)

Musikalsk udgave af Medea

Koncerter i
Sønderborghus
SØNDERBORG. Sønderborghus
har en håndfuld koncerter på
programmet i den kommende tid. 

Lørdag den 4. september klok-
ken 21 kommer det færøske band
The Dreams og præsenterer num-
re fra det nyeste album, »Revolt«.
Torsdag den 9. september klokken
20 spiller to danske bands som et
led i bandudvekslingsprojektet
Plekter, der skal hjælpe danske
bands i vækstlaget til at komme
ud og spille. »Dance With Dirt«
fra Aalborg og »The Last Choosen
Boy« fra Odense spiller rock’n’roll
og indierock.

Fredag den 10. september klok-
ken 21 byder Sønderborghus på
en kulturcafé, hvor lokale musi-
kere kan optræde med deres eget
materiale. Scenen er åben, og
hvis man er i det spontane hjørne
og tager en guitar med, så er en-
treen betalt.

Lørdag den 11. september præ-
senterer orkestret The Sweet Re-
mains fra USA akustisk folkrock.
Det foregår på Black Spot-scenen
klokken 21.

Samme aften er der på den
store scene i Sønderborghus kon-
cert med Mike Tramp, der trådte
sine musikalske barnesko i Ve-
sterbro Ungdomsgård og deltog
med gruppen Mabel i Dansk Me-
lodi Grand Prix i 1978. Mike
Tramp kommer med sit band »The
Rock’N’Roll Cirkuz«. (FlA)

Børneopera med
gys og grin
AABENRAA. Undergrundens Mu-
sikteater kommer søndag den 5.
september til Aabenraa med fo-
restillingen »Trold kan tæmmes«
for børn mellem tre og ote år.
Operaen handler om  trolde og
prinsesser og byder på gys og
grin. Forestillingen vises klokken
11 i NygadeHuset.

Fra klokken 9.30 til 14.30 er
der kreative værksteder og ryt-
misk workshop for børn. Entre til
alle aktiviteter inklusive teaterfo-
restillingen er 20 kroner. (FlA) Kai Spitzl kommer den 3. september.


