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Kongeligt besøg.
Prinsesse Marie stor-
smilede, da hun var
med til den oficielle
åbning af Tønder 
Festival.

TØNDER. Prinsesse Marie har i
flere år traditionelt åbnet
Tønder Festival. Prinsessen er
nemlig protektor for festiva-
len.
I år var det en ekstra glad

og gravid prinsesse Marie, der
fredag var med til åbningen
af Tønder Festival, og glæden
over graviditeten var ikke til
at skjule.
I tirsdags kunne prinsesse

Marie og prins Joachim for-
tælle danskerne den gode ny-
hed, som de begge har båret
på i et stykke tid - nemlig at
der til januar kommer endnu
en prins eller prinsesse til ver-
den i det danske kongehus.
Fredag var så dagen, da det

for første gang var muligt at
få en kommentar om den
kommende familieforøgelse.
Det foregik, da prinsessen be-
søgte Tønder Festival. Og selv
om prinsesse Marie besøgte
festivalen i sin egenskab af
protektor, svarede hun allige-
vel velvilligt på spørgsmål om
sin graviditet.
- Jeg er så glad og vi glæder

os rigtig meget, smilede prin-
sessen, mens hun blev vist
rundt på festivalpladsen.

Prins Joachim havde allere-
de tirsdag meddelt, at han na-
turligvis ønskede sig et sundt
og velskabt barn, men at han

da ville se velvilligt på det,
hvis parret blev velsignet med
en pige.
- Hvad har min mand sagt?,

grinede hun, inden hun kørte
videre til Schackenborg.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Gravid æresgæst

Interview. Burgere, fad-
bamser, larm i gaden og
gode tilbud på gågaden.
Det er alt sammen for -
ståeligt, siger den tidligere
Roskilde-chef Leif Skov.
Men det tager fokus væk
fra det væsentlige, mener
han.

TØNDER. Han kalder sig selv »en god
ven af Tønder Festival«.
Den mangeårige høvding for Ros-

kilde Festival, Leif Skov, var i week-
enden nede i det sydvestligste hjørne
af Danmark for at besøge sin gode
ven. Om vennen siger han, at den
har et stort potentiale som vel dår-
ligt nok er helt udnyttet endnu. Men
at der også er lidt for mange parasit-
ter, der er med til at tage opmærk-
somheden væk fra festivalen.
- Tønder Festival er måske et rigtig

godt bud i en moderne tid. Det er
akustisk og håndskabt musik i en tid,
da meget ellers skal være så blank-
poleret. Det er unikt, at én mand kan
sidde alene på scenen med sin guitar
og tryllebinde mennesker i en hel ti-
me - med en så lille distance mellem
kunstner og publikum, siger Leif

Skov, da Flensborg Avis møder ham i
pausen mellem en af koncerterne i
Tønder.
Musikverdenen i dag er i en sym-

biose med medierne spundet ind i en
jagt på nye rekorder, priser, salgstal.
Leif Skov efterlyser større fokus på

selve musikken, og her mener han,
Tønder Festival har en fordel i for-
hold til andre festivaler og musikbe-
givenheder.
- Tønder har noget meget umid-

delbart, som man ikke finder på de
mere teknologibaserede festivaler.

Der ligger måske en opgave i at for-
midle det noget mere, end tilfældet
er i dag. Festivalen har ikke altid haft
nemt ved at trænge igennem i medi-
erne, der ligger under for seer- og
lyttertal. Men så er det glædeligt, at
det lykkes nogle medarbejdere at få
hul igennem til ledelsen, siger Leif
Skov - og hentyder til P4-værten
Alex Nyborg Madsen, der lavede di-
rekte radio fra festivalen.

Fadøl, pop og panfløjte har

intet med festivalen at gøre
Ifølge den tidligere Roskilde-chef
kunne  Tønder Festival sagtens sælge
flere end de godt 25.000 billetter, 
festivalen ligger på. Leif Skov mener,
at gaderne i Tønder i festivaldagene
er fyldt med alt for meget gøgl, der
tager opmærksomheden væk fra es-
sensen: Festivalen.
- Det indre Tønder er i festivalda-

gene fyldt med handelsstandens til-
bud, fadøl, popmusik og indianere,
der spiller på panfløjte. Det er noget
rod, og det meste er noget crap. Jeg
fortænker ikke, at handelslivet denne
ene weekend om året benytter mu-
ligheden for at få skabt ekstra om-
sætning, men det tager fokus væk
fra festivalen. Og det har i virkelig-
heden intet med festivalen at gøre.
Den største støtte, man i Tønder vir-
kelig kunne give festivalen, er at ta-
ge alt dette væk fra gaderne - den
støtte ville være langt, langt mere

værd end en økonomisk støtte på en
halv million kroner fra kommunen,
siger Leif Skov.

Middelmådige tilbud
Tønder Festival er ikke en musik -
festival i almindelig forstand, hvor
man køber billet, og så ellers er inde
på en stor festivalplads, hvor man
kan vælge den koncert, der lige fal-
der én ind. Det er mere en koncert -
række, hvor man på forhånd køber
billet til hver enkelt koncert. 
- Festivalen trækker tusindvis af

mennesker til byen. En meget stor
del er gæster, der ikke har billet, og
som derfor blot tager en tur gennem
byen og benytter sig af de gratis,
men middelmådige tilbud, der er her.
Det giver alt sammen en god omsæt-
ning, men man kunne give Tønder
Festival en uvurderlig offentlig op-
bakning ved at fjerne alt det gøgl,
der er i gaderne - og i stedet for
banke flere ressourcer ind i selve 
festivalen, siger Leif Skov.
Han mener, det vil kunne udvikle

festivalen, så den står stærkere i pro-
fil og sammenligning med andre fe-
stivaler.
- Tønder skal jo ikke blot sammen-

ligne sig med andre festivaler i Dan-
mark, men med festivaler og musik-
begivenheder i Europa og USA. Man
skulle i Tønder sætte sig ned og tale
om dette problem, siger han.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Garvet festivalmand: Væk med alt det gøgl

- Jeg kan godt forstå, at de handlende i Tønder benytter sig af at få ekstra
omsætning, når der er festival. Det er bare ikke særlig gavnligt for den offici-
elle del af Tønder Festival. Alt det crap i midtbyen tager opmærksomhed fra
det essentielle i festivalen, siger Leif Skov, der var medlem af ledelsen i Roskil-
de Festival i 30 år.
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Et par glade spillemænd bød velkommen til prinsesse Marie, der er protektor for Tønder Festival.
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Alex Nyborg Madsen var på
TØNDER: P4-værten Alex Nyborg Madsen (til venstre)  sør-
gede for, at radiolytterne hjemme i de danske stuer også
kunne få lidt af stemningen på Tønder Festival med. Sam-
men med »DR P4 festivalholdet« rykkede han ind i jamtel-
tet ved hovedindgangen til festivalpladsen. Tidligere har
arrangørerne, festivalgæster og folk-fans klaget over
Danmarks Radios manglende dækning af festivalen, men
det kan de ikke gøre i år med »Madsen live«.

hcd@fla.de

Vejret slog pludselig om
TØNDER. Fredag eftermiddag så der sådan ud på festival-
pladsen syd for Tønder by. Men blot en time senere trak
sorte skyer ind over marsken og sendte kaskader af vand
ned over græs og telte. Senere kom der lyn og torden, og
pludselig var der mere brug for gummistøvler end sanda-
ler.
Samlet set faldt der i de fire festivaldage 50 millimeter

nedbør. Det historiske gennemsnit for hele august lyder på
78 millimeter. Ifølge DMIs vagtchef, Michael Skelbæk, var
det sommeren, der sluttede. hcd@fla.de
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