
FO
TO

S:
 H

AN
S
CH

RI
ST

IA
N
D
AV

ID
SE

N

FLENSBORG AVIS — Lørdag 25. august 2012 — 19KULTUR

Indgangen til Spejlteltet.

Tine Sørensen (til venstre): - Den ny festivalplads er fin. Britta Tejlmann: - Nej den er ej.

Den nye open air-scene i Tønder.

Cd’er i tusindvis - festivapladsen i Tønder er blevet inspireret af
Roskilde.

Hvem der drikker mest? Det er ham!

21-årige Anthony da Costa.

Meninger. To kvinder, der
begge bor øst for Storebælt,
kom til Tønder og oplevede
forandringerne på festival-
pladsen. Den ene synes godt
om alt det nye. Den anden er
skeptisk.

TØNDER. Festivalpladsen i Tønder er lavet
om. Gamle spisesteder er nedlagt. Nye er
kommet til. Nu spilles der ikke længere
kun i de velkendte telte, men også på en
ny open air-scene. Og der er kommet
hegn uden om hele pladsen. Hvordan ta-
ger publikum imod omvæltningerne på
en festival, der ellers har været kendeteg-
net ved traditionerne?

Tine Sørensen fra Kalundborg-egnen
og Britta Tejlmann fra Majbølle ved Saks -
købing har begge rødt hår og let til smil.
Men der hører enigheden også op. De nye
tider i Tønder betragter de fra hver sin
lejr. Tine Sørensen tager godt imod ny-
indretningen af festivalpladsen.

- Jeg synes, pladsen virker meget åben.
Lige nu kan jeg ikke finde »Høkeren«. Det
er jeg lidt ked af. Men »Pubben« er der jo
heldigvis endnu. det er positivt. Det er
rart, at man ikke længere skal gå rundt
med en ordentlig stak billetter, som man
skulle før, når man købte separate billet-

ter til hver enkelt koncert. Nu er et arm-
bånd nok, og det er praktisk, siger Tine
Sørensen.

Er blevet et tag-selv-bord
Hun er specielt vild med café-stemningen
i det ny Spejltelt.

- Jeg kan godt forstå, at Tønder Festi-
val gør noget for at appellere til flere un-
ge mennesker. De unge har vist ikke lige
været festiavlens stærkeste side de senere
år. Nu er festivalen blevet et tag-selv-
bord ligesom andre danske festivaler,
hvor man selv kan plukke de koncerter
ud, man vil gå til. Det kan måske være en
fordel for musikken. De mange barer og
arrangementer er måske lidt Roskilde-ag-
tige. Jeg var også på Roskilde i år og op-
levede store dele af festivalpladsen som
beskidt og fyldt med affald - ikke specielt
hyggelig. Det har jo netop altid været
Tønder Festivals stærke side, at den er
hyggelig, siger Tine Sørensen, der er i

Tønder for fjerde gang.
Mens Tine Sørensen er »for«, er Britta

Tejlmann »imod«. Men tilføjer dog, at hun
gerne vil bruge resten af festivalen til at
lade sig overbevise i mere positiv retning.

- Min umiddelbare reaktion er: Hvorfor
skal festivalen partout gøre noget for at
tiltrække de unge? De skal nok komme
selv - når de er blevet lidt ældre. Det vir-
ker som om, det hele bare skal gøres an-
derledes, bare for de unges skyld, siger
Britta Tejlmann.

Hun kan godt se charmen i, at man kan
gå fra koncert til koncert inde på festi-
valpladsen, men frygter at komme til at
skulle stå i lange køer for at komme ind
til koncerterne i det to »gamle telte«, Telt
1 og Telt 2.

- Måske er jeg bare stokkonservativ og
skeptisk over for forandringer. Men jeg
gider i hvert fald ikke stå i kø i en time
eller mere for at komme ind i teltene.
Open air-scenen mangler lidt af den inti-
mitet, der har gjort Tønder Festival til no-
get specielt.  Jeg kan godt frygte, at open
air-scenen bliver endnu et sted, hvor der
foregår et eller andet dernede på scenen
langt væk fra der, hvor vi står. Jeg mødte
en kvinde i toget på vej til Tønder. Hun
mente, det var vældig modigt af Tønder
Festival at byggen en open air-scene op
sådan som vejret har været de seneste
mange år, ler Britta Tejlmann.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

For og imod

Piger var engang så pæne.
Piben får en anden lyd, når
de er i byen i flok.

TØNDER. Er der noget så underholdende
som at møde en hel flok piger? Når først
de er alene i byen og i flok, så er der in-
gen kapelmester, der holder kammerto-
nen.

- Kom herover og tag et billede af os,
jubler de.

- Vi har kun fået to øl, siger de.
De er sørme ellers billige at have med i

byen. Havde de sagt, de havde drukket
syv-otte af slagsen, havde man troet
dem.

Det viser sig, at vi havner i kløerne på
en flok sygeplejersker. De siger, de skal
sove i en campingvogn, der tilhører den
enlige mand, der sidder med ved træbor-
det på festivalpladsen i Tønder. En far til
en af de modne kvinder.

- Nej, I skal ej, hævder han hårdnakket.
- De tager pis på dig, siger han til jour-

nalisten.
Der bliver sagt nogle ting, der ikke eg-

ner sig til at komme på tryk i avisen. Ikke
engang på kultursiderne.

De siger alle sammen så mange ting til

mig på samme tid, at jeg til sidst kaster
blokken ind  i midten af hun-flokken og
siger: - Find selv på en overskrift til artik-
len!

Og den bliver... »Fraukes sidste single-
nat med pigerne«. Frauke Lassen skal gif-
tes i Egernsund den 8. september og er til
Tønder Festival med et hold sygeplejer-

sker. Så begynder man at forstå dem. Ef-
fektive og flittige skal de være dag ud og
dag ind på deres arbejde. Så under man
dem gerne en fræk singlenat i hinandens
selskab - og vrister sig fri.

- Øh, nej tak til mere øl... jeg skal køre
hjem... Hans Christian Davidsen

hcd@fla.de

Fraukes sidste singlenat med pigerne

Måske er jeg bare
stokkonservativ.

Britta Tejlmann

”

Pas på, kære mænd! Frauke løfter glasset, og tonen er fræk.


