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Fødselsdag. Tønder
Festival er med sine
30 år blevet rigtig
voksen. Nu står fes-
tivalen over for store
investeringer.

TØNDER Festival modta-
ger hvert år 1,4 millioner
kroner i støtte fra sponso-
rer. Samtidig får festivalen
en masse billig hjælp fra
lokale firmaer og hånd-
værkere - en hjælp, der
vanskeligt kan gøres op i
penge.

- Behovet for støtte bli-
ver dog ikke mindre i
fremtiden - tværtimod. Vi
står over for store investe-
ringer, blandt andet i mere
moderne sceneudstyr, sag-
de formanden for Tønder
Festival Fond, Karsten
Sauer, da han bød velkom-
men til festivalens 30 års
jubilæumsreception i mu-
sikerbaren.

Samtidig fastslog han, at
Tønder Festival har nået
loftet. Med cirka 27.000
gæster til de officielle kon-
certer og formentlig dob-
belt så mange gæster til alt
dét, der foregår uden om i
Tønder by, har kan hver-
ken Tønder Festival eller
Tønder by bære mere, sag-
de Karsten Sauer.

1800 frivillige medhjæl-
pere knokler for, at festiva-
len kører, men de knokler
med glæde. Karsten Sauer
glædede sig også over det
flotte renommé, som Tøn-
der Festival har blandt
folk-musikere verden over,
i Canada, USA, Irland,
Skotland, England, Spani-
en og Skandinavien.

- For mange musikere et
det blevet et must at kom-
me på plakaten i Tønder.

Her møder de andre folk-
musikere under uformelle
former, øl og musik, sagde
Karsten Sauer.

Tønder Festival begynd-
te som en meget løst orga-
niseret festival med ølfla-
sker, islændersweatere og
hippier i den lille Visemøl-
le for 30 år siden. Her er
kun plads til et par hun-
drede mennesker. Siden er
den vokset med otte store
spillesteder spredt rundt i
marskbyen. Største spille-
sted er Telt 1, hvor der er
plads til 2200 mennesker.

Hans Chr. Davidsen

Tønder Festival får
brug for mere støtte

Støtte. Efter tre år med vi-
gende salg drikker vinglade
skandinavere atter masser af
kroner hjem til Tønder Festi-
vals kasse. Vinen fra Chile
ser ud til at have ramt plet.

TØNDER. Efter et par år med ned-
adgående salg er Tønders festivalvin
atter på vej frem. Græsenkøbmænd-
ene i Sønder Løgum, Aventoft, Har-
reslev og Flensborg regner i år med
at runde de 300.000 solgte flasker ef-
ter sidste år salg på 240.000.

Dermed er de tæt på at kunne afle-
vere 400.000 kroner til Tønder Festi-
val, oplyser købmand Dieter
Schmidt fra Storkøb i Sønder
Løgum.

- Vi har haft et vigende salg de se-
neste tre år, især på grund af prissi-
tuationen. Konkurrencen med de
øvrige vine har været stor, erkender
Dieter Schmidt, der nu glæder sig
over, at salget er vendt.

I 17 år har festivalvinen, og Dieter
Schmidt understreger, at det skal
være »folkets vin«. Her skal ikke
være noget med fornemme vineks-
perter, der udvælger vinen. Grænse-
købmændene inviterer hvert år et

gennemsnit af befolkningen til at
smage på de vine, som købmændene
i første omgang har udsøgt.

I år faldt valget på en rød Prado de
Chile produceret på Cabernet-Sau-

vignon-druen og en Sauvignon
Blanc.

En god forretning for grænse-
købmændene og en god indtjening til
Tønder festival. Bestillingerne på
seks flasker for 80 kroner kommer
ikke blot fra festivalfolket i Tønder,
men også fra liebhavere i hele Skan-
dinavien.

- Vi grænsekøbmænd er jo også en
konkurrent for handlen i Tønder,
men her gavner vi jo hele området,
og netop Tønder Festival har en
uvurderlig betydning for regionen,
siger Dieter Schmidt.

Vinen sælger dog ikke sig selv. Der
bruges mere bruges mange penge til
markedsføring, annoncer i de store
danske aviser og til reklamespots i
tv.

Hans Chr. Davidsen

Festivalvinen er på vej tilbage

Sækkepibe. Man be-
høver ikke at være
skotte for at kunne
spille sækkepibe.
Det specielle instru-
ment har også gode
kår i den frivillige
musikundervisning
på Frederiksberg.

TØNDER. Københavneren
Stig Bang-Mortensen blev
hængende i Tønder, fordi
han blev forelsket i en
sydslesviger.

Han kom engang til Hag-
ge’s Musik Pub for at spil-
le, men endte som fast in-
ventar og er nu spilleste-
dets lydmand.

I mange år har han beha-
get de mange ventende i
årets billetkø med sække-
pibemusik. Det sker hver
lørdag morgen, når billet-

salget til Tønder Festival
begynder, og de hundrede-
vis af gæster står i en kilo-
meterlang række fra Hag-
ge’s Musik Pub og langt
ned ad Kongevej i Tønder.

Tønder Festival fylder 30
år, og det blev fejret med
en fødselsdagsreception i
det ellers så hemmelige
telt, hvor normalt kun fes-
tivalens musikere og med-
hjælpere har adgang: Mu-
sikerteltet på festivalplad-
sen syd for Tønder by.

Her var Stig Bang-Mor-
tensen - pæredanskeren og
københavneren - indbudt
til at servere sækkepibe-
musik som en anden skot-
te. Og han blæste og
blæste, så kuløren steg
ham til hovedet.

- Det er jo et meget fy-
sisk instrument, og luft-
fugtigheden var høj med
de mange mennesker inde i
teltet, forklarede han sig
bagefter.

Der var engang, Stig
Bang-Mortensen drog til
Skotland og Irland hvert
år for at spille sækkepi-
bemusik. Det blev endda
til en solokoncert på He-
briderne. »Noget der lyder
flottere nu bagefter«, in-
drømmer han med et
skævt smil.

Som at køre på cykel
Sækkepibespillet har han
såmænd lært i den frivilli-

ge musikundervisning på
Frederiksberg. Her er han
ifølge egne oplysninger
vist nok den eneste, der er
gået igennem med sække-
pibe som specialet.

- At lære sækkepibespil
er ligesom at lære at køre
på cykel. Når først balan-
cen er der, så er den der
også. På sækkepiben skal
man puste og trykke sam-
tidig med, at man styrer
fingrene op og ned. Det er
flere ting på én og samme
gang, men når først balan-
cen er der, så tænker man
ikke over det længere, si-
ger Stig Bang Mortensen.

Og så skylder vi læserne
at fortælle, hvem den bed-
re halvdel fra Sydslesvig
er. Det er væveren Susanne
Tappe, der oprindelig
kommer fra Læk, men som
i dag lever af sin væve-
kunst i Tønder.

Hans Chr. Davidsen 

Han elsker sin sæk
Mobilredaktionen
Tlf. 0461 5045 131

Den krymper ikke
TØNDER Festivals chef, Carsten Panduro, fik en
trøje fra Canada, som han har haft en godt øje til i
flere år. Carolyn Sutherland fra Stewart Park Folk
Festival var spændt på, om chefen kunne passe
trøjen.

Til lykke Tønder
TØNDER Festival fylder 30 år. Fødselsdagsgaven
fra det lokale øldepot var friske forsyninger leveret
på en gummiged. En gave, der vakte glæde.

Hver gang det siger »plop«,
ryger der penge i Tønders fes-
tivalkasse. Dieter Schmidt og
kollegerne ser ud til at have
ramt folkets smag i år. (Foto:
Lars Salomonsen)  

Hvis man er blegfiset, skal man blot spille sækkepibe. Det er Stig Bang-Mortensen et bevis på.
(Foto: Lars Salomonsen)  

- Festivalen har nået loftet,
siger Karsten Sauer fra
Tønder festival Fond.

(Foto: Lars Salomonsen)


