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Tønder Festival. 13
danske kunstnere
mindes amerikansk
protestsanger med
gendigtning og ny-
fortolkninger på
cd’en »Woody på
dansk«. Den blev
præsenteret på Tøn-
der Festival i weeken-
den.

TØNDER. Det er 100 år siden,
at den amerikanske singer-
songwriter Woody Guthrie
blev født. Det markerer 13
danske kunstnere med udgi-
velsen af en cd, hvorpå de
gendigter og nyfortolker ame-
rikanernes kendte sange. De ti
af dem var til stede på Tønder
festival, hvor de i weekenden
præsenterede albummet.
»Woody Guthrie på dansk« er
udkommet på Millstream Re-
cords, der også har hjemme i
Tønder.
Pladeprojektet er 100 pro-

cent ufinansieret. Der er ikke
kommet en eneste støttekro-
ner fra sponsorer eller fonde,
og det er bare helt i Woody
Guthries ånd, mener Poul-
Henrik Jensen fra bestyrelsen i
Tønder Festival Fond.
- Mig bekendt havde Woo-

dy Guthrie aldrig noget plade-
selskab, og han skrev og ud-
gav alligevel over 1000 san-
gen, sagde Poul-Henrik Jen-
sen, da cd’en blev præsenteret
ved en reception på Museum
Sønderjylland i Tønder - lige
uden for Tønder Festivals ho-
vedindgang.
- Har man en god idé, skal

man bare gå i gang. Men det-
te her var ikke sket, hvis ikke
der havde været 13 musikere,
der havde arbejdet næsten
gratis. Hvis nogen er i tvivl om
valget af kunstnere, kan jeg
bare sige, at kravene har væ-
ret beskedne. Det er musikere,

der har en guitar, en landevej
og en dagsaktuel sang, sagde
Poul-Henrik Jensen ved præ-
sentationen i Tønder.

Fødi i Allan Olsens bus
Med på cd’en er Erik Grip, Mi-
chael K, Laura Mo, Gry Harrit,
Allan Olsen, Jens Lysdal, Ben-
ny Holst, Søren Krogh, Arne
Würgler, Hans Theessink, Niels
Hausgaard, Channe Nussbaum
og Laura Illeborg.

Ideen blev født på bagsiden
af Allan Olsens bus. Her fandt
passagererne - og Poul-Henrik
jensen var én af dem - ud af,
at ingen havde taget initiativ
til på plade at markere Woody
Guthries 100 års fødselsdag.
Bob Dylan og mange andre af
de store var blevet husket,
men protestsangeren Guthrie
noget overset.
- Allan Olsen var med det

samme med på den. Han var

så den sidste, der afleverede,
spottede Poul-Henrik Jensen -
mens Allan Olsen måtte lægge
øren til.

Guthries efterkommere
Fælles for de 13 kunstnere er,
at de bygger videre på Woody
Guthries traditioner. Med sin
evne til at udtrykke sig i enk-
le, både poetiske og skarpt
tidskommenterende sange og
en stærk solidaritet med sam-
fundets nederste lag anses
han for at være den enkelt-
person, der har haft størst be-
tydning for 1960ernes ameri-
kanske folkemusikbevægelse.
Mange af hans sange er stadig
folkeeje, mest kendt er nok
»This Land Is Your Land«, skre-
vet i protest mod Irving Ber-
lins »God Bless America«.
Wooy Guthrie døde i 1967,

otte år før den første Tønder

Festival blev afholdt. Hans
søn, Arlo Guthrie, har dog fle-
re gange været med på festi-
valen. Også i år. I aftes gav
han koncert i telt 1 med børn
og børnebørn.
- De danske sangere, der er

med på cd’en, står alle på en
eller anden måde i gæld til
Woody Guthrie. De synger om
alt fra bankkrak over flygtnin-
ge til dansk krigsdeltagelse,
siger Poul-Henrik Jensen, der
har været med i produktionen
af cd’en.
Den kan købes ved Millstre-

am Records i Tønder, og og en
måneds tid er nogle af sange-
ne at finde på flere af de digi-
tale indgange, blandt andet
Spotify.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Helt i Woody Guthries ånd

Tønder Festival.
»Blueskaravanen«
gjorde holdt flere
gange ved Tønder Fe-
stival.

TØNDER. Ingen Tønder Festival
uden blues. I år var det dog
lettere sagt end gjort. Samti-
dig med festivalen i marsken
var der nemlig en konkurrent
ved Limfjorden: Den Blå festi-
val i Aalborg - en festival, der
har specialiseret sig i blues.
Flere bluesmusikere var dog

parate til at tage turen fra
den ene ende af Jylland til
den anden. »Blueskaravanen«
var navnet på en busfuld
blues musikere, der spillede i
festivalens ny Spejltelt tors-
dag, fredag eftermiddag og
nat samt lørdag eftermiddag
og nat.
Med på holder var H.P. Lan-

ge og bandet The Delta Con-
nection, Paul Banks, Kenny
Brown, Peter Nanade, Tim Lot-
har, Svante Sjøblom, troels
Jensen, Mik Schack, Paul Ju-
nior og Jens Kristian Dam -
hver gang i nye konstellatio-

ner og sammenhænge.
Både musikalsk og publi-

kumsmæssigt blev »Blueskara-
vanen« en stor succes. Lørdag
eftermiddag dannede der sig
en megalang kø foran Spejl-

teltet.
I Spejlteltet er der kun plads

til 350 mennesker. Udenfor
stod på et tidspunkt godt 200
og ventede på at komme ind.
Mange gav op og gik et andet

sted hen. Nogle væbnede sig
med tålmodighed og slap ind
efter lidt ventetid.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

En bus fuld med bluesmusikere

TØNDER. Der er snart ikke det
sted, hvor det er tilladt at ry-
ge. Sådan vil mange rygere
sikkert betragte situationen i
dagens Danmark. Ét sted på
Tønder Festival var det dog
tilladt at pulse løs lige så tos-
set, man ville. bare det var på
cigarer.
»Rygning forbudt - gælder

kun cigaretter« stod der ved
bardisken på den ny Rom &
Cigar-bar - et af de nye ånde-
huller (hvis man må bruge det
udtryk i den forbindelse....) på
Tønder Festival. Et lille hjørne
med en speciel service og
hygge for gæsterne.
I Rom & Cigar-bar kunne

man for 100 kroner få en rig-
tig fed Monte Cristo-cigar im-
porteret fra Cuba og for yder-
ligere 60 kroner et glas vellag-
ret rom. Ved baren var der og-
så borde og sofa-arrangemen-
ter, hvor gæsterne kunne spil-
le skak, kort eller domino. Og
atmosfæren i baren må kun
oses til at cigarblade.
- Cigarrygerne vil ikke have,

at tobaksrøgen blandes op
med røg fra cigaretter, fortæl-
ler lederen af cigarbaren, C. C.
Rasmussen. hcd@fla.de

3700 til
skolekoncert
TØNDER Festival holdt i år den
største skolekoncert, festiva-
len nogensinde har arrange-
ret. 3700 skoleelever fra Dan-
mark og Tyskland hørte kon-
certen, og det var blevet mu-
ligt med den ny open air-sce-
ne. Tidligere har der kun kun-
net presses godt 2500 elever
ind til koncerterne i festiva-
lens store telt, Telt 1.
Eleverne fra Sønderjylland

og Sydslesvig hørte blandt an-
dre Lukas Graham, som tyde-
ligvis var den, de kendte
bedst. Desuden spillede Hud-
son Taylor fra Irland. 

hcd@fla.de

Ingen tisseri 
i Tønder 
TØNDER. Igen i år skred or-
densmagten hårdt ind over
for festivalgæster, der ladede
deres vand på steder, der ikke
er beregnet til det.
En 22-årig lokal mand blev

natten til søndag stoppet af
politiet, da han stod og urine-
rede op ad en mur i Østergade
i Tønder. Politiet har dermed
en praksis, der adskiller sig fra
for eksempel Roskilde, hvor
tisseri i mange år er blevet to-
lereret. hcd@fla.de

Ryg bare løs
på cigaren

Nogle af de musikere, der medvirker på pladen, var til stede i Tønder ved præsentationen. Fra venstre er det Michael K, Benny Holst,
Hans Theessink, Allan Olsen, Poul-Henrik Jensen fra Tønder Festival Fond, Arne Würgler, Gry Harrit, Søren Krogh, Erik Grip og Laura
Mo. Niels Hausgaard gik sin vej inden fotograferingen.

FOTO: HANS CHRISTIAN DAVIDSEN

Med på blues-holdet i Spejlteltet lørdag eftermiddag var Paul Junior på kontrabas, Kenny Brown
på guitar, Jens Kristian Dam på trommer og H.P. Lange på steelguitar.

Det er musikere, der har
en guitar, en landevej og
en dagsaktuel sang.

Poul-Henrik Jensen, 
Tønder Festival Fond
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Prinsesse
Marie på
besøg
TØNDER. Prinsesse Ma-
rie er protektor for Tøn-
der festivalen og be-
søgte i går eftermiddag
festivalen, hvor hun
blandt andet hørte Cei-
lidh-koncerten i telt
med The Bonny Men,
Heidi Talbot Trio, I Draw
Slow med flere.
Prinsessen blev mod-

taget af formanden for
Tønder Festival Fond,
Karsten Sauer og kom i
en personlig samtale
med de unge fra den
berømte amerikanske
Guthrie-familie. Det
skete kort før, familien
gav en den store afslut-
tende koncert i Telt 1 -
en koncert som marke-
rede Woody Guthries
100 års fødselsdag.
Under sit besøg fik

prinsesse Marie mere at
vide om Tønder festi-
vals ny opbygning.

Hans Chr. Davidsen
hcd@fla.de


