
TRADITION: Når foråret
kommer til det nordlige Als,
mødes kvinderne til en
frokost i det store festtelt
på Luftes Plads.

Af Holger Jepsen
Tlf. 7342 5118,b.Qj~v.dk

D e spilder ikke tiden. Kvinder-
ne på Nordals. Klokken er
kun lige blevet 14, da de før-

ste stiller sig op på bænkene og
synger med på Tip Top Partybands
byfest-telt-repertoire. Siden 1983
har der været damefrokost i det
store festtelt under Fest-i-By i
Nordborg. 343 piger, kvinder og
damer i alle aldre og skikkelser
har nu fire en halv time for sig selv.
Altså helt uden drenge, mænd og
herrer. De må først komme ind i
teltet efter klokken 18.30, og det er
da helt sikkert, at herrerne vil være
der. Som fluer om et stykke suk-
ker.

- Når her er så mange piger, så
er der også mange mænd, der liiiii-
ge skal en tur i byen, siger Erik
Raun Jensen.

Han er formand for det udvalg,
der laver damefrokosten.

Sammen med 40 andre herrer
iklædt hvide skorter - mange også
med røde butterfly - betjener han
kvinderne en hel eftermiddag.
Med øl, vand og vin. Så meget de
orker. Stærk spiritus skal de betale
for, men de slipper med 250 kroner
per flaske, så der bliver langet godt
med vodka og røde sodavand over
disken denne store bedeeftermid-
dag.

Det er ikke hverdagskost for
ungkarlene i det nordalsiske at
rende ind i 350 festssemte, måske
berusede kvinder. Det sker vel el-
lers kun til Nordals Musik Festival.
Så det kan nok være, at der bliver
vådbarberet og studset næsehår i
de nordalsiske ungkarlehybler fra
Holm over Stolbro til Lavensby lige
nu, mens kvinderne synger dansk-
top. Det kunne jo være i aften,
mand ...mødte den eneste ene.

- Men mange af pigerne mødes
jo allerede til brunch om formidda-
gen, så det er jo ikke alle, der hol-
der til langt ud på aftenen eller nat-
ten, siger Hanne Petersen, der og-
så i år er konferencier.



D a de fem mænd i orkestret
kommer på scenen. har de
ikke ret meget tøj på. De

render dog ud og skifter.
- Men jeg har lovet at sige. at de

kan pakkes ud igen efter klokken
halv to i nat,., .• siger Hanne Peter-
sen under enorme jubelscener. 300
kroner for mad og fri bar. Det er til
at hitte ud af.

Det bliver skrålet med på »Som-
mer-sommer og sok »Det ham-
mer-hammerfedt«, »Sikken fest.,«
og »Så går vi til enke bak

- Er der nogen. der ikke har
trusser på? Råber en af musikerne.

- Iaaaaaaaah, lyder brølet fra
halvdelen af kvinderne. Det er el-
lers mere vejr til de uldne under-
bukser. men hvem tænker på den
slags detaljer. når musikken spiller.
og man danser hastigt forbi?

Damerne får lov at få mikrofonen
af de tændte musikere - og her
sang Malene - Sys Bjerres sang

om ....Malene:
»Men nej. nu er det din tur til at

være alene ....For jeg ved da godt.
at du har knaldet Malene«,

D et er sidst på eftermiddagen.
men festen er først for alvor
begyndt. Der er længe til i

morgen. Kvinderne er toptændte
på en god og lang fest.

»Klokken var fem. før vores gæ-
ster gik hjem ....«,

Om et par uger er det damerne i
Sønderborg. der skal til frokost i
Sønderborg. Her kommer omkring
1000 kvinder til fest. så potentialet
er der for byens ungkarle. Det er
bare med at få bestilt tid hos frisø-
sen.

Juhu - det
er bare en

bar røv!



"

Nårhererså .
mange piger, så er

der også mange mænd, der
liiiiige skal en tur ibyen.

Erik Raun Jensen,
formand for damefroko-

studvalget under Fest-i-By

FOTOS: CLAUS THORSTED Malene sang om Malene. Vi kan lige så godt tå det overståeLMusikerne smed tøjet med det samme. Til
gengæld var der ingen stripper i år.



Stemning på bænkene i festteltet fra første sekund. Du er sgu så skøn. Duskal have et kys.


