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ger Erik Kock.
Han glædede sig over, at festivalpladsen

trods alt befinder sig på den jyske østkyst,
og at Kløften midt i Haderslev udgøres af
en stor fordybning.

- Havde det været på vestkysten, så hav-
de det været helt gal, siger Erik Kock, der
har fået luftet ørerne de seneste dage.

Der var der også mange, der fik luftet
ørene, da torsdagens andet store band
skruede tiden tilbage til starten af 1990er-

ne. The Sandmen er genopstået fra de dø-
de og fyrede nogle hårdkogte fortræffelig-
heder af.

Sidste år lod den københavnske kvartet
pludselig høre fra sig efter 12 år med stu-
diealbummet »White Trash Red Front«.
The Sandmen blev opløst i 1995, men spil-
lede en surprise-koncert på Skanderborg
Festival i 1996.

Desperation og lidelse
I 2003 blev bandet gendannet og spillede
sig hurtigt tilbage til gamle dages top-
form. Den oprindelige guitarist Sam Mit-
chell døde sidste år, og selv om han kun
blev 56 år, så nåede han at spille mere
blues end de fleste. Hans uriaspost i ban-
det forvaltes nu af Stefan Moulvad. Men
forsangeren er den samme. Murerarbejds-
manden fra Amager, der har skiftet skeen
ud med en mikrofon.

Allan Vegenfeldt kom til Haderslev med
en hårdere lyd og en stemme fyldt med

desperation og lidelse - så megen lidelse,
at det ironisk nok næsten bliver til en ny-
delse at lytte til.

En kraftpræstation
The Sandmen leverede en kraftpræsation
med numrene fra det hårdstlående come-
back-album: »Wouldn’t Mind At All«,
»Don’t Push Me To Far«, »How Come« og
hvad de ellers hedder. Alle numre med en
herlig beskidt sound og bevis på, at The
Sandmen fortsat kan være med i toppen
af Danmarks bedste rockbands.

Det var dog mest de øldrikkende mænd
i 30erne og 40erne, der var kommet for at
høre deres gamle helte spille fortidens
klassikere. For ungdommen var The Sand-
men måske blot et opvarmningsband til
Nephew.

Tredje navn torsdag aften var den ny
hiphop-stjerne Johnson

Hans Chr. Davidsen

Så vanker der knippelsuppe - Nephews nummer »Ordenspoliti« apropos. To un-
ge fyre fra Haderslev sørger for ro og orden på festivalpladsen.

Ovenfor: Martin Nørskov og Jeanet-
te Torp fra henholdsvis Haderslev og
Padborg  fik lov til at være forelske-
de i tørvejr - en luksus for tiden.

Endelig! Sommerferien er
allerede kommet til Dan-
mark. Findes der en bedre
start end Kløften Festival? 
(Fotos: Hans Chr. Davidsen)

Til minde om Koppel
HADERSLEV. I fire uger har Søren
Brynjolf fra Viborg arbejdet på det
kunstværk, som netop er blevet af-
sløret i Kløften-parken i Haderslev.

Ud af en stor egetræsstamme har
han lavet et minde om afdøde Tho-
mas Koppel, som flere gange har
spillet på Kløften Festival med Sa-
vage Rose. Forsanger Annisette er
også skåret ud i træ i sine bare tæer,
mens Thomas sidder ved klaveret og
spiller. Foran står en skulptur af en
fan med en øl i hånden og nyder mu-
sikken. Skulpturerne står nu i Kløf-
ten, og de skal ikke kun nydes, men
også bruges. Børnene må nemlig
gerne kravle på dem.

LONDON. Ginger, Sporty, Posh,
Baby og Scary Spice har ikke
stået på en scene sammen siden
1998, men nu skal de igen sam-
les.

De fem britiske poppiger be-
gynder i december en verdens-
turné, som blandt andet vil føre
dem til London og Köln. Der bli-
ver altså ikke mulighed for at
skråle med på deres girl power
pop herhjemme. Nyheden blev i
denne uge leveret på et presse-
møde med de fem sangerinder -
Emma Bunton, Melanie Brown,
Melanie Chisholm, Victoria
Adams og Geri Halliwell - i

London. - Det her handler om at
fejre fortiden, om at nyde hinan-
den og vores fans. Det er enten
nu eller aldrig, sagde Ginger Spi-
ce eller Geri Halliwell i dag.

Siden 2001 har de fem sanger-
inder forsøgt sig som solokunst-
nere med forskellig grad af suc-
ces, men som gruppe nåede de at
sælge 55 millioner albummer.

Gruppen blev dannet i 1994, da
pigerne hver især besvarede en
annonce i magasinet The Stage
og da de alle fem blev samlet som
Spice Girlspladedebuterede de i
1996 med albummet, der bare
hed »Spice«. (FlA)

Spice Girls genopstår
LINKÖPING. To 14-årige tvillingsøstre fra USA
synger hyldestsange til Hitler og beskriver Rudolf
Hess som en fredelig mand. I næste måned optræ-
der de på svensk festival. Faderen har hagekors på
både bilen og bæltespændet, og moderen benytter
næsten enhver lejlighed til at sætte racistiske ideer
i hovedet på sine piger. Derfor er det ikke så under-
ligt, at søstrene Lynx og Lamb Gaedes fra USA
skriver sange med nazistiske over- og undertoner.

Nu kommer tvillingerne til Sverige og spiller
med deres band, Prussian Blue. Koncerten finder
sted 28. juli på Nordiska Festivalen, der har til for-
mål at samle mennesker fra Norden, så de kan ma-
nifestere deres etniske samhørighed.

- Vi vil bare værne om den hvide race, siger pi-
gerne, der i deres sange beskriver nazisten Rudolf
Hess som en fredelig mand /ritzau/

Nazi-sang i Sverige
KØBENHAVN. Sidste år fik Roskilde Festival et
usædvanligt stort overskud på 16 millioner kroner.
Derfor har Foreningen Roskilde Festival i år valgt
at give penge til en række humanitære projekter og
organisationer, som har brug for økonomisk støtte.

Læger Uden Grænser modtager en million kro-
ner til medicinsk nødhjælp til internt fordrevne fa-
milier i Darfur, Sudan. A Race Against Breast Can-
cer modtager en halv million kroner til forskning i
brystkræft. Amnesty International og Folkekirkens
Nødhjælp får henholdsvis 425.000 og 525.000 kro-
ner.

Blandt de øvrige modtagere er Rigshospitalets
Center for Torturofre, International Children’s
Trust, Dokumentations- og Rådgivningscentret om
racediskrimination, Foreningen Grønlandske Børn
og Ungdommens Røde Kors. /ritzau/

Støtte fra Roskilde

Havde det været på
vestkysten, så havde
det været helt gal.

”


