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Kløften Festival. Modne
damer svinger med skot-
ter. Firserfreaks forsøger
at sætte fut i nye genera-
tioner. Og en tidligere mi-
litærnægter er i selskab
med biskopper og direk-
tører. Kløften Festival i
Haderslev er i fuld gang.

HADERSLEV. Generationerne
var skiftet ud på førstedagen til
årets Kløften Festival. Sidste år
stod Nephew på scenen i Hader-
slev torsdag aften.

I år var det Moonjam, One Two
og Runrig - og især skotterne
kan den kunst at få fat på dem,
der også kunne være mor og far
til alle de studenter, der netop er
sprunget ud. Selv om dem uden
rynker også sagtens kunne tage
del i den fest, som skotterne
skabte (skottter er ikke helt
dækkende: Forsangeren Bruce
Guthro skiller sig ud fra flokken
ved at være canadier).

Helt ro på drengen var der ikke
bag scenen, før Runrig skulle på.

En halv time før start var bandet
endnu ikke dukket op. Instru-
menterne, de stod der - endda
spilleklare på scenen, men musi-
kerne rullede først ind i Kløften-
parken klokken 22. Klokken
22.30 skulle de på.

Bandets manager, Steve Cullin,
tog den dog med ro:

- Vi kender jo vejen til Hader-

slev. Det er femte gang, vi er her.
Danmark er altid et godt land at
spille i. Her føler vi os hjemme,
sagde han i skurvognen, hvor der
var vingummibamser på bordene
og sødmælk til musikerne.

Første gang Runrig spillede i
Kløften var i 1997. Det var i øv-
rigt den sidste koncert, bandet
gav med Dunnie Monroe som

forsanger.
Efter besøget i Haderslev pro-

klamerede han, at han ville stille
op til valget til det skotske par-
lamentsvalg med det mål at få
Skotland gjort uafhængig. Han
kom ikke ind, og Skotland er sta-
dig en del af Storbritannien.

Drøn på sækkepiben
Men Runrig spiller videre for
fuld udblæsning - og det skal
forstås bogstaveligt. For når Mal-
colm Jones først begynder at
blæse i sækkepibe, så sker der
ting og sager. Ikke kun på sce-
nen, men også på de forreste
rækker, hvor modne damer svin-

gede til Bruce Guthros sang. Og
mange af dem var kommet lang-
vejs fra. Rundt omkring på festi-
valpladsen hørte man tyske glo-
ser og skotsk højlandsaccent.

Runrig har specielt i Tyskland
et trofast publikum, der er klar
til at køre langt for at høre sidste
nyt - og alt det gamle oveni. Og
de fik det hele i Kløften - og na-
turligvis også nummeret »Scan-
dinavia«, som man i dag sågar
kan købe som ringetone til sin
mobiltelefon.

14 års pause er slut
En anden tråd kunne også træk-
kes tilbage til Kløften Festival
for 11 år siden.

Dengang måtte Cæcilie Norby
aflyse, fordi hun var kommet til
at sætte krydset et forkert sted i
kalenderen. Nu stod hun her til-
bage i den gamle OneTwo-forma-
tion sammen med Nina Forsberg.
Bandet med de to nydelige for-
sangere fik et comeback sidste år
- efter 14 års pause.

I mellemtiden har Cæcilie Nor-
by for alvor slået sig løs inden
for jazzen, hvor hun har banket
sit navn fast som solist. For Nina
Forsberg har de melemliggende
år været mere turbulente. I 1998

Skotter og sangsøstre

Bruce Guthro kender efterhånden vejen til Haderslev. Han har dog ik-
ke været med til Kløften Festival alle fem gange.

Bruce Guthro - den eneste canadiske hane i kurven - spiller solo. Så skal der gang i slagtøjet. Runrig er ankommet.

Skotske Runrig var lige, hvad
der skulle til for at tænde op
under damerne på første ræk-
ke. (Fotos: Hans Christian 

Davidsen)
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