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Kløften Festival. Han var nede i
møget, laset i tøjet, sulten, tørstig
og fallit. Men John Mogensen
genopstod fra de døde i Hader-
slev - omend i lidt andre gevand-
ter. Og Kim Larsen sang om gam-
le hankatte og kvinder så søde
som honning og så rå som rive-
jern.

HADERSLEV. John Mogensen udsat for heavy
metal. Det er ikke lige i Viggo Schmidts smag.

Viggo Schmidt kommer fra Nørre Vilstrup
lidt uden for Haderslev og har »vel været - ja
hvor gammel var jeg dengang - en 25-30 år« -
da den rundmavede og langskæggede John
Mogensen satte sig tungt og solidt på dansk-
toppen. Ikke med almindelig pop, men med sin

helt egen pop-country-stil.
Hans sange kom ud af en hals,
der var i træning med Cecil. Der
røg også en hel del ind bag se-
lerne af både vådt og tørt. Men
John Mogensens tekster om bo-
degaernes fortabte sønner og
danskere, som de var flest, gik
rent ind - også hos Viggo
Schmidt i Nørre Vilstrup.

- Men det dér, det er da mere
spektakel end musik. Det bryder
vi os ikke om, siger Viggo
Schmidt - og kigger på sine
venner for at få deres accept. Det får han.

Tre biker-typer
På scenen i Kløften i Haderslev står »Den Dan-
ske Mafia« og sparker til klassiske sange af
John Mogensen med tung blues og metalriff.
»Der er noget galt i Danmark« og »Så længe jeg
lever« med tre biker-typer serveret med en
blanding af Metallica og Oktoberfest-stem-
ning. Det nærmer sig helligbrøde.

- Det er jo lige før pacema-
keren går helt ud af takt til
den musik, siger Viggo
Schmidt.

Han havde lige købt hus og
fået børn, da John Mogensen
var på sit højeste. Det var
1970erne. Dybbøl Mølle lå på
Dansk Toppen i tre måneder.
»Jeg er nede i møget, laset i
tøjet, sulten, tørstig og fallit.
Øllet er drukket. Klossen er
lukket. Men det har jeg været
så tit«, sang John Mogensen.

- Han kunne sige noget med sine tekster. De
gik rent ind. De ramte noget i folkesjælen. Han
var skide god, siger Viggo Schmidt.

Men hvorfor nu bevæge sig til Kløften Festi-
val med pacemaker, når »Den Danske Mafia«
efter hans mening gør vold mod John Mogen-
sens sange: Kim Larsen, lyder svaret. Viggo
Schmidt skal simpelthen bare høre Kim Larsen.
På Kløften Festival sker det i selskab med
nyudklækkede studenter, som han kunne være

bedstefar til.
Kim Larsen kommer rullende ind på festival-

pladsen i en gammel Setra-bus blot 25 minut-
ter før, han skal på scenen. Giver konferencier
Hans Otto Bisgaard et klap på skulderen og
fortæller en vits, som de begge to morer sig
kosteligt over. Larsen glæder sig over, at der i
Haderslev »stadig går folk rundt med en smøg i
kæften«. Knap nok er han ankommet til Hader-
slev, før der kommer en masse ord ud af mun-
den på ham.

Svært for skæve eksistenser
- Livet i Danmark er blevet svært for skæve ek-
sistenser og tykke folk. Nu bliver det sikkert
også snart forbudt ved lov at være tyk. Ryg-
ning på værtshuse har de jo allerede taget fra
os, siger Kim Larsen.

Han er rygernes sidste bastion i Danmark.
Slemt utilfreds med, at der - ifølge ham - bli-
ver drevet klapjagt mod folk, der kan lide to-
bak. Så utilfreds var han, at han til en koncert
sagde, at han ville blæse på reglerne og  på
scenen tænde sig lige nøjagtig så mange smø-

Nu bliver det sikkert snart 

forbudt at være tyk

Bedstefar kan bare blive ved og ved: Kim Larsen sammen med sit band, Kjukken.

Så er der sommerferie i Danmark. Øl og musik - så skulle den være hjemme.

Kim Larsen, som vi kender ham.

Hans Christian
Davidsen skriver

Musikalsk gudstjeneste
BOV. I Bov Kirke er der i morgen klokken 19.30 en musik-
gudstjeneste

Kirkekoret »Kantorei Engelsby« fra Flensborg medvirker.
Repertoiret indeholder gudstjenestemusik lige fra Johann
Sebastian Bach til Anton Bruckner. Koret ledes af orga-
nist og dirigent Hans-Martin Virgils, og orglet betjenes af
organist Jørgen Wittmaack fra Bov Kirke. Prædikant er
sognepræst Paul Møller

Alle er velkommen til musikudstjenesten. (FlA)

Kuckei på Husum Slot
HUSUM. Den nordfrisiske maler Peter Kuckei (født 1938)
udstiller fra den 5. juli på Husum Slot. 

Peter Kuckei er uddannet på kunstakademierne i Bre-
men og Stuttgart og bor i dag skiftevis i Berlin, i Butja-
dingen ved Bremerhaven og i USA. På udstillingen vises
grafiske værker og farvemættede oliemalerier. Det er
kraftfulde og non-figurative billeder med kraftfulde
strukturer. Udstillingen varer til den 6. september og kan
ses tirsdag-søndag klokken 11 til 17. (FlA)

Hvordan føles demens?
RYLSKOV. Skuespillerne Elisabeth Bohde og Torsten
Schütte fra teaterværkstedet Pilkentafel i Flensborg er
dykket ned i litteraturen for at finde svaret på spørgsmå-
let: Hvordan er det egentlig at være dement?

Det er der kommet en musikalsk teaterforestilling ud
af, og den opføres søndag den 5. juli klokken 19 i kirken i
Rylskov (Rüllschau) lidt øst for Flensborg. Medvirkende er
duoen bestående af Michale Hüneke (guitar) og Friedrike
Verfürth (tværfløjte). På repertoret er tango, bossa nova
og jazz. (FlA)


