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STATS-

MINISTEREN

Charlotte Heldbjerg er hjemme i Haderslev med sin kæreste Ja-
cob Christensen.

- Sikke da engang larm, siger
Viggo Schmidt - der hellere vil
have den ægte vare.

Ikke ligefrem enhver svigermors drøm. Men det ønsker guitaristen Henrik Johannessen fra
»Den danske Mafia« sandelig heller ikke at være.

Nicki Fog Roost med favnen fuld af flasker. Han lugter penge.

Et skæg der virker. Det tilhører
Hans Nielsen.

ger, han havde lyst til. Lige indtil koncertarran-
gøren sagde, at den gik altså ikke. Hvis Larsen
ikke kunne undvære sin tobak, så var der ikke
andet at gøre end at aflyse koncerten. Larsen
stak vist piben ind. I hvert fald hørte man ikke
mere til den sag.

Men sætte gang i en fest, det kan han sør-
me, denne Larsen. På Kløften Festivals første-
dag, torsdag, står han veloplagt på scenen og
får fat i »Disse smukke unge mennesker« og
dem, der for længst er stået af »Før svinget i
Solrød«. Han synger om gamle hankatte, glem-
mebogen for børn og kvinder. Disse »mærkelige
væsner«.

Som honning og rivejern
- De kan være lige så søde som honning og lige
så rå som rivejern. Tro mig, jeg har selv én der-
hjemme, råber han ud til publikum.

Om det nu er »kvinde« eller »rivejern«, han
mener med »den derhjemme«, det er ikke helt
klart.

Men Larsens selvtillid har det stadig godt,
skal vil hilse og sige. Og det smitter af på pub-

likum sådan en sommerdage lige før skolernes
sommerferie i Danmark.

Ikke uden grund. Kim Larsen hedder »Melius«
til mellemnavn. Det er latin, og nogle vil måske
kunne huske, at det betyder »den bedre«.

Skæg som fiskesnøre
Avisens fotograf får øje på en fyr med et inter-
essant skæg. Han hedder noget så almindeligt
som Hans Nielsen, men meningen med skæg-
get er at vise, at han ikke er nogen helt almin-
delig person.

- Mit skæg er mest ment som en fiskesnøre.
Det bruger jeg til at tiltrække mig opmærk-
somhed. Men der lurer også en masse andet
bag. Jeg kan i hvert fald sige, at skægget har
sin virkning - ikke kun over for journalister,
men også over for alle mulige andre menne-
sker, griner Hans Nielsen i skægget.

Han er fuldtidsmedhjælper på Kløften Festi-
val. Har i fritiden knoklet med at rejse telte og
flytte kasser - ved siden af en 40 timers ar-
bejdsuge.

- Jeg begyndte torsdag i sidste uge. Hver dag

på arbejde fra 7 til 15 og så ellers ned på festi-
valpladsen og arbejde, indtil det var mørkt. Nu
skal jeg bare slappe af og nyde festivalen, siger
Hans Nielsen.

I morgen er det dog slut. Da begynder han
med sine festival-kolleger at pakke det hele
sammen igen.

- Det er hårdt, men det er fællesskabet, der
trækker. Alle har en stor glæde ved at lave et
stykke arbejde i fællesskab, siger Hans Nielsen.

Flaskesamler
Nicki Fog Roost går i tredje klasse, og for ham
er det noget helt, der trækker: Tomme ølkrus.
Kan han fylde et rør med krus, vanker der fire
kroner i pantboden. Et krus med låg giver 20
kroner.

- Der ligger krus over det hele. Det er ikke
nogen sag. Jeg håber, jeg kan spare en masse
penge sammen her i løbet af weekenden. Lig-
ger der ingen på jorden, kigger jeg i skralde-
spanden, der plejer jeg også at finde en masse
krus, fortæller Nicki Fog Roost.

Vejrudsigten lover »en del sol« i weekenden.
Skulle der komme dråber ovenfra, så bliver
Kløften-parken forvandlet til et rødt plastik-
hav. Ved indgangen uddeles - så længe lager
haves - gratis regnslag i røde farver. Dem er
der god brug for, da »Den Danske Mafia« og
Kim Larsen står på scenen torsdag aften. Char-
lotte Heldbjerg er en af dem, der ikke var for-
beredt på regn - og som blev reddet af et rødt
regnslag.

- Det gør nu ikke så meget med regn, bare
her er hygge og god musik. Jeg kommer fra
Haderslev, men flyttede fra byen for syv år si-
den. Det er altid dejligt at komme hjem og mø-
de gamle venner til Kløften.

• D-A-D, Thomas
Helmig, Anne Lin-
net og Sys Bjerrre
var nogle af de
store danske
navn, der stod på
scenerne ved Kløf-
ten Festival i Ha-
derslev i går.

• I dag fortsættes
der med navne
som Tim Christen-
sen, Poul Krebs,
tyske Boss Hoss,
Carpark North,
Michael Falch,
Tom Donovan,
Jens Unmack og
Jokeren.

• Har man billet så
kan man få. Har
du ingen, så må
du gå. Kløften 
Festival kunne al-
lerede for halvan-
den uge siden
melde alt udsolgt.

Fakta

Der var røde regnjakker til alle, da regnen be-
gyndte at komme.

Udstilling i
Rote Straße
FLENSBORG. Galerier Bilder im
Hof i Rote Straße i Flensborg
viser til den 8. august en ud-
stilling med malerier, der alle
har havet som motiv.

Udstillingen kan ses man-
dag-fredag fra klokken 9.30 til
18 og lørdage fra klokken 9.30
til 16. (FlA)


