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Kim Hjorth
Haderslev
Jeg overvejede, om jeg skulle
blive hjemme ved tv-skærmen
i stedet for at tage til festival.
Jeg valgte at tage til festival
og blev enig med mig selv om,
at jeg da bare kunne se fod-
bold på storskærm. Men det
var jo håbløst at få en plads i
teltet fra start, og så kunne
jeg jo lige så godt høre musik.
Men da jeg hørte, de var bag-
ud 0-2, så kunne det hele og-
så være lige meget.

Jan Lund
Vojens
Jeg har en landsholdstrøje på,
så jeg har da fået en del kom-
mentarer. Mange kom hen og
prikkede til mig, da Danmark
røg bagud. Jeg havde købt
billet til Kløften Festival læn-
ge før, jeg vidste der var fod-
boldlandskamp, så jeg overve-
jede slet ikke at blive hjemme
for at se fodbold. Og det var
jo godt. Det viste sig jo at væ-
re sjovest i Kløften.

I Haderslev stod valget torsdag aften mel-
lem musikken på Kløften Festival og fod-
boldlandskamp - enten på storskærm på
festivalpladsen eller hjemme foran fjersy-
net. Vi fandt fire, der valgte musikken -
endda tre med danske landsholdstrøjer.

Hvorfor
valgte du
musikken?

Kløften Festival. Martin Jørgen-
sen og Jesper Grønkjær er stået
af. Men Dizzy Mizz Lizzy og San-
ne Salomonsen kører med klatten
endnu. Der er rockfestival i Ha-
derslev i denne weekend.

HADERSLEV. Livet er nogle gange fyldt med
svære valg. Skulle man nu tage til Kløften Fe-
stival i Haderslev eller blive derhjemme og se
Danmarks spille en afgørende landskamp ved
verdensmesterskaberne i fodbold?
Nu havde de fleste allerede købt billet til fe-

stivalen længe før, de overhovedet havde
tænkt på kampen mod Japan, så allerede tors-
dag aften søgte de første gæster til Kløften Fe-
stival. Arrangørerne kom de fodboldgale i mø-
de ved at sætte en skærm op i et langt øltelt,
der næsten kunne bringe mindelser frem om
Oktoberfest i München - hvis ikke det havde
været for de rød-hvide farver. Flag på kinder-
ne, DBU-bluser og Dannebrog. Kun klaphatten
skulle man lede efter. Måske er den alligevel
ved at gå af mode.
Som de fleste ved, var der heller ikke særlig

meget at klappe af, og kun de mest stædige
blev siddende i teltet i anden halvleg. Så havde
man alligevel ramt rigtigt. Festival i stedet for
fodbold.

Studenterfest
Åbningsaftenen bød i år på tre danske navne:
Et af dem genopstået fra de døde. En anden på
scenen igen efter en hjerneblødning. Og et
tredje sat sammen af et kærestepar og en
blanding af Swan Lee og Mew. De sidste fik lov
til at starte: The Storm med Pernille Rosendahl
og Johan Wohlert, der siden deres duo-debut
for et par år siden har fået en blandet modta-
gelse i Danmark.
Allerslemmest gik det til i P3 satireprogram

»De sorte spejdere«, der kaldte musikken for
»Johnny Depp Jam«. I efteråret 2009 tog The
Storm dog en lille revanche med album num-
mer to, »Black Luck«, hvor Pernille Rosendahl et
sted synger i duet med Michael Poulsen fra
metalbandet Volbeat. Han var desværre ikke
med i Haderslev, hvor Pernille Rosendahl dog
fik medvind af en atmosfære med store fod-
boldforventninger og studenter, der lige var
sprunget ud.
Kløften Festival fejrer 30 års jubilæum, og

alle år er festivalen foregået i samme weekend,
som skolernes sommerferie i Danmark begynd-
te. Ikke noget dårligt valg af tidspunkt. Faktisk
er festivalen blevet én stor studenterfest.
Engang var festivalen gratis. Man tror det

næsten ikke, når man hører det i dag. Men sto-
re 80er-navne som Sneakers, Gnags og Anne
Linnet stod sørme på scenen, og det kostede
ikke en rød øre. Det var ølsalget, der skulle fi-
nansiere musikken. Det gik også godt i mange
år trods alle dåsebajerne fra grænsebutikkerne,
men et par dundrende underskud fik festiva-
lens mangeårige førstemand, Erik Kock, til at
give op: Festivalpladsen måtte hegnes ind, og
opkrævning af entre var uundgåeligt. Det er

der nu aldrig nogen, der har klaget over.
Tværtimod har Kløften Festival år efter år væ-
ret udsolgt. Pladsen i Kløften-parken er be-
grænset, så der lukkes kun lidt over 7000 men-
nesker ind, de tre dage festivalen står på.

Mama bliver ved
I år er festivalpladsen udvidet med 7000 kva-
dratmeter. Parken er blevet udvidet med et luf-
tigt areal, der har fået navnet »Kløftenhaven«,

og det gør adgangen til festivalen langt mere
venlig end den lange tunnelagtige tur, man
skulle igennem før på en lille allé omkranset af
bøgetræer. Når man kommer ind på pladsen
sydfra, er der masser af græsplæne og plads til
at sige mojn til vennerne, her er boder og ja
sågar storskærm, hvor man kan se fodbold -
hvis det stadig måtte have interesse.
Et minde fra dengang, festivalen var gratis,

var der med Sanne Salomonsen. Det er næsten

Festival i stedet for fodbold

Kløften Festival fejrer 30 års jubilæum. Festival-området er i år udvidet, så der er plads til flere mennesker. Alligevel har de godt 7500 billeter været
udsolgt i tre måneder.

Hans Christian
Davidsen skriver

Nu sker det. Muren står forkert,
japanerne hamrer bolden ind i
nettet og ødelægger midlertidigt
feststemningen under Kløften Fe-
stival. Men Dizzy Mizz Lizzy fik
hurtigt rettet op på stemningen
senere på aftenen.


