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Særbehandling bag scenen
Bag scenen. Mange
rockmusikere møder
med primadonnanykker
og drikker sig en ordent-
lig bøhmand på bag 
scenen, fortæller scene-
holdets chef på Kløften
Festival.

HADERSLEV. Nogle skal have
et vist kvantum slik. Andre en
flaske Jack Daniels-whisky el-
ler rødvin ad libitum.

Mange rockmusikere kommer
med store forventninger til den
lille Kløften Festival i Hader-
slev. Chefen for backstage-
hjælperne, Lasse Petersen, kal-
der det rent ud for primadon-
nanykker.

- De fleste musikere er flinke
og rare, men vi møder altså og-
så nogle, der kommer her og
tror, at de skal drikke masser af

gratis spiritus, siger Lasse Pe-
tersen.

Han vil ikke kommentere
dette års særligt krævende
bands, men sætter dog navn på
nogle af de gæster, der har
været blandt de allermest
tørstige på Kløften Festival de
tidligere år - nemlig det skot-
ske folkrock-band Wolfstone,
der drak tæt tre dage i træk.

- Dem måtte vi smide ud til
sidst. De var rigtig stygge, siger
Lasse Petersen.

Alle de optrædende får
særbehandling. Lasse Petersens
16 mand store scenehold får en
lang liste over alt det, musiker-
ne skal have. Lasse Petersen
glæder sig dog over at være på
en lille festival. I Roskilde for-
langer flere af de store stjerner
et nyt håndklæde hver time el-
ler en bestemt fransk ost til de-
res brød.

De 16 frivillige slæber musi-
kernes udstyr op på scenen og

ned igen, stiller trommesæt og
forstærkere op, ligesom de ord-
ner specielle effekter på scenen.

Altid i tidnød
- Vi er hele tiden i tidnød. Hos
mine egne folk møder jeg en
meget uselvisk holdning. De
professionelle crews kan dog
godt have nerverne hængende
ude på tøjet, så de ikke altid
ser, at der også skal være plads
til andre, siger Lasse Petersen,
der til daglig er skolelærer.

Det er ottende gang, at Lasse
Petersen er med på scenehol-
det. Han er mere med på Kløf-
ten Festival for kammeratska-
bet end for musikken.

- Musikprogrammet er ikke
noget at råbe hurra for i år. Jeg
er mere til heavy metal og hård
rock, siger Lasse Petersen.

Klokken 3.30 natten til i går
var han færdig med sin tjans -
og dødtræt.

Hans Chr. Davidsen

Regnskyl og rock-ikoner
Foran scenen. Kløften
Festival stod i gamle dan-
ske rockstjerners tegn. 
Tusindvis af gæster så ud,
som om de lige var kom-
met ind med fire-toget.

HADERSLEV. Langt de fleste af
festens over 7000 gæster mødte i
gummistøvler. Dansegulvet foran
den store scene på Haderslevs
Kløften Festival blev forvandlet
til ren smat og mudder efter sto-
re regnskyl - og derfor lignede
rockgæsterne mere nogle, der

skulle ud og hakke roer - med
gule regnfrakker og gummistøv-
ler til knæene.

Men festivalchef Erik Kocks
Plan B var klar. Lange træplader
og flere ladfulde træflis blev i
løbet af lørdagen kørt på plads
for at skåne Kløften-parken.

Festivalen lever dog af gæster-
nes tørst. Billetindtægterne alene
rækker ikke for at få det til at
køre rundt.

- Barernes omsætning er ikke
så høj, som når solen skinner.
Men vi ligger nogenlunde, som vi
har budgetteret, siger Erik Kock.

For anden gang forsøgte festi-
valen sig med en ekstra dag om

torsdagen, da Kim Larsen &
Kjukken åbnede - blandt andet
med gamle Gasolin-sange.

Lørdag aften sluttede et andet
gammelt dansk rock-ikon, Sanne
Salomonsen, før der blev skudt
fyrværkeri af for en formue.

På de tre scener stod især dan-
ske musiknavne som Tim 
Christensen, Carpark North, 
Poul Krebs, Ester Brohus, Allan
Olsen, barneidolet Razz, Zidida-
da og Gnags. Sidstnævnte
brændte Haderslev af for et lo-
kalt indslag. Peter A.G. Nielsen
snakkede om nummeret »Hotel
Harmonien«, der blev skrevet ef-
ter en koncert i byens kulturhus

af samme navn. Men han sang
den aldrig.

U2-kopier
Lokale indslag var der til
gengæld rigeligt af på de mindre
scener på festivalen, Bakkesce-
nen og Pubscenen. Kopibandet
Zoo-tv - der spiller hits fra U2s
repertoire - stammer for de fleste
medlemmers vedkommende fra
Haderslev - og gav i øvrigt sin
første koncert i Huset i Hader-
slev.

Zoo-tv spillede på Bakkesce-
nen fredag aften med stort lys-
show og overraskelser på scenen.

Sammenlagt var over 10.000

mennesker på tre dage til Kløf-
ten Festival. Hver dag måtte der
kun lukkes 7000 gæster ind par-
kområdet af hensyn til sikkerhe-
den. Nogle havde købt billetter
til alle tre dage, mens andre kun
havde éndags-billetter.

Hans Chr. Davidsen

Lasse Petersen nyder kammeratskabet på Kløften Festivals scenehold -
men afleverer samtidig en bredside til de rockmusikere, der vil have tag-
selv-bord. (Foto: Lars Salomonsen)

10.000 mennesker strømmede til Kløften Festival i Haderslev. På scenerne stod blandt andre Tim Christensen (øverst til venstre), Ester Brohus (øverst til højre), Sanne 
Salomonsen (nederst til venstre) og Carpark Norh (nederst til højre). (Fotos: Lars Salomonsen)
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