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Anmeldelse. En lege-
syg og livlig Kim
Larsen åbnede Kløf-
ten Festival med en
udsolgt koncert. Det
rystede, så det kunne
mærkes i Vandtår-
nets fundament i 
Haderslev.

HADERSLEV. Kim Larsen
sparer den danske stats-
kasse for 14.000 kroner om
året. Da Statens Kunst-
fond sidste år kunne oply-
se, at Kim Larsen var ble-
vet indstillet til en livsva-
rig ydelse på finansloven,
gik der kun et døgn, før
han meddelte, at pengene
ikke havde nogen interes-
se. Det med priser og hæ-
dersbevisninger rager Lar-
sen en høstblomst.

Der kom også et nej fra
Larsen, da han i foråret fik
buddet om at være med på
scenen til den store
Rock’n’Royal i Parken i
København den 7. maj. Ik-
ke fordi han havde noget
imod Frederik og Mary,
men fordi han - som det
hed i en pressemeddelelse -

ikke gad at være med i en
»blanding, baseret på falsk
kommerciel kongerøgelse,
mediernes monarkisavl og
sponsorreklamer«.

Gang på gang ser man
dog en trofast Kim Larsen
med bandet »Kjukken«
rundt omkring på de små
steder i den danske pro-
vins. Her får koncertarran-
gørerne sjældent et nej.

Torsdag aften åbnede en
rocket, legesyg og fanden-
i-voldsk Kim Larsen Ha-
derslevs Kløften Festival.
En mand i baren, der så ud
til at være kompetent til at
udtale sig om det, sagde, at
Larsen denne aften var li-
geså god, som han var med

Gasolin i 70erne. Over
4000 billetter var revet
væk flere uger før denne
første koncert i Kløften,
der derfor kunne melde
udsolgt.

Kim Melius Flyvholm
Larsen fylder 59 år til
efteråret, men sang om li-
vet, lykken og kærligheden
med en musikalsk potens
som en 25-årig. I publi-
kumsmængden var der bå-
de grå hår, bare isser og
rynker samt »disse smukke
unge mennesker«, som
Larsen engang sang om.
Gamle som unge.

Gevaldigt comeback
Sammen med sine tre fyn-
ske spillemænd i Kjukken
har Kim Larsen fået et ge-
valdigt comeback med
udsolgte koncerter og et
storsælgende album, 
»7-9-13«, der i 2003 nåede
at blive den mest sælgende
cd i Danmark, selv om den
først udkom i november.

Den lidt halvsure bedste-
far-attitude, der i en perio-
de har glorificeret de gode
gamle dage, har larsen lagt
fra sig. Og ind er kommet
en offensiv Larsen med
blid poesi, lidt melankoli,

men især det skælmske
smil, som han også er
kendt for. Ind imellem
kommer stadig stikpiller
mod overfladisk materia-
lisme, miljøsvineri og gen-
manipulation (som med
teksten »selv en gammel
gris kan elske for to«).

Kløften fik en kanon
koncert med både gamle
Gasolin-numre og nye ef-
tertænksomme sange fra
det gennemarbejdede al-
bum »7-9-13«. »Rabalder-
stræde« blev spillet med en
sådan intensitet, at vi ven-
tede, at vandtårnet ved
Kløften skulle falde i grus.
Der var fede leverancer af
»Sjølund«, »Jutlandia«,
»Gør mig lykkelig«, »Hvis
din far gi’r dig lov«, »Det
var en lørdag aften« og
»Kvinde min«, der tændte
både mænd, kvinder og
lightere.

Som alle gode fester hav-
de koncerten én ulempe -
Den skulle slutte på et
tidspunkt.

Kløften Festival: Kim
Larsen & Kjukken, tors-
dag aften.

Hans Chr. Davidsen

Kim og Kjukken i kanonform

De tre søstre Charlotte,
Margrethe og Anja Dau  fra
Stepping ved Christians-
feld mødte op i Haderslev
med Gasolin-trøjer.

»Kim er Gud« stod der midt i menneskevrimlen i Kløften i Haderslev. Hvis det er rigtigt, så er Gud 58 år, spiller Rickenbacker-guitar og ry-
ger cigaretter uden filter.

Kim Larsen var i topform
og nød åbenlyst holdar-
bejdet med de fynske spil-
lemænd i Kjukken  
(Fotos: Lars Salomonsen)  

En rød rose og måske en lille tåre til »Kvinde min«.

Mobilredaktionen
Tlf. 0461 5045 131 Hellere god musik 

end en fed økonomi
HADERSLEV. Festival-general Erik Kock fra Kløf-
ten Festival er en prøvet mand. Med 24 år som ar-
rangør af festivalen i Haderslev har han oplevet
megen solskin - men han har så sandelig også ople-
vet det modsatte. Der var totalt udsolgt til festiva-
len i går og også i dag med godt 7000 solgte billetter.
Men Kløften skal først sælge for et par millioner
kroner øl og mad, før den rammer et nul.

- Regn og dårligt vejr fremmer ikke købelysten.
Når der er sol og varme, er øltørsten meget større,
siger Erik Kock.

I dag kan de 7000 festivalgæster dog se frem til en
våd musikoplevelse - og med våd menes vand og ik-
ke øl. Vejrudsigten lover masser af regn. Uanset vej-
ret lover Erik Kock dog en god festival. Arrangører-
ne har nemlig ikke været fedtede og sætter alle pen-
ge ind på god musik.

- Vi kunne sagtens lave en festival med en mere
sikker økonomi, men det ville også betyde, at vi ik-
ke kunne præsentere det niveau, vi i stedet for væl-
ger at have, siger Erik Kock.

I går var der ud over Danmark-Bulgarien på stor-
skærm koncerter med Runrig, TV2, Johnny Madsen,
Hotel Hunger og Baby Woodrose. I dag åbnes plad-
sen på slaget 12, og på programmet er navne som
Safri Duo, Lars H.U.G., Jokeren, Sandmen, Big Fat
Snake, Dicte, Swan Lee og Wolfstone. Festivalar-
rangørerne har kørt masser af flis ud i Kløften-par-
ken. Desuden er der blevet lagt drænrør foran den
store scene. Hans Chr. Davidsen


