
KLODSFEST 2008

En fest, hvor klodserne er i højsædet, hvis man læser det 
ordret. Men var klodserne så i højsædet ved den 
netop afsluttede klodsfest (KF) 2008? Jeg 
vil påstå, at det ikke just var tilfældet, og 
jeg vil gerne føre bevis for denne påstand i 
det følgende. Dette var min tredje KF, men 
kun den anden med et lidt mere aktivt liv 
end blot tilskuerens. Jeg skal derfor med-
give, at det statistiske grundlag måske ikke 
helt er i top, men ikke alt kan jo være perfekt 
hele tiden.
 
Her var så AFOLs (Adult Fan Of LEGO/voksne 
LEGO fans) samlet fra hele landet. Der var lavet 
tiltag på PR-området, således at alle, der kunne 
rammes med lidt slesk tale, kunne blive det – 
og blev det. Familie og venner var informeret og 
dukkede også op. Der var masser af gæstfrihed 
hos de sjællandske/københavnske medlem-
mer af Byggepladen, således at jyder, fynboer, 
australiere med mere havde et tilstrækkelige logi 
for natten. Alle slæbte de klodser med til huse. 
Klodser sat op i ofte meget fantasifulde sammen-
hænge, ja, nogle sågar i sammenhænge, de aldrig 
var blevet set i tidligere. Var det så klodsens 
fest? Som tidligere påstået et klart og tydeligt 
NEJ fra min side. Men hvad var det da så?
 
Det var ganske enkelt en weekend med så 
megen energi, så megen glæde, så mange 
glade mennesker, så mange besøgende, så 
meget opmærksomhed, at det vel mere er 
på sin plads at kalde det en fest for glæden 
ved livet. AFOLs, der har fundet et fællesskab 
omkring klodsen, men som i den grad nød 
hinandens selskab. Selv om udstillingen var 
fordelt i mange rum og på flere niveauer, så 
var alle utrættelige og alle mødte hinanden 
og gæsterne med smil og overskud. Faktisk var 
det, der gav mig troen på, at det er de men-
nesker, der udgør medlemmerne af Byggepla-
den, der gør festen/ kommer med glæden og 
humøret, den oplevelse, jeg fik efter klokken 
17.00 søndag: Her blev først diverse priser delt 
ud under faktisk megen ro og opmærksomhed, 
men dernæst skulle det hele ryddes. Aldrig har 
jeg dog set så meget fantastisk byggeri for-
svinde så hurtigt på så organiseret vis, hvorefter 
alle lokaler blev fejet og leveret retur i upåklage-
lig tilstand.
 
Kald det bare klodsfest fremover. Det er OK med 
mig. Og brug bare klodsen som alibi. Det er 
også OK med mig. Men sørg for at komme med 
samme humør, engagement og glæde også 
ved fremtidige KF’er, for så vil alene dét virke 
smittende på omgivelserne og gøre alt til en 
fest. Jeg ser frem til klodsfest 2009 i det jyske, 
eller måske det fynske.
 
Nå ja, jeg fik en halv side med meget små 
bogstaver til at komme med mit syn på KF. 
Det førte så til ovenstående. Havde faktisk 
overvejet om jeg skulle agere en af de sure 
musikanmeldere fra formiddagsaviserne. 
En fordel kunne være, at disse anmeldere jo 
gerne udtaler sig om noget, de absolut ikke 
aner noget om, eller har oplevet. Her kunne 
jeg jo til en vis grad falde ind i rollen. Men 
de samme anmeldere har det jo med aldrig 
at kunne se noget positivt i forhold til den 
anmeldelse, de skal levere. Her står jeg så 
fuldstændigt af. klodsfest 2008 var bare en 
kanonskøn oplevelse – genoplevet i ”Hvad 
er det værd” den 7. maj 2008. Og så er det 
ikke en gang løvn!

Af Fatter Per 
(også kendt som Per Jensen)

For udenforstående måske ikke indlysende, hvad det går ud på. 
Men måske heller ikke for indforståede indlysende, hvad det går 
ud på? Lad os sammen dykke lidt ned i fænomenet klodsfest.
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