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Mudder-musik på Midtfyn
Midtfyns Festival. Smat-
fyns Festival blev 2002-
udgaven af Midtfyns
døbt. Der vanker arran-
gørerne en klækkelig ef-
terregning. Mange mud-
dermænd nød pløret - og
musikken ind imellem.

RINGE. Midtfyns Festival måtte
i år tage ufrivillig navneforan-
dring til Smatfyns Festival. Og
da så endelig arrangørerne havde
fået de enorme mængder af mud-
der nogenlunde under kontrol,
råbte flere øldrikkende herrer:
Fyn er flis! En omskrivning af
Lasse og Mathildes gamle sang
Fyn er fin.

Vejret var, ja helt hen i vejret.
Regn, regn og endnu mere regn
forvandlede allerede i sidste uge
de engang så grønne græsmarker
til ét stort mudderbad, som flere
især unge mænd også benyttede
sig af. Uden at de blev synderligt
kønnere af det.

Festivalchef Marcus Byriel
svarede dog besindigt på journa-
listers spørgsmål i sit skur:

- Jeg er rolig, for jeg har prøvet
sådan noget mange gange før.
Pladsen foran den store Rocksce-
ne er ryddet, og det er det 
vigtigste, sagde han.

- Når jeg efterrationaliserer,
kan jeg se, at vi skulle have kørt
tunge transporter ind foran
rockpladsen i dagene før. Men
seks dage med uafbrudt regn har
altså bare været alt for meget,
sagde Marcus Byriel.

Forfra og bagfra
Der var dog adskillige gæster,
der ikke skænkede det en tanke,
at Marcus Byriel & co. nu skal
betale en regning på en halv mil-
lion kroner. Fire unge mænd fra
Brovst kastede sig på maven og
på ryggen, gled forfra og bagfra,
og op og ned ad mudderbakken.
De  fik megen opmærksomhed
fra de forbipasserende - og
Flensborg Avis.

Den 59-årige soul-legende 
Isaac Hayes spillede for mudder-
mænd og damer lørdag aften - og
da han stammer fra det sumpede
Tennessee, må han have følt sig
hjemme. Sådan spillede han i
hvert fald, selv om han mumlede
lige lovlig meget til at begynde

med. En anden gang røg mikro-
fonens lyd også.

Men da han diskede op med
»Chocolate Salty Balls« og »Walk
on By«, begyndte han for alvor at
pirre forsamlingen.

Popdiva varmede op
En af Englands største popdiva-
er, Gabrielle - det er hende med
hitsene - havde også varmet godt

op forinden. Hun vandt mere på
storskærmen ved sin professio-
nelle fremtræden og sit elegante
tøj end ved lyden. Til gengæld
var hun udstyret med en velop-
lagt rytmegruppe og serverede så
poppen ved skumringstid. Ikke
noget dårligt tidspunkt til den
slags musik.

Der var dog mest gang i den
med covernumrene »Knockin’ On

Heavens Door« og »Pappa Was A
Rolling Stone«. Hun gav dog ik-
ke alt af den skønne, hæse og
kælne stemme, hun beviste, at
hun havde.

Thomas Helmig stillede op i
rødt glamourtøj som en år-
husiansk kopi af Elvis, og fra en
andenhåndskilde fik jeg at vide,
at han gjorde det godt. 

Lørdag aftens program satte 
vi kryds ved Tim Christensen,
Kashmir og Sort Sol - og her var
fortrydelsesret selvfølgelig helt
overflødig. Men det er også blot

navne, man kan høre på en hvil-
ken som helst mindre festival
rundt om i Danmark. Som hel-
hed var det musikalske program
ikke overbevisende. Midtfyns
Festival har ikke forladt den
slingrekurs, der har præget festi-
valen i flere år. Ingen over-
raskelser - hvad der helt sikkert
også har været tilsigtet. Både
fordi mange kunstnere er ved at
blive vanvittigt dyre. Og fordi
der jo skal være lidt for enhver
smag i det bløde danske sommer-
land. Hans Chr. Davidsen

Disse tre fyre fra Brovst tog bad i det mudder, vi andre forsøgte at und-
gå. Og det irriterede dem slet ikke, når forbipasserende piger kiggede
på. (Foto: Lars Salomonsen)

En af Englands største popdivaer, Gabrielle - det er hende med hitsene. (Fotos: Lars Salomonsen)

Festival 
taber millioner 
RINGE. Superligaklubben OB kan se
frem til et katastrofalt underskud på
årets Midtfyns Festival på tre til fem
millioner kroner, fordi vejrguderne i en
uge ikke har været festival-arrangører-
ne venligt stemt.

- Da vi lukkede fredag aften, var der
18.500 gæster. Det betyder, at budgettet
ikke holder, siger festivaldirektør Ma-
rius Byriel, der havde budgetteret med
2500 flere solgte billetter. 

Da der netto kalkuleres med 1000
kroner pr. gæst, er der allerede et festi-
valunderskud på 2,5 millioner kroner.
Dertil skal lægges mindst en halv mil-
lion kroner til bekæmpelse af festiva-
lens omfattende mudderproblemer. 

- Underskuddet på den første OB-fes-
tival i Ringe kan blive på både tre, fire
og fem millioner kroner, siger Marius
Byriel. 

- Vi har fået tre år til at rejse Midt-
fyns Festivalen, men sker det værst
tænkelige, så er det selvfølgelig noget,
som vi skal have en alvorlig snak med
bestyrelsen om, siger Byriel.

Midtfyns Festival toppede i 1989, da
ikke mindst Tracy Chapmann var med
til at trække 63.000 til det midtfynske
musik-mekka. Hans Chr. Davidsen

Kashmirs Kasper Eistrup kun-
ne opleves i et næsten psykede-
ligsk skær.

Steen Jørgensen - en sort sol.

Thomas Helmig - en århusiansk
kopi af Elvis.

Veteranen Isaac Hayes - med
tilnavnet Sorte Moses.


