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Elvis lever - Costello serverede stikpiller sammen med ban-
det The Imposters.

Bedstemor på scenen - 62-årige
Nancy Sinatra.

Sommerstemning ved 
Skanderborg Sø.

Ikke blot Danmarks smukkeste
Festival. Sortbørsen er en
sag for politiet. Men den
siger også noget om, hvor
tingene sker. Efter Midt-
fyns halv-fallit, er det til
Skanderborg, vi skal hen
nu.

SKANDERBORG. På få år er der
blevet vendt op og ned på festival-
landkortet i Danmark.

Hvis der var noget, Danmarks
Smukkeste Festival ikke brillerede
med førhen, så var det musikken.
For bare tre-fire år siden var gam-
le og afdankede navne, der stod på
scenerne i bøgeskovene syd for
Skanderborg.

Sølle 14.000 gad at købe billet
til festivalen, og journalisterne
syntes ikke, der var meget at skri-
ve hjem om. Musikanmelderne fra
de større danske aviser blev væk.
Og for de unge var der mere pre-
stige i Midtfyns end i Skander-
borg. Nu  har Danmarks Smuk-

keste Festival pludselig overhalet
både Midtfyns og Langelands in-
denom. Ikke blot med de navne,
festivalen kan mønstre, men også i
besøgstal. Knap 21.000 vandt i år
en hård kamp om billetter til festi-
valen, der med Midtfyns store
nedtur er nummer to på dan-
markskortet efter Roskilde Festi-
val.

Så stor var interessen, at det
sorte marked blomstrede under de
grønne træer i Østjylland. Sort-
børshandlerne har en fordel, som
festivalarrangørerne ikke kan stil-
le noget op over for: Pladsen mel-
lem bøgene og søerne er be-
grænset. Danmarks Smukkeste
kan derfor vanskeligt vokse sig
større. Og gjorde den det, ville
hyggen også gå fløjten.

Solgt til dobbelt pris
Billetter til festivalen blev i år
solgt til en sortbørs-pris, der var
mere end dobbelt så høj som den
ordinære pris. Århus Politi forsøg-
te at støvsuge aviserne for sort-
børshajernes annoncer og forfølge

konkrete anmeldelser, fortæller
politiinspektør Bendt Nielsen.

Topnavnene var i år store og sik-
re, ikke de fornyende, men dog til-
strækkeligt attraktive til at kunne
trække publikum væk fra Ekstra
Bladets stand-up-comedy, party-
telte med ældgammel dansktop-
musik, Palles tivoli og al den gøgl,
der ellers hærger danske rockfes-
tivaler.

Elvis Costello kom vidt omkring
med sin indædte og syreholdige
rock, uden at det hele blev for me-
get gamle dage. Vi fik heldigvis
greatest hits som »Alison«, »I 
Don’t Want To Go To Chelsea« og
»Watching The Detectives«, men
også det nye og stadig tilpas ag-
gressive fra albummet »When I
Was Cruel«.

62-årige Nancy Sinatra var med
på et afbud fra Rollins Band. Ek-
stra Bladet skrev, hun var sølle.
Mobilredaktionen nåede desværre
ikke tidsnok til Skanderborg for
at høre hende, men oplevede at se
hende i hot pants og lange støvler
og give et interview til Radio

Hirtshals.
Gary Moore havde også fået sit

navn med fede typer på plakaten,
men knap så fed var hans optræ-
den. Det hjælper ikke at være en
habil guitarist, hvis man er uenga-
geret.

Tre gode s’er
Lørdag aften var der Saybia, Su-
pergrass og Suede. Ingen af dem
skuffede. Saybias forsanger, Søren
Huss, virker til at være en ærlig,
ung mand, og han sagde, Skander-
borg var den bedste koncert, ban-
det havde leveret i år. Publikum
var med og samtykkede - og der
var knap en kvadratmeter til overs
på pladsen.

Supergrass serverede højener-
gisk rock, før det endelig kunne
blive til et dejligt genhør med 
Suede - i øvrigt briternes eneste
optræden i Danmark i år. Vel var
det 90erne, men rocken behøver
vel heller ikke sære så flygtigt, at
alt gammelt er skidt.

Heller ikke i Skanderborg.

Bret Anderson i sin vanligt kraftfulde og udadvendte stil. Det britiske rockband Suede sluttede af på Bøgescenen lørdag aften - Suedes eneste koncert
i Danmark i år. (Fotos: Thorkild Amdi, Nordfoto)

Øl med
pythonslange
SKANDERBORG.
Halvdelen af de cirka
250.000 liter øl, der
serveres under de fire
dages Danmarks
Smukkeste Festival,
når frem til barerne
under skovbunden.

Under bøgeskovene
ved Skanderborg er
der permanent gravet
over to kilometer pvc-
rør ned. Når festivalen
hvert år begynder i au-
gust, har arrangørerne
trukket en sort såkaldt
»pythonslange« gen-
nem rørene. I slangens
indre gemmer sig 12
mindre slanger, som
fordeler øllet ud til
festivalens 51 barer. I
alt 20 kilometer led-
ninger fyldt med øl.

- Fidusen med øl un-
der skovbunden er, at
vi ikke bruger kulsyre,
som man kender fra
almindelige fadølsan-
læg, siger Niels Ko-
beck fra kontrolcentret
bag baren Thors Val-
ley.

- I stedet for pumper
vi øllet ud til barerne
med seks bar. Det giver
bedre øl og naturligt
skum, fortæller eks-
perten.

Dans og
nostalgi
Danmarks Smukkeste
Festival tager dance-
scenen alvorligt. Fra
Bøgescenen præsente-
rede festivalen således
både DJ Encore, Funk-
star Deluxe, Safri Duo
og Faithless.

For de lidt ældre var
Flower Pot Party i An-
nis Café fællesbeteg-
nelsen for et musikalsk
tilbageblik på dansk
rocks guldalder med
blandt andre Stig Møl-
ler, Søren Berlev og
Tømrerclaus.

Hotelt
Hotelt hedder et nyt
initiativ, som festiva-
len i Skanderborg har
fået anerkendt som re-
gistreret varemærke.

For 420 kroner oven
i partout-billetten
kunne gæsterne købe
et telt, der stod opslået
og ventede på dem.
Bagefter var det Ho-
telt-købernes ejendom.
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