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Han åd det hele
SKANDERBORG. Rock-
stjerner har krav på særlig
forplejning, når de spiller på
festivalerne. Det mener både
festivalarrangører og musi-
kerne. Stjernerne møder
med deres ønskeseddel, og
festivalerne opfylder dem til
punkt og prikke.

Flensborg Avis fik ZZ
Tops ønskeseddel at se.
Egentlig ligner de to for-
grundsfigur med skæg og
briller, Billy Gibbons og
Dusty Hill, mænd, der sæt-
ter en ære i blot at fortære,
hvad de nu engang kan
komme i nærheden af. Men
nej. Her er, hvad fyrene fra
Texas forlangte til fortæring
bag Bøgescenerne på Dan-
marks Smukkeste Festival i
Skanderborg:

Øl i ubegrænsede mæng-
der, pate, shepherd pies, et
helt hvidløg, tabasco, ched-
darost, peanut M&M’s, Coca
Cola ad libitum, jalapeno-
pebre, amerikansk jordnød-
desmør, frisk koriander,
varm tomatsuppe, toastbrød
og toastmaskine, icetea med
hindbærsmag, frisk kilde-
vand, canadisk ahornsirup,
chokolademælk, vegetarpøl-
ser samt jordbær, ananas og
bananer i serveringsbowle.

No problem! Festival-
gæsterne betaler. En
partoutbillet til Skander-
borg-festivalen koster 1100
kroner. Og det er ikke kun
musik, pengene går til.

Dusty Hill spiste et helt
kilo pate i én ruf, så festiva-
len fluks tog kontakt til le-
verandøren, Bendts Kød og
Dybfrost A/S, for at købe et
kilo mere.

- Jeg tror ikke, han vidste,
hvad det var. Han åd det
helt uden brød, fortalte en
forbløffet festivalformand,
Kirsten Hansen, bagefter.

Huskeseddel 
SKANDERBORG. - Jeg ved
ikke, hvor de får pengene
fra. Men de bruger løs af
dem, noterede formanden
for Skanderborg Festival-
klub, Kirsten Hansen, da
hun stillede op til et af de
daglige pressemøder.

På en enkelt dag blev om-
sætningen i festivalboderne
gjort op til seks millioner
kroner - rekord. Hvis festi-
valens boder skulle skrive
en huskeseddel til bespis-
ningen af de godt 25.000
gæster, ville den se således
ud: 2,5 ton pølser, 1800 liter
ketchup, 3,5 ton kyllinger,
tre ton oksekød, ti ton pom-
mes frites, 1,7 ton iceberg
salat, 22 ton isterninger,
80.000 liter sodavand,
15.000 flasker spiritus,
210.000 liter øl.

Rock-busser
SKANDERBORG. Dan-
marks Smukkeste Festival
har den bedste kollektive
transport. Mens festival-
gæsterne i Roskilde kan risi-
kere lange vandringer fra
deres telt til koncertsteder-
ne, har festivalen i Skander-
borg den sympatiske service
af en shuttle-bus mellem det
store campingområde ved
Skanderborg Sø og festival-
pladsen. Røde DSB-busser
kører tur-retur fra formid-
dagen til langt ud på natten.

Privatbilismen er derimod
i modvind i det østjyske.
Ulovligt parkerede køretøjer
blev slæbt ud på en mark i
landsbyen Vrold, og her fik
synderne først lov til at sæt-
te sig bag rattet, hvis de
havde betalt 1160 kroner -
kontant eller med dankort.

Hans Chr. Davidsen

Danmarks hedeste festival
Rockfestival. 60 graders
varme på scenen, sprink-
leranlæg i bøgetræerne og
masser af vand mellem øl-
lerne - og et varieret mu-
sikudbud. Sådan vil Dan-
marks Smukkeste Festival
2003 blive husket.

SKANDERBORG. Der var gratis
vand i alle barer. Sprinkleranlæg
sprøjtede vand ud fra bøgetræer-
nes grene. Og på pladsen foran
den store Bøgescene delte hjælpe-
re hver dag 10.000 krus vand ud
til koncertpublikum, der på grund
af trængslen ikke kunne komme
bort fra solen.

Danmarks Smukkeste Festival -
som Skanderborg-festivalen så
beskedent kalder sig selv - var og-
så Danmarks hedeste. »Hver tien-
de genstand skal være et glas
vand«, lød det 11. bud på festiva-
len. I velfærdsstatens ånd var et
hold eksperter rykket til festival i
Skanderborg for at sørge for
sundheden på festivalfolkets veg-
ne - det kunne jo ske, folket ikke
selv kunne tage vare på sig.

- Vi har hver dag fået tre gange
så mange dehydrerede festival-
gæster ind som under en normal
festival, sagde læge Peter Voss,
der var chef for Skovskadestuen i
Skanderborg.

- Vil I ikke godt være så venlige
at fortælle folk, at de skal drikke
vand. Øl er ikke nok, supplerede
festivalformand Kirsten Hansen i

presseteltet.
Adskillige gæster kollapsede i

den særprægede blanding af tro-
piske temperaturer og bøgeskov.

Der blev målt 60 graders varme
på Bøgescenerne, mens navne som
Outlandish, The Rasmus og Baal
spillede. Og Bryggerigruppens
Festivalservice kunne fortælle, at
der løb næsten 60 liter øl ud i mi-
nuttet fra festivalområdets tappe-
haner, selv om 15.000 konstant var
samlet foran scenerne.

Syre og ambulancer
Danmarks Smukkeste Festival
kunne i år melde totalt udsolgt:
Næsten 25.000 mennesker plus alt
det løse, det vil sige medhjælpere,

professionelle spejdere, backsta-
ge-folk, pressefolk og andre
gratister.

- Det eneste arbejde, Festi’
Walther (festivalens mascot, red.)
skal udføre, er at sørge for godt
vejr den anden weekend i august,
og det har han som sædvanlig
gjort - i år oven i købet helt
fantastisk, strålede en glad festi-
valformand, Kirsten Hansen.

Der blev ellers lagt ud med syre
og ambulancer. Tre festivalgæster
på campingområdet blev kørt på
hospitalet, fordi de havde taget
fantasypiller og nervemedicin.

- Det er dumt, og det er død-
sensfarligt. Vi vil ikke se den slags
på vor festival, lød det fra konfe-

rencieren Frank Megabody - hans
uofficielle efternavn sigter til den
voluminøse fylde, hans korpus
har.

130 musiknavne
Danmarks Smukkeste Festival
havde i år 130 musiknavne på pla-
katen og overgås i Danmark kun i
antal af Roskilde Festival. Også i
antallet af gæster har Skander-
borg overhalet Midtfyn og Lange-
land.

Nu kan heller ikke den køben-
havnske provinspresse længere ig-
norere musikudbuddet i det na-
turskønne område ved Skander-
borg Sø.

Den gamle Led Zeppelin-for-
sanger Robert Plant beviste, at
han stadig kan synge. Og ZZ Top
fyrede den bagefter af med skæg,
sorte briller og sjofle vittigheder.

Bortset fra torsdag aften med
ZZ Top var det danske navne, der
fik æren af at lukke som sidste
band på Bøgescenerne.

- Mange af især de store uden-
landske bands stiller som betin-
gelse, at de vil være sidst på sce-
nen, men så gælder det om at
være stærk i forhandlingssituatio-
nen, siger Jens Peter Andersen,
der er chef for festivalens arran-
gørgruppe.

- Vi vil helst have danske navne
som TV2, D-A-D og Saybia til at
lukke, fordi de nu engang er de
bedste til at lave fest med publi-
kum, tilføjer han.

Programmet ramte bredt i år
med topnavne til enhver smags-
retning. Den elektroniske musiks
store stjerne, Moby, leverede et
patchwork af housebeats og
piano-stykker. Som noget helt nyt
var der musik fra Rusland med de
unge lesbiske (sådan bliver de i
hvert fald markedsført) provoer
t.A.T.u. og noget for både unge pi-
ger og drenge med den tidligere
Spice-pige Melanie C. Og 80ernes
store navn Simply Red kom til
Skanderborg efter udgivelsen af
albummet »Home« og en turne,
der har bragt gruppen rundt i
Europa. Hans Chr. Davidsen

D-A-D lørdag aften. De udenlandske stjerner har vigepligt, når pladsen som aftenens sidste band skal besættes. (Nordfoto)

Melanie C - den tid-
ligere Spice Girl -
fortsætter med  en

solokarriere i en me-
re rocket udgave.

(Nordfoto)
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God stemning under bøgetrærne , da den gamle Led Zeppelin forsanger
Robert Plant spillede. (Nordfoto)


