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Selv de helt små er med blandt publikum. 

Den århusianske rapper L.O.C. kaster rundt om sig
med håndtegn. 

30 grader, bagende sol og
ublufærdige ungersvende
med dinglende klokkeværk.
I Skanderborg gør man,
hvad man har lyst til. Skan-
derborg Sø blev brugt til
nedkøling af de dampende
festivalgæster. (Fotos: Peter
Clausen, Scanpix)

Frank Megabody og Søren Rislund stod som sædvanligt
som konferencierer i Skanderborg.

Tue West er drengen fra Hundested, der med en afslap-
pende attitude har blik for skæve vinkler.
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Danmarks Smukkeste Festival fejrede
25 smukke år med musik og fest i
bøgeskovene ved Skanderborg. 
Festivalen har ingen ambitioner om at
opdrage publikum musikalsk. Til
gengæld er den næsten blevet en 
garanti for sommer og sol.

SKANDERBORG. Roskilde Festival blev skyllet
væk. Midtfyns lukkede. Og Danmarks Smukkeste
Festival i Skanderborg var lige nøjagtig så smuk,
som den plejer at være i de tropiske temperaturer
i august. Ynglinge kastede sig ud i Skanderborg
Sø, pigerne kastede klunset, og festivalen fejrede
sig selv og sine 25 år med en festlig jubilæums-
koncert søndag aften.

25 store danske hits blev spillet af de originale
kunstnere - på Bøgescenen stod blandt andre
Kashmir, Lis Sørensen, Kim Larsen, Sanne Salo-
monsen, Brødrene Olsen, Tim Christensen og 
D-A-D. Og fire bands, som i mellemtiden er ble-
vet opløst, samledes til lejligheden. Det drejede
sig om One Two, Østkyst Hustlers, Sko og Torp
samt Tøsedrengene, det gamle 80er-navn.

Det er svært at huske, hvornår Danmarks
Smukkeste Festival senest var ramt af dårligt
vejr. Når der skal være sol og sommer, er Skan-
derborg den mest driftsikre af alle større danske
festivaler takket være den fornuftige placering
den første weekend i august - når den danske sko-
leferie er forbi.

Det er 25 år siden, J.P. Andersen - Skanderborg
festivals initiativtager, spændte presenninger op i
træerne ved at trække i to snore fra hver sin ende.

Den første pengekasse var hjemmesvejset og
måtte svejses op igen efter at være blevet alt for
grundigt lukket. Med det resultatet, at en stor del
af indtægterne forsvandt i flammer.

Siden er Danmarks Smukkeste Festival blevet
en professionel forretning med en omsætning på
den anden side af 55 millioner kroner. Og mens
Midtfyns Festival gav op i år, er festivalen i Skan-
derborg mere populær og økonomisk velfunderet
end nogensinde.

Hvis man ser bort fra perlekæden af danske
navne søndag aften, så var der ellers ikke meget
»antidagligdag« over musikudbuddet - et udtryk,
som arrangørerne selv har døbt og patenteret fes-
tivalen. Den amerikanske power-pige Pink - eller
Alecia Moore som er hendes rigtige navn - åbnede
med dårlig mave torsdag aften. Ellers var der sik-
re danske navne som Johnny Madsen, D-A-D og
Big Fat Snake og det forholdsvis nye navn Tue
West. Han minder om C.V. Jørgensen som ung og
viste i øvrigt  mange gode takter.

Så var der Bloodhound Gang, de unge Sugaba-
bes, Eamon og Pet Shop Boys, der trykkede et
forrygende, men ikke særlig nyt musikshow af
natten til søndag. Denne gang dog med en ordent-
lig dosis house-rytmer, der var med til at gøre et
besøg på herretoilettet endnu mere surrealistisk,
end det var i forvejen. Mens vi hankøn kunne lade
vandet i stående position, så vi i øjenhøjde stimer
af guldfisk, der svømmede rundt i gennemsigtige
rør.

Men som festivalens ene konferencier, Frank
Megabody, siger:

- På overfladen ser det ud som om, folk kommer
i store flokke for at være sammen om musikken.
men i virkeligheden er det alt det andet udenom,
de vil opleve. Det gør sig specielt gældende i
Skanderborg, der har sin helt egen ånd.

Eksplosion af medhjælpere
Det jyske publikum lader hånt om musikanmel-
dernes vurdering af udbuddet i Skanderborg. Fes-
tivalen kunne allerede i forsommeren melde alt
udsolgt - det vil sige godt 21.000 billetter. Som det
kendes fra andre store festivaler, er det reelle del-
tagerantal dog langt højere. Danmarks Smukkeste
Festival har hele 9500 frivillige medhjælpere. An-
tallet er eksploderet fra 4100 medhjælpere i 1998,
og det er et problem, erkender festivalchef Kir-
sten Hansen.

- Fortsætter udviklingen, bliver vi én stor med-
hjælperfest. Selv om det kunne være hyggeligt, så
går den ikke, for uden billetindtægter kan vi ikke
nå vore ambitioner, siger hun.

Ledelsen har ikke villet skære i medhjælper-an-
delen midt i et jubilæumsår, men næste år er det
festivalens ambition at luge ud med godt ti pro-
cent. Håbet er, at det meste kan ske ved »naturlig
afgang«, som Kirsten Hansen udtrykker det.

Sikkerheden sætter grænser for, hvor mange
mennesker der kan lukkes ind i Dyrehaven syd for
Skanderborg, og den store stigning i den frivillige
arbejdskraft er kommet til at spærre for antallet
af betalende gæster.

- Festivalen består af mange selvstyrende enhe-
der, og formændene for de enkelte enheder hyrer
selv de folk, de skal bruge. Men folk står i kø for
at hjælpe, og mange steder er der blevet for man-
ge, siger Kirsten Hansen.

- Vi har lagt os fast som luksusfestivalen, der
ikke har ambitioner om at opdrage publikum mu-
sikalsk. I stedet for kommer gæsterne med en for-
ventning om at have det sjovt og hyggeligt med
masser af skægge barer, restauranter, events og
høj service, siger hun. Hans Chr. Davidsen

Fest i den varme gryde


