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Den amerikanske vokal-vulkan Beth Hart sang og dansede med flagrende hår på Bøge-
scenen. 

Swan Lee med sangerinden Pernille Rosendahl i front på Danmarks Smukkeste
Festival i Skanderborg. (Fotos: Kristian Juul Pedersen, Scanpix)

Festival. Musikken -
det er noget, der
kommer i anden
række på Danmarks
Smukkeste festival,
der hvert år overgår
sig selv med nye,
fantasifulde indslag.

SKANDERBORG. Hvor
ellers finder man på den
slags ting: At indlogere
gæster i flere meter høje
øldåser? At installere gam-
meldags træbadekar med
varmt vand fra en brænde-
ovn? Og at tilbyde de
trængende at sætte sig på
et wc midt i menneskemyl-
deret - med spejlvinduer,
der gør at personen på toi-
lettet kan se ud, mens de
mange mennesker udenom
ikke kan se ind?

Det findes ingen andre
steder end på Danmarks
Smukkeste Festival i
Skanderborg. Og det hæn-
ger vel nøje sammen med
det faktum, at langt de fle-
ste af årets festivalbilletter
var solgt lang tid før, mu-
sikprogrammet lå fast.

I Skanderborg er musik-
ken blot en slags krydderi
til hyggen og stemningen,
der også i år hurtigt ind-
fandt sig under bøgetræer-
ne syd for byen - selv om
vejret var af en helt anden
kaliber end de foregående
år.

Sov i en øl-dåse
Klassesamfundet er så
småt ved at snige sig ind
på Danmarks Smukkeste
Festival. Nogle bor i Hel-
lerup - andre i Valby eller
på Vesterbro. Nogle sover i
luksuriøse øldåser med
senge, dyner, tv, frisk mor-
genbrød ved døren, tele-
fonforbindelse og hele svi-
neriet. Andre må nøjes
med vakkelvorne telte i
festivalens »socialt bela-

stede områder« - for ek-
sempel på »Promillestien« i
teltbyen, hvor druk og ra-
balder er normen.

I år tilbød Skanderborg-
festivalen som noget nyt de
velbjergede at kunne ind-
logere sig i huse, der så ud
som forvoksede øldåser,
»Can Sleep«. Indenfor var
al den luksus, der skulle
til. Pris for et dobbelt-
værelse under hele festiva-
len: 2500 kroner.

Festivalarrangørerne har
fundet ud af, at der er fes-
tivalgæster, der har penge

nok - men også har fået
nok af den primitive ind-
kvartering i smat og iglo-
telte.

Cooper på golfbanen
Det var da også mest de
velbjergede og velnærede,
der hoppede nøgne i de
store trækar ved Skander-
borg Sø. Her kunne man
hoppe ned i noget, der
mindede om en varmt is-
landsk kilde i trækar for-
medelst 30 kroner per hal-
ve time. En rigtig god for-
retning under en kold, kold

festival.
Man bliver overrasket af

underlige hændelser her i
Skanderborg. Ikke nok
med, at den det gamle
70er-navn Alice Cooper
sang på Bøgescenen, som
var han stået op fra døde.
Fredag overraskede den
grumme udseende rock-
sanger ved at spille golf
blandt modne mænd med
pæne sideskilninger i
Skanderborg Golf Klub.
Alice Cooper svingede
golfkøllen for at samle
penge ind til Læger Uden

Grænser. De færreste uden
for golfkredsene vidste vel,
at den gamle swinger også
er en habil golfspiller med
handicap to.

- Vi læste om Alice Coo-
per i et svensk golfblad og
inviterede ham derfor med
til vor velgørende golftur-
nering. Han sagde med det
samme ja, fortæller klub-
manager Erik Gindesgaard
fra Skanderborg Golf
Klub.

Mod 1000 kroner fik 50
lokale golfspillere chancen
for at dyste mod Cooper -

så har man jo prøvet det.
En anden gammel ken-

ding, som ellers ikke gør så
meget væsen af sig mere, ja
han dukkede også op i
Skanderborg. Otto Bran-
denburg - gammel forsan-
ger i bandet Four Jacks og
gammel inden for showbiz
i det hele taget - fik over-
rakt »Polka Verner Lega-
tet« på 27.000 kroner. Le-
gatet blev indstiftet for fire
år siden af skuespillerne
Søs Egelind og Kirsten
Lehfeldt, som også over-
rakte prisen til Otto Bran-
denburg. Baggrunden var
blandt andet, at Branden-
burg aldrig tidligere har
modtaget en dansk pris for
sin musikalske side.

- Du har med din stem-
me og din udstråling gjort
Danmark til et sjovere sted
at være, sagde Kirsten
Lehfeldt ved overrækkel-
sen.

Men så var der jo også
musikken på Danmarks
Smukkeste Festival. Den
må vi trods alt ikke glem-
me. Adskillige af de op-
trædende musikere ligner
kloninger af festivalens
maskotfigur, Walther, med
langt, beskidt hår, en smøg
i mundvigen og en guitar
til at rive i. Johnny Mad-
sen var nok den, der kom
tættest på.

Den amerikanske vokal-
vulkan Beth Hart fik sat
kul på en småkold torsdag.
Nephew var fredag aften
iført soldaterskjorter og le-
verede en superfest, mens
lørdagen blev domineret af
norske Kaizers Orchestra,
Kashmir, Johnny Madsen
og Starfighters-vinderne
Hookah, der i dag udsen-
der debutpladen »Hooked
on Hookah«. I går var de
store internationale navne
Joss Stone og Anastacia på
scenen.

Hans Chr. Davidsen

Alt fra Otto Brandenburg til Alice Cooper

Mobilredaktionen
Tlf. 0461 5045 131

Stemning i bøgeskovene ved Skanderborg - temperaturerne til trods.

Fakta
Det bliver der druk-
ket på Danmarks
Smukkeste Festival:
• 210.000 liter fadøl
• 150.000 flasker øl
• 120 liter kildevand
• 15.000 liter spiritus

Tal fra Skanderborg
Festival 2004

Glade festival-deltagere med masker. Den mexicanske Corona-øl med lime er en sællert.


