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Tre smukke piger stod for skrubningen, og så var
det oven i købet gratis i »Human Carwash« på
Roskilde Festival. Her kunne man træde ind i en
vaskehal, der meget mindede om den slags, man
kører sin bil ind i. Der var blot den afgørende
forskel, at de store roterende børster  var erstat-
tet af letpålædte piger i Roskildes »menneskelige
bilvask«. Med sæbe og vaskeklude tog de overve-
jende mandlige og nøgne kunder under kærlig
behandling. Pigerne gik grinende og grundigt til
værks, og fyrene nød det åbenlyst.

Pigerne fortalte, at så godt som alle fyre holdt
sig på måtten: Nok se men ikke røre. Til gengæld
var der uden for vaskehallen tilråb, der nogle
gange var lidt for kække, og så fik de en kold
stråle af pigerne - der dog næppe selv var helt
uden skyld i, at det unge mandlige publikum blev
gejlet lidt op. I pauserne mellem vaskningerne
gjorde de reklame for den sexede bilvask ved at
presse brysterne mod en plexiglasrude og sæbe
forpartierne ind. Til stor jubel udenfor.

I øvrigt var det langtfra kun herrer, der dukke-
de op til den intime skumsprøjt. Der stod også
unge mænd klar til at vaske kvindelige kunder -
der dog i en hel del tilfælde foretrak at få servi-
ceydelsen af en repræsentant fra deres eget køn.

Tømmermændshospital
Tømmermænd derhjemme i
ens bløde seng kan lige gå
an. Tømmermænd på Ros-
kilde Festival med en masse
kåde naboer, der råber og drikker vodka, er rig-
tigt træls.

Men så kunne man på Roskilde Festival opsøge
»Tømmermændshospitalet«, hvor der var rare og
forstående sygeplejersker, vand og mulighed for
at få massage og afspænding. Det var Red Bar-
nets Ungdom og internetforummet Playahead,
der havde stillet denne behagelige service til rå-
dighed. Og folk strømmede til for at få pustet lidt
ud på fristedet.

Tid til en cigar
Det var ikke den slags cigarer, der blev røget flest
af på Roskilde Festival. Men var man ved at køre
sur i tobak - og den sjove af slagsen - så kunne
man få sig en rigtig cigar i »Rom & Cigarbar«.
Rommen blev serveret i rigtige glas - for mange
en behagelig afveksling til plastickrusene på fe-
stivalpladsen. Og cigaren var ægte Cohiba.

Journalister skal arbejde
Der var akkrediteret én
journalist for hver 11 beta-
lende gæster på Roskilde
Festival. I år blev der givet
4000 akkreditteringer til journalister, som skulle
dække Roskilde Festival.

Derudover blev der også givet 2000 såkaldte
»ombyttere«, så medierne selv køber billetterne,
som kan byttes for det attråværdige pressearm-
bånd.

Med i de i alt 6000 adgangsarmbånd skal også
indregnes pladeselskabsfolk og dem, som bruger
mediearbejde som undskyldning for at komme
tæt på festen.

- Nogle er mere del af faget end andre. Men vi
holder øje med hver enkelt journalist. Hvis en ak-
kreditteret journalist ikke har produceret noget,
så får vedkommende ikke en akkreditering året
efter.Vi tjekker hver enkelt, siger Esben Daniel-
sen.
- Vi får da meget ud af det, ingen tvivl om det -
også af de helt specialiserede små medier, som
har kontakt til helt specifikke målgrupper, vi
gerne vil nå, siger han.

Sydslesvigere i Roskilde
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Sexet vask

Til venstre:
Den sexede vo-
kalist Alison
Goldfrapp på
Arena Scenen.

Kate Nash optråd-
te på Odeon Sce-
nen fredag. (Fotos:
Jens Nørgaard
Larsen, Scanpix)

Til højre: For-
sanger Rob

Halford fra Ju-
das Priest på

Orange Scene.

Anmeldelse. Nick Ca-
ve kom med sit fritids-
band, og Neil Young
viste alle goder sider
af sig selv, men var
lidt lang i spyttet. To
af de gamle kørte den
hjem på Roskilde Fe-
stival.

ROSKILDE. Det var de
gamle mænds klub på Oran-
ge Scene.

Fredag aften dukkede Nick
Cave op med sit fritidsband
Grinderman. Og aftenen ef-
ter var det Neil Young, der
havde både det tunge og let-
te og lyriske med i kufferten.

Nick Cave kan være lidt af
en mørkemand, når han op-
træder med sit faste band,
The Bad Seeds. Men med
Grinderman  var han ual-
mindelig løssluppen. Der
blev spillet skramlet rock i
et til tider meget hæsblæ-
sende tempo med et impone-
rende infernalsk trommespil.
Mange nød helt tydeligt at se
Nick Cave være i selskab
med guitaristen Warren El-
lis, der havde et skæg som en
anden Rasputin - ja uden at
fornærme ham, så lignede
han et af de fugleskræmsler,
man ser fra film indspillet
på den amerikanske prærie.

Nick Cave havde smidt den
sorte blazer og iført sig en
rød sportsjakke, som ville
han rent visuelt lægge af-
stand til de mørke ballader,
som har gjort ham til en af
verdens mest respekterede
sangskrivere.

Sætlisten på Roskilde var
udelukkende numre fra
Grindermans debutalbum
med et enkelt gammelt num-
mer fra samarbejdet med
The Bad Sees, »Tupelo«.
Spillet i en næsten frådende
version.

Nick Cave var i fin form og
oplagt til rigtig god larm, og
hele bandet nåede ud over
rampen. »No Pussy Blues« -
og så var publikum under
grindermans kontrol.

Temposkift
Der var rigtig røvballerock
med 62-årige Neil Young, der
er tyndhåret og har været
ude i mange afkroge af livet
og nærmest været en musik-
kens arbejdsnarkoman. Han
lagde ud med den runge, roc-
kede afdeling af sit mangesi-
dede repertoire, og selv om
vi her fik flot, ekspressivt
guitarspil, så kunne han
nogle gange være lidt lang i
spyttet.

Efter at han havde sat
tempoet ned ved at spille en
håndfuld sange fra den 
akustiske afdeling (der-
iblandt »Heart Of gold« og
»Old Man«), så skruede han i
den sidste fjerdel af koncer-

ten op for blusset med »No
Hidden Path«, der dog blev
trukket ud i det uendelige.
Hvis nogle kalder det nølen-
de sløseri, er det svært at si-
ge dem imod. Andre vil sik-
kert mene, at nummeret var
monumentalt. Under alle
omstændigheder var det ret

betegnende for koncerten -
der ikke kunne holdes under
to timer.

Niel Youngs solospots var
absolut i topklasse, men det
unge publikum begyndte så
småt at drysse væk. Det var
dem vel lidt for søvndyssen-
de. Men Neil Young var tyde-
ligvis ikke bare kommet for
at fyre klassikere af, men og-
så for at vise de mange for-
skellige sider af sin karriere.
Det unikke ved canadieren
er det enkle måde, han for-
midler de velklingende sange
til publikum. Guitarspillet er
nærmest skødesløst, og tem-
poskiftene afløser hinanden.
Det skal han have.

Greatest hits med
Raveonettes
Efter det dybfølte psykedeli-
ske guitarfræs, meldte der
sig hos avisens udsendte en
trang til at gå over i Arena-
teltet for at være ung med de
unge. Her spillede The Ra-
veonettes - dog uden Sharin
Foo, der er gravid. I stedet
for sprang hendes søster
Loui Foo til - og hun var en

fremragende vikar. Tromme-
slageren Jakob Høyer mødte
blot op med en gulvtromme
og en lilletromme, men fik
alligevel de typiske Raveo-
nettes-rytmer frem. Der var
en stor variation i koncer-
tens materiale. Det blev en
tour de force, en greatest
hits-udgave, hvor Wagner
hoppede fra »That Great Lo-
ve Sound«, »Attack Of The
Ghost Riders«, publikumsfa-
voritten »Love In A Trach
Can« og de nye  skud »Dead
Sound« og »You Want The
Candy«.

Men man forsvinder lige så
hurtigt, som man kommer i
rockens verden, og det er ty-
deligt, at The Raveonettes ik-
ke er helt så hype blandt
kernepublikummet længere.
Dertil har de vel været at
høre for mange steder.

Roskilde Festival: Grin-
dermann (fredag aften) og
Neil Young (lørdag aften)
på Orange Scene. The Ra-
veonettes på Arena Sce-
nen lørdag aften.

Hans Christian Davidsen

De gamle mænds klub

Musikhistorie, autencitet  og smertelig poesi. Neil Young var glad for at være i Roskilde. »The
best festival in the world«, kaldte han den. (Foto: Torben Christensen, Scanpix)

Nick Cave kom med sit ny
band Grinderman. (Foto: Jens
Nørgaard Larsen/Scanpix)


