
Anmeldelse. Færøske Tei-
tur havde et univers af
tætte tågebanker med un-
der solen i Roskilde. Og
Radiohead virker til at
have fundet melodien
igen.

ROSKILDE. Solen skinnede. En
svensker var på vej ned i en
skraldespand, men de fleste no-
genlunde normale slappede bare
af. Og Teitur var lige til at flade
ud til i varmen. Der var meget
sydlandsk over Roskilde Festivals
første aften, selv om Teitur Las-
sen kommer fra den ofte meget
overskyede Nordatlant.

Titelnummeret på Teiturs ny
cd, »The Singer«, handler om en
mand, der stiller sig op og synger,
hvorefter en masse folk  bliver
stående og bare kigger på
ham, og det var lige
det, der skete i Ros-
kilde. »The Singer«
er Teiturs mest
ambitiøse og vel-

lykkede cd, hvor hans lyse og ve-
modige stemme kører tæt parløb
med klaver og guitar.

På Orange Scene lød hans enk-
le og varme sange næsten som et
vemodigt ekko. Det havde ikke
behøvet at foregå på Orange, men
havde det været i et af de lukkede
telte, han gav koncert, havde vi
måttet undvære solen.

Ro, eftertanke og nordisk tris-
tesse – det var færingens vel-
komst til Roskilde. Alt sammen
akkompagneret af marimba, kla-
rinet, strygere og korstemmer. En
cello blev håndteret med så dybe
strøg, at den lød som et tågehorn i
Færøernes tætte banker. Men der
blev vekslet godt mellem genrer-
ne med spring fra den ska-præ-
gede »Catherine the Waitress« til
»You Shouled Have Seen Us«,
hvor begravelsesstemningen var
perfekt. Mol dominerede over
dur, men ind imellem kom der og-
så liv med nærmest kabaret-agti-
ge sange som »Start Wasting My
Time«.

Der var små musikalske ekspe-
rimenter og interessante indslag
af lidt avantgarde-jazz. Teiturs
stemme er ikke den allermest
spændende, men den bliver ca-
moufleret af engelsk sunget med
en svag færøsk accent og et fæn-
gende melodisprog. Klangsproget
var både dramatisk og minimali-

stisk, og der var masser af rum
til eftertænksomhed på plæ-

nerne foran Orange
Scene. Men det

var tyde-

ligvis ikke det, svenskeren nede i
skraldespanden var kommet ef-
ter.

Indadvendte englændere
Den indadvendte attitude fort-
satte med Oxford-kvintetten Ra-
diohead senere på aftenen. Ra-
diohead gav en god koncert, men
virkede som om, bandet kun spil-
lede for sig selv. Det er 11 siden,
Radiohead havde sin store gen-
nembrudskoncert på Roskilde, og
siden er englænderne på mange
måder blevet overhalet indenom
af flere landsmænd. Alligevel er
Radiohead fortsat et af de mest
innovative og toneangivende
bands på scenen.

Radiohead gør alt på egne præ-
misser. Lyset på Orange Scene
var eget medbragt, økologisk og
mindre strømforbrugende. Plade-
selskaberne blæser Radiohead
også en lang march. Og nogle
gange også publikum.

Der blev ikke sagt eller gjort
meget for, at det skulle lyde som
om, det var os, Radiohead spille-
de for. Men seriøsiteten og frem
for alt det flotte lys på scenen
trak opad. Man kan – som under-
tegnede – have det fint med
bands, der ikke føler, det skal ud
for at bevise noget.

Koncerten blev primært en me-
lodisk forestilling med numre fra
det nyeste album, »In Rainbow«,
men der var også klassikere fra
den fantastiske plade »OK Com-
puter«, hvor de elektroniske
ryt- mer bliver dansable.

»Airbag«, »Exit
Mu-

sic«, »Street Spirit« og »Karma
Police«  var med til at trække
koncerten behageligt i langdrag.
Godt to timer stod Thom Yorke og
co. med deres egen introverte
spilleglæde. Især på de nyere
numre viste de, at de er parate til
at svinge guitarerne igen. Der er
atter blevet plads til de storslåe-
de rocksange mellem de nogle
gange paranoide elektroniske ly-
de. Radiohead virker til at have
fundet melodien igen. Hurtigt og
hårdt og uden alt for mange af de
isblomster, som bandet ellers ger-
ne deler ud af.

Forsanger Thom Yorke blev try-
net som barn og senere også som
teenager. Et tænksomt væsen, en
splejset krop og et øje, der hæn-
ger nedad var ikke noget, der
gjorde sig hos pigerne eller hos de
jævnaldrende drenge. Men alt
dette er senere kommet os andre
til gode med skramlede sager, bli-
de ballader og flotte instrumen-
talpassager, som kun kan udvik-
les, hvis man har haft modgang i
tilværelsen.

Men for at det ikke skal blive
alt for dyster britisk og tungt
nordisk, så bliver bands som Ho-
ly Fuck, Rotten Sound, Fuck But-
tons og Motorpsycho også slup-
pet fri på de mange mindre sce-
ner, der i virkeligheden er Roskil-
de Festivals hjerteblod. Det er
her, alt det nye florerer,
alt det, som få har
hørt før,
og
som

man om få år vil skrive om, at »de
fik deres store gennembrud på
Roskilde i 2008«.

I aften er de store navne på
Orange Scene Judas Priest, Neil
Young og The Cemical Brothers.

Roskilde Festival: 
Teitur og Radiohead på
Orange Scene, torsdag.

Hans Christian Davidsen

FLENSBORG AVIS — Lørdag 5. juli 2008 — 17KULTUR
Hans Chr. Davidsen 
i Roskilde

Radiohead gør alt på egne
præmisser - heldigvis. Eng-
lænderne viste på Orange
Scene, at de fortsat er et af
de mest innovative og to-
neangivende bands på en
scene.
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De indadvendte mænd og deres sange

Den færøske sanger Teitur var li-
ge til at flade ud til i varmen for-
an Orange Scene.

(Foto: Scanpix)


