
 Lørdag sidst på eftermidda-
gen vælter det ned med regn 
over Northside Festivalen. 
Det er ikke nødvendigvis et 
minus, når man skal optræde 
på festivalens eneste over-
dækkede scene. I hvert fald 
står der 3000-4000 publikum-
mere og følger The Eclectic 
Monikers lydprøve, hvilket 
aldrig er sket før.

Mens bandet i fællesskab 
får afstemt de forskellige in-
strumenters niveau i lydbil-

ledet, fiser manager Søren 
Borkmann rundt bagved og 
skænker Havana Club-rom 
og Coca Cola Light op til 
bandet, der på sommerens 
turné er udvidet med Kash-
mirs trommerslager Asger 
Techau på guitar samt Moon-
jam-saxofonisten Mads Haa-
ber, der fokuseret stavrer 
rundt og varmer op for sig 
selv bag scenetæppet.

Da koncerten begynder en 
halv time senere, kan The 

Eclectic Moniker skue ud 
over et smilende menneske-
hav, der i den grad har indstil-
let antennerne på den livsgla-
de, smittende calypso-pop, 
som bandet nærmest har ta-
get patent på med radiohitte-
ne ”Easter Island” og ”From 
All Of Us”.

 Selv bag scenen kan man 
mærke elektriciteten forplan-
te sig fra band til publikum 
og retur. Bandmedlemmer-
nes kærester, der står linet op 
ved siden af de tomme instru-
mentkasser, nyder hujende 
mændenes triumftog. Selv 
vagterne smider de alvorlige 
miner og danser løssluppent 
med iført gule overtræksve-
ste. 

Efter en bragende jubel-
modtagelse af gruppens nye 
nummer ”Sports” råber for-
sanger Frederik Vedersø: 
”Det føles som at vinde EM at 
spille for jer”. Publikum gen-
gælder den ytring med et brøl 
så stort, at man skulle tro, 
Danmark rent faktisk havde 
kvalificeret sig til en slutrun-
de.

Klimaks nærmer sig stille 
og roligt, og da Frederik Ve-
dersø samt guitarist Tobias 
Ljungar Sødring kaster sig 
ud blandt det euforiske pub-
likum og crowdsurfer på de-
res udstrakte hænder, går 
hele teltet bersærk. Hvis man 
havde haft et Kodak-kamera, 
kunne man have taget bunke-
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1 Hvordan var det som 
kunstner at optræde på 

Northside Festival?
 - Det var fedt, tak. Det var et 
godt og opmærksomt pub-
likum. Og et stort publikum, 
der ville det samme som os. 
Det fornemmede vi i hvert 
fald. Vi kom stille og roligt i 
gang med en veritabel efter-
middagskoncert, og de har 
lige som deres egen specielle 
magi de eftermiddage der.

2 Hvordan behandles 
man som kunstner på 

festivalen?
- Helt, helt, helt i top! Vi fik at 
vide af backstagepersonalet, 
at vores rider var den enk-
leste af alle Northsides arti-
ster. En kasse øl og en kasse 
vand, that’s it. Vi kunne bede 

skarpe til østjyske Peter Sommer, 
som Fyens Stiftstidende fangede  
på Northside

Kultur

Jeg havde set frem til Nick 
Cave & The Bad Seeds i flere 
måneder. 

Det seneste udspil ”Push 
the Sky Away” er det bedste 
fra ensemblet i mange her-
rens år, så forventningerne 
var enorme til den ildsprud-
lende australier og hans kom-
petente band. 

Snottet sanger
Men den snotforkølede san-
ger ramte lige så langt forbi 
mit bulls eye som en blind 
mand foran en dartskive.

”We Know Who You Are” 
og ”Jubilee Street” fik nær-
mest den økologiske hotdog 
til at vende sig i mig, og selv 
om jeg normalt sætter stor 
pris på vrede, ekstreme fø-
lelsesudbrud og kant hos en 
kunstner eller band, så var 
frekvensen, tonen og hele ud-
trykket som en spand koldt 
vand i hovedet på mig. 

Og jeg frøs tilstrækkeligt i 
forvejen.

En kvinde ved siden af mig 
udbryder harmt: ”Det lyder 
jo af lort”. 

Og ja, jeg er nødt til at give 
hende ret. 

Udvandrer
Jeg ved, at resten af anmel-
derflokken kaster spandevis 
af stjerner efter Nick Cave af 
samme grunde, som får mig 
til at kede mig bravt. 

Derfor træffer jeg en be-
slutning, som sikkert ikke fal-
der i god jord. 

Jeg udvandrer ganske en-
kelt efter tre numre for i ste-
det at høre fynske Mø boltre 
sig et par hundrede meter 
derfra på teltscenen.

Logrende følge
Mø er en ung kunstner, så 
hendes koncert varer blot 
45 minutter, hvorefter jeg 
vender tilbage til Cave for at 
høre, om hans helvedes-præ-
diken er formildet. 

Snarere det modsatte. Det 
fosser stadig ud med harme 
og galde, som hans inkarnede 
følge labber i sig. 

Præcis som de logrer ukri-
tisk, når Dylan, Cohen, Waits 
og Young står foran dem. 

Indimellem løfter disse 
herrer musik op på et niveau, 
hvor de fleste dødelige ikke 
kan være med. 

Det skete bare ikke lørdag 
aften, hvor det smagte lidt for 
meget af et ritual for de ind-
viede.

Jeg hørte i hvert fald ikke en 
mørkets og melankoliens me-
ster i særklasse, men derimod 
en prærieulvs hule hylen. 
Men alt afhænger som be-
kendt af ørene, der lytter. Jeg 
ser allerede frem til at opleve 
Nick Cave & The Bad Seeds i 
Falconer til efteråret. Det kan 
kun blive bedre.

Northside Festival, lørdag aften

Af Simon Staun
sim@fyens.dk

Orkede  
ikke Cave

 ■Nick Cave er apokalyptisk på en scene. Og som en anden Mo-
ses deler han vandene mellem dem, der forguder ham og dem, 
der flygter.  Foto: Morten Rode

 ■Advarsel: Dette er 
ikke en regulær Nick 
Cave-anmeldelse

[ Det fosser stadig ud med harme og 
galde, som hans inkarnede følge labber 
i sig. Præcis som de logrer ukritisk, 
når Dylan, Cohen, Waits og Young står 
foran dem. 
Fra ”anmeldelsen”

Fabelagtig fynsk  folkefest
 ■Forsanger Frederik Vedersø 

og resten af The Eclectic Mo-
niker kunne svæve oven på 
Northside-publikummet, der 
bar bandet gennem en for-
ryggende koncert, som for-
tjent fik fem stjerner i Gaffa.

om stort set hvad som helst. 
Det hvad som helst blev til 
sushi, champagne samt rom 
og cola. Så jeg giver seks 
stjerner.

3 Du har spillet flere 
gange på Northside. 

Hvad har været den største 
udvikling?
- Jeg spillede for to år siden 
med De Eneste To og så i år 
i eget navn. Jeg synes, man 
kan mærke i alle led af orga-
nisationen, at de bliver mere 
og mere rutinerede. Det tog 
ikke lang tid at få øl og mad 
ind. Den anden vej voldte 
heller ingen problemer. 
Tjekket!

Af Simon Staun
sim@fyens.dk

 ■The Eclectic Moniker og Mø sørgede med to 
topprofessionelle præstationer for at sætte Fyn 
solidt fast på Northside-landkortet. Mere end 
15.000 tilskuere valfartede til de to koncerter  

vis af ”Kodak moments”. Da 
bandmedlemmerne få øje-

blikke senere stormer ned fra 
scenen, stråler lykken ud af 

deres storsvedende ansigter, 
mens alle omfavner hinanden 
på kryds og tværs.

Den bedste koncert til dato
Frederik Vedersø tænder re-
solut en smøg og tager et be-
friende hiv, mens han eksalte-
ret forsøger at begribe, hvad 
der er passeret den seneste 
time.  

- Vores koncerter går altid 
op i en højere enhed, men i 
dag var det højere end nogen-
sinde. Det her er både publi-
kumsmæssigt og oplevelses-
mæssigt vores største koncert 
til dato. Der var jo ikke kun 
proppet inde i teltet. Uden for 
stor der en kæmpe kødrand, 
der også dansede med, siger 

Frederik Vedersø forpustet.
Mens han sætter ord på 

koncerten, strømmer det 
til med venner, kærester og 
pladeselskabets ansatte, der 
skal kramme og kindkysse 
medlemmerne. Selv om The 
Eclectic Moniker normalt er 
et kærligt band, fornemmer 
man tydeligt, at euforien er 
helt unik denne aften.

Bandet var på forhånd 
spændt på, hvordan North-
side-publikummet ville tage 
imod deres sange. De havde 
ikke behøvet at bekymre sig.

-  Det er altid vildt at stå 
over for et nyt publikum, hvor 
man kan se, at rigtig mange 
synger med på ens sange. Det 
giver et ekstra kick, hvis de 

gør. Fuck, hvor var det fedt. 
Vores bedste koncert nogen-
sinde, konstaterer Frederik 
Vedersø.

Guitaristen Tobias Ljungar 
Sødring er stadig helt blød i 
knæene og rundt på gulvet, da 
han puster ud med en Heine-
ken i hånden.

- Jeg blev sgu så rørt, at jeg 
kom til at græde undervejs. 
Jeg er et utroligt følsomt ge-
myt, men normalt kan jeg 
styre det på scenen. På et tids-
punkt midtvejs får jeg den 
der fornemmelse af, at alle i 
teltet bare har det fantastisk. 
Jeg kigger rundt på de andre i 
bandet og ser derefter ned på 
publikum, hvor alle står med 
de bredeste smil. Det ram-
mer mig lige i hjertet, fortæl-
ler Tobias Ljungar Sødring, 
mens der stadig udveksles 
high fives, kindkys og mande-
krammere ad libitum.

Mø fortsatte stimen
To timer senere er der lige 
så proppet i teltet, da fynske 
Mø og hendes unge band skal 
forsøge at gentage triumfen. 
Man kan ikke klemme en avis 
ind mellem publikum forrest 
i teltet, så jeg søger ned ba-
gest, hvor man stadig kan kile 
sig ind.

Selv om Karen Marie Ør-
sted kun har udgivet en hånd-
fuld sange, virker det til, at 
publikum kender stort set 

hele repertoiret. Mænd, kvin-
der, drenge og piger. Alle gyn-
ger med, skråler løs og danser 
kædedans med ølkander svin-
gende fra bæltet.

Konstant kommer der flere 
mennesker til fra Nick Cave-
koncerten på den store scene. 
De stiftede bekendtskab med 
et band og en forsanger, der 
siden koncerten på Posten i 
Odense for et par måneder si-
den har fået kureret de fleste 
børnesygdomme. Timingen 
har løftet sig, teksterne sid-
der lige i skabet, og alle har 
fundet sig til rette i deres rolle 
på scenen. Desuden er lyden 
i teltet lysår bedre end på de 
udendørs scener. Alle ingre-
dienser til en storslået ople-
velse er til stede.

Da koncerten nærmer sig 
dens afslutning, er stemnin-
gen så fortættet og intens, at 
man næsten kan hælde den på 
de tomme ølkander, der fly-
der på græsunderlaget. Lør-
dag aften på Northside Festi-
val ender som en fuldført fest 
takket været total fynsk do-
minans af to grupper med po-
tentiale til endnu større sejre.  

Af Simon Staun
Foto: Morten Rode
sim@fyens.dk, moer@fyens.dk

 ■24-årige Karen Marie Ørsted er for alvor ved at slå igennem 
som Mø. Sammen med sit band og dj gav hun sit bud på moder-
ne elektronisk pop, der i den grad faldt i publikums smag. 

 ■Mø og band kan se frem til en ekstrem travl sommer, hvor 
der bliver hevet og flået i dem fra alle sider både i og uden for 
Danmark. Når man har ramt en guldåre, er der ikke andet at 
gøre, end at grave løs.


