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Dave Hill fra 1970er-bandet Slade. Hans høje plateaustøvler, hans brede grin, det runde pandehår
og de uhyrlige kostumer blev en del af hans image.

Unge og ældre til rigtig vikingerock.Bassisten Raymond Voß fra Torfrock.

Klaus Büchner fra det nordtyske band Torfrock, der har leveret soundtracks til Werner-filmene. Al-
le i Slesvig-Holsten kender tegnefilmene om den arbejdsløse og anarkistiske biker Werner.

Baltic Open Air. Med
en beliggenhed ved
Slien - dér, hvor inve-
storer kan lugte pen-
ge - er der vokset en
festival frem, hvor
publikum sniffer til
rå og upoleret rock
med et drys af gamle
dage.

SLESVIG. Der er nogle, der bli-
ver ved med at spille musik, til
de skal bæres vandret ud fra
scenen. Måske har de formøb-
let en formue ligesom den ty-
ske slagersanger Heino. Han
stoppede alle sine sparepenge
i en turné, som ingen boo-
king-bureauer ville tage an-
svaret for. Turneen endte med
at gå i vasken. Ditto gjorde
pengene. Nu må han i en al-
der af snart 75 år holde den
kørende på scenen for at tjene
til dagen og vejen.
Det gamle engelske glam-

rock-band Slade bliver også
ved. Godt nok ikke med hele
den oprindelige besætning.
Kun trommeslageren Don Po-
well og guitaristen  Dave Hill
(det var ham med det bemær-
kelsesværdige pagehår og Dr.
Martens-støvlerne) forsøger
at holde gang i den rå og
upolerede rock - dog uden
Noddy Holders raspende ga-
dedrengestemme i forgrun-
den.
Og så er der Slesvig-Hol-

stens egen Torfrock med
nordtysk vikingerock og deres
plattyske tekster eller noget,

der måske nok er tysk, men så
fyldt med plattysk accent, at
Torfrock aldrig kom til at spile
højere end i Regionalliga. Men
det var sikkert heller ikke det,
de ville. »Volle Granate, Rena-
te«, synger spirrevippen Klaus
Büchner.
Hver gang jeg hører den

mand åbne for stemmen, ser
jeg den anden Klaus stå ved
siden af ham - den noget me-
re korpulente Klaus Baumgart
- og synge »An der Nordsee-
küste«. Selv om lille Klaus har
lavet så meget andet.

Lige ud til vandet
De var der alle tre, Heino, Sla-
de og Torfrock, da der i week-
enden var Baltic Open Air i
Slesvig. På området mellem 
A. P. Møller Skolen og Slien.
For fuld udblæsning og i et
vejr, som man ikke havde kun-
net forlange ret meget bedre
her i slutningen af august. Det
gamle kaserneareal er som
skabt til rockfestival - når ele-
ver og lærere på Slesvigs dan-
ske gymnasium vel og mærke
er gået hjem og ikke kan for-
styrres længere. Beliggenhe-
den ved Slien er gefundenes
Fressen for enhver investor.
Men et alternativt publikum
har fået fodfæste her på de
karakteristiske gamle betone-
lementer, der udgør pladser
og veje på kasernearealer i
Tyskland.
Arrangørerne er Daniel

Spinler og Ralf Waschulewski
fra Baltic Eventmanagement i
Egernførde, og de har fået fat
i et publikum i den gamle for-
valtningsby Slesvig, hvor de
store kunstmuseer og et tradi-
tionsrigt - men dog vaklende
teater - sidder på finkulturen.

Her er plads til 10.000 men-
nesker og deres biler. Godt
8000 mennesker købte billet
til de to dage, og publikum
kom fra en pæn stor radius
efter nummerpladerne at
dømme: Heide, Lübeck, Plön,
Bad Segeberg og Hamborg.

Headliners
De to store headliners inden
for den genre, som Baltic
Open Airs primært har lagt sig
fast på, var det legendariske

canadiske rockorkester Saga,
der igennem snart 35 år har
turneret med »On The Loose«
og »Wind Him Up«, og heavy
metal-veteranerne Helloween.
Og ind imellem de ægte varer
blev der solgt lidt kopiproduk-
ter. Völkerball gjorde som om,
de var Rammstein, og My'tal-
lica forsøgte at gøre James
Hetfield, Lars Ulrich og de an-
dre trash-kunsten efter, uden
at det druknede alt for meget
i attitude.

Torfrock spolede tilbage til
Werner-filmene, som bandet
lagde soundtrack til og Klaus
Büchner også stemme til:
»Freie Bahn mit Marzipan«,
»Beinhart« og soundtracket
fra »Eiskalt«, den seneste film i
rækken. Og Slade tog den
ældste del af publikum med
tilbage til dengang, man sad
med sin kassettebåndoptager
og ventede på, at ens ynd-
lingsnummer skulle komme
som nummer ét på hitlisten.

Det var med en veloplagt Da-
ve Hill, men dog ikke helt i
nærheden af den kendte Sla-
de-sound uden Noddy Holders
markante stemme.
Men hvad pokker? Når man

er over 50, er man ikke så
kræsen mere. Så er alt, hvad
der lugter lidt af ungdom
godtaget. Det var som i en
Werner-film.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Som taget ud af en Werner-film

Så fik farmand her, hvad han ville have - noget med potens.

Bassisten Martin Iordanidis fra coverbandet My’Tallica leger, at han er den ægte, men afdøde Cliff Burton fra Metallica.
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