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Anmeldelse. Gnist, gejst og pri-
malrøst er simpelthen det halve
af D-A-D, der ikke havde plads til
at lave alt for megen ballade på
et lille spillested i Flensborg.

FLENSBORG. Der er ikke meget plads til at ska-
be sig som en sindssyg på Roxys lille scene i
Flensborg. Er man som Jesper Binzer vant til
uhæmmet at svinge parykken i luften, springe
ned fra en mur af forstærkere eller skyde ild ud
af guitarens rumpe, så må Roxy nærmest føles
som at sidde hjemme i svigermors stue, tage en
småkage og sige pænt tak for kaffe.

Ét hop med lidt for meget kraft på, og Jesper
Binzer var røget med hovedet gennem loftet
herude i den gamle hal i Flensborgs sydlige in-
dustrikvarter - langt væk fra lov og ret i øvrigt.

At spare på krudtet ville være meget imod
D-A-D’s natur, men Roxys scene er altså ikke
meget større end den, min søn spiller skoletea-
ter på.

Ergo: Ingen Orange Scene her. Det vidste
man forhåbentlig før, man købte billet.

Til gengæld var publikum rigtig sympatisk li-
ge fra starten af. Det er ikke hver dag, at Dan-
marks nationalrockband spiller i Flensdorf. D-
A-D blev mødt af et højt og heftigt bifald, da
bandet entrerede scenen.

Forventningens glæde er den største.

Gammeldags knallertrock
Nationalrock tør man nok kalde D-A-D’s sang-
univers. Nu har man siddet til et utal af juleaf-
slutninger på den lokale danske skole og be-
mærket, hvor få der synger med på »de gode,
gamle danske julesange«, som rektor ville have
sagt med et stort og åbent A i sange. Men her
syd for grænsen kunne hele Roxy-hallen synge
med på »Everything Glows« og »Sleeping My
Day Away«, ja selv på de nye numre fra album-
met »Monster Philosophy« (der nok er en skive
med metal men ikke uden træthed) kunne Jes-
per Binzer regne med publikum som backing-
kor. D-A-D har et dedikeret og loyalt publikum,
der vel aldrig glemmer bandet for den turbo,
kant og urkraft med ørehængende melodier og

knivskarpe rockriffs, det var med til at tilføre
den danske musikverden i 1980erne og
1990erne.

Lige siden har D-A-D været lig med overra-
skelser, direkte attitude og gammeldags knal-
lertrock, der heldigvis aldrig dør.

Men for at blive ved det der med at kunne
synge med på sangene:

Nu var en pæn del af aftenens rockfans ikke
uventet danskere nordfra, og mens der med
EU-penge og alle mulige projekter konstrueres
kulturmøder oppefra, så er en sådan koncert
med danske D-A-D noget, der er vokset op ne-
defra. Det er ligesom med min egenrådige ha-
ve: Det, der vil gro, det gror også.

Gnist, gejst og primalrøst
Aftenens koncert kan der siges rigtig meget
godt om. D-A-D nåede for nylig sølvbryllupsal-
deren og vil i sagens natur løbe ind i beskyld-
ninger om at leve på rutinen eller forfalde til
en status som et ordinært røvballeband, hvor
forsangeren siger  »motherfucking« i hver an-
den sætning.

Gnist, gejst og primalrøst er det halve af 
D-A-D. Men der var heldigvis ikke ret meget,
der lugtede af pligtarbejde her. »Camping in
Scandinavia« eller »Beautiful Together« - alt
sammen o.k. Lydbilledet var ganske impone-
rende efter omstændighederne i den gamle in-
dustrihal - hvor man dog måtte tilkæmpe sig
en ståplads på bordene for at kunne se, hvad
de tre andre, Stig Pedersen, Laust Sonne og Ja-
cob Binzer med den høje sorte hat, bedrev på
scenen. Det var lidt uvant at skulle spejde så-
dan efter løjerne på scenen, for det er jo også
dem, der gør, at man har kunnet holde D-A-D
ud så mange år på de danske festivalscener.

En god aften med fire virile midaldrende
mænd, der stadig udfordrer sig selv. Lidt gam-
melkendte tricks her og der – men vorherrebe-
vares: D-A-D var i Flensborg, mand!

Det var D-A-D. På torsdag kommer Dúné, og
senere på efteråret også Tina Dico til Flensborg.
Store danske navne. Lige for tiden er det ikke
det danske mindretals egen kulturelle organi-
sation, Sydslesvigsk Forening, der henter den
del af dansk kulturliv til Sydslesvig. Det er så-
mænd tyske arrangører, der gør det helt uden
tilskud.  Vi burde give dem en omgang.

Koncert med D-A-D i Roxy Concerts i Flens-
borg lørdag aften. Support: Heavens Base-
ment (UK).

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Rockhunde sparkede røv i Roxy

Jacob Binzer med høj hat i den dampende hal i industrikvarteret Rude.

Lidt nyt, lidt gammelt, lidt vrælen og så alt det løse. Jesper Binzer har stadig kant og ukraft. Det
er ren dansk nationalrock.

En aldrende gladiator. Når man har spillet så længe som D-A-D, spænder fanskaren fra teenagere til efterlønnere.

Blå bas i mørket med Stig Pedersen - hvis man
da kunne se ham.

Jesper Binzer skjult bag pegefinger og lillefin-
ger.

FOTOS: LARS SALOMONSEN

Ikke megen plads - men nok.


