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Der var fuld knald på i Det tyske Hus i Flensborg - måske var det også en af de sidste muligheder for at opleve Deichkind live. Der
går rygter om, at Deichkind stopper - eller i hvert fald tager en pause - efter, at Sebastian Hackert døde i februar. Men de rygter har
verseret lige siden foråret.

Anmeldelse. Panelerne i Det tyske Hus vibre-
rede, da Deichkind lukkede op for bassen.
Øldråber sprøjtede i luften, og hiphop-crewet
sprang op og ned i selvlysende gevandter
med trekanter på hovedet. Flensborg fik en
ordentlig en på godaw’en mandag aften.

FLENSBORG. Dieter Fernherr har et vigtigt indhold i tilværelsen.
Fra sin bopæl i Itzehoe rejser han det meste af Nordtyskland
rundt for at advare ungdommen mod det tyske tech-rap-band
Deichkind.

Mandag aften stod han også foran Det tyske Hus i Flensborg
og delte løbesedler ud til unge piger og mænd, der enten more-
de sig over, at en mand omkring de 50 år orkede at tage hele
turen til Flensborg for at spille moralens vogter. Eller unge -
som Dieter Fernherr selv fortolkede det - havde mistet hørelsen
og interessen for andre af al den skadelige og støjende rockmu-
sik.

»Deichkind lyver og går én på nerverne« stod der på Dieter
Fernherrs løbesedler, og det er især bandets sang »Arbeit nervt«,
der får manden fra Itzehoe til at se rødt.

- Der er millioner af arbejdsløse i Tyskland, og så tillader
Deichkind sig at synge, at arbejde er en pestilens. Hvad bilder de
sig ind? Der er mange mennesker, der ville være lykkelige over
at have et arbejde, og mig bekendt har arbejde ikke skadet den
menneskelige organisme, sagde Dieter Fernherr til den ventende
skare på Berliner Platz i Flensborg.

- Sangerne i Deichkind får deres fede hyre og sidder i deres
luksuslejligheder i Hamborg, og så tillader de sig sådan noget.
Hvilke forbilleder er de for ungdommen? »Ingen Gud, ingen
stat, bare drik en masse«, synger Deichkind. Hvad er det for per-
spektiver at give de unge?, vrissede Dieter Fernherr - der endda
har oprettet sin egen blog til bekæmpelse af Deichkind på
deichkindnervt.blogspot.com.

Men Deichkind ville da blæse denne Herr Fernherr en lang
march, og det var næsten lidt ironisk, at åbningsnummeret hed:
»Arbeit Nervt«. Hiphop beats, flow og formidable rim føg igen-
nem luften i Det tyske Hus, mens hele crewet hoppede op og
ned på trampoliner, hoppeborge, luftslotte eller tog en surf-tur
på en gummibåd ud over publikum - lige indtil båden tippede,
og sangeren blev væltet ned. Sange som »Luftbahn« og den an-
ti-tekniske »Ich und mein Computer« blev afleveret med en fa-
scinerende energi på scenen - i fluorescerende gevandter, bizar-
re outfits og med lysende trekanter i store formater trukket ned
over hovederne. Netop nummeret »Luftbahn« udkom blot halv-
anden uge, før bandets Sebastian Hackert - der gik i dansk skole
i Sydslesvig - i februar døde i en alder af blot 32 år.

Deichkinds sceneoptræden er det halve af oplevelsen og alde-
les medrivende. Men bandet lagde ud med en video med Deich-
kinds medlemmer løbende rundt med diverse masker i skov og
på strand - en video, der bare blev ved og ved - forspil er måske
meget godt, men kan også blive lidt for langt. Vi skulle åben-
bart blive rigtig, rigtig utålmodige efter at se hamborgerne på
scenen.

Tunge beats og ligefremme tracks
Crewet festede og gjorde det underholdende. Øldråber sprøjte-
de gennem luften blandt publikum, og halvvejs inde i koncerten
var der så meget drøn på bassen, at selv de bageste paneler på
væggene i Det tyske Hus vibrerede. Tungt drevne beats, lette
produktioner og ligefremme tracks - Deichkind vil noget andet
end bare at lave hiphop. Teksterne og alene det visuelle er mere
end det halve af oplevelsen - og så kan Dieter Fernherr sige,
hvad han vil. Selv drenge og piger, jeg ved passer deres skole-
gang og en dag vil beklæde agtværdige stillinger, hoppede med
til »23 Dohlen« og teksten »... alle Vögel sind schon da«, mens en
kæmpe krage baskede med vingerne oppe under scenens loft.

Deichkind er i pop-afdelingen, men har nogle herlige flows
og rim, der prikker til samfundets autoriteter. Der er tæsk til alle
de tykke og tynde, fra Helmut Kohl til Britney Spears (!). »Urlaub
vom Urlaub« handler om, hvordan man nogle gange har lyst til
at tage ferie fra den hektiske feriestemning, et rigtigt fedt og
meget ukompliceret track.

- Wir sind Verfassungswidrich. Unser Waffe ist Musik, udba-
sunerede hele banden fra scenen - ikke til at forestille sig, at
der nogle gange her sidder et symfoniorkester og spiller under
ordnede og civiliserede forhold. Der var ren festivalstemning i
Flensborg, der var ren provinsby på Deichkinds tour-liste i sel-
skab med Hamborg, Hannover, Dresden, Stuttgart, Frankfurt og
München. Konfetti fløj gennem luften, publikum hoppede og
dansede som gale, og feststemningen ville ingen ende tage.
Halvanden time var ikke nok for den fyldte sal, men efter en
halv time yderligere var det slut med ekstranumre. Ellers ville
Dieter Fernherr nok også være gået til ordenskontoret i Flens-
borg for at klage over sædernes forfald.

Koncert med Deichkind i det tyske Hus i Flensborg, mandag
aften.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Hip-hop på hoppeborge 


