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På en lille scene ude blandt publikum spillede Grönemeyer flygel.

- Jeg tager ikke jakken af, for det vil afføde nogle hvin, men den kommende sang hand-
ler om sådan nogle ekstremt godt udseende fyre som mig, sagde den særdeles veloplagte
Herbert Grönemeyer. (Foto: Lars Salomonsen)

Numre som »Männer« og »Alkohol« er gamle, men alligevel dugfriske. Rockkunstneren
Herbert Grönemeyer er stadig musikalsk uovervindelig i Tyskland.

Anmeldelse. Herbert
Grönemeyer lagde an
til tidlig landing på
Exe i Flensborg. Men
han slap ikke så let
og var nødt til at af-
levere en ordentlig
spandfuld ekstra-
numre.

FLENSBORG. Hvad U2’s
Bono er i Irland eller Stef-
fen Brandt i Danmark, det
er Herbert Grönemeyer i
Tyskland. Grönemeyer er
en tysk folkehelt, hvis po-
pularitet næsten kan måle
sig med det tyske fodbold-
landsholds.

Hvor var det fedt, at han
onsdag aften kunne stå i
Flensborg - midt inde i by-
en - og krydre en god som-
meraften med et engage-
ment, som mange andre
store kunstnere godt kunne
tage ved lære af. Gröne-
meyer tager sit publikum
alvorligt, og alle troede
ham, da han efter en
spandfuld ekstranumre
sagde tak:

- Tak, skal I have! Det er
det her, der gør livet værd
at leve, råbte han ud over
de 22.000 glade mennesker
på Exe-pladsen.

Første parket
Det var en af de sjældne
undtagelser, at nogen over-
hovedet havde fået byens
tilladelse til at arrangere
rockkoncert på Exe. Ikke

alle var lige glade for at få
deres aftenro forstyrret af
new wave og kontant gui-
tarrock. Men på balkoner-
ne og i tagvinduerne var
adskillige gratister rigtig
glade. Her var venner invi-
teret til koncert på første
parket med øl i køleskabet
og kun få meter til det
nærmeste civiliserede toi-
let. »V.I.P.« stod der at læse
på et banner fra en af bal-
konerne, hvor beboerne
havde et første klasses vue
mod scenen. Oven over
balkonen sad en håndfuld
klatreaber, der havde bæn-
ket sig på det flade hustag.

-  Til jer deroppe på
V.I.P.-balkonen: Hvad med
lidt mere bifald? Det er ba-

re for lavt, lød det eneste
sure opstød, der kom fra
Herbert Grönemeyer den
aften.

Måske burde man have
givet V.I.P.-balkonen et bi-
fald i stedet for. Det er jo i
det mindste ikke den slags
folk, der står til hinder for,
at kommunen udsteder en
koncerttilladelse på Exe en
anden gang. Det er deri-
mod alle dem, der sidder
og ærgrer sig over larmen.
Og de var i forvejen blevet
varmet op med rapperen
Dendemann - en noget ek-
sotisk forret til Gröneme-
yers rock. Men klokken
20.30 slog  uret »12« på
storskærmene på begge si-
der af scenen - titlen på

Grönemeyers seneste al-
bum, hvis track-liste selv-
følgelig også lagde bund
under Flensborg-koncer-
ten. »Stück vom Himmel«,
»Spur« og »Marlene« blev
spillet grandiøst og er i
forvejen skåret, som klassi-
kere skal skæres - flere af
numrene også serveret med
lidt garagerock-attituder
og ikke uden den socialkri-
tik, som Grönemeyer er
udsprunget af.

- Jeg tager ikke jakken
af, for det vil afføde nogle
hvin, men den kommende
sang handler om sådan
nogle ekstremt godt udse-
ende fyre som mig, sagde
han før den over 20 år
gamle »Männer«, der sam-

men med »Alkohol« stadig
stod lige så dugfrisk som
dengang.

Grönemeyer havde med
sin særlige ramsaltede hu-
mor et fast tag i publikum.
Det er hans dejlige blan-
ding af sort humor og alvor
og så i øvrigt hans helt
specifikke evne til at skil-
dre dagligdagens genvor-
digheder i det tyske sam-
fund, der gør ham en af-
holdt mand i hjemlandet.

Ekstranumre
Bopælen i Bochum er skif-
tet ud med en London-
adresse, men publikum fik
hyldesten til det gamle fi-
recifrede 4630-nummer i
Ruhr-potten - og blandt
publikum var et par uden-
bys gæster endda mødt op
med VfL Bochum-halstør-
klæder. De fik fornøjelsen
af at se sig selv på stor-
skærmen.

»Liebe liegt nicht« blev
sidste nummer på den or-
dinære sætliste. Der var
ikke gået halvanden time,
da han sagde tak for i af-

ten med den ironiske be-
mærkning om, at »man jo
også har sin familie at tage
hensyn til«. Men dette me-
get tidlige farvel affødte en
mindre pibekoncert, og
Grönemeyer var nødt til at
give en ordentlig røvfuld
ekstranumre, deriblandt
»Was soll das«, et stykke
lyrik om at finde en anden
mand i sin dobbeltseng, og
»Landunter«, der handler
om mere end en stormflod
på vestkysten.

Der var knap så mange
numre fra terapialbummet
»Mensch«, der udkom i
2003, efter at Grönemeyer
inden for meget kort tid
havde mistet både sin bror
og sin hustru. Denne dejli-
ge sommeraften i Flens-
borg sendte Grönemeyer
sin trosbekendelse til livet.

Koncert med Herbert
Grönemeyer på Exe-
pladsen i Flensborg,
onsdag aften.

Hans Christian Davidsen

Det er det der gør livet værd at leve

Exe-pladsen var ikke til at kende.

Nogle af Exe-pladsens naboer havde udnævnt deres balkon til V.I.P.-område. Det var
Grönemeyer ikke så vild med - men måske skulle han tværtimod have påskønnet de gla-
de gratister.


