
Anmeldelse. Freddie
Mercurys genopstod
fra de døde, da der
var dansk koncert på
Sild. Og publikum 
elskede dem, de 
kunne få.

RANTUM. Sild er ved at blive
stedet, hvor man kan høre
danske coverbands.
Det er kopi-orkestrene, der

imiterer den ægte vare. Spiller
som originalerne og gør alt
for at agere ligesom dem - in-
den for de begrænsninger,
som økonomi, stemmepragt,
karisma og talent nu engang
sætter.
Vi ved godt, at det ikke er

den ægte vare, og alligevel
ender vi med at nyde musik-
ken som om, det var det.
Vi hopper med på illusionen

og nyder den. Og morer os
også lidt ved, at ham der for-
sangeren gør som om, han er
Bono fra U2 eller Freddie
Mercury fra Queen.
Det er ikke alle damer, der

kan få George Clooney eller
Mads Mikkelsen. Og herrerne
heller ikke deres uopnåelige
favoritter - for nu at dele sol
og vind lige. Men så elsker de
den, de kan få.

Åh.... frisk luft...!
Fredag aften var det tredje
gang, at Sydslesvigsk Forening
(SSF) kunne præsentere et ko-
piorkester på scenen i Sylt.
Der var coverkoncert med
aarhusianske Queen Machine i
Sylt Quelle i Rantum - og det
blev hedt i hallen. Koncerten
kom i gang lidt over ni om af-
tenen. 
En time efter var der dømt

pause. Og adskillige blandt
det opstemte publikum glæ-
dede sig til at komme ud i
frisk luft. Sådan blev noget al-
mindeligt lige pludselig en
luksus.
»The Show Must Go On«,

råbte den danske præst på
Sild, Jon Hardon Hansen, da
de danske gæster blev præ-
senteret. Efter at de lokale
sponsorer var remset op. Og
så kom der ellers røg ud af
maskinerne, før Queen Machi-
ne kom ind til en opstemt
rockhymne - med Bjarke Bais-
ner Laursen til sidst.

Mercurys overskæg
Sikke en utaknemmelig opga-
ve at skulle ind og agere Fred-
die Mercury, var der helt sik-
kert mange, der tænkte. Og
man skal da heller ikke tage
sig selv alt for alvorligt, hvis
man drister sig til den slags.
Men han så tydeligvis ud til at
nyde det. Overskægget - Fred-
die Mercurys overskæg - gjor-
de også sit til. Det var sådan
ét, man - eller i hvert fald
mange mænd - havde i
1980erne.
»Anotherone Bites The

Dust«.
Nu var stemningen ved at

koge. teenagepiger hoppede
og dansede og smilede. Og det
samme gjorde deres mødre -
og bedstemødre - skal man da
ellers lige love for. Der var en
gang, man var gammel, når
man var bedstemor.
»Don’t Stop Me Now«.
Nej - det var der vist heller

ingen, der havde til hensigt.
En blond kvinde i forreste
række havde taget den bayer-
ske nationaldragt på og bød
villige mænd op til dans.
»We Are The Champions«.
Ja - det er I. Med en perfor-

mance og energi, der blev
krydret med et flot lysshow.
»Who Wants To Live Fore-

ver«.
Den slags tænkte ingen vel

på, men levede bare her og
nu... eneste grus i maskineriet
var jernbanens køreplan, hvis
man skulle nå tilbage til fast-
landet, som det arbejdende
folk nu skulle.

Taxa-chaufførs monolog
- Husk nu at skrive om vores
lokale opvarmningsband, sag-
de taxa-chaufføren Jürgen
Strecker  på vej tilbage til ba-
negården i Vesterland.
Opvarmningen før Queen

Machine hed Scoon - en
gruppe mænd i deres bedste
alder. Tidligere kendt fra kon-
certer på små spillesteder ved

flyvepladsen i Sylt - men in-
aktiv i et par år indtil i fre-
dags.
- Halvanden uge før kon-

certen sprang guitaristen fra.
Sig med... hvad er det for no-
get? Det er bare ikke i orden...
men heldigvis gjorde den ny
det godt... Det er vigtigt, vi
har vore egne bands her på

øen.... og også sådan nogle
koncerter som med Queen
Machine.... ellers havde vi jo
ikke så meget... selvfølgelig
kunne man tage ind til Flens-
borg eller andre steder på
fastlandet for at høre noget
musik, men det bliver jo for
det meste ikke til noget... nej
Scoon gjorde det rigtig godt...,

siger Jürgen Strecker.
Han får lidt drikkepenge for

monologen - god underhold-
ning og inside-information
om musiklivet på Sild.
Taxa-chuafføren har ret:

Når der er dansk koncert i
Rantum, så er det fastlands-
beboernes tur til at komme til
øen.

Koncert med Queen Machi-
ne i Sylt Quelle i Rantum
fredag aften. Arrangør:
Sydslesvigsk Forening.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de
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Og sådan her. Kropssproget fejlede ikke noget.

Vilde i varmen. Få numre
inde i koncerten i Sylt
Quelle var stemningen al-
lerede i top.

Dér sidder illusionen. Bjarke Baisner Laursen fra Aarhus. Han kommer næppe til at gå over i verdenshistorien. Men sildringerne vil huske ham.

Pigerne foran scenen dansede og dansede. Mændene tog den lidt mere med ro og drak øl.

Vi vil
have
den

uægte
vare

Sådan gjorde Freddie Mercury også.


