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Söhne Mannheims startede deres store Europa-turne i Campushalle i Flensborg. I forgrunden er det Henning Wehland, der også er kendt fra H-Blockx.

Anmeldelse. Söhne
Mannheims er usædvanli-
ge i sig selv. Alene antallet
af musikere - og så med
dobbeltbesætning af
trommeslagere og key-
boardere. Fire sangere og
dertil et par rappere. Der
var knald på i Campushal-
le i Flensborg.

FLENSBORG. Var det nu Xavier Nai-
doo, der stod på scenen i Campus-
halle i Flensborg?
Avisens anmelder mente at vide

sig ganske sikker, men selv dagen
derpå var der adskillige blandt de
godt 4100 mennesker i Campushalle,
der ikke helt syntes, at det lød til at
være Xavier Naidoo. Eller virkede til
at være ham. Havde de mon alligevel
ret? Var det bare en reserve, der hav-
de fået besked på at agere som Xavi-
er Naidoo?
For helt overbevisende i stemmen

lød han nu ikke altid, da han stod
dér med Söhne Mannheims. Måske
akustikken spillede ind. Og når de fi-
re forsangere nu  har den uvane slet
ikke at præsentere sig selv - eller de-
res kolleger - så kan det da også ha-
ve sin grund, at sådan et rygte op-
stod.
Det var dog Xavier Naidoo. I egen

høje person. Og det blev da også be-
kræftet med »Und wenn ein Lied«,
som han som fremragende solo, og
som han selv sagde: - Den plejer jeg
altid at synge med Tino Oac.
Der var så godt som udsolgt til

koncerten, som oprindelig var plan-
lagt til at finde sted i Det tyske Hus i

det centrale Flensborg. Det havde
dog været svært at forestille sig, at
koncerten skulle have været spillet i
disse snævre rammer. Heldigvis var
efterspørgslen efter billetter så stor,
at arrangørerne var nødt til at flytte
Söhne Mannheims til den langt mere
egnede Campushalle.
Koncerten - en station på Europa-

turneen 2011 - blev lidt af et ekspe-
riment, lidt af det velkendte, lidt nyt
og i det hele taget en aften til publi-
kums fulde tilfredshed. Nu stråler
nuancerne jo ikke altid ud af den
milde form for massehysteri, som en
rockkoncert  jo også her, så man kan
ikke kun lodde publikums mening på
den vilde jubel. Men dagen efter
vrimlede det ind med superlativer på
koncertens Facebook-side. Kun aku-
stikken var der lidt murren over. Og
kritikerne har ret. Den var ikke helt i
top, men den forstyrrede dog ingen-
lunde det generelle billede af kon-
certen.

Rocket start
Söhne Mannheims er usædvanlige i
sig selv. Alene antallet af musikere -
og så med dobbeltbesætning af
trommeslagere og keyboardere. Fire
sangere og dertil et par rappere. Der

er knald på.
Starten var hård

og rocket i Flens-
borg, men det var
dog ballader som
»Das hat die Welt
noch nicht gese-
hen«, der for alvor
fik fat om publi-
kum. Lige netop
den ballade  blev
sunget og spillet
efter ganske få se-
kunders stilhed til ære for Japan. Det
var godt nok en kort stilhed - men
realiteternes verden her i Campus-
halle var nok den, at alt for lang stil-
hed ville have lagt en dæmper på
stemningen, lige mens den var på vej
op.
Den stilistiske variation var bare i

orden, og sangerbesætningen æn-
drede sig løbende. Med andre ord: En
god dynamik.

Nye numre
Blandt de nye numre, der end ikke er
kommet ud på album eller iTunes, fik
vi »Für Dich«, en smuk hyldest til far
og mor. Som sangeren Henning
Wehland (tidligere med i H-Blockx)
indrømmede:

- Forældre....! Dengang tænkte
man: »Hvor strengt, jeg allerede skal
være hjemme klokken ti. I dag tæn-
ker jeg: »Respekt! Tænk at de kunne
køre det så konsekvent igennem«.

Spændvidde
Numre som »Kill All Psychopaths«,
»Babylon System« og »Freiheit« (også
fra det nyt album) var to yderlighe-
der, der illustrerede spændvidden i
Mannheim-sønnernes forunderlige
blanding af pop, soul, rap og rock.
»Wir müssen was bewegen, sonst

bewegt sich nichts. Es geht nicht nur
um Dein Leben, sondern ob es ein
Leben ist«, som det hedder i »Dein
Leben«. Og Söhne Mannheims fik en
masse og mange til at bevæge sig i

Campushalle i Flensborg. Men den
tid er ved at være forbi, da der kom
tusind lightere op i vejret til balla-
derne. Nu er der kun en ryger her og
der, der graver fyrtøjet op af lommen
til andet end at tænde en giftstang
med. I stedet for skal armene op i
luften og bades i kæmpe projektørlys
fra scenen ud mod publikum. Og
oven på sådan et syn tænker man jo
bare: Söhne Flensburgs.

Söhne Mannheims - European
Tour 2011. Koncert i Campushalle i
Flensborg mandag aften.
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14 sangere og musikere er på scenen,
og rapperne kommer og går. »Das hat
die Welt noch nicht gesehen«, sang
Söhne Mannheims oven på tragedien i
Japan - der kun affødte få sekunders
stilhed.


