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Det er ikke kun den himmelske forårssols 
længe ventede ankomst, der sørger for 
dybe smilefurer i Poul Krebs’ stubbede 
kinder. Han minder om en glad skole-
dreng, der netop har mødt ét af sine stør-
ste idoler. Hvis ikke man vidste, at der var 
tale om en professionel beundring, kun-
ne man blive foranlediget til at tro, der 
var tale om forelskelse.

Men sådan forholder det sig også næ-
sten. For den 54-årige sanger har ikke 
bare mødt ét af sine idoler, han har ind-
spillet sit seneste album ”Magnolia Ta-
les” sammen med legenden Charlie Sex-
ton. Et musikalsk vidunderbarn på 42 år, 
der som teenager spillede sammen med 
Keith Richard, David Bowie og Ronnie 
Wood. Nå ja, og så er han i dag guitarist 
for Bob Dylan, når han ikke producerer 
plader.

At Charlie Sexton i det hele taget faldt 
over danske Poul Krebs, skyldes huset 
The House of Songs i hans hjemby Austin, 
hvor flere danske sangskrivere har været 
i træningslejr. Poul Krebs havde skrevet 

sangen ”Guess What”, mens han arbejde-
de i huset, og sangskriverkollegaen Troy 
Campbell gav senere nummeret til Char-
lie Sexton.

Guitaristen lyttede til sangene og for-
nemmede, at der stod en anderledes og 
kompetent håndværker bag. Han indled-
te derefter en mailkorrepondance med 
Poul Krebs, hvilket endte med, at de ind-
gik en aftale om at indspille et helt album 
sammen.

- Da han kontaktede mig, forklarede 
jeg, at jeg var vant til at skrive på dansk. 
Men vi blev hurtigt enige om den klau-
sul, at vi skulle arbejde på et sprog, han 
kunne forstå. Altså blev det engelsk, for-
tæller Poul Krebs.

Selv om det er flere måneder siden, 
han var i Austin, præger mødet med byen 
og Charlie Sexton ham i dén grad stadig.

- Det har føltes lidt som et kald for mig, 
og da Charlie Sexton kontaktede mig, 
vidste jeg, at jeg ikke kunne sige nej. Han 
er en det mest omfavnende producere, 
jeg har arbejdet sammen med. Han sæt-

ter desuden en stor ære i det lyriske, så 
jeg har på intet tidspunkt spekuleret på, 
hvad mit publikum ville tænke om de en-
gelske sange, fortæller Poul Krebs.

Rockens store ikoner
Forskellen mellem Charlie Sexton og an-
dre store producere, Poul Krebs har sam-
arbejdet med, er, at hans benovelse den-
ne gang mere gik på Sextons personlige 
egenskaber. Han gav Poul Krebs selvtil-
lid og var på ingen måde en enehersker, 
som producere kan være.

- Han var lydhør og kunne lære en 
masse fra sig. Det eneste, vi blev enige 
om, inden vi startede, var, at vi ikke måtte 
komme med en masse referencer. I stedet 
skulle vi komme med noget, vi selv synes, 
vi ikke havde hørt før. Det var det bedste 
og samtidig sværeste, han kunne sige til 
mig, da jeg ikke har noget stor musikteo-
retisk uddannelse. Det kan være svært at 
forklare, hvor man vil hen, hvis ikke man 
kan nævne sine inspirationskilder og 
yndlingsplader, konstaterer Poul Krebs.

Han har aldrig mødt et menneske, der 
var involveret i så mange af de plader, 
han har til at stå på reolen derhjemme. 
Men selv om han har arbejdet tæt sam-
men med rockens største ikoner, havde 
han en meget afvæbnende facon, der fik 
Poul Krebs til at slappe af.

- Samtidig kunne jeg også fornemme 
det kodeks, der betød, at jeg ikke skulle 
spørge om personen Bob Dylan. Men ef-
terhånden kom der da lidt historier, som 
jeg slugte råt. Men ingen til citat, under-
streger Poul Krebs.

En måned i skole
Charlie Sexton havde på egen hånd valgt 
en gruppe lokale musikere ud, som han 

mente ville passe til Krebs’ musik. Ingen 
af dem kendte danske Poul og sådan for-
holdt det sig også med modsat fortegn.

- Det var meget befriende at arbejde 
sammen med nogle musikere, der ikke 
anede, hvem jeg var. De kendte mig kun 
i kraft af de sange, Charlie Sexton havde 
introduceret dem for. Det gav et rart, me-
get ligeværdigt mødested for begge par-
ter. En god platform at arbejde på, kon-
kluderer Poul Krebs.

Han ryster stadig på hovedet over, 
hvor musikalsk et unikum Sexton er. Han 
kunne spille samtlige instrumenter, der 
blev benyttet, men havde alligevel hyret 
et helt slæng.

- Dem, han hyrer, kan til gengæld spille 
noget, han ikke selv kunne finde på. Han 
søgte hele tiden det skæve, og det kunne 
de hyrede musikere levere. De var totale 
modsætninger af skandinaviske studie-
musikere. De kunne udelukkende spille 
lige præcis det, der var deres signatur. 
I en by med så mange musikere kræver 
det, at man skiller sig ud og ikke kan spil-
le alt fra rock til reggae, som en dansk 
musiker typisk kan, fortæller Poul Krebs.

Han kalder opholdet i Public Hi-Fi-stu-
diet en kæmpe skole, der har lært ham 
mere om indspilningsprocesser, teknik-
ker og især mandskabspleje, end han no-
gensinde har gjort før.

- Det betyder, at jeg helt sikkert vil ar-
bejde målrettet mod at etablere en stem-
ning i studiet, der resulterer i, at soli-
sterne kan yde deres bedste. Charlie var 
hele tiden opmærksom på at rose mine 
tekster og min udtale, hvil-
ket får én til at yde mere og 
kaste sig ud på dybt vand, 
fortæller Poul Krebs.

Hver aften, når de var 

Den  amerikanske Krebs
Poul Krebs har indspillet sit første engelsk
sprogede album i Austin, Texas. 
Bag knapperne sad Bob Dylans guitarist 
Charlie Sexton, der selv havde henvendt 
sig til Poul Krebs, da han ikke kunne få to 
af østjydens melodier ud af hovedet

#

Poul Krebs betaler af egen lomme en stor del af gildet. Selv om Michael 
Falch, som han driver sit pladeselskab med, også var med i studiet, var 
det kun for at udvise moralsk støtte.

- Det er udelukkende mine lommer, der bliver tømt. Til gengæld var 
det sjovt at se Michael sidde stille så lang tid, det har jeg aldrig oplevet 
før. Han sad bare og spredte en god stemning og kom med gode råd i 
pauserne. Vi havde da også en del fis og ballade ind imellem, og vi fik da 
også stablet en orden på benene undervejs. Den blev navngivet Kobra-
ordenen, forklarer Poul Krebs.

Den blev skabt var en sen nat, hvor de indspillede sangen ”This Part of 
Town”, hvor Michael Falch begyndte at danse en meget speciel dans. Som 
en sekterisk og adspredende handling stiftede de efterfølgende en orden, 
som mænd nu gør.

- Det var faktisk ret morsomt med sådan en halvhemmelig orden, som 
vi dyrkede under resten af opholdet. Jeg tror faktisk, Charlie Sexton har 
omtalt det i amerikanske interviews. Jeg blev af en eller anden grund 
Bror Kobra, ler Poul Krebs.

Bror Kobra
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Efter 10 år på Samsø er Poul Krebs og familien 
tilbage i Aarhus. De havde aftalt at flytte fra 
øen i Kattegat, når den ældste datter på 14 år 
skulle fortsætte sin skolegang.

- Det gjorde det også meget lettere, at Sam-
sø blev så populær en ø, at færgeafgangene næ-
sten altid var udsolgt. Især de sidste somre var 
det umuligt at komme frem og tilbage, hvil-
ket var et problem med mine turnéer. Vi har 
stadig vores sted, men vi er glade for ikke at 

bo der mere, fordi det var for bøvlet, fortæller 
Poul Krebs.

Han kalder det et fortræffeligt årti, hvor folk 
fra hele verden har arbejdet i huset. Både mu-
sikere men også dansere og skuespillere som 
hans kone, der er koreograf, har arbejdet sam-
men med.

- At have boet sådan et sted og være med til 
at skabe et miljø omkring Brundby Hotel har 
været skønt. Men det er også herligt at være 

tilbage i Aarhus, hvor vi bor ude i Risskov i 
et ombygget sommerhus. Jeg elsker at kunne 
sætte mig på cyklen og køre ind til byen. Man 
mærker tydeligt, at Aarhus en by under for-
vandling. Den blomstrer og man fornemmer, 
at der satses på mange måder.

Bedre beskrivelse kan man ikke bruge om 
Poul Krebs selv.

Byen blomstrer

færdige med at indspille, kørte Charlie Sexton 
ham hjem. For derefter at vende tilbage til stu-
diet og nørkle videre et par timer bag knap-
perne eller indstille trommerne optimalt, så 
trommeslageren ikke var træt, når de gik i 
gang med at indspille.

- Det var en enorm gestus. Jeg har sgu aldrig 
arbejdet sammen med en producer, der kørte 
mig hjem efter at have knoklet 12 timer. Det 
understregede for mig, at vi var sammen om 
det her projekt, roser Poul Krebs.

Vil ikke skubbe nogen væk
Drømmen er ikke at sælge lige så mange pla-
der, som han har gjort. Drømmen var selve 
indspilningsfasen.

- Det er et stort sats på alle måder. Men et 
nødvendigt sats for mig personligt. Jeg ville 
ikke kunne holde til at lave endnu en dansk-
sproget plade. Derfor betragter jeg det lidt 
som en tiltrængt efteruddannelse. Jeg tilstræ-
ber selvfølgelig ikke at skubbe nogen væk, 
men jeg har lavet en plade til mig selv, erken-
der Poul Krebs. 

Han håber, at publikum tilgiver ham, når 
han som i denne artikel forklarer historien 
bag. Hans mantra er, at man en gang i mellem 
skal kaste sig selv ud over kanten og sætte sig 
selv på en prøve uanset hvor etableret, man 
måtte være.

- Lige gyldigt hvor godt det går, kan man bli-
ve mæt. Det charmerende ved den her bran-
che er dog, at man ikke kan kalkulere sig frem 
til noget som helst. Derfor bliver det usikre 
egentlig ikke mere usikkert end det sikre. Det 

kan man være helt sikker på, siger Poul Krebs 
lunefuldt.

Med ”Magnolia Tales” kan han med overbe-
visning sige, at han har lavet noget, han aldrig 
har lavet før. 

- At man indspiller på alverdens forskellige 
måder, lægger mange ikke engang mærke til. 
Men at jeg nu synger på engelsk, er svært at 
se bort fra. Det er dog hverken abstrakt eller 
svært tilgængeligt engelsk. Det er faktisk me-
get enkelt men alligevel med nogle andre far-
ver og lag, end jeg tidligere har haft, fortæller 
Poul Krebs.

Pubertetsramt sanger
At han laver dette album nu, skyldes også, at 
han er trådt ud af en rolle, han blev i lidt for 
længe.

- Jeg har været den flinke dreng i skolen i 
mange år, hvor jeg har været tilknyttet store 
selskaber. Jeg blev måske lidt for gode venner 
med de ansatte og malede mig op i en krog, 
fordi jeg vidste, at deres job også afhang af, 
hvor mange plader jeg solgte. At slippe ud af 
det, var fantastisk befriende, understreger 
Poul Krebs.

Han har haft lidt samme filosofi omkring 
”Magnolia Tales”, som dengang han indspil-
lede ”Kosmorama”, hvor var målet ubevidst 
var at lave en plade, der solgte mindre end det 
forrige.

- Dengang var jeg simpelthen rystet over, 
hvor meget den forrige plade havde solgt. Jeg 
gik efter at lave noget helt andet og knap så 
folkeligt. Jeg havde aldrig set succesen komme 
i endnu større grad, da vi lejede et gammelt 
badehotel i november for at lave ”Kosmora-
ma”, fortæller Poul Krebs.

Efter en lang fest, sad han en nat klokken 
fire ved et gammelt, ustemt klavér og spille-
de en sang, som kom ud af det blå og ikke var 
tænkt som del af pladen. Det var sangen om 
Johnny, der var lige ved at blive sindssyg. Den 
væltede alt.

- Det var mærkeligt at se, hvor populær den 
blev. Jeg var slet ikke herre over det, hvilket er 
charmende og sjovt at snakke om på afstand. 
Dengang var det uvirkeligt og skræmmende. 
Men til gengæld endnu et bevis på, at man 
ikke kan planlægge en god sang, erfarer Poul 
Krebs.

Det var først med albummet ”Hvor gaden 
bli’r til sand” fra 1988, at han fandt sin egen 
sangskrivning og fik vished for, hvilket stisy-
stem han skulle ud ad.

- Jo ældre jeg bliver, jo bedre kan jeg forhol-
de mig til mine første plader. De første 10-15 
år efter syntes jeg, det var sådan nogle ”Vester-
bro Ungdomskors”-plader. Pubertetsramte 
så det er helt utroligt. Jeg kunne slet ikke for-
stå, hvorfor folk brød sig om dem. Jeg har lidt 
mistet forbindelsen til dem, men der er også 
røget nogle stykker igennem systemet siden, 
konstaterer Poul Krebs.

Michael Falch og Poul Krebs spiller 
i Den Fynske Landsby fredag den 17. juni 

 

Charlie Sexton, som arbejdede sammen med Poul Krebs i Austin, er et meget anerkendt 
musikalsk geni. Her spiller han på guitar for Bob Dylan - der i øvrigt kommer til Odense i juni.

Poul Krebs�, født 28. maj 1956 i Aarhus, har udgivet 
17 albummer. Han fik sit helt store gennembrud 
med ”Små sensationer”, 1995, som blandt andet 
indeholdt hittet ”Sådan nogen som os”.
Poul Krebs� var i sin ungdom en talentfuld hånd
boldspiller, der var på Skovbakkens førstehold og 
deltog i Europa Cuppen. Samtidig havde han spil
let og skrevet musik i det små, og da han fik mu
lighed for at få en række spillejobs i Nordjylland i 
midten af 1970’erne, valgte han at koncentrere sig 
om musikken. 
Siden begyndels�en af 1990’erne har Poul Krebs 
været flittig på koncertscenerne og i pladestu
dierne. Han har prøvet kræfter i flere forskellige 
sammenhænge og var blandt andet den ene af De 
Tre Tenorer sammen med Steffen Brandt og Mi
chael Falch, som han senere har turneret og lavet 
et pladeselskab med.
I 10 år boede han og indspillede på Samsø, hvor 
han også var med til at etablere Brundby Hotel 
som landets eneste ”rockhotel”.
www.poulkrebs.dk

Poul Krebs�

Den amerikanske Krebs
Fortsat fra forrige side

Af Simon Staun
sim@fyens.dk

Anmeldelse af ”Magnolia Tales”
Til højre på siden



Odense Koncerthus lørdag 29. okt. 
Check-in på Fyensbilletten.dk og Danbillet.dk

Check-in til en totaloplevelse med 30 ABBA hits 
og 20 fantastiske medvirkende på scenen

Mediepartner:

Med bl.a. Trine Jepsen, Thomas Høj m.fl. 
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koncerter rytmisk

fredag
Spirekor - musiktilbud for børn i 
0.-2. klasse: Fredage 15.3016.15: 
Næsby Sognegård, Bogensevej 92, 
Odense N.

torsdag
Babymusik på Musikbiblioteket: 
Formålet er at stimulere børns 
naturlige musikalitet, motorik og 
sprogfornemmelse. Henvender 
sig til børn i aldersgruppen 312 
måneder og deres forældre. Ved 
musikpædagog Pernille Nederland. 
10: Musikbiblioteket Odense, Amfip
ladsen 6, Odense C.
Svingtetten underholder: 12.30: 
Blomsterklubben, Bolbro Ældrecen
ter, Stadionvej 50 K, Odense V.
Jam Night: Rock, indie og alterna
tive: 18: Kansas City, Munkebjergvej 
140, Odense M.
Forårskoncert i Nørre Aaby Kirke: 
Koncert med Trio Salix. Sussie Niel
sen, sang, Ole B. Kiilerich, klaver,  
Kristine Heebøll, violin. 19.30: Nørre 
Aaby Kirke, Kirkevej 45 B, indkørsel 
fra Kagbanken, Nørre Aaby.
Engle.dk - nutidsmusik i kirke-
rummet: Tine Mynster, Tom Lindby 
og Thomas Lennert. 19.30: Gamtof
te Kirke, Brahesborgvej 49, Assens.
Marilyn Mazur Group: 20: Dexter, 
Vindegade 65, Odense C.
Hanne Boel: 20: Svendborg Teater, 
Teatergade 1, Svendborg.
One-Eyed Mule: 20: Posten, Østre 
Stationsvej 35, Odense C.
Peter A.G. solo: 20: Tobaksgaarden, 
Tobaksgaarden 711, Assens.
Kynnes Kabale: 20: Arne B., Vester
gade 10 A, Svendborg.
Anne Linnet - akustisk: 20: Maga
sinet, Farvergården 19, Odense C.
Per Larsen: 21: Slotskroen, Nørre
gade 54, Odense C.

fredag
Sangskrivere på Harmonien: 
Medlemmer fra Songwriters Corner 
optræder med egne værker. 15: 
Harmonien, Møllergade 36, Svend
borg.
Jazz på Hindsholm: Valentine 
Quartet: Trompetist Mads LaCour 
med sangerinde Hanne Hammer 
og Jacob Broholm (klaver), Niels 
Ryde (bas) og NN (trommer). 1823: 
Bjørnegården Landhotel, Bjørne
gårdsvej 140, Dalby.
Kauslunde Kro - Kandis: 18.30: 
Kauslunde Kro, Heimdalvej 7, Kaus
lunde, Middelfart.
Søstrene Grim - en anderledes 
vocalgruppe: Søstrene Grim består 
af 5 fynske kvinder, der har sunget 
sammen siden 2005. 18.30: Bakke
gården  Højby, Svendborgvej 319, 
Højby, Odense S.
TV-2 og support v/Marie Key: 20: 
Odense Idrætspark, Højstrupvej 5, 
Bolbro, Odense V.
Sophisticated Ladies Play El-
lington: 21: Dexter, Vindegade 65, 
Odense C.
Big Fat Snake og Shu-Bi-Dua: 21: 
Lillebæltshallerne, Færøvej 74
76, Middelfart.
The Dreams: 21: Posten, Østre 
Stationsvej 35, Odense C.
The Wong Boys + Support: 21: 
Harders, Harmonien, Møllergade 
36, Svendborg.
Naked Nurse: 21: Vognhjulet, 
Skibhusvej 115, Odense C.
Per Larsen: 21: Slotskroen, Nør
regade 54, Odense C.
Band Night med Mr. Argiris: 
22: Gertruds, Jernbanegade 8, 
Odense C.
Susanne Lana: 22: Air Pub, Kon
gensgade 41, Odense C.

Happy Time: 22: Bills Pub 47, Kon
gengade 47, Odense C.
L Wood Joy Trio: 22.30: Strandlyst, 
Brogade 5, Svendborg.
Dollhouse, Adult Nightclubbing: 
23.45: Club Retro, Overgade 45, 
Odense C.
Allesø Jazz Club præsenterer 
Godsejerens ny Jazzband - efter 
ordinær generalforsamling kl. 20: 
20: Allesø Jazz Club, Østergård, Al
lesøvej 38, Allesø, Odense N.

lørdag
Fyns Klaverfestival: 11: Søndersø
skolen, Nordmarksvej 2, Søndersø.
Lørdagselveren - Harmonikamu-
sik: Jørgen Bai Jepsen fra Årslev 
underholder på sin harmonika. 11: 
Årslev Bibliotek, Kirkevej 14, Årslev.
Frokostjazz med Kingos Swing-
styrke: 1315: Air Pub, Kongens
gade 41, Odense C.
La Piñata: 16: Internationalt Hus, 
Kulturmaskinen, Farvergården 7, 
Odense C.
60er bal: Musik af det lokale Silver
band. 18: Thorøhuse Forsamlings
hus, Drejet 7, Thorø Huse, Assens.
Dessert Track: 19: Arne B., Vester
gade 10 A, Svendborg.
Tørfisk: 20: Ferritslev Fritidshus, 
Ørbækvej 916, Ferritslev Fyn.
Hal & Nikolaj: 20: Industrien, Bred
gade 7375, Aarup.
Hush: 21: Posten, Østre Stationsvej 
35, Odense C.
Sebastian Lind: 21: Dexter, Vinde
gade 65, Odense C.
Alberte Winding: 21: Foderstoffen i 
Rudme, Rudmevej 121, Ringe.
Moonjam: 21: Tobaksgaarden, To
baksgaarden 711, Assens.
Sexy House Night med Dj DEX: 22: 
Gertruds, Jernbanegade 8, Odense 
C.
Per Andersen: 22: Air Pub, Kon
gensgade 41, Odense C.

søndag
Jazzens Venner Fyn: Det svenske 
jazzband Mytos Hot Lips spiller tra
ditionel jazz i stil med Chris Barber 
og Ken Colyer. 1214: frokost, 14
17: jazz: Grønttorvet, Sortebrødre 
Torv 9, Odense C.
Erik Gripp - musikalsk eftermid-
dag: 14.30: Ørbæk Skole, Langemo
sevej 1, Ørbæk.
Fynbo-koret byder foråret velkom-
men - Forårskoncert:15: Odense 
Rådhus, Flakhaven 2, Odense C.
Musik mellem grænser: Musiker 
Jørn Nielsens fødselsdagskoncert 
med bl.a. Irina Strange, Ulrik From
holdt, Finn Henriksen. 1517: Har

monien, Møllergade 36, Svendborg.
DR Pigekoret: 16: Faaborg Kirke 
(Helligåndskirken), Kirkestræde 12, 
Faaborg.

mandag
Musik & Spjæt - 3 - 5 år: V/mu
sikpædagog Kristina Hedelius. 
1010.45: Broby Bibliotek, Egeballe 
4 A, Broby.
Musik & Spjæt - 0 - 2 år: V/musik
pædagog Kristina Hedelius. 99.45: 
Broby Bibliotek, Egeballe 4 A, Broby.
Mix2talenter: Elever fra Fyns 
Rytmiske Talentskole og Fyns Klas
siske Talentskole giver koncert. 19: 
Glamsbjerg Kirke, Nørregade 36A, 
Glamsbjerg.
MGk-soiree: I samarbejde med 
Odense Musikskole. 20: Musikbib
lioteket Odense, Amfipladsen 6, 
Odense C.
Jazz Jam: Solist: Frederik Gunde
strup, guitar: 20: Dexter, Vindegade 
65, Odense C.
Walk-in Salsa: Kl. 2021: intro. Kl. 
2123: Salsatek. 20: Kulturmaski
nen, Farvergården 7, Odense C.

tirsdag
Mix2talenter: Koncert med elever 
fra Fyns Rytmiske Talentskole og 
Fyns Klassiske Talentskole: 19: Den 
Rytmiske Efterskole i Baaring, Høj
skolevej 2, Baaring, Asperup.
Le Vent Du Nord (can): 20: Hansted, 
Vestergade 2 A , Svendborg.
Jazz-legenden Lee Konitz på Mu-
sikbiblioteket: Oplev Lee Konitz, 
Christina von Bülow, Nikolaj Hess 
og Jens Skou Olsen. 20: Musikbib
lioteket Odense, Amfipladsen 6, 
Odense C.
To bands pr. aften (del 2): Rasmus 
Vestervig, guitar og The Kick (Buster 
Jensen), guitar: 20: Studenterhus 
Odense, Kulturmaskinen, Farvergår
den 7, Odense C.
Det Fynske Kammerkor: ”Nordisk 
og amerikansk kormusik”. 20: Aspe
rup Kirke, Kirkestræde 14, Asperup.

onsdag
Café Blødt Brød - Syng sammen af-
ten: 19: Ørbæk Skole, Langemosevej 
1, Ørbæk.
Polkacafé med konservatoriets 
folkemusikstuderende: 19: Ro
senbæk Huset, Rosenbæk Torv 30, 
Odense C.
Walk-in Swing: 19.30: Gallerie Ab
sinthe, Bangs Boder 32, Odense C.
Jorge Degas Kvartet: Koncert med 
den brasilianske guitarist og bas
sist Jorge Degas, sangerinden Naja 
Storebjerg, saxofonisten Morten 
Øberg og percussionisten Balalli 
Magalhaes. 19.3021.30: Kulturøen, 
Havnegade 68, Middelfart.
Anne Linnet: 20: Borgerforeningen
Kulturhus Svendborg, Ramsherred 
4, Svendborg.
Mix2talenter: Koncert med elever 
fra Fyns Rytmiske Talentskole og 
Fyns Klassiske Talentskole: 20: Po
sten, Østre Stationsvej 35, Odense C.
Tom Frederiksen, Finn Olafsson 
og Torsten Olafsson: Arr.: Guf. 20: 
Strib Forsamlingshus, Idrætsvej 15, 
Strib, Middelfart.
Fish (UK): 20: Kansas City, Munke
bjergvej 140, Odense M.

Denne oversigt er redigeret 
af Line Sigh, 65455166,  
kulturlister@fyens.dk

Torsdag kan Hanne Boel opleves på  Svendborg Teater.

ROCK/POP
Poul Krebs: ”Magnolia Tales”
####¤¤

Det kræver et par numre at væn-
ne sig til Poul Krebs på engelsk, 
men når først det bundfælder 
sig, så er trubadurens første al-
bum med udelukkende engelske 
sange en glædelig overraskelse .

“Magnolia Tales” er indspil-
let i musik-mekkaet Austin med 
Dylan-guitarist Chalie Sexton 
som producer. Det pudsige sam-
arbejde har kastet 11 numre af 
sig, der viser en skarpere side af 
Poul Krebs’ musikalske univers, 
der gør ham langt mere interes-
sant, end han længe har været.

Godt lydskifte
At det hele foregår på engelsk 
er den mest åbenlyse foran-
dring, men mere interessant er 
det skift, der er sket på lydsiden. 
Der er ganske enkelt kommet 
mere kant over den folkekære 
stemme, hvilket formentlig skal 
tilskrives netop Charlie Sexton, 
der med sit skramlede og skæve 
lyd-ideal sætter et tykt aftryk på 
pladen. Direkte sammenligne-
lig er Shadow Solider – en en-
gelsk version af ”Skyggernes Nat 
(Helmand Blues)” fra det forrige 
album ”Angeleno Road”. Med 
Charlie Sexton bag pulten har 
den melodiske hymne til solda-
terne i Afghanistan fået en stø-
vet og kantet lyd, der i mine ører 
hæver fornøjelsen betragteligt. 

Detaljerne driver det
Netop albummet ”Angeleno 
Road” var desinficeret for misly-
de, hvorimod ”Magnolia Tales” 
bevidst gerne må forstyrre en 
smule. Det er fyldt med små de-
taljer og skæve indspark, der dri-
ver pladen fremad. Ikke direkte 
støjende, ikke for pænt, men en 
med en velkommen nerve og 
autencitet.

Sangene er ifølge pressema-
terialet skrevet over en længere 
årrække, men det ændrer ikke 
på, at det igen hovedsageligt er 
kærligheden, Krebs kredser om. 
Stor lyrik er det ikke, og det bli-
ver hen ad vejen en smule uin-
spirerende at lægge øre til de 
halvtynde klicheer, der desvær-
re overskygger de momenter af 
original poesi, der trods alt er til 
stede. Omvendt brillerer Krebs 
med en række gode melodier 
og fængende riffs, der trods de 
middelmådige tekster formår at 
holde lytterens opmærksomhed. 
Havde teksterne holdt samme 
niveau, så ville “Magnolia Tales” 
hoppe endnu et skridt op ad ka-
rakterskalaen, men det kan ikke 
tippe konklusionen: Krebs’ nye 
klæder klæ’r ham. 

KrebsFalck/Gateway Music

Udkommer 22. marts 

Af Klaus Knakkergaard
klkn@fyens.dk

Krebs 
i nye klæ’r


