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-Der liggerstadigvæknogle
gulerødder rundtomkring i
verden, somviskaludathap-
se.Determitenestefokus.At
blive40årbruger jeg ikkeme-
gettidpåat fundereover,men
jeg leversundere idagendfor
10årsiden.Deternødvendigt
foratkunneholdetil turné-
livet,derkanværeekstremt
hårdt fysisk, sigerMichael
Poulsen. Foto:CarstenBundgaard

En solskinsdag i marts står
Michael Poulsen og tripper
på et tyndslidt linoleums-
gulv inde i en rødmuret byg-
ning på 706 Union Street i
Memphis, USA. På eksakt
samme sted har Elvis Presley,
Johnny Cash, B.B. King, Roy
Orbison og Jerry Lee Lewis
stået, når de har indsunget
en række af musikhistoriens
største hits i Shure 55-mikro-
fonen, der stadig bruges til at
optage vokal med.

Der er mange steder i USA,
Michael Poulsen er blevet
rørt. Men helt bogstaveligt
at stå i Elvis’ fodspor og ind-
spille to singler er et uafryste-
ligt minde for den 40-årige
Volbeat-forsanger.

- I Sun Studio indspillede
Elvis sin første single, der ef-
ter sigende var dedikeret til
hans mor. Da jeg stod foran
mikrofonen og skulle ind-
spille to sange, følte jeg mig
som 17-årig igen. En masse
billeder fra min barndom og
ungdom kom væltende, og
jeg huskede, hvordan jeg hør-
te Elvis sammen med mine
forældre. Det var en ret sur-
realistisk oplevelse, fortæller
Michael Poulsen.

De to sange er aldrig blevet
udgivet. De befinder sig i en
”boks” hjemme på Michael
Poulsens landsted på Syd-
sjælland. Kvaliteten egner sig
ikke til at blive delt med et
stort publikum, og sangene er
også lavet ud fra en personlig
motivation og ikke tænkt ind
i Volbeat-universet.

- Jeg havde skrevet to
rockabilly-sange, der passede
perfekt til stedets historie. Jeg

har været i alverdens studier
med Volbeat, men da pro-
duceren inde bag glasruden i
Sun Studio sagde: ”Take one”
blev jeg sgu nervøs. Men efter
få sekunder levede jeg mig
fuldstændig ind i øjeblikket,
mindes Michael Poulsen.

Vasketøj over scenen
Der er udsigt over søerne
i København fra manage-
mentselskabets højloftede
kontor, hvor vi mødes. I det
sarte forårslys bemærker jeg,
at Michael Poulsen har lagt
et par tatoveringer til samlin-
gen og ikke mindst smidt 20
kilo, siden jeg sidst intervie-
wede ham i 2008. Dengang
talte vi om forventningerne
til at erobre USA, da drøm-
menes land og ikke mindst
musikken derfra vægter tungt
i fortællingen om Volbeat og
Michael Poulsen. Han vok-
sede op på Ringsted-egnen
og bruger flittigt ordet bon-
derøv om sig selv. Han iden-
tificerer sig med indbyggerne
i sydstaterne. Nøjsomme
knoklere, der i den sparsom-
me fritid får svedig musik til
at pible frem fra de mindste,
undseelige flækker.

- I sydstaterne gemmer
der sig nogle faldefærdige
byer, der ikke har fundet vej
til kortene over sumpområ-
derne. Steder med en hånd-
fuld huse og en snusket bar,
hvor de lokale bluesmusikere
optræder på skift. De spiller
der hver eneste dag, selv om
de har 15 unger derhjemme,
de skal brødføde. Jeg har set
dokumentarfilm, hvor musi-
kere ankom til spillestederne

Påen
bakketop
heltnede
påjorden

musik
Volbeat har de seneste tre-fire år vokset sig til at være
ét af de største danske bands nogensinde. Forsanger
og bandstifter Michael Poulsen er beæret over den

internationale succes, men er stadig en gemytlig
vestsjællandsk gut blottet for stjernenykker

fortsættesnæsteside
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med en kuffert fyldt med va-
sketøj, som de hængte op på
en snor hen over scenen og
pillede ned igen, når de var
færdige med at spille. Hvis
ikke man bliver inspireret af
disse vilkår, har man et hjerte
af grus, konkluderer Michael
Poulsen.

Ét af de steder, han har væ-
ret benovet over at optræde
med Volbeat, var på en scene
i Memphis tæt på legendari-
ske Beale Street med bunke-
vis af bluesklubber og barer.

- Det var meget specielt at
få lov til at være en del af et
musikmiljø, hvor så mange af
mine musikalske ikoner har
optrådt. De her fattige, sorte
drenge voksede op i kum-
merlige kår langs Mississippi-
floden, men de endte med at
slå igennem på bluesbarerne
i Memphis og blive verdens-
stjerner. Derfor inspirerede
det mig enormt at optræde
og befinde mig de samme
steder som dem, fortæller
Michael Poulsen.

Cash’ søn viste rundt
Volbeat og Michael Poulsen
har alle dage haft snuden
dybt begravet i sporet med
amerikansk rock, rockabilly
og country. Elvis og Johnny
Cash er de to fyrtårne, der
overstråler alle andre refe-
rencer og inspirationskil-
der, og begge legender har
Michael Poulsen fængende
anekdoter om.

- Jeg købte en guitar i
selvsamme butik, Elvis fik
sin første guitar i. Det var i
Tupelo, Mississippi. Hans
mor havde taget ham med
ind for at købe en cykel, men
han forelskede sig i stedet i
et jagtgevær. Ejeren forsøgte
at henlede hans opmærk-
somhed på butikkens eneste
akustiske guitar, og Elvis bad
sin mor om at få den i stedet.
Hun gav sig, og derfor blev
den butik på en måde stedet,
hvor Elvis’ karriere startede. I
dag er butikken en turist-
attraktion, selv om man sta-
dig kan købe haveredskaber
og ting til huset. Man kan na-
turligvis også købe guitarer,
og jeg valgte selv en sort gui-
tar, der er virkelig flot, men
ikke er en krone værd som
instrument. Og dog. Jeg har
rejst rundt i USA med guita-
ren og skrevet flere sange på

den, selv om den ikke stem-
mer. At sidde på et hotel i
Memphis med en guitar købt
samme sted, Elvis fik sin før-
ste, er umuligt ikke at blive
motiveret af, siger Michael
Poulsen.

Hans oplevelse med Cash
kom i stand efter en koncert
i Nashville. Johnny Cash’
eneste søn, John Carter Cash,
inviterede Volbeat ind for at
se studiet, hvor en lang række
af farens største sange er ble-
vet til.

- Selve hovedbygningen og
hjemmet er brændt ned, men
studiet står intakt. Vi fik en
personlig rundvisning uden
andre gæster, hvor vi så en
masse instrumenter, rekvi-
sitter og personlige billeder.
Vi var meget taknemmelige.
Det kom bag på mig, at søn-
nen lyttede en del til heavy
metal og kendte til Volbeats
plader, siger Michael Poul-
sen.

At stå i Elvis’ fodspor eller
få privat rundvisning af John-
ny Cash’ søn er få mennesker
forundt. Hverken oplevelser
som dem eller udsolgte are-
naer i USA eller Europa har
givet Michael Poulsen pro-
blemer med at bevare jord-
forbindelsen.

- Jeg og alle de andre i ban-
det er vokset op i små byer
og i familier, hvor man altid
har arbejdet hårdt. Vi har
fået en god opdragelse og
har altid tilstræbt at opføre
os pænt over for alle på vo-
res vej. Efter vi har vokset til
vores nuværende størrelse,
har det været nødvendigt
at køre nogle ting lidt mere
diktatorisk, men det har ikke
betydet, at vi har ændret os
personligt. Vi hopper stadig
ned til publikum efter kon-
certerne for at skrive auto-
grafer, tage billeder og få en
lille snak, hvis ikke vi står og
skal nå et fly, siger Michael
Poulsen.

Han lægger ikke skjul på,
at intensiteten og presset
er vokset eksplosivt, siden
Volbeat har indtaget USA.
Derfor har han forladt Kø-
benhavn og er flyttet tættere
på familien i Næstved. På
en landejendom med geder,
køer og heste som naboer.

- Det handler om at finde
ro. Når man har været på tur-
né, er man omringet af lyde

konstant. Ud over selve kon-
certerne er der lydprøver, in-
terviews og møder med fans.
I gamle dage kunne jeg sag-
tens sætte musik på eller se
tv, når jeg var hjemme, men
i dag skal der bare være fuld-
stændig ro. Når jeg kommer
hjem og lukker døren, føles
det, som om jeg har en bånd-
optager oppe i hovedet, der
bare bliver ved og ved med at
køre. Derfor har jeg det skønt
med at få noget fred hjemme
på min bakketop, siger Mi-
chael Poulsen og ler.

Han går af samme årsag
nærmest aldrig til koncert
mere. Men for nylig kunne
han ikke dy sig, da Kim Lar-
sen optrådte i Næstved.

- Jeg har altid været stor
fan af Kim Larsen. Jeg vil gå
så langt som til at sige, at jeg
elsker ham. Han er aldrig
dårlig live, men den aften
var han decideret fantastisk.
At høre ham gav mig endnu
mere lyst til at befinde mig i
øvelokalet for at skrive nye
Volbeat-sange, konstaterer
Michael Poulsen.

Danskebonderøve iUSA
Siden Kim Larsen var front-
figur i Gasolin’, har det været
et omdiskuteret emne, om
et dansk band nogensinde
for alvor har slået igennem
i USA. Mange har prøvet,
og stort set lige så mange
har fejlet. Aqua brød delvist
igennem med hittet ”Barbie
Girl”, men sammenholder
man det med Volbeats succes
de seneste år, blegner dukke-
hittet som en billig trøje dyp-
pet i Klorin.

- Vi har knoklet i årevis for
at nå dertil, hvor vi er i dag.
Det var skidesjovt at optræde
på en lang række snuskede
steder i mindre byer. Vi til-
bragte vanvittigt meget tid
på landevejen, men det var
lidt som at aftjene sin værne-
pligt og stille og roligt stige i
graderne. Vi har vundet vo-
res respekt gradvist, hvilket
betyder, at vi i dag fylder is-
hockeyhaller og arenaer som
hovednavn. I dag tjener vi
faktisk penge på at turnere i
USA, hvilket også er en mar-
kant forskel i forhold til tid-
ligere, siger Michael Poulsen
taknemmeligt.

Inden Volbeat drog på de
første turnéer, var der kri-

➤Danskmetalband, der
blevdannet i København
i oktober2001afMichael
Poulsen, efter hansdavæ-
rendebandDominusblev
opløst. Bandethar taget
navnefterDominus-album-
met ”Vol.Beat”.
➤Bandeterblevet kendt
pådets særegnemusik, der
afbandetblevomtalt som
”metalliskpop-rockand
roll”.

➤Volbeatbestår i dagaf
forsangerogguitaristMi-
chaelPoulsen, bassistAn-
dersKjølholm, guitaristRob
Caggianoog trommeslager
JonLarsen.
➤”RockTheRebel/Metal
TheDevil”nåede somdet
førstemetalalbumnogen-
sinde til topspådendanske
hitliste.
➤Volbeats femalbummer
har solgtmereend tremil-

lionereksemplarerpåver-
densplan.
➤Udgivelser:
”TheStrength/TheSound/
TheSongs”, 2005
”RockTheRebel/Metal The
Devil”, 2007
”GuitarGangsters&Cadillac
Blood”, 2008
”BeyondHell/AboveHe-
aven”, 2010
”OutlawGentlemen&Sha-
dyLadies”, 2013.
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der har kunnet fylde arenaer
på en hel turné. Og spekule-
ret på det forunderlige i, at
sådan en flok danske bon-
derøve kan stå og vifte med
dannebrog foran 10.000 ame-
rikanere, der tror, vi er fra
Tyskland eller Holland. Det
er vi sgu stolte over, konstate-
rer Michael Poulsen.

Harmoniener genfundet
Volbeat er dog ikke 100 pro-
cent dansk bonderøv læn-
gere. For lidt over to år siden
blev amerikanske Rob Cag-
giano indlemmet i bandet.
Han skulle vise sig at være
det perfekte match.

- Vi overvejede i lang tid,
om vi skulle være en trio i ste-
det for en kvartet. Vi orkede
ikke at få et nyt medlem uden
erfaring, der skulle starte helt
fra bunden. Rob er tidligere
medlem af det legendariske
band Anthrax, så man kan

roligt sige, han har været
vant til succes og ud-
marvende turnéer. Han
kan både producere og
spille på fandeme nær-
mest ethvert instru-
ment, han samler op.
Vi lovede ham masser
af kreativ frihed i
Volbeat, og det har
åbnet nogle døre, vi
aldrig havde fun-
det selv, siger Mi-
chael Poulsen.

Han taler lidt
om Rob Cag-
giano, som
man ville rose
en kæreste,

man stadig var nyforelsket i.
Michael Poulsen lægger hel-
ler ikke skjul på, at der aldrig
har været mere harmoni i
Volbeat end netop nu.

- Som alle mulige andre
bands har vi haft individu-
elle og interne problemer. At
være en del af et band, kan
man sammenligne med et
ægteskab. Nogle mennesker
vokser fra hinanden og kan af
forskellige årsager ikke finde
ud af det sammen. Det var vi
nødt til at tage konsekvensen
af, siger Michael Poulsen.

Hvis man hører Volbeat
seneste album ”Outlaw
Gentlemen & Shady Ladies”,
kan man tydeligt høre, at
Rob Caggiano har haft be-
tydning for udfaldet.

- Min guitarlyd har tidli-
gere været et inferno af di-
stortion (forvrængning). Nu
er der langt mere harmoni
mellem de to guitarer, og for
første gang har andenguitari-
sten indspillet sin egen guitar
på alle numrene. Alligevel
tager jeg det som et kompli-
ment, hvis folk siger, vi lyder,
som vi altid har gjort. AC/
DC lyder sgu stadig som AC/
DC efter 35 år, og lige som
dem har vi intet ønske om at
genopfinde den dybe taller-
ken. Vores mål er blot at lave
en ny plade, der lever op til
de tidligere plader og måske
endda er endnu bedre. For-
mår vi det, klager jeg ikke,
siger Michael Poulsen.

Enmilepæl på Fyn
22. april rejste Volbeat til-
bage til USA og Canada,
hvor seks ugers intens turné
venter. Når bandet vender
tilbage til Danmark, ryk-
ker det direkte i studiet for
at indspille sange til sjette
album. Lidt længere ude i
horisonten venter der en helt
særlig koncert 1. august i Tu-
sindårsskoven i Odense.

- Det er lidt svært at fatte,
at vi har solgt 27.000 billetter
fire måneder før koncerten.
Det er første gang nogen-
sinde på dansk grund, at et
dansk band sælger så mange
billetter. Vi har lidt forbigået
Odense og Fyn på de sene-
ste turnéer, derfor var det
oplagt at vende blikket den
vej. Volbeat har aldrig ta-
get for givet, at danskerne
altid tropper op til vores
koncerter, derfor er jeg op-
rigtigt rørt over, hvad den
koncert tegner til at blive.
Den eneste koncert ikke
bare i Danmark men i hele
Europa i 2015 ender helt sik-
kert som én af de helt store
milepæle i vores karriere,
forventer Michael Poulsen.

Tusindårsskoven,
Odense, 1. august

tiske røster, som benyttede
”at sælge sand til Sahara”-
metaforen i forhold til at ville
sælge en fordansket udgave
af amerikansk rock til ame-
rikanerne. Den kritik virker
temmelig forfejlet i dag.

- Vi sælger mange plader
og mange billetter i USA.
Vi har ligget nummer et på
metal-hitlisterne flere gange,
og når vi kører rundt i tur-
bussen gennem de forskel-
lige stater, går der sjældent
mere end en time, mellem en
af vores sange bliver spillet i
radioen. Det indikerer meget
godt, at amerikanerne ved,
hvem Volbeat er. Jeg har sid-
det på vej hjem i flyet mod

Danmark og tænkt, at vi
må være det første

danske band,

fortsat fraforegåendeside

MereVolbeatpånæsteside

-Vierallesammenmusiknørder, såhvisvibefin-
derosetsted,dergemmerpåensærlighistorie,
forsøgeratpassedet ind.Vihar ligeværetpå
BuddyHolly-museet iLubbock,Texas,ogdeter
vildtat tænkepå,athanskarriereblotvaredeto
år.Deter imponerende,hvorstorbetydninghan
havdefor rock’n’rollpåsåkort tid,konstaterer
MichaelPoulsen.Foto:CarstenBundgaard

AfSimonStaun
sim@fyens.dk
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Steffen Jungersen er uden
sammenligning den anmel-
der, der har fulgt Volbeat
mest intenst. Gennem sine
mange år på B.T. og på sin
musikblog har han sat ord
på, hvad det danske band
er så gode til. Han er ikke i
tvivl om, at Volbeat som det
første danske band har gjort
det umulige: Slået igennem
i USA.

- Det kan man vist rolig
sige, de har. Og med sådan
et eftertryk, at man kun kan
måbe af det. Volbeat har
modsat mange andre danske
bands forstået, at man ind-
tager ikke USA ved at spille
en koncert i New York og en
i Los Angeles. Man spiller
hele vejen gennem landet på
lokumsparaden af små spil-
lesteder. Så gør man det igen.
Og igen. Og igen. Det kræver
en ekstrem målrettethed og
fraværet af fine fornemmel-
ser, konstaterer Steffen Jun-
gersen.

Etblandingsmisbrug
Selv om der er sket meget, si-
den Volbeat udsendte debu-
talbummet ”The Strength/
The Sound/The Songs” i
2005, er der flere konstanter
i bandet.

- Selv om de spiller for
større publikummer på
større steder, er det ret beset
det samme band som den-
gang. Forstået på den måde,
at bandet aldrig har givet køb
på dets kerneværdier: Yd-
myghed, arbejdsomhed og en
sjælden kærlighed til musik-
ken, siger Steffen Jungersen.

At Volbeat åbenlyst flirter
med et væld af musikgenrer,
kalder han befriende.

- Michael Poulsen sagde
fra begyndelsen, at han ikke
længere gad være fastlåst i
en genre. Han ville blande
elementer af alt det, han kan
lide: Rock’n’roll, rockabilly,
Johnny Cash, Elvis og metal.
Selv om bandet har udviklet
sig, er det stadig det samme
”blandingsmisbrug”, det altid
har været, konstaterer Stef-
fen Jungersen.

I disse dage indleder Vol-
beat endnu en turné i USA
og Canada. Denne gang med

Anthrax som opvarmning.
- Hvis du havde spurgt

Michael Poulsen for 10 år si-
den, om Anthrax en dag ville
varme op for Volbeat, havde
han rystet på hovedet. Men
det understreger meget godt,
hvor store Volbeat er blevet,
siger Steffen Jungersen.

Har knoklet benhårdt
Musikanmelder på Politiken,
Pernille Jensen, konkluderer
ligeledes, at Volbeat har op-
nået en bemærkelsesværdig
succes i USA, hvor bandet
ramte en niendeplads på
salgslisten Billboard 200 med
det seneste album ”Outlaw
Gentlemen & Shady Ladies”
fra 2013.

- Meget tyder på, at især de
amerikanske rockradiostatio-
ner har taget rigtig godt imod
dem, hvilket er alfa og omega
for et band som Volbeat.
Nok er de kæmpestore her-
hjemme, men de er jo stadig
et nicheband derovre, så det
er vigtigt, at de rammer det
rigtige publikum, og det gør
de først og fremmest på rock-
radiostationerne – tæt efter-
fulgt af massiv turnévirksom-
hed, siger Pernille Jensen.

At Volbeat rammer så
bredt med gruppens mu-
sik har klart en del af æren.
Men det er også centralt, at
Volbeat bevidst har villet det
amerikanske marked i en
grad, hvor de er gået uhyre
målrettet efter det.

- Som et dansk rockorke-
ster kommer man ikke so-
vende til en niendeplads på
Billboard. Man starter med
ingenting og arbejder sig op.
Og der har Volbeat knoklet
benhårdt for det, de oplever i
USA nu, konstaterer Pernille
Jensen.

Hun beskriver Volbeats
musik som hård rock med
gode omkvæd og bløde kan-
ter.

- Det er uprætentiøst, me-
lodiøst og ligetil – her kan
alle være med. Jeg ville kunne
slæbe min gamle farmor med
til en Volbeat-koncert, og
hun ville synes, det var alle ti-
ders. Det skyldes selvfølgelig
primært musikken, men også
det faktum, at det er et ham-
rende erfarent liveband, der
ved hvilke knapper, det skal
trykke på, for at få et show
til at fungere, siger Pernille
Jensen.

AfSimonStaun
sim@fyens.dk

Volbeathar
knækket
koden
To af Danmarks mest
etablerede anmeldere

giver deres bud på,
hvorfor Volbeat har så

stor succes i USA

eside

For fire år siden blev Brit
Aarestrup Larsen introdu-
ceret til Volbeat af sin yngste
søn. Hendes første indsky-
delse var, at det var en værre
gang larm.

- Jeg bad min søn om at
skrue ned eller helt fjerne
cd’en fra anlægget. Den
unge mand mente dog, at
det ikke kunne passe, at jeg
ikke forstod, hvor god musik
det var. Hvilket han fik ret
i, da jeg et par dage senere
hørte ”Maybelline” ved et
tilfælde. Så var jeg solgt, si-
ger Brit Aarestrup Larsen,
hvis yndlingssang er ”The
Nameless One”.

Efter mødet med

”Maybelline” kunne hun
pludselig høre, hvad der gør
Michael Poulsen til en sær-
lig sanger.

- Dejligere stemme har
jeg ikke hørt, siden Freddie
Mercury. Puh ha, hvor han
ramte mig lige i hjertet med
sin stemme og sin utrolig
sympatiske og charmerende
fremtoning på scenen. Vol-
beat har fået så stor en plads
i mit hjerte, som jeg aldrig
havde troet, et dansk band

ville få, fortæller Brit Aare-
strup Larsen.

Gruppens seneste udspil,
”Outlaw Gentlemen and
Shady Ladies” fra 2013 er
hendes klare favoritalbum.

- Samtlige numre er gode
og bliver spillet næsten dag-
ligt, når jeg kører i bil. Jeg
synger med på dem alle,
siger Brit Aarestrup Larsen,
der var til sin første koncert
med gruppen i Arena Fyn
for to et halvt år siden.

Efterfølgende har hun set
Volbeat på Posten i Odense
(billedet) og i Boxen i Her-
ning. Begge gange sammen
med sønnen.

- Den bedste koncert var
helt klart på Posten. Den in-
time stemning var intens og
givende, og så var der ikke
alt for mange mennesker,
hvilket gjorde, at man følte
sig dejligt tæt på, husker Brit
Aarestrup Larsen.

Så vidt det er muligt for

hende, skal hun opleve Vol-
beat, hver gang bandet op-
træder inden for Danmarks
grænser.

- Jeg vil altid være at finde
til deres koncerter her i lan-
det, hvis det er muligt for
mig. Uanset, hvor gammel
jeg bliver, vil jeg altid være
Volbeat-fan, konstaterer
Brit Aarestrup Larsen, der
naturligvis har billet til kon-
certen i Tusindårsskoven 1.
august. (sim)

Britfaldtpladaskfor”Maybelline”
Da 55-årige Brit

Aarestrup Larsen
fra Otterup først fik

ørene op for Volbeat,
var hun solgt

BritAarestrupLarsenvarpå
ettotaltudsolgtPosten22.
februar2013,hvorVolbeat
gaven intenskoncert, som
sikredebandetenfemstjer-
netanmeldelse.Arkivfoto:
JørgenHansen


