
Gladiatorerne
EftEr turnEEr mEd Metallica og ac/Dc Er mEtalbandEt 

blEvEt En af danmarks 
mErE ovErraskEndE nyE

 EksportsuccEsEr. Rune SkyuM-nielSen tog mEd til 
hEavyfEstival i tjEkkiEt, hvor En flossEt hElt fra 

fortidEn og Et dEdikErEt publikum forvandlEdE 
Endnu En dag på landEvEjEn til nogEt særligt. 

ikkE mindst takkEt værE En gammEl kEnding 
vEd navn Jack DanielS.

Volbeat

foto rasmus WEng karlsEn
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 lørdag 19. juni 2010 klokkEn 12.35

Det er en ulideligt varm dag at bære sort på.  
Luften synes fastfrosset, og solen står i zenit 
over Prag og den nærliggende militærlufthavn 
i Milovice, hvor Sovjetunionens skrækindjagen-
de Novgorod-division tidligere holdt sig parat 
til at gå på vingerne. Selv støvet ligner noget, 
der foretrækker at fordampe fra grusvejene, når 
endnu en dobbeltdækkerbus med langhårede 
musikere ankommer til den årlige Sonisphere 
Festivals VIP-område. Alligevel viger de flere end 
30.000 tjekker og horder af tilrejsende europæ-
ere ikke fra princippet om, at man trækker i det 
dystre ornat, når man skal til metalkoncert. Det 
er meget muligt, at der er dømt flossede frisu-
rer, antiautoritær gestik og splejsede overarme 
i hobetal, men metalfans er altså en påfaldende 
uniformeret forsamling, når de glubsk sviner sig 
til i headbanging, djævletegn, fadøl og små grå. 

”I’ll stop wearing black, when they invent a 
darker color,” annoncerer et bredt sortiment 

af T-shirts ude på festivalpladsen, og så har de 
næppe lovet for meget.

Et blik bag de to hovedscener forvisser om, 
at den frådende hob ikke er kørt forgæves. 
Milovice og den gennemrejsende Sonisphere 
Festival lægger landingsbane til nogle af de 
tungeste navne, der kan kravle og gå på den 
internationale metalhimmel. Side om side i 
en enorm pavillon ligger en række baraklign-
ende omklædningsrum med paptynde væg-
ge. Nyligt opsatte A4-skilte forkynder, at her 
bor Alice In Chains, Slayer, Megadeth eller 
Anthrax. Medlemmerne af Metallica er de 
eneste, som holder sig væk fra fællesarealerne 
og træder direkte fra limousinerne og op på 
scenen, når det er showtime. 

På døren ind til rummet mellem Megadeth 
og Anthrax står der ’Volbeat’. Lars Ulrich er 
nemlig ikke længere eneste dansker i det eks-
klusive selskab. På det stjernespækkede pro-
gram figurerer den københavnerbaserede 
kvartet også som et reelt trækplaster. Fredag 

aften i Schweiz lukkede og slukkede Volbeat 
ligefrem hovedscenen efter netop Metallica. 
Men tjekkerne kender ikke nær så meget 
til danskernes opsigtsvækkende blanding af 
rockabilly, metal og melodiøs pop som deres 
naboer mod vest, så i dag har Volbeat en af 
de første og mindst attraktive tider i det lang-
strakte program. Da de fire musikere træder 
ud af deres skrummel af en tourbus og mis-
ser mod solen, er begejstringen således til at 
overskue. Det er stadig tidligt for en flok nat-
teravne. 

 lørdag klokkEn 13.20

Det kan goDt være, at 7.000 fans allere-
de varmer op til koncerten om mindre end 
tre timer med massive indkøb af Volbeat-
merchandise, men for danskerne er dette mest 
af alt endnu en dag på jobbet. Nerverne sidder 
ikke uden på tøjet, ej heller forventningens 
glæde. Lige her og nu handler det snarere om 
de basale behov. Et bad, noget at spise, en bar-
bering, en ekstra lur. Især forsanger Michael 
Poulsen har alt andet end travlt med at hilse 
på Euromans udsendinge. Faktisk vælger han 
som den eneste ikke at række hånden ud, da 
vi første gang render ind i bandet og dets hold 
af lydteknikere og roadies. På de største dage 
tæller Volbeat-familien 14 mand.

”I skal nok vente lidt med at snakke med 
Michael. Giv ham lige et par timer,” råder 
bassist Anders Kjølholm, der strutter af en – 
skal det vise sig – vedvarende drenget begej-
string.

Der bliver tydeligvis taget hensyn til 
Michael Poulsen på en dag som denne. 
Forsangeren er vågnet op med halsbetændel-
se i tourbussen og har i det hele taget fået det 
forkerte ben ud af køjesengen. Volbeats 35 
år gamle grundlægger, sangskriver og voka-
le signatur er helt og aldeles uundværlig, så 
sådan må det nødvendigvis være. Alene tan-
ken om en gentagelse af sidste efterårs sean-
ce, hvor forsangeren med de høje tindinger 
og tilbagestrøgne, sorte pomadelokker kollap-
sede under en koncert i Holland, skræmmer. 
Dengang var han slidt i sænk af en endeløs 
turné med dertilhørende fester og insisteren-
de diarre, som åreladede ham, til hoved og 
krop ikke længere talte samme sprog.

Michael Poulsen er Volbeats hjerte og 
omdrejningspunkt og efter sigende et tempe-
ramentsfuldt et af slagsen. Folk tæt på ban-
det fortæller, at han kan tænde kraftigt af, 
hvis folk omkring ham ikke viser den for-
nødne respekt eller situationsfornemmelse. 
Man kan vel sige, at han er gået hen og ble-
vet Danmarks næste rockstjerne med et reelt 
internationalt format. Og man kan vel kon-
kludere, at han godt ved, hvordan sådan én 
opfører sig. Med stive whiskysjusser direkte 
fra flasken, en gevaldig portion selvtillid og 
store armbevægelser, der går i spænd med de 
skæbner, han besynger i sine croonende hel-
tekvad om guitargangstere og andre despe-
radoer. 

For Volbeat nøjes ikke med at sælge til pla-
tin herhjemme og til guld i Finland. Det store 
udland har siden det nationale gennembrud i 
2006 haft seriøst bud efter kvartetten. Bandet 
har eksempelvis fået over 260.000 fans på 
Facebook, spillet 200 koncerter rundt om i 
verden i fjor og solgt 250.000 plader i Europa 
– uden at Danmark tælles med. Til efteråret 
drager de tilbage til USA på endnu en tur-
né til spillesteder, der gerne trækker lige så 
mange besøgende som K.B. Hallen og Forum. 

Den accelererende succes skyldes forment-
lig, at Volbeats eklektiske sammensurium fal-
der i de rigtiges smag. Da forsanger James 
Hetfield i forbindelse med sidste sommers 
femdobbelte Metallica-koncert i København 
ringede Michael Poulsen op for at mødes 
over stegt flæsk med persillesovs, endte 
Volbeat som officielt opvarmningsband i USA 
og Canada for historiens mægtigste metal-
band. I dette forår fik Volbeat også tjansen 
som opvarmning for AC/DC i Tyskland, og da 
Metallica i samme ombæring indbød Volbeat 

til endnu et parløb, denne gang i Europa, var 
danskernes navn hamret afgørende fast derude.

 lørdag klokkEn 14.25

Mens Michael Poulsen, trommeslager 
Jon Larsen og guitarist Thomas Bredahl skif-
tevis forsvinder ud mod badevognen med et 
håndklæde svøbt om underlivet eller putter 
sig med Facebook inde bag døren i Volbeats 
interimistiske omklædningsrum, går Anders 
Kjølholm i udbrud for at komme i gear til 
eftermiddagskoncerten. Han tegner og for-
tæller med et eksemplar af bandets hofdrink, 
Jack Daniels med cola, plantet i hånden. Af og 
til springer han op af sin stol og tilbyder at 
hente nogle fuldvoksne lokale dåseøl i band-
køleskabet. 

”Vi kan alligevel ikke nå at drikke det hele. 
Det kan vi næsten aldrig,” forsikrer han.

Der er nu mindre end en time til, at 
Volbeat skal på scenen og levere et 45-minut-
ters intenst sæt, som byder på en håndfuld 

”ligE mEgEt, hvor vi kommEr frEm, Er dEr sgu hordEr af fans. 
dEt bEhøvEr vi slEt ikkE at bEkymrE os om længErE.” 
Michael Poulsen, forsanger i Volbeat

VOLBEAT OG 
RÅ FAKTA

Volbeat har siden 2006 
bestået af Michael 
Poulsen (vokal/guitar), Jon 
larsen (trommer), anders 
Kjølholm (bas) og thomas 
bredahl (leadguitar). 
Kvartetten blev dannet 
i 2001 med en anden 
leadguitarist, og navnet 
er taget fra en albumtitel 
på Michael Poulsen og 
anders Kjølholms tidligere 
orkester, dødsmetalbandet 
Dominus.
efter succes med de-
moudgivelsen beat the 
Meat albumdebuterede 
Volbeat i 2005 med the 
strength/the sound/
the songs, der modtog 
positive anmeldelser og 
høstede musikkritikernes 
steppeulv-pris for Årets 

håb. opfølgeren rock 
the rebel/Metal the Devil 
debuterede som nummer 
ét på den danske album-
hitliste i februar 2007 og 
endte med at sælge i mere 
end 60.000 eksemplarer 
på i Danmark. blot et år 
efter fulgte album num-
mer tre med rockabilly-
titlen guitar gangsters & 
cadillac blood, hvorefter 
Volbeat modtog tilbud om 
at turnere med en række af 
historiens største rock- og 
metalnavne. sidstnævnte 
udgivelse har blandt andet 
rundet 30.000 eksempla-
rer i tyskland. i september 
udgiver bandet beyond 
hell/above heaven, og 
kvartetten drager dernæst 
på en omfattende tour i 
usa og europa.

Volbeat tilbringer 
uhyrlige mængder af 
tid i tourbussen. Alene 
i 2009 blev det til 200 
koncerter. 

Michael Poulsen går 
den grådige flok i møde. 
Da han begyndte at 
spille guitar i en alder 
af 14 eller 15 år, var der 
ikke råd til en Gibson.

Forsanger Michael 
Poulsen i barakken. 
Dagens dont er 
vel overstået, og 
køleskabene bugner af 
flydende lindring.
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af de storladne udladninger – heriblandt hit-
duetten ’Garden’s Tale’ med Johan Olsen fra 
Magtens Korridorer – der har gjort bandet til 
et forbavsende populært indslag på P3.

”Det er et mærkeligt tidspunkt, vi skal spil-
le. Tit er vi jo slet ikke stået op på denne tid 
af dagen,” griner bassisten og kaster sig ud i 
en gennemgang af tennisspilleren Kenneth 
Carlsens overtro og ritualer, inden han gik på 
banen. Den slags kan han overhovedet ikke 
bruge til noget:

”Det handler bare om at komme op og spil-
le uden at tænke det hele ihjel!” 

Anders Kjølholm har været med siden 
begyndelsen i 2001, men han opgav først sit 
civile job som smed i 2007. På det tidspunkt 
tog koncertefterspørgslen på Volbeat for alvor 
fart.  

Den fuldtidsprofessionelle musikertilvæ-
relse blev besværliggjort af en skilsmisse og 

det faktum, at bassistens to børn af og til sav-
ner deres far og lader ham det vide over tele-
fonen.

”Så sidder man på et hotelværelse i London 
og tænker: ’Hvad fanden laver jeg?’” 

Bassisten dunker sig selv to gange på hjer-
tet med højre hånd:

”Men når man så står deroppe og kan tryk-
ke den af … For mig er det det hele værd. 
Også de fem timer i sådan et omklædnings-
rum dér. Jeg mærker stadig rushet hver evig 
eneste gang. Uden undtagelse,” forklarer han.

Der er i hvert fald én i Volbeat, der er ved 
at være parat til at gå på.

 lørdag klokkEn 15.18

tourManageren allan, en bamset fyr, 
der også er vant til at styre rapperen L.O.C.s 
kåde entourage med sin venlige, men bestem-

te stemmeføring, stavrer med stoisk ro rundt 
bag scenen. Her drøner roadier for det næste 
band allerede forstærkere og instrumenter i 
stilling, så alt er parat til en hurtig udskift-
ning, når Volbeat efter planen forlader sce-
nen 45 minutter senere. Allans store grab-
ber gemmer på en tube solcreme, og alle 
Volbeatmedlemmer får trykket et skvæt af den 
høje faktor ud mellem håndfladerne. En over-
dreven naturlig teint har selvfølgelig heller 
aldrig været en del af heavy-æstetikken. 

Koncerten begynder med Elvis. En andæg-
tig hymne af rockkongen smyger sig ud af 
højttalerne, ud mellem hundredvis af sorte 
Volbeat-T-shirts. Da Presleys skælvende stem-
mepragt når de tæt sammenstimlede publi-
kummer, slipper de jublen løs.  
   Nu sætter metalmaskinen i gang. De fire 
medlemmer taler ikke til hinanden, men hil-
ser med deres højre knytnæver, der akku-

rat klasker i mødet knoer og knoer imellem. 
Ranke, pumpede, parate til kamp tager de 
opstilling bag mikrofoner og trommesæt. Ord 
bliver der ikke vekslet mange af mellem med-
lemmerne før, under og efter en koncert. 

”Vi når rundt om så uhyggeligt meget, når 
vi er på landevejen, at vi simpelthen ikke kan 
fortælle hinanden noget nyt. Vi har heller 
ikke brug for det inden en koncert, dér har 
vi mere brug for fred og ro. Vores venskab vil 
altid have et professionelt skær over sig. Det 
er vigtigt, at vi fungerer sammen, men det 
stikker ikke så dybt som med andre af mine 
venskaber,” forklarer Michael Poulsen sene-
re på dagen.

Da musikken får fat, overrumpler det tjek-
kiske publikums kendskab til Volbeat. De før-
ste tre rækker foran den brede scenekant syn-
ger konsekvent med på hver eneste stavelse, 
og længere bagi vælter en amoklysten hob sig 

”11 granvoksnE mænd, dEr går mErE op i 
sponsoraftalEr og hår – hvad skal jEg mEd 
dEm? prEbEn Elkjær var En gladiator, dEr fik 
sig En smøg og En bajEr i pausEn, mEn i dag Er 
dEt En kællingEsport.” 

Michael Poulsen oM foDbolD

Publikum er 
forbavsende godt inde 
i alt Volbeats materiale. 
Selv det nye, uudgivne 
materiale bliver 
genkendt hist og pist.

Trommeslager Jon 
Larsen giver den gas 
bag sine bækkener og 
to stortrommer. 

Man går ikke til 
metalfestival uden 
sin koncertuniform: 
Merchandise-T-shirts 
er et must, og Volbeat 
sælger en del af dem på 
sådan en glohed dag i 
Tjekkiet.
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ekstatisk rundt. Hulter til bulter, men med en 
klar fornemmelse for, hvornår det forvræng-
ede tæppe af guitar, bas og gnistrende trom-
mer igen varsler et af de tunge temposkift, 
der indbyder til asen og masen. En enklave 
til højre på første række består af lutter tjek-
kiske piger, som uhæmmet flirter med band-
medlemmerne – vinker, signalerer, blinker, 
poserer. Til venstre fra scenen jubler en dan-
skerkoloni, der i dagens anledning er trukket 
i landsholdstrøjerne. Men Danmark møder jo 
også Cameroun ved VM senere på aftenen. En 
af trøjerne ender pludselig oppe hos Anders 
Kjølholm, som krænger den over hovedet 
og river videre i sine hårdt spændte strenge. 
Volbeat har fat i sit publikum, og snart efter 
hopper guitarister og bassist synkront til de 
dybe stortrommeslag. 

”Det er ikke indstuderet,” forsværger de 
efterfølgende i munden på hinanden. Rutine 
fornægter sig åbenbart ikke. De få ord til 
trods ligner Volbeat mere et sammenspillet 
end et samspilsramt band.

 lørdag klokkEn 16.08

Danskerne klaPPes uD efter to ekstranum-
re, og da kvartetten er tilbage i omklædnings-
rummet, får Michael Poulsen endelig stemmen 
på gled. Sparket i gang af sit bands fræsen-
de energi, masserne og den kvarte flaske Jack 
Daniels, som han har gurglet hals i undervejs i 
det intense eftermiddagsgig. Alle virker tilfred-
se. Men så var det heller ikke vildere, skynder 
de sig at understrege: 

”Det her er ingenting. Så skulle du se, hvor-
dan folk lever sig med i Tyskland, Sverige, 
Finland, Østrig, Schweiz. You name it. Lige 
meget, hvor vi kommer frem, er der sgu 
horder af fans. Det behøver vi slet ikke at 
bekymre os om længere,” understreger for-
sangeren. 

Den løsslupne stemning breder sig back-
stage. Dagens dont er ikke bare vel overstå-
et, den er usædvanlig tidligt overstået, og nu 
har bandet fri leg, inden tourbussen engang 
efter midnat stikker kursen ud mod tyske 
Dresden til et opvarmningsjob for AC/DC søn-
dag aften.

 lørdag klokkEn 17.45

Michael Poulsen er sidste mand ude af omklæd-
ningsrummet. Den forelskede forsanger har, 
igen, været på Facebook-chatten med sin 
hustru, der sidder hjemme i København. 
Sådan har det været i månedsvis, bemær-
kes det, måske en anelse opgivende, fra fle-
re sider.

Et par minutter senere falder forsange-
ren i snak med en senet, lille fyr med sort-
farvet og pjusket hårpragt og et hårdt liv 
i bagagen. Det står skrevet i de indsunkne 
øjne, som på mange måder bringer mindel-
ser til en lapset udgave af Keith Richards. For 
Michael Poulsen er manden dog ualmindeligt 
meget sin egen. Volbeats forsanger kan stadig 

huske, hvordan han som teenager kom hjem 
fra skolen i Ringsted en dag i 1990 og tænd-
te for fjernsynet, hvor en livekoncert var i 
gang:

”Dengang i ottende klasse havde jeg alle-
rede skiver med Metallica, Rainbow, Black 
Sabbath, Iron Maiden og en masse andre ek-
streme metalbands. Men det her tordnede 
bare derudad på sin helt egen facon. Det så 
sjovt ud, og det lød fedt. I tv-programmet i 
B.T. stod der, at det var ’Anthrax’. Hmm, dem 
havde jeg godt nok hørt noget om, men der 
fandtes ikke nogen forretninger i Ringsted, 
der kunne skaffe den slags, og så blev jeg 
nødt til at stikke lidt af til København for at 
købe musik. Anthrax gav mig lyst til at skide 
på uddannelsessystemet. Jeg ville hellere leve 
som dem. Men jeg vidste, at det ville kræ-
ve, at jeg forfulgte drømmen hårdt og disci-
plineret. Min mor og far støttede mig heldig-
vis i det, så længe jeg tjente mine penge på 
ærlig vis.”

20 år senere står Ringsted-knægten i en 
gammel militærlufthavn ved Prag og udveks-
ler musik, telefonnumre og e-mail-adres-
ser med Joey Belladonna, som Anthrax’ 
genopstandne forsanger rettelig hedder. 
Amerikaneren har hørt om de nye danskere, 
at de er blevet store i Europa. Og han sender 
lige en prøveballon i luften – måske kunne 
hans kommende soloprojekt komme på tale 
som opvarmning for Volbeat?

”Det er sådan noget, som alligevel er lidt 
… hallo! At han skal opvarme for os,” efterra-
tionaliserer Michael Poulsen med en stemme, 
der grøder mere og mere.

 lørdag klokkEn 18.01

Michael Poulsen har en af sine kamme-
rater med sig rundt til weekendens koncer-
ter. Christian er tidligere rytmeguitarist for 
Volbeat, og de to har holdt sammen, siden 
de mødtes i en specialklasse, hvor Michael 
var handicaphjælper for en elev, og Christian 
underviste. Da vi aftaler at tage et solointer-
view ovre i tourbussen, følger Christian med. 
Han kommer til at fungere som en bisid-
der, der eksempelvis bakker op om Michael 
Poulsens udsagn om sin stærke mavefornem-
melse og sit kraftige, men retfærdige tempe-
rament. De to er temmelig enige i det meste, 
lader det til.

Det er altså med et taknemmeligt pub-
likum, at forsangeren giver sig i kast med 
historien om Volbeats tilblivelse. Om hvor-
dan han gik død i at spille dødsmetal i under-
grundsfænomenet Dominus, hvor han grow-
lede sig igennem de brutale overdoser af 
støj. Michael Poulsen havde tidligt stukket 
ud i det lukkede dødsmetal-miljø, der blandt 
andet fandt det provokerende, at midtsjæl-
lænderen klippede sig korthåret lige inden 
årtusindskiftet. 

”Jeg begyndte at skrive mere melodiske 
numre, og allerede dér tænkte folk, at der 
var noget helt galt. Det var en meget primi-

”jEg kunnE virkElig 
ikkE syngE.” Michael Poulsen

VOLBEAT OG 
GENRERNE

Volbeat er blandt meget 
andet blevet kaldt ’elvis-
metal’ og ’et miks af 
Johnny cash og slayer’. 
eller som Kim thore fra 
all access Magazine har 
formuleret det: ”et heftigt 
miks af rockabilly, tidlig 
rock’n’roll og metal holdt 
sammen af en håndfuld 
pomade og ni slanke, su-
perglidende strenge.”
På festivalpladsen ved 
Prag skamroste flere fans 
fra så forskellige steder 
som slovakiet og belgien 
det danske band for dets 
eklektiske attak og mod 
til at gå nye veje med den 
tunge rock. selv fremhæ-
ver bandmedlemmerne, at 
man i mange pladeforret-
ninger kan finde Volbeat 
under fire-fem forskellige 
kategorier – ’og også i 
drukafdelingen’.

Volbeat har et 
større hold med sig 

på farten. Blandt 
andet en roadie, 
der sørger for, at 

trommeslageren ikke 
løber tør for væske 

eller stikker.

Thomas Bredahl, der 
har været Volbeats 
guitarist siden 2006, på 
scenen i Prag. 

Solbriller eller ej går 
Michael Poulsen op 
i at møde sine fans i 

øjenhøjde. Hans besøg 
i voldgraven efter 

koncerten vakte således 
betragtelig lykke på de 

forreste rækker.
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da han fik øje på en ørn, der cirklede over 
hans bil.

”Min far havde en ørn tatoveret på brystet. 
Han var meget fascineret af fugle og spe-
cielt ørne. Jeg følte mig draget af den og fulg-
te efter den i tre kvarters tid, indtil jeg fandt 
det skilt, jeg havde ledt efter. I samme øje-
blik fes fuglen videre mod horisonten. Da jeg 
kom hjem igen, fik jeg lavet den her ørn, hvor 
der også står far og Jørn,” fortæller Michael 
Poulsen og strækker sine blækfyldte hænder 
foran sig.

På den måde lever faderen videre i sønnen, 
som også stadig tager hans efterladte bøtte 
pomade til håret med sig på turné:

”Men den skal jo holde resten af mit liv, så 
det er meget sjældent, jeg bruger af den. Jeg 
skal bare have den med mig.”

 lørdag klokkEn 20.05

lyset og varMen siver endelig fra 
Milovice. Titusinder af stadig mere udkok-
sede metalfans kan umuligt længere se for-
skel på hinanden gennem støv- og alkoholtå-
gerne og Sonispheres uudtømmelige arsenal 
af gennempryglende fællessange. Da Michael 
Poulsen og hans kammerat forlader tourbus-
sen, er der én ting, der er sikker. De skal ikke 
se landskampen mod Cameroun, de skal ud 
og høre kollegerne i de andre metalbands 
give den fuld spade. Sønnen af en respektabel 
jord- og betonarbejder giver i det hele taget 
ikke en døjt for tidens fodboldstjerner:

”Helt ærligt. 11 granvoksne mænd, der går 
mere op i sponsoraftaler og hår – hvad skal 
jeg med dem? Preben Elkjær var en gladi-
ator, der fik sig en smøg og en bajer i pau-
sen, men i dag er det en kællingesport. 
Teknikargumentet kan jeg heller ikke bru-
ge til noget. Der er også teknik i at sidde og 
strikke,” håner den inkarnerede bokseaficio-
nado, som gennem årene er blevet tætte ven-
ner med Johnni Bredahl og Mikkel Kessler, 
hvis nye kampintro, ’The Viking Warrior’, 
tilmed er skrevet af Michael Poulsen og ind-
spillet af Volbeat.

Når man oplever Volbeat live, slår det én, 
at det netop runger af infight og dunderta-
le. Af muskelmusik, eksplosioner, tilsnottede 
tandbeskyttere, opsætsig attitude og retræ-
te til ringhjørnet, inden en ny slagserie sæt-
ter ind. 

”Boksere og musikere er ikke af sam-
me støbning, og alligevel er de. Jeg har tre 
mand, der kan redde min røv, når jeg begår 
en fejl. Bokseren har kun sig selv. Og vi kan 
stadig drikke og lave rigtig godt show. Der, 
hvor det bliver ens, er det med at skulle leve-
re varen hver gang. Jeg har et ansvar, også 
når det kniber med lysten. Det er længe 
siden, vi spillede for en kasse sodavand. Det 
her er alvor for mange mennesker.”

Det bliver Michael Poulsens sidste svar, inden 
han drager ud i den brølende nat med sine to 
trofaste følgesvende, Christian og Jack D.

Michael Poulsen has left the building. n

tiv og kynisk tid. Til sidst kørte jeg afgørende 
træt i scenen og de folk, jeg arbejdede med.”
På Dominus’ tredje og sidste album eksperi-
menterede Michael Poulsen med at synge i 
stedet for at frembringe urlyde med sin hals. 
Han havde øvet sig på nogle lange cykeltu-
re ud af Ringsted med sin walkman på ører-
ne, mens han imiterede nogle af de sangstem-
mer, han holdt mest af. Ikke mindst Elvis, 
James Hetfield og Johnny Cash.  

”Jeg skrålede løs. Det var ren stædighed, 
for jeg kunne virkelig ikke synge, og jeg føl-
te mig ubeskriveligt sårbar, da jeg første gang 
sang det nye materiale rigtigt i øvelokalet,” 
erindrer han.
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Den medbragte flaske Jack Daniels fra 
omklædningsrummet er næsten tom, da 
Michael Poulsen afbryder interviewet for at 

pisse. Det sker midt i et spørgsmål om sangen 
’Falling’. Nummeret er at finde på Volbeats 
fjerde album, der kommer senere på efter-
året. Da han vender tilbage fra lokummet, 
knækker stemmen flere gange, og halsbe-
tændelse eller ej virker forsangeren berørt 
af emnet. ’Falling’ er en hyldest til hans far, 
Jørn, der døde i kølvandet på Volbeats kom-
mercielle gennembrud i 2007. En sang om 
ikke at have nået at sige alt det, som skul-
le siges.

Jørn havde en afgørende indflydelse på 
Michaels indædte kærlighed til musik. Ikke 
mindst til kongen himself, Elvis Presley, som 
skimtes i hans teatralske vokal og fornemmes 
i hans fysiske fremtoning. Michael Poulsen har 
det ikke bare med at skyde brystet frem, han 
har også en fortid som ferm jitterbug-danser.

Faderen, en tidligere jord- og betonarbej-
der og i øvrigt ’en gammel slagsbror, men en 
respektabel mand’, der kunne finde på at rive 

døren op til sin søns værelse og råbe: ’Så skru 
dog ned’, hvis han ikke kunne lide, hvad han 
hørte. Kunne han lide, hvad han hørte, blev 
døren også revet op. Men så blev der råbt: ’Så 
skru dog op!’ 

”Jeg har en tvillingesøster og storesøstre, 
der er tvillinger, og der kunne godt være gang 
i den. Men jeg fandt altid ro, når jeg blev sat 
foran min fars samling af gamle videoopta-
gelser med Elvis. Jeg følte jo, jeg så Superman 
med kappe,” husker Michael Poulsen.

For et par år siden fik han et vink om, at 
faderen stadig følger med ovenfra. Michael 
Poulsen tror på ’den spirituelle side og de 
højere magter’ og har passende nok døbt 
Volbeats kommende album Beyond Hell/Above 
Heaven. For to år siden var han draget til USA 
for at plante sin fars kam på Elvis’ gravsted, 
da GPS’en gik i sort et sted mellem Tennessee 
og Mississippi. Volbeat-forsangeren indså så 
småt, at han var faret godt og grundigt vild, 

”anthrax gav mig lyst til at skidE på uddannElsEs-
systEmEt. jEg villE hEllErE lEvE som dEm.” Michael Poulsen

De første 
festivalgængere 

bukkede under for 
forventningens glæde, 

længe inden Volbeat gik 
på. Men det var også 

varmt.

Skal der bades, bliver 
det i en skurvogn. Her 

er Michael Poulsen 
på vej til et dyp under 

bruseren.

Anders, Michael og 
Thomas lader op med 

hofdrikken, inden 
Volbeat snart efter 

slipper monsteret løs. 

Michael Poulsens fik 
sin første tatovering 
som mindreårig efter at 
have tryglet Ringsteds 
eneste tatovør. Venstre 
underarm bærer blandt 
andet en hyldest til 
Elvis.

VOLBEAT OG 
RÅ FAKTA

Volbeat har siden 2006 
bestået af Michael 
Poulsen (vokal/guitar), Jon 
larsen (trommer), anders 
Kjølholm (bas) og thomas 
bredahl (leadguitar). 
Kvartetten blev dannet 
i 2001 med en anden 
leadguitarist, og navnet 
er taget fra en albumtitel 
på Michael Poulsen og 
anders Kjølholms tidligere 
orkester, dødsmetalbandet 
Dominus.
efter succes med de-
moudgivelsen beat the 
Meat albumdebuterede 
Volbeat i 2005 med the 
strength/the sound/
the songs, der modtog 
positive anmeldelser og 
høstede musikkritikernes 
steppeulv-pris for Årets 
håb. opfølgeren rock 
the rebel/Metal the Devil 
debuterede som nummer 
ét på den danske album-
hitliste i februar 2007 
og endte med at sælge i 
mere end 60.000 eksem-
plarer på hjemmefronten. 
blot et år efter fulgte 
album nummer tre med 
rockabilly-titlen guitar 
gangsters & cadillac 
blood, hvorefter Volbeat 
modtog tilbud om at 
turnere med en række af 
historiens største rock- og 
metalnavne. sidstnævnte 
udgivelse har blandt 
andet rundet 30.000 
eksemplarer i tyskland. i 
september udgiver band-
et beyond hell/above 
heaven, og kvartetten 
drager dernæst på en 
omfattende tour i usa og 
europa med albummet.


