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Forår, sommer
og feriedage
i Danmark
for hele
familien

KULTUR

Familierum med plads
til 2 voksne og 1 barn*
For kun kr. 845,00 incl. stor morgenbuffet
Yderligere opredning kr. 150,00 incl. stor morgenbuffet.

Tag familien med på
Best Western hotel
og besøg de danske
seværdigheder og
attraktioner.

Bestil allerede i dag på gratisnummer 8001 0988
eller på www.bestwestern.dk

Tilbuddet gælder i alle weekender, helligdags- og
ferieperioder (ofﬁcielle danske skoleferier) samt i hele
perioden fra 1. juni til og med 30. august 2009.
*barn op til 12 år. Der tages forbehold
for udsolgte perioder.

Tirsdag den 28. april 2009

Han definerede
den danske lyd
En stor del af æren for Gasolins succes
må tilskrives Poul Bruun. Han ejer den
sjældne gave at kunne »høre«, når
musikken har det »særlige« over sig
TEKST KAREN FREDSLUND
ELLEGAARD

Hvem er Poul Bruun?
Poul Bruun er ikke kendt i
den brede offentlighed. Det
er han til gengæld inden for
sin branche og genre – musikken. Her er han den ubetingede star. Han er manden, der i over 30 år har sat
sit betydningsfulde præg på
den danske musikscene.
Det var Poul Bruun, der, me-

re end nogen anden, har deﬁneret lyden af dansk musik
i nyere tid. En væsentlig del
af æren for Gasolins succes
må tilskrives Poul Bruun.
Han ejer nemlig den sjældne gave at kunne »høre«,
når musikken og sangen
har den helt specielle tone
eller »drejning« i sig. Det
som betyder, at en kunstner,
en komponist, en sang, en
gruppe eller en musik-cd får
en stor fanskare.

Gasolin og Kim Larsen var
Poul Bruuns store gennembrud, og Kim og Poul holder
stadig fat i hinanden, selv
om de på et tidspunkt havde en kontrovers og en kort
periode afbrød samarbejdet.
Poul Bruun er nemlig direkte og ukompliceret i sociale
sammenhænge. Han siger
sin mening og holder fast i
den. Det gør Kim Larsen også, og det kan der nemt komme knubbede ord ud af.
Men respekten for hans
musikalske øre er indiskutabel. Gasolin blev et af de
mest legendariske bands i
dansk rockmusiks historie,
og bandet ﬁk nærmest fået
mytologisk status.
Og det er ikke kun Gasolin, der har haft glæde af
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Poul Bruun foran et af sine malerier og et hans utallige,
mangedobbelte platinplader for samarbejdet med Kim Larsen.
Foto: Henrik Damgaard

At male åbner mine
sanser for musik
AF KAREN FREDSLUND ELLEGAARD

BørsenFakta
Poul Bruun
■ Født 20. december 1946 i Bramming. Student fra Ribe

Katedralskole.
■ Søgte optagelse på den daværende Kunsthåndværkerskole

(i dag Danmarks Designskole), men kom ikke ind.
■ Blev i 1968 ansat som assistent på pladeselskabet Sonet

og har siden arbejdet i den danske pladebranche. Først
primært A&R-mand og senere producer.
■ I 1978 startede Poul Bruun pladeselskabet Medley
sammen med Michael Ritto. I 1991 solgte de Medley, der
i mellemtiden var blevet Danmarks største danskejede
pladeselskab, til EMI Music. Samarbejdet fortsatte i EMI
Music i endnu syv år.
■ Poul Bruuns første store hit var »Lundeborghymnen«
med sanger Ove Bager. Hans egen første store succes var
Gasolin. Siden har Poul Bruun med en enkelt pause fortsat
samarbejdet med Kim Larsen.
■ Poul Bruun er i dag selvstændig. Han producerer stadig
plader og spotter nye talenter. Maleriet optager en stor
del af hans tid, ligesom golf, som han spiller til hcp 15,7.
kael.

Poul Bruuns skarpe øre. I
sin karriere på pladeselskaberne Sonet, Medley og Emi
kan Poul Bruun se tilbage
på en lang række vellykkede
indspilninger med bl.a. Kliché med Lars H.U.G., Laid
Back, Sort Sol, Hanne Boel,
Michael Learns To Rock,
C.V. Jørgensen og D-A-D.
»En producers arbejde inden for pladebranchen er
nogenlunde det samme som
at være ﬁlminstruktør eller fodboldtræner, der sætter holdet, arrangerer spillet, sørger for, at de spiller
ordentligt og får det succesfyldt i mål,« fortæller Poul
Bruun.
I 1978 startede han pladeselskabet Medley sammen
med vennen Michael Ritto.
De to havde i syv år et vellykket og tæt samarbejde i et
indbringende pladeselskab.
Samarbejdet fortsatte også
efter, at den internationale gigant EMI Music havde
købt Medley.

Gal drejning
»Men branchen begyndte at få en gal drejning, efter at EMI var kommet til,«

fortæller Poul Bruun en sen
eftermiddag på sin mentalhygieniske stamcafé »Republic« eller »Blegdammen
Stjerne« over for Rigshospitalet på Blegdamsvej i København.
»Hovedkontoret begyndte at blande sig mere og
mere, og det hele blev meget forretningspræget. Ledelsen brugte alle mulige
smarte ord, så jeg syntes ikke, det var sjovt at arbejde
der. Emi/Medley var blevet
for stort. Og jeg lugtede en
kommende krise i branchen.
Her sluttede den fest for mit
vedkommende.«
Men festen – sådan oplevede Poul Bruun de gode tider – havde for musikbranchen betydet stribevis
af anerkendelser til ham for
hans helt specielle sans for
at ﬁnde holdbare musiktalenter. Han havde nærmest ikon-status. Det har
han stadig, for masser af de
unge håbefulde vil gerne
høre hans mening om deres demobånd. Han hjælper
dem gerne – ofte kvit og frit.
»Men jeg er hård, for viljen er det vigtigste af alt i
min branche. De ﬂeste når
ikke langt, fordi de mangler viljen. Der er alt for få af
Madonna-typen, som nærmest vil slå ihjel for at blive
stjerner, og som gider knokle med det, de brænder for.
Der er masser af talent hos
de unge, men viljen mangler. De håber på at vinde en
konkurrence i fjernsynet –
og regner så med, at der bliver sørget for dem resten af
vejen.«
Selv om salget af Medley
indbragte en formue, er Poul

Bruun forblevet den samme
person – næsten da. Udadtil
med sit let langhårede udseende og til tider svær casual
stil. Indeni stadig med den
sociale indignation og totalt
usnobbet, men sikker på sin
intuition og sit eget værd i
professionel henseende.

Efter at Poul Bruun stoppede sit faste arbejde i musikbranchen, blev han freelanceproducer.
Han troede en overgang, at han ville være
tilfreds med at male og forbedre sit handicap i golf. Men det udfyldte ikke tiden optimalt. Siden har han produceret alt muligt
forskelligt.
Selv om det at male ikke kunne udfylde
hele tiden efter det hektiske musikliv, så er
maleriet stadig af stor betydning. Poul Bruun
har malet hele sit liv, men det startede først
rigtigt i 1995, hvor han var på en ferietur til
Tobago med sin gode ven Mik Schack, som
også maler imellem måltiderne.
»Vi malede i en hytte i en hel måned. Malerierne stod uden for hytten, og hver morgen
stod de lokale uden for vores dør og kommenterede mine billeder. Det var nemlig her
byens vandhane befandt sig. For at de skulle forstå meningen, skrev jeg billedteksterne
på engelsk.«

Mine små børn
Gennem årene har Poul Bruun malet en lang
række underfundige, og sjove motiver, som
bringer smilet frem på læben. Ikke mindst de
ofte dobbelttydige tekster virker afvæbnende. Han har udstillet ﬂere steder, men kun
solgt få billeder.
»Billederne er mine små børn,« fortæller
han.
»Kun hvis folk virkelig brænder for et
af mine malerier, får de lov til at købe. Måske skal jeg ændre mig, for jeg tænker, at jeg
snart må være blevet så voksen, at jeg kan

sælge. Indtil videre bliver de udstillet rundt
omkring i landet. Billeder har deres eget liv.
Man sætter dem i gang, og så maler de for det
meste sig selv. Og som Kurt Trampedach siger: »Lige pludselig siger billedet selv stop.«
Hvis man ikke lytter til det og bare fortsætter,
kan man på et splitsekund nå at smadre det
hele. Det gælder sådan set for al kunst, og ikke mindst for musik, men også i økonomiske
beslutninger. Det hele er sgu ikke så indviklet. Men der er bare så frygtelig mange mennesker, som vil intellektualisere det hele.«

De åbne sanser
Efter Poul Bruuns mening er det umuligt ﬂere timer i træk at lytte til musik og ﬁnde ud
af, hvad der er godt eller skidt.
»Men når jeg maler sker der noget,« siger
han.
»At male er ligesom at gå ind ad en dør til
en helt anden verden. Når jeg maler, har jeg
måske samtidig sat noget mad over i en gryde, men glemmer det – og kan slet ikke forstå, at maden er totalt brændt på, fordi der
er gået tre timer, siden jeg startede. Skidt
med gryden, for oplevelsen af at blive så opslugt er fantastisk. Samtidig med at jeg maler, kan jeg høre en masse demo-bånd. Jeg
føler mig som i et ingenmandsland – i intetheden, hvor mine sanser åbner sig på en helt
ny måde, der får hårene til at rejse sig på mine arme. Det er i disse øjeblikke, at mit øre er
åbent og lægger mærke til, hvornår musikken stritter. Det er svært at høre, når man i
timevis bruger fuld koncentration. Jeg prøver i stedet for at lade underbevidstheden få
magten. Den kan nemlig alt.«

Firmafest
i Danmarks smukkeste og sjoveste selskabslokale

Intuitionen

Cirkusrevyen

Poul Bruun beskriver sit
samarbejde i Medley med
partneren Michael Ritto
som noget nær perfekt.
»Jeg satte kursen, og Michael styrede skibet. Når jeg
fornemmede, at vi var på gal
kurs, kunne jeg ringe til ham
midt om natten og sige, at
vi skulle ændre sejlretning.
Og det gjorde vi så – uanset,
hvad det kostede! For hvis vi
fortsatte i sammen retning,
ville det blive endnu dyrere.«
For Poul Bruun er der ingen tvivl om, at styrken ved
Medley var, at selskabet var
ledet – dels af en tjekket person og dels af en intuitiv person.
»Desværre er intuitive
mennesker ikke i høj kurs i
politik og i forretningslivet.
Fordi de blandt andet er lidt
anderledes og måske ikke altid kommer til tiden. Som
regel har de også rod i bilagene. Men hvis vi havde ladet en håndfuld indﬂydelsesrige intuitive politikere
og bankfolk komme til, kunne de måske have medvirket til, at vi undgik den økonomiske tsunami, som stod
ude i horisonten og blinkede
med mørkerøde lamper!«

Bakkens Hvile
40 restauranter
og barer
Masser af selskabskonkurrencer
Flest forlystelser
i Danmark
Dyrehavens
smukke kulisse
... og meget mere!
Rekvirer Bakkemagasinet
eller klik ind på
www.bakken.dk/festarrangoeren
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