
Jakob Illeborg er af de fleste i dag kendt som TV-vært og journalist. 
Men han har en længere musik karriere bag sig. I sin ungdom var han 
forsanger i det danske London-baserede band, Warwick Avenue, der 
udgav musik på det amerikanske pladeselskab Columbia Records og 
gav koncerter over store dele af verden. 

Efter en lang musikpause er Jakob Illeborg nu igen klar til at gå hun-
drede procent ind i musikken og det sker med solo debutalbummet 
”Once Upon Tomorrow”, der er indspillet over flere år i Storbritannien 
og Danmark. “Det startede som et minimalistisk projekt med kun trom-
mer, bas og en guitar. Men i studiet stod det hurtigt klart, at sangene 
ville folde sig ud til en større produktion, og det endte nærmest som 
en slags rock & roll big band på nogle numre med stort backing band 
med trommer, bas guitarer, percussion, hammondorgel, hornsektion, 
strygere og sågar et gospelkor”, fortæller Jakob Illeborg om arbejdet 
med albummet. 

Live feeling
”Once Upon Tomorrow” er særlig i sin tid, fordi den har et kraftigt live 
feel. “Allerede ved indspilningen af det første nummer blev det beslut-
tet at smide den computer-tælling, der præger de fleste indspilninger i 
dag og gør det nemt at redigere, men som også dominerer kreativiteten. 
Det gav en kæmpe frihed at kunne hive og trække i tempoet, som vi 
havde lyst til, og ikke mindst en mærkbar dynamik. Det er jo nogle 
fantastiske musikere, jeg har med på albummet og de kommer virkelig 
til deres ret på denne måde”, fortsætter Jakob. 

Det levede liv
Teksterne er, med en enkelte undtagelse alle på engelsk, og er både 
historie fortællinger og personligt reflekterende, fortæller Jakob: ”Jeg 
har jo boet i London i næsten 20 år og enkelte af sangene er skrevet helt 
tilbage i slutningen af min tid med bandet  - og ikke så få af numrene er 
skrevet på hotel værelser rundt om i verden, da jeg var korrespondent 
for DR. Nogle tekster er abstrakte, nogle er mere straight singer – song-
writer historier, men en del har personlige referencer til et levet liv, til 
London, drømme, tabt ungdom og kærlighed”.

Albummet er indspillet i København og London over flere år og er 
mixet af legendariske Flemming Rasmussen, mens Jakob Illeborg selv 
har produceret. “Flemming Rasmussen er en legende, og han laver så 
god lyd på indspilningerne, at meget giver sig selv. 

Kunsten har været, at prøve at skabe nogle lag i musikken, så man 
forhåbentligt kan blive ved at opdage nye detaljer, når man genhører 
albummet. Der er virkelig mange medvirkende, så der skulle træffes 
nogle fravalg undervejs. Jeg ville gerne have den tunge, lækre gospel-
agtige korlyd på nogle af sangene, og jeg fik mulighed for at bruge Glen 
Scotts fantastiske kor i London. Strygerne er en forbindelse helt tilbage 
til da Warwick Avenue indspillede i Nashville for mange år siden”, for-
tæller Jakob.

Søskende duet
Jakob Illeborgs søster, Laura Illeborg, er også musiker, sanger og sang-
skriver, og da han besluttede sig for, at der skulle en kvindelig lead 
vokalist med på nummeret ”White Lillies” var valget oplagt. “Jeg tænk-
te med det samme, at det skulle være min storesøster, Laura Illeborg. Vi 
spillede sammen, da vi var teenagere, og vores stemmer klinger rigtig 
godt sammen. Det nummer er jeg rigtigt glad for. Laura afleverede i 
øvrigt min gamle børnexylofon, hun havde fundet på loftet til mig i 
studiet, og den bruger jeg i nummeret ”Something Borrowed”. Det gav 
en fin poetisk mening på mange planer”, afslutter Jakob Illeborg.

Lyt til hele albummet her

Se videoen til singlen Emotional Botox her

De medvirkende er:
Jakob Illeborg: sang og mundharpe. Kristoffer Sonne: trommer, 
Anders Christensen: bas. Nikolaj Torp Larsen: Hammond orgel. 
Rune Funch: guitar. Kasper Tranberg: trompet. Jakob Dinesen: 
tenorsax. Lars Hartvig: Baritonsax. Mads Hyhne: trombone. Glenn 
Scott and his choir: kor. 
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