Reportage i någon tidning 1968
”Focking Souls = (Samlingssjälar) är gänget som verkligen går hem hos publiken, och inte undra på när ”Fockarna”, är ett av de få svenska popband som har saxofoner och detta gör att gänget med sitt nya härliga sound slår fullkomligt ”knock” på publiken. Sedan dom spelat sina riviga soullåtar eller låtit publiken känna det härliga suget i en blues, brukar arrangörerna försäkra sig om att snart få dem tillbaka. Och tittar man på orkesterns förebilder, hittar man John Mayall, Otis Redding, Wilson Pickett m.fl. så förstår man snabbt, varför gänget så fort blivit ett band som verkligen är ”inne”.

Focking Souls till Norge
         Edsbybandet Focking Souls kommer att underhålla de norska och svenska ungdomarna med härlig blues- och soulmusik, kring Sundalsöra och Tingvoll, under sportlovet. Edsbybandet har sedan sommaren 1967 då det bildades gjort jättefina framsteg, och får idag av den kräsna pop-publiken idel beröm och fin kritik. Grabbarna själva tror mycket att detta beror på det nya ”sound” de får genom de två saxofonisterna som finns i bandet. Popmusiken står ju idag inför ett verkligt ”Blåshot”, de stora banden hyr studiomusiker till sina skivinspelningar, kommer sedan ut och spelar för publik, och gör den besviken genom att absolut inte låta som skivan. Skiva? Nej, sån tur har nog inte vi, men vad som verkligen är synd är att vi måste tacka nej till spelningar, skolan måste ju komma i första hand, även om det är roligare att spela, men vi har ju fullt med spelningar över helgerna. Det blir kul i mars när vi ska till Stockholm, där är efterfrågan på band med blåsare stor, och vi har sju framträdanden på två kvällar, så på något ställe går vi säkert hem, säger pojkarna, och vill träna igen, det är inte bara och ställa sig på scen och spela.”


