
Søndag 18. september 2016{ FyensStiftstidende26 Søndag 18. september 2016 FyensStiftstidende { 27

Den Magnetiske Ørn er et 
musikprojekt, lige så tiltræk-
kende som magneten, lige så 
højtflyvende som ørnen, blidt 
og blødt som nyfødt fjer og 
dun eller skarpt og hårdt som 
et bidende rovfuglenæb.

Og så ikke flere metaforer, 
tak. Musikken er i genren: Al-
drig hørt før.

Det skal tages ganske bog-
staveligt, for som musikeren 
Adi Zukanovic, der er født 
i Bosnien, men opvokset på 
Langeland, siger, arbejder de 
alle fire i bandet med at spil-
le noget, som ikke har været 
spillet før.

- Vi har ingen sæt-liste, si-
ger Adi Zukanovic om den 
lykkepose af numre, publi-
kum bliver præsenteret for til 
koncerten i Giant Steps regi 
på spillestedet Arne B. tors-
dag 22. september kl. 20. 

- Derimod tager vi altid 
udgangspunkt i situationen, 
i vores publikum, i stemnin-
gen. Musikken fungerer som 
en slags en slags samtale mel-
lem os, de fire musikere. Og 
eftersom vi nærmest har væ-
ret smurt ind i hinanden efter 
lige at være kommet hjem fra 

en turné i Japan, kan jeg godt 
forestille mig, at koncerten 
kommer til at indeholde nog-
le lidt vilde elementer. Men 
energien kommer til at passe 
på, at f.eks. min gamle folke-
skolelærer og mine forældre 
sidder og lytter, tilføjer han. 

Spontane tekster
Adi spiller tangent, Matias 
Wolf trommer, Martin Ul-
lits, guitar og Michael Rexen 
er den karismatiske forsan-
ger, der har bragt navnet Den 
Magnetiske Ørn med sig.

Ligesom de tre musikere 
improviserer på scenen, op-
står også sangteksterne spon-
tant.

- Michael er en eventyrer, 
en fantast, en verdensmand, , 
som har engelsk som sit andet 
modersmål og desuden be-
hersker arabisk og hindi efter 
sin opvækst i Dubai, lyder det 
anerkendende fra Adi.

- Det fede er, at vi ikke be-
høver holde os til en bestemt 
genre. Vi spiller jazz og hip-
hop, heavy metal, punk og 
pop og ingen af os ved, hvad 
nummeret ender med at bli-
ve.

Koncerten i Giant Steps 
har imidlertid også et mere 
trygt holdepunkt, idet Adi 
Zukanovic sammen med mu-
sikerne Stine Grøn og Oliver 
Laumann i bandet Irah star-
ter med at give publikum en 
kærlig øremassage.

- Irahs musik er tryg og 
varm og kærlig. Vi har eks-
trem fokus på at musik og ord 
skal sætte publikum og os selv 
i en nærmest transcenden-
tal  tilstand. Vores musik kan 
man kalde universel følelses-
ladet, hvor det handler om at 
være i musikken.

Af Iben Friis Jensen
ibfj@faa.dk

Lykkeposen 
af helt uhørte 
musiknumre

 ■Når Den Magne-
tiske Ørn lander til 
Giant Steps dob-
beltkoncert torsdag 
ved ingen - heller ikke 
musikerne - hvad der 
skal spilles

 ■Adi Zukanovic er født i Bosnien, men vokset op på Langeland, 
hvor hans forældre stadig bor.  PR-foto
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Skønlitteratur

Dansk:  Gymnasielærer Klaus 
Rød Frederiksen er debuteret 
på Vandkunsten med ”Hen-
rik, omkuld”, der er en ro-
man om en scenograf, der 
planlægger en iscenesættelse 
af sin egen død. En eksperi-
menterende roman, hvori 
kronologien ophæves. 

Dansk:  En biseksuel kvinde, 
antropolog, med fransk og 
arabisk 
baggrund, 
er hoved-
person i 
”Himlen 
under jor-
den” af for-
fatter Niels 
Lyngsø. 
Romanen 
foregår 
især i katakomberne under 
Paris, hvor kvinden bor sam-
men med andre utilpassede i 
et kollektiv. Her udforsker de 
en samlivsform, hvor sex er 
det afgørende bindemiddel.

Romanen er udkommet på 
Gyldendal. Forfatteren har 
tidligere skrevet ”Min ukend-
te bror”. 

Dansk:  Syv er en frilandsgris, 
der kan 
tænke og 
tale og 
hoved-
person 
i roma-
nen ”Svi-
neheld” 
af Lars 
Holmga-
ard Jørgensen. Vi følger Syvs 
liv - også som mediedarling. 
Udkommet på Hovedland.

Dansk:  ”En skærsommerdag” 
er titlen på en lille roman af 
Laila Ingrid Rasmussen, der 
foregår i en have, hvor solen 
skinner, og hvor temaet er 
barnet og dannelsen af men-
nesket i et fælleskab. Udkom-
mer 19. september på Tider-
ne Skifter. 

Dansk: Christian Fries var en 
sønderjysk frihedskæmper 
og med til 
at opbygge 
en illegal 
efterret-
ningstjene-
ste, og nu 
er han ho-
vedperson 
i romanen 
”Frihed 
og Ære” af 
Pernille Juhl, der har udgivet 
på eget forlag. Forfatteren 
har tidligere skrevet en trilogi 
om en sønderjysk familie.

Finsk:  I sin serie på fire finske 
romaner af kvindelige for-
fattere har forlaget Jensen & 
Dalgaard udgivet ”Hellere 
død end dement” af Minna 
Lindgren. Romanen er en 
slags detektivroman, der ser 
kritisk på samfundets syn på 
ældre og privatiseringen af 
ældreomsorgen. 

Dansk: Julie er kunsthistori-
ker og netop blevet single. 
Ekskæresten er videre med 
en ny kvinde. Romanen ”En 
anden kvinde end mig” hand-
ler om at finde sin egen vej 
og om kunst og kærlighed, og 
den er skrevet af Agnete  
Braad. Er netop udkommet 
på Lindhardt og Ringhof.

Norsk:  I Norge har romanen 
”Mors gaver” modtaget Bok-
handlerprisen og blev nomi-
neret til Kritikerprisen. Den 
er skrevet af Cecilie Enger og 
handler om en familie, hvor 
moderen rammes af Alz-
heimers sygdom. Romanen 
kredser om smerten ved at se 
et menneske, man elsker, for-
svinde i glemslen. Udkom-
mer på Jensen & Dalgaard 
22. september. 

Dansk:  Hvordan kunne 200 
mand ale-
ne erobre 
Inkariget? 
Det er af 
spørgsmå-
lene, som 
Peter Le-
gård Niel-
sen beskæf-
tiger sig 
med i romanen ”De fremme-
de”, der udkommer 22. sep-
tember på forlaget Blå. For-
fatteren har tidligere skrevet 
to romaner, der finder sted i 
Peru, men også andre roma-
ner, digte og antologier. 

Dansk:  En snart 73-årig mand 
planlægger tålmodigt en 
umulig erobring af en kvinde, 
han dagligt iagttager fra en 
bænk ved Piazza del Popoli 
i Rom. Men planlægningen 
forstyrres blandt andet af et 
rodet forhold til sønnen og 
roder op i et langt livs rodede 
kærlighedsaffærer. Roma-
nen ”Piazza del Popolo” er 
skrevet af Jens Peter Kaj Jensen 
og er udkommet på forlaget 
Trykværket.

Af Anette Hyllested
ahy@fyens.dk

Nyt skandinavisk

Anders Trentemøller har et 
studie på Amager proppet 
med elektroniske og analoge 
apparater, som han bruger til 
at komponere sin egen mu-
sik med og producere andres. 
Men de seneste to år har den 
43-årige elektroniske musik-
kreatør givet sig selv en ræk-
ke benspænd, der tenderer 
dogme-regler. Blandt andet 
har han komponeret en del 
af sine nye sange i sin kære-
stes lejlighed i Brooklyn, New 
York. Med et minimalt setup 
af udstyr, som han har kunnet 
slæbe med på kryds og tværs 
af Atlanten.

- Det kan nogle gange være 
en hæmsko med de mange 
muligheder, et moderne stu-
die gemmer på. Jeg kan lægge 
1000 lag oven på en sang og 
ændre lyde til ukendelighed 
med software og hardware. 
Derfor kan det være svært at 
begrænse sig og finde frem 
til, hvad en enkelt sang har 
brug for, fordi man lader sig 
forføre. Og glemmer at holde 
fokus. I Brooklyn havde jeg 
kun et keyboard, nogle effekt-
pedaler og min laptop. That’s 
it. Det var med til holde mig 
fokuseret. Jeg har faktisk spe-
kuleret på, om jeg skulle eks-
perimentere med et endnu 
mindre setup på næste album. 
Det virker komplet ånds-
svagt, når jeg har brugt 10 år 
på at bygge mit studie op, si-
ger Anders Trentemøller.

Han tror ikke, at sangenes 
oprindelessted kan afkodes 
på albummet. Han vurderer, 
at han kunne skrive sin musik 
på Sydpolen eller i Greve og 
ende ud med samme resultat.

- Flere af sangene er kom-
met til verden i Brooklyn, 
men jeg kan ikke påstå, de er 
synderligt påvirket af byens 
puls eller emmer af metro-

pol. Ligesom sangene skrevet 
i København ikke er specielt 
urbane. Melodierne er fak-
tisk mere påvirket af natlige 
gåture på Amager ved van-
det med store bølger og klar 
stjernehimmel, siger Anders 
Trentemøller.

Det har altid været vigtigt 
for ham at bevæge sig ud i 
høje bølger eller på tynd is. 
Både for sin egen og musik-
kens skyld. Selv om mange er 
bekendt med, hvad ”Trente-
møller-lyden” er, tilstræber 
han at ændre den konstant.

- På ”Fixion” har jeg arbej-
det intenst med at udforske 
min signaturlyd uden at in-
tellektualisere arbejdet. Det 
handler i høj grad om at føle 
efter og have hjertet med til 
trods for, at det lyder lidt kli-
ché-agtigt, siger Anders Tren-
temøller.

Eremit-arbejde
Langt hen i processen med 
”Fixion” har der været tale 
om eremit-arbejde, fordi An-
ders Trentemøller er et en-
mandsband i albumsammen-
hæng. Kun til koncerter har 
han et fast hold af håndpluk-
kede musikere med.

- Når man har lavet musik 
alene i mange år, lærer man 
sig selv godt at kende. Jeg ved, 
at jeg skal kaste mig ud i no-
get, jeg ikke er tryg ved. Det 
kan der komme virkelig inte-
ressante ting ud af. Eller no-
get virkelig lort, siger Anders 
Trentemøller.

Han har dog samarbejdet 
tæt med de to sangerinder 
Marie Fisker og Jehnny Beth 
fra det britiske band Savages. 
De er med til at give album-
met en organisk lyd på trods 
af det elektroniske funda-
ment.

- Jeg havde egentlig plan-
lagt, at det kun var Marie 
Fisker, der skulle medvirke 
vokalt. Men da jeg arbejdede 
sammen med Jehnny Beth 
under mixningen af Savages 
nye plade stod det klart for 
mig, at hun ville passe godt 
ind på mit album. På en eller 
anden mærkelig måde pas-
ser deres stemmer godt sam-
men, så det føles, som om det 
er én stemme, der guider dig 
gennem pladen. Det giver 

Elektronisk eremit     på tynd is
 ■Anders Trentemøller isolerede sig to år 

i Brooklyn og København for at skabe sit 
fjerde album ”Fixion”, der udkom fredag

 ■Sangene kunne lige så godt været skrevet 
på Sydpolen eller i Greve, siger den 43-årige 
musiker, komponist og producer

på, er skrevet med hendes 
dynamik og særlige klang 
i tankerne. Jeg ved i øvrigt 
ikke, hvorfor det primært er 
kvinder, som synger på mine 
sange. Når jeg hører musik 
hjemme, er der en klar over-
vægt af mænd. Måske skal jeg 
finde en mandlig sanger næ-
ste gang for at komme ud på 
den omtalte tynde is, overve-
jer Anders Trentemøller.

En kvindelig sanger, han 
ynder at lytte til, er Beth Gib-
bons fra Portishead. Måske 
derfor lyder sangen ”Spin-
ning” som en bevidst kollisi-
on mellem Portisheads unik-
ke vokal og Depeche Modes 
distinkte synthesizerlyd. Det 
er da heller ingen tilfældig-
hed, når Anders Trentemøl-
ler fortæller om sine favo-
ritbands fra teenageårene i 
Vordingborg.

- Jeg var kæmpefan af Por-
tishead og Depeche Mode, så 
det er ikke tilfældigt, at der er 
referencer til begge bands i 
”Spinning”. Den britiske in-
diescene i 1990’erne var også 
fabelagtig. Mine kammerater 
og jeg lyttede enormt meget 
til Oasis, Blur, Slowdive og 
Ride. Samt danske Gangway, 
der skrev den fantastiske sang 
”Sitting in the Park”. Men 
især Depeche Mode ligger i 
min musikalske hukommelse 
og DNA, siger han. 

Nu da vi er alligevel er dyk-
ket helt ned i materien, kom-
mer vi til at snakke om, hvad 
en smuk lyd i virkeligheden er 
for en størrelse.

- Det er enormt svært at 

svare på, hvornår eller hvor-
dan, jeg har fat i noget smukt. 
Men jeg ved, at jeg rammer 
plet, når jeg får gåsehud. Det 
er især de blå toner, der på-
virker mig. Jeg kan få gåde-
hud alene ved at snakke om 
en sang som ”Love Will Tear 
Us Apart”. Morrissey ramte 
også nogle helt særlige toner 
sammen med Johnny Marrs 
guitar, som man ikke kan for-
klare. Det skal bare høres. 
Hvis man kunne sætte det på 
formel, ville det være kede-
ligt. Og de sange, der bevæger 
dig, bevæger ikke nødven-
digvis mig, fordi vi ikke har 
de samme minder og følelser 
omkring dem. Der er eksem-
pelvis en speciel duft, som 
sender mig direkte tilbage til 
min mormors køkken. Sange 
har samme egenskab, siger 
Anders Trentemøller.

Siden musikkarrieren blev 
indledt i 1997, har han både 
brugt musikken som et red-
skab til at flygte fra noget og 
et værktøj til at konfrontere 
noget. Primært det første.

- Det smukke ved musik er, 
at det er et helligt rum, man 
kan træde ind i både ved at 
lytte og ved at skabe. Med 
musikken som partner er jeg 
er et lykkeligere menneske. 
Eller i hvert fald gladere. Jeg 
har aldrig haft depressioner, 
selv om det måske kan lyde 
sådan på nogle af mine san-
ge. Men det er måske netop, 
fordi jeg har fået afløb for op-
sparet vrede eller frustration, 
siger Anders Trentemøller.

Indestængthed som drivkraft
Der er næsten altid et num-
mer på hans plader, hvor han 
giver fuldstændig los. På det-
te album er det ”Circuits”. 

- Jeg var pissehamrende 
sur, og alt var noget fucking 
lort. Jeg var virkelig arrig og 
fik det hele kanaliseret ud 
i et punket nummer på tre 
minutter, der i den grad er 
et tvist på pladen klemt inde 
mellem to stille sange. Nor-
malt bruger jeg måneder på 
en sang. ”Circuits” lavede jeg 
på én dag. Indestængthed er 
en god drivkraft, siger Anders 
Trentemøller.

Han indikerer med et smil, 
at vreden for længst har for-
ladt kroppen.

tale numre sammen, så der er 
opstår et naturligt flow, siger 
Anders Trentemøller.

Forelsket i æstetik
Marie Fisker har han samar-
bejdet tæt med siden album-
met ”Into the Great Wide 
Yonder” udkom i 2010. Den 

danske sanger er ofte i hans 
tanker, når han komponerer 
sine sange.

- Da jeg havde samlet fi-
re-fem sange sammen, spil-
lede jeg dem for hende for 
at høre, om hun kunne se sig 
selv synge dem. De to sange, 
som Jehnny Beth medvirker 

 ■Anders Trentemøller har 
optrådt i det meste af verden. 
Denne weekend optræder han 
i Paris, der dermed får æren 
af at være første by, der får en 
stor portion af de nye sange 
serveret live.  
 Foto: Simon Staun

albummet en rød tråd, siger 
Anders Trentemøller.

Guiderne er i så fald kun 
med på halvdelen af rejsen. 
For seks af de 12 numre er in-
strumentale. Renset for ord 
kan sangene have en helt an-
den effekt.

- Når en sang er instrumen-

tal, bliver man ikke i samme 
grad dikteret, hvad man skal 
føle. Det giver melodien en 
helt anden magt, selv om den 
naturligvis har nogle stem-
ninger, man bliver påvirket 
af. Men det har været svært og 
en del af udfordringen at bin-
de de vokale og instrumen-

[ Det smukke 
ved musik er, at 
det er et helligt 
rum, man kan 
træde ind i både 
ved at lytte og ved 
at skabe.
Anders Trentemøller

 
Af Simon Staun
sim@fyens.dk

Anders Trentemøller Andersen , 
født 16. oktober 1972 i Vording-
borg
Komponist, producer og mu-
siker,  der har udgivet en lang 
række ep-udgivelser og fire stu-
diealbummer: ”The Last Resort” 
(2006), ”Into The Great Wide 
Yonder” (2010), ”Lost” (2013) og 
”Fixion” (2016).
Han har remixet  adskillige dan-
ske og udenlandske kunstnere. 
Blandt andet David Lynch, The 
Knife, Depeche Mode, Franz Fer-
dinand, Royksopp, M83, Moby, 
Pet Shop Boys, Robyn, The Ra-
veonettes, Mew og Efterklang.
Han har lavet  musikken til flere 
film og teaterstykker: ”Det som 
ingen ved” (Søren Krag Jakob-
sen, 2008), ”Complaints Choir” 
(Ada Bligaard Søby, 2010) og 
”Festen” (Thomas Vinterberg, 
teaterudgaven).
www.facebook.com/ 
trentemoller,  
www.anderstrentemoller.com

Trentemøller

Mest solgte 
videofilm  
i sidste uge

[ Vi spiller jazz og 
hiphop, heavy metal, 
punk og pop og ingen af 
os ved, hvad nummeret 
ender med at blive.
Adi Zukanovic

Scan koden og lyt  
til hele det nye  
album ”Fixion”  
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