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MUSIK: - At skabe et nyt album 
er en musikers pendant til 
at jagte den hellige gral. For 
Franz Ferdinand har det 
handlet om at genopfi nde 
bandet uden at være så radi-
kal, at det mister identiteten.

Sådan siger Alex Kapra-
nos, der på 15. år er forsan-
ger, guitarist og sangskriver i 
det skotske band Franz Fer-
dinand. Den 45-årige front-
fi gur fortæller, at hver eneste 
af gruppens sange på det nye 
album "Always Ascending" 
emmer af noget umiskende-
ligt Franz Ferdinandsk, selv 
om albummet på mange må-
der adskiller sig fra gruppens 
seneste udspil fra 2013.

- Nogle af mine største mu-
sikalske helte som David Bo-
wie og The Beatles forsøgte 
på samme måde at genopfi n-
de sig selv, men alligevel var 
man aldrig et sekund i tvivl 
om, at det var deres sange. 
Det er præcis det samme, vi 
har stræbt eft er. At begynde 
på en frisk uden at begynde 
helt forfra, siger Alex Kapra-
nos og ler.

Når man hører albummet, 
forstår man, hvad han me-
ner. Sangene emmer af et re-
vitaliseret band. Et fuldt op-
ladet band med nye farver, 
former og facetter.

- På en måde tror jeg, at 
man altid bærer energien 
i sig. Det er bare ikke altid, 
man formår at udnytte den 
optimalt eller få den lukket 
ud. Det kan hænge sammen 
med, at kortene blev blandet, 
da vores tidligere guitarist, 
Nick McCarthy, forlod ban-
det for to år siden. Dereft er 
var vi nødt til at sætte os ned 
og beslutte, om bandet skulle 
fortsætte. Og hvordan det i så 
fald skulle fungere, siger Alex 
Kapranos.

Han fortæller, at band-
medlemmerne på mange 
måder stillede de samme 
spørgsmål, som da bandet 
blev dannet i 2002.

- Dengang diskuterede vi 
også, hvordan vi skulle lyde. 
Hvad vi ville og ikke ville. 

Hvem, der skulle gøre hvad. 
Det frigav på en måde ener-
gien, som har givet "Always 
Ascending" en friskhed, man 
oft e kun hører i debuterende 
bands, siger Alex Kapranos.

Noget af et monster
"Always ascending" betyder 
direkte oversat "altid stigen-
de". Måske er "altid fremad" 
en mere korrekt oversættel-
se. Det stemmer i hvert fald 
overens med Alex Kapranos 
syn på bandet.

- Jeg har aldrig været den 
nostalgiske type, der nyder 
at kigge på gamle fotogra-
fi er. Eller mindes dengang, 
hvor alt var bedre. Mit fokus 
har altid været rettet mod 
fremtiden. Det har uundgå-
eligt smittet af på min måde 
at arbejde på, og jeg vil for alt 
i verden undgå at ende som 
et band, der turnerer udeluk-
kende med musik fra et an-
det årti. Der skal nye sange 
med, ellers stagnerer vi som 
band, siger Alex Kapranos.

På bandets seneste turné 
i USA så bandmedlemmer-
ne Metallica-dokumentaren 
"Some Kind of Monster" i 
bandbussen. Specielt én sce-
ne gjorde indtryk på Alex Ka-
pranos.

- Jeg fatter ikke, at jeg har 
kunnet være i et band så 
mange år uden at have set 
den dokumentar. Der er en 
scene, hvor de har audition 
for at fi nde en ny bassist. Han 
skal spille en masse gam-
le Metallica-sange, hvilket 
han gør formidabelt. Men 
det slog mig, at Franz Ferdi-
nands nye medlem, Julian, 
ikke skulle vælges udfra, hvor 
godt han spillede de gamle 
sange. Men hvorvidt han vil-
le være fed at have med på 
de nye sange, vi skulle skabe 
sammen. Det understreger 
tanken om albumtitlen, der 
handler om altid at udvikle 
sig, siger Alex Kapranos.

Fem minutter til pubben
De fl este af sangene er skre-
vet og til en vis grad formet i 
Alex Kapranos sommerhus i 
det vestlige Skotland. Her bo-
ede de fem medlemmer og 

Euforisk skotsk femkløver
Den skotske rockgruppe Franz Ferdinand udgav fredag 9. februar gruppens første udspil 
siden 2013. I mellemtiden er kvartetten blevet en kvintet, der isolerede sig i forsanger 
Alex Kapranos' sommerhus i det vestlige Skotland for at redefi nere gruppens lyd.

en hund sammen i op til en 
måned ad gangen gennem 
det meste 2016.

- Tilgangen minder lidt om 
måden, man optog plader på 
i 60'erne og 70'erne. Allere-
de som knægt blev jeg fasci-
neret, når jeg læste om The 
Band og deres arbejde med 
"Music from Big Pink", eller 
Captain Beefh eart, der for-
svandt ud i skoven med The 
Magic Band. Det har altid væ-
ret en fantasi eller drøm at 
isolere sig på samme måde. 
Ikke fordi jeg fl ygter fra no-
get, men fordi tanken om, at 
hvert eneste vågne sekund 
bruges på at være kreativ og 
skabe, tiltaler mig, siger Alex 
Kapranos.

Det var ikke kun i musik-
sammenhæng, at opholdet 
blev en succes.

- Det minder lidt om at til-
bringe lang tid sammen i en 
turbus, fordi man kommer 
så tæt på hinanden. Det kan 

gå to veje. Enten bliver man 
stærkere sammen, eller også 
går noget i stykker, hvis der 
er for meget friktion. Inden 
havde vi på fornemmelsen, 
at vi kom godt ud af det med 
hinanden. Det fi k vi heldig-
vis understreget, så sammen-
holdet blev yderligere styr-
ket. Jeg tror, at vi alle sam-
men er euforiske i forhold 
til både "Always Ascending" 
og hvor meget, vi har rykket 
os som band, siger Alex Ka-
pranos.

Han understreger, at huset 
ikke ligger komplet isoleret 
på en forblæst klippeskrænt 
ud til Atlanterhavet.

- Der er fem minutter på 
gåben til den nærmeste pub. 
Vi ville ikke undvære de mest 
essentielle fordele ved civili-
sationen som et glas koldt øl 
til fyraft en, siger Alex Kapra-
nos og ler.

Det er Alex Kapranos, som 
skriver gruppens tekster. Og 

man skal være velsmurt på 
første etage, hvis man skal 
forstå kompleksiteten i fl ere 
af hans tekster. I sangen "Lois 
Lane" synger han blandt an-
det "the motivation of altru-
ism is selfi shness".

- Jeg har ikke en forvent-
ning om, at alle vores lytte-
re kan afk ode sådan en sæt-
ning. Men jeg håber, at or-
dene alligevel får dem til at 
tænke. Pointen med enhver 
god tekst er, at den udløser 
nogle interessante tanker og 
følelser. Jeg spiller ikke kost-
bar med min tekster eller for-
venter, at publikum skal ana-
lysere dem indgående. Hvis 
de kan nynne med på et en-
kelt omkvæd eller får lyst til 
at danse, er det fi nt med mig. 
De må tage, hvad de vil. Men 
for mig personligt handler 
det om at skrive sange med 
dybde. Flere lag. Flere fortæl-
linger, siger Alex Kapranos.

I tiden op til, at Franz Fer-

dinand begyndte at arbejde 
med "Always Ascending", var 
han besat af den første John 
Lennon-plade, "Unfi nished 
Music No. 1: Two Virgins".

- Det er måske det mest 
selvudleverende album i 
musikhistorien. Alligevel 
er jeg endt i den diametralt 
modsatte grøft , hvor jeg har 
skabt en række fi ktive roller, 
som hvis jeg havde skrevet 
en roman eller et fi lmma-
nuskript. I jagten på disse 
karakterer har jeg søgt eft er 
emotionelle sandheder om 
det at være menneske. Det 
har været interessant at ta-
ge udgangspunkt i fantasi-
er fremfor endnu engang at 
bruge mine personlige ople-
velser som fundament, siger 
Alex Kapranos.

Tæt på at dø
Der er ikke kun blevet plads 
til fremmedord i de nye san-
ge. En del forkortelser har og-

CC   
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David Bowie og The Beatles forsøgte på 
samme måde at genopfi nde sig selv, men 
alligevel var man aldrig et sekund i tvivl om, 
at det var deres sange. Det er præcis det 
samme, vi har stræbt eft er. At begynde på 
en frisk uden at begynde helt forfra.
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- Min far, der kommer fra 
Grækenland, spillede Yian-
nis Markopoulos' repetiti-
ve, næsten transcendale mu-
sik hjemme, da jeg var barn. 
For nylig genopdagede jeg 
musikken, fordi min far bad 
mig om at komme og holde 
en tale til et møde for græke-
re bosat i Glasgow. Jeg skulle 
tale om mit forhold til græsk 
musik, og i min research 
faldt jeg over Markopoulos-
albummet "Rizitika" fra 1971. 
Det er min allertidligste erin-

dring om musik for måske 43 
år siden, siger Alex Kapranos.

Han genkalder sig stuegul-
vet, hvor faren tog ham på 
skuldrene og snurrede rundt, 
til de begge var rundtossede.

- Allerede da havde det en 
næsten hypnotisk eff ekt på 
mig, og sådan var det hel-
digvis også at høre det igen 
så mange år senere. Det sti-
mulerede min bevidsthed og 
afl edte to tankespor. For det 
første indså jeg, at jeg i hele 
mit liv har ledt eft er samme 
følelse som dengang på stue-
gulvet med min far. For det 
andet indså jeg, at fl ere af 

sangene på albummet stam-
mer fra fl ere tusind år gamle 
sange. Spillet på fl øjter lavet 
af fugleknogler. Det er van-
vittigt at tænke på, siger han.

Der er noget rart og betryg-
gende for ham ved tanken 
om, at mennesker for fl ere 
tusinde år siden havde sam-
me fornemmelse i maven.

- Som musiker slog det 
mig, at jeg stræber eft er det 
samme, som musikere har 
gjort siden, den første sang 
blev til: At lave sange, der på-
virker dem, der lytter. Så let 
kan det egentlig formuleres, 
siger Alex Kapranos.

Hypnotiske græske toner
Uden den græske musiker Yiannis Markopoulos er 
det tvivlsomt, om Franz Ferdinands album "Always 
Ascending" var kommet til at lyde, som det gør.

Franz Ferdinand er et 
britisk rockband fra 
Glasgow, Skotland. Bandet 
blev dannet i 2002 og 
udgav det selvbetitlede 
debutalbum i 2004, som røg 
direkte på tredjepladsen på 
den britiske albumhitliste. 
Bandet vandt er Mercury 
Music Prize for udgivelsen.

Franz Ferdinand er 
inspireret af 1980'ernes 
postpunk, garagerock 
og new wave-musik, og 
gruppens oprindelige ønske 
var at lave musik, piger 
kunne danse til.

Gruppen har udsendt 
følgende plader: "Franz 
Ferdinand" (2004), "You 
Could Have It So Much 
Better" (2005), "Tonight: 
Franz Ferdinand" (2009), 
 "Right Thoughts, Right 
Words, Right Action" (2013) 
og "Always Ascending" 
(2018).

Bandet består i dag af 
forsanger og guitarist Alex 
Kapranos, Bob Hardy, Paul 
Thomson, Julian Corrie og 
Dino Bardot.

Franz Ferdinand spillede 
på Roskilde Festival i 2006, 
Skanderborg Festival i 2008, 
Jelling Musikfestival i 2009 
og Northside Festival 2014.

www.franzferdinand.com

 

FAKTA
FRANZ FERDINAND

Alex Kapranos (nummer to 
fra venstre) var med til at 
stift e Franz Ferdinand i 2002 
sammen med Bob Hardy 
(nummer to fra højre) og Paul 
Thomsen (yderst til højre). De 
to nye medlemmer er Julian 
Corrie (yderst til venstre) og 
Dino Bardot i midten. PR-foto

så fundet vej, og dem er der 
en særlig bagtanke med.

- Jeg har haft  det amerikan-
ske publikum i tankerne, da 
jeg skrev om "NHS", "DSS" og 
"HND". Fordi jeg vidste, de 
ville være nødt til at google, 
hvad det betyder. NHS står 
eksempelvis for National He-
alth Service, og mit håb er, at 
der vil sidde fl ere og tænke, at 
det faktisk ikke er så dårligt, 
at man kan blive behand-
let gratis i Storbritannien 
i stedet for at gå fra hus og 
hjem. Eller dø, siger Alex Ka-
pranos.

Det sidste er ikke grebet ud 
af den blå luft . Alex Kapra-
nos fortæller, at det britiske 
sundhedssystem har holdt 
hånden under ham mange 
gange gennem hans 45 år 
lange liv.

- Jeg tror, NHS har reddet 
mit liv tre-fi re gange. Jeg er 
taknemmelig over at komme 
fra et land, hvor alle får sam-

me behandling. Idealistisk 
kan man måle en civilisati-
on på tre parametre: Hvor-
dan man passer på sine syge 
(NHS), hvordan man hjæl-
per fattige (Department of 
Social Security), og hvordan 
man uddanner folk uanset 
social klasse og alder (Hig-
her National Diploma). Det 
mandarinfarvede r....., der for 
tiden bor i Det Hvide Hus, er 
indædt modstander af alle 
tre ting. Det bringer mange 
mennesker i en ulykkelig si-
tuation, siger Alex Kapranos.

Han har selv været ar-
bejdsløs og nydt godt af øko-
nomisk støtte fra DSS.

- Jeg var selv arbejdsløs i 
en årrække, som mange mu-
sikere har prøvet, mens de 
kæmper for at slå igennem. 
Uden DSS ville vi ikke tale 
sammen i dag. Uden DSS vil-
le der ikke være noget Franz 
Ferdinand, konstaterer Alex 
Kapranos.

Pressemeddelelser sendes til
E-mail: kultur@fyens.dk

Kulturkalenderen 
Telefontid: man-fre: 9-17, 
 63 45 23 26
kulturlister@fyens.dk

Stina Ekblad spillede 
med i fi lmen ”Min fynske 
barndom”. 

Det vidste disse vindere: 
Jacob Madsen, Allégade 52, 
2., Odense. Inge Østergaard 
Bødker, Valdemarsgade 19, 
st.th., Svendborg. Martha 
Nielsen, Ahlefeldtsgade 6, 
1. lejl. 4, Rudkøbing. Karen 
K. Hansen, Aldershvilevej 
35, Nyborg. Hanne Lind-
Thomsen, Walthervænget 6, 
Odense NØ. Else Johansen, 
Fåborgvej 27, Assens. Janne 
Overgård, Hedemarken 52, 
Otterup. Arne Overgård, 
Torupvej 52, Skamby. Bente 
Petersen, Hybenvej 2, Ringe. 
Poul Hansen, Åbakkevej 44, 
Odense NV.
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KONKURRENCE: ”Tom Buk-
Swienty skriver fremragen-
de. Gør historien levende for 
alle os, der gerne vil vide me-
re. Således også i denne bog 
om den unge tysker, Hans 
Horn, hvis omfattende erin-
dringsværk i tekst og bille-
der ligger til grund for ”Det 
ensomme hjerte”.”

Sådan indledte avisens 
boganmelder Claus Chr. 
Koch sin femstjernede an-
meldelse af den populære 
historiker og forfatters sene-
ste roman.

Nu kan tre læsere opleve 
nazifi ceringen af Tyskland, 
krigen og den uundgåelige 
indkaldelse til Wehr macht 
set gennem en ung tyskers 
øjne. 

Avisens kulturredaktion 
udlodder i samarbejde med 
Politikens Forlag tre eksem-
plarer af ”Det ensomme 
hjerte” blandt dem, der kan 
svare rigtigt på dette spørgs-
mål: 

Tom Buk-Swienty har skrevet 
to bøger om den dansk-tyske 
krig i 1864, der har inspireret 
til drama-tv-serien ”1864”. 
Hvad hedder den første af de 
to bøger?

A. Dommedag Als
B. Dannevirkes fald
C. Slagtebænk Dybbøl

Mail dit rigtige svar til kon-
kurrence@fyens.dk - kald din 
e-mail for ”Ensomme hjerte”.

Vi skal have dit svar senest 
onsdag 14. februar kl. 10.

Gevinsterne bliver sendt til 
vinderne med posten. 

Vind Tom 
Buk-Swientys 
femstjernede 
roman


