
perfedt at stå på et værtshus i
Nairobi og kværne rock ud
foran en flok negere. Lige så
fedt, som det bliver at trykke
den af foran en masse unge i
Ansgars Kirke på fredag, siger
Søren Lund. 

- Prøv at forestille jer, at vi
sidder ude i en landsby og
jammer på en papkasse og en
akustisk guitar, og så kommer
der pludselig en flodhest eller
en elefant løbende. Det ville
fandeme være en fed ople-
velse, fantaserer Tony Nielsen.

- Ja, men det kunne til gen-
gæld også være pisse kikset,

hvis der bare kom et egern,
spøger Claus Funch.

Og så kører samtalen end-
nu engang ud ad en uventet
tangent. 

En løbende udvikling
At være kendt som bandet,
der tør at satse anderledes til
deres koncerter, tiltaler
Funch. Langt mere end at væ-
re kendt for deres konserva-
torieuddannede musikere.

- Det er faktisk pisseirrite-
rende hele tiden at blive om-
talt som det konservatorieud-
dannede band. Jeg vil ikke
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I en gruppe nedslidte men
langt fra nedtrykte møbler på
Café Smagløs i Vindegade
sidder gruppen Funch og
bombarderer hinanden med
øgenavne som: Musvågen,
Mother, Tandfeen, The To-
wer, The Black Bastard og
Falken. Dette kryptiske ud-
valg udgør blot en brøkdel af
de mystiske kaldenavne, der
er genereret gennem flere års
intenst samvær i sundheds-
skadelige og ekstremt nikoti-
niserede øvelokaler samt på
dette, deres ydmyge ”kon-
tor”.

Det er en flok spændte
mænd, der holder audiens.
Tre års passioneret kælen for
deres fælles hjertebarn, den
storladne og tidløse rockmu-
sik, bliver i disse timer vejet
hos landets pladeanmeldere.
Og forhåbentlig fundet tilpas
vægtig.

- Vi har brugt et helt år på at
indspille vores debutalbum
”My Love Demon”. Der lig-
ger utrolig meget arbejde for-
ud for denne udgivelse, fordi
vi har kælet og kælet for hvert
eneste nummer og sågar rejst
til Prag for at indspille stryge-
re, siger Claus Funch, 28, der
dannede bandet for tre år si-
den og efterfølgende lagde
navn til det.

De fem kolleger og efter-
hånden dedikerede venner
ser på perioden op til pla-
deudgivelsen som deres an-
den musikalske uddannelse. 

- Det har været en bekoste-
lig uddannelse, men vi har til
gengæld lært uendeligt meget
om branchen, som vi med ga-
ranti kan bruge i vores karrie-
re fremover. Vi er især blevet
langt bedre til at planlægge,
fortæller Mads Sahlertz, 32.

Funch stiftede deres eget
pladeselskab, fordi de i bund
og grund jagtede pladeudgi-
velsen mere end pladekon-
trakten. 

- Vi prioriterer bandet,
underforstået musikken høj-
est, så vi ville ikke sætte det
hele på spil ved at lave en hov-
saløsning med et stort sel-
skab, siger Mads Sahlertz.

- Nu da vi har en pladeudgi-
velse at læne os op ad, kan det
da godt være, at vi vil overveje
at skrive under på en plade-
kontrakt. Men når det gælder
ens hjerteblod, så tegner man
altså ikke uden videre
kontrakt med et af de store
selskaber, fordi man risikerer,
at ens kunstneriske frihed bli-
ver låst inde i et pengeskab.
Vores frihed betyder alt, så jeg
tvivler på, at vi på nuværende
tidspunkt kunne mødes på
midten med nogen som helst.
Men hvis vi havde været 20 år
alle sammen, så var vi garan-
teret hoppet om bord på pla-
deselskabsbussen, fortæller
Søren Lund, 30.

Musikken folder sig ud
For Funch handler både mu-
sikken og de omgivende fak-
torer som pladekontrakter i
høj grad om fornemmelsen i
maven. 

- Lige nu fortæller den os,
at vi har gjort det rigtige. Så vi
venter spændt på, hvordan de
sindssygt mange mennesker,
der aldrig har hørt Funch før,
vil tage imod ”My Love De-
mon”, siger Adam Winberg,
26.

Efter lidt rådslagning kon-
staterer de, at bandet ikke
frygter dårlige anmeldelser,
men derimod er bange for, at
folk ikke lytter albummet
igennem tilstrækkeligt mange
gange. 

- Vores musik åbner sig en
lille smule op for hver gang,
man lytter til den. Så det er
meget vigtigt, at man ikke
bare hører det én gang. For at
bruge en kliché, synes vi na-
turligvis selv, at vi har lavet
det fedeste album, vi kunne
på dette tidspunkt. Men tan-
kerne kredser allerede om
næste album, der sikkert vil
blive endnu bedre, fordi vi
har lært så meget, siger Tony
Nielsen, 29.

Funch er ret fortrøstnings-
fulde med hensyn til hjemme-
banepublikummets modta-
gelse af albummet. Blandt an-
det efter bandets selvfinansie-
rede og meget roste dobbelt-
koncert på Teaterhuset.  

- Vi mærkede i den
sammenhæng en enorm op-
bakning, og uden en masse
menneskers hjælp havde vi
heller ikke selv kunnet udgive
pladen. Vi har efterfølgende
diskuteret, om det kunne væ-
re farligt at lave så stor en

satsning med en scene dækket
af vat, levende lys og cham-
pagne, fordi folk måske ville
forvente noget tilsvarende til
vores kommende koncerter.
Men det kan jo ikke passe, at
man ikke kan stikke næsen
frem ind imellem. Måske spil-
ler vi i en tom fabrikshal næs-
te gang og blæser alligevel pu-
blikum bagover, gætter Mads
Sahlertz.

- De tilkendegivelser, vi fik
efter den koncert, var alle
pengene værd. Vi havde et
underskud på 7000 kroner,
men de to koncerter var sgu

klasser bedre end en ferie til
Mallorca, understreger Claus
Funch.

Afrikanske drømme
Funch startede for tre år si-
den som Claus Funchs solo-
projekt. Han manglede der-
for nogle musikere til en kon-
cert og fik ved den klassiske
”nogen-der-kender-nogen-
metode” samlet fire gutter.

- Allerede første gang vi
mødtes og kastede os ud i
”Improver” kunne jeg mærke,
at vi ufatteligt hurtigt kom
ind på hinanden. Derfor be-

sluttede jeg relativt hurtigt, at
det ikke længere var mit solo-
projekt men et bandprojekt,
fortæller Claus Funch.

”Improver” er derfor gået
hen og blevet bandets ”ken-
dingsmelodi”. 

- Den sang dør aldrig. Det
er den sang, vi spiller på Ro-
skilde Festivalen om 25 år, på-
står Mads Sahlertz.

Den påstand hænger meget
godt sammen med bandets fo-
kus på at være tidløse og ikke
forbundet med en bestemt stil.

- Vi søger ikke som sådan
andre mål end oplevelsen og
glæden ved at spille musik.
Derfor arbejder vi for tiden
på at komme til Kenya og op-
træde. Det kunne da være su-

Claus Funch yderst til
venstre er pavestolt over
det kompetente band, han
har fået stablet på benene.
Til højre for ham er det
Adam Winberg på trommer,
Mads Sahlertz på keyboard,
Søren Lund på bas og Tony
Nielsen på guitar. PR-FOTO.

BANDET, DER SPILLER

ROCK
Funch: ”My Love Demon”
★★★★★✩

Den lurende lokalpatriotiske be-
gejstring presser sig helt op over
og mest af alt igennem ørerne.
Rock Hard Power Spray tumler
fortsat rundt på landets og Eur-
opas scener i deres medrivende
realisering af drengerøvs-rock-
drømmen, og allerede nu har
Fyn og Odense - i en mindre
kommerciel og salgbar, men
slidstærkere boldgade - fået end-
nu et brølstærkt orkester.

For Funchs ”My Love De-
mon” er en respektaftvingende
knejsende debutplade fra et
band, der langt fra lyder som be-
gyndere. Odensekvintetten spil-
ler modent og kontrolleret med
både dæmonerne snappende ud
af de hvide skjorteærmer og eng-
levingerne stikkende gennem
stoffet på ryggen. Frontmand
Claus folder sig fuldt ud som en
vidtfavnende sangskriver med et
excellent talent for dramaturgi-
ske effekter i spillet mellem det
gode og onde, det kønne og
grimme. Og med sit forrygende,
spændstige rockcroon sætter
han selv scenen. Bag ham slider
et stramt, stramt band, der
slynger lytteren rundt fra blid,
fredfyldt intimitet til sammen-
bidt, skyggeboksende raseri.

Så det vækker bestemt minder
om Nick Cave & The Bad Seeds
- og det er en fornem kategori at
komme i, hvis man magter det.
Det gør odenseanerne. Men
Funch trækker på andet og me-
re; de springer mellem alt fra
emo-rock henover americana til
country og singer/songwriter -
ja, selv heavy gør sit indtog. Det
gør også debuten let strittende,
men Funch forbliver sig selv om-
kring Claus Funchs samlende
vokal. Et dovent øre vil måske
anklage dem for at hoppe efter
Coldplay-vognen i de højts-
vungne ballader, men hér indpo-
der debutanterne dog stadig alt
for djævelske undertoner i for-
hold til briternes rene melanko-
li. 

Dér, hvor Funch taber en smu-
le terræn, er i produktionen. De
hér universelle kompositioner
havde fortjent at komme i hæn-
derne på en lydmand, der kunne
få den dunkle palets nuancer til
flyde bedre sammen. Men det
står blot tilbage som en anonym
fure i et solidt og smukt orna-
menteret værk. Så køb ikke bare
dansk- køb fynsk. 

Danni Travn

ENGLE OG
DÆMONER 

smække med nogen døre,
men konservatoriet er jo reelt
en håndværkeruddannelse
for musikere. Alt det, vi be-
nytter os af i Funch, er noget,
vi siden har lært os selv, siger
Mads Sahlertz.

- Der er selvfølgelig nogle
kommunikationsveje, der gør
det nemmere for os, når vi
øver og indspiller. Det bety-
der, at vi hurtigt kan prøve fle-
re ting af, fordi vi ikke først
skal diskutere, hvordan de
forskellige akkorder lyder.
Men at fungere som band, det
kan man ikke læse til. Det er

en løbende udvikling, som vi
til stadighed er inde i, konsta-
terer Adam Winberg.

Søren Lund tager herefter
tilløb til en bredside mod de
personer, der nærmest har
kigget skævt til deres uddan-
nelse.

- Til dem kan man kun sige:
”Kan det være et minus, at
man er god til at spille”, spør-
ger han og tilføjer: ”Vi har få-
et en anmeldelse, hvor der di-
rekte stod, at man tydeligt
kunne høre, at vi var konser-
vatorieuddannede, hvilket
trak lidt ned i den samlede an-
meldelse. Det er sgu svært at
have respekt for. Hvorfor skal
man bevidst skabe en lyd med
småfejl, som eksempelvis
White Stripes gør, for at lyde
fede? 

Et kærlighedsforhold
Der gemmer sig mange mod-
sætninger mellem de fem
medlemmer. Men ifølge Sø-
ren Lund kan deres funda-
mentale forkærlighed for
kvinder, øl og musik rette op
på mange forskelligheder.

- Vores primære fællesnæv-
ner, udover de tre ovennævn-
te, er, at vi aldrig forsøger at
begrænse hinanden. Og så til-
lader jeg mig at kalde det et
utrolig heldigt sammenfald af
personligheder. Man skal hel-
ler ikke underkende den tera-
peutiske effekt af at tilbringe
så mange timer sammen, så vi
skændes stort set aldrig, for-
klarer Søren Lund.

De fem velfuncherende
medlemmer nikker enigt. Der
sidder tilsyneladende ikke
nogen alfahan og dikterer de
andres gøren og laden. De
kalder det selv et kærligheds-
forhold. Og set fra en laset læ-
nestol kunne det faktisk godt se
ud som om, at det er et ganske
velfungerende et af slagsen.

- Jeg er pavestolt og dybt
lykkelig over, hvor langt ban-
det allerede er nået. At det
bærer mit navn betyder ikke,
at det fylder mere i mit liv end
deres. I mine øjne hedder vi
alle sammen Funch til efter-
navn, siger Claus alias The
Black Bastard.  

Se mere på

www.funchmusic.dk

Releasekoncert i Stereo Studio, 
Odense, mandag 1. maj kl. 16.00. 
Koncert i Ansgars Kirke, Odense,
fredag 5. maj kl. 21.00 . 

FOR GODT

MUSIK

Odenseanske Funch har fået en anmeld-
else, hvor det trak ned, at de spillede for
godt. Nu udsender de deres debutalbum og
håber på, at musikalsk talent er en fordel

HVORFOR SKAL MAN

BEVIDST SKABE EN

LYD MED SMÅFEJL,

SOM EKSEMPELVIS

WHITE STRIBES GØR,

FOR AT LYDE FEDE?

SØREN LUND  

”DET KUNNE DA VÆRE SUPERFEDT

AT STÅ PÅ ET VÆRTSHUS I NAIROBI

OG KVÆRNE ROCK UD FORAN EN

FLOK NEGRE. LIGE SÅ FEDT, SOM

DET BLIVER AT TRYKKE DEN AF

FORAN EN MASSE UNGE I ANSGARS

KIRKE PÅ FREDAG.

SØREN LUND

”


