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5 Hvordan har du det med at synge?  

VOXPOP 

Hvordan har du det med at synge? 

Issa  

Jeg har det fint med at synge. Jeg synger relativt ofte, men jeg sørger altid for at synge steder, hvor der ikke 

er andre mennesker, fordi jeg synger ikke særlig godt, men jeg synes det er rart at synge. Så når jeg er i 

badet, eller går derhjemme for mig selv, så kan jeg godt finde på at synge... Eller når jeg kører bil, så kan jeg 

også godt finde på at synge, men øhm... Det bliver ikke mens æh andre folk øh lytter til det. 

Anna 

Åh, jeg har det ikke så godt med at synge. Æhh, min mor siger altid til mig, at jeg synger meget falskt... Men 

jeg kan ikke selv høre det, jeg tror ikke jeg er så musikalsk. 

Jamilla 

Synge? Det er jeg rigtig dårlig til. Jeg kan i hvert fald ikke finde ud af at synge, men jeg kender nogen, der i 

hvert fald godt kan, og de er rigtige gode til at synge. Så jeg er ikke så glad for at synge. 

Nina 

Jeg har det godt med at synge. Det er det, det er det, jeg gør, jeg er sanger, så det har jeg det rigtig godt med. 

Andreas 

Æh, altså, jeg synger ikke så godt. Øhm, men jeg kan godt lide at synge højt og råbe højt, øhh... Når jeg 

synger, det er nok mest, det må jo så være i weekenderne, det må være til en øh fodboldkamp, hvor man står 

og hepper. 

Bodil 

Jeg har det godt med at synge, det kan jeg godt lide, og jeg gør det tit. Og da jeg var ung, sang jeg i kor i 

mange år. Det var rigtig sjovt. Og... Så var der mange år, hvor jeg ikke sang, fordi jeg ikke havde tid. Og her 

for nylig, er jeg startet i et veterankor, det vil sige, at nogle af de mennesker jeg sang med da jeg var ung, 

dem synger jeg i kor med nu, så det kor er sådan nogle halvgamle og gamle mennesker. Og det er rigtig 

sjovt. 

Camilla 

Øhm, jeg har det faktisk ikke særlig godt med at synge. Jeg synger virkelig virkelig dårligt, og prøver sådan 

helst at undgå det så meget som muligt. Men altså, man kan jo godt synge en lille smule en gang imellem, 

når man går rundt alene derhjemme eller ja, lige føler man har lyst til det. 
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Grethe 

Jeg kan meget godt lide at synge. Jeg kan rigtig godt lide at synge, og jeg holder meget af … og især holder 

jeg meget af og synge sammen med andre. Altså, sådan fællessang. 
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20  Lejlighedssange 

Mette  

Hvordan har du det med at synge? 

Jamen jeg har det rigtig godt. Og jeg kan godt lide det, men det er ikke så tit, jeg synger. 

Mette, du skriver også sange selv ikke? 

Ja. Jeg skriver mange sange. Jeg skriver sådan det, man kalder lejlighedssange, til venner og familie, når de 

har konfirmation og bryllup og barnedåber og runde fødselsdage. Så skriver jeg en sang. 

Og hvordan går man i gang med at skrive en sang? 

Ja, man tænker meget på den person, man skal skrive en sang til. Og det gør jeg temmelig længe, så det er en 

god forberedelse til at gå til den fest. Og så æhm... Så vil jeg have det med, som er meget karakteristisk for 

den person. Og, så tænker jeg på hvilken melodi, der passer lige til det karaktertræk. Jeg kan godt lide 

forskellige melodier, til forskellige ting, som den person laver. Så skriver jeg sangen på vej til arbejde, eller 

før jeg skal falde i søvn om aftenen, og... Jeg har et højt ambitionsniveau, når jeg selv skal sige det, så både 

med hensyn til sprog og indhold, der bliver det som jeg vil have det. 

Er det noget der ... Er det noget I har gjort i jeres familie? Er det sådan en familietradition at skrive sange? 

Ja det er det. Jeg er født på landet, og der gør man sådan noget. Og nu forventer de altså, at jeg skriver en 

sang, når der sker noget i familien. Og det gør jeg så, og det er ok. 

Det er ikke belastende, at du ved, at du skal have en sang med når nu der er fest? 

Nej. Det er det ikke. Jeg synes det er sjovt. 
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21  Et blåt stempel  

Rikke  

Havde I et klaver derhjemme? 

Næh, og der var nok … det var nok, fordi der ikke var nogen i min familie, der spillede. Der var ikke rigtig 

nogen, der interesserede sig for musik på den måde, jeg kan faktisk heller ikke huske, at mine forældre 

overhovedet har hørt cder eller grammofonplader eller noget. Det var bare ikke en del af hverdagen. 

Hvordan har du det så med at synge? 

Jeg kan, jeg kan faktisk utrolig godt lide at synge. Men jeg har haft et ret... kompliceret forhold til det at 

synge, fordi det har været sådan en historie i min familie, at vi kunne ikke synge, så vi sang grimt. Og det tog 

mig lidt tid at finde ud af, at det gjorde jeg måske egentlig ikke. Måske var jeg bare helt almindelig. Men jeg 

kan virkelig godt lide det, og det var også noget af det, jeg godt kunne tænke mig og gøre med musik. Jeg 

kunne godt tænke mig at gå til kor, jeg kunne godt tænke mig at  lære og synge rigtigt, og bruge min stemme 

rigtigt. 

Var det i skolen, at du fandt ud af, at du faktisk godt kunne synge? 

Nej, jeg fandt ud af det, ved at jeg havde en veninde, som gerne ville begynde at gå til sang og hun havde 

fundet en privatlærer, og så sagde hun at hun gerne ville have mig med, fordi at hun var genert ved at gå 

derhen alene. Og så kom jeg med, og så var vi der... Halvanden gang eller sådan noget, og så, så sagde han at 

"Du kan sagtens, du kan sagtens synge rent, altså det er slet ikke, det er slet ikke så kompliceret". Så, så var 

jeg sådan lidt "Nå, men det kan jeg da egentlig godt". 

Så det var en overraskelse? 

Ja, altså, ja. 

Du fik et blåt stempel. 

Ja, det var ret dejligt, fordi det ligesom var, vi havde den der historie kørende om at, det kan vi ikke finde ud 

af. Øhh... Og der er sådan en historie, om min søster, der ville synge godnatsang for sin datter, som sagde 

"Åh mor, må far ikke gøre det?" Så derfor så har vi ligesom troet at det.. Nej det kan vi bare ikke. 

Synger du til jul? 

Ja, det gør jeg. Ja. 

Rundt om juletræet? 

Ja, det... Ja. Og også sådan... Altså for mig selv og. Jeg kan utrolig godt lide, de der højskolesange og sange 

om Danmark og årets gang og sådan noget. Jeg har også gået på højskole, da... Jeg synes det var rigtig 

dejligt, det der med at synge morgensang, jeg ville gerne... Jeg ville gerne synge noget mere, tror jeg... Og så 

er jeg heldig at jeg kan altid huske teksten. Og det er meget... det er meget godt, kan man sige. Og det 

ligesom gør, at det også bliver lidt sjovere at synge for mig. 
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22  Dengang gik jeg meget op i musik 

Kenneth og Uffe  

Kenneth: Uffe, du synger og spiller guitar i jeres nye band, hvad med i det gamle band?' 

Uffe:  Altså der spillede jeg kun guitar, så jeg har ikke sådan, sunget andet end sådan,    

   derhjemme og sådan private arrangementer før, så det er sådan lidt en udfordring at   

   skulle synge nu, det synes jeg. Samtidig med jeg spiller guitar. 

Kenneth: Så du er først lige nu startet med at synge? 

Uffe:  Ja, det vil jeg egentlig sige. 

Kenneth: Ok, hvor mange år har du spillet guitar? 

Uffe:  Det er rigtig mange år, altså det er siden 4. klasse eller et eller andet, hvor man kunne  

   starte på guitar i skolen. Men hvad med …Altså du spiller også, eller du har spillet et  

   instrument?  

Kenneth: Ja det er mange år siden jeg har spillet. Jeg spillede bas, men jeg tror det er 15 år    

   siden, jeg stoppede. Men dengang gik jeg meget op i det. 

Uffe:  Ja, hvad så nu? Du spiller overhovedet ikke mere eller? 

Kenneth: Nej, jeg spiller ingenting, jeg har en guitar derhjemme, som jeg spiller lidt på for mig  

   selv en gang imellem. Jeg solgte, fra den ene dag til den anden, der solgte jeg alt mit  

   udstyr, og så har jeg ikke rørt en bas siden dengang. 

Uffe:  Ok, det var sådan lidt voldsomt, hvorfor den beslutning? 

Kenneth: Øhh, jeg ved det ikke. Jeg brugte rigtig meget tid, på at spille øh musik dengang.    

   Jeg havde et halvt år, hvor jeg ikke lavede andet. Stod op kl. 8 om morgenen og så øvede 

   jeg mig hele dagen, og jeg tror aldrig jeg blev så god, som jeg gerne ville være, så derfor 

   så besluttede jeg mig for, at det var måske ikke det jeg skulle og så solgte jeg det    

   samtidig med at jeg skulle starte på en ny uddannelse og flytte til et nyt sted. 

Uffe:  Hvorfor synes du ikke du blev god nok? 

Kenneth: Øhh... Ja det er svært at sige, men jeg tror... Jeg har en bror, en lillebror, som     

   har spillet musik, lige siden han var helt lille, øhm, så han har bare, det har altid været  

   helt naturligt for ham, øh, da jeg var lille, der... Eller mindre, der, der øh, startede jeg  

   med at spille fodbold, og håndbold og det var ligesom det, der lå naturligt for mig, øh,  

   altså jeg startede først sent, med at spille musik. Og … så jeg tror bare, at for ham har  

   det virket naturligt, og for mig … jeg har altid prøvet på at blive ligeså god, som dem der 

   har spillet, i mange flere år, end jeg selv havde. Så jeg havde ikke fået det  ind med   

   modermælken, på samme måde som min bror.  
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Uffe:  Nej ok, hvordan, øh, hvordan lærte du så og spille bas? 

Kenneth: Årh, jeg startede med at spille i et band først. Vi havde en skolefest, hvor vi     

  havde en uge, en feature-uge hed det dengang i 1980'erne, hvor vi skulle have, ja hvor  

  det handlede om 1950’erne, og så skulle vi spille Elvis-sange. Og så var der nogle   

  drenge fra min klasse, der spillede guitar, og så lavede vi et band, hvor vi spillede   

  Elvis-sange. Så der øvede vi på bas i 5 dage, og så lavede vi koncert, så det var da jeg  

  startede med at spille.  

Uffe:  Var det så det, der gav sådan startskud til, at nu tænkte du, nu skal jeg bare i gang med  

  det her, med at lære bas og musik? 

Kenneth: Nej, det var først langt senere, øh... I gymnasiet, spillede jeg i nogle gymnasiebands, hvor 

  vi spillede kopinumre, så efter gymnasiet, lige da gymnasiet stoppede, der tog jeg på en  

  musikhøjskole, det var da jeg var 19 år, hvor jeg var i 4 måneder, hvor jeg ikke lavede  

  andet, end at spille musik, og der var mange der gerne ville på konservatoriet og der er  

  også mange, der har gået på konservatoriet og mange der spiller i bands, som er kendte i 

  Danmark idag. Men øh... jo, og på den, på det tidspunkt, fik jeg så også ambitioner og  

  begyndte at øve mig rigtig meget. 

Uffe:  Gik du så hos en lærer eller, eller lærte du det bare selv, ved at lytte til plader og    

  sådan noget? 

Kenneth: I starten lærte jeg det selv, da jeg kom hjem. Jeg havde en rigtig dygtig lærer på    

  højskolen, og da jeg kom hjem, øh, der mødte jeg en englænder, der var lige flyttet til  

  Horsens, hvor jeg kom fra, en rigtig, rigtig dygtig englænder, som havde undervist   

  på konservatoriet i London, øhm, og faktisk spillede  han sammen med en masse    

  internationale kendte jazzmusikere, men han havde fået en dansk kæreste, så der fik jeg  

  noget rigtig god undervisning, af ham. Men ja, så jeg øvede mig rigtig meget, men jeg... 

  Jeg kom aldrig derhen, hvor jeg gerne  ville være. 

Uffe:  Nej, det er meget sjovt, fordi jeg synes også at altså det der med... med sådan at blive  

  undervist i et instrument, altså det kan godt være givtigt i starten, men... Jeg ved ikke, jeg 

  synes det, jeg fik mest ud af, det er og lytte til plader og cdere, med dem man gerne vil  

  lyde ligesom, og så bliver man ved, indtil man får den lyd, og man får den teknik   

  man gerne vil have. Altså jeg har aldrig været så god til det der med og "Nu skal du lære 

  det her, så øver du derhjemme, og så kommer du næste gang"… og sådan. Hvordan har  

  du haft det med det? 

Kenneth: Ja men jeg ... tror måske, øh, jeg talte om min bror, øh og de havde en rigtig dygtig   

  lærer, øh, da han gik i 3. klasse, som øh, han var måske ikke så dygtig, til at spille   

  guitar, men han, han fandt nogle gode sange til dem, og øh, som lød rigtig godt, når   

  de spillede dem. Så der fik de et rigtig godt selvværd, omkring deres spil, lige fra starten, 

  at øh, det de lavede, det lød skidegodt. Og jeg tror, med undervisning, har jeg det   
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  måske selv lidt ligesom dig, at man øver sig i noget, der er rigtig svært. Og så lærer man 

  det, men man ved måske ikke helt hvad man skal bruge det til 
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23  Løst og fast om sang, tv-shows og skolebørn 

Henriette og Lars 

Henriette:  Er der ikke noget med, at du godt kan lide at synge? 

Lars:  Jo, det har jeg faktisk kunnet altid, lige fra jeg gik i gymnasiet, der var jeg med i    

  gymnasiets kor, og så har jeg holdt traditionen ved lige sådan så at … På den     

  arbejdsplads, jeg er på nu, der synger vi sange, når vi indleder møder og det synes jeg er 

  en god tradition, så bliver der samling på det, før vi går i gang med noget.  

Henriette: Synger du så også privat? Eller i din fritid? 

Lars: Ja, jeg synger med i et kor i den tysk reformerte kirke, og øhm, ... Ja, det er jo bare et lille 

kirkekor, hvor vi holder nogle koncerter en gang i mellem, og det kan jeg godt lide. Hvad 

med dig? Øhh, du har nogle børn? Er de glade for at synge? 

Henriette: Ja, men de går desværre ikke til noget lige for tiden, sådan musik. De går til noget teater, 

  hvor de har lavet nogle musicals. Øh, min pige, hun er gladere for at synge end min   

  dreng. 

Lars:  Synger de i skolen? 

Henriette: Ja, de synger i skolen, de har morgensamling en gang om ugen. Og så har … Når der  

  er juleafslutning og sommerafslutning, så skal de jo op og synge. Og noget af det er rigtig 

  dejligt at høre på, og noget andet, det er sådan lidt "Nu vil jeg godt snart hjem". Det   

  kommer an på musiklæreren ikke? 

Lars:  I dag er der jo en masse programmer i TV, hvor amatører synger. Øhh, og det ser jo   

  faktisk ud til at interessere en stor del af befolkningen. Øhm, selv ser jeg det ikke,   

  fordi jeg tit synes, det er så pinligt, men der er jo mange, der ser det. 

Henriette: Det jo også det, der er problemet meget tit med de programmer, synes jeg, det er, at,  at, 

at børnene tror, de bliver berømte, bare de stiller sig op og synger en sang. Altså de har jo 

ikke lært at synge, eller ... kan ikke håndværket. Og så der dem, der knokler for at få en 

musikuddannelse, som bliver overhalet af de her shows. Det må være enormt surt at se 

på. At man har knoklet og kan noder. 

Lars:  Jeg har hørt, at netop de professionelle siger, at fredag aften og lørdag aften i TV, der 

er vi der aldrig. Der er det amatører, der er der, og det må være frustrerende for dem, at 

det går den vej. 

Henriette: Man kan også se det i øh... Det fritidshjem min datter går på … altså laver de sådan 

noget... Øh, fordi der ikke er nogle ordentlig musiklærere, så starter børnene selv. De vil 

jo gerne, de vil gerne udtrykke sig, de vil gerne optræde, men der er ikke nogen voksen 

til at styre det. Så det er … kan være ganske ulideligt, at se på alle de her børn, der står 
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og brøler, uden at der nogen, der har været inde og sige "Prøv nu og hør her... Sådan her 

skal du gøre, sådan her skal du gøre..." Men øh... 

Lars:  Hvad med dig selv? Synger du i nogen sammenhænge? 

Henriette: Ikke i et kor lige nu, men jeg holder meget af at synge. Jeg bruger det i min undervisning. 

  Det er... Jeg synger jo tyske verber med mine elever, tyske sange, og det har en god   

  effekt, især i de mindre klasser, de lærer bedre og der kommer noget musisk ind i   

  læringen, som er rigtig ... 

Lars:  Men hvis de små er glade for at synge, hvorfor holder de så op? 

Henriette: Ja. Altså man …, jeg synes man kan mærke, det går rigtig hurtigt fra 6. klasse og 7. 

klasse. 7. klasse, der det pinligt. Der begynder det at blive noget, man ikke gør. Men man 

skal bare holde fast i det. Jeg synes, det bringer en meget glæde at synge. Der er jo 

mange, der hele tiden har musik i ørerne. 

Lars:  Ja, ja. Det har jeg ikke!  

Henriette: Nej? Altså, der er også nogle, der har …, mens de laver noget andet, mens de sidder i 

skolen, har brug for musik. Så sidder de med høretelefoner i. Og det hjælper dem faktisk, 

til at koncentrere sig. 

Lars:  Ja. Jeg har før i tiden kunnet høre musik, samtidig med jeg arbejdede. Det er slut. Det kan 

   jeg ikke mere. Nu skal der være ro. 

Henriette: Det er jo forskelligt fra person til person, ikke? Jeg tænker også på musik i dag, det der  

  med at synge. Sangtraditionen, den forsvinder, men der er også en anden bevægelse   

  med musik som terapi, som er … På apoteket kan du f.eks. købe cd’ere, som får dig til  

  at slappe af eller får dig til at være anti-stresset, og ... Der er jo en hel forretning i det nu, 

  ikke?  

Lars:  Det er måske ikke noget af det, jeg tror så meget på. Jeg har ... Jeg har en enkelt gang fået 

  sådan en, en æh, cd ... Jeg tror aldrig, jeg har haft den på. Så …  

 


