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Kim Faber

'Kapelmestertypen’ kalder Fredrik Lundin sig selv – sådan en, som gerne vil bestemme, hvordan 
tingene skal være.  
 
»Så det har til tider været virkelig vanskeligt for mig at tro på, at det, Trinelise kom med, kunne 
være et lige så godt bud som mit«.  
 
»Det har været en lang proces at åbne op for, at der er andre muligheder, som måske endda – 
sandsynligvis – kan være bedre end dem, jeg selv kommer med. En lang og vanskelig proces. Som 
for mig har haft sammenhæng med meget andet omkring det at agere med andre mennesker«.  
 
Hvis man skændes om noget i musikken, smitter det så af på familielivet?  
 
»Ja, er du tovlig. Man kan helt kort sige, at det både er en velsignelse og en forbandelse at være to 
kunstnere sammen, navnlig når man er så musikalsk forbundne, som vi er«.

»Jeg ved fra kollegaer, som er gift med nogen fra et andet erhverv, at de kan have store problemer 
med at forklare, hvordan det er at være enten fuldstændig eksalteret over to akkorder, der er sat 
sammen på en særlig måde – eller helt nede over noget, man ikke kan få til at fungere. Det er 
vidunderligt, at den anden ved, hvad der foregår. Men også utrolig belastende. For man har aldrig 
rigtig fri«.  
 
»Og man kan være så meget sammen, at man nærmest bliver symbiotiske. Det er især mig, der er 
meget påvirkelig af Trinelises humør. Jeg bliver virkelig glad, når der er noget, der lykkes for 
hende. Og når der er noget, der ikke lykkes, går jeg helt ned med flaget. Det er meget 
uhensigtsmæssigt«.  
 
Den stærke, den stabile 
Er I meget forskellige?  
 
»Ja. Hun er stærkere og lader sig ikke trække ned. Men gerne op. Jeg er mindre stabil. Det kan blive 
så tæt, at alting bliver viklet sammen, så det professionelle og det private liv og ens følelsesliv 
bliver en stor filtret masse af spaghetti. I perioden op til, at vi dannede Offpiste Gurus, gik jeg i 
gestaltterapi. Det var noget med at lære at åbne mig og samtidig bevare min integritet. Og tro på, at 
andre rummer værdier, som jeg måske ikke får øje på lige ved første øjekast«  
 
»Til gengæld vil jeg sige, at vi med vores forskelligheder har fået lavet et helt unikt orkester. Vi 
bringer to forskellige traditioner, singer/songwriter og jazz, to forskellige syn på det at lave musik 
til dette orkester, og de to forskellige syn er ikke altid umiddelbart forenelige. Så det at vi går så tæt 
op ad hinanden og kender hinandens smag ... det, at vi er vant til, at det skal fungere på en eller 
anden måde ... for det er jo præmissen for at være et ægtepar: at man kan få børn og familieliv ...«.  
 
LÆS OGSÅ  
 
Og hvis man kan få to børn og et liv som moderne mennesker til at fungere, så kan man også 
lave ..?  
 
»Så burde man i teorien også kunne lave musik sammen. Vores holdning er jo, at man ikke bare kan 
smække med døren og sige: Jeg gider ikke det her. Det er der mange, der har gjort, men ikke os. Om 



det er angsten for det ukendte, eller om det er, fordi vi er så stædige, at vi vil have vores forhold til 
at fungere, skal jeg ikke kunne sige«.

Læs også: Jazz Festival Ægtepar kører offpiste i jazzen 

»Der er sikkert mange årsager. Men den stædighed har også fået os til at holde ved musikalsk. Det 
har været meget med at slibe kanter af, men også at acceptere den andens input og sige: Okay, du 
har ret (efter at man har gået og skumlet en hel dag) – vi gør, som du siger«.  
 
Det har været en kamp  
Har du været værre til at bosse end Trinelise?  
 
»Jeg tror, vi bosser på forskellige områder«.  
 
For eksempel ..?  
 
»En helt simpel og meget konkret diskussion har været: Hvad er det for noget musik, Offpiste 
Gurus spiller? Hvad er målgruppen?«.  
 
» Jeg har hele min selvforståelse og mit internationale netværk i jazzen. Det, jeg kan, er at være 
jazzsaxofonist og skrive nogle gode numre. Trinelise gik fra jazzen, fordi hun var så træt af alle de 
soloer – hun gad simpelthen ikke, at det hele handlede om at komme hen til soloen«.

»Hun kommer fra en tradition, hvor fokus er på sangeren, teksten, sangen. Og hvis ikke der lige er 
sang, så er det, fordi vi har brug for at slappe af et øjeblik, så vi kan tage en ny klump tekst, ikke. 
Du kan få otte takters guitarsolo, men det er også alt rigeligt, ikke. Hun synes, vi skulle skære vores 
musik på samme måde. Så det har været en kamp«.  
 
LÆS OGSÅ  
 
»Hun syntes også, at vi skulle forsøge at ramme andre målgrupper og forsøge at komme ud og spille 
andre steder. Helt grundlæggende ville jeg også gerne det, men det har været svært at prætendere, at 
jeg er en anden, end jeg er«.

»Så vi har kæmpet om, hvor meget vi skærer ind til benet i musikken og lader teksten være det hele, 
og hvor meget plads jeg kan få til det, jeg kan, nemlig at improvisere. Det er meget forsimplet, men 
viser meget godt vores positioner. Og det er endt med at blive enormt skarpskåret og klart – og 
vældig meget sig selv«.  
 
iPod’en i bilen  
Jeres arbejdsfordeling har altid været, at du skrev melodien, og så skrev Trinelise en tekst til. Er 
hendes musikalske input og forsøg på at påvirke dig blevet stærkere på det seneste?  
 
»Det må man sige. Hun har været mere ind over i forhold til Offpiste Gurus. Og nu er hun også 
begyndt at skrive det hele. Et af de nye numre, vi spiller, som ikke er med på pladen, er hendes hele 
vejen. Og jeg er begyndt at acceptere det, når hun siger: Kan du ikke lave en melodi til den her 
tekst«.  
 
Er det noget, du har lært at sige, eller føler du det?  
 
»Det startede med, at jeg måtte lære at sige det, og siden er jeg begyndt at føle det«.  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Hvor meget ville være sket, hvis du havde været alene? Det er jo meget almindeligt, at man som ung 
komplicerer – og så bliver man ældre og forenkler.  
 
»Det gør sig også gældende, tror jeg. Cut the crap hører min alder til. Men det, hun hører, påvirker 
også mig. Det er jo hende, der kontrollerer iPod’en i bilen. Der har været en periode, hvor jeg 
lukkede ørene for al musik«.

»Men hun er jo stædig – skal jeg ellers love for. I 90’erne opdagede vi musik sammen, bl.a. 
triphoppen og Portishead. Men så, efter altid at have været meget opsøgende, holdt jeg stort se op 
med at lytte til musik. Mens hun stadig var meget opsøgende. Det blev også lidt en konflikt mellem 
os. Hun kunne ikke forstå, at jeg ikke var mere nysgerrig. Men jeg var bare mere optaget af at søge 
indad, mens hun søgte udad hele tiden og fandt spændende ting ude i verden«.  
 
Hvordan gav det sig udtryk? Kan man komme op og skændes om sådan noget?  
 
»Er du da sindssyg! Ja, det kan man sagtens. Især fordi det også er et tema i vores liv sammen: at 
hun er meget mere udadvendt, opsøgende og nysgerrig, end jeg er. Jeg kan sagtens gå og nusse med 
mine ting og have det dejligt med at være alene lang tid ad gangen«.  
 
Betyder Trinelises musikalske påvirkning, at du komponerer på en anden måde i dag, end du gjorde 
tidligere?  
 
»Helt sikkert. Mine melodier, også dem, jeg skriver til instrumentalgrupper, er helt klart blevet mere 
sangbare. Det med, at musikken skulle være utrolig kompliceret, er jeg for længst vokset fra«.  
 
Respekten  
Kan I bevare professionalismen, når I arbejder sammen?  
 
»Nej, det kan vi ikke, er svaret«.  
 
Fredrik Lundin ler højt.  
 
»Det er også det, der er problemet. Vi prøver virkelig at sige til hinanden: Det der ville du ikke have 
sagt til en af dine kollegaer, nu må du kraftedeme styre dig. Nu må du være lidt mere åben. Vi har 
kæmpet med at bevare en form for professionel distance, men det kan næsten ikke lade sig gøre. 
Ikke for os, i hvert fald«.  
 
Det der med, at man hænger resten af sit liv på en knage, når man går ind i arbejdsværelset ..?  
 
»Nej, det kan man altså ikke rigtig. Men jeg føler, at vi er nået længere. Måske især fordi jeg til 
fulde accepterer, at hun har noget ekspertise, som jeg kan lære af«.  
 
LÆS OGSÅ  
 
Du respekterer det, hun kan?  
 
»Jeg synes jo altid, jeg har haft respekten. Men det er meget muligt, at jeg ikke har været særlig god 
til at vise den«.  
 
Trinelise har bredt sig og øver større indflydelse på melodierne. Går det også den anden vej? 



Interesserer du dig for tekster?  
 
»Trinelise synes ikke, at jeg interesserer mig nok for dem. Jeg elsker at læse bøger, går vældig 
meget op i sprog. Men på en eller anden måde ... og det er virkelig mærkeligt, når jeg er gift med en 
sangskriver, men jeg hører simpelthen ikke efter, hvad der bliver sunget«.  
 
Mine ører fungerer ikke sådan  
Og det kan I godt støde sammen over?  
 
»Ja, det kan vi. Det irriterer hende grænseløst. Men det er ikke ond vilje og mangel på interesse fra 
min side. Mine ører fungerer bare ikke sådan«.  
 
Kan man blive jaloux på den andens succes? Hvis man selv sidder og roder med noget, der ikke 
bliver til noget, og så kommer den anden bragende ind ad døren med armene over hovedet og er 
jublende lykkelig?  
 
»Ja. Ha ha. Ja, det kan være et stort problem. Jeg kan huske et tidspunkt, hvor Trinelise i den grad 
havde gang i den. Det var dengang, hun spillede jazz, og derfor var det ekstra svært for mig. Hun 
spillede med nogen, jeg rigtig gerne ville spille med, og hun fløj rundt i verden og optrådte – mens 
der ikke rigtig skete noget for mig«.

»Der har også været perioder, hvor det ikke rigtig kørte for hende, hvor jeg pludselig havde enormt 
meget at lave, og hvor hun virkelig bestræbte sig på, at jeg ikke skulle føle, at det gik hende på. 
Alligevel kan det jo godt lægge en dæmper på ens glæde. Åh nej, et job til, hvordan skal jeg få det 
sagt? Men det er blevet meget nemmere, efter at vi er skiltes genremæssigt. Nu har vi forskellige 
succeskriterier«.  
 
Hviler ikke på laurbærrene 
Hvordan har du det med de roller, I hen ad vejen har fået i forhold til hinanden?  
 
»Utrolig godt. Og stenalderagtig som jeg er, mener jeg, at vi nu har den perfekte balance. Men jeg 
kan godt forestille mig, at Trinelise gerne ville udvikle endnu mere på det«.  
 
Hvad er Trinelises styrker og svagheder?  
 
»Orv, det kunne du godt lige have forberedt mig på. Øhmm, tingene griber lidt ind i hinanden, både 
de gode og de dårlige. Hun er så nysgerrig, udadvendt og fuldstændig frygtløs over for mange ting i 
livet. Hun insisterer på aldrig at gå i stå og hele tiden at udvikle sig og sine omgivelser. Det kan på 
den anden side også være anstrengende, fordi man aldrig får lov at hvile på laurbærrene. Men der er 
ingen tvivl om, at det er godt for mig at være sammen med hende, fordi jeg er rigtig god til at 
vegetere«.  
 
Og bagsiden af medaljen?  
 
»Hun har svært ved at lægge dårlige ting fra sig. Hun er værre, synes jeg, til at slæbe rundt på en 
rygsæk fyldt med gamle hangs, end jeg er. Har måske noget at gøre med, at hun er en meget 
udadvendt og emotionel person. Eller også er det bare en kvindeting«.  
 
Vi er begge sindssygt stædige 
Dine styrker og svagheder?  
 
»Jeg mener, at jeg har en ro og langsomhed, som kan være god som kontrast til hendes 



fremadstormen. Vi er begge to sindssygt stædige, men min stædighed handler meget om, at nogle 
ting er gode, som de er, og man ikke nødvendigvis skal flyttes et andet sted hen«.  
 
If it works, don’t fix it?  
 
»Ja. Det skal holdes i live, det skal ikke stagnere, men det skal ikke nødvendigvis flyttes et helt 
andet sted hen«.  
 
Og bagsiden af det?  
 
»Er netop, at tingene kan gå hen og stagnere. Men en af mine styrker er også min evne til at slippe 
arbejdet og sætte pris på at holde fri«.  
 
Det er jo ikke uvæsentligt i forhold til jeres to børn.  
 
»Netop. Jeg tror, det er ret vigtigt for Trinelise, at jeg tvinger hende til at holde weekend og ferie en 
gang imellem. Det bliver så til nogle kompromiser, hvor hun får lov til at arbejde lidt i ferien også. 
Ellers bliver hun helt kulret«.

»Da vi mødte hinanden, havde Fredrik allerede en karriere kørende. Så verdensordenen var, at det 
var ham, der var den store komponist, og jeg var sangerinden. Da vi skulle lave den første plade, var 
det også hans musikalske vision, vi førte ud i livet. Jeg skrev teksterne, og han skrev musikken, og 
det var ligesom det«, siger Trinelise Væring.

Fredrik Lundin

Født i København i 1963, opvokset i Helsingør.

Fredrik Lundin begyndte at optræde på den danske jazzscene som stor teenager i begyndelsen af 
1980’erne. Han pladedebuterede i 1986 med 'Twilight Land' og har siden medvirket på adskillige 
album, både med egne og andres orkestre.

Han spænder vidt – fra den 'traditionelle' moderne jazz til det mere bluesprægede, som f.eks. på 
Lundins to udgivelser med sit Overdrive-orkester. Seneste har han spillet sammen med sin gamle 
makker, den svenske trommeslager Peter Danemo.  
 
 
 
Fredrik Lundin er på Copenhagen Jazz Festival med Jan Kaspersen Quintet, Jonas Johansen Move, 
Marilyn Mazur Group og Silhouette.

__________________________________

At være et par

Trinelise Væring og Fredrik Lundin har privat dannet par i snart 25 år og arbejdet sammen næsten 
lige så længe.

Deres første fælles album var det jazzede 'People Places Times & Spaces' fra 1993.



Det blev fulgt op med det tangoinspirerede 'Desde el Norte' (1997). I 2010 udkom så det første 
album med Lundin og Værings nuværende fælles band Off Piste Gurus. Gruppens musik er rocket, 
sangene er enkle og melodiske, men også med klare jazz-overtoner.
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Vis mere 
 
 
Var du jaloux på Fredrik – på det, han kunne og havde?  
 
»Jeg ville gerne nå derop, hvor han var. Men så længe, vi havde vores pladser i hierarkiet, så længe, 
det var intakt, var det nemmere. Jeg er i høj grad et konkurrencemenneske, og jeg syntes, det var 
møgirriterende, at han hele tiden var to skridt foran. Men det var også ansporende. Jeg ville være 
sikker på, at tingene ikke bare foregik hen over hovedet på mig. Det grumser så til, som tiden er 
gået. Og i virkeligheden er det blevet sværere«.  
 
Fordi ...?  
 
»Fordi nu er det ikke, som jeg ser det, særlig indlysende, at jeg ikke skal til fadet rent 
kompositorisk. For jeg har jo skrevet alle mine egne numre siden. Da vi mødte hinanden, da syntes 
jeg, at Fredrik var det mest musikalske menneske i hele verden. Det synes jeg sådan set stadig. Nu 
er der bare nogle ting, jeg ved bedre. Fordi nu er jeg på en anden boldgade, og den er ikke Fredriks 



hjemmebane. Det, Fredrik ved allermest om, er måske ikke det, jeg skal bruge«.  
 
»Derfor spiller vi heller ikke så meget sammen i min musik. Fordi dér skal der ikke være 
saxofonsoloer. Det skal der ikke«.  
 
»Men jeg vil egentlig gerne have ham involveret. For det er vigtigt, tror jeg. Som bolværk mod, at 
alt bliver mere og mere individualiseret. Der skal være noget, der samler i sådan et langt liv«.  
 
Og I kan så spille sammen. Men en advokat og en skolelærer ...?  
 
»Deres fælles projekt er måske, at de har købt et sommerhus, de skal sætte i stand. Offpiste Gurus 
er vores måde at sætte sommerhus i stand på. Og vi er meget stolte af vores fælles projekter. Det 
gode er, at vi ikke kunne have lavet dem med andre. Fredrik havde ikke kunnet opstøve en 
tekstforfatter, der var så dygtig til at gå ind i hans melodier og fylde dem ud og blive hans stemme«.

»Og jeg havde ikke kunnet finde en musikalsk partner, hvis univers jeg føler mig så meget hjemme 
i, og som også var så villig til at gå ind på mine ideer«.  
 
»Det dårlige er, at vi er møguprofessionelle, når vi samarbejder. Derfor er det rimelig 
anstrengende«.  
 
Et langt synderegister 
Hvordan? Sådan helt konkret?  
 
»Man er mere skamløs, end når man er sammen med fremmede mennesker. Man respekterer deres 
grænser og tænker: Den tager vi senere, og så får de selv lov til at justere. Man er mere pædagogisk. 
Det er meget svært at være pædagogisk sammen med en, man har kendt i mange, mange år«.  
 
Trinelise Væring ler.  
 
LÆS OGSÅ  
 
Så der er en meget direkte tone, når I samarbejder?  
 
»Ja. Vi prøver at tage os sammen, ikke. Men man har som par et langt, langt synderegister, det kan 
man jo ikke bare lægge væk ved kældertrappen og så gå herned helt rene«.  
 
Man tager alle dagliglivets skærmydsler med ind i samarbejdet?  
 
»De hænger jo ved, ja. Derfor har vi bedst af nogle gange at arbejdsdele lidt. Det er sjældent, at vi 
sidder samtidig ved klaveret. Men det sker. Og meget på min insisteren. For nu vil jeg have lov at 
lave nogle af mine ting, du ved«.  
 
Tromler han?  
 
»Njahh, han er jo vant til ...Jeg tror, at i sit hjerte synes han, at han ved bedst. Men det synes jeg jo 
ikke altid«.  
 
Intuitiv 
Hvad er dine styrker som musiker, og hvad er Fredriks?  
 
»Fredrik er meget harmonisk orienteret. Han laver en masse numre, som skifter toneart. Det 



interesserer ikke mig så meget. Jeg kan egentlig godt lide numre, der ikke skal så meget omkring 
rent harmonisk. Og så betyder teksterne virkelig noget for mig«.  
 
Hvad er de store forskelle på jeres karakterer? Ligner I hinanden?  
 
»Nej. Ha, ha. Det gør vi ikke. Vi har meget forskelligt tempo. Hvilket også gør det lidt svært at 
arbejde sammen. Når Fredrik arbejder, så ved han, inden han går i gang, hvordan nummeret skal 
lyde. Jeg skriver meget mere i blinde, altså melodien, ikke teksten. Jeg aner ikke, hvilke akkorder 
jeg bruger, før jeg skriver dem ned til sidst. Jeg er meget mere intuitiv, tror jeg«.  
 
Pause.  
 
»I resten af livet ... der er jeg faktisk meget struktureret, og han er mere ustruktureret, synes jeg. 
Ha«.  
 
Det er dig, der husker, at regningerne skal betales?  
 
»Ja. Og Fredrik, der betaler dem. Fordi jeg siger, det skal gøres. Det er lidt mig, der er 
arbejdslederen i hverdagen«.  
 
Når der opstår konflikter i jeres samarbejde, er det så ikke bare arbejdslederen Trinelise, der stikker 
snotten for langt frem?  
 
»Narrhh ... nej, det er det ikke. Og vi sidder jo ikke og skændes over at skrive musik. Man kan bare 
ikke få sine ting igennem, som hvis man havde arbejdet alene. Men når det så oven i købet er en, 
man kender enormt godt, så bliver det måske hurtigere sådan .. arhh, kom nu-agtigt«.  
 
Melodi og tekst  
Er I bevidste om, hvordan I får hinanden til at yde det bedste? Ved du, hvad du skal gøre for at få 
Fredrik til at være bedst mulig?  
 
»Ja. Men det er ikke altid, vi er så gode til at føre det ud i livet. Jeg tror, at begge tænker, at nu skal 
vi ... Men det går faktisk bedst, når vi giver hinanden definerede opgaver: Gider du prøve at lave et 
b-stykke til det her, så kan jeg godt lave den her tekststump lidt om«.  
 
Du løser et problem, han løser et andet.  
 
»Ja. Derfor fungerer det skidegodt, når Fredrik skriver melodien, og jeg skriver teksten. Så er der 
ikke noget at skændes om. Men hvis vi nu skulle løse en opgave for en tredjepart, ville vi være 
tvunget til at gå mere professionelt til sagen«.

Hvis I skulle skrive en sang til Melodi Grand Prix ...?  
 
»Ja, men det ville Fredrik ikke være med til«.  
 
Latter.  
 
Helt lavpraktisk: Er I gode til at sige: Nu laver Trinelise sin plade, nu skal hun have fred i de næste 
måneder, mens Fredrik passer hus og børn?  
 
»Jahhhhh ... det synes jeg egentlig godt, man kan sige, vi er ...«.  
 



Nu skal du være ærlig ...  
 
»Ja, ja«.  
 
Det filer vi på hele tiden  
For som du selv siger: Det er jo tit kvinderne, der er forretningsfører i familierne. Kan du godt 
slippe den rolle, hvis du er i gang med et projekt?  
 
Pause.  
 
»Altså ... det er jo lidt mærkeligt, det der med, at man skal være meget almoderlig og uselvisk i 
forhold til sine børn, og samtidig meget selvisk i sin karriere. Men hvis du spørger mine veninder, 
så tror jeg, at de vil sige, at jeg er rigtig god til at sætte grænser og sige: Nu er det mig. Jeg tager tit 
væk fra familien i fire-fem dage for at arbejde. Men det koster også lidt. Fordi Fredriks liv fylder 
meget. Men han er nu også god til ... vi gør det så godt, vi kan, vil jeg sige«.  
 
Er det mere legitimt for Fredrik at melde sig ud af familien for at arbejde?  
 
»Nej, det er ikke mere legitimt. Han skal bare flere ting, fordi han spiller i alle mulige andre 
menneskers orkestre. Og så kan det ikke nytte, at når han kommer hjem fra en turné og har travlt 
med noget andet. For jeg har en forventning om, at han tager over, når han kommer ind ad døren, og 
at nu er det mig, der kan arbejde til klokken seks og gå ned igen klokken otte, når vi har spist. Det 
filer vi på hele tiden«.

»Efter at vi har fået børn, er tid blevet en knap ressource. Og det har vi da skændtes utrolig meget 
om – ting, der ikke var skrevet ind i kalenderen, du ved. Fredrik er til gengæld bedre til at holde fri. 
Juleferie – han synes, det er skønt. Jeg kan godt lide lange weekender, men overhovedet ikke ferier. 
Sidste sommer, hvor vi havde 14 dage i sommerhuset – jeg var hjemme og arbejde tre dage hver 
uge«.  
 
Er der en kreativ kraft i at støde sammen?  
 
»Ja. Og når vi er så stolte over de ting, vi har lavet sammen, er det måske også, fordi vi har kæmpet 
og fundet en god løsning. Man er jo altid stolt, når man har været igennem en hård proces, og det er 
lykkedes«.  
 
Et filter 
Når I arbejder sammen, kan I så godt sige til hinanden: Det, du har lavet der, det er bare ikke godt 
nok?  
 
»Jahh ... jeg ville bare ikke sige det på den måde. Det vil være noget med, at hvis han har skrevet et 
nummer, jeg skal skrive tekst til, men som jeg ikke er så vild med: Hov, det nåede jeg ikke lige til 
denne gang.  
 
Så når der efter tre måneder ikke er skrevet en tekst til hans melodi, så ved han godt, hvad det 
handler om?  
 
»Ja. Så tager han den bare med over i et instrumentalt band«.  
 
Men I siger det ikke direkte til hinanden?  
 
»Vi redigerer jo undervejs. Kan man ikke tage den her linje ud? Eller få lidt ro på her?«.  



 
Så I har alligevel et filter. En pædagogisk måde at omgås hinanden på?  
 
»Selvfølgelig. Vi prøver at tage os sammen. Det er bare umuligt at være professionelle hele tiden«.  
 
Harmonisk overskud  
Du skriver musik. Men Fredrik skriver ikke tekster?  
 
»Overhovedet ikke. Og han gider heller ikke rigtig. Han læser ellers virkelig meget, både aviser og 
bøger. Så det sårer mig egentlig lidt, at han kan finde på at sige, når han har hørt en sang 30 gange: 
Gud, er det det, du mener«.  
 
»De tekster, jeg har skrevet til hans musik, er han meget optaget af. Og der er også nogle melodier, 
der har en særlig betydning for ham på grund af teksten. Men ellers er det ikke noget, der betyder 
noget for ham. Det var også derfor, jeg skiftede genre: Teksten betyder traditionelt ikke så meget i 
jazz«.  
 
Hvad er du blevet bedre til ved at arbejde med Fredrik?  
 
»Jeg har fået meget mere harmonisk overskud. Jeg har skrevet nogle af mine bedste tekster til hans 
ting, hans musik har en anden farve. Min er ikke særlig bluesfarvet. Overhovedet, faktisk. Og så det 
der med, at overliggeren hele tiden lå meget højt, dengang vi var unge. Han var så dygtig, og hvis 
jeg ville være med, så måtte jeg bare få fingeren ud og se at komme i gang. Og hvis jeg ville præge 
musikken, måtte jeg skrive noget til mit eget band for at få den hybrid, jeg gerne ville have«.  
 
Jeg ser lige en film ...  
Hvordan håndterer I perioder, hvor den ene har succes og den anden knap så meget?  
 
»Jeg har været meget kreativ de seneste fire år og er det stadigvæk. Det sprøjter ud af mig, og det 
tror jeg, han synes er lidt anstrengende. Også fordi han måske har haft en periode, hvor han ikke 
lige vidste ... jeg tror, han er lidt i et vadested lige nu. Men bortset fra nogle perioder har det altid 
været Fredrik, der har haft flest job. Det har jeg måttet indstille mig på, og det har da været 
irriterende. Derfor er det også vigtigt at lave noget sammen, så jeg kan hvile lidt i det«.  
 
»For ti år siden syntes jeg, at det var anstrengende at kæmpe om, hvem der var kunstneren i 
familien. Nu har tingene fundet et leje, hvor vi begge to har lov at være det. Jeg tænkte, at hvis nu 
jeg havde været gift med en helt anden, så havde det været mig, der bare var det store vidunder. 
Sådan er det jo ikke, når man er to kunstnere sammen«.  
 
»På den anden side ville det også være svært at være gift med en, der ikke fattede, hvad man lavede. 
Så havde det måske fyldt mindre«.  
 
»Fredrik synes faktisk, at musikken fylder for meget i mit liv, fordi jeg er så optaget af det lige nu. 
Han gider ikke snakke om det nogen gange. Jeg sidder lige her og ser en film, siger han, mens jeg er 
oppe at køre på et eller andet. Typisk, tror jeg«.


