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vatorium som den eneste pige i min klasse.
Jeg nåede dog kun et enkelt år, inden
min karriere tog fart, og jeg måtte vælge,
fortæller Nanna Øland Fabricius.

Det er typisk mobiltelefonen, der fanger
de spontane lyde. Den er altid ved hånden
og nem at bruge. Når hun går rundt i New
York, åbenbarer der sig nærmest en symfoni
af lyde.

- Hvis jeg går forbi en byggeplads, er
der den ene oplagte trommelyd efter den

anden at lade sig inspirere af. Jeg kan
også godt lide jordnære lyde, der skaber et
miljø omkring sangene. Men det skal ikke
være sådan, at publikum forsvinder ind i
detaljerne, når de hører min musik. Det
skal bevare et fokus og have et holdepunkt i
sangen. Hvis lydene distraherer, er mit pro-
jekt mislykkedes, konkluderer Nanna Øland
Fabricius.

De hvide nætter
I New York er der aldrig helt stille. Hvis ikke
man passer på som selvbestaltet lydind-

fanger, kan man ende med at miste jord-
forbindelsen.

Det skrev Nanna Øland Fabricius en sang
om, tre uger efter hun var flyttet til Brooklyn
fra København.

- ”White Nights” handler netop om, at
man aldrig får ro. At der konstant er noget,
der holder en oppe og tændt. Der er altid
noget at forfølge og noget, man ikke vil gå
glip af. København er jo nærmest en stille
oase sammenlignet med New York, beskriver
Nanna Øland Fabricius.

De mange lyde fik efter noget tid en
nærmest mytologisk betydning for hende.
Fra at være meget industrielle, hårde og
kyniske bylyde vendte hun det om og gjorde
dem til noget drømmende og blødt.

- Pludselig var politisirenerne sirenerne
på havet, som lokkede sømændene, forklarer
Nanna Øland Fabricius og remser omkvædet
op: ”There is no silence. I will keep following
the sirens”.

Vil forsørge sig selv
Den 26-årige danske sangerinde spås af
mange at få et gennembrud i USA. Altså et
af den slags islandske Björk fik for mere end
årti siden. Med optrædener i Late Show med
David Letterman, store omtaler i de største
aviser og koncerter på en lang række promi-
nente spillesteder tyder det på, at spådom-
men ikke er grebet ud af den blå luft. Nanna
Øland Fabricius ved dog ikke helt, hvordan
hun er nået så langt. Men hun erfarer, at der
skal kæmpes overordentligt hårdere for at
skille sig ud i USA end i Danmark.

- I Danmark får musikere masser af
støtte, gratis uddannelse, Koda-penge og
legater. Der er et godt fundament for meget
tidligt at skabe sig en sund karriere. Selv
som lille upcomingnavn får man god service
på spillestederne og altid sin tarif. Det kan
gøre danske musikere forvænte og betyde,
at de bukker under, når de skal sove i en
varevogn et helt år, ikke have en krone på
lommen og fysisk være helt ude på kanten
uden at få noget igen det første lange stykke
tid, forklarer Nanna Øland Fabricius.

For hende betyder det ikke noget med

de små tilbagebetalinger for de enkelte job
undervejs på rejsen. Det handler om at opnå
det, hun gerne vil i det lange løb. Hvis hun
skal spille gratis et helt år for at nå det, gør
hun det gerne.

- Mit langsigtede mål er at kunne
forsørge mig selv 100 procent og gøde min
egen musikalske karriere med egne midler.
Ikke at være afhængig af at være opvarming
for andre kunstnere eller modtage støtte. At
spille en kæmpe turné som hovednavn og
sørge for, at mit band får gode forhold, og at
alle mine kreative idéer kan føres ud i livet.
Det tager lang tid og ekstremt hårdt benar-
bejde, forventer Nanna Øland Fabricius.

Kan blive et lorteliv
Heldigvis har Nanna Øland Fabricius ikke
bare gode ben efter en karriere som bal-
letdanser. Hun har også ben i næsen.
Det betød, at hun ikke lod sig dupere, da
hun stod i studiet med én af USA’s mest
omtalte producere, Pharrel Williams fra
producerteamet The Neptunes og gruppen
N.E.R.D. Han ville gerne tromle hen over den
danske sanger og give hende et udtryk, som
slet ikke tiltalte hende.

- Jeg er overbevist om, at min danske
baggrund gjorde udslaget. Vi er opdraget
til, at man gerne må kræve noget. Jeg tror,
det er rigtig sundt i den her branche, at
man ikke er føjelig, og at man står inde for
det, man laver. I Danmark er det en del af
kulturen, at vi alle er lige. Sådan er det ikke
i USA, derfor kom det sikkert lidt bag på
Pharrel Williams, at der kom en total ukendt
pige, der ikke snakkede ham efter munden,
klukler Nanna Øland Fabricius.

Det er essentielt for hende, at hun kan
stå inde for alt, hun skaber.

- Det er mig, der skal stå på scenen nat
efter nat resten af mit liv og synge den sang,
jeg indspillede sammen med Pharrel Wil-
liams. Det er mig, der i interview efter inter-
view skal forklare, hvad den sang betyder for
mig. Hvis ikke den betyder nok, eller jeg
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Nanna Øland Fabricius’ mormor bor i
Ringe, og hele Nannas barndom tilbragte
hun vinter-, påske- og efterårsferierne på
Fyn med sine fætre og kusiner.

Nede hos ”Besse” måtte de gøre alle
de ting, de ikke måtte derhjemme. De
måtte stå op midt om natten og spise
ymer med drys og lave skattejagt i kvar-
teret. De lavede mystiske danseopvis-
ninger og gymnastikprogrammer, som de
fremførte for den måbende familie hver
morgen.

- Det var én stor leg, og Fyn står sta-
dig som et fristed for mig. Et paradis, som
jeg altid har haft et idyllisk billede af,
fortæller Nanna Øland Fabricius.

Hun kalder sig selv for ”utæmmet”
som barn og mindes især en rejse over
Storebælt med ”den gamle færge”, hvor
hendes kusine var blevet søsyg. Nanna
gik op til kaptajnen og improviserede en
akrobatisk dans, der endte med, at hun
stod på hovedet for ham. Efter at have
set hendes optrin, forbarmede han sig
over dem og gav dem en taxi fra Nyborg
til Ringe, så de ikke skulle køre i bus hele
vejen.

- Den historie har jeg vist aldrig fortalt
før, siger Nanna Øland Fabricius, der også
har brugt flere sommerferier på højskole
i Oure, hvilket har underbygget hendes
sentimentale forhold til Fyn.

Et utæmmet, legesygt barn
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kan stå inde for den, bliver det et lorteliv,
konstaterer Nanna Øland Fabricius tørt.

At skabe sin egen kunstneriske integritet
er ikke sket fra den ene dag til den anden.
Det var en proces, Nanna Øland Fabricius
gennemgik i al ubemærkethed i sin vester-
brolejlighed gennem flere år. Efter at hendes
balletdrømme var skudt ned, var der ingen
forventninger til hende, da hun begyndte at
”rode med musik”, som hun kalder det.

- Der var ingen, der havde en mening om
det i lang tid. Det var rigtig vigtig for mig,
at jeg i så lang tid fik lov at være uspoleret
og uden andres kritiske øjne og ører kunne
dykke ind i min egen verden. Først lang tid
senere begyndte min kæreste og familie at
forholde sig til det, og de gav mig indtrykket
af, at jeg måske havde et talent for at synge
og skabe musik, fortæller Nanna Øland
Fabricius ydmygt.

At turde gå skridtet videre og stille sig
op foran et publikum krævede enorm styrke.
Men det føltes rigtigt, da det skete.

- Jeg har altid følelserne uden på tøjet.
Hvis noget ikke føles rigtigt, græder jeg. Det
slår aldrig fejl. Jeg er ekstremt følelsesmæs-
sigt involveret i de ting, jeg gør. Hvis ikke det

føles rigtigt, er det fysisk umuligt for mig at
stå det igennem.

Ingen vidner
Nanna Øland Fabricius har svært ved at
beskrive sig selv som teenager. Længe sid-
der hun og søger efter de rigtige ord. Da hun
finder dem, ender de med at lyde som en
politisk kommentators analyse.

- Det er vanskeligt for mig at forklare,
hvordan jeg var, da jeg ikke har mange vid-
ner, der kan af- eller bekræfte det. Jeg flyt-
tede til Stockholm helt alene som 16-årig og
boede der tre år. De fleste af de mennesker,
jeg kendte dengang, er forsvundet ud af mit
liv. De tre år, der for mange er de vigtig-
ste i hele deres liv, fordi man finder ud af,
hvem man er og hvem, man vil være venner
med resten af livet, er et sort hul for mig,
begrunder Nanna Øland Fabricius.

Netop fordi hun var så ung og sårbar,
gjorde det hende ekstremt disciplineret.

- Jeg vidste, at hvis noget gik galt, ville
det gå helt galt, fordi jeg var mutters alene.
Jeg havde ikke noget at falde tilbage på,
hvis jeg lavede rav i den eller kom i dårligt
selskab. Jeg skulle altid redde mig selv og
forsøgte at undgå at komme i situationer,
hvor jeg bragte mig selv i fare. Jeg blev van-

vittigt ansvarsbevist og kontrolleret. Det var
meget ensomt på mange måder, hvilket har
forberedt mig på det liv, jeg lever nu. Men
ellers var jeg et typisk balletbarn med knold
i nakken og meget korrekt, erindrer Nanna
Øland Fabricius.

Når hun ser tilbage, var hun en helt
anden person dengang. En person, der
sorterede sit tøj efter farve og var pedantisk
på en måde, hun slet ikke kan overskue i
dag, hvor hele hendes liv er pakket ned i en
kuffert.

- Min kuffert ligner et bombekrater, og
nu har jeg det faktisk bedst, når alt omkring
mig er lidt kaotisk. Det giver mig en indre ro,
understreger Nanna Øland Fabricius.

I Stockholm ville hun ud over at blive
en bedre balletdanser bevise over for sine
forældre og sig selv, at hun var ansvarlig for
sin egen succes eller fiasko.

- Jeg ville vide med mig selv, at hvis
der skete noget godt, havde jeg gjort mit
bedste. Skete der noget dårligt, havde jeg
fejlet. Det var den ultimative test, der lærte
mig at analysere situationer og stole på min
intuition langt mere end mine jævnaldrende
skulle. Jeg kunne udelukkende stole på min
mavefornemmelse i nuet og havde aldrig
muligheden for at diskutere noget over mid-

dagsbordet med mine forældre, fortæller
Nanna Øland Fabricius.

Hun ser stadig sine forældre yderst sjæl-
dent. Senest måtte hun melde afbud til sin
mors 60-års fødselsdag. Men det er med
forældrenes accept, at hun forfølger drøm-
men, mens den er inden for rækkevidde.

- Jeg har et utrolig godt forhold til mine
forældre. Jeg har haft den bedste barndom
og fået den bedste opdragelse, man kan
få. Men jeg har en nomade gemt i mig, der
betyder, at jeg ikke kan være det samme sted
for længe ad gangen. Selv når jeg gerne vil
blive. Der er noget usynligt, der trækker i
mig og hiver mig bort, uanset om jeg græder
som pisket.

Sover med et marsvin
Som hendes liv ser ud lige nu, er Nanna
Øland Fabricius mest lykkelig, når hun står
på scenen, og alt går op i en højere enhed.
Eller når hun kæler med dyr ...

- Jeg er et meget simpelt menneske, der
skal have god mad, være i nærheden af dyr
og høre god musik. Så er jeg utrolig glad, ler
Nanna Øland Fabricius.

Hendes danske kæreste er også en del af
regnestykket, og det kræver en stor portion
tålmodighed og respekt fra begge parter at
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holde forholdet på ret køl.
- Heldigvis er min kæreste selv kunstner,

så han ved, det indimellem kræver, at man
holder gryden i kog. Jeg vil ikke påstå andet,
end det er sindssygt svært at turnere flere
måneder i USA, mens han er i Danmark.
Men jeg elsker ham ubegribelig højt og ved,
at giver jeg slip, finder jeg aldrig en som
ham. Det skal fungere, selv om jeg oftest
sover med en marsvinbamse og ikke ham,
fortæller Nanna Øland Fabricius.

Hun ved, at han er klar over, hun følger
et kald. At leve drømmen ud er ikke noget,
hun vælger at gøre. Det er den, hun er.

- Heldigvis lader min kæreste mig være
den person. Lige så vel som jeg lader ham
være den, han er. Det er absolut ikke en dans
på roser hele tiden, men kunsten er en ind-
groet del af os begge to, så det skal kunne
fungere, pointerer hun bestemt.

Ikke noget skalkeskjul
I sangen ”Human” synger Oh Land om ikke
at være perfekt. Umiddelbart kan det være
svært at udpege ting, den 26-årige dansker
burde ændre. Men hun har selv en lang liste
med forslag.

- Puha, hvor skal jeg begynde? Nogle
gange kunne jeg godt være lidt mere jord-

nær og praktisk. Jeg glemmer min telefon et
eller andet sted en gang om ugen. Smadrer
ting. Låser mig ude gang efter gang. Den del
kunne jeg rigtig godt tænke mig at ændre.
Men jeg tror desværre ikke, det er muligt,
da min far er på præcis samme måde. Det er
genetisk bestemt. Derudover ville jeg gerne
undgå at såre mennesker, jeg elsker. Men
det er desværre ikke noget, man kan undgå
at gøre gennem livet. Og man kan ikke gøre
det, jeg gør lige nu, uden at såre og svigte.
Det har været en af de hårdeste erfaringer.
Det første år brændte jeg fingrene mange
gange, selv om det aldrig har været min
intention.

Nanna Øland Fabricius bliver herefter
bedt om at forklare, hvorfor hun bruger
så meget energi på sit visuelle udtryk på
scenen, der omfatter englelignende rober,
indianerdragter og masser af store, hvide
balloner.

- Jeg går efter at lave et show, der ræk-
ker ud over det sædvanlige. Jeg prøver at
lave noget anderledes, som gerne skulle
fuldende koncertoplevelsen med Oh Land.
Den koncert, jeg gav i går, er ikke det bedste
eksempel, da alle ballonerne sprang lige
inden koncerten. Én af dem eksploderede,
og den tog de andre med i en kædereaktion,

ærgrer Nanna Øland Fabricius sig efter at
have brugt en del tid og lungekraft på at
puste dem op.

Hun sætter sin lid til, at publikum aldrig
har haft hendes ekstravagante sceneshow
og påklædning mistænkt for at være et skal-
keskjul for manglende talent.

- Så længe de ikke tænker, jeg forsøger
at camouflere, jeg ikke kan synge. Derfor
tilstræber jeg at skabe en balance, hvor man
både fornemmer, at jeg er en dygtig sanger
og en ferm performer, forklarer Nanna
Øland Fabricius.

Fastlåst identitet
Mange udenlandske medier vil gerne sælge
historien om modellen, der pludselig blev
sanger. Men den historie er usand. Sta-
digvæk.

- Jeg kan godt forstå, det kunne være
en god historie, men jeg har aldrig været
model. Jeg er musiker. Og hvis det over-
rasker nogen, at jeg rent faktisk kan synge,
er det da godt, det går den vej. For alt det
visuelle er affødt af musikken. Det går
aldrig den modsatte vej, betoner Nanna
Øland Fabricius.

Hun har ikke den der tegneserieopfat-
telse af sig selv, som mange musikere har

for øjeblikket. Der er en tendens til, at man
skal være kendt for at være hende med det
blå hår og de røde sko. Nanna Øland Fabri-
cius er slet ikke interesseret i at skabe så
fastlåst en identitet. Tværtimod. Hver gang
folk begynder at kategorisere hende, får hun
lyst til at ændre sit udseende eller fremto-
ning.

- Det er farligt, hvis man begynder at se
sig selv som et produkt. Det er det, jeg gør,
der er produktet. Ikke mig. Jeg vil slå igen-
nem med min musik og ikke mit udseende.
Jeg er bare formidleren, næsten undskylder
Nanna Øland Fabricius.

10 år som nomade
Onsdag er blevet til torsdag. New York
er blevet til Washington DC. Efter fem ti-
mers kørsel vælter en fortumlet og klatøjet
Nanna Øland Fabricius ud af bandets hvide
varevogn. Der er ikke penge til at flyve, så
de kører fra spillested til spillested med alt,
hvad det indebærer af fosterstillinger på
fyldte sæder og et indeklima, som kan slå
fluer ihjel.

Der skal mere til at slå Nanna Øland
Fabricius omkuld. Efter kort tid stråler hun
som en nypoleret diamant.

- Ej, det er mine yndlingskager. Dem har
jeg glædet mig til, siden jeg spillede her
sidst. Det er faktisk lidt skræmmende, at jeg
begynder at optræde på steder, jeg allerede
har været på, udbryder Nanna Øland Fabri-
cius, da hun træder ind i backstage-området
på 9:30 Club.

Hun sparker sine flade sko af og sætter
benene over kors i en rød lænestol, hvor et
væld af amerikanske stjernemusikere har
siddet før hende. Langt væk fra deres fami-
lier på tilsyneladende uendelige turnéer.

10 år som nomade kræver sine ofre.
Nanna Øland Fabricius ved godt, hun ikke
kan leve resten af sit liv sådan. Indimellem
forestiller hun sig selv på en øde gård
omgivet af en hulens masse dyr. Den tanke
kan hun godt lide.

- Det er en utopisk drøm at gå og
betragte planterne gro. Mit billede af det
perfekte liv. Men det liv kræver også mod.
At bo på landet helt alene ser jeg faktisk
som en større udfordring end at spille foran
mange millioner amerikanske tv-seere i
Late Show med David Letterman. Men jeg
har en drøm om at slå mig ned engang, selv
om min tourplan de næste to år er booket
fuldt ud, konstaterer Nanna Øland Fabri-
cius, mens hun nulrer spidserne i sit lange,
blonde hår for derefter at forme det til en
knold i nakken.

Lidt af balletpigen er der stadig tilbage.

Forstående familie
At leve i en kuffert giver underskud på ven-
nekontoen. I dag har Nanna Øland Fabricius
meget få helt tætte relationer. Én af dem
er hendes barndomsveninde, som hun har
holdt stædigt fast i siden børnehaven.

- Vi gik til fritidsaktiviteter sammen, i
samme skole og flyttede sammen, da jeg
kom hjem fra balletskole i Stockholm. Hun
er lige blevet mor, så det sætter lidt vores
vidt forskellige liv i perspektiv. Derudover
er min søster og min kusine to af mine tæt-
teste venner. Jeg er ikke typen, der ringer
hjem hver anden dag. Der kan sagtens gå en
måned imellem. Når dagene flyder sammen,
kan en måned forsvinde, nærmest uden man
bemærker det. Det kan være svært at for-
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BagnavnetOhLandgemmerNannaØland
Fabricius sig.
Huner fødtden 2.maj 1985 i København.
Hunerdatter af operasangeren Bodil Øland og kompo-
nisten Bent Fabricius (ikke hammed ”Alley Cat” og
”Matador”, red.)
Hunsatsede på en karriere somballerina indtil 2004,
hvor en rygskade satte en stopper for karrieren.
Hundebuterede i 2008med albummet ”Fauna”.
I 2009modtoghun kronprinsparrets ”Stjernedryspris”
og blev nomineret til ”P3 Talentet” og ”Årets nye danske
navn” vedDanishMusic Awards.
Imaj 2009 skrev hun kontraktmed det amerikanske
pladeselskab EpicMusic.
Imarts 2011udkomalbummet ”Oh Land”, der for alvor
fik publikumog pressens øjne op for den danske sanger.
I dagborhun i Brooklyn-bydelenWilliamsburgmed sin
danske kæreste Eske Kath, der er billedkunstner og netop
har udsmykket kronprinsparrets nye bolig i Frederik VIII’s
palæ påAmalienborg.
2. september spiller hun sin første koncert nogensinde
på Fyn påAlbani-bryggerierne til Albani Live 2011
i samarbejdemed KapowConcerts.
www.ohland.com

OhLand

Efter koncerten giver Nanna Øland Fabricius
sig god tid til at snakke med fans og blive

fotograferet sammen med dem.
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klare og retfærdiggøre, indrømmer Nanna
Øland Fabricius.

Hun er derfor taknemmelig, når hendes
familie venligt foreslår, at hun ringer hjem
lidt oftere.

- Det betyder, de ikke er ligeglade og
savner mig. Det varmer. Der er ikke noget,
der gør mig mere ked af det end at såre
andre og være skyld i, at de driver væk. Men
heldigvis kæmper mine venner hårdt for at
bevare venskabet, hvilket jeg er lykkelig for,
understreger Nanna Øland Fabricius.

Hun er til gengæld træt af, at hendes
succes og liv ofte bliver romantiseret. For
selv om bifaldet er øredøvende på scenen,
er larmen fra varevognens monotone motor
knap så behagelig i længden.

- Jeg føler mig utrolig heldig over at
gøre det her, men på forhånd kan man ikke
forestille sig, hvordan det er at sove et helt
år på hårde bagsæder eller lortesenge på
kummerlige hoteller. Jeg tror, det er ligesom
med fødsler. Hvis man ikke har prøvet det,
aner man simpelthen ikke, hvor fysisk og
psykisk udkørt, man bliver, gætter Nanna
Øland Fabricius.

Manipulerende hyæner
Hun er også på vagt over for branchens
hyæner, der forsøger at få del i byttet, selv
om de ikke har været med til at fange det.
Der er et utal af mennesker, der hele tiden
prøver på at påvirke hende. Kræver at få del
af succesen, selv om de på ingen måde har
været med til at skabe den.

- Det er skræmmende, manipulerende
mennesker, der stiller ultimatumer og kom-
mer med tomme trusler. Folk, der prædiker
for mig, hvad jeg skal gøre for at ende sådan
og i hvert fald ikke sådan. Det er en form
for stress, jeg aldrig har oplevet tidligere.
Det tærer også på mig fysisk, og i en periode
havde jeg nærmest mavepine et halvt år i
træk, svovler Nanna Øland Fabricius.

Hun er ikke længere på vagt hele tiden,
fordi hun har lært at gennemskue den type
mennesker, der ikke vil hende, men sig selv
det bedste. Men det tager tid at lære at
manøvrere i, når man det ene år sidder og
nørkler i sin Vesterbro-lejlighed og året efter
befinder sig på et hotel i New York, hvor en
masse fremmede mennesker belærer hende
om, hvordan hun bliver superstjerne. Alli-
gevel har hun aldrig spekuleret på at flygte
fra det hele, som hun synger om i sangen
“Break the Chain”.

- Jeg har da haft enkelte dage, hvor jeg
havde mest lyst til at blive i sengen med
dynen over hovedet. Men det tænker alle
mennesker vel, uanset hvilket job de har. Det
bliver dog kun ved tanken. Jeg har kun aflyst
én koncert i hele mit liv, og det var, da jeg
skulle spille 12 koncerter på tre dage. Der
magtede jeg desværre kun at gennemføre de
11, undskylder Nanna Øland Fabricius, som
havde hun brudt ét af de 10 bud.

Hendes amerikanske manager banker på
døren, stikker hovedet ind og meddeler, at
lydprøven er lige om hjørnet. Den afslappede
Øland transformerer sig i næste øjeblik til
den mytiske, dragende og determinerede Oh
Land.

Om to timer skal endnu et publikum
vindes. Endnu et betydningsfuldt slag skal
slås i de store drømmes land. Oh Land of the
free and the home of the brave.

[Jegharaltid følelserneudenpåtøjet.Hvisnoget ikke
følesrigtigt,græder jeg.Detslåraldrig fejl.
NannaØland Fabricius
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