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Lettelsens suk er tungt som 
et blylod, da Macy Grays 
hæse, raspende stemme tak-
ker jovialt for ”a fun and 
really good talk”. Den ame-
rikanske sanger har været 
berygtet for at være særdeles 
sejlivet at komme tæt på un-
der interviews, og rygterne 
om hendes bizarre måder at 
reagere på har i årevis flore-
ret i medierne. 
Især de medier, hvis journa-
lister kun har nået at stille 
et enkelt spørgsmål, inden 
Macy Gray forurettet har 
smidt røret på eller rejst 
sig og forladt lokalet uden 
grund.

Måske er hun mildnet med 
årene. Måske har hun en god 
dag. Under alle omstændig-
heder ender vi med at snakke 
så fortroligt om det at være 
forælder, at der fornemmes 
et tydeligt bånd til trods for 
vores enorme modsætninger.

Historien om Macy Gray 
begynder i industribyen Can-
ton, Ohio, i det nordøstlige 
USA. Her fødes hun som 
Natalie Renée McIntyre i 
september 1969, to måneder 
efter, at Apollo 11 landede på 
månen. Hendes far og mor 
blev skilt, da hun var helt 
lille, og hendes mor fandt en 
ny mand, en pensioneret stål-

arbejder, der tog sig af hende 
og de fire børn.

Ohio er kendt for en lang 
række bands og sangere, og 
Macy Gray fortæller begej-
stret, at hun gik på samme 
årgang som Marylin Manson 
på high school.

- Da jeg gik i skole, havde 
jeg absolut ingen anelse om, 
at jeg en dag ville ende som 
sanger. Gennem hele min 
opvækst blev jeg drillet med 
min særegne stemme, derfor 
holdt jeg min mund meget af 
tiden. Da jeg senere fortalte 
mine forældre, at jeg ville 

være sanger, blev de ekstremt 
overraskede, husker Macy 
Gray.

Hun besluttede sig for at 
gå sang-vejen, efter at hun 
havde boet en årrække i den 
anden ende af landet i Cali-
fornien. Ved en tilfældighed 
endte hun med at stå bag 
mikrofonen, da en af hendes 
venner ikke dukkede op til 
en demo-session, hvor hun 
skulle have sunget nogle 
sange, som Macy Gray havde 
skrevet til hende. De optagel-
ser trak Macy Grays liv i en 
helt anden retning, end hun 
havde drømt om.

Revnende ligeglade i Ohio 
Der er lige så langt fra Ohio 
til Californien, som fra Oslo 
til Casablanca i Marokko. 
Det siger næsten sig selv, at 
det resulterer i markante kul-
turelle og mentale forskelle.

- Min hjemby var en klas-
sisk industriby med mas-
ser af virksomheder og en 
Ford-fabrik. En arketypisk 
amerikansk by, hvor faren ar-
bejdede, moren gik hjemme, 
og de fleste familier havde 
hus, bil og et par børn. Her 
kendte vi både naboerne og 
de fleste andre indbyggere. 
I Californien er det meget 
anderledes. Her har næsten 
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  Macy Gray fik tre børn på tre år, inden hun som 30-årig i 1999  
slog igennem med ”On How Life Is”.  

Hvis det var hårdt at undvære ungerne dengang, er det intet  
sammenlignet med i dag, hvor hendes tre teenagere  

giver hendes afro-manke grå stænk 

alle deres egen forretning kø-
rende og kan have en million 
forskellige job samtidig med, 
at de forfølger drømmen 
om at slå igennem inden for 
underholdningsbranchen. 
Los Angeles er tydeligvis en 
immigrantby, hvor alle på 
en måde er fremmede for 
hinanden, hvilket giver nogle 
andre rutiner og perspek-
tiver. Her handler det ufat-
teligt meget om at etablere 
de rigtige forbindelser og 
indgå i det spil, der konstant 
foregår. Folk taler til dig på 
en bestemt måde, alt efter 
hvad de ønsker at få ud af dig. 
Hjemme i Ohio er de fleste 
revnende ligeglade med, hvor 
berømt man er. Indbyggerne 
er på en måde mere ærlige og 
oprigtige, da de ikke forsøger 
at være nogen, de ikke er. Det 
synes jeg faktisk er rart, for-
tæller Macy Gray, der stadig 
rejser tilbage til fødebyen 
engang om året for at besøge 
sin mor og resten af familien.

Da hun voksede op, var det 
tonerne fra funk- og soul-
navne som The O’Jays og 
The Ohio Players, der fyldte 
barndomshjemmet. Men 
hjemstaten kan også prale 
af David Grohl fra Nirvana 
samt Foo Fighters, Chrissie 
Hynde fra The Pretenders og 
The Black Keys for at nævne 

de mest prominente.
- Ohio Players fyldte meget 

i min barndom, hvilket næ-
sten giver sig selv, da jeg var 
barn i 1970’erne. Men The 
Pretenders har også betydet 
meget, mens The Black Keys 
har imponeret mig det sene-
ste årti. Der er meget at være 
stolt af fra Ohio, konstaterer 
Macy Gray.

Frie tøjler med Timberlake
Da jeg mødte min kone i 
sluthalvfemserne, var Macy 
Grays debutalbum glohedt. 
Især sangen ”I Try” blev spil-
let non-stop i radioen, og 
derfor forbinder jeg sangen 
med intens forelskelse og 
nostalgisk tilbageblik. Sådan 
har Macy Gray det med Ge-
orge Michaels debutalbum 
”Faith” fra 1987.

- Jeg gik på college, hvor 
jeg blev bragende forelsket. 
Når jeg hører det album i 
dag, er jeg straks tilbage i 
1987. Men det slår mig samti-
dig, hvor gode sangene stadig 
er. Det er derfor, man med 
rette kan kalde det en klas-
siker. Jeg har faktisk cd’en lig-
gende lige her, siger hun og 
lægger røret fra sig et øjeblik, 
mens hun finder den i bag-
grunden.

 ➤Født Natalie Renee 
McIntyre  6. september 
1969 i Canton, Ohio, USA. 
Amerikansk sanger, plade-
producent og skuespiller-
inde berømt for sin specielle 
stemme og en sangstil in-
spireret af Billie Holiday og 
Betty Davis.

 ➤Hendes musikalske kar-
riere  begyndte, da hun som 
teenager skrev sange for an-
dre. Først mange år senere 
begyndte hun selv at frem-
føre sine egne sange og blev 
et hit i musikmiljøet i Los An-
geles under navnet ”Macy 
Gray”, som hun lånte fra en 
ældre nabo i hjembyen Can-
ton som et kreativt alias.

 ➤ I 1999 kom debutal-
bummet  ”On How Life Is”. 
Førstesinglen var ”Do So-
mething”, og pladen levede 

et stille liv, indtil singlen ”I 
Try” begyndte at blive spillet 
i radioen. Macy oplevede et 
kæmpe gennembrud og fik 
i 2000 en Grammy som årets 
bedste popvokalist. Siden 
har hun udgivet seks album-
mer, hvor de to seneste har 
været coveralbummer.

 ➤Ved siden af musikkarri-
eren  har Macy også medvir-
ket i film som ”Training Day” 
og ”Spiderman” og været 
medforfatter på en anime-
ret film. 

 ➤Hun bor i Los Angeles  
med sine tre børn Aanisah, 
født januar 1995, Tahmel, 
født december 1995, og 
Happy, født december 1997. 
Hun blev skilt fra manden 
Tracy Hinds under sidste 
graviditet.

 ➤www.macygray.com

           Macy Gray
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Macy Gray hedder egentlig Natalie Renee McIntyre, men da hendes mu-
sikkarriere begyndte at tage form, lånte hun navnet ”Macy Gray”fra en 
nabo i fødebyen Canton, Ohio.  PR-foto

» Det 
bedste 

eksempel, man 
kan sætte for 
sine børn, er 
at være men-
neskelig. Vise 
dem, at det er 
i orden at have 
det sjovt og 
begå fejltagel-
ser. 
Macy Grey
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Et andet album, der lig-
ger klar ved stereoanlægget, 
er Stevie Wonders ”Talking 
Book” fra 1972. Det kender 
Macy Gray til mindste de-
talje. Hun elsker det så højt, 
at hun har genindspillet det 
sang for sang som en dedika-
tion til sin blinde landsmand.

- Jeg er muligvis den største 
fan i hele verden af ”Talking 
Book”. Jeg kender det album 
forfra og bagfra, og jeg hørte 
det konstant i min barndom. 
Albummet ligger i blodet på 
mig, og da jeg skulle fortolke 
sangene, var jeg ekstremt 
omhyggelig og respektfuld. 
Jeg har altid sat stor pris på 
Stevie Wonders lyriske kvali-
teter, og det var heller aldrig 
tanken, at jeg skulle ændre 
selve teksterne, siger Macy 
Gray.

Sammen med sit band gen-
indspillede hun albummet 
på blot tre uger. Et intenst og 
sjovt forløb.

- På forhånd havde jeg ikke 
gjort mig mange tanker om, 
hvordan jeg skulle fortolke 
sangene. Det var mere at 
stille sig med bandet i studiet 
og mærke efter, hvilken vej 
vi skulle gå. Hvis det lød fedt, 
kørte vi bare på, fortæller 
Macy Gray.

Siden hendes anden udgi-
velse ”The Id” fra 2001 har 
hun samarbejdet med et væld 
af amerikanske artister. Angie 
Stone, Erykah Badu, Fergie, 
will.i.am., Justin Timberlake 
og Velvet Revolver.

- Jeg har lært en masse 
fra alle de musikere, jeg har 
arbejdet med. Det er jo ikke 
anderledes end to tømrere, 
der arbejder sammen. Så 
lærer de også noget af hin-
andens håndværk og vaner. 
Når jeg går i studiet med en 
anden musiker, handler det 
meget om at lege i starten. 
Om ikke at være alt for låst, 
medmindre opgaven kræver 
det. Da jeg var i studiet med 
Justin Timberlake, var der 
ikke nogen specifikke ram-
mer eller krav. De frie tøjler 
betød, at han kunne lære mig 
en masse, og sangen ”Get 
Out” fra 2007 endte med at 
blive virkelig god. De bedste 
legekammerater er dem, der 
lader dig lege noget, du ikke 
ville kunne finde på alene. 
Dem, der tvinger dig ud af 
din tryghedszone og presser 
dig til at tænke kreativt, kon-
kluderer Macy Gray.

Grædende teenagepiger 
Forrige gang Macy Gray op-
trådte i Danmark, var i som-
meren 2013, hvor hun sam-
men med saxofonisten David 
Murray optrådte til Copen-
hagen Jazz Festival primært 
med hans sange. En koncert, 
der fik fem stjerner i Gaffa 
og fire i Politiken. Når hun 
optræder på Posten i Odense 
til Jam Days, er grundstam-
men i koncerten hendes egne 

Macy Gray optrådte til Copenhagen Jazz Festival 2013 sammen med David Murray. De høstede fornemme anmeldelser for deres samarbejde, og Macy Gray ”indtog scenen med en stemme og attitude, som var en blanding af skødesløs ligegyldighed og forførende frækhed” ifølge Gaffa.  Polfoto

Moderskab ...

fortsat fra foregående side

sange fra de syv udgivelser, 
der strækker sig fra ”On How 
Life Is” fra 1999 til ”Talking 
Book” fra 2012.

- Jeg har valgt numre ud 
fra alle mine albummer. At 
festivalen er opstået ud af en 
blues-, jazz- og folkfestival 
passer på en måde fint til min 
musik, da jeg er inspireret af 

et væld af genrer. Jeg har altid 
lyttet til enormt meget for-
skellig musik, og når jeg står i 
studiet, dukker der alle muli-
ge referencer og brudstykker 
op. Det er også grunden til, at 
jeg både optræder på rock-, 
jazz og popfestivaler, konklu-
derer Macy Gray.

Hendes sommerturné er 

ikke færdigbooket endnu, 
men hun kommer helt sik-
kert til at undvære sine tre 
børn, Anisah, Tahmel og 
Happy, der er 19, 18 og 17 år. 
At forlade tre teenagebørn 
kalder hun langt sværere, end 
da hun skulle rejse væk fra tre 
børn mellem tre og fem år, da 
karrieren kickstartede i 1999.

- Dengang passede min 
mor dem, når jeg var ude 
at optræde eller på turné i 
udlandet. Jeg vidste, de var 
trygge og ikke lavede alvorlig 
ballade. Det var langt nem-
mere dengang, og du kan 
roligt vente, til dine piger 
bliver teenagere. Så har du 
dem hængende grædende 

i røret uden at kunne stille 
noget op, hvis du er langt 
hjemmefra. Når de er små, er 
de heller ikke sure på dig på 
samme måde, som når de er 
teenagere. Små børn har ikke 
hemmelige agendaer, og når 
du spørger dem om noget, 
får du et nogenlunde sandt 
svar. Med teenagere skal man 

ofte selv regne ud, hvad de vil 
fortælle, og om de i det hele 
taget siger sandheden, hvil-
ket koster enormt mange be-
kymringer. Teenagebørn kan 
være en katastrofe at blive 
kloge på, siger Macy Gray og 
ler opgivende.

Hun tager dog moderrol-
len yderst seriøst. Så seriøst, 

at hun har fået ordet ”Mo-
therhood” - ”Moderskab” 
- tatoveret på sin venstre un-
derarm.

- Den tatovering fik jeg 
efter et dramatisk skænderi 
med min søn Happy, da han 
var 15 år. Det var så intenst, 
at jeg gik hen til den nærme-
ste tatovør for at få ”omdi-

rigeret” smerten. Det endte 
med ordet ”Motherhood” 
skrevet med blæk, fortæller 
Macy Gray.

Alle kan trænge til en joint
På hendes hjemmeside kan 
man se fotoet med hendes 
”Motherhood”-tatovering 
og et link til hendes nye sang 

”Stoned”. To ord, der står lidt 
i kontrast.

- Sangen er faktisk en kær-
lighedssang, der handler om, 
at manden i et forhold ikke 
kommer hjem en aften ... Så 
sidder jeg bare der og bliver 
godt og grundigt stenet for 
at klare mig gennem natten, 
siger Macy Gray.

Hendes holdning er, at 
bare fordi man bliver mor, 
skal man ikke være en helgen 
og stoppe med at bande, ryge 
og drikke for at være et for-
billede for sine børn.

- Der er så mange kvinder, 
der begynder at forsage alle 
de sjove ting i livet, når de har 
været gravide og født. Det sy-

nes jeg, er en fejltagelse. Det 
bedste eksempel man kan 
sætte for sine børn, er at være 
menneskelig. Vise dem, at det 
er i orden at have det sjovt og 
begå fejltagelser. Naturligvis 
uden at sidde og ryge joints 
hele dagen eller drikke sig 
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Det lå ikke i nogen som helst 
kort, at jeg en dag skulle blive 
begejstret for John Mayers 
ofte sødladne musik - tværti-
mod. Men når den ameri-
kanske sanger 18. juni spiller 
i Kongens Have, vil jeg være 
at finde på plænen. Og jeg 
vil formodentlig kende hvert 
eneste nummer på sætlisten. 

John Mayer har i efterhån-
den syv-otte år været den 
kunstner, hvis musik jeg sæt-
ter i afspilleren, når jeg ikke 
lige kan finde på, hvad jeg 
ellers har lyst til at høre, og så 
har han tilmed spillet en af-
gørende rolle i min musikal-
ske udvikling som guitarist 
- og som lytter.

I takt med min musikal-
ske udvikling har jeg dyrket 
forskellige guitarister og 
musikere, siden jeg begyndte 
at spille guitar for snart 20 år 
siden. Her sad jeg på mit bør-
neværelse, hvor jeg lærte mig 
selv at spille Nirvanas sange 
på min mors dengang 30 år 
gamle spanske guitar. 

Nirvana og andre forbille-
der er løbende blevet udskif-
tet med årene uden dog nød-
vendigvis at blive glemt.

Taget med storm
Jeg blev således taget fuld-
stændig med storm, første 
gang jeg oplevede Stevie 
Ray Vaughans rå ”Live at 
Austin City Limits”-udgave 
af Hendrix-klassikeren ”Voo-
doo Chile (Slight Return)” 
fra 1989. Mødet med ham var 
en så stor musikalsk mavepu-
ster, at jeg glemte alt om mit 
ellers ret indgroede forhold 
til både grungerock og heavy 
metal og rettede blikket mod 
blandt andre Buddy Guy, 
Jimi Hendrix og Stevie Ray 
Vaughan selv.

Snart fik jeg fik min første 
Fender Stratocaster, og siden 
har jeg ikke set mig tilbage. 

Indædt afsky
Det var i 2002 - året efter, at 
John Mayer udgav sin første 
plade, ”Room for Squares”, 
som på trods af sine (erkend-
te jeg senere) kompositoriske 
kvaliteter ikke fangede min 
interesse. Overhovedet.

Forblændet af den rå 
energi i Stevie Ray Vaughans 
tilgang til at spille guitar af-
viste jeg blankt dem af mine 
venner, som forsøgte at 
overbevise mig om, at denne 
nye Mayer-fidus ikke bare 
skrev glimrende popsange, 
men også var en forrygende 

guitarist med samme inspi-
rationskilder som mine egne. 
Ellers tak. 

Storhittet ”Your Body Is 
a Wonderland” var i rota-
tion på både radio og tv, og 
Mayers luftige vokal, over-
producerede lyd, sukrede 
lyrik og ditto fremtoning 
slog mig som både påtaget og 
smagløs. Jeg besluttede mig 
mere eller mindre aktivt for 
ikke bare at ignorere John 
Mayers eksistens, men at af-
sky ham. Indædt.

John Mayer udgav yderli-
gere to albummer, ”Heavier 
Things” (2003) og ”Continu-
um” (2006). Især sidstnævnte 
står i dag for mig som lidt af 
et musikalsk mesterværk in-
den for sin genre.

Det var jeg imidlertid be-
døvende ligeglad med den-
gang. Produktionen på alle 
pladerne var fuldstændig 
tandløs, og det faktum, at 
ophavsmanden for alvor var 
begyndt at vælte sig i dollars 
og damer, gjorde det ikke just 
sværere at tage afstand fra 
ham - en fesen pop slasker.

Men så en dag skete der 
noget, som ikke bare skulle 
ændre mit syn på John 
Mayer radikalt, men også 
min grundlæggende tilgang 
til ny musik og musik, der 
ikke umiddelbart falder i min 
smag.

Powertrio
Efter en dag i øvelokalet med 
bandkammeraterne gik der 
øl i tingene, og mens vi sad og 
havde hylen for ørerne efter 
en solid omgang Led Zep-
pelin, Stevie Ray Vaughan, 
Cream og andet godt fra gui-
tarland, smed en eller anden 
en ny skive i afspilleren.

Tonerne af en storsvin-
gende powertrio fossede ud 
af højtalerne. 

Det var en liveoptagelse. 
Produktionen var rå. Guita-
ren var intens. Numrene var 
groovy, men mere avance-
rede end typisk amerikansk 
blues. Vokalen virkede be-
kendt, men jeg kunne ikke 
placere den. 

-Hvad fanden er dét!?!
- Det er John Mayer.
 - A’hva er det!?! 
Den var god nok. Jeg sad 

og lyttede til John Mayer 
Trio med live-udgivelsen 
”Try” (2006). I forrygende 
sammenspil med legendari-
ske Pino Paladino på bas og 
Steve Jordan på trommer. 

Jeg var paf. Vokalmæssigt 

Mig   og Mayer sommerkoncerter

Havde nogen for 10 år siden fortalt mig, at jeg 
en dag med glæde ville både lytte til og spille 
John Mayers musik, havde jeg grinet hånligt. 
Både som musiker og sanger fandt jeg ham 
ulidelig. Det gør jeg ikke længere. Slet ikke, 
skriver musikanmelder Rune Moesgaard

18. juni kommer den amerikanske sanger, sangskriver og guitarist John Mayer til Odense og giver koncert i Kongens have. Her er han fotograferet i Central Park  
i 2013.  Foto: Polfoto

var han nærmest en anden, 
og numre som ”Who Did 
You Think I Was”, ”Good 
Love Is on the Way” og 
”Vultures” gik lige i raketten 
allerede ved første gennem-
lytning.

Aldrig mere snæversynet
I dét øjebliks musikalske klar-
syn besluttede jeg mig for, at 
jeg aldrig mere ville være så 
snæversynet at dømme mu-
sik ude, hvis den ikke straks 
ramte plet hos mig, Og det 
har jeg holdt på lige siden.

Jeg kastede mig hurtigt 
over at lære en del af num-
rene på ”Try” og ikke mindst 

lure guitartricks af fra Mayer. 
- og jeg konstaterede hurtigt, 
at han har en ganske unik 
spillestil. Inspirationen fra 
Stevie Ray Vaughan, Clap-
ton, Hendrix og B.B. King 
er ikke til at tage fejl af. Men 
han har også sit eget udtryk, 
spiller  ualmindeligt smag-
fuldt og er mange af sine kol-
leger rytmisk overlegen.

Nyt liv på scenen
To år senere, i 2008, udkom 
koncertfilmen ”Where The 
Light Is: John Mayer Live in 
Los Angeles”.

Mayers hensigt med den 
var at vise tre essentielle 

musikalske sider af sig selv 
ved at spille tre forskellige 
koncerter i én koncert, - den 
akustiske, den blues’ede- og 
den poppede Mayer. Og så 
måtte jeg overgive mig. Også 
til hans popnumre.

Jeg måtte erkende, at num-
rene fra de første tre plader 
får et helt nyt liv på scenen, 
hvor produktionen ikke er 
som på de oprindelige udgi-
velser. Numrene fejlede ikke 
noget.

Et strålende eksempel er 
”Gravity”, som er godt kom-
poneret, men kedelig og ka-
rakterløs i sin oprindelige ud-
gave. På ”Live in LA” er den 

intet mindre end fantastisk 
i al sin dynamik og storhed. 
(Se den her: kortlink.dk/ebcn)

Begravede mig i musikken
Skæbnen ville, at der, da jeg 
samtidig med udgivelsen flyt-
tede til Odense for at studere, 
var et ret ambitiøst John 
Mayer-coverband på vej.

De manglede en guitarist. 
Og således gik det til, at jeg i 
de følgende to-tre år begra-
vede mig fuldstændig i den 
musik, jeg nogle år tidligere 
nærmest fik det fysisk dårligt 
over.

Jeg spillede i bandet i knap 
tre år, og jo mere vi pillede 

kompositionerne fra hinan-
den for at lære numrene, des-
to mere imponerede Mayer. 

Jeg forstår til stadighed 
ikke, hvorfor de første tre 
studiealbummer blev pro-
duceret med så udynamisk 
og kedelig en lyd, som det er 
tilfældet, men det kan selv-
følgelig være et spørgsmål 
om kommercielle interes-
ser. I hvert fald har de fleste 
af Mayers udgivelser kastet 
radiohits af sig  af den slags, 
som kan høres af de fleste.

På det punkt besidder han 
samme evne til at skrue num-
re sammen som Eric Clap-
ton og er i min optik netop 

Claptons arvtager, når det 
kommer til at holde de gamle 
guitardyder i live.

Young og Dylan
Siden 2009, hvor det udmær-
kede om end lidt stilforvir-
rede værk ”Battle Studies” 
udkom, har Mayer taget en 
lidt overraskende musikalsk 
drejning over i den mere tra-
ditionelle country. 

Det skinner igennem på 
”Born and Raised” (2012) og 
er decideret dominerende 
på ”Paradise Valley” (2013), 
hvor inspirationskilderne ty-
deligvis ikke længere hedder 
Vaughan og Hendrix til efter-

navn, men Young og Dylan.
Jeg nærer stor respekt for 

enhver musiker, som evner 
at forny sig og afsøge nye 
musikalske landskaber, fordi 
han (eller hun) har noget på 
hjerte. Og det har Mayer.

Derfor glæder jeg mig 
ustyrligt meget til at opleve 
ham live igen. Denne gang 
i Kongens Have, der sidste 
år udgjorde en fantastisk 
ramme for en stor aften med 
højagtede Leonard Cohen. 

Jeg tror på, at man i fremti-
den vil kigge tilbage på John 
Mayer og hans virke med li-
geså stor respekt.

Det vil jeg i hvert fald.

selv ihjel. Men man må gerne vise dem, at 
man har både op- og nedture. Indimellem 
har man brug for hjælp, andre gange trænger 
man til en stor fed joint for at komme videre, 
konstaterer Macy Gray.

Da børnene var små, drømte hun om, at de 
skulle have guitarundervisning, gå til dans el-
ler blive den nye Beethoven.

- Da de blev ældre, og jeg lærte dem at ken-
de som mennesker, ændrede mine forvent-
ninger sig. Jeg fandt ud af, at det var vigtigere 
at finde ud af, hvad de er gode til og interes-
serer sig for. Man kan og skal ikke tvinge sine 
børn til at holde af noget, man selv synes er 
spændende, selv om nogle forældre gør det. 
I min situation har det i hvert fald vist sig, at 
det har været bedre at lære dem at kende og 
lytte til dem for derefter at justere mit syn 
på, hvordan de bør leve deres liv. Det hand-
ler om dem og ikke mig, konkluderer Macy 
Gray.

Akavet forhold til hår
I mange aspekter af hendes liv handler alt el-
lers om hende. I interviews, i tv-shows og når 
hun går på gaden. Når man er så kendt som 
Macy Gray, hører der mange kommentarer 
og den evige opmærksomhed med. Heldig-
vis kan det resultere i sjove oplevelser. Hun 
knækker sammen af grin, da jeg præsenterer 
hende for en fans kommentar på Youtube: 
”Jeg vil hellere høre Macy Gray snorke, end 
høre mange andre sangere synge”.

- Ha, ha. Det kan jeg love dig for, at ved-
kommende ikke ville. Jeg har fået mange 
sjove bemærkninger gennem livet, men 
heldigvis er der flere positive og venlige end 
det modsatte. I hvert fald når folk siger det 
direkte til mig. Min stemme er blevet kom-
menteret hele mit liv, så det er faktisk ikke 
engang det mærkeligste fænomen. Det er 
det derimod, at folk altid vil røre ved mit hår. 
Det bliver ved med at være lidt akavet, når 
folk mærker på det, siger hun og ler så tørt, at 
rasp føles fugtigt i sammenligning.

”Jeg forsøger at sige farvel, men kvæles. Jeg 
forsøger at gå væk, men jeg snubler”, synger 
Macy Gray på giganthittet ”I Try”. Jeg kan 
næsten høre hende nynne den, da hun ven-
ligt siger på gensyn i Odense om en måned. Af Rune  

Moesgaard
rumo@fyens.dk

Om skribenten
Rune Moesgaard er musik-
anmelder, journalist og lay-
outer på Fyens Stiftstiden-
de og er i sin fritid blandt 
andet medarrangør af Blue 
Monday Bluesjam på Dex-
ter i Odense, hvor han er 
guitarist i husbandet.

Macy Gray oplever ofte, at fremmede gerne 
vil mærke hendes hår.  PR-foto
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Hør Macy Grey fortælle om sin 
nye sang ”Stoned”  
på www.mitfyn.dk


