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Annika Aakjær er noget helt
særligt. Hun brænder igen-
nem med sin pergament-
hvide hud og sit fl ammende,
røde hår. Og så siger hun
præcis det, hun vil. Og und-
lader præcis det, hun ikke vil.
For eksempel navnet på den
nordjyske landsby hun kom-
mer fra. Den gider hun ikke
nævne. Selv ikke uden for ci-
tat. Punktum.

- Jeg er fra Danmark, og det
burde være nok information.
Vi er alligevel så ens alle sam-
men, uanset om vi kommer
fra Nordjylland eller Køben-
havn. Hvis jeg var fra Texas
og flyttede til Washington,
kunne jeg forstå, det var inte-
ressant, smælder den 27-årige
sanger og indikerer med en
lille rynke i mundvigen, at
der gerne må komme et nyt
spørgsmål. Snart.

Måske skyldes hendes di-
rekte facon, at hun har skullet
høre på mange tilråb for sin

markante tøjstil, der indebæ-
rer hvide strømpebukser med
røde hjerter, en ildrød frakke,
regnbuefarvede sandaler og
en selvlysende, grøn Fjäll-
räven, samt hendes farvede
hår. Hun har opgivet at tælle
de gange, fremmede har råbt
”Pippi” efter hende på gaden
eller kommenteret hendes
påklædning negativt.

- Det virker indimellem
som om, at folk går rundt
med en fis, de ikke kan holde
tilbage. Den skal bare ud. Det
sidste halve år, jeg boede i År-
hus, fik jeg konstant bøvede
tilråb. Selv på min egen gade.
Blandt andet derfor fl yttede
jeg til København, hvor folk
ikke føler sig helt så provoke-
ret af mit udseende, fortæller
Annika Aakjær.

Danskere er fl okdyr
Den 27-årige fremadstor-
mende sanger karakteriserer
danskerne som fl okdyr. Og
skiller man sig ud fra fl okken,
vil den enten fordrive én eller
forsøge at få afstikkeren ”nor-
maliseret”.

- Man skal helst rette ind.
Det starter jo allerede i bør-
nehaven og fortsætter i fol-

keskolen. Først på efterskoler
og i gymnasiet er det legalt og
muligt at bryde rammerne,
fortæller Annika Aakjær.

Hun tror ikke, det er et
specielt jysk fænomen at nid-
stirre og glo på individer, der
stikker ud.

- Jeg får jo stadig kommen-
tarer, når jeg bevæger mig
rundt i København. Men jeg
vælger at tro, at det skyldes,
mange flere kender mit an-
sigt nu. Og så er det ikke helt
så slemt, konkluderer Annika
Aakjær.

Hun er meget determine-
ret i forsøget på at frigøre sig
fra andres holdninger og be-
vare retten til at rage op. Og
en af hendes helligste missio-
ner er at få kommunikeret ud,
at man ikke behøver foretage
sig noget vildt revolutionært
eller rebelsk for at lyse op i
landskabet.

- Det kunne være at tage
røde sko på i stedet for sorte.

Indimellem er det alt, der skal
til, understreger hun og træk-
ker på smilebåndet.

Jo. De læste rigtigt.

Venneløs barndom
Den komplekse kvinde har
altid villet noget andet. Alle-
rede som femårig vidste hun,
at hendes liv skulle dreje sig
om musik og teater. Og hun
var i en tidlig alder klar over,
at hun aldrig ville blive en del
af en bestemt gruppe eller kli-
ke i skolen.

- Man kan ikke gå igennem
livet uden at knytte sig til li-
gesindede. For mit vedkom-
mende skete det først, da jeg
begyndte på efterskole i 10.
klasse. For første gang mød-
te jeg nogle andre unge, der
havde samme form for hu-
mor og samme passion for
teater som mig. Jeg vil gå så
langt som til at sige, at det var
mine første venner på nær en
barndomsveninde, der fl ytte-
de fra min by i 2. klasse, siger
Annika Aakjær.

Gymnasiekammeraterne
forsvandt hurtigt, da fælles-
skabet ophørte. Klassekam-
meraterne fra folkeskolen er
også fortid.

- Jeg var ellers blevet ”ven-
ner” med en del på Facebook.
Men så en dag anmodede den
pige, der havde været mest
led i skolen, om at blive ven
med mig. Nej, tænkte jeg. Nu
stopper det. Det blev lidt en
skillevej, hvorefter jeg slet-
tede de fleste af dem, der ikke
er rigtige venner. Dem, der
roser mig, når jeg står foran
dem, og bagtaler mig, når jeg
vender ryggen til, siger hun
køligt.

En uventet gave
Fra 2. til 10. klasse strejfede
hun rundt. Bevidst om, at hun
var afvisende og lukket.

- Jeg var altid hård og ud-
viste en ekstrem retfærdig-
hedssans. Ingen skulle gøre
mig ked af det. I hvert fald
ikke mens de så det. Det barn
savner jeg indimellem, fordi
det var så skarpt og skrapt,
forklarer Annika Aakjær og

indikerer, at hun må have væ-
ret en ilter lille størrelse som
pige.

Indtil hun var 17 år, tro-
ede Annika Aakjær, at det
var teateret, hun skulle spille
den største rolle i. Indtil den
dag en musiklærer blev blæst
bagover af hendes særegne
stemme.

- Det var et rent tilfælde,
mit talent blev opdaget. Jeg
havde altid troet, at alle kun-
ne synge rent. Det har jeg se-
nere erfaret ikke er tilfældet.
Dengang føltes det som en
underlig gave at få foræret,
husker Annika Aakjær.

Gaven har bragt hende
langt allerede. Men den har
ikke kunnet omveksles til kol-
de kontanter.

- Jeg tjener ikke penge på
mine turnéer endnu. Når jeg
kører rundt med fuldt band,
skal jeg faktisk have penge
med hjemmefra. Det hand-

 Flammende femme  

[ Den dag jeg køber en
vindjakke, der ikke er
figursyet, så skyd mig
Annika Aakjær

Anne Linnet - på Franck A.   PR-foto

Odense:  Anne Linnet gæster i morgen
kl. 22 Franck A.

Koncerten er et tilbagekig på Anne
Linnets mange hits, og samtidig vil der
blive strøet med et par sange fra hen-
des seneste cd’er ”Akvarium” fra 2007
og ”Anne Linnet” fra 2008.

Anne Linnet på guitar og sang ak-
kompagneres af Jesper Bo Hansen
på keyboard, Mads Wegener på gui-
tar samt Engelina Larsen på korsang.
(bmg)

Intimkoncert med
Anne Linnet

Odense:  Det Fynske SangSelskab invi-
terer til koncert med mulighed for selv
at synge med søndag 2. maj kl. 15 på
Carl Nielsen Museet.

Under overskriften ”Sange for en og
mange” vil Jens Jørgen Sørensen præ-
sentere solosange og sange skrevet til
fællessang af komponisterne Weyse,
Schierbeck og Nørgård.

Foruden Jens Jørgen Sørensen del-
tager solosangeren Anne Roed Refs-
hauge, som er uddannet fra Det Fyn-
ske Musikkonservatorium. (bmg)

Sange for en
og mange

Mariannea Shirinyan - synger til Pro
Musica-koncert.  PR-foto

Odense:  Pro Musica-koncerten i Oden-
se Koncerthus 4. maj afslutter Odense
Symfoniorkesters kammermusiksæson
2009-2010.

Aftenens første værk er Johann Mi-
chael Haydns Kvartet i C-dur, hvor
der bl.a. indgår et engelskhorn.

Til Pro Musica-koncerten kan pub-
likum også opleve den armenskfødte
pianist Marianna Shirinyan, som har
været bosat i Danmark siden 2003,
hvor hun blev ansat som pianist i Es-
bjerg Ensemble. (bmg)

Kom helt tæt
på musikken


