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“Musikken er mit sommerhus. Den er sådan et dejligt varmt sted, hvor jeg jævnligt holder ferie fra hospitalet!” Sådan beskriver en ung patient fra Rigshospitalet sit forhold til musik. Og
sådan er musik, for når alt andet ser sort ud er den stadig et frirum, hvor følelser og tanker
kan svæve frit. Magasinets skribenter er mellem 12 og 18 år. De har alle været i behandling
for alvorlige eller kroniske sygdomme. I UNGE TANKER videregiver de deres drømme og
håb til andre unge patienter. Hver især har de anbefalet og illustreret en sang, som betyder
noget særligt for dem. Bidragene er indsamlet i 2006-07.
En stor TAK til jer der har deltaget i tilblivelsen af hæftet. I er denne udgaves stjerner! Og
rigtig god læselyst til dig der nu har magasinet i hænderne. Vi håber i alle får lyst til at nynne
med på nye melodier.

Berit Nørgaard
Billedkunstner og projektleder / berit.noergaard@gmail.com
Charlotte Blix
Leder af Rigshospitalets BørneUngeProgram / blix@rh.dk

BABY YOU CAN DRIVE MY CAR
The Beatles

PROMISCUOUS
Nelly Furtado

Jeg har valgt denne sang fordi jeg hørte den til en klassefest. Hver gang jeg hører den
tænker jeg på festen. Vi dansede til sangen. Først drengene, så pigerne og så lavede vi en
dansekonkurrence. Jeg synes Nelly Furtado er SÅ god, at jeg nogen gange skruer helt op
når jeg lytter til hende. Så råber min far: “Skru ned, Neli!” Hvis jeg har nogle dumme tanker
lytter jeg ofte til musik, så forsvinder det dårlige og jeg kommer til at drømme gode ting.
Neli Sayyard, 13 år

Jeg har valgt “Baby you can drive
my car” fordi den minder mig om en
sjov oplevelse. Sidste sommer
skulle jeg med min veninde til Spanien.
Inden ferien havde jeg væddet
100 kr med min far vedrørende bandet
The Beatles. Jeg kunne slet ikke lide
deres musik, men han påstod at det ville jeg
komme til. I Spanien begyndte min veninde og jeg at lytte til en The Beatles CD. Den var
ret god, og det endte med at hendes far kørte os gennem byen med “Baby you can drive
my car” for fuld drøn på bilradioen. Efter ferien nævnte jeg ikke episoden, men så sagde
min søster: “Ved du hvad Karoline kan lide nu, far?” Jeg råbte straks: “Nixen-bixen!” Men
til sidst blev jeg nødt til at indrømme, at jeg var blevet vild med The Beatles. Så nu skylder
jeg min far 100 kr.
Karoline Eskesen, 15 år

Jeg er vild med musik. Sangen “Taberens søn” hørte jeg første gang, da vi lånte den på
biblioteket. Min far sagde: “Jeg tror ikke du kan lide den der sang, Benjamin” Men det kunne
jeg godt! Jeg har faktisk elsket den i halvandet år nu. Når min mor ikke er hjemme, tager far
og jeg nogle gange guitaren ned fra væggen, og så spiller vi alt det vi kan.
Benjamin Aagren, 12 år

THIS IS TO MOTHER YOU
Sinead OʼConnor

TABERENS SØN
Allan Olsen

Denne sang er lavet af Sinead O’Connor i 1997, så den er ved at være gammel. Jeg synes
dog stadigvæk den er rigtig god. Både på grund af melodien og teksten. Når jeg lytter til teksten får jeg lyst til at synge med. Det kan jeg godt lide. Den er hverken for svær af synge eller
at forstå. Altså er “This is to mother you” en ret dejlig sang, som jeg gerne vil anbefale.
Jeanette Kjærgaard Fenger, 16 år

IMAGINE
John Lennon

TAKE A WALK ON THE WILD SIDE
Lou Reed

Jeg synes “Take a walk on the wild side” er en god sang med en rigtig fin bas-gang i introen.
Samtidig er kontrasten i den lidt mærkelig. Melodien er meget afslappende og fin i forhold
til teksten, som er ret brutal.
Albert Hald-Bjerrum, 13 år

En af mine ynglingssange
er “Imagine” skrevet af John
Lennon. Den har en meget
rørende og meningsfuld tekst. Jeg
synes John Lennon er rigtig god til
at skrive. Første gang jeg hørte sangen var i musik. Siden hørte jeg den
i radioen, hvor jeg næsten kom til at
græde fordi den er så smuk. Det er
meget tragisk, at John Lennon blev
skudt. Havde han levet i dag ville
vi have kunnet lytte til endnu flere
dejlige sange.
Emilie Krusell Højegaard, 13 år

HARD ROCK HALLELUJA

IF TOMORROW NEVER COMES

Øhm. Jeg kan faktisk ikke lide “Hard Rock Halleluja” specielt godt, men sangen minder
mig om en oplevelse jeg havde med 4 af mine veninder. Vi var i sommerhus og så Melodi
Grandprix. Bandet Lordi vandt. Vi syntes det var uretfærdigt, så da Lordi kom på scenen
igen, valgte vi at hoppe i sommerhusets pool. Det var en rigtig sjov aften, som jeg tænker
tilbage på og får grineflip over, når jeg hører sangen.

Jeg har valgt denne sang fordi jeg hørte den til min onkel begravelse. Den er meget rørende.
Hver gang jeg hører den, kommer jeg til at tænke på ham, og på hvor godt et menneske
han var.

Jeanne Starup, 13 år

Dennis Friberg, 16 år

Lordi

Ronan Keating

VUFFILIVOV

HOUSE OF THE RISING SUN

Shubidua

The Animals

Jeg har valgt denne sang fordi jeg selv har hund, og fordi jeg elsker dyr. Min hund hedder
Kiki og er 8 år. I 3 år plagede jeg min far for at få den. Jeg sagde han var dyrplager, at han
hadede hunde og alle andre dyr. Til sidst kunne han ikke klare det mere. Han tænkte “Hvad
er mon billigst: at gå til psykolog eller at give tøsen en hund?” Og så fik jeg min hund!
Mie Madsen, 14 år

Jeg har valgt en sang som hedder “House of the rising sun”. Sangen er skrevet i 60’erne,
længe før jeg blev født, men jeg kender den fordi den bliver spillet i filmen “Drømmen” som
blev optaget på Ærø i 2004. Jeg bor på Ærø og fik derfor lov til at være med som statist.
Vi skulle have tøj på ligesom børn i 60’erne. Det var lårkorte kjoler og knæstrømper. Under
optagelserne var der meget ventetid, så det kunne godt blive lidt kedeligt. Da filmen skulle
vises første gang var alle meget spændte. Men den var blevet god, og filmen har senere
vundet flere priser. I dag har jeg filmen på DVD og ser den ind i mellem.
Ida Kørner, 12 år

AMR DIAB MØDER SIT STORE IDOL HUSSAM GALAL TIL MTV AWARDS 2007 ;-)

ZZz...

YELLOW SUBMARINE
The Beatles

Jeg synes “Yellow Submarine” er rigtig god, fordi det er en sang med gang i. Jeg har oplevet at skulle synge den selv, men det gik bare ikke så godt. Det var faktisk lidt kikset. Men
udover den oplevelse holder jeg altså meget af netop denne sang.
Amalie Wassberg, 14 år

Det her skal jeg
fortælle min mor!

WALA ALA BALO
Amr Diab

Jeg har valgt denne sang, fordi den kan få mig op at køre, selvom jeg er træt eller i dårligt
humør. Jeg har hørt Amr Diabs musik siden jeg var i min mors mave, og er opvokset med
hans sange. Amr Diab har været et af de største idoler i den arabiske verden siden starten
af 80’erne og op til nu. Han har kunnet beholde sin status i så mange år, fordi han tilpasser
sin musik efter tidens rytmer. Det jeg især kan lide ved denne sang er, at den er en blanding mellem ægyptisk og vestlig musik. Den er næsten et slags selvportræt, da jeg selv er
ægypter og bor i Danmark.
Hussam Galal, 18 år

ROCK THA PARTY

MY HUMPS

“Rock Tha Party” er en sjov sang. Når jeg lytter til den, skaber den billeder inde i mit hoved.
Bandet Bombay Rockers laver en blanding mellem indiske og vestlige rytmer. Det kan jeg
godt lide. Jeg er nemlig selv adopteret fra New Delhi til Danmark som 6 årig.

Jeg har valgt “My Humps”, selvom jeg efterhånden mener, den er en ret irriterende sang. Det
er fordi den vækker mange gode minder fra da mine venner og jeg lavede en musikvideo. Vi
brugte 3 dage op til jul på videoen, blandede “My Humps” med noget julemusik og havde
det rigtigt skægt.

Sillaes Witzke, 13 år

Henrik Ibsen, 16 år

Bombay Rockers

Black Eyed Peas

HER BOR JEG

Græsrødderne

“Her bor jeg” får mig til at tænke på en, som jeg blev gode venner med på Odense Universitets Hospital. Jeg mødte hende, da jeg var indlagt der. Hun sang denne sang for mig, og
vi hørte den på lydbånd. Jeg synes den er rigtig god, fordi den minder mig om mine venner
i Spanien, i København og alle de andre steder hvor jeg har været.
Mille Kubel Hoberg, 12 år

PROUD MARY
Tina Turner

Jeg har valgt nummeret “Proud Mary”. Det er blevet lavet i mange forskellige udgaver. Jeg
hørte sangen første gang jeg var med i en skolekomedie, og det var en rigtig sjov oplevelse.
Stykket handlede om en mand der havde været skibsdreng på skibet Proud Mary.
Elisabeth Wassberg, 14 år

DET DU GØR
Johnny Deluxe

Jeg kommer fra Færøerne hvor der i sommer var en musikfestival. Lørdag aften skulle
Johnny Deluxe spille, men der var tåge på øen, så flyet med de sidste bands kunne ikke
lande. Piloten forsøgte 5 gange. Vi manglede 3 grupper: gospelsangeren Roger, Shubidua
og Johnny Deluxe. Shubidua meldte desværre afbud. De havde fået nok af, at flyve frem og
tilbage. Vi ventede og ventede til kl.2 om natten. Pludselig hørte vi lyden fra en helikopter.
Helikopteren lyste over os, og vi var alle meget spændte. Endelig kom Johnny Deluxe på
scenen, og sang alle mulige sange. Og derfor er “Det du gør” nu min ynglingssang.
Dagmar Hansen, 15 år

IN DA CLUB
50 Cent

Jeg har faktisk været til koncert med 50 Cent. Det var i Valby, og det var første gang jeg var
til koncert. Der var meget mere tryk på, end jeg havde forventet. Jeg synes “In Da Club” er
rigtigt fedt nummer. Selvom nummeret ikke længere er nyt lytter jeg stadig til det, for det
holder! Jeg synes Hiphop stilen er rigtig fed, og hører generelt meget Hiphop. Det har en
smittende rytme. Rytmen veksler, men det meste hiphop er fedt på den ene eller den anden
måde. Og rapperne har en cool tøjstil. Da jeg hørte “In Da Club” til koncerten, var det klart
det nummer der var mest tryk på.
Kristian Hegaard 15 år

OBS!
Er du mellem 12-18 år, og har du lyst til at deltage i næste udgave at UNGE TANKER?
Magasinet kommer til at handle om “humor eller mangel på samme”. Send en sms til Berit
på 60636224. Husk at oplyse navn og afdeling, så kigger jeg forbi din stue den efterfølgende torsdag. Sammen hitter vi på noget der kan motionere læsernes lattermuskler.
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