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Underholdning INTERVIEW

PhIlLip Faber

Med fællessang føler 
man sig ikke alene
Hver morgen synger tusindvis af børn og voksne sammen med Phillip Faber, når der er fællessang i 
fjernsynet. For mens corona-virussen sender os væk fra hinanden, bringer fællessangen os sammen.

JOURNALIST: MAJA SVENNINGSEN

Hvornår startede din interesse for musik?
Den har altid været der. Jeg har altid elsket 
musik, fra jeg var helt lille. Jeg har altid sunget, 
men jeg var så heldig, at min mor sendte mig til 
klaver, da jeg var seks år. Så dér begyndte det.  

Hvorfor elsker du musik?
Fordi det er så virkningsfuldt, selvom man ikke 
kan se det. Det er, ligesom hvis man ser en 

fi lm og tager fi lmmusikken væk, så virker den 
overhovedet ikke lige så stærk. Det er bare et 
stærkt medie. 

Hvordan opstod idéen med fællessang i 
 fjernsynet?
Vi har lavet fællessang med Pigekoret i mange 
år, så det var noget, vi lavede i forvejen. Og 
så var det oplagt at prøve at lave en anden 
udgave. Vi prøvede først at lave en Facebook 
Live for at se, om der overhovedet var nogen, 

der ville være med. Man skal jo egentlig være 
sammen for at synge fællessang, så vi vidste 
ikke, om det kunne fungere for folk, at de ikke 
var sammen. Men så var der rigtig mange, der 
kiggede med, og derefter kom det over på DR1. 

Hvorfor tror du, at fællessang er blevet så 
populært? 
Fællessangen har jo ligget på lur længe. For 
det første var der kæmpe opsving i fælles-
sang i Danmark, så i forvejen var der rigtig 
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mange, der var glade for at synge. Dernæst 
er der en tradition for fællessang her i landet. 
Man tænker ikke over det, men der er masser 
af tidspunkter i vores liv, hvor vi synger. Når 
man skal putte nogen, rundt om juletræet, til 
 sankthansaften og på stadion.

Og så vil historien også, at når der er 
 krisetider, så er det normalt for danskerne, 
at vi mødes og synger. Vi g jorde det under  
2. verdenskrig og i andre krisetider. 

Hvad er det, fællessang kan?
Det er følelsen af fællesskab, at man ikke 
er alene, og at man står sammen. Det, der 
er  fantastisk nu, er, at fællessang fungerer, 
 selvom vi ikke er sammen på grund af  corona. 
Alle har været isolerede på en eller anden 
måde, så det er en genvej til at mærke, at man 
er en del af noget og hører til et sted. Og så er 
det også bare en pause og nogle minutter, hvor 
man kan tænke på noget andet. 

Hvordan er det pludselig at være blevet én, 
alle kender?
Det er jo rigtig dejligt, men jeg mærker det 
ikke så meget, for jeg ser ikke rigtig nogen 
mennesker for tiden. Jeg mærker det, når jeg 
er ude at købe ind og sådanne steder. Men 
online er det helt skørt. Der mærker jeg det 
meget tydeligt, men det er dejligt. For det 

er rart at have fi ngeren lidt på pulsen og 
mærke, om folk er glade for det, eller om der er 
 noget, vi skal gøre anderledes. For jeg sidder 
meget alene og synger ved klaveret. Der er 
selvfølgelig én bag kameraet og én til lyden og 
sådan. Men de synger jo ikke med eller griner, 
når jeg siger noget sjovt. Så det er dejligt at 
mærke, at der er nogen ude på den anden side. 

Har du selv en favorit-fællessang?
Jeg har måske 20 favoritsange, så der er ikke 
bare én. Men de sange, som min mor sang for 
mig, da jeg var dreng, de følger med. Det er 
sange som ’Solen er så rød, mor’ og  ’Elefantens 
vuggevise’.

Hvad så nu? Fortsætter du med fællessang?
Jeg fortsætter med morgensang indtil 1. maj, 
som det ser ud nu. Mindst. Jeg har hele tiden 
tænkt, at så længe der er børn, som ikke er i 
skole, så giver det mening. 

For der er rigtig mange børn, som ser med. 
Vi har ikke rettet programmet til børn, så jeg 
bliver så glad over, at der er så mange. Og jeg 
blev også overrasket over det. Hvis nogen for 
en måned siden skulle have valgt sange, som 
børn skulle synge med på, havde man nok ikke 
valgt så meget Grundtvig og Jeppe Aakjær. 
Men det er så dejligt, at børnene også synger 
med på dem.

Phillip Faber, 35 år

VIDSTE DU DET OM
Phillip Faber

Alder:
35 år

By:
København

Familie:
Gift med Selma, som han har 
sønnen August på 2,5 år med. 

Job:
Chefdirigent for DR Pigekoret 
og tv-vært

Yndlingsinstrument:
Cello

Sådan har mange seere kunnet se Phillip Faber i fjernsynet, når han har stået i spidsen for fællessang om morgenen og fredag aften.
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Hos boghandler-kæden Arnold Busck  mærker de 
også, at fællessang er blevet populært. I  starten 
af april var ’Højskolesangbogen’, som er en  samling 
af Danmarks klassiske sange og  viser, strøget ind 
på listen over de bedst  sælgende bøger.

FO
TO

: A
LE

XA
N

D
ER

 B
A

N
C

K-
P

ET
ER

S
EN

Til daglig er Phillip Faber chefdirigent 
for DR Pigekoret. 

Siden 17. marts har Phillip Faber hver 
 morgen stået for 10 minutters fællessang 
på DR1. Han har også været med til at lave 
udsendelserne ’Fællessang – hver for sig’, 
som er blevet sendt fl ere fredag  aftener 
på DR1.

Den 22. april er det Earth Day, som markeres i hele verden. Organisationen, der blandt andet 
kæmper for at genplante træer og beskytte truede dyrearter, kan i år fejre 50-årsjubilæum. 
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