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Familien Reiner fi k sat rammer for sønnen Nicolas’
ADHD. En lidelse, der er i kraftig stigning, men som 
man kan lære at leve et godt liv med.
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Det er en grå og frostsprød formid-
dag på legepladsen lige uden for 
børnehospitalet, men tankerne 

flyver hurtigt til fjerne kontinenter.

”Nej, far – sådan her,” siger 10-årige Jo-
nathan og griber de små trommestik-
ker.

Fra det blanke, rundede instrument, der 
ligner en flyvende tallerken, stiger bløde, 
varme toner op og smyger sig om træer 
og buske og videre op mod vinduerne. 
Lukker man øjnene, får man billeder af 
bastskørter, palmer og olietønder for sit 
indre blik og ligger for en kort stund på 
et hvid sandstrand på en fjern ø. 

H. C. Andersen Børnehospital på OUH har fået nogle helt særlige musikinstrumenter, 
der lokker de små patienter ud af sengene og leder deres tanker væk fra sygdom og 
smerter for en stund. 

Så fortsætter søstrene Tilde og Sille på 
henholdsvis 9 og 7 år koncerten på den 
store xylofon, og straks sender de dy-
bere toner os med rytmen til Afrika. I 
modsætning til Jonathan, der spiller 
trommer i fritiden, går de to piger ikke 
til musik, men alligevel lyder deres 
spontane komposition harmonisk. 

Fjerner fokus fra sygdom
”Musik bringer glæde. Selv når de er 
helt små, rokker børn jo med, når de hø-
rer musik, og her på stedet har de været 
meget begejstrede og har fået lyst til at 
komme ud og bevæge sig. Samtidig kan 
musikken være med til at berolige og 
fjerne fokus fra sygdommen, som jo el-

– og sød musik opstår
Børn mødes 

At være indlagt – især som barn – kan være skræm-
mende, så når man selv kan styre og bestemme over 
noget, som når man spiller på instrumenterne, er det 
noget, der fjerner fokus fra det negative. 

DORTHE HVIDTFELDT, PÆDAGOG. 

lers fylder meget for dem,” siger Dorthe 
Hvidtfeldt, der er hospitalspædagog på 
H. C. Andersen Børnehospital i Odense. 

Instrumenterne er en donation fra Lars 
Schrøder, der – ud over også at være pæ-
dagog – står bag firmaet Percussion Play 
Danmark, som importerer de specielle in-
strumenter fra England. Ideen opstod 
helt spontant under en ferie i USA, hvor 
han og familien hørte nogle meget lok-
kende toner fra en park i Arizona. 

”Vi gik efter lyden og fandt instrumen-
tet på et lille torv. Et barn og en voksen 
stod og spillede på det. Ingen af dem 
kunne spille på et instrument i forvejen, 
men på dette instrument var det ingen 
hindring. Vi var målløse! Jeg er ikke mu-
siker, så jeg synes, det er fantastisk, at 
man bare kan give sig i kast med at spil-
le på instrumenterne, og at det så allige-
vel lyder superflot,” siger han. u



FEBRUAR 2014   Sund i Syd 25

u



Sund i Syd   FEBRUAR 2014 26

Da Mette Kjær, der er børnevelfærdsko-
ordinator på hospitalet, hørte og prø-
vede instrumenterne første gang, var 
hun heller ikke i tvivl: Musikken skulle 
børnene på OUH også have glæde af. 

”Musikken fanger børn og voksnes op-
mærksomhed og lokker i dén grad bør-
nene udenfor – også de børn, som ikke 
lige har lyst til fodbold eller mooncars. 
Det betyder meget, at børnene selv be-
stemmer, kan træffe valg, selv frem-
bringer lyde, for det giver en glæde, de 
har brug for, når der er så meget, som 
man skal, og ikke kan vælge fra,” siger 
hun.

Spontan koncert 
Hvor lokkende musikken kan være, op-
levede hun og de andre medarbejdere 
gennem en periode, hvor en far til en 
af de små patienter jævnligt gik ud for 

at spille. Vinduer blev også åbnet, og 
mange børn kom ud, da en af de faste 
musikere, der gæster børnehospitalet, 
valgte at spille i gårdhaven, og det hele 
udviklede sig til en spontan koncert, 
hvor instrumenterne naturligt blev ind-
draget. 

”Vi forsøger at være bevidste om de 
lyde, vi bringer ind på H.C. Andersen 
Børnehospital, for vi er mange tværfag-
lige samarbejdspartnere, der skal funge-
re sammen med børn og unge, så da jeg 
fi k en mail fra en medarbejder om, at 
hun hørte lydene, tænkte jeg, at det nok 
ikke gik alligevel, men vedkommende 
skrev bare for at rose den dejlige musik,” 
fortæller Mette Kjær.

Lars Schrøder har både vist og solgt in-
strumenter til forskellige institutioner 
for demente, børn med autisme og men-
nesker med forskellige handicap, for mu-
sik kan også have direkte terapeutisk 
virkning.

”Jeg var en tur på Egmont Højskolen, 
der er for handicappede børn og unge. 
Et af børnene kunne kun bevæge sin ene 
hånd lidt, så i først omgang fi k han lov at 

MUSIK SOM TERAPI

At musik kan bruges i behandlin-
gen af patienter, får fl ere og fl ere 
øjnene op for.

For eksempel benytter fl ere 
kræftafdelinger rundt om i lan-
det musikere, der tager rundt og 
synger og spiller for kræftpa-
tienter i forbindelse med kemo-
behandlinger. 

Det er velkendt, at demente får 
livsglæde ved at lytte og danse 
til musik fra dengang, de selv 
var unge. 

Forsøg har endda vist, at hvis der 
spilles klassisk musik på en ope-
rationsstue, har patienterne be-
hov for mindre doser bedøvelse. 

I Sund i Syd nr. 6 2013 skriv vi 
om musikkens betydning for 
børns indlæring – den artikel kan 
du læse her: 
www.regionsyddanmark.dk/
wm344034

bestemme, hvilken rækkefølge de an-
dre skulle spille i, men så gik jeg over 
til ham med en af trommerne og dreje-
de den for ham, så han kunne bruge 
sin hånd med trommestikken,” fortæl-
ler han.

”Så var han med også…?” spørger 
Mette.

”Det var jo det, der var så fantastisk og 
værdifuldt for ham. Ja, og også mig,” 
siger Lars. 

Lars Schrøder så tilfældigt instrumenterne i en 
park i USA og blev overbevist om, at de kunne 
bruges inden for hans eget felt – pædagogikken.
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Han fi k sit store gennembrud som 
politibetjenten Martin Krøyer i TV2-
serien ”Anna Pihl”. Siden har vi 
kunnet se ham på både tv, fi lm og 
især på teatret – og i 2013-udgaven 
af Vild med Dans. Claes Bang er 
vokset op i Vejle. I øjeblikket optager 
han fi lm i Berlin i Tyskland, hvor han 
er ved at slå igennem.
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Det med at hoppe på en hvilken som 
helst kur, fordi det står i avisen, det 
tror jeg ikke på.
CLAES BANG

5 RASKE SPØRGSMÅL

OM SUNDHED

1. Hvornår har du sidst spist 
noget rigtigt sundt?
På et eller andet tidspunkt i dag. Jeg prøver at spise 
ordentligt mindst én gang om dagen. 

2. Hvad gør du, når du skal føle 
dig rigtig sund?
Jeg motionerer og spiser ordentligt og sover længe. 

3. Er der en motionsform, du holder særligt 
af? Og en, du ikke kan fordrage?
Jeg er rigtig glad for at spille tennis, så det gør jeg 
meget. Jeg bor lige overfor KBs baner, og når der 

ikke er nogen at spille med, går jeg over og banker 
bolde op ad slåmuren. Når jeg motionerer, skal det 
helst være noget med at løbe efter en bold. Jeg har 
fl ere gange prøvet et motionscenter, men det kan 
jeg ikke få til at fungere. 

4. Hvad spiser du, når du skal hygge dig?
Jeg er både meget glad for slik og chips, og det spi-
ser jeg virkelig meget af, når jeg skal hygge mig. 

5. Hvad er dit bedste råd, hvis man 
skal holde sund?
Jeg tror, det er vigtigt at gøre noget, man kan lide, 
når man skal være sund. Hvis det er for træls, bliver 
det en straf og svært at motivere sig selv til at holde 
det kørende. 
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