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Selvom han skyr store menneskemængder, er han landets 

bedst sælgende rapper. Historiefortælleren fra Århus V har i 

årevis forsøgt at drukne angsten i alkohol, men nu har  

med de katolske rødder rejst sig fra sølet og nedstirret sin frygt. 

I dag fokuserer han på størrelser som tro, skyld og melankoli
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DEN FØRSTE DAG i det 
herrens år 2005 og den 
sidste dag i den herre 

L.O.C.s gamle liv. En heftig nat ligger bag ham. Skænderier med pigen, 
han elsker. Og med vennerne, der reddede ham fra en slåskamp. Da 
de også fik nok af stodderen, drog han på sanseløst solodruk. Eneste 
selskab var de mange flasker sprut og champagne, som den kålhøgne 
stjerne rutinemæssigt gjorde kål på. Mere kan han ikke huske. 

Op ad formiddagen slæber danmarkshistoriens mest sælgende hip-
hopper, der i virkeligheden hedder Liam O’Connor, sig ud på toilettet 
i sin kærestes lejlighed i indre København. Splitternøgen krænger han 
sin kvabsede og 1.90 meter høje krop ind over wc-kummen, mens 
hænderne skiftevis søger mod gavflaben. Den højre fylder Liam O’Con-
nor med rødvin, den venstre stikker en pegefinger ned i halsen.

– Jeg var splittet mellem at ville opgive alkoholen og overgive mig til 
abstinenserne. En del af mig sagde, du kan ikke det her lige nu. Så drik 
dig i stedet en kæp i øret, for du har sgu haft bedre morgener.

Sådan slås han det meste af nytårsdag. Frem og tilbage, ind og ud. 
Indtil den dengang 25-årige rapper går ud som et lys. Deliriet, en pa-
ranoid drankergalskab, der har ramt ham, overlader endelig den mere 
end 100 kilo tunge stakkel til søvnen. Da Liam O’Connor vågner halv-
andet døgn senere, rammer selverkendelsen ham, og han træffer en 
svær beslutning. Han er alkoholiker, men han skal ikke længere drikke.

– Snart efter begyndte jeg at melde min beslutning ud til folk, og så 
indså jeg, at størstedelen af min omgangskreds befandt sig i samme 
situation. En del af dem havde jeg jo kun kontakt med, fordi vi drak os 
i hegnet sammen. Jeg skulle altså sige farvel til en del mere end alko-
holen. De næste to-tre måneder sloges jeg med mig selv og fandt hele 
tiden på undskyldninger for igen at smage på de våde varer. 

Liam O’Connor ender med at søge professionel hjælp, fordi rapperen 
tror, det rabler for ham. Efter en skitur med nogle af drengene sætter 
han aftaler  i stand med en kinesiolog, der arbejder med at udligne 
ubalancer i kroppen. Og med en kriseterapeut. Nu er det alvor, som 
han udtrykker det.

– Jeg tog den sidste sjus, inden vi gik om bord i flyet til København. 
Så var det slut. Jeg fik også lagt en kostplan og tabte mig 15-20 kilo på 
halvanden måned. Simpelthen ved at begynde at spise noget. Man kan 
godt blive fed af whisky og cola, skulle jeg hilse og sige. 

Hvordan har du det med alkohol i dag?

– Fint. Men jeg rører det ikke. Jeg tager heller ikke stoffer og nøjes 
med kaffe og cigaretter. Der er masser af folk, der går og venter på, at 
jeg skal falde i en skønne dag. Men jeg har drukket mig til en allergi. 
Jeg får bivirkninger inde i mit hoved af stimulanser, og det er der to 
måder at komme af med på. Enten så går man rundt i en måned og tror, 
man er sindssyg, ellers drikker man nogle øl og udskyder den hårde tur 
til i morgen i stedet. Så er det noget smartere helt at lade være.

Liam O’Connors alkoholproblem voksede i takt med hans succes, 
der eskalerede med debutpladen ’Dominologi’ fra 2001. Som erklæret 
menneskesky var det ikke sjovt at stå på en scene foran hundreder, 
ofte tusinder, af fans. Den groovende, nærmest syngende, rapper, der 
havde slået sit navn fast med hits som ’Absinthe’ og ’Drik Din Hjerne 
Ud’, roterede i en ond spiral. Rapperen havde noget at leve op til. Eller 
ned til, om man vil.

– Jeg skal se folk an, før jeg tror det bedste om dem. Samtidig har jeg 
aldrig været glad for store forsamlinger. Via min psykiater og krisetera-
peut fandt jeg ud af, at jeg tilhører de fem procent af alkoholikere, der 
drikker på grund af angst. Jeg følte, jeg skulle drikke mig et smil

og en maske på. Jo mere jeg var ude at spille, jo mere fik jeg de samme 
spørgsmål, de samme klap på ryggen, og det blev en hæmsko. Festen 
blev et nødvendigt onde for mig. 

Oplever du stadig mange rygklappere?
– Overdrevet mange. Den klassiske er ham eller hende, jeg har gået i 

folkeskole med, som ikke vil tabe ansigt over for vennerne. Så i stedet 
står de og lyver mig op i ansigtet – foran deres venner – og siger, at vi 
har været rigtig tætte, forklarer Liam O’Connor.

Som regel forbarmer han sig:

DET ER
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– Hvis jeg kan se, at vedkommende er helt ude og skide, smiler jeg og 
smutter. Så kan de bagefter kalde ham L.O.C. et arrogant røvhul. Det 
rører mig ikke. Hele denne idoldyrkelse er bare for ekstrem for mig, 
og jeg tror faktisk, at det er en af grundene til, at mange kan lide min 
musik. Fordi jeg er ligesom dem.

Så du er stadig venner med ikkekendte mennesker?
– Er du gal? Min bedste ven er overhovedet ikke kendt. Han er typen, 

jeg ikke behøvede at se i et halvt år, og så ville vi straks være tilbage 
på sporet alligevel. Han har samlet mig op, når jeg lå og brækkede mig 
som 15-årig, så han bliver ikke imponeret af noget. Det er ham, jeg skal 
høre den hårde kritik fra. Hvis jeg siger noget dumt på tv, ringer han op 
fem minutter efter og råber ’hold kæft noget lort at fyre af’. Det er sket 
mange gange, desværre.

Den private rapper

I alt har Liam O’Connor solgt mere end 120.000 eksemplarer af sine 
første tre plader, ’Dominologi’ fra 2001, ’Inkarneret’ fra 2003 og ’Cas-
siopeia’ fra 2005. Selvom lyrikken kan være præget og plaget af grove 
gloser, og beatene er en knytnæve i mellemgulvet, så appellerer hans 
hardcore stil altså langt bredere end til hiphopkulturens inderkreds.

 
Gymnasiepiger lytter til L.O.C. Fuldmægtigen fra advokatkontoret 

cruiser til og fra arbejdet med den rå og swingende hiphop på bilens 
stereoanlæg. Ja, selv radioerne trykker ham af over lydbølgerne. 
L.O.C.s gennemslagskraft skyldes i høj grad hans evner som historie-
fortæller. Århusianeren med de irske aner koncentrerer sig først og 
fremmest om det narrative element. Det kan typisk være historier om 
opvæksten i Århus V, at være en gambler af natur, at flygte fra rampely-

set, at hustle sig igennem tilværelsen, at være smaskforelsket, at angre 
og at føle sig helt og aldeles forsmået i et parforhold. Sidstnævnte tema 
blev i 2003 til sangen ’Undskyld’, der er L.O.C.s hidtil mest stormom-
bruste hit. Dens brug af ord som ’so’ skabte desuden hidsig debat, og 
især forfatteren Hanne-Vibeke Holst skældte ud over rapperens måde 
at omtale en ekskæreste på. Lyttede man ordentlig efter, udleverede 
Liam O’Connor dog mest sig selv i ørehængeren. Som det svageste led, 
der forkrampet og uværdigt søgte tilgivelse for sit bedrag.

Du er historiefortæller, men alligevel har du engang sagt, at du kun giver 
lytterne indsigt i en brøkdel af dit liv?

– Jamen 70-80 procent af mine oplevelser ville måske indebære at 
fortælle om andre mennesker. ’Undskyld’ hænger jo lidt min eks-eks-
eks-kæreste ud, så den var lige på grænsen. Men nummeret var trods 
alt skrevet med et glimt i øjet, og hun forstod ironien i det. Jeg har bare 
ikke lyst til at lave følelsesporno. Det synes jeg, man gør, når man for-
tæller, hvordan man fx har påvirket sin familie. Jeg har heller ikke lyst 
til at bruge mine venner, og derfor kommer jeg aldrig til at lave en bog. 
Alle de ting, jeg ville nedfælde, risikerer at implicere andre mennesker. 
Der er i det hele taget mange ting, jeg ikke kan rappe om. Enten kom-
mer jeg til at lyde, som om jeg vil være helt vild hård, eller også lyder 
det som en overdrivelse. Så vil jeg hellere underspille mine oplevelser, 
så man ikke tvivler på, at jeg er ægte. Hvis jeg siger dig noget, så siger 
jeg dig noget. Hvis ikke du tror mig, så er det ærgerligt, erklærer Liam 
O’Connor.

Vi mødes en oktoberlørdag på Christianshavns Torv. Han bærer sort 
kasket, sorte bukser, sort jakke og et mørkeblåt halstørklæde. Om fød-
derne snører et par alt andet end hiphoppede Lacoste-gummisko sig. 
Der er med andre ord ikke meget blingbling a la MTV over sagerne. Til 
gengæld skinner noget andet. De dunkle øjne, der i Liam O’Connors 
drukdage kunne flyde ud i hans let furede ansigt, tindrer nu skarpladt 
under skyggen. Fokuserede, tilstedeværende. 

På vej ud mod en restauration ved det nærliggende voldanlæg peger 
rapperen skråt over gaden. Mod Vor Frelser Kirke, hvis gyldne tårn 
spidder den babyblå himmel.

– Det minder mig om dengang, jeg blev idømt samfundstjeneste, 
udbryder han.

Snart følger en historie, som han egentlig havde lovet aldrig at slippe 
løs i det offentlige rum. En af den slags historier, han holder for sig 
selv og heller ikke vil rappe om. Indtil nu. I foråret 2003 var han til 
afskedsfest for en kammerat i Århus, og på vej hjem kom nogle af 

Jeg vil hellere underspille 
mine oplevelser, så man ikke 
tvivler på, at jeg er ægte. 
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rapperens bekendte op at toppes. Liam O’Connor lagde sig imellem, 
sandsynligvis ved at dele skældsord ud i alle retninger. Det skete jo i en 
’ægte brandert’. Derfra gik det stærkt.

– Pludselig blandede en knejt sig. Ingen af os anede, hvem han var. 
Men han stod altså midt i det hele og råbte. Jeg bad ham om at skride 
to gange. Det hjalp ikke, og nu begyndte han så også at skubbe. I min 
fuldskab, som rimelig meget havde taget overhånd i den periode, hak-
kede jeg ham én på hovedet. Han mistede en tand, og et øjeblik efter 
dukkede ordensmagten op, fortæller Liam O’Connor, der røg i deten-
tionen for at sove sine promiller væk. 

Hvad der herefter skete, hersker der delte meninger om. Ifølge po-
litiet og domstolen var rapperen ikke bare involveret i slagsmålet på 
gaden. Efterfølgende overfaldt Liam O’Connor også to betjente i den 
celle, han skulle sove promillerne ud i. Ifølge rapperen selv var det ikke 
sådan, det foregik. 

– Jeg vågnede op efter nogle timer ved, at jeg lå på gulvet i den anden 

ende af cellen. Der stod to betjente derinde, og ham den ene hev mit 
bælte af. Det havde jeg ellers fået lov til at beholde på. Så fik jeg så, 
hvad man kalder en mindre røvfuld – uden at ane hvorfor. De holdt 
min arm nede, mens den ene svirpede løs og sparkede mig i brystkas-
sen. En fod eller bæltet ramte mig også i ansigtet.

Ni måneder og udgivelsen af ’Inkarneret’ senere, i december 2003, 
mødte Liam O’Connor op i retten, hvor han modtog en dom for slås-
kampen samt en dom for at have overfaldet de to betjente. Det løb i alt 
op i 74 timers samfundstjeneste.

Den skulle aftjenes med det samme, og der var bud efter Liam 
O’Connor i Vor Frelser Kirke på Christianshavn. Lige i den periode, 
da de københavnske skoleelever snøvlede sig ind til den obligatoriske 
julegudstjeneste.   

– Så mens jeg gik rundt og fejede blade udenfor eller støvsugede og 
pudsede messing oppe ved alteret, sad der dagligt et par rækker af 
drenge med kasketten på skrå og gloede. ’Undskyld’ toppede jo Boo-
gie-listen, og lige pludselig forstod jeg, hvorfor min advokat luftede 
muligheden for en afsoning i et åbent fængsel i stedet, klukker Liam 
O’Connor.

I næste øjeblik sender han et par eder i min retning. Rapperen ømmer 
sig over at have afsløret sin hemmelighed og gnider sig over den nybar-
berede mund, der har været lige ulovligt åben. Åbenbart.

– Jeg prøver netop ikke at få et bad boy-image, og det var dumt at 
gøre, som jeg gjorde. Sådan noget sker bare rigtig tit – at folk kommer 
op og toppes i en brandert. Det gør mig ikke til noget særligt. 

Trucker- og healersønnen

28-årige Liam O’Connor er et blandingsprodukt. Halvt irsk, halvt 
dansk. Faderen kom til Århus som trucker, moderen arbejdede i en 
boghandel. De to mødte hinanden i midten af 1970erne på en bar i 
byen. Det var hende, der måtte byde den høje dubliner med de kul-
sorte lokker op til dans. Han stod i det hele taget ud fra mængden og 
gik ligefrem i jakkesæt.

I 1979 fik de Liam, og året efter fulgte en søster efter. Familien ryk-
kede en del omkring, altid i postnummeret 8210 V. Da Liam blev 16 
år, flyttede moderen, som undervejs byttede jobbet i boghandlen til et 
liv som healer. Liams far beholdt sin base i Århus og tog ofte sin halv-
voksne søn med i lastbilens førerrum på ture mellem Danmark, Irland, 
Rusland og Marokko. I weekenden var han hjemme i huset, hvor 

Jeg bryder mig ikke om musikere, 
der vil redde verden. Bono må 
godt, for Kofi Annan – og hvad de 
ellers hedder – holder med ham.



23D E C E M B E R  2 0 0 7   



D E C E M B E R  2 0 0 724

Liam blev boende med sin søster, til han fyldte 20 år. På det tidspunkt 
var hobbyer som fodbold og popmusik for længst udskiftet med rap-
pen. Efter et langt kærlighedsforhold til Michael Jackson begyndte han 
at dyrke hiphoppen i de tidlige 1990ere. Først lyttede Liam O’Connor 
især til poprapperen Vanilla Ice, fordi faderen havde købt en plade 
med hjem fra en britisk tankstation. Sønnike fandt dog ud af, at det 
var alt andet end den ægte vare, og i stedet faldt han for DJ Quik fra 
den amerikanske vestkyst. En ægte historiefortæller, som snart efter 
inspirerede den musikglade gut til selv at prøve kræfter med rytmiske 
rimerier.

– Jeg fandt ud af, at der var en ungdomsklub med godt lydudstyr i 
mit hood. Og dernede var der nogle drenge, der lavede noget hiphop 

på engelsk. Jeg mente selvfølgelig, jeg kunne gøre det bedre end dem, 
fordi jeg mestrede sproget flydende.

L.O.C.s første gruppe hed Shamrockers – opkaldt efter firkløveret, 
som er et irsk nationalsymbol. I ungdomsklubben fandt han sammen 
med den senere skuespiller Chadi, og de to udgjorde i årevis duoen 
Alzheimer Klinikken. Lyden var beskidt, det samme var tekstuniverset. 
Så beskidt og farligt som muligt, faktisk. Eksempelvis kunne teenager-
ne dyrke fantasier om at spise børn og mere eller mindre imaginære 
rapperrivaler levende. I 1995 fik dansksproget rap en blodtransfusion 
med københavnertrioen Den Gale Pose og frontfiguren Jokerens ver-
sionering af den funky og gangsterfascinerede westcoastforgrening 
af hiphop. Og den alt andet end selvironiske fraktion blev endnu 
mere slagkraftig og højtråbende, da MC Clemens fra Sønderjylland i 
1997 udgav sin vredladne debut, ’Regnskabets Time’. Det var samme 
retning, som Alzheimer Klinikken ville i. Duoens rap lød radikalt an-
derledes end de etablerede grupper i Århus. Navne som Sund Fornuft, 
Faktaposen og Kongehuset bekendte sig til den mere jazzede new-
yorkerstil, og så brugte de i langt højere grad humor og rollespil som 
virkemidler. Noget, den indebrændte og dybt seriøse L.O.C. ikke havde 
meget til overs for. De diametralt modsatrettede opfattelser af, hvor-
dan rigtig rap burde lyde, blev for alvor iørefaldende, da Alzheimer 
Klinikken indspillede ’Horeunger’. Nummeret skulle måske – måske 
ikke – med på duoens ambitiøse demoplade og var tænkt som en hilsen 
til Kongehusets Ghetto Svend og Kong Winther.

– Vi synes jo ikke, at Kongehuset stod for noget ægte. Ghetto Svend 
var ikke en alfons i virkeligheden, og Kong Winther gik ikke med pistol. 
Vi kæmpede med at se humoren i det, de havde gang i, husker Liam 
O’Connor.

– Desuden følte vi, at de andre grupper holdt os væk fra at få gigs i 
Århus. De var ældre, sad på det hele og undte os ikke noget. Det var 
sgu lettere at komme til i København.

Det gik ikke værre eller bedre, end at Kong Winther hørte om ’Ho-
reunger’ og med det vuns indspillede et respons, der blev sendt på 
en lokal hiphopradio og svinede hele Århus V til. Ud over at de hårde 
drenge fra Gellerup Parken og omegn så sig seriøst sure på Kong 
Winther fra midtbyen, blev det åbne opgør også Alzheimer Klinikkens 
claim to fame.

– Nu havde vi et nummer med hype, uden vores lille plade var 

’Nej, fandeme nej. Min mor opdragede mig, min 

far var kun hjemme i weekenden. Hvis der er no-

get, jeg gør, så er det at respektere kvinder. Min 

mor er feminist, og hun plejer at sige, at det ikke 

burde være ulovligt for en mand at undertrykke 

en kvinde – det burde være ulovligt for kvinden 

at lade sig undertrykke. Og hvis Hanne-Vibeke 

Holst kan garantere mig, at mænd aldrig bliver 

kaldt svin på primetime-tv i en dansk sitcom,  

så skal jeg nok love aldrig at bruge ordene ho  

og bitch igen. Men det kan hun ikke. Mænd bliver 

hele tiden kaldt dumme svin, og det er nøjagtig 

det samme som at sige so.’

Ghetto Svend var ikke en 
alfons i virkeligheden, og Kong  
Winther gik ikke med pistol.
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kommet ud. Kong Winther havde simpelthen spillet ind over til hoved-
stød foran eget mål. Og alle de folk i København, der også var trætte af 
lallet i Århus, deriblandt Den Gale Pose og Clemens, syntes lige pludse-
lig, vi havde noget at byde ind med. 

Stridsøksen er i øvrigt siden blevet begravet. 

Farvel til kriminaliteten

Alzheimer Klinikken nåede aldrig et egentligt gennembrud, og i 1999 
blev Liam O’Connor indkaldt til session. Rapperen tog sin tørn som 
militærnægter i Dansk Center for Menneskerettigheder, hvor han 
passede telefoner og styrede fotokopimaskinen. Han skulle møde 
første gang en mandag morgen og hoppede derfor på et IC3-tog lør-
dag aften. På vej til København gik det op for ham, at han manglede 
et sted at sove i hovedstaden. En ven gav rapperen nummeret på en 
undergrundsproducer ved navn Rune Rask, og jo, århusianeren kunne 
da godt crashe på en sofa i Tabu-klikens totalt smadrede lydstudie på 
Gammel Kongevej.

– De var lige så hippie i hovedet, som jeg var. Så dér var jeg heldig, og 
det resulterede i tre år på Tabus sofa. Det skulle bare have været et par 
uger. Mit tøj havde jeg i en sponsortaske.

Liam O’Connor fandt hurtigt ud af, at han havde en del andet til 

fælles med Rune Rask og hans klike. Samme trang til fest, samme 
indebrændthed og samme musiksmag, ikke mindst. De var også alle 
sammen flade og levede på søværnsmanden og rapelskeren Tabu-
Pers nåde. Det var ham, der finansierede huslejen og i øvrigt bragte 
en kasse vodka med sig hjem fra de syv verdenshave i ny og næ. Når 
århusianeren i weekenderne vendte tilbage til sin fødeby, indså han 
med stadig større tydelighed, at adskillige af de gamle venners liv gik i 
andre retninger. Mest de forkerte. 

– De gjorde en karriere ud af røverier og salg af diverse stoffer. For 
nogle handlede det efterhånden om at lave så meget lort som muligt. 
Med penge for øje.

Reddede musikken dig fra en kriminel løbebane?
– Det ved jeg ikke. Jeg tror måske, jeg havde et godt hoved på skuld-

rene til at lægge ud med. Og jeg tror med 100 procents sikkerhed, at 
respekten for min familie har afholdt mig fra en del. Havde jeg ikke 
haft min mor og min far, så havde jeg jo ikke nogen, jeg skulle se i 
øjnene, hvis jeg blev bustet. Men de fortjener bedre end det.

Og det fik de så, forældrene. I 2001 spærrede det store pladeselskab 
Virgin lyttebøfferne op for L.O.C. og hans samarbejde med Tabu-pro-
ducerne Rune Rask & Troo.L.S, der blandt andet har leveret musik til 
den amerikanske superstjerne Akon i de senere år. Kommercielt set 
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klarede debuten ’Dominologi’ sig over al forventning, og så tog L.O.C.s 
problemer med alkohol og store menneskemængder for alvor fart. Alt 
imens han kom tæt på at realisere sine drengedrømme. Den ene var at 
sælge til guldstatus, hvilket dengang krævede 20.000 eksemplarer af 
et album. Den anden var at vinde en Danish Music Award. Foreløbig er 
det kun blevet til nogle nomineringer. Til gengæld gravede han alle-
rede guld med ’Inkarneret’ fra 2003.

– Og så kom grådigheden op i mig. Nu gik jeg efter en platinplade og 
nåede det.

Liam O’Connor gnækker. Dernæst runder han en klassisk dyd i 
hiphopkulturen, hvor det fra begyndelsen af handlede om at være 
nummer ét gennem kreativt skærpende kamp med kolleger – og kon-
kurrenter.

– Jeg elsker konkurrenceelementet, det er fantastisk, jeg har bare 
aldrig haft et problem med folk, det går bedre end mig. Ellers skulle 

 
 

jeg have bekæmpet Jokeren, men jeg ser ham hellere som en god ven, 
der har hjulpet mig frem. Vi har fint kunnet dele scenen. 

Hvad kan rap bruges til?
– Man kan sige mere, tror jeg. Teksterne er i sig selv op mod 10 gange 

længere end i rock og pop, så du kan udtrykke dig klarere. Omvendt 
har du også alle muligheder for at dumme dig. 

Har du fået mere respekt for andre rappere med årene?
– Ja, men jeg mener også, at tryk avler modtryk. Først havde mange 

et problem med den alvorlige og sammenbidte gren, som jeg tilhører. 
De mente, det var påtaget og en kopi af den amerikanske scene. Nu 
hælder mange efterhånden i vores retning. Jeg tvivler ikke på, at en fyr 
som Joe True (snart pladeaktuel rapper fra København, red.) er dygtig, 
men han gik på et tidspunkt og lavede tekster om, at han var kejseren 

af Rom, og at der var inviteret til togafest. Det siger mig ikke noget, for 
han er ikke kejseren af Rom. Men i dag bevæger han sig hen imod det, 
jeg laver. Selv de folk, der går ekstremt meget op i teknik, har vendt 
blikket indad mod noget, der har relevans for andre end dem selv. 
Du vækker jo ikke et større publikums interesse, fordi du rimer på tre 
stavelser. Det skal give mening. 

Der er kommet mere politisk rap. Var det noget for dig?
– Det tror jeg ikke. Jeg bryder mig ikke om musikere, der vil redde 

verden. Bono må godt, for Kofi Annan – og hvad de ellers hedder – hol-
der med ham. Men mig siger det ikke så meget. Plus, at jeg synes, jeg 
lever i et land, hvor der er ganske lidt at brokke sig over.

Hvad med en støttekoncert for Ungdomshuset?
– Det engagerer jeg mig ikke nok i sagen til. Jeg kunne finde på at 

stille op, hvis politikerne nedlagde min gamle ungdomsklub i Århus V, 
fordi det berører mig. 

Dødssynder og laster

Melankolien bor i Liam O’Connor. Man kan se det i øjnene og høre det i 
stemmens grødede glød. Selv mener han, at tristessen svømmer i hans 
blod.

– Det må komme af noget af det samme, der kendetegner den irske 
folkemusik. Du kan ikke høre en sang, uden at der er én, der græder 
over, at nogen er blevet hængt eller skudt. De tunge stemninger finder 
jeg det vildt interessant at arbejde med. 

I det hele taget tyder meget på, at sværvægteren L.O.C. skal til at 
løfte sværvægtertemaerne på sit kommende album, der blandt andet 
blev til i USA umiddelbart efter Ud & Se-interviewet. Rapperen søger 
tilbage til nogle af de emner, som debuten ’Dominologis’ våde efterfe-
ster og drukderoute til dels overskyggede på storsællerterne ’Inkarne-
ret’ og ’Cassiopeia’.

– Jeg tænkte jo ikke en hujende skid i lange perioder, erklærer han. 
Tænkt bliver der i dén grad i disse måneder. Over melankoli, sym-

bolisme, moral og religion. Også så meget at Liam O’Connor af og til 
ligner én, der flover sig over at fortælle om det. 

– Jeg lyder helt boglig nu. Men efter at have dykket ned i ’Den Gud-
dommelige Komedie’ af Dante, læste jeg en rapport fra Roskildes 
biskop (Jan Lindhardt, red.) om, hvordan de syv dødssynder er blevet 
dyder i vores samfund. Samtidig prøver jeg at tolke dem gennem den 
ottende synd, som oprindelig var melankoli. Hele menneskets indre 
splid interesserer mig. Jeg prøver at finde ud af, hvor jeg selv er i alt 
det her. Jeg har helt sikkert ikke fået styr på mine dæmoner endnu.

Allerede på albummet ’Cassiopeia’ fra 2005 nåede L.O.C. at 

De tunge stemninger finder 
jeg det vildt interessant 
at arbejde med.
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berøre sin katolske baggrund i angrende numre som ’Ave Maria’. Siden 
har det religiøse fyldt mere og mere.

Hvor meget fylder religion efterhånden for dig?
– Meget. Jeg kommer af en god blanding af ting. Min far er født og 

opdraget på den strengeste katolske måde. Han gik på katolsk skole, 
og der er en præst i familien, som har tilknytning til Opus Dei (en 
selvmartrende afart af katolicismen, red.). Samtidig var alle mine 
barndomsvenner muslimske, og min mor er så healer og tror på sten og 
stjerner og er konfirmeret protestant. Jeg er et virvar af alt det. 

– Samtidig tror jeg, at man som alkoholiker må overgive sig til noget 
større end sig selv. Da ’Cassiopeia’ blev til, var det vigtigt for mig, at jeg 
ikke kunne lave om på tingene bag mig, men i det mindste kunne gøre 
det bedre fremover.

Føler du, du har været i Helvede?
– På nogle punkter, vel. Jeg føler mig nogle gange heldig, at jeg er 

kommet ud på den anden side og stadig kan fungere socialt. Krisetera-
peuten har sagt igen og igen, at mit alkoholforbrug kunne have taget 
livet af mig. Men det er mere de psykiske efterdønninger, der ryster 
mig. Der gik lang tid, hvor jeg bare var en nikkedukke, når jeg skulle 
føre en samtale, fordi jeg var helt væk. Det gider jeg fandeme ikke 
prøve igen. Jeg har drukket for at slippe for angst, nu lader jeg være for 

at slippe. Den kører begge veje. Jeg har ikke lyst til at være ham den 
drikkende tosse. Jeg har det bedre med bare at være mig.

Kan du blive høj på noget i dag?
– Sex. Som det eneste. Jeg bliver nok også nødt til at bortcensurere 

nogle ting på min kommende plade, for at det ikke skal blive for frækt. 
Jeg må jo have et afhængighedscenter inde i hovedet med en rigtig lav 
tærskel, griner rapperen, igen, og understreger, at han i det hele taget 
værdsætter sit nye liv. Også selvom han savner festen.

– I dag kan jeg se en idé i meget af det, jeg laver. Hvis jeg skal vælge 
imellem at være kreativ og at gå i byen, så ved jeg godt, hvad der giver 
mig mest. Jeg bliver i stedet hjemme og lægger planer for min snarlige 
verdensdominans, hæ hæ. 

– Men ærligt talt misunder jeg da af og til tosserne, når de tager ud 
for at fyre den af. Det er jo sjovt. Det er historien i en nøddeskal.

Og du er først og fremmest historiefortæller?
– Det er lige det. Jeg kan bare ikke blive ved med at fortælle om det 

samme. 

Rune Skyum-Nielsen er musikredaktør på Nyhedsavisen og 
forfatter til bogen ’Nr. 1 – Dansk hiphopkultur siden 1983’ 
(Informations Forlag, 2006)


