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I 
2000 gjorde Eminem en slags 
status over sin eksplosivt 
voksende lytterskare:

»I don’t do black music,  
I don’t do white music, I make 
fight music for high school 
kids.«

Onsdag aften klokken 22, 
en halv time før dette årtusinds 

bedst sælgende musiknavn fægter omkring 
med sine hidsigt arbejdende arme på Orange 
Scene, er der rig mulighed for at tjekke 
segmentanalysen efter i sømmene. 

Jovist, der er skoleelever iblandt os. Men det 
rekordstore fremmøde er en sammensplejset 
affære: Ved Mindelunden til venstre for 
scenen spenderer +70-årige damer ventetiden 
på at samle pantglas. Kærestepar mundhugges 
om en eventuel rute til et mindre tætpakket 
udsigtspunkt. Gutter i rullestole giver armene 
hvile. Venner slår sten-saks-papir om det 
næste parti fadøl. 

I mine 24 år med Roskilde Festival har jeg 
aldrig set så mange samlet til samme koncert. 
Og så endda på en åbningsaften.

Med fem minutter til showstart skifter 
vejrliget. Isnende briser flyder ind gennem 
plantagerne af nøgne ben, tunge natteskyer 
sprayer himlen sort, nedefra og op, og 
gåsehuden ligger ligefor, da Eminem gør 
sin entré og paintballer sine kaskader af 
enerverende-staccerende, men også stærkt 
overlegen stemmeteknik, ud over masserne.

Jeg vidste på forhånd, at den hætteklædte 
herre havde solgt mere end 200 millioner 
plader, at han havde vundet 15 amerikanske 
grammyer og overvintret fordømmelse på 
fordømmelse. Men hvor langt han har taget 
rappen ... Dét gør indtryk. Orange Scene 
onsdag aften åbner som et mindfuck af 
dimensioner. 

FOR at forstå, hvorfor Eminem – halvandet 
årti efter sit kunstneriske klimaks – nyder 
så massiv en særstatus, må man først forstå, 
hvad der kom før ham. Eller rettere: Hvad der 
manglede før ham.

I dansk raps reelle fødselsår, 1988, havde 
kongerigets første (og bedste) gruppe MC 
Einar pralet med at male tog, før lytteren 
»vidste, hvad graffiti var«. Farligere og mere 
kriminelt blev det ikke hertillands. 

På den anden side af Atlanten var det en 
anden sag, og længe før nogen kunne stave til 
»kulturel appropriation«, rykkede jeg og mine 
to homies fra Charlottenlund Badminton 
Klub vores ører og opmærksomhed mod 
den amerikanske vestkysts på én gang 
skræmmende og fascinerende gangstarap. 
Vi var hooked, og jeg hævder uden vaklen, 
at vores storgestikulerende treenighed med 
længder var det mest hiphop, der til dato har 
ramt ketsjersporten.

Vi dissede dem på den anden side af nettet, 
terpede baghåndssmash til Warren G’s 
»Regulate« – et nummer om at blive røvet 
i ghettoen – og anså »Yo MTV Raps!« som 
livlinen til det amerikanske drømmeland. 
En enkelt af os afro-permanentede sågar sit 
kommunefarvede garn. Endelig var vi ret 
begejstrede for at integrere de bandeord, som 
hiphop-cd’ernes parental advisory explicit 
content-klistermærker forsøgte at advare imod:

»Yo, my nigga, spørger du ikke lige Ove, om 
vi må få et par nye fjerbolde til den double, 
dér?« Eller: »Hey yo, tjek deez nuts på hende 
den lyshårede! Er hun lige ny i mesterrækken, 
eller er hun lige ny i mesterrækken?« 

Vi rådyrkede de farvede amerikanske 
rappere – heriblandt Snoop Doggy Dogg, 
Nas, bonglatinoerne fra Cypress Hill, Tupac 
Shakur og Notorious B.I.G. – med oprigtig 
kærlighed, men af og til strejfede tanken mig 
selvfølgelig. At det ikke burde være os, der 
ville være i deres Nike Air, men dem, der 
ville være i vores. At vi trespassede i en kultur, 
som vi hverken etymologisk, etnisk eller 
kulturhistorisk havde indløst de fornødne 
adgangspas til. Problemet var bare, at hvid rap 
var ualmindeligt wack. I slut-80erne havde 
Vanilla Ice tyvstjålet baslinjen i »Ice Ice Baby« 
fra Queen uden at ville være ved det, og først 
i 90erne insisterede canadiske Snow, endnu et 
kalkfarvet one hit-wonder, på at ragga-rappe 
som en indfødt jamaicaner. De var i sandhed 
et par forlorne stoddere. 

I 1999 tørstede hiphoppublikummet efter 
nye antihelte, og teenagedrenge fra den hvide 
middelklasse syntes særligt sultne. Det var 

dem, der op gennem årtiet havde opdaget 
den afroamerikanske undergrundsmusik og 
fortærede gangstarap, ligesom de fortærede 
actionfilm. For dem var den ikke et stykke 
dokumentation eller et nødblus fra ghettoen 
– for dem var gangstarappen rendyrket 
underholdning. 

Der var gået storforbrug i hiphopkulturen, 
og snart efter gik der også selvopfyldende 
profeti i den vokseværkende genre. Aktørerne 
mærkede presset fra musikindustriens 
direktørgange og skærpede den indbyrdes 
retorik langt ud på det verbale overdrev, og så 
blev ord ellers til mord.

I september 1996 var det vestkystkongen 
Tupac Shakur, der måtte lade livet, 
fuldstændig gennempløkket, og et halvt år 
senere led østkystrivalen Notorious B.I.G. 
samme kranke skæbne. 

Som den ordrige ordkrig blev til blodig 
alvor, spejdede jeg efter rimsmede, hvis 
virkelighed var marginalt lettere at spejle sig i.

Eminem valsede ind midt i det vakuum. På 
MTV i en pangfarvet musikvideo ved navn 
»My Name Is«. Den var svær at afkode. Var 
hans skærebrænder af en stemme 4 real? Var 
hans afblegede hår? Hvorfor kaldte han sig 

Slim Shady, når Eminem stod som afsender? 
Sagde han lige, at han ville gøre en Spice Girl 
gravid? Hvorfor nævne noget så ustreet som en 
britisk pigegruppe? Og namedroppede white 
boy også lige Dr. Dre? Hiphopproduceren over 
dem alle?

Snart efter dukkede Eminem så op i endnu 
en musikvideo. Den hed »Guilty Conscience«, 
og han havde Dr. Dre ved sin side. Mere 
forloren var han alligevel ikke.

Nummeret udspillede sig som en 
serie meningsudvekslinger mellem tre 
desperat pressede mænds samvittighed 
og skruppelløshed. Slim Shady tog sig af 
voldsopfordringerne, mens Dr. Dre søgte at 
rede trådene ud. Som da de skiftevis taler 
fornuft og hævn til uheldige Grady – en 
29-årig arbejdsmand, der netop har fanget sin 
kæreste i kanen med en anden:

Dr. Dre: »Alright calm down, relax, start 
breathin’!«

Eminem: »Fuck that shit, you just caught 
this bitch cheatin’/While you at work she’s 
with some dude tryin’ to get off? Fuck slittin’ 
her throat, cut this bitches head off!«

Dr. Dre: »Wait! What if there’s an 
explanation for this shit?«

Særstatus. Eminem behøvede en blåstempling fra de sorte for at være hiphop nok for de hvide. 19 år sene

Eminem fanget med en af sine mange afroamerikanske kolleger, Royce Da 5’9’, netop da karrieren kulminerede i 1999. De to dyrkede ved siden af d
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Eminem: »What? She tripped? Fell? Landed 
on his dick?«

Det her var mere end en habil, hvid rapper. 
Ham her sagde ting, som ingen andre 
havde gjort før. Rappede det på en måde, 
som de allerfærreste ville kunne mestre. Og 
så var han inde i varmen hos manden, der 
havde grundlagt gangstarappen, opfundet 
Snoop Doggy Dogg og skabt to af de bedst 
producerede plader i 1990erne.

Jeg satte mit 56k-modem til at ringe 
internettet op. Nu skulle der researches.

MARSHALL Mathers III var fra dag nul en 
stor mundfuld. Hans hårde fødsel trak ud i 
73 timer, og da faderen, Marshall Mathers jr., 
snart efter skred fra familien, var mor-Debbie 
og sønnike alene med to andre hvide familier 
i et kulsort Detroit-kvarter.

I skolen blev den klejne knægt 
mobbet, og han valgte dagdrømmene 
væk fra klasselokalet – ind i så mange 
tegneserieverdener, som han kunne opdrive. 
Marshall var ikke i tvivl. En dag skulle han 
tjene sine penge som tegneserieskaber. 

Da Marshall fyldte 15, forbarmede Debbie 
sig over hjemløse Kimberley og lod hende 

crashe i deres stationære campingvogn i en af 
den falmende bilbys mange trailerparks.

Med tiden blev de to kærester, flyttede 
hjemmefra sammen, og i 1995 fik de datteren 
Hailie. Snart efter blev familiens eneforsørger 
fyret fra sit job som opvasker på en jævn 
restaurant. Der var ingen andre steder at gå 
hen – de måtte atter søge tilflugt i Debbies 
campingvogn. 

I 1996 havde Marshall Mathers III, 
der døgnet rundt griflede rim ned i sin 
tro følgesvend, notesbogen, og rådyrkede 
fandenivoldske Tupac Shakur som en rapgud, 
taget kunstnernavnet Eminem (udtales 
ligesom chokoladepastillen M&M). Hans 
pitchede flow stak også så tilpas meget ud, 
at hiphopklubberne i downtown Detroit var 
begyndt at fatte, at han var pretty fly. I hvert 
fald for a white guy. Et lokalt pladeselskab 
tilbød endda at udgive debutalbummet 
Infinite. Da det floppede, nægtede Eminem at 
genopfinde sig selv – i stedet spaltede han sin 
synsvinkel, så han nogle gange var sig selv, det 
vil sige Marshall, andre gange Slim Shady – et 
manieret, hyperaggressivt og skurkagtigt alter 
ego, der var som taget ud af en tegneserie og 
kunne sige alt det, som Marshall trods alt var 
for anstændig til.

MED den selvvalgte skizofreni drog 
Eminem i 1997 til Los Angeles for at deltage 
i freestylekonkurrencen Rap Olympics. Han 
tabte i finalen, men præstationen rakte hele 
vejen til Dr. Dres palads af et lydstudie, og 
beatbossen tøvede ikke med at sende bud efter 
det nye hvide håb. 

The Slim Shady LP nåede førstepladsen 
på den amerikanske albumhitliste og solgte, 
alene i USA, tre millioner eksemplarer i løbet 
af 1999. Man kan ikke påstå, at den massive 
medvind og økonomiske gamechanger fik 
Eminem til at parkere sin hyppigt omtalte 
langefinger i sit hyppigt omtalte bagparti. Der 
var flere popstjerner at fornærme, minoriteter 
at støde, galde at spy, eder at nedkalde over sin 
on’n’off-kæreste, og allerede i maj det følgende 
år var det tid til The Marshall Mathers LP. 

Langspilleren på 14 numre og fire 
galgenhumoristiske intermezzi står den dag 
i dag som karrierens kunstneriske såvel som 
kommercielle højdepunkt. Den var dyster, 
overrumplende, og så spejlede den en 27-årig 
nobody’s kolossale elevator-udflugt. Det var 
blevet Eminems tur til at stryge helt derop, 
hvor man mærker trykket fra øverste etage, 
og cheferne fra et multinationalt pladeselskab 
ånder dig i den blonderede nakke.

Branchehadet blev til andensinglen  
»The Way I Am«. En indestængt udladning 
af harme – så dirrende, at ingen længere 
kunne afskrive ham som en rollespillende 
klorinklovn. Den egentlige genistreg var dog 
brevvekslingen i udspil nummer tre.  
I den dæmpet anlagte »Stan«, produceret af 
Eminem selv, møder lytteren en gigantfan, 
som føler sig så åndeligt beslægtet med idolet 
Slim Shady, at han byder sin gravide kæreste 
samme sadistiske mønt, som forbilledet har 
for vane. 

Da Eminem finder tid til at svare den 
stadig mere forurettede Stan, er det for sent, 
og opfordringerne til at søge seriøs hjælp og 
behandle sin dame bedre er for døde, døve 
øren. 

Opbygningen er suveræn, og første 

gang pointen rammer, pulveriserer den al 
tankevirksomhed, men prikken over i’et er 
brugen af et gråmeleret vers fra den ferske 
sangerinde Dido som sangens magnetiserende 
omkvæd. Man mærker ganske enkelt Stans 
udsigtsløse lorteliv gennem hver eneste 
frasering i det usædvanlige sample.

At Eminem sådan set brugte ’Stan’ til at 
nuancere sit syn på kvinder og mennesker 
generelt, var ikke nok til også at berolige 
den homoseksuelle organisation GLAAD, 
der mødte talstærkt op inden Grammy-
uddelingen i februar 2001 for at protestere 
over den angiveligt homofobiske rapper.

Eminems svar var implicit: I stedet for 
Dido stillede aftenens store statuettehøster 
op i en øm duet med Elton John, som også 
akkompagnerede på flygel.

I en pingpong-samtale med sin sidenhen 
nære ven, Elton, kommenterede Eminem i 
2017 i Interview Magazine deres første minde 
sammen: »Jeg glemmer aldrig (den optræden) 
– og jeg var ovenikøbet på stoffer.«

PILLEMISBRUG og sovemedicin slog med 
tiden Marshall Mathers III omkuld. Selvom 
han – som eneste kunstner i historien – har 
indtaget den amerikanske Billboardlistes 
førsteplads med otte studiealbummer i træk, 
drattede han drastisk i niveau efter 2002, 
hvor han spillede rapperen B-Rabbit i den 
semibiografiske 8 Mile og hentede en Oscar 
for bedste filmsang. 

Den intenst skrattende »Lose Yourself« 
handler om at gribe chancen, når den endelig 
byder sig, og Eminem havde i den grad kendt 
sin besøgelsestid. Herfra sloges den para-
doksalt private rapper med at tackle berømt-
heden i det, som han har døbt The Eminem 
Show.

»Super stardom is close to post mortem,« 
rapper han undervejs i »Lose Yourself«.

At de musikalske overraskelsesangreb 
mestendels hører en svunden tid til, bliver 
stadig tydeligere, som den halvanden time 
lange koncert på Orange Scene skrider frem. 

Hver gang Eminem – oplagt 
akkompagneret af strygere, band, sangerinder 
og backuprapperen Mr. Porter – præsenterer 
nyere materiale, falder intensiteten i 
menneskehavet. 

Benovelsen over, at han rent faktisk er 
dukket op, lægger sig også. De mange 
svulstige ballader fylder for meget i mikset, og 
de biddende højdepunkter får ikke lov at leve. 
Hvordan kan han forsvare at afbryde »Stan« 
inden det mesterlige fjerdevers? Fordi vi også 
skulle have »Love the Way You Lie« eller  
»The Monster« med? 

Det slår mig, at den rapper, der banede 
sig vej ved at stød-teste lytterne, er blevet en 
omfavner, en crowdpleaser, på sine gamle 
dage. Lidt mindre kantet end godt er.

Jeg kigger mig omkring i måneskinnet.  
Der er stadig festivalgæster, længere end øjet 
kan række. I et 2002-interview med Rolling 
Stone Magazine var Eminem ikke bleg for at 
tale hudfarve: 

»For mig er det åbenlyst, at jeg sælger 
dobbelt så mange plader, fordi jeg er hvid. Jeg 
tror oprigtigt på, at jeg besidder et talent, men 
jeg er ikke dum. Da jeg brød igennem, var 
det acceptabelt at lytte til mig, fordi jeg blev 
produceret af Dr. Dre. Ude i forstæderne skal 
de hvide unger opleve, at sorte folk siger god 
for dig.«

Som set-listen på 28 numre når vejs ende, 
ligner han ikke én, der har travlt med at 
komme væk. På jomfruelig dansk grund 
behøves ingen blåstempling. For mange her 
var det ham, der kom først.

»Roskilde, you make me don’t want to 
leave,« vrænger Eminem.

Sådan har jeg det ikke helt. Trods alt.  
Men jeg er glad for, at han kom.

Rune Skyum-Nielsen har anmeldt hiphop i 
15 år og udgav i 2016 bogen Nr. 1 – Dansk 
hiphopkultur siden 1983.

nere blev han allemandseje på Orange Scene i Roskilde. En rapfan kigger tilbage på en verdensstjerne proppet med paradokser og personaer.

n af deres respektive solokarrierer en grum fritidsduo 

e hvide håb

I 1999 tørstede hiphop
publikummet efter nye antihelte, 
og teenagedrenge fra den 
hvide middelklasse syntes 
særligt sultne. Det var dem, 
der op gennem årtiet havde 
opdaget den afroamerikanske 
undergrundsmusik.

Dér var langemand minsandten. Eminem 

synes mindre arrig anno 2018 på Roskilde 

og en del af koncerten gik med gemytligt 

drilleri af kumpanen Mr. Porter. 
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