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MELLEM KONKURRENCE, KUNST OG KYNISME –
KONTROVERSER, KREATIVITET OG KONSERVATISME

»Bare du ikke begynder med, ”der var engang i New York”,« hvæsede han med
en pludselig indskydelse.
Idéen om denne bog var ikke mange uger gammel, da jeg sad over for en af
dansk hiphopkulturs største profiler. Fra rapperens nyerhvervede herskabslejlighed
med udsigt over kobbertagene i et af Københavns brokvarterer blev der serveret
røverhistorier, røghistorier og rørende historier om drenge, som vokser til mænd og
må give slip på noget af drengerøven, mens de udlever drengedrømmene.
Den stod på rendyrket nostalgi, da han kom i tanke om sin bøn. Rapperen
havde ret, for dansk hiphop står for længst på egne ben. Den flabede fløs er blevet voksen, og hans position i mediebilledet og indflydelse på kulturudbuddet
kræver, at han bliver taget alvorligt på godt og ondt. Uden altid at skulle måles
med sine forældre – eller stå til ansvar for dem.
Dermed ikke være sagt, at den amerikanske forhistorie bare sådan kan ignoreres i dansk kontekst. Den betyder i høj grad noget, og ”Nr. 1 – Dansk hiphopkultur siden 1983” tager masser af afstikkere til moderlandet. Men det her handler først og fremmest om et stykke spjættende hjemlig samtidshistorie, der konstant skriver nye kapitler med alt, hvad der hører sig til af kontroversialitet, kommercielle landvindinger og kunstnerisk grænsesøgning.
Dansk hiphopkultur er gået fra at sample alt og alle til at være den samplede. Fra folkeligt samlende støttesange over reklamefladen til invasionen af teaterscenerne landet rundt. Hvis underholdning skal have kant eller være ung med
de unge, skal det helst indeholde et par af kulturens fire originale elementer –
rap, dj’ing, breakdance og graffiti.
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I.
HIPHOP – HVAD BETYDER DET?
Udtrykket ”hiphop” betyder egentlig ikke
noget. De to stavelser var en del af en
vrøvleremse, som rapperen Lovebug
Starski angiveligt rablede af sig, når han
varmede op under publikum til dj’en
Afrika Bambaataas block parties i Bronx i
midt-1970’erne. På rapmusikkens første
kommercielle single, The Sugar Hill
Gangs ”Rapper’s Delight” fra 1979,
optræder udtrykket også, og få år senere
gjorde Afrika Bambaataas Zulu Nationbevægelse hiphop til den samlende fællesnævner for kulturens fire grundelementer.
I Danmark præger hiphoppens kulturelle mangfoldighed også måden at skrive betegnelsen på. Både ”Hip-Hop”, ”hip
hop” og ”hip-hop” optræder jævnligt i
medierne, og aviserne har forskellige
staveregler. I denne bog skrives det ”hiphop”, med mindre der er tale om citater
fra skriftlige kilder. I den danske tradition
for sammenskrivninger giver ”hiphop”
god mening, og skrivemåden anbefales
da også af Dansk Sprognævn.

Der er masser at tage fat på, og hvis man i stedet vil være klogere på den
amerikanske hiphops opståen og tilstand, findes der stakkevis af glimrende
(engelsksprogede) muligheder, som dette tastatur alligevel ikke har forudsætningerne for at konkurrere med.

d ET HER ER VARMT
Og konkurreres skal der. Konkurrence var en gennemgående drivkraft i skabelsen af både den danske og amerikanske hiphopkultur, men herhjemme har
battlingen bedre formået at beholde sin betydning. Det handler stadig om at
være nr. 1 og få respekt blandt sine egne. Sjældent om at eksponere sig i tv’s
talentkonkurrencer og score kassen, selv om de dygtigste i dag har gjort passion
til levevej.
I de tidlige 1980’eres Danmark var konkurrencen en måde at sætte farver på
en grå hverdag præget af økonomisk smalkur og storpolitiske spændinger. Et
alternativ til den glatte disco, naive new wave-pop og masochistiske punk, hvor
kroppen blev martret og nedbrudt. I hiphoppen var kroppen fra begyndelsen et
tempel.
»Sort tøj og make-up er ude. Det er ikke det kolde mere. Det, vi laver, er
varmt – det kan folk jo selv se,« forklarede en københavnsk breakdancer til B.T.
for mere end 20 år siden.
I kølvandet på de såkaldte hiphop-mord tilbage i 1993 skrev sociologen
Benny Lihme en forsvarstale for den daværende subkultur. Heri argumenterede
han for, at hiphoppens iltre konkurrencementalitet og kropsliggørelse måske
ligefrem kan tolkes som et ubevidst ungdomsoprør for nogle generationer, der
ikke har haft mange anledninger til at lave rav i de danske gader.
»Rappens energi og direkthed, dens sensualisme og evne til at samle og
involvere, er kroppens fucking sigen no! til den nordisk-kølige fucking dyrkelse
af det abstrakte intellekt, hvor hovedet lever adskilt fra kroppen,« som Benny
Lihme udtrykte det med en vis sproglig afsmitning.
I Bronx, New York, var der endnu større ting på spil i midten af 1970’erne.
Her handlede de kreative opgør om at give bydelens bandemedlemmer noget
opbyggeligt at tage sig til. I stedet for at bekrige hinanden med knive og skydevåben dansede og spraymalede puertoricanske og afroamerikanske unge om
kap med hinanden. Dermed skabte de en fredelig konkurrencekultur, der til overflod samlede tidligere fjender i et urbant-tribalt fællesskab med blodsbånd tilbage til forfædrene i de afrikanske stammesamfund.
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Det gav derfor god mening, da gruppen Public Enemy omtalte rappen som
»De sortes CNN.«

r APPEN STJÆLER RAMPELYSET
Efter den amerikanske rap fra slutningen af 1980’erne manifesterede sig som en
lukrativ forretning med millionsællerter, tøjmærker og filmproduktion, fungerede
musikgenren ikke blot som et socialt instrument og afroamerikanernes vigtigste
talerør.
Platingruben truer med at udviske de værdier, hiphoppen blev defineret af tilbage i midten af 1970’erne, og kulturens idealistiske grundlæggere fra The
Universal Zulu Nation med dj’en Afrika Bambaataa i front har som konsekvens
tilføjet et femte element til de fire originale grundpiller. Det ekstra element er
”viden”, og med det gør grundlæggerne op med historieløsheden hos de nye
generationer af rapglade amerikanere. Ifølge Zulu Nation skal de unge forstå,
hvad hiphoppen var en reaktion imod, så de ikke lader sig forføre af den kommercielle kynisme. Den giver sig stadig oftere udslag i nyrige stjerner, der promoverer en nihilistisk livsstil og spekulerer i forøget medieopmærksomhed ved
at starte ballade og konflikter med deres afroamerikanske brødre.
Selv om skævvridningen virker mindre udtalt herhjemme, kaster rappen så
småt sine skygger over de øvrige elementer. En betragtelig del af kulturens
voksende følgeskare dyrker udelukkende hiphoppen som lyttere, og flere af de
danske frontkæmpere fra 1980’erne bemærker, hvordan fascinationen af rødderne i den sprukne ghettobeton ikke deles af de yngste tilhængere. Som Lars
”Chief 1” Pedersen fra pionergruppen Rockers By Choice himlede under et
interview til denne bog:
»Hvis man spørger de unge: "Kender du egentlig Afrika Bambaataa?" svarer
de: "Nej, og jeg er også pisseligeglad. Jeg ved, hvem Puff Daddy er, og han er
den vildeste". Men for os var det altså vigtigt at forstå, hvad det hele kom af.
Hvad det var, der skete i Bronx.«
Omvendt brokker mange af de yngre aktører sig over romantiseringen af de
gamle dage. Opkomlingene mener, at de engang så radikalt nytænkende pionerer er blevet stokkonservative og ofte bortdømmer nye fortolkninger af hiphoppen ud fra nogle forældede kvalitetskriterier og fingerregler.

TOTALT GLOKALT
Hiphoppens tiltrækningskraft kan være
svær at gøre sig klog på. I april 2005 satte
en række svenske, danske og norske forskere hinanden stævne på Aarhus
Universitet for at afholde det første hiphopsymposium i Skandinavien. Undervejs i det dagslange program kæmpede
de brave, men ikke udpræget streetwise,
akademikere med at formulere, hvorfor
kulturen er blevet en kulturel magtfaktor
verden rundt. Forskerne endte med en
masse åbne spørgsmål, som de skulle
hjem på kontorerne og studse videre
over.
De fik dog givet hinanden ret i, at hiphoppen udmærker sig ved at bygge på
nogle globalt definerede rammer, der får
et lokalt særpræg. Kulturen er med andre
ord glokal og kan finde sig tilpas overalt,
hvor den vækker legelysten eller indebrændtheden. Bare fordi man sysler
alene med sin passion i et totalt uforstående landsby-samfund, betyder det ikke,
at man føler sig alene. For man ved, at
der sidder millioner af unge derude med
nøjagtig samme interesser.
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III.
DEFINITIONEN PÅ EN HIPHOPPER
I interviewene med en række af hiphopkulturens største profiler var der et
spørgsmål, som ikke gav så meget som
to enslydende svar. Nemlig det om, hvornår man kan tillade at kalde sig hiphopper. Mange af veteranerne ville ikke
engang bruge betegnelsen om sig selv,
fordi den var blevet udvandet af unge
rapfans, som netop har shoppet baggypants i den lokale streetwear-butik og
citerer Eminem i stedet for aldrende ikoner som Rakim, mens de gør krav på at
være medlemmer af kulturen.
En af scenens mest synlige igangsættere siden de tidligere 1990’ere, Sonny
”DJ Typhoon” Buhr Pedersen fik allerede
spørgsmålet i portrætbogen ”Den Samplede Generation” fra 1999. Hans svar
kommer godt rundt i krogene og antyder,
at hiphoppen er til fortolkning, og at man
ikke bliver båret rundt i guldstol i miljøet:
»Der er ingen regler for, hvornår du er
hiphopper. Det er noget, du føler. Noget,
du bare er. Du kan føle hiphop, hvis du
lever i miljøet, hvis du er en del af kernen.
Det er de originale hiphoppere.«
»Det er ligesom, hvis du kaster en sten
i vandet, og ringene breder sig udad –
inde mod midten føler du hiphoppen
meget mere intenst, du er en del af kulturen. Yderst lytter du bare til musikken. Og
bare fordi du lytter til hiphop, er du ikke
nødvendigvis hiphopper. Dem, der lyttede til punkmusik, var jo heller ikke nødvendigvis punkere.«

e N SITRENDE LIVSSTIL
At de tre øvrige grundelementer formår at holde sig synlige i den danske hiphopkultur skyldes til dels, at der i lang tid gik halve og hele år mellem kunstnerisk
holdbare rapudgivelser lavet i Danmark. Rappen var et indviet projekt – skabt til
og for en lukket klub, der i øvrigt ikke var glad for at dele sin musik med poppublikummet.
Det kan den lukkede klub ikke slippe for længere. Med et eleverende bundniveau og højeksplosiv produktivitet vinder dansk rap nu betydelige markedsandele fra tidens øvrige popmusik. Men publikummet er ikke større, end at det
endnu falder mange insidere for brystet, når nogen kalder sig hiphopper uden at
bidrage til deltagerkulturen med dans, graffiti, rap og pladevenderi – alternativt
ildsjælede internetskriverier, jam-arrangementer, hjemmeside-webmastering
eller beats-produktion. Man skal være involveret for at blive accepteret.
Personligt har min kærlighed til hiphoppen udgangspunkt i en fascination af
rappen med dens fantastiske platform for fortællinger, ordlege, frustrationsudbrud og humor, som rimsmedene opererer fra. Først var det MC Einar, jeg var
nede med – uden at ane, hvad hiphop var. Senere frastødte og fascinerede de
vrede sorte mænd mig, og i en periode smed jeg håndtegn, trak i tyrkiske 14dages-bukser, spraglede satinskjorter og brugte et MTV-dikteret slang, der
næppe blev taget alvorligt af andre end mine jævnaldrende lidelsesfæller.
Ord kunne dog ikke gøre det alene, og i de tidlige 1990’ere prøvede jeg mig
af som b-boy uden at blive nogen Kenneth Fogel på et dansegulv. Så da anerkendelsen udeblev, erkendte jeg mine begrænsninger. Jeg var fan, ikke frontkæmper.
Tusindvis af unge danskere har været væsentligt dygtigere til at holde engagement og smidighed ved lige gennem årene. Denne bog baserer sig i høj grad
på alle dem, der insisterede på, at hiphoppen var mere end en modedille. At den
er en livsstil, man ikke tager af, som man lægger U2- eller Robbie Williams-trøjen til vask efter en koncert. Deltagerne brænder for deres kultur, og alle der var
til at træffe – fra internationale superstjerner til glemte antihelte – stillede beredvilligt op for at fortælle deres historie og version af hiphoppens sejlivethed og tiltrækningskraft. Hvad der gør den så sitrende elektrisk.

s TØRST, IKKE FØRST
Denne bog er et stykke konstant forgrenende samtidshistorie. Igennem det
seneste årti har hiphopkulturen haft så meget krudt i de kridhvide sneakers med
de tykke snørrebånd, at de øvrige ungdomskulturer kun ser hængerøven af den.
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Findes der andre bevægelser, der favner så mange kreative udtryk og fortsætter
med at forgrene sig i nye bastarder, men insisterer på at referere til det samme
fællesskab? Jeg ved ikke, hvad det skulle være.
Alligevel har mange samfundskommentatorer, journalister og kulturpersonligheder – typisk fra de lidt ældre generationer – sjældent udtrykt interesse for,
hvad hiphoppen rummer ud over skandaler og umiddelbare anstødeligheder.
Hvem, der byggede kulturen. Hvilke værdier den tager udgangspunkt i.
Undervejs støder læseren derfor på en række mediebårne generaliseringer
af såvel gammel som nyere datering, der vidner om et behov for at nuancere og
revurdere hiphoppen. Jeg håber, at kulturens skeptikere kigger med – og måske
lader sig begejstre en lille smule, selv om et par fordomme nok også skal finde
næring.
Forhåbentlig kan kulturens udøvere samtidig finde kvaliteter i dokumentationen af deres hjertebarn og se igennem fingre med bogens mangler. Der er så
mange flere navne, der kunne have fortjent taletid og omtale, så mange meninger om, hvem der var først med hvad. Så mange muligheder for fortolkning og
så mange erindringsforskydninger, når kilderne skal skue et par årtier tilbage,
mod dengang livet blev levet uden at skrive dagbog. Eller som et af interviewofrene udbrød, da han skulle forklare sine problemer med at huske årstal:
»Alt det fucking skunk, vi røg. Jeg burde sagsøge nogen. Men nu er Pusher
Street lukket, så det er vel for sent.«
Allermest håber jeg, at nærværende bog kan minde de kommende generationer om, at der var noget før Eminem, Jokeren og Puff Daddy. At elementerne hænger sammen, og at rappen voksede ud af et fællesskab skabt gennem
dansekrig, pladeekvilibrisme og spraydåse-hasard. Noget varmt.

Rune Skyum-Nielsen
København, 2006

METODE
“Nr. 1 – Dansk hiphopkultur siden 1983”
bygger på interview med mere end 60
personer, hvis historier og vurderinger er
blevet flettet og filtreret. De 13 hovedkapitler er skrevet, så de kan læses
selvstændigt med hvert deres fokus i en
panorerende kontekst. Det betyder, at
kronologien af og til går tabt, og at der
visse steder sker overlap i fortællingerne.
Ønsker læseren det fulde overblik, kan
det derfor anbefales at bladre til tidslinien på de næste sider.
Enkelte af hovedkapitlerne har
tidligere været offentliggjort som artikler
i Dagbladet Information og Morgenavisen Jyllands-Posten, men er siden
blevet udbygget og redigeret. Nogle af
dem til ukendelighed.

York. To år senere snupper han også den officielle VM-titel i London

– 1994, JULI: DJ Noize vinder som den første hvide mand det mest prestigiøse pladevender-mesterskab, NMS i New

pressen

– 1993, DECEMBER: To knivdrab på unge drenge med kasketter får betegnelsen ”Hiphop-mordene” i formiddags-

Projektet opnår en amerikansk Grammy-nominering

– 1992, SOMMER: Aalborgenseren Doctor Jam indspiller hiphop med livstidsfanger i et fængsel i New Jersey, USA.

siker i dansk rap

– 1989, DECEMBER: MC Einar går i opløsning to måneder efter udgivelsen af ”Arh Dér”, der senere er blevet en klas-

– 1989, EFTERÅR: Breakdancegruppen Out of Control bliver fast inventar i lørdagsprogrammet ”Balladen” på DR

turné med en række amerikanske profiler.

– 1989, SOMMER: Efter at være blevet nummer tre ved VM i plademixning bliver Soulshock inviteret på Europa-

per tager til

– 1989, JANUAR: Rockers By Choice udgiver ”Opråb Til Det Danske Folk!”, og drillerierne mellem de to førende grup-

– 1988, MAJ: MC Einar udgiver den første ægte rapplade på dansk, ”Den Nye Stil”

entreprenøren Carsten Willer, selvfølgelig

angiveligt, første ægte hiphop-nummer produceret i Danmark, "Break the Limits". Bag samarbejdet står hiphop-

– 1988, FORÅR: Sammen med den svenske rapper Seeque debuterer dj'en Carsten "Soulshock" Schack med det,

– 1987, FORÅR: The Duke vinder det første DM i Mix og får en tredjeplads ved VM i London

17 år. De ender med at få 40-60 dages hæfte

– 1986, NOVEMBER: Politiet rejser for første gang tiltale for graffitihærværk – mod tre ustraffede skoledrenge på 16-

– 1985, FORÅR: Freez og hans hjælpere maler Danmarks første whole-car

– 1985, FORÅR: DSB erklærer graffitien krig

Herbie Hancock-koncert i København

– 1985, JANUAR: Grandmixer DST’s teknikker får tingene til at falde på plads for de danske dj-aspiranter ved en

Whap Gang Danmarks første reelle piece i Københavns Frihavn

– 1984, SEPTEMBER: Kunstmuseet Louisiana viser udstillingen ”New York Graffiti”. Tre uger efter åbningen maler

– 1984, FORSOMMER: Filmen ”Wild Style” får premiere i en københavnsk pornobiograf og sætter skub i graffitien

Fredie-Pedersen inden for en uge

– 1984, FEBRUAR: Det første Danmarksmesterskab og DM Revanche i breakdance arrangeres af danselæreren Mickey

domsklubben Thomas P. Hejle ved Nørreport St., København

– 1983, SOMMER: Breakerne på Strøget kan nu tælles i hundredvis og begynder at samles til fredags-battling i ung-

musikken

– 1983, FORÅR: De første poppede forsøg med rap på dansk. Ingen i det spirende hiphopmiljø vil kendes ved

ter for alvor gang i drengeværelserne ude i provinsen

– 1983, VINTER: Radiovært Kim Schumacher begynder at spille amerikansk rap i Studie ’83 på P3. Programmet sæt-

ikke, at de er en del af en global hiphopbevægelse og hører mest den lettere anskaffelige electro

– 1982, SENSOMMER: Klynger af unge samler sig foran Burger King på Rådhuspladsen i København. De ved endnu
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gentager sig ved kommunalvalget i november 2005

– 2005, FEBRUAR: Op til folketingsvalget demonstrerer og optræder en række rappere mod VK-regeringen. Mønstret

sprogdebat blusser op

– 2004, NOVEMBER: Forfatteren Hanne-Vibeke Holst anklager rapperen Niarn for at opildne til voldtægter. En hidsig

dansk teaters største publikumsucceser

– 2003, JUL: Steen Koerner, Clemens og Yo-A-Kim Hjejle omskriver balletten ”Nøddeknækkeren”, der bliver en af

– 2003, EFTERÅR: Jokeren går solo med ”Alpha-Han” og udgiver samtidig sine samlede rim på et stort dansk forlag.

en erstatning på 1,5 millioner kroner

– 2003, EFTERÅR: Den hidtil hårdeste straf til en dansk graffitimaler falder – han idømmes halvandet års fængsel og

rappende forstadsprinser til teenageidoler

– 2002, EFTERÅR: Pophopperne Nik&Jay udsender det første af foreløbig to storsælgende album, der forvandler de

– 2001, EFTERÅR: L.O.C. udgiver sit første soloalbum. Westcoast-rapperen er suverænt den bedst sælgende solist til dato

beslægtede dansearter

– 2001, EFTERÅR: Kenneth Fogel åbner Flow Dance Academy – Danmarks første rendyrkede danseskole for hiphop-

album, der vækker international genklang

– 2000, FORÅR: Den multietniske hiphop-trio Outlandish fra Brøndby Strand udgiver det første af en række melodiske

amerikansk inspireret kampagne, der skal knække spraydåse-vandalismen i hovedstaden

– 1999, MAJ: Københavns Bygge- og teknikborgmester Søren Pind (V) og graffitikonsulent Lennart Faust lancerer en

rer ved Grammy-uddelingen. Albummet ”Sådan Er Reglerne” får fire statuetter

– 1999, VINTER: Ligesom rivalerne fra Østkyst Hustlers præsterede det året forinden, bliver Den Gale Pose topsco-

og produceret af Soulshock & Karlin

– 1998, EFTERÅR: Whitney Houston indtager den amerikanske hitlistes dukseplads med ”Heartbreak Hotel” – skrevet

opfølgeren ”Sneglzilla” fra 2002

en hidtil uhørt sprogkæft og -tæft gennem debuten ”Smashhit In Aberdeen”. Begejstringen bliver ikke mindre på

– 1998, FORÅR: Hiphopmiljøets velbevarede hemmelighed, Malk de Koijn, tager fuglen og fusen på anmelderne med

sit indædte debutalbum, der sætter nye standarder for, hvor vred man har lov at være

– 1997, OKTOBER: Teenageren MC Clemens gennemfører et overraskelsesangreb på den danske hiphopscene med

Gale Pose langspilleren ”Mod Rov”

– 1996, EFTERÅR: Efter tidligere på året at have skabt furore blandt feminister med ep’en ”Flere Hos” udsender Den

– 1996, SOMMER: Out of Control høster store anmelderroser ved en international balletfestival i Sydfrankrig

Bagmanden Carsten Willer, som skylder dem penge, bliver i Los Angeles

– 1995, EFTERÅR: Madness 4 Real og Doctor Jam vender hjem fra USA efter bl.a. at have produceret for Ice Cube.

trioer sælger fænomenalt, og pladeselskaberne går i panik

– 1995, FORÅR: Humleridderne udgiver den første rigtige rapplade i årevis. Østkyst Hustlers følger snart efter. Begge

– 1995, FORÅR: Pga. en misforståelse i juryen må Out of Control nøjes med en tredjeplads ved VM i Tyskland

deres beats

– 1994, EFTERÅR: Producerduoen Soulshock & Karlin får et opkald fra verdens største rapper, 2Pac, der vil bruge
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KAMPEN OM AT VÆRE NR. 1 FORMEDE OG DOMINERER FORTSAT DEN DANSKE UDGAVE AF HIPHOPKULTUREN. KONKURRENCEN ER UBARMHJERTIG, MEN
KREATIVT SKÆRPENDE.

Ude i Cirkusbygningens baggård traver langlemmede MikL rundt om sig selv.
Han snerrer ad sine lidt for omklamrende kammerater og beder om at være
alene.
Den 20-årige københavners knyttede næver dasker retningsløst i den lune
septemberluft. Ansigtet er rødkogende og sammenbidt, kun brudt af små trækninger i de spændte læber og en synligt dunkende puls på den blottede hals. Så
finder ordene vej:
»Det er fucking latterligt. Det er fucking wack. De skulle lære at styre deres
brandert, mand. Selvfølgelig var det tæt, og den kunne være gået begge veje.
Det var bare ikke en fair reaktion.«
Måske lyder han som en dårlig taber, men optrinnet bedrager. Indtil videre
er rapperen faktisk en vinder. For mindre end tre minutter siden kvalificerede
Mikkel Kasper Lauritzen – som hans borgerlige navn lyder – sig til 2004-finalen i
det verbale boksemesterskab, MC's Fight Night. Foran 2.000 medlevende hiphop-fans besejrede han Jyllands-champ'en Kim Jensen med dommerstemmerne 2-1. Kampen var uhyre jævnbyrdig, og undervejs plantede begge kombattanter syngende serier af lyriske lussinger. Som da MikL indledningsvis trak emnet
”Bamse & Kylling” og med improviserede rim i et aggressivt flow fortalte Kim
Jensen, at han er ligesom Bamses skorsten, der hele tiden falder ned. Eller da
publikumsfavoritten fra Østjylland svarede igen med at påtale modstanderens
forbløffende indsigt i børnefjernsyn:
»Yo, jeg kender din perverse hobby/det er dig, der spiller pik til Teletubbies«.
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s EJREN SMAGTE IKKE
De tre rapkyndige dommeres afgørelse i MikL's favør udløste en massiv buhen
og fik ligefrem et par pattestive grupperinger af hooligan-wannabes til at fare op
af Verner Pantons crazykolorerede filtsæder. Herfra kylede de plastickrus med øl,
sodavand og isterninger ned i den potente boksering, hvor de ordrige ordkrige
udspillede sig i løbet af aftenen. Kasteskytset ramte lige i fjæset på MikL, der
triumferende hang i tovene oven på den smalle pointsejr.
Så var sejrens sødme ligesom ikke til at smage længere, og i stedet er den
freestylende finalist gået hen og blevet bitter. Det er derfor, han dirrer af frustration nede i Cirkusbygningens baggård.
Mest af alt har MikL lyst til at skride fra det hele og lade finale være finale.
Også selv om der står to flybilletter til hiphop-mekkaet New York, et års forbrug
af flødeis og en brillantbesat mesterskabsring til 35.000 danske dask på spil.
»Det er jo ikke sjovt at gå i ringen nu,« forklarer rapperen og tilføjer, at han
bedre forstår, hvorfor den forsvarende mester ikke stillede op til årets udgave af
MC’s Fight Night. Da Strøm MC vandt over netop MikL i 2003-finalen, gav publikum ham samme behandling, og det intense show endte i en ond atmosfære.
Københavneren vælger dog at blive og tage kampen op mod Andreas
”Kejser A” Abildlund. En 18-årig gymnasieelev fra Skanderborg, der tidligere på
aftenen har leveret flere rapkæftede kajerystere.
»Selvfølgelig kan jeg slå ham. Men han er i storform og har publikum med
sig,« erkender MikL og lusker tilbage i Cirkusbygningen for at lade op til de sidste tre runder verbale øretæver.

e N KONGE, MANGE KNÆGTE
Det er gamle nyheder, at konkurrencen i hiphop kan være ubarmhjertig. Sådan
har det været, siden kulturens fire elementer nåede fra New York til Nordeuropa
i de tidlige 1980'ere. Hvad enten det gjaldt kunsten at breakdance, male graffiti,
rappe eller dj'e, handlede det om at være nr. 1. Der kunne kun være én hersker
i hvert af elementerne, og sænkede man paraderne, var man dømt ude.
Da teenageren Nikolaj Peyk i 1983 forgæves havde forsøgt at snurre rundt
på hovedet og moonwalke lige så velsmurt som vennen Jan Kabré og de andre
b-boys på Strøget i København, opgav han at gøre sig gældende i breakdance og
electric boogie. I stedet blev han opmærksom på graffiti-fænomenet via filmen
“Wild Style”, som Nygade Bio havde fået på plakaten. Det med at tegne var lidt
mere ham, mente han.
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MikL hænger i tovene efter at have nedkæmpet Kim Jensen i semifinalen ved MC’s Fight Night 2004. Øjeblikket efter overdængede dele af publikum ham med kasteskyts,
buh-råb og fuckfingre. Den første er på vej til højre i billedet.
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Hurtigt blev Nikolaj Peyk og hans malersjak, Whap Gang, da også førende på
graffiti-scenen, og de storkøbenhavnske S-toge fik i særlig grad teenagedrengenes entusiasme at føle. I et par år var Nikolaj Peyk kongen af den illegale kunstart. Han malede flest pieces, han taggede mest, han havde stil, og han vovede
de vildeste ting.
Men ved påsketid 1985 styrtede en rival ham fra tronen. På baneterrænet
ude ved Hillerød Station var det lykkedes Jakob ”Freez” Lund og slyngkammeraten Carsten ”Dimmer” Willer at lave landets første whole-car. Da Nikolaj Peyk
næste aften så fotografierne af konkurrenternes slyngelstreger, der i bedste
I.
DJ NOIZE – VERDENSMESTEREN FRA
LILLE SKENSVED
Da de lokale pædagoger i Lille Skensved
ved Køge krævede, at en langlemmet
teenager ved navn Kim Sæther Nielsen
skulle tage et discoteks-kørekort for at få
adgang til fritidshjemmets pladesamling,
satte de uforvarende et beatjonglerende
monster i verden.
Først smadrede han deres pickupper
med sine spæde øvelser ud i scratchekunsten, og da han fik købt sine egne, gik
det bare ud over vinylerne i stedet.
Den destruktive træning bar dog frugt,
og i 1992 endte den blot 17-årige sjællænder på en tredjeplads ved DM i Mix
under aliaset DJ Noize.
To år senere udfordrede hjemlige konkurrenter som Static og Uggerløse ikke
længere scratch-specialisten, som søgte
nye udfordringer. Dem fandt han til overflod, da vennen Sonny ”DJ Typhoon”
Buhr Pedersen skaffede ham adgang til
den sidste afvikling af de tidlige års fornemste konkurrence for battle-dj’s, New
Music Seminar-mesterskabet i New York.
Drømmen var at mænge sig med de
store på deres hjemmebane.

»Jeg havde jo hørt, at det var den hårdeste af alle konkurrencer, og så var der
selvfølgelig noget særligt ved at skulle
slå til i New York,« forklarer DJ Noize.
Han fornemmer endnu atmosfæren i
den gulvtæppe-belagte balsal på luksushotellet Sheraton i hiphop-metropolen:
»Forrest var der et langt bord med alle
dommerne – alle mine helte. Der var
varmt og en sindssyg stemning. Notorious B.I.G. sad dernede, og hvis jeg
havde vidst det, ville jeg måske ikke have
klaret den.«
Men DJ Noize var så fokuseret, at han
hverken ænsede en af hiphophistoriens
største rappere eller det afroamerikanske
publikums småracistiske tilråb. De kunne
til gengæld ikke ignorere ham, og sådan
gik det til, at en europid for første og eneste gang erobrede sejrstrofæet. Ved tidligere tilnærmelser var de hvide dj’s blevet
bortdømt, men den gik bare ikke denne
gang. Størstedelen af de tilstedeværende
endte ligefrem med at hylde DJ Noize,
der sammensatte brudstykker af sine
vinyler, så de gav finale-modstanderen
verbale tæsk. En særlig dansk disciplin.
I 1996 manifesterede danskeren sin

særstatus, da han sejrede i det officielle
verdensmesterskab for battle-dj’s i London, DMC. Dermed gjorde han amerikaneren DJ Cash Money selskab i den eksklusive klub, der nåede at vinde begge titler.
Bortset fra et enkelt comeback-forsøg
ved DMC-mesterskabet i 2000 – her blev
han til egen udtalte skuffelse nummer
fire, efter teknikken »fuckede op« – har DJ
Noize lagt battlingen fra sig.
Titlerne gav ham en mulighed for at
arbejde med fænomener som den amerikanske freestyler Supernatural, men
udsigterne til pladekontrakter og udenlandsk stjernestatus fortabte sig i den
heftige turné-aktivitet.
I de senere år har DJ Noize med sit
ugentlige radioprogram på P3 forsøgt at
skabe modvægt til den attitude-bevidste,
men sjældent rimteknisk finpudsede
gangstarap, der dominerer hitlisterne.
Desuden allierer en af historiens bedste
battle-dj’s sig til koncerter og på plade
med sin rappende pendant, Per Vers:
»Planerne om en karriere i USA blev
aldrig til noget. Jeg fandt mit liv herhjemme, og det er jeg glad for i dag.«
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newyorker-stil udfyldte en langside på en togvogn, drog han konsekvensen og
løftede ikke en spraydåse igen. Han havde tabt, og så havde han ikke mere at
komme efter. At affinde sig med positionen som næstbedst i graffitihierarkiet
var ikke attraktivt.
»Det var benhårdt at opstarte hiphoppen. Vi var jo nødt til at finde på det hele.
Reglerne, rammerne – hvad som helst. Alle kreerede, alle bidrog. Men det gjorde
ikke hiphoppen til en social fællesting. Det var nærmere én stor konkurrence. Man
kunne faktisk ikke være hiphopper uden at konkurrere,« forklarer Nikolaj Peyk, der
i dag arbejder som manuskriptforfatter på danske spillefilm og tv-reklamer.

DJ Noizes evner på pladespillerne har givet ham
gudestatus i hiphopmiljøet.

022

Danmarks første whole-car blev skabt af Freez,
Dimmer og Zenith. Næste morgen tog Dimmer billedet, da S-toget standsede ved Vesterport St.
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B LOD PÅ DANSEGULVET
Nederlaget til Freez skulle vise sig ikke at blive Nikolaj Peyks sidste, før han forlod hiphoppens inderkreds og i stedet blev hjernen bag den første dansksprogede rapgruppe, MC Einar, og siden også Østkyst Hustlers. Nøjagtig som han
skrottede graffitien, droppede Nikolaj Peyk sit virke som battle-dj. Det skete, da
Ken ”The Duke” Larsen og Carsten ”Soulshock” Schack ydmygede ham og
vennen Jan ”DJ Jan” Kabré under en fest i ungdomsklubben Thomas P. Hejle
ved Nørreport St. i København.
Modstandernes tekniske færdigheder var ikke blot overlegne – The Duke og
Soulshock havde også anskaffet sig en vinyl fra USA, der mixet med lyden fra
en anden pladespiller og lidt scratch som garniture kunne bruges til at miskreditere Nikolaj Peyks dj-alias, Kool Kyle, på det groveste.
Latterliggørelsen blev for meget for det kreative konkurrencemenneskes
kæmpeego:
»Vi pakkede vores pladespillere med det samme, og siden har jeg ikke sat
mine fødder i Thomas P. Hejle med mindre det var for at spille koncert med MC
Einar.«
Musikproducer og tidligere frontfigur i den uniformerede rapgruppe Rockers
By Choice, Lars ”Chief 1” Pedersen, genkender udmærket konkurrenceklimaet,
der prægede livets gang i ungdomsklubben tilbage i midt-80'erne. Sammen med
storebroderen Per tilhørte han breakdancer-gruppen Floormasters, som hver fredag konkurrerede mod andre b-boy-fraktioner. Dysterne på 5. salen i ungdomshuset gik vildt for sig. Der blev battlet frem og tilbage mellem de forskellige
crews fra det øjeblik, Pedersen-brødrene og deres slæng trampede op af trapperne. Lugten af kogende drengekroppe, frisk spraymaling og brændte gummisåler tog til, mens infernoet af tilråb og taktklappende tilskuere blandede sig
med dj’ens plader med electro-rap. Freden lagde sig først over Nørre Voldgade,
når Thomas P. Hejles temmelig tolerante pædagoger låste glasdørene ved midnatstid:
»Folk, der kom ovenpå for at kigge, troede ofte, at vi havde været i slåskamp. Når vi var færdige, havde vi rodet så meget rundt på gulvet, at vores tøj
var gennemblødt af blod og sved,« husker Lars Pedersen.

e N HÆRDENDE SKOLE
Mange af de første års bedste battlere skabte sig siden solide karrierer inden for
de kreative fag. Førende musikere, producere, reklamefolk, tegnere, designere,
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II.

sportsmænd og arkitekter har haft deres gang i Thomas P. Hejle. Flere af dem
beskriver den barske vindermentalitet i hiphopmiljøet som en hærdende skole.
Den måske mest iøjnefaldende er dansk-islandske Olafur Eliasson, der regnes
som en af Europas mest iøjnefaldende kunstnere i disse år. Hver fredag tog han
turen ind fra Holbæk. Iført sin mors specialsyede, sorte styrtløbsdragt, funklende Adidas Superstars på fødderne og mørke solbriller leverede han samtidig lidt
underholdning til sine måbende medpassagerer, mens regionaltoget klonkede af
sted mod hovedstaden. Olafur Eliasson kunne ikke være mere ligeglad. Det eneste, teenageren fokuserede på, var aftenens dansebattles.
»Jeg lærte nok at kunne tage noget ekstremt alvorligt. At være dybt koncentreret. Jeg er fortsat meget omsætningsfokuseret på at nå et resultat. Kunstverdenen er selvfølgelig ikke specielt konkurrencepræget sammenlignet med
mode- eller musikverdenen. Men det med at være meget ambitiøs har været
værdifuldt for mig. Der er ikke grænser for, hvor alvorligt man som 15-årig kan
tage bevægelse. Det samme gentog sig, da jeg kom ind på kunstakademiet.
Intet skulle komme i vejen for mig. Samtidig lærte jeg også at være fysisk
bevidst. Ikke fordi jeg er i topform eller noget, men jeg ved, hvad kroppen kan.
Min rumopfattelse er veludviklet, jeg ved, hvordan man kan indtage et rum,«
erklærer Olafur Eliasson.

d EN DANSKE AFVIGELSE
Ifølge producer og iagttager Jeppe ”Jay-B” Bisgaard adskiller dansk hiphops
konkurrencefokus sig ikke synderligt fra tilstandene i moderlandet USA, hvor
breakdancerne, pladejonglørerne og rapperne dyrkede New York-bydelen Bronx'
block parties. Det gør målet derimod.
Efter årtier med krige mellem rivaliserende grupperinger stiftede den lokale
bandeleder Afrika Bambaataa i 1974 fredsbevægelsen The Universal Zulu
Nation, der dyrkede hiphoppens kreativitet og gav bøllerne nogle sundere værdier. Her fandt de sorte brødre sammen om at bekæmpe årsagen til deres elendighed, nemlig fattigdommen og en forskelsbehandlende, hvid magtelite.
De første danske hiphop-dyrkere havde af gode grunde ikke samme fælles
fjende eller sag at samle sig om. Desuden afveg den hjemlige variant af amerikanernes gryende subkultur også ved, at udøverne kom fra vidt forskellige sociale kår. Noget, der af og til udviklede sig til bydelskampe: Amager mod Østerbro,
Lyngby mod Høje Taastrup, Århus C mod Århus V osv.
»Selvfølgelig skal vi ikke sammenligne os med de forhold, som kulturen blev

BATTLINGENS HISTORIE
Den kreative konkurrence i hiphoppen
peger både tilbage mod det afrikanske og
nordamerikanske kontinent. Breakdancernes sammenstød har i århundreder
haft fortilfælde ved festligheder i afrikanske stammesamfund, mens kampen på
ord allerede hørtes i de amerikanske sydstaters slavebarakker, hvor hus-slaverne
nedgjorde slaverne på tobaksmarkerne
og vice versa.
Dygtige drillepinde fik høj status, og
da de færreste slaver kunne læse eller
skrive, var battlingen en måde at finde
naturlige ledere på.
Til trods for den ublide tone i den freestylende battlerap-disciplin har der siden
dengang været uskrevne regler for, hvad
man kan tillade sig at sværte sin modstander til med. Man håner ikke ved at
minde modstanderen om dennes døde
familiemedlemmer eller true hans familiemedlemmer. Til gengæld trives (homo)seksuelle insinuationer, latterliggørelse
af mødre og hudfarve, sågar, aldeles
glimrende.
Det er grove sager, men ingenting i
forhold til alternativerne. Ligesom dansekrigene i 1970’erne tog brodden af bandevolden i New York, fremhæver adskillige danske rappere, skrivere og b-boys, at
de kunne have brugt deres kræfter langt
mere destruktivt. Mange af dem fortæller
om barndomsvenner uden samme forankring i hiphoppen, der er endt i fængsel
for organiseret kriminalitet og vold.
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til under i USA. Men begge steder har det handlet om at forbedre sig gennem
konkurrence. At nedkæmpe hinanden uden at ty til vold. Én bliver nr.1, én bliver
nummer sjok, men alle kan enes alligevel,« understreger Jeppe Bisgaard.

f OR MANGE INTERNETRAPPERE
Nikolaj Peyk fremhæver det hierarki, der prægede livets gang i ungdomsklubben:
»Det var de bedste mod de bedste, og de næstbedste mod de næstbedste.
Man kunne ikke være hiphopper uden at udøve eller bidrage. Det var også derfor
piger havde det så svært i de år. Der var nogle enkelte, men de var ikke specielt
gode. Det kan ikke have været særlig rart for dem at være der, vel? Hvis du kom
ind og syntes, det lød sjovt at være med i Thomas P. Hejle – tja, du var dårligt nok
nået op ad trappen, før du blev spottet som turist. Og så blev du frosset ud. De af
os, som nød godt af en høj position i hierarkiet, fyldte det hele. Dem fra forstæderne stod forsigtigt i baggrunden, indtil de kunne være med på vores niveau. Det
lyder måske ikke specielt tiltalende, men sådan var det ikke desto mindre.«
Steen Koerner, en af tidernes bedste electric boogie-dansere, påpeger, at
der er kommet en ny dimension i hiphoppen herhjemme – forbrugerne. Da bboyen forelskede sig i den daværende subkultur for mere end 20 år siden, var
det ikke i orden blot at følge med fra sidelinien. Dengang skulle man selv levere
for at blive accepteret:
»For dem, der var gode i konkurrence-situationer, var det en fantastisk tid.
For dem, som ikke stod for presset, var det noget lort at tænde på hiphop dengang. Man skulle leve op til en masse for at være med. Nu har kulturen udviklet
sig sådan, at man ikke behøver at battle for at føle sig som en hiphopper.«
Danseren indrømmer, at det kan virke stærkt provokerende på den danske
hiphops pionerer, når passive repræsentanter fra de nye generationer alligevel
giver deres besyv med:
»Der er for mange internetrappere, der skyder løs fra hoften. Man bør holde
sig fra at rakke ned på andre, hvis man ikke selv bidrager.«

t OEREN ER ET TUDEFJÆS
Alligevel er det lige nøjagtig, hvad store dele af publikum gør i Cirkusbygningen
en lørdag aften i september 2004 – de blander sig, da MikL pointbesejrer yndlingen Kim Jensen med 2-1 i semifinalen ved MC's Fight Night.

025

KAP. 02
VINDEREN TAGER DET HELE

III.
PER VERS
– SAMVITTIGHEDSFULD SKARPRETTER
Da Per ”Vers” Uldal i 2001 vandt MC’s
Fight Night for anden gang i træk, benyttede han takketalen til at pensionere sig
som battlerapper. Han sluttede på toppen
og bliver fortsat betragtet som den bedste improviserende rimsmed, det danske
hiphopmiljø har fostret. Artikuleret,
reflekteret, argumenteret – og med et
satans stort ordforråd.
Per Vers var ikke blot mæt, han havde
også fået nok af at nedgøre sine modstandere. Noget, der ellers ligger i battlerappens natur:
»Jeg oplevede mig selv som et sammenbidt konkurrencemenneske, og det
skræmte mig, at jeg fik sådan et kick af
kampen. Man er ikke i balance, fordi det
hele handler om at få status hos publikum. Og så var det jo svedigt at trække
sig frivilligt og ubesejret tilbage fra Fight
Night.«
Han lever fortsat af sin evne til at
improvisere på rim, men det foregår
under mere fredelige forhold. Som en del
af orkestret Snakbar optræder han flere
gange om ugen på skoler rundt omkring
i landet, hvor eleverne er med til at
bestemme, hvad han og makkeren Ole
”Omkvæd” Ravn skal fable løs om.
I virkeligheden har Per Vers altid været
atypisk. Enspænderen fra flækken Gram i
Sønderjylland blev som 12-årig bidt af MC
Einar, der tilfældigvis optrådte på knægtens første tur på egen hånd i København.
Tilbage i provinsen fattede ingen rigtig,
hvad fessortypen Per Vers rodede med.
Det lykkedes ham dog at opspore en
potentiel dj – han manglede bare nogle
pladespillere at udøve sin ting på.
Per Vers i sit rette element.
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Via grundig selvtræning vandt Per
Vers i 1993 den dengang prestigiøse turnering ”Årets Rapper” efter året forinden
at være nået til Jyllandsfinalen. Ved den
lejlighed oplevede han for første gang
freestyle, da det senere Østkyst Hustlersmedlem Jazzy H gav modstanderne improviserede tæsk. Det inspirerede Per
Vers, der dog også stak ud fra mængden
i de unge år:
»Jeg havde ikke den dér aggressive
sprogbrug med overdrivelser og voldsomt slutfacit. Jeg var den lille sprognørd.«
Som ordfører i trioen Sund Fornuft
udgav rapperen i 1997 og 2001 sine første to album, og i 2005 fulgte han op med
sin længe ventede og storroste solodebut, ”Vers 1.0”.
Per Vers bliver dog ikke mæt lige foreløbig:
»Jeg betragter mig stadig som student. Der er mange ting, der kan læres.
Jeg arbejder med at lyde mindre oplæsnings-agtig og prøver at få min helt
almindelige, danske stemme til at præstere en mere kantet levering.«
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Det er da også en tydelig rystet MikL, som 20 minutter senere ankommer
til aftenens afgørende slag. Men han rejser sig og leverer en skarp første runde.
Da MikL lidt senere i dysten får pillet Kejser A ned fra sin netop proklamerede
piedestal med punchlinen »Kejser A, du bliver taget ud/Hvis du er præsident, må
MikL være gud,« lugter det af et comeback. Næste hilsen til den fysisk nærgående Kejser A gør ikke MikL’s sag dårligere:
»Din store nar/du stod så tæt på, fordi du prøvede at score mig«.
Underdog’en fra Skanderborg har dog fortsat publikum og momentum med
sig, så da han giver igen med, at MikL »må ha’ det fucking trist og/hvis du er
gud, er 80 procent herinde ateister«, truer jublen med at kollapse kuplen over de
4.000 gestikulerende hænder.
Kejser A ligner en ny MC’s Fight Night-champ, og den resterende tvivl udtværer han med sidste sekunds-replikken »MikL, du bli’r tudefjæs for andet år i træk«.
Som hjemmedrenge, kendisser og andet godtfolk stimler sammen for at
rygklappe Kejser A og få et glimt af hans gigantiske vinder-ring, trækker MikL sin
blå hættetrøje over hovedet og forlader den dampende arena. De færreste tager
notits af ham, mens han endnu en gang sander, at vinderen snupper det hele i
dansk hiphop. Toeren høster ingen trøstepræmier i MC's Fight Night-regi. I bedste fald har han fået et ekstra år at forbedre sig i. I værste fald slutter han freestyle-karrieren som et tomhændet tudefjæs.
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Cirkusbygningen, 2004. Med dommerstemmerne 2-1. Skuffelsen står malet i MikL’s ansigt, da ordjongløren for andet år i træk taber en tæt finale ved MC’s Fight Night.
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FÅ HOLDT FAST I HIPHOPPENS STØRSTE OG FØRSTE
MODEDILLE, OG I DAG HØSTER DE FRUGTERNE. DET
ER BLEVET HOTTERE END NOGENSINDE AT SNURRE
PÅ HOVEDET, MOONWALKE OG LOCKE – PÅ DANSESKOLERNES BONEDE GULVE SÅVEL SOM TEATRENES
SKRÅ BRÆDDER.

I.

Mens breakdancen var det sidste af hiphoppens fire oprindelige elementer, der
roterede op af asfalten i New York, blev den danskernes introduktion til de urbane amerikaneres splinternye subkultur.
Dansegenren skulle også blive det første af elementerne, som forsvandt fra
overfladen igen. Men inden da gik der nogle intense år, hvor breakdance og electric
boogie var så hypet, at man kunne købe et start-kit med hvide handsker, kassettebånd, instruktionshæfte og kasket på den lokale tankstation. Breakdancefeberen
var ude af proportioner, og det utøjlelige gadekryds af en dansestil blev hurtigt sin
stakåndede tids svar på yoyoen. Den besad alle modedillens symptomer.
De første spæde skridt i det kortvarige stormløb blev taget på Strøget i
København. Det var sensommeren 1982, og små grupper mødtes for at danse
til den blippende electro fra kassettedækket i de medbragte ghettoblastere. Når
butikkerne lukkede, fortsatte den hårde kerne ud til Discotek Tophat på Bakken
nord for København, og da forlystelsesparken gik i vinterhi, rykkede de i stedet
inden for i medborgerhuset Gimle på Amager.
På Strøget var det ikke svært at skelne de unge dansere fra mængden. De
fleste var iklædt striktrøjer, hvide handsker og kinasko. Enkelte havde afluret
musikvideoer som Malcolm McLarens ”Buffalo Gals” og var begyndt at investere i Converse All-Stars til at matche de højt satte tennissokker og Kangol-kasketter til at skjule karseklipningerne.
Butiksindehaverne noterede sig hurtigt, at den fremmedartede flok tiltrak sig
en vis opmærksomhed. Derfor kunne danserne med jævne mellemrum opleves
som en levende del af forretningernes vinduesdekorationer.

BURGER KING
– FORETRUKKEN FASTFOOD
I 2005 lancerede fastfood-kæden McDonald’s et tilbud til rappere verden over.
Hvis de nævnte mastodontens Big Macburger i deres tekster, ville McDonald’s
honorere dem med fem dollars, hver gang
en radiostation afspillede nummeret.
Tilbuddet vandt aldrig rigtig tilslutning, og i Danmark kunne det slet ikke
tages seriøst. Her har rivalen Burger King
nemlig altid nydt særstatus. Mens breakdancerne i New York til at begynde med
mødtes ved et springvand i Central Park,
samledes de danske b-boys foran Burger
King på begyndelsen af Strøget.
Omkring 1998 mindede satireduoen
Gramsespektrum fra Danmarks Radio om
hiphoppernes foretrukne spisested, da de
lod Burger King være base for wannaberapperen Gert K. Han var arketypen på en
gangsta-fascineret dansk teenager og
viste sig sjældent uden et halvt Whopper
Meal dinglende i den overdimensionerede tandbøjle.
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»Du er ikke real hæphåpper, hvis ikke
du spiser på Burger King,« lød beskeden
igen og igen fra Gert K, som også flirtede
en del med skydevåben.
En række ægte rappere har både før
og siden mindet om de helt rigtige spisevaner. Deriblandt pionererne fra MC
Einar, som med ”Sorgenfri Rap” fra 1988
tager lytteren med ind på stamstedet,
indtil en ækel mandsperson jager slænget på flugten med »blod og pommes
frittes-sovs på tøjet.« 17 år senere lod
Kool Jepp fra gruppen Organiseret
Riminalitet følgende linier falde i et verbalt vendetta henvendt til rivalen
Troo.L.S.:
»Du’ wack, du wack, du’ pisse-pisse
wack/Fuck dine fucking stikpiller, skriver
et distrack/Jeg’ stadig en Dobbelt Whopper Cheese med bacon, du’ en Big Mac.«

Gramsespektrum-figurerne Mads og Gert K definerede en hiphopper som én, der er »strapped« – altså
bevæbnet – og spiser på Burger King.

Tennissokker uden på bukserne, maosko og ghettoblastere. Det var op ad bakke for modepolitiet i breakdancens unge år.
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1984. Per Pedersen går i bro. Den unge dansende
mand med lyse pandelokker og briller til højre, er den
senere verdenskunstner Olafur Eliasson.

II.
BREAKDANCENS KENDETEGN
Den akrobatiske, centrifugaldrevne gulvdans drager paralleller til den brasilianske
kampdans capoeira. Navnet breakdance
kommer af, at de fyrige b-boys oprindelig
dansede i funknumrenes instrumentale
break, som dj’en forlængede ved at mixe
mellem sine to pladespillere. I USA siger
man ikke længere ”breakdance”, men ”bboying”. Nedenfor følger et kort forklaring af dansens elementer;
Footwork – dans med hele kroppen i jordhøjde, kaldes også downrock. Det, der gør
breakdance unik og usammenlignelig
med andre danseformer og akrobatik.

Olafur Eliasson fra Holbæk husker sit første møde med breakdancen som et
tilfældigt kig ind i butikken Vivendi, der i dag lægger lokaler til Café Norden på
Amager Torv. Teenageren var på besøg i hovedstaden med sine forældre:
»Jeg så Per Pedersen, Ken Larsen og Saryn Muldrow i vinduet. De stod og
lavede en slags robotdans,« erindrer billedkunstneren, der tog direkte hjem til
Lammefjorden og terpede de bevægelser, han havde affotograferet i sit visuelt
velkørende hoved.
I det hele taget kom breakdancen vidt omkring. Der var næppe en provinsby, som gik ram forbi. Også selv om det nogen gange foregik ad omveje.
Eksempelvis i østjyske Vejle, hvor Anders Brixen Kristiansens hørehæmmede
mor modtog sin månedlige sending af videobånd med programmer fra
Danmarks Radio:
»Jeg tror, det var imellem døvefilmene fra januar 1984, at der var en reportage om unge fyre, der dansede i Københavns gader (”Når Man Sætter Strøm
Til Engle”, red.). Min storebror og jeg var solgt fra første gang, vi så det. Snart
efter dansede vi electric boogie til en fest på vores skole, og det var så super

Toprock – den stående del af dansen bruges ofte, når en b-boy indtager scenen og
præsenterer sig. Toprocken fungerer især
som bindeled mellem de mere spektakulære bevægelser. Udtrykkene uprocking
og battlerocking bruges også om den
opretstående del af danseformen, men i
Danmark er toprock det mest almindelige. Her dækker de andre betegnelser i
stedet over den del af toprocken, hvor
battlende dansere står over for hinanden
og begge går ned i knæ på fire-slaget i
hver takt.
Powermoves – de roterende, kontinuerlige, kraftfulde bevægelser. Deriblandt
headspins, hvor man snorrer på hovedet
i alskens variationer og flairs, som også
ses ved internationale gymnastikmesterskaber, hvor atleterne holder jordforbindelsen med hænderne, mens de slynger
benene rundt i luften.
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Freezes – når man fryser kroppen, som
var den pludselig paralyseret. Enten i en
simpel position med begge ben på jorden eller mere spektakulært på hovedet,
på albuerne og skrævvredet. Den krævende kloning af powermoves og freezes,
powerfreezes, findes til overflod også –
her kombinerer man lynhurtigt freezes.
Efter sigende en dansk specialitet.

ELECTRIC BOOGIE-FAMILIEN
Den opretstående electric boogie opstod
samtidig med breakdancen, og mange
dyrker den elektrificerede, mimende og
robot-imiterende dansestil, som er udviklet i det uendelige lige siden. Nu tæller
den beslægtede udtryk som popping,
cracking og locking, der kort forklares
nedenfor:
Popping – en teknik, hvor man skiftevis
spænder og afspænder muskler i især
brystkasse og arme og dermed simulerer
at få elektriske stød igennem sig.
Cracking – kraftfulde, abrupte bølger med
arme og overkrop.
Locking – selvstændig dans, ligesom
electric boogie er det. Danseren peger
med armene i alle mulige kombinationer,
og følger gestikulerende beatet.
Boogaloo – mere funky udgave af electric
boogien, hvor man danser lidt løsere til
musikken. Går godt i spænd med popping og locking, og mange b-boys kombinerer stilarterne.
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populært, at næsten hele skolen dansede med den aften. Så tyndede det selvfølgelig ud igen, men vi blev ved.«

V ELKOMMEN I CIRKUS
I 1984 opdagede Mickey Fredie-Pedersen også mulighederne i den publikumsvenlige danseform. Ret beset blev han således den første udefrakommende til
at malke den danske hiphopkulturs endnu beskedne kommercielle potentiale.
Danselæreren arrangerede et Danmarksmesterskab med en uhørt stor vindercheck på 3.000 kr. Konkurrencen foregik i hans studie på Amagerbrogade,
hvor Per Pedersen besejrede folk som Kenneth ”Wildkatz” Fogel, Steen
”Atomic Action” Koerner, Ken ”The Duke” Larsen og Henrik ”Phase 5”
Marquart. Den enorme medieinteresse, som omgav mesterskabet, fristede
Mickey Fredie-Pedersen til mere. Sølle syv dage senere var det således blevet
tid til ”DM Revanche”. Turneringen gik ned i Alexandra Rockteater ved Gammel
Torv, som Mickey Fredie-Pedersen havde lejet, da hans egne lokaler blev for
trange. Dommerpanelet bestod af en række meget lidt breakdance-kyndige personligheder, anført af Se&Hør-skribenten Mugge, skuespillerinden Sonja
Oppenhagen og en ballerina fra Den Kgl. Ballet. Danselæreren selv førte ordet i
et domptør-kostume. Det var et værre cirkus, og udfaldet blev derefter. Til breakermiljøets store fortrydelse snuppede et par barbrystede solariedrenge fra
Solrød Strand gruppetitlen, mens miljøets eneste pige, Saryn Muldrow, vandt i
solokategorien.
»Vi blev meget sure, da barmaverne blev kåret. De kunne ingenting, men så
bare godt ud i dommernes øjne. Saryns sejr blev til gengæld accepteret, selv om
hun ikke var en af de allerbedste. Hun tilhørte i det mindste inderkredsen,« pointerer Kenneth Fogel om den dansk-amerikanske pige, der siden pumpede sig til
et verdensmesterskab i bodybuilding.

M AN HAR ET NAVN, TIL MAN FINDER PÅ ET NYT
I 1983 dannede de danske dansere så småt indbyrdes alliancer – naturligvis
inspireret af forbillederne New York City Breakers og The Rocksteady Crew fra
den amerikanske østkyst:
Der var for eksempel Wildstyle Breaking Crew, Citybreakers, 8th Wonder,
Superials, Harlem Gun Crew, Outtown Breakers, B-Boys Beware og Breaking Kids.
Sådan kunne man blive ved. Og det gjorde danserne da også. Navne og nye
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Hiphop-eliten fra Thomas P. Hejle tog i 1985 til den gigantiske ungdomsklub Fryshuset i Stockholm for at battle svenskerne. Her er det The Duke, som viser brødrene fra broderlandet, hvor det skandinaviske skab skal stå.
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klikekonstellationer poppede op lige så hurtigt, som b-boysene tillærte sig nye
tricks af hinanden og de specialimporterede film fra den anden side af Atlanten.
Soapdramaerne ”Flashdance”, ”Beat Street” og ”Breakin’” hørte – trods deres
kitschede plot, hvor teenkærlighed ofte udgjorde hovedingrediensen – til blandt
de største inspirationskilder.
»Man skiftede jo simpelthen gruppe og navn, som andre skiftede du-vednok. Hver dag dukkede en ny gruppe op. Tag bare Wild Style Breaking Crew, der
var et af de første slæng. Pludselig hed de Krush Crew, så hed de Floormasters,
og så blev de splittet op. Nogle af dem begyndte at rappe og blev til Rockers By
Choice efter først at have heddet Fabolous Rockers og Krush Alliance MC’s, og
Ken ”the Duke” Larsen kom så med hos mig i Copenhagen All-Stars. Senere
igen blev vi til en blanding af Copenhagen All-Stars, Krush Crew og Breakazoids-

Out of Control anno 1996. Fra venstre er det gruppens to danskere – Kenneth Fogel og Steen Koerner.
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III.
THE DUKE – FOR SORT TIL DANMARK
Da Ken ”The Duke” Larsen i efteråret
2003 gæsteoptrådte som vinylvender på
torsdagsklubben Hiphop-Kontoret i Ideal
Bar på Vesterbro i København, var det
som at være til gamle elevers fest.
Breakdancere og graffitimalere fra
dagene i ungdomsklubben Thomas P.
Hejle hævede gennemsnitsalderen betragteligt, gav krammere og pustede liv i
minderne fra hiphoppens unge år. De var
alle kommet for at gense en myteomspundet ven – en levende legende. Enten
kendte man Ken, eller også ville man
gerne have kendt udlandsdanskeren, der
var her, dér og alle vegne i subkulturen
de første fire år.
Ligegyldig hvem man snakker med
om dansk hiphops begyndelse, popper
The Dukes bedrifter således op i løbet af
samtalen. The Duke levede og åndede
subkulturen så dedikeret, at han 20 år
ung, i 1987, flyttede permanent til New
York. På det tidspunkt var han bogstavelig talt blevet for sort til Danmark. En
tredjeplads ved VM i Mix i London samme år havde givet ham tilbud om at

vende plader på en række store natklubber. Danskeren fik ry for sine evner til at
blende disco, rap og house, og sidstnævnte genre blev hans nye specialitet. I
1994 fik DJ Duke et hit i Storbritannien
med ”Blow Your Whistle”, og under forskellige aliasser har han siden udgivet en
række maxi-singler – alle præget af en
kompromisløs tilgang til dance-genren.
Hans aftryk på den elektroniske musik
er dog ikke nær så umiskendelige som
dem, han satte ved den danske hiphopkulturs fødsel. Som breakdancer hørte
The Duke til blandt de bedste, og som dj
fandt han på at mærke sine plader med
små stykker tape, så man hurtigt kunne
finde den helt rigtige rille i vinylen at forlænge sit breakbeat fra. Tricket gik efterfølgende sin sejrsgang verden rundt.
De tekniske landevindinger gjorde det
da også til en smal sag for The Duke at
triumfere ved det første hjemlige mesterskab for hiphop-dj’s, DM i Mix, i 1987.
Selv når det kom til styling, var den
mørkblonde fyr med de skarpe ansigtstræk på forkant. Det var ham, der fandt på
at klippe ærmerne af hættetrøjerne. Ham,

drengene fra England. Vi valgte på et tidspunkt at ændre navn til World Rock
Crew, og til sidst endte vi så som Out of Control,« fortæller Kenneth Fogel om
den opspeedede livscyklus.

D E STÆDIGE BLEV VED
Når man lever vildt, dør man gerne ung, og begravelsen af breakdancen skulle
nok være forestået en gang i løbet af 1985. Da blev den i hvert fald dømt færdig
af medierne, der ikke længere fandt fænomenet fængende. På det tidspunkt
havde b-boy-miljøet for længst forskanset sig i ungdomsklubben Thomas P.

der introducerede skibrillen som obligatorisk udstyrsstykke for de danske bboys. Han var også den første til at
anskaffe sig en halskæde med sit navn
dinglende fra – og til at gå i sneakers med
fat-laces.
På en af sine tidlige rejser til New York
opsøgte The Duke og vennen Phase 5
den legendariske b-boy og graffitimaler
fra The Rock Steady Crew, Doze. De to
troppede ganske enkelt op foran legendens hoveddør og bankede på.
»Det nåede til et punkt, hvor han
begyndte at farve sine øjenbryn, overskæg og hår, så han for alvor lignede en
puertoricaner,« husker Per ”DeePee”
Pedersen fra Rockers By Choice, der også
lagde vejen forbi Vesterbro for at hilse på
ungdomsvennen hin torsdag aften i 2003.
Inden da havde DeePee ikke set noget til
udlandsdanskeren i 15 år, og siden har
han heller ikke hørt fra pioneren over
dem alle. Ken ”The Duke” Larsen bor i
dag i Los Angeles.
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Thomas P. Hejle, 1986. Da skriverne gjorde deres indtog i den danske hiphopkultur, gik der mode i at spraymale sine egne T-shirts. Her er det Duke og brødrene
Pedersen – DeePee stående og Chief 1 med frottébånd på panden.

Hejle ved, hvor de blodige battles blev udkæmpet i skjul for den efterhånden
bedøvende ligeglade omverden. Her tabte breakdancen dog også terræn, og stadig flere af hiphopperne kastede sig i stedet over dj- og graffiti-gerningen.
Nu var det helt slut, skulle man mene. Men nej, rygterne om dansens død
var fortsat stærkt overdrevne. For mens godtfolk som Phase 5, Pedersen-brødrene, The Duke, MC Einar-dj’en Jan Kabré og TNT rettede fokus mod rapmusikken, holdt et par andre drenge stædigt fast i den passion, der besatte deres liv.
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Kenneth Fogel var en af de frygteligt kiksede eksistenser, som nægtede at
fatte, hvordan det ikke længere rykkede at snurre rundt på hovedet og træne
footwork både fem, seks og syv timer om dagen. En anden af dem var Steen
Koerner. Sammen med den jævnaldrende Thomas Herodt og to engelske b-boys
dannede de konstellationen Out of Control. Hverken Kenneth Fogel eller Steen
Koerner led af mindreværdskomplekser over for hinanden – noget der ellers var
kutyme blandt de mest vedholdende breakere. Det skyldtes, at de ikke havde
prøvet at kæmpe ansigt til ansigt.
»Steen og jeg kunne aldrig rigtig crashe – vi stod jo for to forskellige stilarter,« som Kenneth Fogel udtrykker det.
Mens han dyrkede den centrifugaldrevne breakdance, bekendte Steen Koerner
sig til den pantomine- og robotinspirerede electric boogie. Det skulle senere vise
sig, at de ikke blot tilhørte eliten herhjemme, men også på verdensplan.

K UN DANSEN DUEDE
Hverken Steen eller Kenneth markerede sig til gengæld udpræget elegant, når
det kom til det med at gå i skole. De sloges med at sidde stille i timerne, og
mønstret gentog sig, da de havde udstået teenageårene og gik i gang med en
uddannelse.
»Det var bare godt at finde noget, jeg var god til,« siger Steen Koerner, når
han skal sætte ord på sine tidlige succesoplevelser.
For ham var dansen en flugt fra betonbyggeriet Blåkildegård i Taastrup.
Nøjagtig som det var for nabolagets vietnamesiske drenge, der satte deres præg
på hiphoppens første år i Danmark:
»De kom fra det hårdeste miljø overhovedet. Væggene manglede tapet, der
hang vietnamesiske flag, og der lå håndvåben fremme. Deres fædre syntes
absolut ikke, at det var sjovt, sådan som sønnerne havde gang i en amerikansk
kultur. Mange af dem faldt da også fra som 18-19-årige, når de blev kloge nok til
at komme videre.«
Kenneth Fogel prøvede ligeledes at falde fra, men magtede det ikke. Han
konstaterer, at det eneste, han ville, var at danse. Hver gang, Rødovre-roden
søgte en anden karrierevej, gik der infektioner på den ellers hærdede balancenerve:
»Jeg kom for eksempel i kokkelære, og jeg har jo villet være kok, siden jeg
var fire år eller sådan noget. Det gik bare ikke. Jeg prøvede også at blive finmekaniker, læste på HF, arbejdede på plejehjem, i en kiosk, i en café. Og på Burger
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King, selvfølgelig! Men dansen vandt hver eneste gang. Gymnasiet gav mig den
længste snor, der nogensinde er blevet givet, fordi jeg hele tiden fik opgaver
med resten af Out of Control. Til sidst droppede jeg ud, og det blev vildere
endnu, da vi blev hyret til at optræde hos Hans-Otto Bisgaard.«
Samarbejdet med studieværten udmøntede sig i 1989 i tv-programmet
”Balladen” på DR. Her optrådte Out of Control hver anden lørdag med en koreografi, de havde udarbejdet i løbet af ugen. Ofte over et aktuelt tema, som da filmen om syrerockerne The Doors i 1991 skulle til at have premiere i Danmark.
»Så fungerede det sådan, at vi udvalgte et musiknummer fra filmens soundtrack og gik på jagt efter kostumer i DR’s gigantiske garderobe. Det var der
sådan set en hel del teater i,« husker Steen Koerner.
Da ”Balladen” stilnede af, drog han til New York for at danse videre på
gader og avenuer. Den dengang 22-årige dansker mødte dog ikke noget, som
helt levede op til hans forventninger. Mens hiphoppens elementer blandede
sig i Danmark, hvor mange både dansede, malede graffiti og hørte rap, var tingene mere sort/hvide i kulturens vugge. Mindre eksperimenterende, simpelthen:
»Jeg blev hurtigt træt af at være der. Alt var virkelig delt op, man holdt tingene hver for sig. Det hele var lige så firkantet som gadeblokkene i byen.«.
I stedet drog Out of Control gennem Europa og dansede sig til aftenens
hotelovernatning. Kenneth Fogel kalder det en slags interrail på 1. klasse.
Undervejs på hovedstrøgene i London, Stockholm, Oslo, Paris, Amsterdam og
en række andre europæiske storbyer fik Out of Control-medlemmerne styr på
hinandens spidskompetencer og kompletterede gruppens samlede udtryk.
»Vi så jo al dans med åbne øjne i Out of Control. Prøvede at dykke ned i,
hvad folk var gode til, og hvorfor forskellige ting fungerede, og andre ikke havde
nogen effekt på publikum,« fortæller Steen Koerner, der trods sin dårlige oplevelse i New York søgte tilbage til USA.
Men denne gang gik turen til Los Angeles, og han havde resten af Out of
Control med. På vestkysten konstaterede de fem b-boys, at foregangslandet var
kommet bagud på point. Musikken havde fuldstændig overdøvet breakdancen,
og når Out of Control battlede de lokale crews, tog de dem som regel også ud.
Amerikanerne formåede blot at levere spredt modstand.
»Efterhånden var der kun enkelte ildsjæle tilbage i USA. De holdt deres
lidenskab hemmelig, for det var virkelig pinligt at breake på diskotekerne derovre. Imens blev dansen så stor i Europa, at den så småt vendte tilbage i amerikanernes bevidsthed. Der begyndte at sive videobånd til USA. Her så de, hvor
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langt europæerne var nået. De gamle drenge derovre blev glade og opdagede,
at deres projekt levede videre. Det opmuntrede dem og skabte en ny energi,«
fortæller Steen Koerner.
Han betvivler dog, at amerikanerne vil give deres europæiske brødre æren
for, at dansen har overlevet.

f RANKRIG BØJER SIG
Ligegyldig hvilken historiefortolkning man vedkender sig, er det ganske vist, at
de amerikanske dansere fortsat ikke gjorde sig gældende, da Out of Control i
1995 stillede op til det uofficielle verdensmesterskab, Battle of the Year, i tyske
Hannover.
Efter en dommermisforståelse måtte det dansk-dominerede crew – de
engelske medlemmer af gruppen var undervejs blevet erstattet af Speedy fra
Tyskland og Tron fra USA – tage sig til takke med tredjepladsen, og de var efterhånden ved at være en magtfaktor på den internationale scene.
Ordet spredte sig om gruppen, der var mere ekspressiv og eksperimenterende, end sådanne var flest. I 1996 modtog Out of Control en invitation til den
årlige balletfestival i Sydfrankrig. Her kastede de sig for alvor ud i dansedramatikken med rollespil og en dramaturgisk linie gennem forestillingen. Stykket
hed ”The Mixed Up Inspiration That We’re Facing” og præsenterede Out of
Control som en flok gamle mænd, der dansede traditionelle danse. Dernæst
vågnede de op som sig selv og slog gækken løs med breakdance og electric
boogie.
»Vi ville gerne vise, hvordan vi var blevet inspireret af andre danseformer,«
forklarer Steen Koerner.
Forestillingen tog pusten fra franskmændene, og de store aviser gik i spagat
af bar benovelse.
»Det her kan være den danserevolution, vi har ventet på i mere end 20 år, «
skrev dagbladet Le Monde blandt andet, og konkurrenterne Le Figaro og
Liberation luftede ligeledes lovprisninger.
I kølvandet på medieomtalen kom der gang i de franske breakdancere, og et
årti senere findes der ifølge Steen Koerner et sted mellem 30 og 40 kompagnier, som arbejder videre inden for Out of Controls genre. Det var ikke lige sådan
en kædereaktion, gruppen havde forventet at sætte strøm til:
»Vi vidste dårligt nok, at der var noget, der hed danseteater. Men franskmændene beskrev altså, hvad vi gjorde – hvor fantastisk det var med en ny type

039

040

KAP. 03
DE UKNÆKKELIGE BREAKERE

dans løftet op på så højt niveau. Det var sådan nogle termer, vi ikke havde hørt
før. Vi kommer jo trods alt fra Danmark, hvor meget få skriver om dans på den
måde. Sådan var det i hvert fald tilbage i 1996.«

Steen Koerner og Josephine Raahauge i fælles boogie.

K AMPZONEN UDVIDES
Glødende af de mange varme roser kastede den hjemvendte Steen Koerner sig
for alvor over danseteatret. Han droslede ned for battle-deltagelsen og begyndte blandt andet at undervise i dansens æstetik og historie på Københavns
Universitet, ligesom han stod for koreografien i Thomas og Anisette Koppels
udskældte ”Bella Vita” på Gladsaxe Teater. De interne bryderier på forestillingen
berørte dog ikke b-boyen, som fortsatte samarbejdet med teatret og blev sat til
at koreografere Shakespears ”Skærsommernatsdrøm” sammen med den kongelige ballerinaveteran Linda Hindberg.
Opsætningen var ”Boogie-Steen”s første favntag med balletten, og den
satte ting og sager i gang. Det blev blandt andet til opsætninger på Rialto Teatret
og Dansescenen.
Efter i nogle måneder at have drukket kaffe med Betty Nansen-direktør
Peter Langdal hver onsdag formiddag fulgte Steen Koerner og ordjonglørerne
Clemens og Al Agami op med ”11 komma 7” til Frederiksberg-teatrets lille
scene, Edison, i 2002.
Det næste skridt var at omskrive ”Nøddeknækkeren” til Aveny-T, så den
blev en hiphoppet størrelse med rap, breakdance og beats. Efter at have forstået vigtigheden af holdbare historier under slabberaserne med Peter Langdal var
det nu instruktøren Ole Bornedal, som Steen Koerner pingpongede retninger
med. Denne gang stod Yo-A-Kim Hjejle for musikken, mens Clemens gav balletten en verbal overhaling.
Forestillingen blev et af det nye årtusindes hidtil største publikumssucceser
i dansk teater, og efter at have fyldt Aveny-T til bristepunktet i mere end to
måneder i efteråret 2003 formåede den at gøre det samme i Tivolis Koncertsal i
julen 2004 og 2005. Til sidst havde omkring 90.000 danskere indløst billet. Imens
kæmpede Det Kgl. Teaters originalversion af ”Nøddeknækkeren” med at tiltrække et publikum samme sted.
Medvinden åbnede for adskillige andre projekter. I 2005 flyttede den
teatralske trio transformervirksomheden til Aarhus Teater og forvandlede brødrene Grimms ”Snehvide og de syv små dværge” til ”Slumprinsessen og de 7
smalltime hustlers”. Julemåneden spenderede de i Japan, hvor deres hidtil
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Steen Koerner anno 2004 – nu uden Bart Simpson-hår
og cykeltrøje.

største opsætning gled over de skrå brædder. I 2006 planlægger trebanden at
fortolke balletten ”Sylfiden” på Aveny-T. Derudover har Det Kgl. Teater og en
række andre kulturinstitutioner henvendt sig med tilbud til Steen Koerner om
at samarbejde.
»Personligt synes jeg, at genfortællingen af balletter og folkeeventyr er det
skæggeste, jeg har prøvet siden begyndelsen på det hele i 1982. Her gik jeg og
troede, at jeg var rigtig god til electric boogie. Og altså ... det er jeg måske også,
men det er endnu bedre at se balletdansere udføre min koreografi. Det bliver
først rigtig interessant, når det, jeg kan, bliver lagt sammen med noget helt
andet,« forklarer Steen Koerner.

s KILLEVEJE FREMAD
Da Steen Koerner fordybede sig i dramatikken, trak Kenneth Fogel i en anden
retning. Han havde efterhånden undervist i breakdance og dens mange beslægtede udtryk gennem en årrække. Men det foregik altid på andres danseskoler.
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Selv om han er gammel i gamet, er Kenneth Fogel ikke faldet mere af på den, end at han til enhver tid kan fryse kroppen i mindre naturlige positurer.
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Ofte hastede han rundt i København med følgeskab af sin senere hustru,
Natalie, og til sidst besluttede de, at bjerget måtte komme til dem. Parret skabte landets første specialiserede institut for breakdance, Flow Dance Academy:
»Dermed slap vi for at blande alle stilarterne. Det havde ellers været vilkårene i studierne ude i byen, fordi de kun magtede at have én slags hiphopdans på
skemaet.«
Skolen i en baggård på Nørrebro blev hurtigt en succes. Ikke mindst fordi tvkameraerne igen stillede skarpt på breakerne. Først med Josephine Raahauge,
der boogiede i en reklame for Danske Bank og siden med ”Junior MGP”-vinderen Razz. Den præpubertære nordjyde krydrede i 2002 sin børnerap med adskillige besnærende moves fra breakdancens bagkatalog. Mediehypen nåede sit
foreløbige klimaks, da Daniel ”Sonic” Hojas fra de senere års bedste danske
crew, Natural Effects, i 2004 vandt TV 2-talentkonkurrencen ”Scenen Er Din”.
Mediefokusset betyder gode tider for Flow Dance Academy, og på en god
måned dukker mere end 300 børn og unge op til de mange lektioner.
»Vores dans er bare blevet større og større siden slutningen af 1990’erne.
Breakdancen fik et totalt comeback, og i dag oplever jeg, at folk anerkender den
som udtryksform. Selv om det er gået op og ned gennem årene, så forsvinder
den aldrig helt,« vurderer Kenneth Fogel.

d EN NYE STIL TAGER OVER
Som dansen er blevet mainstream, er den også blevet underlagt forskellige fortolkninger. Foregangsmænd som Kenneth Fogel og Steen Koerner sidder ikke
længere med den endegyldige sandhed om, hvad en god b-boy bør mestre. Det
kan give anledning til brydninger. Især med de yngre generationer –
newschoolerne – der sætter nye akrobatiske standarder, men måske mangler
nogle helt basale færdigheder.
»De vil ikke altid lære dansens grundtrin. Kun alle trickene som at snurre
hundrede gange rundt på hovedet eller hoppe på en hånd i en time. Alt det, der
ser flot ud,« mener Kenneth Fogel.
Det generer ham en smule, at det er sådan. Men veteranen erkender også,
at det ikke holder at blive fornærmet eller sætte sig på tværs.
»Man skal se det på to måder. Vi fra den gamle skole vil gerne have respekt
fra newschooldrengene. Omvendt må vi også respektere deres måde at gøre
tingene på. Nu er det jo dem, der tager dansen til et højere niveau. Vi har toppet.«
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IV.
HIPHOP I TEATRET
Rap og breakdance var indtil for få år
siden fremmedelementer i dansk teater.
Men med ”Nøddeknækkeren”s publikumssucces fra 2003 tør teaterdirektørerne for alvor satse på hiphoppens scenevante aktører og udtryksformer. Og det
ser ud til at betale sig.
Betty Nansen Teatrets gakkede version af Henrik Ibsens ”Peer Gynt”fra
julen 2005 blev tilmed modtaget af et
stjernestrøende anmelderkorps, som
belønnede satsningen på en hidtil uprøvet kombination af rap og stand upcomedy. Den store interesse for ”Gynt”forestillingen var ikke mindst bemærkelsesværdig, fordi forestillingen havde et
rekordlavt forsalg. Ingen teaterabonnenter turde tilsyneladende tage chancen og
tro på eksperimentet.
Musikken stod to tredjedele af hiphoptrioen Malk de Koijn, Blæs Bukki og
Geolo G, for, og numrene blev siden hen
samlet og udsendt som et album.
Janus ”Geolo G” Borup Staffes forklaring på hiphoppens indtog er relativt renset for højtragende tanker om, hvorfor
teaterdirektørerne viser så massiv interesse.
»I bund og grund er hiphop jo blevet en
af de dominerende massekulturer. Så ligesom man for eksempel så, at ”Grease”
kunne hive et pop- og rockpublikum inden
for i biografer og teatre, er det nøjagtig det
samme, der gør sig gældende her.«

Også Steen Koerner advarer mod, at breakdancens veteraner værner så
meget om udtryksformen, at det hæmmer de nye unger på blokken:
»Der er så mange, der taler om, at man skal danse som i oldschoolens storhedstid. Der er den her periode fra 1980 til 1985, hvor man siger, at electric boogie og breakdance startede. Men det passer ikke. Der har altid været noget før,
og man bør ikke presse nogle begrænsninger eller andet ned over de unge
udøvere. I så fald ender vi ligesom balletkulturen, der har sat punktum.«

Blæs Bukki og Geolo G i en yderst alternativ omskrivning af ”Solvejgs Sang” fra ”Peer Gynt”: »Solvej, du kaster
sol på min vej/så asfalten smelter, og jeg/hænger i, når jeg tænker på dig.«
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V.

REDKID:
”DE GAMLE PREACHER FOR MEGET”
Teenageren Christian Kronsted er et fritflyvende bevis på, at breakdancen vibrerer og pumper i bedste velgående. Siden
han som 12-årig gik fra badminton til
breakdance, har hans liv været styret af
den akrobatiske danseform.
»Breakdancen fylder alt. Jeg er b-boy.
Det er en livsstil for mig. Det er ikke
noget, jeg går til,« erklærer eleven fra
Nærum Amtsgymnasium.
Seks gange om ugen tager Redkid,
som hans alias lyder, toget ind til dansestudiet Hotstepper på Frederiksberg, og
ellers går fritiden med at chatte over
internettet med skæbnefæller verden
rundt, hænge med slænget og bakse
med lidt musikproduktion i ungkarlekammeret hjemme hos forældrene.
Redkid er medlem af en af Danmarks
førende grupper, Kinetic Soul, og det

engelske crew Emperial Steps.
»Folk i skolen synes nok, at jeg er lidt
asocial, fordi jeg bruger så meget tid på
breakdancen, men sådan ser jeg ikke selv
på det. Jeg bruger jo tiden sammen med
mine venner,« forklarer teenageren.
Lettere presset erkender han, at breakdancen også kan være et socialt trumfkort:
»Jeg er nok kommet i kontakt med
mine tre seneste kærester på grund af
dansen. Det kan jeg vist ikke komme
udenom. Men jeg gør altså ikke det her
for at kunne blære mig. Det er ikke som i
rappen, hvor rigtig mange ikke længere
interesserer sig for hiphoppens historie,
men bare skal vise sig frem med blingbling-stil.«
Christian ”Redkid” Kronsted er for
ung til selv at have oplevet breakdancens
storhedstid på ungdomsklubben Thomas
P. Hejle eller set gruppen Out of Control i
fuldt vigør. Adspurgt kan han kun huske
navnene på en lille håndfuld danske pionerer. Men han har hørt om dem og interesserer sig i det hele taget for de værdier,
hiphoppen blev bygget på.
»Jeg har stor respekt for de gamle
danskere, ligesom jeg har stor respekt for
de originale dudes i USA. Modsat mange
andre af de yngre b-boys lytter jeg til
dem, fordi de virkelig har styr på deres
foundation,« fortæller teenageren, der
dog også kan få for meget af oldschoolerne:
»Nogen gange preacher de for meget.
Mange af de gamle mener, at det kun er
ægte breakdance, hvis man gør tingene
lige efter deres hoved. For mig gælder
det om at finde en middelvej mellem de
nye tendenser og den oprindelige stil.«

Redkid fortæller, at breakerne efterhånden betvinger breakdancerne tyngdekraften så avanceret og spektakulært, at
elitegymnaster verden rundt kopierer
bevægelserne. Tidligere var det lige
omvendt.
»Der er kommet en tendens til, at breakdancere er blevet lidt for meget gymnaster. Det er moves, moves, moves, det
hele. Men man skal også have en fresh
stil og for eksempel ramme beatet, når
man laver footwork, så jeg forsøger at
mestre det hele. Hvis man bare tyrer
akrobatiske serier af sted, plejer vi at
kalde det ”tysker-stil”. Det er der jo ikke
meget dans i.«
Redkid forventer at være pensioneret
som b-boy, når han runder de 50.
Breakdancen behøver heller ikke at blive
hans levevej. Men han ser en masse
muligheder i at holde fast i livsstilen
mange år frem:
»Jeg kan komme til at rejse en masse
og få venner alle mulige steder. Og mens
jeg tager en universitetsuddannelse, kan
jeg tjene nogle penge ved at lave shows,
undervise og måske også vinde nogle
præmiepenge.«
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FØRST VAR FASCINATIONEN TOTAL, MEN HISTORIEN
OM DANSK GRAFFITI KOM HURTIGT TIL AT HANDLE
OM, HVEM DER KAN GØRE KRAV PÅ BYENS RUM.
MENS REKLAMEBRANCHEN OG GALLERIERNE FAVNER SPRAYDÅSE-GUERILLAERNE, BEKÆMPER MYNDIGHEDERNE UDTRYKSFORMEN UDEN AT SKELNE
MELLEM KUNST OG VANDALISME.

Istedgade, 1987. De danske skrivere malede en lille velkomsthilsen til Public Enemy, da de sorte revolutionister
gav deres første koncert i København.
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Enten overdøvede den fræsende freon politibilen i septembernatten, eller også
var de bare for opslugte af deres projekt. Kyle, Rush og Goofy ænsede ikke den
sort-hvide Ford, der var trillet op bag dem, mens de sprayede farver og former
på den grågrundede mur ved Unicef Plads i Københavns Frihavn.
Først da Goofy hviskede et konstaterende »Erling« – det er skriverslang for
jyske strissere – opdagede kumpanerne, at de havde fået uønsket selskab.
Rådvildheden rumsterede, for nu var de vist i seriøse problemer. Men betjentene i patruljevognen rørte ikke på sig, da teenagerne endelig smed spraydåserne
fra sig og spænede ud i havnemørket.
Måske havde de slet ikke behøvet at stikke af. I stedet for at sætte efter trebanden, listede politibilen nemlig lige så stille væk igen, og så kunne drengene i
graffitigruppen Whap Gang vende tilbage til åstedet for at færdiggøre Danmarks
første fuldendte piece med utæmmelige wildstyle-bogstaver og en dertilhørende figur.
Mere end 20 år senere undrer Kyle – alias Nikolaj Peyk – sig stadig over,
hvad der egentlig skete den 29. september 1984:
»Jeg fatter ikke, om de var for dovne eller måske syntes, det var flot.«
Sikkert er det til gengæld, at scenariet virker uvirkeligt i en nutidig optik. For
det første holder graffitimalerne manisk øje med vagter og politi, for det andet
tøver politiet ikke længere med at gribe til arrestationer for den slags drengestreger, Whap Gang havde gang i.
Nikolaj Peyk forklarer, hvad han egentlig importerede til landet:
»Graffitimiljøet er hierarkipræget, og det er ekstremt vigtigt, at de andre
beundrer én. Det handler om at komme mest op med sit navn på så mange forskellige måder og dermed blive king. Vi sørgede for at male de steder, hvor flest
mennesker så det. Jo flere steder, man var, jo mere respekt fra de andre. Det
kunne gøres hurtigst med tags og throw-ups – altså det, der i dag anses for at
være smaddergraffiti eller rent hærg, om du vil,« forklarer han og punkterer
myten om, at det offentlige rums guerillakunstnere og hærværksmænd intet har
med hinanden at gøre:
»For at blive king måtte man også have stil, og derfor gik vi ud og lavede de
store farvestrålende pieces. Hvis man virkelig kunne lave noget, der brændte på
muren, men ikke turde gå ud og overmale indersiden af et tog, var man en
designfisse. Og hvis man kun gik ud og hærgede, var man jo bare primitiv.
Derfor er det for det meste – modsat hvad mange folk tror – de samme mennesker, som laver det flotte og grimme graffiti.«
Den interne konkurrence har fået en omkostning, siden Whap Gang udførte

KAP. 04
GRAFFITI

sit første piece i Københavns Frihavn. To årtier senere kan særlig grove tilfælde
af ulovlig graffiti sende gerningsmændene i strafferamme-selskab med forbrydelser som voldtægt, mens erstatningskravene mod tilfangetagne skrivere for
længst har rundet millionen. Den hidtil hårdeste straf faldt i efteråret 2003, da en
graffitimaler fik halvandet års fængsel og afkrævet 1,5 millioner kroner i erstatning til DSB. Det er væsentlig mere, end spritbilister sædvanligvis indkasserer
for trafikdrab.
Og dommen bliver ikke den sidste af sin kaliber. Dialogen mellem skriverne
og offentlige størrelser som politi, statsbanerne og de store kommuner er i dag
ikke-eksisterende, og myndighederne kategoriserer per definition graffitimalere
som kriminelle. End ikke de dygtigste kan få anerkendt udgydelserne med spraydåsen som andet end hærværk, selv om de samtidig bliver flittigt eksponeret på
gallerier, på tøj, i kunstbøger og i reklamer.
Tilbage i 1984 lod det ikke til, at en sådan kløft skulle blive det altoverskyggende element i historien om dansk graffiti. I stedet omgærdede en udpræget
uskyld og nysgerrighed det spæde fænomen. DSB og HT forsøgte at forstå de

Københavns Frihavn, september 1984. Danmarks første piece er en realitet.
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unge lømler, på kunstmuseet Louisiana i Humlebæk lavede man en særudstilling
med nogle af de amerikanske forbilleder, der havde sat præg på Manhattans togsæt siden 1970’erne, lærerparret Helle Dupont og Peter Skaarup udgav en billedbåren bog kaldet ”Dansk Wildstyle Graffiti”, og mediebegejstringen var til at
tage og føle på. Aviserne malede spændingsmættede reportager om skrivernes
togter, ligesom de viderebragte skamroser fra etablerede kunstnere til flokken af
unge guerillatalenter, der i ly af mørket gik til angreb på banelegemer og togvogne. Ofte var journalisternes fascination total:
»Om natten, med spraydåser i hænderne, bevæger unge mennesker sig
mod muren. De slår ikke hovedet mod den, de klatrer ikke over – de maler graffiti,« skrev en journalist på forsiden af Berlingske Tidendes kultursektion den
2. november 1984 uden at nævne det illegale aspekt med så meget som et
enkelt ord.
Et halvt år senere erklærede DSB krig mod graffitien i selvsamme avis’ spalter. Snart efter vurderede en talsmand, at afrensningregningen for hele 1985
ville lyde på 2,7 millioner kroner, og allerede i efteråret var det tal næsten fordoblet. Krigserklæringen fra det etablerede samfund havde med andre ord ikke
skræmt den unge modkulturs udøvere fra sans og samling. Den havde fået dem
til at opruste efter devisen ”tryk avler modtryk”.

i BEGYNDELSEN VAR FILMEN
Graffiti sås første gang i storbyen Philadelphia i 1960’erne, mens en New York
Times-artikel i 1971 om tag-pioneren Taki 183 hjalp spraydåsevirussen til at sprede sig over Manhattan og resten af den senere hiphop-hovedstad. Dermed
kunne graffitikritikere med en vis ret frygte, at det samme ville ske i Danmark.
Men skaden – eller berigelsen, om man vil – var allerede sket, et halvt år inden
medierne for alvor opdagede graffitiens opdukken.
Startskuddet lød i sommeren 1984, da klynger af breakdancere myldrede
mod Nygade i Københavns centrum, hvor en undseelig biograf med porno som
speciale havde fået sig et nyt stampublikum. Ikke så meget på grund af de lumre
voksenfilm, men fordi det trashede tilholdssted mindede en hel del om drengenes forestillinger om livet i New York-bydelen Bronx. Biografens ejer lugtede et
nyt kundegrundlag og bestilte en film, der ikke rigtig passede ind i det øvrige
repertoire. ”Wild Style” hed den, og at dømme fra plakaterne spillede dans en
altoverskyggende hovedrolle.
Det var falsk varebetegnelse. Den primitive sag tog udgangspunkt i en skri-
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Nikolaj Peyk »malede toge, før du vidste, hvad graffiti var.« Tilmed uden at camouflere sin identitet. Det fik DSB’s
krigserklæring mod skriverne dog ændret på.

vers eskapader og ulykkelige romance, mens breakdancen og electric boogien
begrænsede sig til lidt baggrundscollage undervejs.
»”Wild Style” viste sig at handle om graffiti. Jeg kan huske, jeg sad i mørket og tænkte, “hold kæft, dér var den endelig”. Det havde været frustrerende,
at jeg ikke kunne opnå status via det med at danse. Til gengæld havde jeg altid
været god til at tegne, så nu var det min tur,« fortæller Nikolaj Peyk, som samme
eftermiddag stjal en pose dåser med spraymaling og drog på togt.
En måned senere havde han samlet en graffitibande omkring sig. De opkaldte fællesskabet efter deres – og landets – første spagfærdige forsøg udi newyorker-graffitien. Det blev til i tunellen under Dronning Louises bro ved Søerne i
København. Whap Gang var født.
I de kommende år spredte fænomenet sig i et tempo, der snildt kunne konkurrere med fremkommeligheden for DSB’s røde bumletog. Udtryksformen blev
synlig på det meste af baneterrænnet, og dens udøvere tilhørte ikke længere en
sluttet københavnerklike. I Lyngby og Sorgenfri begyndte nye grupper at markere
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Allerede i 1985 fik graffitimiljøet en bog, nemlig
”Dansk Wild Style Graffiti. Flygirlen Zenith stod for
forsideillustrationen.
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Nørreport St., 1985. Writers’ Bench var mødested for
Storkøbenhavns skrivere.

I.
EN DEL AF HIPHOPPEN?
Scratch-pioneren Grandmaster Flash har
tidligere udtalt, at graffitien ikke hører
hjemme i hiphopkulturen og slet ikke
hænger sammen med dj-gerningen, rappen og breakdancen. Den udtalelse har
han ikke høstet meget respekt for, og i
Danmark giver det da også god mening
at kæde tingene sammen.
Ikke nok med at mange af de banebrydende rappere, dj’s, producere og tekstforfattere havde haft gang i spraydåserne, inden de gav sig i kast med musikken
– mange af dem har fortsat grøde i graffiti-fascinationen.
Den selvbestaltede pornogangster fra
Sønderborg, Lars ”L:Ron:Harald” Jensen
måtte ligefrem i retten i 2005, da anklagemyndigheden tiltalte ham for omfattende
graffitihærværk. L:Ron:Harald klarede frisag på manglende bevisbyrde, men rapperen har aldrig lagt skjul på sin kærlighed til udtryksformen.

e

Thomas P. Hejle, 1985. Nogen vil nok mene, at den pædogogiske tolerance tog overhånd i Thomas P. Hejle. Her
er Sketch i gang med det daglige tagge-arbejde, som ikke begrænsede sig til væggene, men også gik ud over ungdomsklubbens gulv. Bemærk signaturerne fra gamle kendinge som Zenith, Kyle og Whap Gang. Samt Willer, der
drilagtigt bliver indlemmet hos rivalerne i Whap Gang.
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sig, og dusiner af forstadsteenagere – næsten alle af hankøn – røg på spraydåsen.
En af dem var Sketch. Han voksede op i Bagsværd – eller ”2880 Bagdad”,
som han og vennerne kaldte flækken, der var fjerdesidste stop inden endestationen Farum på linie H. Nøjagtig som vennen Nikolaj Peyk indså Sketch hurtigt,
at breakdance og electric boogie aldrig blev billetten til berømmelse i hiphopfællesskabet omkring ungdomsklubben Thomas P. Hejle.
»Vi spenderede alligevel det meste af vores fritid i et S-tog mellem København og Bagdad, så vi kunne lige så godt få vores navne op med Posca- og Penol
1000-sprittuscher. Jeg tog derind med flere lokale hjemmedrenge. Pearl, Silly
Goose, Fuks, CJ, Shaz, Test og Lange Bent. Her stødte vi på en masse andre,
som vi havde graffiti-interessen til fælles med. De strømmede til – fra Taastrup,
Roskilde, Lyngby, Østerbro. Alle forstæderne, nærmest.«
Efter at have mødtes ved den navnkundige Writers Bench på Nørreports
underjordiske perron slentrede drengene op til ungdomsklubben, hvor væggene
var overmalet af tags. Her lærte Sketch hiphopkulturens konkurrencementalitet
at kende. Han lærte også, at det kræver noget særligt at blive king, og at formen
– modsat den traditionelle politiske graffiti – er vigtigere end indholdet.
»Jeg fokuserede især på tekniske færdigheder, men nu stræber jeg ikke
længere efter den helt perfekte udførelse. Jeg synes, det hæmmer graffitien,
fordi det hele let bliver for stift og låst,« mener Sketch, der ikke desto mindre
fortsat hører til blandt landets mest respekterede skrivere.
Af samme grund ønsker han ikke at afsløre sit borgerlige navn, da det sandsynligvis ville føre til et klækkeligt erstatningskrav fra forurettede offentlige institutioner.
»Vi er jo generte mennesker,« som han formulerer det.
Dermed eksemplificerer Sketch også, at de færreste skrivere fører deres
guerilla-kunstkrig for at blive kendt i offentligheden. Målet er nærmere at opnå
anerkendelse blandt de øvrige graffitimalere og gøre krav på byens rum. Og så
at have det sjovt, selvfølgelig.

g LOBALISERET GRAFFITI
Sketchs ofte uortodokse pieces får stor opmærksomhed, når de griner fra en
motorvejsbro eller en mur langs S-togslinien, og i foråret 2005 blev han som én
af seks danskere – de fem øvrige er Shame, TheisOne, CMP, Bates og Great –
indlemmet i tyskeren Nicholas Ganz’ digre billedbog, ”Graffiti World”. Den
havde et førsteoplag på 50.000 eksemplarer og blev oversat til en håndfuld
sprog, da den udkom verden over.

e

Det samme gælder hans lærling fra
gamle dage i Sønderborg, MC Clemens,
og en række andre rappere, der fortsat
refererer til graffitien.
Deriblandt Malk de Koijn. Medlemmet
Tue Track har selv fået en reprimande af
den lokale landbetjent i byen, og som på
nummeret ”Vi Tager Fuglen På Dig” fra
2002 nedgør trioen en tvivlsom mandsperson med linien »Laver kruseduller, når
han tror han står og tagger«. På samme
måde udgør rapmusikken fortsat de fleste skriveres soundtrack, mens de laver
deres skitser og har mulighed for at male
i ro og mag. Når en inviteret skare af
Europas mest anerkendte graffitimalere
hvert år mødes i ugen op til Roskilde
Festival for at udsmykke koncertbyens
facader, er hiphoppen fortsat dominerende, selv om rock, punk, pop og electronica også mænger sig i lydbilledet.
Samhørighed eller ej. Der er grænser for,
hvor meget man kan presse tolerancen
og fællesskabet. Skrivere bør i hvert fald
afholde sig fra at tagge på rapperen
Jødens gadedør:
»Jeg er ligeglad, om han er med i min
kultur. Hvis jeg finder ham, skal jeg nok
kulturere ham.«
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Det forjættede land er nemt at indløse billet til. Har man først forceret hegnet og regnet vagterne ud, er der frit spil på de »dejlige tomater,« som skriverne kalder de røde DSB-togvogne.
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Ifølge forfatteren udmærker dansk graffiti sig særligt ved skrivernes sans for
den abstrakte bogstavleg – wildstylen – som første gang så københavnsk dagslys hin septembermorgen i 1984.
»De skaber noget virkelig unikt. Jeg mener personligt, at Bates og Great er
nogle af de bedste bogstav-stilister i hele verden. Den danske stil hviler i sit eget
særlige flow. Især i gamle dage kunne man nemt se, om man var i København
eller i Berlin. Graffitimalerierne havde et særpræg, og det gik sjældent igen fra
by til by. Nu mixes det hele, fordi folk ser hinandens billeder på internettet. Så
det er blevet sværere at regne ud, hvor kunstnerne kommer fra eller færdes,«
vurderer Nicholas Ganz.
En af de udefrakommende faktorer, der har påvirket den danske stil, var et
besøg af Shoe og Joker fra Amsterdam og Bando fra Paris. Trioen var på rundtur i Europa og kom forbi København i en uges tid i 1986. Her benyttede de tiden
til at komme ud og se med DSB, og turen gik blandt andet til S-togsstationerne
i Buddinge og Taastrup.
Især Bandos anderledes udtryk gjorde indtryk på danskerne, der indtil da
havde dyrket newyorker-scenens simplistiske og kraftfulde omgang med spraydåserne. Det storkøbenhavnske graffitimiljø blev flået af sporet, husker Sketch:
»De kunne noget helt andet, end vi var vant til. Deres sprayteknik var meget
forfinet, bogstaverne små og outlines sytrådstynde. I de følgende par år prøvede vi alle at efterligne dem, men sådan noget tager tid at mestre, og det, vi lavede, så latterligt ud. Energien forsvandt fuldstændig fra graffitien, der blev alt for
finpudset. Efter noget tid kølnede fascinationen, og vi søgte igen vores eget.
Men vi kom aldrig helt tilbage til den oprindelige stil. Noget var forandret.«

L IDENSKAB UDEN ALDERSGRÆNSE
I dag er Sketch familiefar, og han hænger mindre med hjemmedrengene end i
gamle dage. Rent faktisk har han holdt sig fra de klassiske røde vognsæt siden
1987.
»Det ultimative udstillingsvindue er selvfølgelig at male tog, men dér må jeg
bare sætte min grænse. Det er jeg for paranoid til. Min kærlighed går i stedet til
muren, og her foretrækker jeg at male langs togskinnerne. Jeg kan alligevel ikke
lave noget, der burner, på 20-40 minutter, som man skal kunne for at overleve
blandt vagtværnene ude i yarden. I stedet sørger jeg for at blive færdig på en nat,
selv om de store mure nogle gange kræver flere nætters arbejde.«
Måneskinsekspeditionerne foregår gerne i selskab med nogle af de jævnald-
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Bates & Great er to af landets mest anerkendte bogstav-stilister, både som par og hver for sig.
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II.
TABU – UDØDELIG SMADDERKONGE
Normalt får selv de mest spektakulære
pieces en kort levetid. Enten flyder farverne sammen og siver ned ad murene efter
at være blevet opløst og spulet af myndighedernes afrenser-patruljer. Eller også
bliver de malet over af en anden graffitimaler. Men der findes skrivere, hvis værker får lov til at blive stående. En af dem
er Tabu fra Sydhavn-kvarteret i København.
I marts 1993 trådte den blot 19-årige
knægt ind i en elevator i et af Rødovres
højhuskomplekser og tog turen til taget
på 16. sal. På vej op taggede Tabu en sidste hilsen til sine forældre, hvorefter han
klædte sig af og iført underbukser lod sig
dratte i døden.
Tabu var en af de mest kompromisløse graffitimalere, verden endnu har set. I
flere år havde han været anerkendt og
berygtet som Danmarks største smadderkonge, og rygterne sagde, at han som
den eneste kunne tagge sit navn i gåtempo – altså sætte sin signatur uden at stoppe op imens.
Gennem familie og ”kolleger” tegnede journalisten Rasmus Poulsen i 2000 et
portræt af legenden, som stadig har
adskillige af sine pieces hængende i
byrummet. De bliver ikke overmalet, fordi
graffitimalerne viser ham en nærmest
rituel respekt. Tabu – eller Roel, Con, Skol
og hvad han ellers nåede at kalde sig –
levede og åndede ikke kun for kunsten,
han levede og åndede for at sætte sine
spor over alt i det offentlige rum. Helst på
togvogne, men de fleste flader gik vist an.
Tabu tronede som all city king, og
hans aktivitet i selv de mindst tænkelige
afkroge af landet var uforlignelig i de tid-

e

rende venner, som Sketch har fulgtes med gennem tre årtier. Nogle gange
mødes skriverne fra den første generation ligefrem og varmer op til det, de forbinder med en fornøjelig nat i byen.
»Som regel kommer vi med en skitse hver, og så fletter vi dem sammen og
tilføjer en figur. Imens spiser vi noget fastfood og drikker cola eller øl, inden vi
tager ud for at male,« fortæller Sketch.
Han erkender, at det kan virke mærkeligt, når mænd midt i trediverne på den
måde planlægger drengestreger, der er stemplet som kriminelle:
»Vi spørger tit hinanden, hvorfor vi bliver ved. Trangen er der stadig.
Graffitien har ramt noget, der er helt særligt for mig. Men måske er det ikke så
anderledes fra folk, som samler på modeljernbaner,« spekulerer Sketch.
Han afviser dog, at det skulle give ham et kick at indvie udefrakommende i
sin lidenskab:
»Jeg har ikke brug for debatten eller at blive sat i bås. Jeg vil helst have det
for mig selv og mine venner. Det sidste, jeg behøver, er at blære mig for familien Danmark. Når jeg tidligere fortalte, hvad jeg interesserede mig for, så fattede
de jo ikke en bjælde alligevel. De syntes, jeg var en forvokset teenager forklædt
i et rustent hylster.«

d EN KOMPLEKSE MORAL
At male graffiti er ikke ligefrem en billig syssel. En ekskursion med slænget
ender nemt i 500-800 kroner per mand i materialeudgifter. De støtter deres lokale dåsepusher frem for at rippe den lokale Sadolin Farveland, Shell eller Statoil
for billig og dårligt dækkende billak:
»I gamle dage gik vi bare ind og forsynede os med canner på en tankstation,
men i dag findes der to specialbutikker med graffitimaling, og dem kunne vi
aldrig finde på at stjæle fra.«
Sketch har i det hele taget et noget komplekst forhold til lov og moral. I tidernes løb løber københavnerens udskejelser på offentlige flader af næsten enhver
type og materiale op i millionudgifter til afrensning, og Sketch drømmer sjældent
om at male lovligt. Med mindre der er tale om et bestillingsarbejde på lærred,
eller det foregår et sted, hvor han kan eksponere sit kunstnernavn uden efterfølgende at skulle stå til regnskab hos politiet eller kommunen. For Sketch lader det
sig i teorien ikke gøre at udleve graffitikulturen og samtidig holde sig inden for
lovens rammer. De to størrelser harmonerer ganske enkelt ikke, mener han:
»Jeg kunne ikke drømme om at male på historiske og særligt velholdte byg-
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ninger, men ellers har jeg ikke så mange grænser. Det er jo dét dér med at få
dine ting op, hvor du ikke må. Dér, hvor de bliver set af flest muligt. At det så er
ulovligt, får mig ikke til at stoppe. Folk sidder i spjældet, fordi de ikke kan holde
op. Jeg kender personligt 15-20 stykker, som har været inde og ruske efter at
være blevet fanget med en spraydåse i hånden.«
Mens Sketch begrænser sig til murene og til tider maler lovligt på
Christiania, så dyrker medlemmerne af Danmark største og mest sejlivede gruppe, Monsters of Art (MOA), som regel kun den risikobetonede graffiti. Og helst
på togvogne. De er berygtede blandt graffitibekæmpere i adskillige af Europas
hovedstæder, historierne om deres voldelige territorialafpisning over for rivaliserende skrivere og trusler mod DSB-vagter florerer, og MOA tilhører på alle måder
den mest hardcore fraktion i graffitimiljøet. Den årlige bekæmpelse af graffiti i
Danmark koster angiveligt op mod 100 millioner kroner, og heraf står MOA’s
fem-otte medlemmer for en betragtelig procentdel, har politifolk vurderet.
For gruppen gælder det om at blive set mest muligt ved at bombe mest
muligt. Helst på togvogne, men intet er helligt. Da Dagbladet Politiken i 1994 fik
lov til at tale med bandelederne Mins og Les, forklarede de den uhæmmede
trang til at male hvorsomhelst nårsomhelst som en hævn mod statsbanerne, der
normalt når at vaske deres mere æstetiske og tidskrævende pieces af efter få
timers køretur på S-togs-nettet:
»[Tagging] er noget svineri, rent hærværk. Og vi kan godt forstå, hvis DSB’s
kunder bliver irriterede. Men som graffitimaler tænker du ikke over det. Vi går
efter spændingen ved at male ulovligt. Vi kan ligge en hel nat på en baneskråning
for at få ti minutter at male i, når vagten er væk. Så mærker man adrenalinen.«
Samme år forklarede Mins i B.T. om den drivkraft, der får ham til at tagge
natten lang og sætte sin fremtid på spil. Han har således udstået to betydelige
fængselsdomme op gennem 2000’erne. Den ene gang klappede fælden, da han
søgte tilbage til et frisk piece for at fotografere det – den anden gang havde han
hænderne på spraydåsen:
»Siden vi begyndte at kalde os MOA i 1991, har vi malet vores tag mere end
en million steder over hele byen. For graffitikunstnere gælder det om at blive set
mest muligt. De, der har deres tag flest steder, får den største respekt.«
Da Mins og Les i 2000 blev konfronteret med deres rabiate rygte, benyttede de lejligheden til at tage afstand fra voldelige fraktioner i Norge, Sverige og
Tyskland:
»Nogle norske skrivere kom til Danmark på et tidspunkt, og de holdt en DSBmand op med en pistol i Hundige, mens de malede på toget. Det er for vildt.«

e

lige 1990’ere. Hærværksgraffiti var hans
liv. Han sprayede om natten og sov fra
daggry til aftensmad-tid.
Den ulovlige passion kostede dog
Tabu mere end dagslys. Politiet overvågede ham, og det havde Ordensmagten
udbytte af. Fængselsophold og erstatningskrav ramlede ned over skriveren, og
han endte med at skylde staten et syvcifret pengebeløb.
Alligevel tvivler de fleste på, at den
økonomiske ruin tvang Tabu til at tage
springet fra 16. etage i Rødovre. Problemet var nærmere, at stofmisbrug havde
skubbet ham ud i skizofreni. Udsigten til
en månedlang indlæggelse på kommunehospitalet i København endte simpelthen med at være for deprimerende for
teenageren, som ikke kaperede tanken
om at indstille sine natlige bombetogter.
Graffitien. Sit liv.

Tabus efterladenskaber bliver ikke malet over af konkurrende skrivere, der viser ham en allersidste respekt.
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Om deres egne metoder sagde de:
»Hvis nogle 13-årige går og maler lidt i vores område, overfalder vi dem da
ikke. Andre graffitimalere lusker af, når de ser os. Men hvis nogen streger mine
tags, så tyer jeg til vold. Så har de jo selv bedt om at få bøf.«

K AMPEN FOR LOVLIGE MURE
Adrenalinen er ikke en drivkraft for redaktøren af landets største hjemmeside
om udtryksformen, gadekunst.dk. Jakob Tholle tager afstand fra smaddergraffiti og deler heller ikke Sketchs definition på den ægte vare. Jakob Tholle tilhører
tværtimod den lovlydige skrivergruppering og hævder aldrig at have sprayet
uden at måtte. I stedet udsmykker han butiksfacader, maler på lærreder og deltager i udstillinger. For Jakob Tholle er det en kamp at nuancere offentlighedens
billede af skriverne. At ikke alle begår kriminalitet, men blot deler passionen for
en kontroversiel kunstart. Hans mål er at få genindført de lovlige mure, som
giver graffitimalerne et alternativ til at lave hærværk på skæve tider af døgnet.
»På den måde driver man ikke unge ud i kriminalitet. Tværtimod sikrer man
sig, at de spenderer en del af deres tid på at dyrke deres hobby lovligt. Gør de
først det, bliver der også mindre tid til hærværk – selv for de skrivere, som man
ikke kan vænne fuldstændig af med at male, hvor de ikke må.«
I sin stræben efter en politisk velsignelse af den lovlige graffiti kæmper
Jakob Tholle ikke mindst mod Lennart Faust, der er manden bag Københavns
nultolerancepolitik.
Fra slutningen af 1980’erne markerede den daværende leder af ungdomsklubben Klub 47 på Amager sig som en af fortalerne for lovlige graffitiprojekter. Men i 1994 forlod han pædagogjobbet og tiltrådte en konsulentstilling i
DSB’s S-togssektion. Lennart Faust tog afstand fra tesen om, at hærværksgraffiti i bund og grund var et togproblem. Man måtte tænke større end det,
mente han:
»De unge færdedes jo også andre steder. Det var et samfundsproblem.«
I stedet skulle myndigheder som Københavns Kommune koordinere indsatsen med politiet og DSB. Resultatet blev blandt andet opførelsen af lovlige graffitivægge på Israels Plads og i Fælledparken samt et udsmykningsprojekt på
Vanløse Station. Forsøgene på at tage trykket af hærværksgraffitien mislykkedes
dog i katastrofal grad, og i Fælledparken rapporterede kommunalarbejdere om
tags på alt tænkeligt i og omkring den ellers bygningsfattige park. End ikke træerne slap for at blive bombet.
Nørrebrogade, København. Been there, done that.
MOA har været her, dér og alle vegne. Ofte med pieces, altid med tags. Her en tilfældig opgang.
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Ydre Nørrebro, foråret 2005. Graffitiens fjende nr. 1, daværende Bygge- og teknikborgmester i København, Søren Pind, på charmeoffensiv med Stop Graffitikampagnens afvaskningshold i en ny bydel. Her uddelte han kasketter til de indkaldte drenge af anden etnisk baggrund end dansk – og klappede dem på hovedet, mens en afrenser gik løs på de
hærgede murbrokker.
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III.
STOP GRAFFITI-KAMPAGNEN
»Målet er, at København om få år skal
være totalt fri for graffiti.«
Sådan præsenterede Berlingske Tidende planerne, da den daværende Byggeog teknikborgmester Søren Pind (V) lancerede Stop Graffiti-kampagnen i maj
1999.
Midt i 2000’erne kan det konstateres,
at der er lang vej igen. Graffitien griner
stadig fra facader i samtlige af byens
bydele, og ud fra kommunens statistiske
talmateriale er det svært at afgøre, om
den ekspanderende kampagne, som
efterhånden kører i otte bydele, overhovedet har nedbragt hærværksgraffitien
eller blot holder den i skak.
Sikkert er det dog, at den delvist brugerbetalte tilmeldingsordning om afvaskning af spraydåse-vandalismen har
medvirket et drastisk fald i antallet af de
farverige pieces på byens mure. Til gengæld har de stressede skrivere stadig
masser af tid til at sætte deres udskældte tags.
Blandt graffitimalerne er Københavns
Kommunes daglige afvaskninger naturligvis upopulære. Samtidigt har forskere
hakket løs på et andet af Stop Graffitikampagnens fokusområder – nemlig den
pædagogiske indsats, der opildner til
overvågning i de små hjem. I Stop Graffiti-kampagnens oplysningsmateriale er
forældre til skoleelever blandt andet blevet opfordret til at holde øje med, om
deres børn »har fået venner i hiphop/skater-miljøet« og »har svært ved at komme
op om morgenen og sover meget om
dagen«. Desuden advares der om, at
spraymaling kan give »en lettere hjerneskade«.

e

Påvirket af de negative sideeffekter ændrede Lennart Faust grundsyn og taktik. Han droppede dialogen med miljøet, og inspireret af New Yorks broken windows-filosofi lancerede han en nultolerance-politik, som kort og godt går ud på,
at hærværket fjernes inden 24 timer for at trætte skriverne. Samtidig skal alle former for graffitiudfoldelse – i reklamer, i ungdomsklubber, på postkort, på udstillinger og på butiksfacader – stoppes, så det i realiteten ikke længere er muligt at
male med canner uden at bryde loven. Hvis politiet stopper en gut med spraydåser i tasken, må der ikke være nogen gode undskyldninger om, at »jeg var lige
på vej ned til en lovlig væg« til at redde ham ud af forklaringsproblemet.
»Min erfaring efter at have talt med tusinder af folk i miljøet er, at der ikke
findes lovlige graffitimalere. Lovlige mure virker simpelthen som uddannelsessted, inden de skal ud og begå hærværk,« siger Lennart Faust.
Han oplyser selv, at hans kontakt med graffitimalerne er skrumpet de senere
år. Ingen i miljøet er øjensynlig interesseret i at tale med konsulenten, der bliver
betragtet som en forræder. Mange skrivere mener, at Lennart Faust engang talte
deres sag og forsøgte at hjælpe folk ud af deres problemer, mens han i dag hæver
en fed hyre for at fremmedgøre og skandalisere en subkultur mest muligt.
Ganske som DSB’s første frontfigur i kampen mod graffitihærværket, Eigil
Koop, i midten af 1980’erne modtog trusler på livet, lægger Lennart Faust da
også navn til lidt af hvert. Eksempelvis har han set en model af sig selv blive maltrakteret i en video lavet af en af de hårdkogte graffitibander.

f AKTA – EN RELATIV STØRRELSE
Ifølge den erklæret lovlige graffitimaler Jakob Tholle – der må leve i selvfornægtelse qua Lennart Fausts udsagn om, at alle skrivere er hærværksmænd – baserer konsulentens billede af graffitimiljøet sig ikke på virkeligheden. Københavns
Kommunes Stop Graffiti-kampagne, som blev indledt af Lennart Faust og den
daværende Venstre-borgmester Søren Pind i 1999, bygger tværtimod på en
løgn, som skal fremme de to herrers respektive karrierer, mener han.
Til det svarer Lennart Faust, at Jakob Tholle med sin hjemmeside fremmer hærværket rundt omkring i Danmark. Det gør gadekunst.dk’s indehaver ved
at linke til skrivere, der maler ulovligt.
Jakob Tholle fremhæver, at der findes talrige vellykkede projekter med
offentlig velsignelse i andre europæiske lande og en række mindre danske byer.
Deriblandt belgiske Brügge, svenske Norrköping, fynske Kerteminde og østjyske
Fredericia. På samme måde viste en svensk rundspørge til 35 kommuner og ni
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bydele i 2003, at 13 kommuner og fire bydele havde positive erfaringer med lovlige graffitiprojekter. En enkelt kommune meldte om dårlige oplevelser, mens de
resterende fem bydele og 21 kommuner ikke så sig i stand til at vende tomlen
den ene eller anden vej.
»Men den slags argumenter ignorerer Stop Graffiti-kampagnen konsekvent,« siger Jakob Tholle.
I stedet hæfter Lennart Faust sig ved forfejlede projekter i byer som
Silkeborg, Århus og København, ligesom han ofte omtaler Vallensbæks nultolerance-kamp mod graffitien som eksemplarisk. En kampagne, Lennart Faust selv
har været med til at forme.
Jakob Tholle læner sig op ad graffitirapporter og -udtalelser fra en svensk
kunstprofessor, Staffan Jacobson, og en norsk professor i kriminologi, Cecilie
Høigaard, der som nogle af de eneste har beskæftiget sig videnskabeligt med
graffitien i Skandinavien. De afviser begge, at graffitimalere skulle være udpræget voldelige eller kriminelle – når man altså ser bort fra hangen til illegal brug af
spraymaling.
Lennart Faust fastholder omvendt, at der er en sammenhæng og binder
synspunktet op på udtalelser fra DSB-ansatte, europæiske kolleger samt politifolk fra ind- og udland. Ydermere sår han tvivl om de akademiske eksperters troværdighed. I et internt høringssvar til Det Kriminalpræventive Råd fra april 2005
klandrer han eksempelvis Cecilie Høigaard fra Oslo Universitet for at føre en
»ensidig politisk kamp for graffitimiljøet.«
Et andet kernepunkt i Stop Graffiti-kampagnen er den frygt, som hærværksgraffiti genererer. Professor i kriminologi ved Københavns Universitet, Flemming
Balvig, lavede i 2000 en afdækning af, hvad danskerne følte sig mest utrygge
ved. Her rangerede spraydåsevandalismen på en fjerdeplads – dog overgået af
indbrud, trafik generelt og cykelkørsel uden lygte, såmænd.
Fakta eller ej. Ifølge en helt fjerde nordisk forsker, svenske David Shannon,
når debatniveauet om graffiti konstant nye dybder. Adjunkten ved Stockholms
Universitet har offentliggjort to undersøgelser om sammenhængen mellem den
spraymalende udtryksform og anden kriminalitet. Dem plukker graffitibekæmperne og -fortalerne løs i efter forgodtbefindende. Sandheden ligger måske et
sted imellem – at dele af udøverne har hang til anden ballade end den graffitirelaterede, mens andre ønsker at dyrke deres hobby uden samtidig at skamfere
straffeattesten. Men modparterne har travlt med at spraye hinanden op i et hjørne i stedet for at male med samme pensel.
»Min erfaring er, at personer på området plejer at fokusere på brudstykker,

e
I andre sammenhænge har Søren Pind
krævet salg af postkort med graffiti-motiver fjernet, tvunget lovlige graffiti-udstillinger ud af byen og fremsat udokumenterede tal om skrivernes påståede tyveri
af spraymaling. Politiske modstandere på
Københavns Rådhus beskyldte i den
anledning borgmesteren for at politisere
sin forvaltning med Stop Graffitikampagnen.

062

KAP. 04
GRAFFITI

som bekræfter dem i egne holdninger, mens de ofte ignorerer det, der taler
imod dem,« siger David Shannon.
Et udsagn, som Lennart Fausts æstetiske vurdering af udtryksformen – det
være sig den lovlige som den ulovlige af slagsen – understøtter. Enten er man
for, eller også er man imod graffitien. Lennart Faust er i dén grad imod:
»Jeg har meget, meget svært ved at se kunsten i det efterhånden. Jeg kan
se, der er nogle dybt professionelle udøvere imellem, men sådan er det jo inden
for mange kriminelle felter. Det gør dem bare ikke til kunstnere, at de kan deres
håndværk,« mener manden bag nultolerancepolitikken.

s AMFUNDETS FALLITERKLÆRING
Om graffiti er kunst, må naturligvis bero på smag og behag. Men sikkert er det,
at udtryksformen sætter en række markante kunstnere i gang. Antallet af udstillinger med graffitiprægede værker eskalerer, kunstakademierne spytter eks-skrivere ud, og selv gallerierne i hovedstadens etablerede kunstcenter, Bredgade,
lader med jævne mellemrum cannefolket flytte ind. To af landets mest kreative
kræfter p.t. fik ligefrem deres opdragelse i graffitikulturen. Det drejer sig om
streetartisten Husk Mit Navn og billedkunstneren Olafur Eliasson.
Sidstnævnte var en af de bedste b-boys, da dansedillen toppede i midten af
1980’erne. Ifølge dansk-islændingen, der konstant bliver fremhævet som en af
verdens toneangivende trendsættere af diverse internationale kulturmagasiner,
kan graffiti sagtens være kunst. Men ikke nødvendigvis af æstetiske årsager:
»Jeg finder ofte graffiti utrolig flot, men jeg er selvfølgelig også farvet af fortiden. Det er flot som form, men gadekunsten er endnu mere interessant, hvis
man kigger på, hvordan den som subkultur manifesterer sig i samfundet. Den
skaber en dialog i det offentlige rum ved at sætte afmærkninger rundt omkring.
Det handler ikke bare om, hvor god en fyr er til at lave en grøn flade. Det er ikke
dér potentialet ligger – potentialet ligger i det kulturelle fænomen, der eksisterer
i et parallelt univers til det omkransende samfund. Der er ikke plads til fænomenet, og så erobrer det sådan set selv pladsen ved at vandalisere sig til den,«
påpeger Olafur Eliasson.
Han erkender blankt, at graffitien er en problematisk størrelse på grund af
det hærværk, der ofte følger med.
»Jeg går ikke ind for vandalisme. Men hvis Københavns Kommune for
eksempel forsøger at forbyde lovlige udstillinger, og man slår ned på graffiti over
hele linien, ligner det en falliterklæring. Så mangler samfundet ressourcer, og det
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resulterer i et ureflekteret pres, der næppe fører gode resultater med sig.«
Personligt har han prøvet at overnatte i detentionen efter – i selskab med
Whap Gang – at være blevet snuppet på fersk gerning ved Dybbølsbro St.
»Men vi var ikke fyldt 18 endnu, så jeg slap med en bøde på 250 kroner og
skulle derudover tale med en værge,« husker Olafur Eliasson, der helt droppede
aktiviteterne i hiphopmiljøet ved sin optagelse på Det Kgl. Kunstakademi i 1989.
»Inden da nåede graffitien at give mig en grafisk fornemmelse, og jeg begyndte blandt andet at designe særlige graffitifonte,« fortæller billedkunstneren.

h VEM FORURENER MEST?
Hvis gaderne er graffitimalernes skole, er reklamebureauerne deres arbejdsplads. Som hiphopkenderen Jeppe ”Jay-B” Bisgaard udtrykker det, »findes der
næppe et reklamebureau med respekt for sig selv, som ikke har en gammel graffitimaler ansat.«
Hos københavnske Propaganda McCann kniber det så absolut ikke med
selvforståelsen. I hovedkvarteret på Gothersgade har fem af de 28 medarbejdere baggrund i graffitien. Deriblandt art directoren Tobias Rosenberg. Han er i dag
partner i bureauet, som i 2004 omsatte for 145 millioner kroner.
Tobias Rosenberg vurderer, at den massive repræsentation hænger sammen med de særlige kundskaber, mange skrivere tilegner sig. Og som reklamebranchen har svært ved at finde andre steder.
»Der er brug for dygtige rentegnere til at forvandle idéer og strategiske
oplæg til billboards og reklamer, som kan bringes i tv og trykkes i avisen. Men
der findes ingen uddannelse i rentegning, og derfor udgør graffitimiljøet et fantastisk opsamlingssted. Folk har faktisk ordenssansen i orden. Tro det eller ej.«
Samtidig er reklamebranchen et karriereskridt for skrivere, som gerne vil
tjene penge på deres ofte ulovlige hobby, bemærker Tobias Rosenberg:
»Det er trods alt begrænset, hvor mange frisører, der ringer og vil have malet
deres facade.«
Reklamebranchen står i disse år for skud, fordi outdoor marketing – bannere på byggestilladser, neon-skilte og plakatmontrer ved busstoppesteder og togperroner – invaderer bybilledet. Mange graffitimalere og streetartister indvender,
at den kommercielle udnyttelse af byens rum forurener lige så meget som
spraydåserne. Det samme gør bevægelsen Adbusters, som jævnligt orkestrerer
aktioner mod reklamehavet i europæiske og nordamerikanske storbyer.
Budskabet er klart: Bevægelsen kræver byrummet tilbage til folket, og vreden
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vendes især mod politikerne, der i stigende grad tillader reklamerne, samtidig
med at de optrapper kampen mod alle former for graffiti.
Indtil videre mangler protestbevægelsen håndgribelige resultater. I foråret
2005 kunne et af de to førende outdoor marketing-selskaber i Danmark, AFA
JCDecaux, juble over at have indgået kommunale kontrakter om annoncering i
landets 26 største byer. Firmaet møder modstand fra folk som Jan Danebod.
Som en af de eneste guerillakunstnere står han frem med navn og taler sin sag
i den offentlige debat. Ikke fordi han lader hånt om politiet, erstatningskrav og
fængselsstraf, men fordi det bliver sværere for borgerne at afskrive skrivere og
streetartister som hætteklædte vandaler, når der kommer ansigt på afsenderen.
Den garvede graffitimaler og kunstakademi-elev har i årevis manipuleret
med billboard- og plakatmotiver, så budskabet bliver radikalt ændret. Indgrebene
emmer som regel af politiske undertoner. I 2004 skabte han eksempelvis stor
furore, da en række letpåklædte H&M-modeller undergik en anseelig forandring
på Vesterbro i København. Fra at være letpåklædte sexsymboler fremstod plakatpigerne pludselig som ofre for trafficking – altså importerede sexslaver – med
påtrykt prisskilt, køn, navn og oprindelsesland:
»Jeg kan jo dårligt efterlade min signatur, når jeg laver sådan noget. Men alligevel fik jeg enorm respons. I mine øjne gjorde det aktionen berettiget, og jeg
har i det hele taget svært ved at tage den rigide lovgivning på området alvorligt.
Hvorfor skal det være kriminelt at ændre på en plakat eller en husgavl i sit eget
kvarter? Hvorfor skal de store firmaer have lov til at udtrykke sig, når vi ikke må?
Jeg har en inderlig tro på, at de fleste borgere ikke ønsker jævne, kedelige mure
i grå nuancer til at præge deres by. Krigen mod graffitien har i hvert fald ikke
bremset os, og det kommer den heller ikke til,« siger Jan Danebod med henvisning til skrivernes slagord nummer ét:
»Graffiti can’t be stopped.«
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Nørrebros Runddel, København, 2003. KEGR har været i aktion over et af hovedstadens supermarkeder.
Sandsynligvis har skriveren firet sig ned fra taget med hjælp af bjergbestiger-udstyr.
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Copenhagen Jazz Festival udvalgte HuskMitNavn
som årets plakatkunstner i 2005.

IV.
STREET ART
– ET UÆGTE BARN AF GRAFFITIEN
To af de første streetartister, der gjorde
sig bemærket, var Jan ”Freaks Gallery”
Danebod og HuskMitNavn, som begge
har en fortid i graffitimiljøet. Omkring
årtusindskiftet begyndte deres påfund at
præge bybilledet, så folk måtte stoppe op
og studse.
Modsat skrivernes oftest interne kommunikation og konkurrence om at
komme op flest steder, henvender streetartisterne sig til alle opmærksomme forbipasserende med flygtige opstillinger af

installationskunst, stencils og opklæbning af plakater og klistermærker, manipulation af reklamer m.m. Budskaberne
er oftest enten tankevækkende, absurde,
komiske eller politiske – tag bare HuskMitNavns ”Vinterpik”-motiver, KEGR’s
malerullede ”I always feel like shoplifting”-manifest over Kvickly på Nørrebro i
København og Freaks Gallerys hilsen på
et kommercielt billboard til de europæiske ledere under EU-topmødet i december 2002.
Modsat graffiti møder street art ikke
bemærkelsesværdig modstand fra myn-

dighederne. Muligvis fordi plakatophængerne i de store byer allerede har noget
nær frit spil, muligvis fordi street art virker mindre vandalistisk med sine ofte
finurlige påfund. HuskMitNavn fik ligefrem æren af at tegne Copenhagen Jazz
Festivals officielle plakat anno 2005.
Netop det manglende faremoment
ved meget street art får mange af de
ulovlige skrivere til at tage afstand til
udtryksformen. Deres definition på graffiti efterlader ikke plads til, at man sådan
kan udtrykke sig noget nær risikofrit.
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RAPPEN VAR DET SIDSTE AF HIPHOPPENS ELEMENTER, DER SÅ DANSK DAGSLYS. FØDSLEN VAR PRÆGET AF DANNELSESREJSER, AHA-OPLEVELSER OG
SUBKULTURELLE KONVENTIONER PÅ KOLLISIONSKURS.

I dag er dansksproget rap den hjemlige musikscenes mest konflikt,- begivenheds- og indflydelsesrige genre. Men det krævede tusindvis af timer og to rejser, før den overhovedet blev en realitet. Nemlig femkløveret Rockers By
Choices studietur til bydelene Bronx, Brooklyn og Manhattan i New York – samt
Nikolaj Peyks og Einar Enemarks billetløse S-togsudflugt fra Østerport til
Sorgenfri, hvor de skulle besøge Jan Kabré.
Det hele begyndte fem-seks år før. I 1982. Teenageren Per Pedersen var taget
på et highschool-ophold i den nordøst-amerikanske by Rochester. Sammen med
en svensk skolekammerat mængede han sig med byens farvede unge, der
havde kastet sig over en splinterny dille, kaldet breakdance. En af de sange, der
rykkede mest i de modtagelige dansere i 1983, var Run-DMC's første maxisingle, der havde numrene "It's Like That" og "Sucker MC's" på hver sin side af
vinylen. Dem optog Per Pedersen fra en lokal radiostation, hvorefter han sendte
kassettebåndet hjem til sin lillebror i Tårnby på Amager.
Da 13-årige Lars Pedersen satte ”It’s Like That” i ghettoblasteren, gik han
i koma. Lillebroderen forstod ikke, hvordan hans bror på så kort tid kunne springe fra gelebefængt popmusik til en aggressiv og mindre melodisk genre.
Omvendt erfarede han på egen krop, at den såkaldte rapmusik havde en underligt dragende effekt.
Så da Per et halvt års tid senere vendte hjem fra Amerika, var Lars parat til
at danse i hans fodspor, der førte til Burger King på Strøget i København.
»Med en snor bandt vi to båndoptagere sammen, så man kunne gå med
musik forrest og bagest. På hvert gadehjørne stoppede vi op og begyndte at
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breake,« erindrer Lars Pedersen. Han vurderer, at optoget til sidst samlede et
par hundrede unge hiphoppere.

s KRIFTEN PÅ VÆGGEN
Gruppen foran Burger King talte blandt andet en enerådig gut med akademikerforældre fra Østerbro. Trods sin kompromisløse konkurrencementalitet holdt Nikolaj
Peyk sig pænt i baggrunden og lod de bedste breakdancere om at snurre rundt på
hovedet. Da graffitien snart efter blev hiphoppernes nye lidenskab, tog den 17årige grafikerelev fra Teknisk Skole revanche og blev konge af udtryksformen.
Efter et par år med mediefascination og omsiggribende dilledyrkelse af først
breakdance og siden graffiti, ebbede interessen for ungdomskulturen ud. I stedet forskansede de dedikerede udøvere sig i ungdomsklubben Thomas P. Hejle
ved Nørreport st.
Nikolaj Peyk og Lars Pedersen var blandt dem, der holdt fast, og de færdedes begge på den hiphop-dedikerede 5. sal. Sidst i 1984 fiflede de to pionerer
med endnu et element af den amerikanske hiphopkultur – rollen som dj. Selv om
maneren med at mixe plader og forlænge et breakbeat blev udviklet af Kool DJ
Herc i Bronx, New York, omkring 1973, så var det endnu ikke lykkedes danskerne at aflure tekniske frontløbere som Grandmaster Flash de mange små tricks.
Det ændrede sig, da Herbie Hancock i januar 1985 gæstede spillestedet
Saga på Vesterbro. Med sig havde han dj’en Grandmixer DST. Publikummet til
koncerten var en noget usædvanlig cocktail. Den ene halvdel bestod af ældre
jazzhoveder, den anden af unge dansere, der bare ventede på at flippe ud til
breakbeatet i nummeret ”Rockit”.
Lars Pedersen fortæller:
»Lige pludselig så jeg, at dj'en havde en mixer, han stod og pillede ved. Så
faldt 10-øren. Jeg skulle bare købe sådan en og et par Technics-pladespillere for
selv at kunne scratche.«
Dansernes hungren efter noget musik at breake til sagde meget om det
musikalske underskud herhjemme. Ifølge Nikolaj Peyk øvede især de danske
importvaner enorm indflydelse på den rækkefølge, som hiphopkulturens elementer nåede til Danmark i:
»Problemet bestod i, at markedet herhjemme var albumfokuseret. Men
amerikansk rap og electro blev kun udgivet på singler, så det var nærmest umuligt at få fat i. Derfor kom musikken sidst hertil, mens dansen kom først. Også
selv om dansen faktisk dukkede op efter graffiti, dj'ing og rap i USA.«
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I.
DA POPPEN FIK ET BEAT
Siden slutningen af 1990’erne har pop og
hiphop optrådt i så uadskilleligt et mix, at
man nemt kan komme i tvivl – lytter man
til et popnummer med hiphopkolorit,
eller lytter man til hiphop med poppet
omkvæd?
Sådan blandede man ikke genrerne et
årti tidligere, og ifølge Lars ”Chief 1”
Pedersen ville popmusikerne helst have
undgået at have noget som helst at gøre
med de attitude-fræsende rappere og
deres platte modefænomen af en musikstil.
Rockers By Choice-medlemmet husker
især tilbage på en landsdækkende kæmpeturné i 1989, da cremen af popeliten
havde fået uønsket følgeskab på landevejen af femkløveret fra Amager:
»Vi væltede det hele, så Kasper Winding og de andre blev sure. De syntes, vi
var kommet for let til fadet. Det var faktisk
kun Sort Sol, som accepterede os til at
begynde med. Men da popmusikerne
fandt ud af, at de kunne inkorporere hiphoppen i deres eget udtryk, var vi pludse-

lig o.k. selskab for dem.«
Holdningsændringen indtraf allerede,
da Cutfather & Soulshock senere samme
år blev sat til at køre Lis Sørensens ”Mine
Øjne De Skal Se” gennem sampleren.
Resultatet var et remix, der fyldte diskotekernes dansegulve.
Derfra gik det stærkt.
»Så kom selskaberne rendende til os
og skulle have Cutfather & Soulshockremix. Alle fra Thomas Helmig til RayDee-Oh røg igennem maskinen. Vi puttede et eller andet hiphopbeat på en eller
anden wack-ass-fucking-80’er-sang. Man
kan vist godt sige, at vi selv solgte ud i de
dage. Men vi havde det sgu skægt. Nu
skulle vi fandme vise den danske musikbranche, hvad de ikke fattede. Popmusikerne rynkede ret meget på næsen
af os. De troppede op med guitar og
trommer, og vi kom bare med 808-trommemaskiner og to pladespillere. De fattede ikke en skid,« griner Soulshock.
Da Den Gale Pose i 1998 fejrede triumfer med ”Spændt Op Til Lir”, oplevede
trioen en lignende reaktion. Rapgruppen

”hIPHOPPENS FAGSPROG”
Oven på koncerten med Herbie Hancock skaffede den efterhånden 15-årige
Lars Pedersen fra Amager sig også en sampler og en firespors-båndoptager.
Han kunne nu lave små mix, som brødrene Pedersen og vennen Jørgen "TNT"
Møller sendte ind til et fredagsprogram på radiostationen The Voice.
De kaldte sig Fabulous Rockers, og numrene gebrokkede sig af sted på et
klodset engelsk. I Thomas P. Hejle var folk da også skeptiske over, at nogen
overhovedet vovede at rappe. Det gjorde amerikanerne alligevel meget bedre.
Fra sin dj-pult til fredagsfesterne i Thomas P. Hejle så Nikolaj Peyk, hvordan
hiphopmiljøet delte sig i fraktioner – en svindende breakdancegruppe og så en
voksende graffitigruppe.

var ikke sen til at udnytte situationen:
»I kølvandet på det hit blev vi jo discoproducere. Vi lavede sådan noget som
Caroline Henderson og så selvfølgelig en
masse remixes, hvad der var gode penge
i,« erkender Jesper ”Jokeren” Dahl.
Indflydelsen rakte længere end at tilføre poppen kant. Lasse ”Blæs Bukki”
Bavngaard fra grupperne Malk de Koijn
og Bikstok Røgsystem giver ligefrem hiphoppen en betragtelig del af æren for den
nye generation af modersmål-musikere
som Tobias Trier, Tue West, Nephew,
Klondyke, Mikael Simpson og Peter
Sommer.
»Dansksprogede rappere blev ved
med at insistere i en periode, da rockmusikken fuldstændig opgav at udtrykke sig
på andet end engelsk. Vi holdt fast i sproget og udviklede det, så det fulgte med
tiden, og udtrykkene blev integreret i
folks dagligdagsjargon. Nu er alle rockmusikerne så begyndt at synge på dansk
igen. Det, tror jeg, aldrig var sket, hvis
ikke det havde været for hiphopscenen.«
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Den musikalske kerne i MC Einar. Breakbeat-maestro
DJ Jan, rapperen Einar og producer/tekstforfatter DJ
Peyk.
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»Jeg var helt klart dj for skriverne, hvorimod Pedersen-brødrene kom ud af
dansemiljøet.«
De to grupperinger hørte ikke blot forskellig musik – hurtig electro til breakerne, mere rå og sløv rap til skriverne – de havde også forskellige tolkninger af
hiphopkulturen. Mens grænseafprøvningen lå i graffiti-folkenes natur, så var de
uniformerede dansere mere autoritære og regelrette.
Da Nikolaj Peyk, Jan Kabré og deres slæng, Cruiser Crew, i 1986 luftede planerne om rap på dansk, faldt det derfor i decideret dårlig jord:
»Breakmiljøet var imod at bryde med ”hiphoppens fagsprog”, som de kaldte det. Men vi skrivere mente sagtens, at vi kunne tillade os at prøve.«
Blandt de største skeptikere var den senere superproducer Carsten
”Soulshock” Schack og hans kumpaner i den gruppering, der dannede landets
første rap- og R&B-pladeselskab. Det hed Solid Productions, og bagmand var
koncertarrangøren Carsten Willer. Fraktionen talte også Mich ”Cutfather”
Hansen, Henrik ”Doctor Jam” Milling og Ken ”The Duke” Larsen fra dj-eliten.
For dem var det fra begyndelsen kun newyorker-hiphoppen, der duede.
»I Solid Productions snobbede vi over alt, der hed dansksproget hiphop. Det
var lidt barnemad efter vores mening. Og totalt sell-out,« husker Soulshock, som
aldrig rigtig blev perlevenner med Nikolaj Peyk.

s ORGENFRI RAP
Beskydningen fra flere sider intimiderede nu ikke Nikolaj Peyk og Jan Kabré, selv
om der skulle vise sig at være langt fra tanke til handling for de normalt så actionglade hiphoppere. Makkerparret samlede igen og igen hjemmedrengene til et
angreb på den uindtagelige bastion. Men hver gang blev slænget blæst tilbage,
når de hørte, hvor kreperligt det lød.
»Omkring 1987 blev det en besættelse for os. Vi kunne ikke holde ud, at der
ikke var andet dansk rap end det lort, Gunnar Nu, Mek Pek, TV-2 og den slags
havde lavet som en gimmick,« husker Nikolaj Peyk.
Der skulle en gammel ven til, før koden blev brudt. Den efterhånden 21 år
gamle b-boy var som sædvanlig på vej ud til Jan Kabré for at scratche løs, da det
ringede på døren i forældrenes lejlighed. Udenfor glanede Einar Enemark, en
klassekammerat fra tiden på Rudolph Steiner-skolen i Gentofte. Han ville lige
kigge forbi, forklarede han. Nikolaj Peyk besluttede sig for at slæbe ham med.
Oppe på 12. sal i et af Sorgenfris tre højhuse gik Jan og Nikolaj i gang med
at øve dj-teknikker, mens den udenforstående Einar sad og fulgte mystificeret
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Den første single fra MC Einar, der hurtigt blev
omgjort til et helt album.

Michael Brenners ”Rap-Sodi” anno 1984. Efter eget
udsagn den »første dansksprogede rap-song!«
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med, hvis han ikke lige pillede ved sit spejlrefleks-kamera. Hiphopkulturen havde
aldrig fået kroget den spinkle fyr i sejlerskoene. Han tændte på stjernekigning,
kanelbrød & kærnemælk, at fotografere sin mormor og den slags.
»Til sidst gik der lidt skolelærer i mig, og jeg hankede op i ham. ”Hey Einar,
du skal rappe”,« fortæller Nikolaj Peyk.
»Ja, det skal jeg,« svarede Einar.
Med største selvfølge gik den normalt storstammende fyr til angreb på vennens hastigt nedgriflede tekst og Jans instrumentale rytmebund. De to dj’s troede ikke deres egne ører. Einar, som hørte jazz og ingenlunde interesserede sig
for rapmusik, lå decideret blæret på beatet.
Nu vidste de, at det kunne lade sig gøre at lave dansk rap, og Nikolaj begyndte derfor at ringe rundt til vennerne for at give dem en chance mere.
Et par timer senere var slænget samlet. Guffe, Tigeren og Vildmand havde
taget turen til Sorgenfri. Nu skulle det én gang for alle afgøres, hvem der havde
evnerne til at være DJ Jans og DJ Peyks verbale gallionsfigur.
Auditionen blev foreviget på et overspillet kassettebånd fra fagforeningen
SiD, og da de efterfølgende lyttede til optagelsen, var der ikke noget at rafle om.
Tigeren kløjedes i linierne, Guffe talte forkert, missede ét-slaget og kunne i det
hele taget ikke finde ind i rytmen. Nikolaj var overivrig, mens Vildmands stemme bare ikke gik igennem. Einar Enemark, derimod, swingede fortsat af sted.
Det lød godt, ligegyldigt om han rablede Peyks lejlighedsrim af sig eller læste op
af de forhåndenværende tegneserier.
Til sidst måtte Cruiser Crew bøje sig:
»Egentlig så vi ingen grund til at bruge én, der ikke var hiphopper. Men det
viste sig netop at være Einars force. For det første havde han en bedre stemme,
men han forsøgte heller ikke at efterligne amerikanske rappere som Beastie
Boys eller Melle Mel fra Grandmaster Flash & The Furious Five. Sandsynligvis
fordi han slet ikke kendte til dem. I stedet startede han forfra med et nyt sprog
og en ny måde at sige tingene på. Det var løsningen. Vi havde spaltet atomet.«
Einar Enemark husker den historiske dag i Sorgenfri som lidt af en tilfældighed. Om sine egne evner på mikrofonen siger han:
»Jeg havde ikke rigtig hørt rap før, så jeg snakkede bare. Men jeg ville også
gerne gøre et godt indtryk på Nikolaj og hans ven. Det lykkedes jo, selv om jeg
vist aldrig blev en rigtig rapper. Rigtige rappere er sådan nogle, der kan improvisere og sige: ”Kaffen smager godt, og ... og ...” Nej, jeg ved sgu ikke, hvordan
rigtige rappere siger.«
Beskedenheden til trods fik MC Einar-kvintetten – Jesper ”Vildmand”
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II.

Willeforte og Ole ”O.J.” Jensen bidrog med henholdsvis human beatbox og guitar – sig en pladekontrakt. Den kom i stand hos den daværende gigant CBS på
Strøget i København, hvor chefen Jørgen Juul noget usædvanligt måtte overtale
drengene til at skrive under på at udgive en ep, der siden blev til et helt album.
Kvintettens ambitioner rakte egentlig ikke til at skulle sælges i musikbutikkerne, men med egen vinyl kunne de to bagmænd – der nu kaldte sig DJ Jan og
DJ Peyk – scratche med deres navne til koncerterne. Det ville give dem et forspring i forhold til landets andre pladeekvilibrister, og det var incitament nok til at
gå i studiet to uger i april 1988.
Her tog kontrolfreaken Nikolaj Peyk straks styring med pladeprocessen, samtidig med at han også fandt på teksterne til hiphoporkestrets langspillerdebut,
”Den Nye Stil”. Et album, der attitudemæssig skelede til de flanerende festoriginaler i Beastie Boys. På den musikalske side lod DJ Peyk og DJ Jan sig især inspirere af Run-DMC’s beats, men der var også rum til nytænkning. Pladen bød blandt
andet på en sampling af klassisk musik, nemlig temaet fra Vivaldis ”De Fire Årstider” – et påfund, der først nåede til USA et lille årti senere.

r EJSEN TIL AMERIKA
I mellemtiden havde brødrene Pedersen dannet gruppen Krush Alliance MC’s
med tre kammerater – Peder ”MC Pete” Musing, Øyvind ”MC Swan” HagenTraberg og Georgios ”Master Phoze” Sagos – fra ungdomsklubben Sundby
Algård. De skiftede snart navn til Rockers By Choice, men for amagerkanerne
skulle der mere til end en S-togstur mod Sorgenfri uden billet, før de knækkede
den dansksprogede kode. De fem forvoksede knægte med langt garn i nakken
var endnu på noget nær bar bund, da de i efteråret 1988 rejste til hiphoppens
vugge, bydelen Bronx. Bag sig efterlod de et fanhysteri, som alene byggede på
et godt live-ry og radiohittet ”Engel”.
Nummeret kaldte de oprindelig ”Angie”, og det var blevet fordansket på
opfordring fra pladeselskabsmanden Kenneth Bager. Så sent som i januar
samme år kunne avisen Det Fri Aktuelt således berette om Amager-slængets
stædige kamp for at rappe på et gebrokkent engelsk, men med MC Einars succes bøjede Pedersen-brødrene endelig reglen om at holde sig fra modersmålet,
og ”Engel” belønnede dem øjeblikkeligt.
På turen til New York samlede Rockers By Choice inspiration til et helt
album. Det blev en romantisk oplevelse for de fem hjemmedrenge, der længe
havde idylliseret de trange kår i Bronx, Brooklyn, Harlem og Queens. For at få

DE VAR FAKTISK FØRST
Allerede i 1984 udgav popmusikeren
Michael Brenner fra Roskilde singlen
”Rap-sodi”, der på pladecoveret hævdede at være »den første danske rap-song«,
men også det var en sandhed med modifikationer. Året forinden havde spradebassen Mek Pek indspillet ”Rapperkonen” til en kampagne for Rådet for Større
Færdselssikkerhed, mens TV-2 samtidig
slog igennem med ”Popmusikerens
Vise” – en hurtigsnakkende omskrivning
af klassikeren ”Admiralens Vise”.
Snart efter fulgte Gunnar Nu med
”Rap Nu”. Den aldrende fodboldkommentators entusiastiske remser fra diverse landskampe ansporede flere af landets
vittige hoveder til at afprøve den sjove
udtryksform. Deriblandt Per Pallesen, der
forsøgte sig med ”Fodermester Rap” – i
øvrigt tekstforfattet af ham med rapsong’en, Michael Brenner.

Også gruppen Hip-Hop kom MC Einar i forkøbet med "Du
Kan Gå Med", der deltog ved Melodi Grand Prix i 1988.
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Tårnby til at lugte lidt mere af ghetto smed drengerøvene aviser på gaderne. Jo
mere kummerligt, desto bedre. Men måle sig med den ægte ting kunne det
selvfølgelig ikke:
»I New York boede vi mellem junkier og ludere. 14 dage med 42 graders
hede på et lille værelse uden aircondition. Det største øjeblik var at stå oppe på
taget i bar overkrop og drikke Budweiser. Det var jo det, Beastie Boys drak. Og
høre Public Enemys nyeste, mens vi snakkede med en crackdealer. Hvis bare
tiden var frosset lige dér,« siger en oprigtig Lars “Chief 1“ Pedersen.
I dag virker ghetto-glamouriseringen mindre besnærende, erkender Per
”DeePee” Pedersen. Han mener, at Rockers By Choices higen efter den amerikanske slum var et udslag af uvidenhed. At de i virkeligheden bare havde gang i
en flugt fra en hverdag i Tårnby, som den sorte underklasse til enhver tid ville
foretrække frem for ghettoens rå realiteter. Mens Rockers By Choice opsøgte
samfundets bund, brugte amerikanerne rappen til at flygte fra den:

Rockers By Choice havde attituderne – og nakkegarnet! Fra venstre DeePee, Master Phoze, MC Swan,
MC Pete og Chief 1.
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Rockers By Choice, 1990. Nu også med Tony Lübke
på el-guitar og cykelshorts.
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Hiphopjam på Klub 47, 1987. Hovednavn er Rockers
By Choice, som kalder sig »The first rapgroup in
Denmark.«
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»Den danske livsstil var røvkedelig, og så fandt vi noget, der gjorde vores
hverdag lidt mere farverig. I dag kan man sige, at vi begik nogle bommerter, men
det har de senere generationer nydt godt af. At vi havde afprøvet en masse ting
og draget erfaringer, som de ikke behøvede at starte forfra med,« ræsonnerer
Per Pedersen.

n EDTUR
Da Amagerdrengene vendte hjem, indspillede de den delvis revolutionære og
gennemført politisk korrekte ”Opråb Til Det Danske Folk”, som udkom i vinteren 1989.
Medierne optrappede en lurende rivalisering mellem MC Einar og Rockers
By Choice, og musikkritikerne holdt på de uniformerede drenge fra Tårnby Torv
som vindere af den danske rapbattle.
Også selv om de mildest talt klædte sig mærkværdigt. Lars Pedersen husker
med rædsel tilbage:
»På et tidspunkt nøjedes vi ikke med at gå i de samme røde Troop-jakker. Vi
havde sådan et trip med, at vi skulle have cykelshorts på. Prøv at forestille dig
det – nogen gange sidder jeg og korser mig, vi må have lignet ... Jeg ved ikke,
hvad jeg skal sige.«
Trendsættere eller ej. I Ekstra Bladet benyttede rockkritikeren Torben Bille
sin anmeldelse af MC Einars andet album, ”Ahr Dér”, til at favorisere de interessante »nøglebørn« i Rockers By Choice, mens MC Einar-medlemmerne blev
gjort til overfriserede »fars drenge«. Dermed havde den samlede formiddagspresse taget parti. B.T. var allerede ude med tryksværtningen, da ”Den Nye Stil”
udkom – den fik nul ud af seks mulige stjerner under overskriften »Migræne«.
De jævnlige nedsablinger var mere, end venskabet i MC Einar kunne bære.
Især fordi arbejdsfordelingen efterhånden var blevet noget problematisk – ambitiøse Nikolaj Peyk knoklede egenrådigt i studiet, mens Einar, Jesper Vildmand og
til dels også DJ Jan tog på druk og bagtalte den gamle ven. Da salgstallene også
svigtede, og hiphopmiljøet ikke ville kendes ved overgrundsfænomenet MC
Einar, gik orkestret i opløsning.
Det skete med et brag. Ved en julefrokost hos Jesper Vildmand umiddelbart
efter udgivelsen af ”Arh Dér” i 1989 blev gruppen inviteret over til en nærliggende fest, hvor værterne gerne ville sole sig lidt i MC Einars kendis-aura. Efter få
minutter fortrød de gæstfrie indbydere dog og smed en flok stangstive bandmedlemmer på porten.
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»Så blev Jesper og jeg så sure, at vi satte ild til et enormt blålyn i opgangen.
Dørkarmen røg af, men der skete heldigvis ikke nogen noget,« husker Einar
Enemark.
Episoden var mere, end Nikolaj Peyk kunne kapere, og til trods for spagfærdige genforeninger fandt kvintetten aldrig rigtig sammen igen.
Imens fortsatte Rockers By Choice op gennem 1990'erne i skiftende konstellationer. Succesen fra debuten gentog amagerkanerne ikke, og femkløveret
visnede i interne magtkampe. Det gik især hårdt for sig mellem Lars Pedersen
og Øyvind Hagen-Traberg, der kom op og toppes om fordelingen af royalties
omkring album nummer tre, ”Klar til Kamp” fra 1992:
»Efterhånden virkede Øyvind mest interesseret i at hænge på Christiania,
mens Lars ville leve af musikken. Der havde altid været et spil imellem de to om
at være konge i gruppen, og deres uenigheder drænede efterhånden vores energi og kreativitet. De skulle altid diskutere i tourbussen, og det gad jeg bare ikke
til sidst,« forklarer Per Pedersen.
Halvandet årti senere fremstår MC Einars to plader mere langtidsholdbare
og lytteværdige end Rockers By Choices fem udgivelser. Forklaringen bunder
først og fremmest i Nikolaj Peyks eminente tekstskrivning.
Lars ”Chief 1” Pedersen, der i dag producerer popmusik, formulerer forskellen:
»I Rockers brugte vi sjældent viskelæder. Det gjorde Peyk. Han spenderede
flere dage på at rette en tekst til, mens vi havde den der korte attention span.
Og så var vi håbløst naive. Vi kunne ikke grine af os selv og troede, vi skulle
ændre verden. Omvendt udsprang MC Einars univers fra en kælder på Østerbro,
hvor der blev røget rigtig meget hash og grinet af breakdancerne fra Amager.«
Hans storebror er inde på noget af det samme:
»Vores tekster var sådan meget lige ud ad landevejen, og ordforrådet var ikke så
stort. ”Opråb Til Det Danske Folk!” var meget politisk, men vi havde ikke altid så
meget indsigt i det, vi sagde. Måske skulle vi have sat os bedre ind i tingene først.«
Nikolaj Peyk er delvist enig. Han har også et bud på, hvorfor Rockers By
Choice endte som anmelderdarlings og solgte lige så mange plader som MC
Einar. Hvorfor det var Pedersen-brødrene, som måtte flygte fra pigehorderne
efter koncerterne og finde sig i at få kollegieværelset belejret:
»Tekstskrivningen kom nok lettere til mig. Men som idoler var vi ikke ligefrem værdigt plakatstof. Vores naturlige frontfigur gik med hyttesko og stammede lidt, og vi var alle klædt forskelligt. Rockers By Choice havde attituderne og
ville rive systemet ned. Derfor valgte de 14-årige knægte – og rockkritikerne –
selvfølgelig dem.«
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Christiania, start-90’erne. Einar Enemark fotograferet inde på et offentligt toilet. På det tidspunkt var rapperens nedtur for alvor sat ind.
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III.
EINAR OG PEYK
– EN BITTER SKILSMISSE
Da Nikolaj Peyk og Einar Enemark i efteråret 2005 pludselig stod ansigt til ansigt
under en musikfestival i provinsen, faldt
skolekammeraterne ikke just hinanden
om halsen.
Der var nærmest gået et årti, siden
hovedpersonerne i hiphoporkestret MC
Einar sidst havde snakket sammen, men
ingen af dem følte behov for at indhente
det forsømte. Så det blev til et kortfattet
hej og så videre i hver sin retning.
Der er løbet meget mundvand i åen,
siden de to begyndte at hænge sammen
på en nordkøbenhavnsk Rudolf Steinerskole i 8. og 9. klasse. I dag lever Einar
Enemark af sin bistandshjælp og gigs
med et partyband, der optræder med
gamle MC Einar-numre. Nikolaj Peyk forfatter filmmanuskripter og reklamefilmtekster.
Som teenagere havde de mere til fælles. De delte ifølge Einar Enemark humor
og en forkærlighed for at kanøfle skolens
øvrige elever:
»Vi var begge børn af nogle halvkloge
flipperforældre og bildte os ind, at vi var
lidt finere end alle de andre. Så vi satte
mobberiet i system, han og jeg.«
Selv om Einar kunne virke lidt nørdet,
beundrede Nikolaj Peyk faktisk sin nytilkomne ven, der havde tilbragt de foregående tre år med sin mor i Sverige:
»Einar har jo en dejlig skæv personlighed. Jeg dyrkede hans underlighed og
prøvede ligesom at analysere mig frem
til, hvordan han var underlig, så jeg også
kunne blive det.«
Da Nikolaj Peyk var søgt videre i
uddannelsesforløbet, og Einar Enemark

stenede med øller og sin fotograf-syssel i
en stor og uopvarmet lejlighed på Nørrebrogade, holdt de kontakten ved lige.
»Nikolaj kom forbi og så til mig, når
jeg havde ondt i halsen.«
Da han blev rapper, var det til at begynde med ren skæg og ballade at spytte
Nikolaj Peyks tekster om at flanere sig
gennem tilværelsen og ramle ind i sadomasochistiske femme fatales, poptøser
og grønjakker, der snittede sæderne op.
Hurtigt gik det dog op for Einar
Enemark, at hans nye rolle havde omkostninger:
»Jeg blev lidt ekstra forstyrret af al
opmærksomheden. Mange folk klappede
mig på ryggen, og jeg skulle hele tiden
huske mig selv på, at det ikke var min
person, de var vilde med. Det var rapperen Einar.«
Samtidig med at vennen gik og fik
krise over den nyvundne status, dedikerede Nikolaj Peyk sig til musikken. Han
arbejdede konstant med nye rim til det
næste album og producerede lydspor
med breakbeat-assistance fra gruppens
anden dj, Jan Kabré. Der var ikke længere nogen tvivl om, hvem der var gruppens drivkraft.
»Vi fik tidligt ondt i røven over Nikolaj,
fordi han både var lidt hurtigere og dygtigere end os,« erkender Einar Enemark,
som så noget anderledes på sagerne, da
han stod midt i dem:
»Dengang følte jeg, at jeg skulle være
pilen i Nikolajs armbryst. Og det irriterede
mig, for jeg prøvede at bilde mig ind, at
han var håndværkeren, og jeg var den
geniale.«
Einar Enemark havde siden teenageårene haft alkoholiske tilbøjeligheder, og

de tog nu over. Da gruppen gik fra hinanden, gik han i stykker:
»Jeg var blevet afhængig af alle rygklapperne og de gratis drikkevarer. I det
øjeblik, jeg ikke længere var noget inden
for showbizzen, blev jeg rigtig syg og
dårlig. Jeg gik fra øl og tilbud om fisse til
at være helt alene. Så røg jeg noget hash
og tog noget LSD. Det sendte mig direkte
på kommunehospitalet. På kuk-kuk,« forklarer Einar Enemark, der har fået bedre
styr på sit alkoholforbrug.
Selv om han ærgrer sig over gruppens
opløsning, drømmer han ikke om MC
Einars genopstandelse:
»Hvis man har haft noget, som var rigtig o.k., så er det rimelig dumt at prøve at
gentage succesen. Jeg har end ikke overvejet at genoptage kontakten. Vi er så forskellige nu. Hans humor er ikke den
samme som min, selv om vi engang grinte meget sammen.«
Nikolaj Peyk kunne heller ikke forestille sig at ringe sin gamle ven op. Han indrømmer dog, at der gik en rum tid, før
han kom sig over MC Einars nedtur.
»Jeg var ked af, at vi ikke lavede mere,
for jeg mente, vi havde gang i noget
spændende. Einar var rigtig god til det,
han lavede. Men for ham var det åbenbart ikke nok, eller også blev han bare
forvirret. Jeg følte, vi var et orkester, som
med ”Arh Dér” lavede noget musik, der
ikke var hørt tidligere. Jeg syntes, vi var
gode til det.«
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Dybbølsbro St., 2004. Nikolaj Peyk på baneterrænet, hvor hans tidlige togter med spraydåser udspillede sig.
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