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Den groteske realisme i dansk rap-lyrik
- et karnevalistisk studium af Malk de Koijn 

Den danske rap-gruppe Malk de Koijn er interessant af flere årsager. I lighed med alle andre ikke-
amerikanske, udøvende hiphop-kunstnere har de foretaget en transatlantisk transponering af dette 
amerikanske kulturfænomen. Denne oversættelse af genren til dansk har de udført med en 
beundringsværdig originalitet, som bl.a. har udmøntet sig i en ny, fri og anarkistisk leg med det danske 
sprog (Malk de Koijn blev således i 1999 tildelt Maarums Sprogpris for deres forfriskende leg med 
modersmålet.). Samtidig med, at Malk de Koijn repræsenterer en sproglig og generisk nyskabelse, kan man 
imidlertid også læse dette helt moderne kulturfænomen som en reaktivering af en førmoderne 
kulturhistorisk arv – nærmere betegnet karnevalismen, som den defineres af litteraturteoretikeren Mikhail 
Bakhtin. 

Med de klassiske finkulturelle briller på er Malk de Koijns lyrik ikke kendetegnet ved sin udsøgte poetiske 
subtilitet eller beherskelse af eufemismens kunst. MdKs voluminøse, lyriske univers er først og fremmest 
kendetegnet ved diverse former for kropsligt ekspliciteret metaforbrug og anarkistisk sprogbehandling. 
Det er således ofte kroppen, der tages udgangspunkt i i teksterne, med alt hvad dertil hører af udførligt 
beskrevet defækation, seksuel exces etc. (et prægnant eksempel er nummeret med den lydelige titel 
”Lortesangen”). Og dette udføres vel at mærke uden smålig skelen til grammatiske, leksikale 
konventioner eller anstændig sprogbrug. Umiddelbart kan det være svært at få øje på mageløse, 
verdensbeskuende dybder i dette ekskrementalvittige univers, men dette er ikke desto mindre min 
ambition i nærværende opgave. For applikerer man Bakhtins teori om den karnevalistiske latterkultur, 
som den kommer til udtryk i hans værk Karneval og latterkultur, på Malk de Koijn, bliver det pludseligt 
muligt at se deres tekster i et andet lys. Jeg vil således i det følgende forsøge at vise, hvorledes Malk de 
Koijn abonnerer på latterkulturen og dens æstetik: den groteske realisme. 

Bakhtins karnevalisme-teori
Den russiske litteraturteoretiker Mikhail Bakhtin (1895-1975) introducerer i 1940 sin teori om 
karnevalismen i værket Karneval og latterkultur. Dette værk behandler tre emner: den folkelige 
latterkultur med rod i den europæiske karnevalstradition, den groteske realisme og den franske 
middelalder forfatter FranÇois Rabelais’ Gargantua et Pantagruel. Værkets tre hovedkomponenter er 
indbyrdes forbundne på den måde, at den groteske realisme er Bakhtins term for den folkelige 
latterkulturs æstetik, hvis ypperste repræsentant er Rabelais’ litterære værk. Selvom eksemplificeringen 
af den mest rendyrkede form for grotesk realisme hentes fra litteraturens verden – i form af Rabelais – er 
der dog ikke tale om et snævert litteraturteoretisk værk. Bakhtin foretager en bred folkloristisk, filosofisk 
og semiotisk analyse af karnevalet og dets mange traditioner og antikke rødder. Bakhtins semiotiske 
læsning af karnevalet betyder, at han i sin analyse først og fremmest peger på det verdenssyn, som 
karnevalet udtrykker. Her skal der ikke fokuseres på Bakhtins fortolkning af Rabelais, men på en 
fremstilling af hans forståelse af den folkelige latterkultur og den groteske realisme eller under ét: 
Karnevalismen.

Den folkelige latterkulturs tusindårige udvikling er ifølge Bakhtin en forfaldshistorie. Latterkulturen når sit 
højdepunkt i den europæiske middelalder, mens dens æstetiske dimension – den groteske realisme – 
topper med Rabelais i renæssancen. Gennem antikken, middelalderen og op til renæssancen har folkets 
latterkultur mestendels kunnet eksistere frit udgørende et alternativt modspil til den alvorstunge, 
officielle, dogmatiske kultur. Men dette ændrer sig i løbet af 1600tallet, hvor den officielle kulturs 
rationalistiske seriøsitet fortrænger og undertrykker latterkulturen. Herefter degenererer latterkulturen. 
Latteren reduceres til humor, hvilket betyder, at den mister sin verdensbeskuende utopiske dybde og 
ambivalens. 

Latterkulturen manifesterer sig hovedsageligt i karnevalet. Ordets etymologi (fra latin ”carne vale” = 
”farvel til kødet”) knytter karnevalet til den religiøse fest, som blev afholdt hver februar inden fasten. 
Betegnelsen kan dog også bruges bredere og dækker over en lang række former for folkelig festivitas 
(såsom ”dårefesten”, ”æselfesten”, ”påskelatteren”, soties og høstfester). Det verdenssyn, Bakhtin 
udleder af karnevalet, er centreret om ”latteren som det organiserende princip” (Karneval og 
latterkultur, p.24), og har følgende fire karakteristika: universalitet, fest, frihed og ambivalens.

Universaliteten henviser til karnevalets demokratiske struktur. Under karnevalet blev alle sociale skel 



udvisket: Her var alle med og alle var lige, ligesom der ikke blev skelnet mellem tilskuere og udøvere: 
”Karnevalet er man ikke tilskuer til – man lever med i det, og alle lever med i det” (ibid, p.26). Ydermere 
var den latter, der lød under karnevalet, universel. Forstået på den måde, at det var en latter, der var 
møntet på alt og alle – herunder også de leende selv. Der var altså ikke eksempelvis tale om en hånende, 
satirisk latter. 

Bakhtin beskriver festen som en ”primær form i menneskenes kultur” og som en begivenhed, der altid har 
”haft et væsentligt og fundamentalt idémæssigt, verdensbeskuende indhold… For at noget har kunnet 
blive en fest, har det krævet elementer fra en anden af tilværelsens sfærer, nemlig den åndelige og 
ideologiske sfære” (ibid, p.28-29). Bakhtin understreger således, at festen er et kulturelt fænomen. Under 
karnevalet foregår en suspendering af det hverdagslige liv, som kontrasteres til det midlertidige muntre 
festliv: ”Festmomentet antog her form af folkets andet liv og gav for en kort tid alle mulighed for at 
træde ind i et utopisk rige af fællesskab, frihed, lighed og overflod” (ibid, p.29). Middelaldermennesket 
levede under det tidsbegrænsede karneval således i en utopi, men vel at mærke en midlertidig utopi, som 
var knyttet til karnevalets status som fest. Udover selve varigheden er karnevalet forbundet til tiden på en 
anden måde: Festernes rituelle tilbagevenden på bestemte tidspunkter af året og deres tilknytning til 
naturens cyklus (fx høstfesten) udtrykker en cirkulær tidsopfattelse: ”Til grund for [festerne] ligger altid 
en bestemt, konkret forståelse af naturens tidscyklus (den kosmiske tid) og biologiens og historiens cyklus” 
(ibid, p.29). Derudover er festerne altid knyttet til vendepunkter eller spidssituationer i den menneskelige 
eksistens: ”Fester [har] altid, i alle etaper af den historiske udvikling, været knyttet til kriser, altså 
skelsættende øjeblikke i naturens, samfundets eller det enkelte menneskes liv. Død og genfødsel, 
udskiftning og fornyelse har altid været centrale begreber i festverdensbilledet” (ibid, p.29). Bakhtin 
modstiller karnevalet til de officielle fester, som ”bekræftede den eksisterende verdensordens stabilitet, 
uforanderlighed og evigvarighed: de eksisterende hierarkier, de eksisterende religiøse, politiske og 
moralske værdier, normer og forbud” (ibid, p.30). Mens den officielle kultur valoriserer det forgangne og 
det bestående, hylder den uofficielle kultur således forandringen og fremtiden. 

Denne hyldest til forandringen leder hen til det tredje aspekt ved karnevalets verdenssyn: frihed. 
Karnevalet indebærer i modsætning til de officielle fester ”…en tidsbegrænset befrielse for den herskende 
sandhed og det herskende samfundssystem, en midlertidig ophævelse af alle hierarkiske relationer, 
privilegier, normer og forbud”. Under karnevalet udfordres den officielle kulturs dogmer og ”urokkelige” 
sandheder. Dette kommer helt konkret til udtryk i den ”venden-op-og-ned” på verden, som finder sted i 
festernes rollebytningslege, hvor slave og herremand, undersåt og konge, bytter roller for en stund. Der 
parodieres, travesteres, profaneres, detroniseres og degraderes. Den midlertidige ophævelse af de ellers 
uovervindeligt strenge klasseskel, som det feudale samfund var struktureret efter, får fremmedgørelse til 
at forsvinde, og der opstod en ægte ligeværdighedsfølelse menneske og menneske imellem. Under 
karnevalet konkretiseres således den abstrakte tanke om lighed mellem mennesker: ”Det reelle og det 
idealt-utopiske forenedes for en kort tid i den unikke karnevalistiske verdensopfattelse” (ibid, p.31).

De nye ligeværdige og frie menneskelige relationer danner endvidere grobund for at det særlige 
karnevalistiske sprog kan opstå fri for sømmelighedens og etikettens snærende bånd. De familiære 
omgangsformer tillader skældsord, sjofelheder og nedsættende og degraderende sprogbrug. Det 
paradoksale er imidlertid, og det er af yderste vigtighed, at degraderingen samtidig er genskabende, 
hvilket leder hen til karnevalets fjerde aspekt, ambivalensen: ”Karnevalets parodi ligger fjernt fra en 
nyere tids rent negative og formaliaefterlignende parodier: karnevalsparodien genføder og fornyer, 
samtidig med at den negerer. Gold negativitet er i det hele taget fremmed for den folkelige kultur” (ibid, 
p.32). 

Til at betegne den folkelige latterkulturs æstetiske udtryksform bruger Bakhtin som sagt benævnelsen 
grotesk realisme. Udover at repræsentere latterkulturens særlige verdenssyn – som nævnt karakteriseret 
ved universalitet, fest, frihed og ambivalens – er den groteske realismes billedsprog især kendetegnet ved 
tre ting: overvægt af det materielt-kropslige, degradering og overdrivelse.

Den groteske realismes bringer alt ned på et materielt korporligt plan og dyrker i sit billedsprog 
systematisk det obskøne, vulgære og erotiske. Som en naturlig konsekvens af latterkulturens cykliske 
verdensopfattelse er kroppen og kropsåbningerne og de hertil knyttede funktioner (fx spisning, elskov, 
defækation) helt centrale. Den groteske realisme foretager en nedstigning, som begunstiger ”det lave”, 
jordnære, kropslige og forgængelige. Men denne nedadgående bevægelse er ikke negativ, idet den 
positive genfødende latter hele tiden er til stede. Kroppen symboliserer både fødsel og død, nyskabelse og 
forfald. Dyrkelsen af kroppen og det sanselige sætter den groteske realisme i modsætning til den officielle 
kulturs, højtravende ”verdensfjerne idealisme” (ibid, p.42-43). 
At degraderingen er et yndet æstetisk udtryk inden for den groteske realisme hænger sammen med 



trangen til at konkretisere det abstrakte, metafysiske og ophøjede, idet ”latter degraderer og 
konkretiserer” (ibid, p.44). 
Endelig er der overdrivelsen, som er knyttet til karnevalets feststatus, idet en fest er karakteriseret ved 
overflod og excessiv adfærd. Derudover er det hyperbolske et klassisk humoristisk virkemiddel. 

Sammenfattende kan man sige, at karnevalismen er Bakhtins ord for de former for uofficiel kultur, der 
modsætter sig enhver form for politisk undertrykkelse, totalitær orden og stagnation gennem 
latterkulturen og dens æstetik den groteske realisme. 

Karnevalskulturens ”venden-op-og-ned” på verden giver den ifølge Bakhtin et subversivt, revolutionært og 
verdensforandrende potentiale. Under udlevelsen af karnevalsutopien, som indeholdt en ”ophævelse af 
alle hierarkiske relationer, privilegier, normer og forbud” (ibid, p30), blev middelaldermennesket ifølge 
Bakhtin bevidst om en anden sandhed om verden og så mulighederne for en anden og friere 
samfundsopbygningen. Dette er en tankegang, man også kender fra en revolutionstænker som Karl Marx, 
hvis verdenssyn også kan betegnes som karnevalistisk, idet en grundsten i hans tænkning er en 
samfundsomvæltning gennem en ”venden-op-og-ned” på magtforholdene og den herskende verdensorden i 
form af proletariatets diktatur. 

Spørgsmålet er dog, om Bakhtins understregning af det verdensforandrende potentiale i karnevalskulturen 
ikke er overdrevet. Faktisk kan man godt argumentere for, at karnevalet var kontrarevolutionært og 
verdensordensbekræftende. Det paradoksale er jo, at karnevalet var tilladt af magthaverne. Der var 
således tale om klerikalt og royalt autoriserede løjer. Ganske vist leges der under karnevalet med en 
alternativ verdensorden, men legen forbliver ufarlig, styret – og dermed en utopi. De karnevalistiske 
udskejelser kan i dette perspektiv betragtes som en slags ”opium for folket” for nu at blive ved Marx. 
Omvendt kan man så undre sig over - hvis karnevalets funktion vitterligt var samfundsbevarende – hvorfor 
den officielle kultur var så ivrig efter at undertrykke den. 

Man kan endvidere kritisere Bakhtin for at være en anelse unuanceret og sort/hvid i sin skarpe 
dikotomiske modstilling af den monolitisk, seriøse, undertrykkende officielle kultur og den polyfone, 
legende og frie karnevalskultur. Denne tilnærmelsesvise idyllisering af latterkulturen og dæmonisering af 
den officielle, rationalistiske kultur udtrykker muligvis også en subtiliseret kritik af det undertrykkende, 
stalinistiske styre, som Bakhtin levede under. Det er i og for sig forståeligt, hvis Bakhtin romantiserer en 
fortidig frihedskultur i den kontekst af lidet lattervækkende politisk undertrykkelse, hvori han selv levede. 
Hvorom alting er, finder jeg Bakhtins grundige karnevalsanalyse yderst overbevisende. Hvorvidt den kan 
bruges til en dybere forståelse af et nutidigt kulturelt fænomen som Malk de Koijn skal nu vise sig. I den 
forbindelse er det vigtigt at understrege et par ting. Bakhtin giver i Karneval og latterkultur udtryk for et 
pessimistisk kultursyn, idet han hævder at den karnevalistiske kultur degenererer, undertrykkes og mister 
sit verdensforandrende potentiale og i dag kun kan forstås ved et grundigt ikke-anakronistisk 
dechifreringsarbejde som hans eget. Nogen endegyldig udslettelse af den karnevalistiske kultur mener han 
dog ikke, at der er tale om. Inden for modernistisk litteratur hævder Bakhtin således, at der spredt 
forekommer genuine genkomster af den groteske realisme (eksempelvis i Thomas Manns forfatterskab). 
Latterkulturen overlever altså – om end i en slags amputeret dvaletilstand, hvor dens verdensforandrende 
kraft er stærkt reduceret. Bakhtin åbner således selv op for anvendelsen af sin teori i en moderne 
kontekst. 

Malk de Koijn
Den danske rap-gruppe Malk de Koijn har eksisteret i undergrunden siden midten af 1990erne. De 
debuterede dog relativt sent i 1999 med albummet Smash Hit in Aberdeen, som i 2002 blev opfulgt af 
Sneglzilla. Gruppen består af de tre rappere Blæs Boogie (Lasse Bavngaard), Geolo G (Jeppe Borup Staffe) 
og Tue Track (Anders Brixen Christiansen). 

Smash Hit in Aberdeen repræsenterer en revolutionerende nyskabelse inden for rapgenren (1). Denne 
nyskabelse er først og fremmest af sproglig karakter, idet man sjældent har set en så sprudlende, 
anarkistisk omgang med det danske modersmål. Uden at skele til vedtagne sproglige konventioner som 
grammatik, retstavning eller korrekt bøjning af verber og adjektiver rimer gruppen således frit og 
hæsblæsende derudaf inden for en voluminøs referenceramme, hvor alt fra Erling Bundgaard over Djengis 
Khan til Søren Kaster og Fedtmule kan optræde, med en geografisk spændvidde, der er lige så elastisk og 
går fra Hillerød til Senegal. Rimene er absolut uforudsigelige. Til tider tager de form som pubertære 
platheder; andre gange er der tale om raffinerede neologismer. Dertil kommer, at teksterne fortælles 
(eller rappes) i et konstant varierende kaudervælsk af dialekter og forskellige sproglige registre 
(bornholmsk, hiphop-lingo, højstemt poesi, slang). 



Her er en lille forsmag fra sangen Troppelanding, som nok kan sætte computerens stavekontrol på 
overarbejde: 

Aberdeen stedet hvor jeg læner og lever, lunt som i en kokasse, blød som Lunderskov. Se den dreng i den 
vogn han er dum som klovn, der sku ha heddet Olec med et dyrt Rolex-ur, der spiller sine egne røv og 
nøgler som et tamburskorps, stil mod nord med din fjollenæs’, snot-tud, båthorn, snotkasern’, 
bussemændenes hjemmeværn, skynd dig væk før jeg Søren Kaster dig op ad en krostue, det koster en 
formue, at få dig ned igen, åndssvage klovn, jeg har en ovn hvor jeg kan lave dig til Fedtmule, så hele 
Aberdeen sogn de kan komme og spise Ketchtuhl, den nationale ret fra Aberdeen (2)

Det andet punkt, hvorved Malk de Koijn kan siges at have bidraget til en original fornyelse af rapgenren, 
har at gøre med det univers, hvori de lader deres tekster udspille sig. Hvor det ellers er konventionen, at 
raptekster omhandler en genkendelig, geografisk placerbar virkelighed, så vælger Malk de Koijn på deres 
første plade at rappe om og fra det fiktive sogn Aberdeen med underdistriktet Langestrand. 
Malk de Koijn er således ikke blot del af en purung kunstnerisk genre som hiphoppen (som kun er et kvart 
århundrede gammel), men har også allerede bidraget til en radikal fornyelse af denne genre. Samtidig har 
denne kunstneriske nyskabelse træk fra en arkaisk, førmoderne kulturarv: karnevalismen.

”Os er der kød på - ikke mere carne valle” (3) - Malk de Koijns karnevalistiske træk
Karnevalet repræsenterede som nævnt en midlertidig suspendering af hverdagen pga. dets status som 
fest. Det samme kan man faktisk sige om en koncert med Malk de Koijn, der som regel finder sted i en 
festlig kontekst, i et offentligt om end afgrænset rum (en koncertsal, et spillested, på en festival), ofte 
kombineret med indtagelse af rusmidler. Alt sammen noget som skaber rammer og grobund for en fri, 
festlig udskejelse. Gruppens optræden kan til tider antage form af et veritabelt karneval, idet de 
eksempelvis ynder at i- og afføre sig diverse kostumer under deres performance. En væsentlig forskel, som 
dukker op, når man foretager en sådan anakronistisk sammenligning mellem en Malk de Koijnsk koncert og 
Bakhtins middelalderlige karneval, er, at der i modsætning til karnevalet hos MdK er en opdeling mellem 
udøvere og tilskuere. En opdeling som dog er nedbrydelig, når publikum eksempelvis synger med eller 
direkte medvirker på scenen. Disse indledende betragtninger over koncertens lighed med karnevalet er 
dog blot en supplerende digression fra mit egentlige fokus, som er Malk de Koijns lyriske univers. 

Jeg nævnte i min præsentation, hvordan Malk de Koijn på deres debut album Smash Hit in Aberdeen 
opfinder det fiktive sted Aberdeen (som ikke må forveksles med den skotske by af samme navn). I sin 
artikel i Reception betegner Peter Bo Andersen Aberdeen som et ”Forjættet ikke-sted” med andre ord: en 
utopi. MdK skaber på den måde deres eget frihedens rige, hvorfra de kan beskue verden i et sprog og en 
form, som er fuldstændig uafhængig og fri fra gældende konventioner. Aberdeen udgør således en anden 
verden, hvor alt kan ske. Dette er et grundlæggende karnevalistisk træk, idet Bakhtin definerer 
karnevalet som en utopi, hvor alle gældende regler og forbud ophæves. 
Ligesom der i Bakhtins dikotomiske opstilling mellem den officielle kultur og den uofficielle kultur er 
indeholdt en modstilling mellem det rationelle og det irrationelle, står Malk de Koijns fantasifulde verden 
i modsætning til en rationelt, realistisk fremstillet verden.
I modsætning til Bakhtins officielle kultur er der ikke megen monolitisk seriøsitet over MdKs tekstlige 
univers, som derimod er polyfont og lattervækkende. Polyfonien er naturligvis en konsekvens af, at MdK 
består af tre rappere, som alle rapper lige meget. Derudover optræder – dette gælder i hvert fald for den 
første plade – en række alter egoer i form af diverse farverige indbyggere i Aberdeen (Slanke Dex, Gülle 
Light, Søren Jerregaard, Jim Daggerthuggert, Retardo San, rapgruppen Smør 40 med flere). På MdKs anden 
plade Sneglzilla er der dog også inkorporeret ”gæsteoptrædener”, fx i form af poeten Henrik Normann, 
som fremsiger et digt på nummeret De rigtige McCoys.

Ligesom den karnevalistiske latter er universel, idet den ler af alle inklusiv de leende selv, er latteren i 
Malk de Koijns humoristiske univers universel. Jf. f.eks. Malk de Koijns præsentationssang Å Åå Mæio på 
albummet Smash Hit in Aberdeen: ”Vi er en trop, en trup verdens vildeste klub og lige siden vi var lille har 
vi gået på pub [fonetisk dansk udtale af bogstavet u i det engelske ord] jeg mener pååb, råbbåbåb, vi 
suger snot op i vores kalot”. Blæresangen er et klassisk indslag på enhver rap-plade og plejer at have 
karakter af en lidet selvironisk testosteronsk tour de force, men her foregår selvhævdelsen med et glimt i 
øjet. Lige efter at have proklameret at være ”verdens vildeste trup” laver de således en dilettantisk 
talefejl i udtalen af det engelske ord ”pub” og kommer til at slå over i babysprog: ”siden vi var lille”. 
Ydermere kan man stille spørgsmålstegn ved, hvor misundelsesværdigt det er at ”suge snot op i sin kalot”. 
Malk de Koijn parodierer her et klassisk element inden for rapgenren, præsentationssangen, men de gør 
det placeret inden for samme genre. De foretager på den måde en humoristisk parodierende bevægelse, 
som både latterliggøres og latterliggør, et klart eksempel på karnevalismens ambivalens.



Den groteske realismes tre karakteristika: overvægt af det materielt-kropslige, degraderingen og 
overdrivelsen syntetiseres alle i Lortesangen. Et ekstremt, ustyrligt eksempel på overdreven, 
degraderende sprogbrug og kropsligt ekspliciteret-metafordannelse. Nummeret ville i USA utvivlsomt være 
mærket med en ”Parental Advisory for Explicit Content”. Her et uddrag af sangen i al sin poetiske ynde: 

Jeg æder røv og børster tænder i lort, jeg knepper kun med din mor, fordi hun har en ordentlig ladeport 
mit hus er en gylletank, og jeg bader i bæ, det eneste jeg får barberet er mit brune røvskæg, på min 
væg er der lort, jeg tørrer røv i mit gardin, skider små sorte lorte, som jeg gi’r til min kanin, den hedder 
RØVHUL, og den lever af røvkål, og hvis vi har det koldt, så tænder vi et kæmpe bål, vi kan stå og pisse 
på, indtil lortet går ud, og hvis jeg står og mangler knapper, tager jeg job som cykelbud, så kan jeg køre 
rundt med en Long John i røven, og gi dig en avis jeg har haft i røven. Bugaluh Bugaluh la’ os danse en 
sneglevals en rigtig dejlig vals til gulvet bliver fedtet og splattet, rævene bliver sprættet dine rævhår 
bliver glattet til en smød side-fritz ja, og du flækker en arm, der når fra Tarm til Ibiza og nap en pizzah 
en af dem til 22 med ost og salat og vælt et lokum eller wc som et toilet, en lækker ret på det bræt du 
ramte ved siden af, ja sikken herlig smag! hejs det brune flag, sig goddag til din unge din røvs brune 
tunge (4)

En mere radikal og grænseoverskridende dyrkelse af det fækale tror jeg, man må lede forgæves efter 
inden for dansk lyrik. Her er simpelthen tale om sprogligt oprør, en verbal defækation. Det kan naturligvis 
være svært at pege på en ”verdensbeskuende utopisk dybde” i dette akutte anfald af delirium 
ekskremens, men Lortesangen bekender sig dog stadig til den karnevalistiske ånd via sin grotesk realistiske 
æstetik. Den fækale metafor ”sig goddag til din unge din røvs brune tunge” udtrykker således hele 
karnevalismens semantiske ambivalens og cykliske verdensforståelse i billedets syntetisering af død og 
genfødsel. 

Sangen Jim Daggerthuggert fra albummet Smash Hit in Aberdeen er et godt eksempel på overdrivelsen 
som æstetisk virkemiddel:

Hej mit navn det er JIM DAGGERTHUGGERT, folk de skrider fra stranden, når jeg ta’r en dukkert jeg vil  
bare svømme rundt i min bane hva’ fa’en bare være som de andre og vade omkring, men alle mennesker 
skrider, siger de er bange for mig, så de rykker videre, bare fordi jeg ser grim ud, fordi jeg har en FED 
tud, et halvt øje, tre tænder, ingen hænder, et kvart ben og fem skuldre og mine kinder de er ved at 
smuldre, og hva’ så det er da ikke noget at råbe højt for, jeg har prøvet at gå til en doktor, men han blev 
kvalt i sin kaffe og fløde, da han så mig, så jeg fik skylden for, at han døde, blev spærret inde i 10 
minutter, vagterne sagde: ”Jeg sgu’ bange for alle de andre fanger smutter 

Det er værd at bemærke, at tonen i denne hyperbolske rimede fortælling om monstret Jim 
Daggerthuggert forbliver humoristisk. Der er således intet uhyggeligt i beskrivelsen. Uhyggen er i det hele 
taget generelt fraværende i Malk de Koijns univers. Fraværet af uhygge er også et element, der er med til 
at definere MdK som karnevalistiske. Alvor og frygt er nemlig ifølge Bakhtin elementer, der er fuldstændig 
fremmede for den karnevalistiske kultur. Frygten var jo netop en konstituerende del af den 
undertrykkende officielle kultur, som karnevalskulturen stod i modsætning til. Gennem karnevalslatteren 
transformeres det frygtindgydende til noget ufarligt. 

Men hvis Malk de Koijns æstetik vitterligt er grotesk realistisk og dermed karnevalistisk, så må deres lyrik 
(eller det ”forjættede eventyrsland” Aberdeen) nødvendigvis indeholde den ”verdensbeskuende, utopiske 
dybde”, som Bakhtin taler om, og som henviser til den leg med muligheden for en anden sandhed om 
verden, for en anden verdensorden, som er indeholdt i karnevalskulturen. Men kommer Malk de Koijn så 
med bud på en anderledes verden? Har de et verdensforandrende potentiale? Kan man overhovedet udlede 
et verdenssyn af deres anarkistiske og til tider decideret nonsensiske lyrik? 

I den middelalderlige latterkultur var det hovedsageligt kirken og den feudale overmagt (den officielle, 
undertrykkende kultur), der blev sat spørgsmålstegn ved gennem karnevalets detroniseringer, parodier og 
”venden på hovedet”. Som en logisk konsekvens af at vi i dag lever i senmodernitetens komplekse 
virkelighed (hvor magtstrukturerne er mere uigennemskuelige end i feudalstaten), er det mindre klart, 
hvem der egentlig detroniseres, og hvad der profaneres hos Malk de Koijn, selvom man godt kan finde 
blasfemiske og anti-royalistiske udsagn i teksterne, hvis man leder længe nok (”Hvad skal jeg lave når jeg 
bli’r død? Kalde mig for Jesus/Snakke klogt og score tøser på et tehus” (Vi Tager Fuglen På Dig fra 
albummet Sneglzilla, i Lars Bukdahl Poesi dér, p. 66-68.) eller”Det er noget kongeligt pis! Ligesom 
Alexandra Manley” eller ”Hvis du kommer til min by, skal jeg hækle en løber af lort, der gør plads for 
kejseren og Kegle” (Lortesangen; Smash Hit in Aberdeen). Det giver dog mening at lede efter en 



verdensbeskuende samfundskommentar. For udover at have rødder i en karnevalistisk, revolutionerende 
frihedskultur er Malk de Koijn samtidig en del af en oppositionel, politisk bevidst subkultur som hiphoppen 
(der jo er opstået blandt undertrykte sorte unge i de amerikanske ghettoer). Der er dog langtfra tale om 
eksplicit politisk ”budskabsrap” hos Malk de Koijn. Didaktisk moraliseren ligger simpelthen for fjernt fra 
det malk de koijnske univers. Det eneste ”alvorlige” nummer på Smash Hit in Aberdeen, Kosmisk Kaos, 
viser snarere viljen end evnen til at bedrive slagfærdig, socialrealistisk samfundskritik. Sangen er en elegi 
over verdens miserable tilstand, hvor der bl.a. rappes om det frustrerende ved at se ”negerbørn ligge og 
dø” på TV, men det er som om, nummeret ikke rigtig fungerer. Det virker fremmed og utroværdigt og er 
også det eneste af sin slags. 

Malk de Koijns samfundskommentar er måske ikke så eksplicit, men den er der, selvom gruppen har taget 
konsekvensen af, at de er hvide middelklassedrenge fra Danmark. Når de således skruer op for gangster-
attituden er selvironien tommetyk. Eksempelvis på nummeret Musclebundt fra Sneglzilla. Her rappes der 
om, hvordan pigerne foran scenen drømmer om at være backstage sammen med MdK, hvor der er 
”checkhæfter og masser af tissemand”, men førstnævnte kan nu ikke sidestilles med et bundt dollarsedler 
og sidstnævnte diminutiv for det mandlige kønsorgan signalerer ikke just en uovervindelig fallos.

Det, der udsættes for den karnevalistiske æstetiks ambivalente latter og for rap-genrens årvågne kritiske 
blik hos Malk de Koijn, er snarere det småborgerlige, trivelige Danmark, som har en hel del ligheder med 
Aberdeen. Her flyver beostære og vipstjærter rundt, og indbyggerne spiser ”Smiørpjøls” og får 
stereoanlæg i konfirmationsgave, alt imens de dyrker deres kultur til ”Hal Balle” med ”Rock Nalle” og 
”Lille Palle” (Fågt Op I Skalle rmx 2001, i Lars Bukdahl Poesi dér, p. 69-70). Det er denne søvnige, 
provinsielle danske kultur der latterliggøres, ”vendes-på-hovedet”, parodieres og ruskes op i, når Malk de 
Koijn træder ind på scenen eller lyder i æteren og: 

Snurrer tre gange rundt på dit dome og skriger ”hva’ sååå!”
Klassens vittige hund som Dirch Passer
Dyrker Bonzaitræer og ruller græs – så tilfreds
Som en han-due på Vor Frue – gnasker
Rapper øret af dig stiker dig et plaster
Får dig til og onanere så det klahsker
Og rende nøgen rundt i stuen kun med Mahsker
(ibid)

eller lader karatekongen ”Retardo-San” gøre sit indtog med sin ”klan af mongoler”. Nummeret 24 Karat[e] 
kommer her i sin fulde længde: 

Lappedykker duk (knæl!)! – for der kommer hug med et hak når jeg nakker din konge i kinaskak. Tak for 
sidst, Ironfist, det var trist jeg smadrer din Ming-kruk’, Tjck tjck tjuwarma – dårlig karma. Stikker mig 
selv nyrehug, for det varmer på en kold dag har en voldssag hængende, men jeg har ikke pengene, så jeg 
smadrer nogle trængende sammen med drengene, med et yogogeri og nogle stave ligger min hug som en 
forårsrulle; godt i maven Kafoom!!! Hva’ det, hvem pisser på vores karetestil, de bli’r til sammenkogt ret 
på mit kungfu-r, bong-jou-r; fiskesuppe mc, mørbradbøf mc, grisesylt’ mc, biksemad mc med sushi til. At 
step’ til mig, er som at frontére en tændt Uzi, på forhånd tabt krig – rent harakiri
Naivt at kæmpe mod min skygge ligesom tai chi, så mc Heidi, næste gang du starter dit svineri, vil din 
kroniske tinitus spille min melodi. 
Ey jeg føler en astro frab der kommer, tjck tjck-bah, flænser mine baglommer. – Sådan er livet i Osaka, 
hver dag en ny kata, hver dag en ny handel med et håndkantslag. Oss, kummité!, spiller du bred?! En 
dum ide! For Pølleben, Pølleben, du bli’r en sølle én, hvis du trodser min klan af mongoler, kører rundt 
på dit værelse på din crosser og vælter reoler.
Finn, Finn spisepind jeg trækker sværdet ud og ind, af din blindtarm ka’ du finde din arm den er varm 
kogt på bål, til en skål fuld af ris-gnask, kæmperejer, kinakål, ginsingdrik, kom og skål! … dødeligt 
angreb! Blitz! – fra et Canon.
Sort bælte satan kald mig 27 dan – John, Ron – din modershnepper for jeg vipper dig én, med et 
viskestykke, (over dine ben). Ja, sådan kom nu. En to tre til de fire, fem. Karateklanen, håndkantslag 
hver eneste dag, sådan ja kom fyr den af, en to tre. Retardo, sådan ja karateklanen Tue Chan.
Hurra! – Hva’ sir’ I til den ?! 
(24 karat[e], i: Lars Bukdahl Poesi dér, p. 65-66).

Man kan betegne ovenstående som en blasfemisk, voldelig og rationalitetstruende dekonstruktion af det 
danske sprog. Og 24 karat[e] eksemplificerer netop den karnevalistiske lyriks subversive potentiale, idet 
Malk de Koijn her etablerer en sproglig såvel som narrativ uorden. Det subversive element ligger i, at der 



netop ikke findes en mere ordenstruende faktor end etableringen af en uorden. Den nedbrydning, der 
foregår i teksten, er imidlertid ikke kendetegnet ved ”gold negativitet”, idet den samtidig er et 
neologistisk festfyrværkeri (tænk bare på ”astro frab”, ”Retardo” og ”modershnepper”) og dermed 
skabende, genfødende. 24 karat[e] bliver således en anti-autoritær, anarkistisk hyldest til forandring, 
uforudsigelighed, irrationalitet, bevægelse og uafsluttethed (Teksten starter og slutter in medias res) og 
dermed til karnevalismen. 

Konklusion
Mikhail Bakhtins teori om den folkelige latterkultur og den groteske realisme har vist sig stadig at være 
særdeles givtig og anvendelig. Min bakhtinianske karnevalistiske analyse af Malk de Koijn har vist, hvordan 
dette helt moderne kulturelle fænomen dyrker en grotesk realistisk æstetik og dermed har rødder i en 
præmoderne frihedskultur: karnevalismen. 
At Malk de Koijn er karnevalistiske betyder, at deres lyriske univers udtrykker mere end pubertære, 
latrinære platheder. I lighed med den karnevalistiske utopi, som kaster et nyt blik på verden og 
relativiserer herskende sandheder, udgør Malk de Koijns sproglige univers et anti-autoritært frihedens rige, 
hvor kun fantasien sætter grænser for legen med nye ord og betydninger. 
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Noter
1) Peter Bo Andersen: ”Smash hits på munden. Højdepunkter i dansk raplyrik 1988-2001”, Reception nr. 
44, 2001.

2) Teksten til Troppelanding findes i Lars Bukdahls antologi Poesi dér. Danske raptekster 1988-2004, 
Systime, 2004, p. 64-65.

3) Malk de Koijn på nummeret Sneglzilla fra albummet af samme navn.

4) Teksten til Lortesangen er uopdrivelig, hvorfor ovenstående citat bygger på min egen transskription. 
Det samme gælder for nedenstående transskription af Jim Daggerthuggert.
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