
idyllisk, og den næste dag kan 
det hele eksplodere i bande-
skyderier, slagsmål og politi-
aktioner, fortæller Ice Cube.

Da han stadig boede i Sou-
th Central, var han en helt 
anden mand med skyklapper 
på.

- Du ved, dengang var jeg 
fucking ligeglad med andre 
end mig selv. Det handlede 
heller ikke om verden uden 
for mit kvarter, men udeluk-
kende om hvad der skete lige 
omkring mig lige nu og her, 
fortæller Ice Cube.

Et langt bedre liv
Når han tænker tilbage, slår 
det ham, at nogle af hans 
mest ekstreme og vrede pla-
der er lavet, mens hans børn 
var helt små.

- Der gik mange år før jeg 
indså, at jeg ikke kunne fort-
sætte med at være helt så ond-
sindet og aggressiv. Jeg måtte 
indordne mit liv efter andre 
mennesker præmisser, og se-
nere indså jeg, at det først er 
ved at tilsidesætte sine egne 
behov, at man viser, man er 
blevet et bedre menneske, 
forklarer Ice Cube, der glæ-
der sig over, at hans børn har 
haft en markant anden op-
vækst end ham.

For ham har det blandt an-
det været en motivationsfak-
tor at give dem et rigere hjem 
end det, han selv voksede op i.

- Sådan er betingelserne, 
uanset hvor man vokser op. 
Man kæmper for og drøm-
mer om at give sine børn 
bedre vilkår, end man selv 
havde. Min far er fra Loui-
siana, og selv om South Cen-
tral var et hårdt sted, så var 
det stadig bedre. Jeg vil helst 
ikke tale dårligt om South 
Central, men mine tre søn-
ner og ene datter vokser op 
i en del af Los Angeles, hvor 
de ikke i samme grad risikerer 
at få problemer med vold el-
ler stoffer, så de har også taget 
et skridt i den rigtige retning, 
konstaterer Ice Cube.

Smører sukker på
Han har ikke kun haft stor 
indflydelse på sine fire børns 
liv. Han har udøvet stor ind-
flydelse på hiphop-genren og 
betydet meget for hundred-
tusinder af fans. Ikke mindst 
unge afroamerikanere i stor-
byernes ghettoer har fundet 
mange svar i Ice Cubes tek-
ster om sociale uligheder, ar-
bejdsløshed og racisme mod 
USA’s mange mindretal, hvil-
ket han er beæret over.

- Jeg har følt en kæmpe 
ansvarlighed fra dag et i min 
karriere. Ikke fordi jeg vil 
have ansvaret for at ændre 
hele verden, men jeg har altid 
tænkt meget over mine tek-
ster og vejet mine ord, så de 
har haft størst mulig effekt. 
Da jeg begyndte at skrive tek-
ster, kunne doserne af bande- 
og skældsord ikke blive store 

nok, siger Ice Cube.
I dag har han ændret sin 

tilgang en smule, da hans 
stampublikum fra starten af 
1990’erne har forandret sig 
som han selv.

- De bruger jo ikke deres 
penge på plader mere, men 
på at købe madvarer og bør-
netøj i det lokale supermar-
ked. Så for at favne både de 
modne og de nye hiphop-
publikummere forsøger jeg at 
komme et lag sukker ovenpå, 
så det ikke bliver helt så krast, 
som det var engang, beskriver 
Ice Cube og ler skælmsk.

Vild med soulmusik
Der er mange forældre, der 
har rynket på næsen, når Ice 
Cubes letgenkendelige røst 
har drønet ud fra teenagevæ-
relset. Selv har han aldrig op-
levet, at hans forældre blan-
dede sig i, hvad han lyttede til.

- De har aldrig nogensinde 
fortalt mig, hvad jeg ikke bur-
de lytte til. En gang imellem 
har de brokket sig, hvis jeg 
spillede for højt, men ellers 
var de bare glade for, at jeg 
sad på mit værelse i stedet for 
at gå ud på gaden og lave bal-
lade, fortæller Ice Cube.

Da han var teenager i start-
firserne, var der ikke mange 
hiphop-navne at lade sig in-
spirere af. Men det var heller 
ikke der, Ice Cube ledte efter 
musikalske helte.

- Jeg har altid elsket James 
Brown og andre af de store 
soulartister. Det er stadig den 
bedste musik i mine ører, og 
jeg kan stadig lette helt fra 
jorden, når jeg lytter til god 
soulmusik, siger Ice Cube 
drømmende.

Han nærmer sig hjemmet 
og meddeler bestemt, at der 
er tid til et enkelt spørgsmål 
mere. Det går på, om han sav-
ner at være en ukendt rapper, 
der ikke har ansvaret for en 
stor familie, et pladeselskab 
samt en musik- og skuespil-
karriere.

- Oh no ... jeg har taget hele 
turen en gang og har ikke et 
noget ønske om at gøre det 
igen. Jeg er heldig og taknem-
melig for at være kommet 
dertil, hvor jeg er i dag, det 
kan du være sikker på. Ikke 
mindst fordi jeg har gjort det 
på min egen måde, præcis 
som Sinatra synger, fortæller 
Ice Cube.

Pludselig går han langt ty-
deligere igennem. Motoren i 
hans formodentlig gigantisk 
slæde slukkes, og en bildør 
åbnes.

- Are we cool, spørger Ice 
Cube med en stemme, der 
kunne få LAPD til at pisse i 
bukserne.

Det er vi. Iskolde som den 
berømte brøndgravers røv.
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Interview med filminstruktøren Jacob 
Ingversen, som lader internetmasken falde. 
 NU-siderne i morgen
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Nanna Mogensen
Litteraturanmelder,  
kulturjournalist og vært på P1 

To mennesker mødes tilfæl-
digt. De tiltrækkes af hinan-
den, og i løbet af en weekend 
udvikler de et intenst kærlig-
hedsforhold. Desværre  
skal den ene part rejse til ud-
landet den følgende mandag, 
så relationen kan aldrig blive 
til mere end det - en kort af-
fære. 

Det, jeg her ridser op, er hand-
lingen i filmen ”Weekend”, 
som jeg så for nylig. Den er 
instrueret af engelske An-
drew Haigh, og den er både 
rørende, poetisk og klog. Og 
nå ja, så er de to elskende 
mænd. Homoseksualitet er 
da også et emne, der er oppe 
at vende flere gange i ”Week-
end”, men dybest set er hi-
storien almen. To mennesker 
elsker hinanden velvidende, 
at deres kærlighed har en ud-
løbsdato.

Filmen fik mig til at tænke på, 
at homoseksuelle tematikker 
i høj grad er på vej ind i main-
streamkulturen. ”Weekend” 
er således en kærlighedsfilm 
- ikke en ”bøssefilm”, og det 
samme kunne med god ret 
siges om Ang Lees prisbeløn-
nede ”Brokeback Mountain” 
fra 2005. 

Her har to mænd et ven-
skab, der udvikler sig til et 
erotisk forhold, hvilket ikke 
er ukompliceret i 1960’ernes 
USA. Og hvis vi lige bliver i 
USA, så står et af landets helt 
store tv-selskaber, ABC, bag 
ungdomsserien ”Greek”, der 
i øjeblikket kan ses på Kanal 
5. 

Her er den ene af hoved-
personerne bøsse OG sort! 
Jo, homoseksualiteten er 
endelig blevet lukket ud af sit 
kulturelle reservat. 

Desværre går udviklingen den 
modsatte vej for en anden 
gruppe. Her skal medlem-
merne ”tilbage i folden” for 
nu at blive i metaforikken.

Jeg taler naturligvis om 
kvinderne, der nu skal læse 

➤➤Mogensens

Lykønskning til  
bøsserne - kondolence 
til kvinderne

deres helt egen erotiske lit-
teratur - ”Mommy Porn”. 
Nogle vil huske, at jeg be-
skrev denne nye genre i en 
klumme for nogle uger siden. 

I al sin enkelhed er ”Mom-
my Porn” en slags blød porno 
på skrift lavet af kvinder til 
kvinder, og netop nu er det 
danske C&K Forlag på trap-
perne med de første tre ro-
maner i deres nye ”saftige” 
serie C&K Erotica. 

To af de nye bøger er skrevet 
af kendte kvindelige danske 
forfattere, mens den sidste er 
forfattet af en debutant. 

Fælles for alle værkerne er 
dog, at deres ophavskvinder 
ikke vil have deres rigtige 
navn på omslaget, så hvis 
man skulle kede sig på grund 
af indholdet i ”Romerske 
Fantasier” eller ”Det Bløde 
punkt”, kan man jo altid  
begynde at spekulere på, 
hvem der i virkeligheden 
gemmer sig bag Noa N. og 
Nell Drachmann (jeg har 
mine teser). 

Under alle omstændigheder 
får jeg sære kvælningsfor-
nemmelser, når jeg som indi-
vid nu skal puttes i ”kvinde-
gruppen” blot pga. mit køn. 

Dén kulturelle frihed, ho-
moseksuelle har kæmpet for 
og til dels opnået, skal jeg 
åbenbart til at slås for igen. 
Naturligvis kan jeg blot lade 
være med at købe de forban-
dede romaner, men selve 
tendensen med ”damebøger” 
er desværre på fremmarch, 
frygter jeg. 

Men det modsatte køn skal 
nu heller ikke vide sig for  
sikre. Gyldendal har just 
annonceret, at de barsler 
med en bogklub specielt for 
mænd. 

Summa Summarum: Hvad 
blev der lige af de sidste halv-
treds års udvikling?

[ Fælles for alle 
værkerne er dog, 
at deres ophavs-
kvinder ikke vil 
have deres rigtige 
navn på omslaget.

- Yo, det er Cube, jeg sidder i 
min bil. Er du klar til at køre 
med, brummer rapperen Ice 
Cube, da han ringer op fra sin 
mobil halvanden time senere 
end aftalt.

Han befinder sig et sted 
tæt på sit hjem i Los Ange-
les, hvor han er på lynvisit 
hos familien, inden han igen 
krydser Atlanten med retning 
mod Danmark.

Efter mere end 20 år i 
branchen er isterningen ikke 
smeltet, selv om det indimel-

lem har været glohedt både 
på scenen og backstage, hvor 
det har vrimlet med villige 
damer, der konsekvent omta-
les som ”bitches” eller ”hoes”. 
Selv kaldes O’Shea Jackson 
aldrig andet end Ice Cube, 
der er et navn han fik som 
teenager af sin ni år ældre sto-
rebror.

- Han havde tit piger med 
hjem, som jeg forsøgte at im-
ponere ved at spille sej. Han 
mente derfor, at jeg var lidt 
for langt fremme i skoene og 

alt for ”kølig” i forhold til min 
alder. Derfor begyndte han at 
kalde mig Ice Cube for at dril-
le mig. Efter kort tid begynd-
te alle i kvarteret at kalde mig 
det, og siden har det hængt 
ved, forklarer Ice Cube.

Levede med skyklapper
Enhver der har fulgt med i 
den 43-årige rappers karriere 
ved, at hans opvækst har mar-
kante ligheder med det for-
stadsliv, der blev portrætteret 
i filmen ”Boyz n the Hood” 

fra 1991, hvor han spillede 
med.

Skyderier, bandeurolig-
heder, politivold, racisme og 
stoffer i lange baner formede 
Ice Cubes ungdom og dermed 
også hans tilgang til hiphop-
pen, hvilket fik stor betydning 
for kultgruppen Niggaz With 
Attitude, der blandt andet 
rappede om at skyde de hård-
hændede og dybt diskrimi-
nerende Los Angeles Police 
Department-betjente.

- South Central var og er 

Formet af 
ghettoen

 ■Den amerikanske hiphopper Ice Cube er 
født og opvokset i det berygtede Los Angeles-
kvarter South Central

 ■En bydel der formede ham som rapper og 
var med til at skabe en myte

stadig et farligt sted at bevæge 
sig hen uanset hudfarve. Det 
kan sammenlignes lidt med 
havet, der kan se helt roligt 

ud det ene øjeblik og det næ-
ste skylle dig over bord med 
en kæmpe bølge. Den ene dag 
kan det virke roligt og næsten 

Ice Cube blev født med det mere 
borgerlige navn O’Shea Jackson 
15. juni 1969 i Crenshaw, Los An-
geles, Californien, USA.
Han er kendt som rapper og har 
tidligere været medlem af CIA, 
N.W.A. og Westside Connection.

Nu kører han solo.
Han har også optrådt som skue-
spiller i en lang række film. 
Han er gift med Kimberly Jack-
son. De har fire børn. 
I aften står han på scenen på 
Posten i Odense. 

Ice Cube

Af Simon Staun
sim@fyens.dk

I aftes stod Ice Cube på scenen foran 
30.000 tilskuere i Skanderborg. I aften 
er der plads til 800 på Posten i Odense, 
der altså roligt kan bryste sig af en 
intimkoncert med hiphop-legenden. 
 Pr-foto

 ■Der var nostalgi, så det drev ned ad teltdugen på P3-scenen, 
da 2 Unlimited for første gang i 15 år stod på scenen. 
Foto: Morten Pape, Horsens Folkeblad

Der er grupper, som man el-
sker og husker, fordi deres 
sange og lyd er indbegrebet af 
en tid, man længes efter eller 
mindes med glæde. Sådan har 
jeg det med hollandsk-belgi-
ske 2 Unlimited, der i start-
halvfemserne tog teten med 
den dunkende eurodance, 
der skulle sprede sig som en 
musikalsk epidemi over hele 
Europa.

Konceptet med en mandlig 
rapper og en kvindelig san-
ger blev sidenhen kopieret 
af læssevis af håbefulde kon-
stellationer, hvoraf kun få 
havde tilnærmelsesvis samme 
succes som Ray Slijngaard 
og sangerinden Anita Doth, 
der sammen med de belgi-
ske producere Jean-Paul De-
Coster og Phil Wilde solgte 
mere end 20 millioner plader, 
inden gruppen blev opløst i 
1996.

Lystige hits
Fredag aften var 2 Unlimited 
det absolutte hovednavn til 
den efterhånden gigantiske 
90’er-fest til Smukfest, hvor 
kernepublikummet netop var 
unge i 1990’erne. 

De slubrede lystigt hits 
som Reel top Reals ”I Like 
To Move It” og Haddaways 
”What Is Love” i sig, mens  
de kylede Pisang Ambong 
ned, inden den gendannede 
duo kastede sig ud i en halv 
times rendyrket nostalgisk 

eufori.
Gruppen var ikke et one hit 

wonder, selv om det specielt 
var et nummer, der gjorde 
dem til eurodance-konger på 
rekordtid. ”No Limit” med 
den usvigeligt medrivende 
intro og et omkvæd, man kan 
synge med på, selv om pro-
millen nærmer sig det tocif-
rede: ”No, no, no, no, no, no, 
no, no, no, no, there’s no li-
mit!” Så længe beatet er dom-
medagshøjt, nærmer det sig 
ren poesi.

Det blev naturligt nok spil-
let som sidste nummer, hvor 
publikum efterhånden var 
lige så opgejlede som en 16-
årig dreng uden arme i en pi-
gesauna. 

Inden da havde den forbløf-
fende skarpe, veltrimmede og 
veltunede duo understreget, 
at de ikke var sprunget di-
rekte fra et civilt liv og ind på 
scenen. 

Koreografien og kondien 
fejlede ikke noget, og de vir-
kede selv nærmest lykkelige 
over en comeback-koncert, 
der nok skal skabe internatio-
nal genlyd.

Fest unlimited
Man kan elske eller hade de-
res indimellem skabelon- 
agtige tilgang til dancemu-
sikken, men de 15.000 tilsku-
ere, der fik skovbunden til 
at føles som havregrød, vil 
give mig ret i, at 2 Unlimited 
sparkede en uhørt god fest  
på benene. Kværulanter vil 
indvende, at 2 Unlimited  
per definition er dårlig  
smag. 

Så skulle de prøve at være 
min tunge efter at have druk-
ket Pisang Ambong for første 
gang siden 1993.

Af Simon Staun
sim@fyens.dk

Længe leve 
dårlig smag

■■Efter■15■års■pause■
optrådte■kultbandet■
2■Unlimited■på■
Smukfest

■■15.000■publikum-
mere■festede,■som■
var■de■sendt■lige■lukt■
tilbage■til■1993


