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- Når man rapper, skal 
man også have noget 
mellem ørene, fordi 
man bruger så mange 
ord. Hvis ikke man har 
noget interessant at 
sige, bliver det hur-
tigt banalt. Især på 
dansk skal man 
have et indhold og 
et budskab, da der 
tydeligvis ikke er 
tale om hardcore 
gangstere. Der-
for tror jeg også 
først hiphop blev 

[Publikum havde tilsyneladende svært ved at skille Natasja og 
mig ad ... Derfor har jeg med mit kommende udspil besluttet at finde 
noget, der peger tilbage på mig selv og mine afrikanske rødder.
Karen Mukupa

sig af hiphop-slang, er det stadig hip-
hoppen, hendes hjerte banker for.

- Det bliver jeg aldrig for gammel til, 
selv om jeg ikke går til mange 

hiphopkoncerter eller dyr-
ker freestyle. Jeg går dog 

stadig i hættetrøje og er 
sneaker-freak. Det er trods alt de fær-
reste 37-årige kvinder, der går klædt 
sådan her, siger Karen Mukupa og pe-
ger på sine helt nye røde sko og den 
sorte hoodie.

Hvis man skal holde sig i form som 
rapper, skal man helst skrive tekster 
hver dag og freestyle. Altså rappe uden 
manuskript. Det gør Karen Mukupa 
slet ikke. Man skal også følge med i, 
hvordan flowet udvikler sig, da mange 
rapper på en helt anden måde i dag, 
end da hun begyndte for mere end 20 
år siden.

- Jeg har erkendt, at jeg ikke kan 
følge med de unge, og desuden er jeg 
mere tiltrukket af alternativ og ekspe-
rimenterende musik, fortæller Karen 
Mukupa.

Hendes forrige plade var en regga-
eplade, og en plade hun virkelig havde 
behov for at lave, efter veninden og 
kollegaen Natasja døde i en trafikulyk-
ke, Karen Mukupa selv var en del af.

- Albummet havde helt bevidst en 
masse positive følelser, og alle de ne-
gative blev der lagt låg på. Publikum 
havde tilsyneladende svært ved at 
skille Natasja og mig ad, hvilket jeg har 
tænkt en del over efterfølgende. Der-
for har jeg med mit kommende udspil 
besluttet at finde noget, der peger til-
bage på mig selv og mine afrikanske 
rødder. Så lige nu er jeg er et sted, hvor 
mit band er blevet introduceret for en 

masse afrikanske rytmer, fortæller Ka-
ren Mukupa.

Hendes beskedne mål er at lave et 
album, der bygger bro mellem den 
vestlige og afrikanske kultur. På sam-
me måde som hun selv bygger bro.

- Jeg er født og vokset op i Afrika. 
Men min far og mit pas er dansk. Mine 
bedsteforældre kommer fra Assens og 
Svendborg, og jeg har boet de sidste 
22 år af mit liv i Danmark. Jeg er ikke 
kun mulat. Jeg er det, japanerne kalder 
”dobbelt”, fortæller sangerinden.

Hun har altid været splittet mellem 
to vidt forskellige kulturer, men har af 
uforklarlige årsager aldrig udnyttet 
det i sin musik. Før nu.

- Det er ikke sådan, det er rendyrket 
afrikansk musik, for jeg bruger også 
meget min forkærlighed for hiphop og 
livemusik. Jeg er bare kommet til et 
punkt i mit liv, hvor jeg tør skille mig 
ud og tage de slag, der måtte komme, 
når man er en popelskende hiphopper 
fra Afrika, der dyrker reggae, fortæller 
den 37-årige sanger.

En egoistisk beslutning
Karen Mukupa erkender, at hun tog for 
få chancer på sine første to plader, der 
var skræddersyet til de danske radio-
kanaler. På det tidspunkt var hun mere 
til det trygge og forventelige, men nu 
må hendes person gerne skinne gen-
nem musikken.

- Det er en meget egoistisk beslut-
ning og har intet at gøre med, at jeg vil 
signalere over for de mange rodløse, 
unge indvandrere, at man sagtens kan 
fungere og være stolt af begge sine 
baggrunde. Jeg ved godt, jeg bliver set 
som en rollemodel, så hvis jeg endelig 

skulle komme med et budskab, ville 
det være, at uanset om man er dansk-
afrikaner eller arabisk-dansker, er 
man et menneske, konstaterer Karen 
Mukupa. 

Når det er sagt, tror hun absolut, det 
er lettere at være afrikaner i Danmark 
end at komme fra Mellemøsten. 
- Især som muslim, hvor man ofte er 
blevet stigmatiseret. Mulatter er langt 
mere accepteret, men måske skyldes 
det, at man trods alt er ”en af os”, hvis 
bare én af forældrene er dansk, gætter 
Karen Mukupa.

I mange år drømte hun om at vende 
tilbage til Afrika, men efterhånden er 
det gået op for hende, at det forbliver 
en illusion.

- Jeg har ikke nogen uddannelse og 
skulle bruge endnu længere tid på at 
kunne leve af min musik, end jeg gør 
i Danmark. Det hænger sikkert også 
sammen med en pæn portion nostalgi, 
og at jeg klynger mig til de minder, jeg 
stadig har fra min barndom. Jeg vil jo 
gerne holde fast i mine rødder, så der 
bliver ved med at være noget Afrika i 
mig, fortæller hun. 

Hun oplever, at man i Danmark helst 
skal være så dansk som mulig, når 
man ser fremmed ud. Selv føler hun 
sig ekstremt dansk, hvilket giver me-
get god mening, når man tænker på, at 
hendes fars forældre kommer fra As-
sens og Svendborg. 

- Jeg har altid forbundet Fyn med H. 
C. Andersen og noget eventyrligt. Jeg 
nød derfor, når mine bedsteforældre 
fortalte historier fra deres barndom 
på Syd- og Vestfyn. I mange år var min 
store drøm at komme til Svendborg og 
Assens, der fremstod som meget idyl-

Karen Mukupa Thurøe Rasmussen alias 
Miss Mukupa er sanger, musiker og kom-
ponist.
Karen Mukupa har desuden været vært-
inde på børne-madprogrammet ”Kidchen” 
på TV2, arbejdet som tolk i swahili, skrevet 
klummer for Metroxpress og udgivet to bør-
nebøger med prinsessehistorier fra forskel-
lige steder i verden.
Karen Mukupa er født i 1974 i Zambia, men 
er primært vokset op i Tanzania, hvor hun 
boede, indtil hun flyttede til Danmark som 
16-årig.
I starten af 1990’erne indledte Karen 
Mukupa sin musikalske karriere i det høj-
trespekterede hiphop/reggae-fænomen ”No 
Name Requested”. 
Privat bor Karen Mukupa sammen med 
kokken Nikolaj Kirk. De har ingen børn.
www.myspace.com/mukupa.

Karen Mukupa

Tilbage ...
liske byer i mine øjne. Nu skal jeg igen 
optræde i Assens, hvilket jeg ser frem 
til. Forhåbentlig får jeg tid til at gå en 
tur i byen denne gang, håber Karen 
Mukupa.

Lørdag kl. 21.00 Tobaksgården, Assens
Fredag den 6. maj kl. 21:00 Posten, Odense

Af Simon Staun
sim@fyens.dk


