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EN FOR ALLE
Malk De Koijn debuterede foran otte mennesker 
i et telt i Sverige, og tilbage i slutningen af 
november 2003 spillede de afskedskoncert, 
for anden gang. Men spørgsmålet er, om de 
er helt færdige endnu. Blæs Boogie, Geolo G 
og Tue Track har nemlig et særligt claim to 
fame ; en konstant tilstedeværelse på den 
danske musikscene gennem ti år, hvor de 
med deres rige lyd og tekstunivers har rykket 
grænser og sat nye standarder. Men ’Verdens 
Bedste Gruppe’ har alligevel konstant stået på 
sidelinjen i deres selvopfundne parallelverden, 
der blev til som en reaktion på resten af 
den opblæste hiphop-scene herhjemme, og 
samtidig cementerede Malk de Koijns position 
som rappens mærkelige børn. 

Tekst: Rasmus Folehave Hansen Foto: Jacob Langvad
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ANDEN JULEDAG 1993. Den Gale Pose, den rap-

pende kørelærer Jazzy Haz og Tue Track spiller 

til Pulejam i Den Grå Hal. Geolo G chiller bag 

scenen. Han har lige røget en solid skunkjoint, 

og mens hiphopperne holder jul på Staden, 

dukker der en fjollet tanke op et sted i hans 

summende hjerne: Hvis man skulle finde på et 

navn til en gruppe, som alle mennesker ville 

kunne lide, uanset hvilket sprog de taler, hvad 

skulle det så være? 

Svaret: Malk De Koijn, naturligvis! 

Et par dage senere holdt Blæs, Geo og Tue nytår 

i en lejlighed i Hillerød, hos en pige, som ingen 

af dem kendte. Og da alle andre enten havde 

scoret, var gået kolde eller hoppet i seng, sad 

de tre, godt nytårsbesofne og freestylede om 

det, der foregik omkring dem. Jokeren havde 

allerede ørlet en gang, og nu lå han i en sofa og 

var ved at score en pige. Den aften brugte de 

for første gang navnet Malk De Koijn og brag-

gede hen over instrumentalerne om, at de var 

verdens bedste gruppe.

I foråret 1994 var Blæs netop kommet hjem 

fra L.A., hvor han som del af producerteamet 

Madness 4 Real havde produceret for nogle af 

amerikansk raps tunge drenge. Blæs og Tue 

gik i demo-studiet og indspillede ’En For Alle 

– Hvor er Geolo?’, det første Malk De Koijn-

nummer nogensinde, over instrumentalen til 

Brand Nubians klassiker ’One For All’. Så fulgte 

NWA-pastichen ’Til De Folk’, og de forskellige 

interludes med Karateklanen, de hårdtslående 

ninjarappere fra Langestrand. Båndene, eller 

prods, som Malk De Koijn kaldte dem, som 

gemmer nogle af gruppens bedste numre, 

cirkulerede på må og få blandt deres venner 

rundt omkring i landet og begyndte langsomt, 

men sikkert at sprede sig. 

Vi sidder i Tue Tracks lydstudie i en baggård i 

København. I entreen står en reol med tusind 

plader, og selve rummet er fyldt med elektronik, 

keyboards og uspecificeret musikudstyr, men 

ingen instrumenter som sådan. Til stede er 

Tue Track, Blæs Boogie, Geolo G og jeg selv. 

Vi drikker pebermyntete, og de ryger smøger. 

Tue fortæller om den sommer, hvor Malk De 

Koijn teamede op med Den Gale Pose/Madness 

4 Real om en festivalkoncert og pludselig stod 

over for et publikum, der ikke viste den store 

entusiasme:

”Vores første koncert spillede vi i et lille telt 

på en rockfestival i Sverige. De, der kom til 

koncerten, var kommet for at se Madness 4 

Real, fordi de havde produceret for Ice Cube, 

som publikum måske havde håbet kom med. 

Men vi havde jo kun to numre, som Blæs og jeg 

så optrådte med.”

Blæs: ”Der var en enkelt hippie-pige, der dan-

sede rundt, ellers sad folk bare på græsset. Der 

har måske været otte mennesker i alt. Og der 

var så hjernedødt varmt derinde!”

Eftersom Geo ikke havde nogen tekster 

endnu, bemandede han posten som danser 

i Malk De Koijn, hvor han dinglede rundt på 

scenen, mens hans råbte i den lille røde BR-

megafon/stemmeforvrænger, som siden har 

været et tilbagevendende indslag i Malk De 

Koijns sceneshow.

Tue: ”Derefter blev DGP mere og mere DGP, 

og vi blev mere og mere Malk De Koijn, og 

så gik vi hver vores vej med vores shows. Vi 

begyndte også at lave flere demobånd. Noget 

af det første, der virkelig blev lagt mærke til, 

var ’Lortesangen’.”

Blæs: ”Den var jo også tilpas provokerende 

…”

De tidlige 90’ere var nogle begivenhedsrige år 

for rapmusikken og de andre dele af hiphop-

kulturen, som fik en pludselig og overvældende 

opmærksomhed. Udgivelsen af ’Doggystyle’, 

Snoops første album, indvarslede en ny æra, 

hvor rap for alvor begyndte at sælge til et bredt 

publikum og nå nye lyttere rundt om i verden. 

Men det var også gangsta-rappens æra, og de 

forfærdende, men underholdende fortællinger 

fra USA’s absolut værste kvarterer blev leveret 

med en slet skjult glorificering af alskens skør-

levned, med primært fokus på penge, pinde, 

løsagtige kvinder, crack og skydevåben. 

Selv om der er langt fra Compton og South 

Bronx, nåede dønningerne fra gangsta-bølgen 

også ind over Danmark, og pludselig befandt 

Malk De Koijn sig midt i et attituderæs, de slet 

ikke havde lyst til at deltage i. 

Tue: ”Der begyndte at komme mere og mere 

DER VAR EN ENKELT HIPPIE-PIGE, DER DANSEDE
RUNDT, ELLERS SAD FOLK BARE PÅ GRÆSSET.
DER VAR MÅSKE OTTE MENNESKER I ALT. Blæs Boogie
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streetattitude ind i rap herhjemme, og folk 

var ikke længere sig selv. Det brød ligesom 

med …”

Blæs: ”… det, man syntes, hiphop var.”

Tue: ”Ja. Det, som altid havde været historier fra 

de amerikanske ghettoer, begyndte lige pludse-

lig at komme for tæt på. Så Malk De Koijn blev 

til som et modspil til alt det, der foregik i dansk 

rap på det tidspunkt.”

Geo: ”Det var en provokation, en bevidst villen 

noget anderledes. Som jeg husker hiphop, i 

hvert fald i starten, var det et fællesskab, noget 

med nogle positive oplevelser og kreativ udfol-

delse. Lige pludselig handlede det så om at være 

megahård i filten, og der begyndte det at blive 

fremmed for mig. Helt naturligt kom vi så til at 

stå udenfor og kigge ind i den her kasse, som 

hiphop var i nu, og forsøge at gøre noget med 

det, vi kunne hive ud af den.”

Tue: ”Men så gik der sport i det og det begyndte 

at blive sjovt at være i den her verden. Og så 

fandt vi det her sted, Langestrand …”

Geo: ”… som jo er inspireret af Snoops ’Long 

Beach’.”

Tue: ”Vi brugte meget tid på at forklare, hvordan 

der så ud på Langestrand, og tegnede nogle kort 

over det. Det ligger i en bugt, og så er der Lange 

Boulevard, som er en strip ned mod vandet. Og 

derude ligger jo Øgleskibet, som er en blanding 

af et sørøverskib og et vikingeskib. Der er Willie 

Bobo og hans hund Obo, Karateklanen bor der 

og så videre.”

Geo: ”Den der Langestrandsmetafor fængede, 

tror jeg, fordi vi alle tre godt kan lide at forestille 

os noget andet end det, der er ...”

Tue: ”… og det var en følelse af, at vi havde 

opfundet et nyt rum for os selv at arbejde i. 

Det blev mere og mere udfordrende at træde 

ind i det her univers, og så blev det drejet hen 

til at være et fedt fantasisted i stedet for en 

grim ghetto. Vi fandt på personer, som boede 

på Langestrand – Søren Jerregård og hans 

datter Vibeke; hun ejede Skratmolen, som var 

et musik- og stand-up-sted. Livescenerne, der 

er på ’Smash Hit in Aberdeen’ med komikeren 

Torsber Nederkvist, stammer derfra.”

R+J: ”Hvad tænkte I selv om alt det, dengang 

I lavede det?”

Geo: ”Det har hele tiden været tænkt i hiphop-

pens kontekst. Jeg havde regnet med at få smæk 

for det, at folk ville hade det, fordi vi jo på en 

måde tog pis på hiphop, men de, der hørte det, 

syntes, det var superfedt.”

Blæs: ”Men med Karateklanen tog vi jo også pis 

på Wu-Tang, fordi vi kunne lide dem, og folk 

syntes, det var cool, fordi de kunne mærke, at 

vi havde forstået essensen i Wu-Tang og vredet 

det hele lidt rundt.” 

Tue: ”Det, der gjorde, at folk godt kunne 

lide Malk De Koijn, var, at vi altid har haft en 

kærlighed til musikken og til kunsten at rappe. 

Kriteriet har altid været, at musikken skulle give 

en følelse af et eller andet. Og hvis det skulle 

være til grin, skulle det være helt tydeligt, at 

det var med overlæg.”

Blæs: ”Efterhånden begyndte vi også at blande 

mere af vores eget ind i teksterne. Der var en 

overgang fra at lave parodier på NWA og fortælle 

Langestrandshistorier til at sige noget mere per-

sonligt, og det var sgu en svær opgave.”

Tue: ”Kunsten er jo at kunne skrive noget, som 

fanger den stemning, man er i lige nu, og så bare 

give slip på teksten, ligesom Jokeren gjorde det 

med ’Møgluder’. Jeg tror sgu, at jeg selv ville 

have svært ved at gøre det samme.”

Samtidig mødte Blæs, Geo og Tue problemer 

med at opretholde illusionen om Langestrand, 

hovedsageligt fra pressen, som kun var alt for 

ivrig efter at lade boblen briste. Men ved et 

sammentræf skulle en majkat levere titlen til 

gruppens næste store hit.

Tue: ”Den dag ’Smash Hit’ udkom, var 1. maj 

1998. Det var jo, mens der var strejke, så den 

blev kørt ud i København med cykelbude. Nå, 

men den dag lavede Strax en special, hvor de 

var ude af huset en dag og var på besøg på 

Langestrand …”

Geo: ”… og de havde lagt mågeskrig og bøl-

geskvulp ind over.”

Tue: ”Og det var jo en god idé, selv om det også 

var lidt underligt at skulle stå og forklare om 

stedet i det her radiostudie. Men nogle steder 

i Danmark har de en tradition, der hedder 

majkat, det samme som aprilsnar, bare på 1. 

maj. Programmet bevægede sig så hen imod, at 

det skulle afsløres, at vi var i et studie, og det 

var simpelthen så nederen. Folk kunne så ringe 

ind med majkat-historier, og en fyr ringede ind 

og fortalte en historie, hvor han skulle have sagt 

”der tog jeg fusen på ham”, men så kom han til 

at sige ”tog fuglen på ham”, og det har så hængt 

ved lige siden.”

’Smash Hit in Aberdeen’ er primært bygget op 

om Langestrand og dens indbyggere og base-

ret på meget af det materiale, der blev skabt 

allerede på prod-båndene. De fire år, der gik 

inden udgivelsen af det andet album, blev blandt 

andet brugt til at opbygge et mere personligt 

tekstunivers og søge ny musikalsk inspiration. 

Resultatet blev ’Sneglzilla’, som er langt mere 

alsidig og tilgængelig end sin forgænger. 

Drengene skulle sikkert også have lidt tid til at 

JEG TÆNKTE; ‘ER DE TOTALT BLINDE OG 
DØVE, SIDEN DE UDGIVER DET HER’. MEN 
JEG TROR OGSÅ, VI BLEV HEADHUNTET 
FORDI VI HAVDE SEXAPPEAL. Geolo G 
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komme sig over, at det overhovedet var lykkedes 

dem at få udgivet et album, for hvad der startede 

som nogle interne hiphop-nørderier optaget på 

en firespors båndoptager, var pludselig blevet 

til ”en hobby med indbygget job i”, som Geo 

formulerer det på nummeret ’Rocstar’.

Geo: ”Jeg gik rundt i en konstant choktilstand 

over, at det kunne lade sig gøre at sige noget, 

der var så indforstået, og så få det udgivet. Jeg 

tænkte bare: ”Er de totalt blinde og døve, siden 

de udgiver det her?” Men jeg tror også, at vi blev 

headhuntet, fordi vi havde sexappeal.”

Tue: ”I hvert fald på ét pladeselskab. Men det 

mærkede vi da i hvert fald ikke meget til på den 

første turné!”

Blæs: ”Hvilket selskab var det?”

Tue: ”Mega.” 

Vi bryder selskabet op for en stund, lytter til 

nogle Malk De Koijn- og Kølig Kaj-prods på 

båndoptageren, laver mere te og ruller en joint, 

som går rundt, mens fotografen henter Tue til 

portrættering nedenunder. Da han kommer 

tilbage, er samtalen faldet på Malk De Koijns 

hang til særpræget udklædning. Om Geos 

optrædener i thaiboksershorts og intet andet, 

om parykker og om dengang, Tue spiste sig fed 

og afblegede sit hår – ”bare for at se, hvad der 

skete,” som han siger.

Blæs: (med en latter, der breder sig i rummet) 

”Ja, der så du godt nok vild ud!”

R+J: Jeg kan da huske, at jeres udklæd-

ning tog jer til et helt andet niveau, ud 

over musikken, selvfølgelig. Da I spillede 

i Odense første gang, havde Blæs en Lange-

strand F.C. T-shirt på og hestehale …

Blæs: ”Ja, det skal nok passe. Folk har givet os 

alt muligt – T-shirts, hatte, briller …”

R+J: …og cowboystøvletter…

Tue: ”Dem har jeg stadigvæk!” – og nærmest 

som på cue hiver han et par brune cowboy-

støvletter op af en papkasse i hjørnet, og jeg 

genkender dem straks som dem, mine venner 

og jeg donerede til Malk De Koijn til koncerten 

på Roskilde i 1998. Ingen ved præcis, hvor støv-

letterne stammer fra, men der er helt sikkert 

blevet drukket en omgang lun guldøl af dem den 

sommer, inden de fandt vej til rampelyset.

Tue: ”De er eddermame blevet brugt meget, 

men så i en periode havde jeg nogle andre 

accessories, og da vi så fik Simon Jul med som 

guitarist, brugte han dem ret meget.”

I baggrunden spiller et remix af Geos solo-

nummer ’Babiloo’, et af dem, der aldrig nåede 

længere end til prod-båndene. Denne version 

starter med en lang, spændingsopbyggende 

intro, inden Geos stemme trækker os ind i den 

mest spaced-out og abstrakte del af det Malk 

De Koijnske univers:

”Jeg drikker sved fra en skål som jeg ælter / Jeg 

pisker mig selv med bælter / min aura vælter / 

Jeg må ha’ nogen støttehjul til den ganger / Jeg 

håber du fanger de metaforer som jeg stanger 

/ Ind i siden på dig / Som en røv i et spil kegler 

/ Der er knallertlyde på når min havelåge stej-

ler / Hvis himlen det er grænsen må jeg være 

astronaut / Jeg slår rødder i dit åndedræt som 

om jeg var en staud / Jeg kan flyve uden hænder 

når jeg babber gizar / Geolo gobo det er navnet 

syn’s du vel jeg er bizar.”

Siden udgivelsen af ’Sneglzilla’ i 2003 har Malk 

De Koijn ligget i dvale, men Blæs, Geo & Tue har 

haft meget andet at se til. Tue som DJ i Abdul-

lah S og Booty Cologne, og som producer på 

Gadeplan og Nobody Beats The Beats. Geo har 

passet sine studier på psykologi, mens Blæs er 

blevet rodet ud i et lille projekt ved navn Bikstok 

Røgsystem. Spørgsmålet for alle, der har bare 

den mindste smule love for Malk De Koijn, er 

naturligvis, om vi nogensinde får dem at høre 

som gruppe igen?

Geo: (griner) ”Tja … nu er der jo ligesom 

kommet Bikstok, ikk’… ”

Tue: ”Omkring begge pladerne gjaldt det om at 

være i en proces og fuldføre alt, hvad der hedder 

produktion, promotion og turné, få det afsluttet 

og få det ud af kroppen, før vi kunne begynde på 

noget nyt. Og det har vi haft endnu mere brug for 

efter ’Sneglzilla’, fordi den var en større succes. 

Det primære i Malk De Koijn synes jeg i hvert fald 

er, at vi kan skabe noget nyt, at vi kan påvirke 

hinanden og flytte hinanden …”

Geo: ”… men der er mange udenomsting, som 

man skal tage stilling til. Der er meget, der hand-

ler om alt det uden om musikken, og det kan det 

være svært at motivere sig til. Der er jo bands, 

der har solgt meget mere, end vi har, men vi har 

en følelse af, at der en masse folk, der synes, at 

det, vi laver, er fedt.”

Tue: ”Det handler også om at prøve at genfinde 

hinanden, for det kan ikke undgå at påvirke ens 

forhold, når man går gennem sådan en proces 

…”

Geo: ”… samtidig med at man har haft sine 

følelser så dybt indblandet i det.”

Blæs: ”Jeg var rigtig glad for at stoppe efter sidste 

turné. Til sidst var det bare svært at glæde sig 

til at gå op og spille. Men nu er jeg nået dertil, 

hvor jeg gerne vil fortsætte med at lave musik. 

Det var jeg ellers ved at opgive, men det er nok 

noget af det eneste, jeg kan finde ud af. Men jeg 

tror da, at vi alle tre kunne tænke os at lave Malk 

igen. Det er jo en god legestue, og der er meget, 

der fungerer skidegodt. Det sjoveste plejer 

egentlig også at være at sidde og lave det, eller 

også kommer det til os, mens vi står på scenen. 

Hvis bare vi kan genfinde den der optur, man 

altid leder efter, så er der jo mulighed for at lave 

noget mere.”

MALK DE KOIJN BLEV TIL SOM ET
MODSPIL TIL ALT DET DER FOREGIK
I DANSK HIPHOP DENGANG. Tue Track
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