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interview

Iklædt pastelfarver, makeup og humor er den 31-årige musiker Tobias Rahim i gang  
med at bryde grænser og at bryde igennem. Hans ambition er at ændre det forældede 

syn på maskulinitet, men han skulle forbi en zoo i Mexico, Colombias slum og toppen af 
hitlisterne i Ghana, før han kunne holde op med at flygte fra sit eget liv

JEG ER ENEBARN, vokset op i Aarhus Nord. Det var bare min mor og mig, men 
jeg har aldrig manglet noget. Jeg gik i skole på Vejlby Skole, men det gik ikke godt, 
jeg kunne ikke lide skolesystemet, og skolesystemet kunne ikke lide mig. De send-
te mig i “Kernehuset”, en klasse for børn, som lige var kommet til Danmark, men 
hvor jeg bare endte, fordi jeg var så dårlig til at læse og skrive. 

Jeg var mere interesseret i musik. Jeg har en barndomsven, Percy, som kom så 
meget hjemme hos os, at jeg betragter ham som min stedbror. Vi var 12-13 år 
gamle, da vi fik øjnene op for hiphop. Hjemme hos Percys far, der havde den store 
tv-pakke, så vi musikvideoer på “Yo MTV Raps”. Vi hørte Tupac og brugte alle 
vores penge på at købe velourjoggingsæt fra Fubu (populært hiphop-tøjmærke i 
90’erne, red.). I Aarhus var der en kæmpe hiphop-kultur. Folk som L.O.C., Johnson 
og U$O havde fået store kommercielle gennembrud, og pludselig føltes det, som 
om alle i byen rappede – så det gjorde vi også. Percy havde et musikprogram på 
sin computer, eJay, hvor vi lavede beats. Jeg fandt ud af, at jeg var god med ord, så 
der gik ikke længe, før jeg ikke kun skrev mine egne tekster, men også de andres. 

Vi var lidt for unge, da vi begyndte at gå til fester; de små drenge, som de andre 
syntes var nogle tabere, fordi vi ikke var helt gamle nok. Til festerne endte vi altid 
ude i køkkenet, i en cirkel, hvor vi freestyle-battlede. Jeg kan stadig huske adrena-
linrusen, jeg fik, når jeg stod og lagrede mine rim inde i hovedet, inden jeg trådte 
ind i midten og gik i gang. Hvis jeg fejlede, var jeg en kæmpe taber, men når jeg 
vandt, var jeg en del af festen. Folk kiggede på mig med et lille nik, anerkendelsen 
gav mig et rygstød, jeg tænkte: “Okay, her er noget, jeg kan finde ud af.” Jeg var 
kreativ, god til at lave noget, der var nyt, som ikke fandtes i forvejen. Ikke som i 
skolen, der kun handlede om at følge den vej, som allerede var lagt.

Min far er kurder, tidligere frihedskæmper. Jeg har altid følt mig meget kurdisk. 
Især når jeg tog til København og besøgte min fars kæmpestore familie. Mændene 
sad og drak te til klokken tre om natten og fortalte historier om Mesopotamien, 
gamle kurdiske sagn og væbnede konflikter. Jeg kunne ikke tale kurdisk, kan sta-
dig ikke, og mine fætre grinede, når jeg kom og talte klingende jysk. De snakkede 
indvandrer-københavnsk, det lærte jeg, og snart kunne jeg skifte accent, alt efter 
hvem jeg talte med. Jeg lærte stille og roligt nogle af kamæleonens kvaliteter.

JEG VAR 16 ÅR GAMMEL, da jeg rejste til Mexico. Mens mine venner startede på 
deres ungdomsuddannelser, arbejdede jeg et halvt år i frugt og grønt-afdelingen 
i Føtex og sparede penge op. Dér, hvor jeg voksede op, var der mange fra Mellem-
østen, mange afrikanere, en del asiater – men jeg kendte ingen latinamerikanere. 
Jeg fortalte min mor, at jeg ville rejse dertil, og hun kunne godt se, at det med at 
gå i skole ikke gik så godt for mig, så hun støttede mig.

I Mexico gik jeg fra at være brun til at være hvid. Allerede i lufthavnen kiggede de 
anderledes på mig. Planen var, at jeg skulle hjælpe en engelsklærer på et gymna-
sium, men ingen af lærerne på skolen kunne rigtig tale engelsk, og pludselig stod 
jeg helt alene med en klasse, jeg skulle undervise – uden selv at kunne spansk. 

PÅ SKOLEN GIK EN PIGE, jeg syntes var virkelig flot. Jeg gik rundt i en lysegul 
polo og følte, at jeg så super dyr ud. Og fordi jeg var “lærer”, fik jeg opmærksom-

hed fra hende. Der var bare ét problem: Hendes kæreste var en ledende figur i det 
lokale narkokartel. Han var i USA, sagde hun, men ville snart komme hjem. Til at 
begynde med blev det ved en flirt. Familien, jeg boede hos, nedstammede fra Spa-
nien, var hvide, katolske og rige – gamle, koloniale penge. I weekenden tog de mig 
med på restaurant og viste mig frem. Jeg tog det tøj på, de ville have, og levede 
mig ind i rollen. På restauranten så jeg pigen fra skolen. Hun tog med mig hjem, 
og det var helt magisk, fordi vi havde opbygget en enorm spænding i krydsfeltet 
mellem lyst og frygt. 

Fire dage senere vågnede jeg og tænkte: “Jeg skal væk herfra, inden hendes kære-
ste kommer hjem.” Jeg havde mødt nogle italienere, som kunne skaffe mig et job 
som dyrepasser i en by nede sydpå, ved grænsen til Guatemala. 
Jeg blev indlogeret hos en ny familie og arbejdede i den lokale zoologiske have. 
Mit job var at passe tapirer sammen med Juan, jeg var hans lærling, og en dag 
skulle vi dele flokken op, fordi en han var gået i brunst. Men da jeg åbnede ind til 
folden, så den sit snit til at stikke af. Hantapiren styrtede lige mod mig, jeg sprang 
og landede lige på ryggen af den, netop som den løb gennem mine ben. Jeg red 
den et par meter, inden jeg faldt af – og fik øgenavnet “tapirrytteren.”

Jeg blev i Mexico i syv måneder. Da jeg kom hjem, begyndte jeg på HF. Pludselig 
var jeg enormt motiveret for at gå i skole. Min verden var blevet udvidet, og jeg 
havde lært, at det kun var i Danmark, det hele var gratis. At skolen var en unik 
mulighed for at bryde min sociale arv.  

På HF mødte jeg i 2008 Camilo (Fernandez, red.), der er halvt dansk, halvt chile-
ner. Jeg vidste, hvem han var, fordi jeg havde været til en koncert, hvor han spil-
lede. Til en fest på skolen var der en freestyle-cirkel, hvor han rappede på spansk. 
Jeg havde lært sproget i Mexico, gået og lagret bars – raplinjer – på spansk i min 
hukommelse, så jeg begyndte at freestyle med ham på spansk. Camilo sagde: 
“Wow, hvordan kan du det?” Næste dag mødtes vi i hans hjemmestudie og lavede 
musik. Sådan blev vi ved, næsten hver dag de næste par måneder, inden jeg rejste 
til Colombia for at læse sociologi, og Camilo tog til Chile.

I COLOMBIA VILLE JEG slå igennem som musiker på spansk. Jeg hang ud helt 
ude i slummen, i et barrio (nabolag, red.) som lå i et sumpområde, fordi jeg havde 
en idé om, at min musik skulle være ægte. Min vens bror var tidligere sicario – 
lejemorder – og sad i kørestol, fordi han var blevet skudt. Taxichaufførerne turde 
ikke køre ind i kvarteret, men satte mig af ude på hovedvejen. Jeg gik i T-shirts, 
der var for store, så man ikke kunne se, at jeg ikke var bevæbnet. Hvis drengene 
på gadehjørnet kiggede på mig, sagde jeg til mig selv som et mantra: “Jeg har den 
største, ladte pistol på mig” for at udstråle, at jeg var farlig. Mine venner fra socio-
logistudiet ville ikke med og syntes, at det var fucked up, at jeg tog derud. Men jeg 
var ekstremt draget af faren.

Jeg ville lave musik, der var undergrund. Teksterne var politiske og meget sam-
fundskritiske. Vi fik småpenge for at spille koncerter, og jeg optrådte i radioen 
uden at fortælle, at jeg var dansker. Jeg kunne tale med dialekt, og når jeg rejste 
rundt, fortalte jeg, at jeg var fra Brasilien eller Venezuela. Men i de kredse, jeg 
kom i, var jeg ikke undergrund nok. Og de kunne ikke lide, da de fandt ud af, at 
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Tobias Rahim har længe været optaget af 
katte: “De har en måde at gå igennem livet på, 
som er fascinerede. De er elegante, de lander 
altid på benene, de ved, hvad de er værd, og de 
er ligeglade med, hvad du synes om dem. Det 
er en god egenskab at have, når man som jeg 
laver noget, alle har en mening om.”

“Jeg tog i studiet igen og 
opdagede, at der stadig var 

dygtige producere, som ville 
arbejde med mig. Jeg var 

ikke færdig endnu”

Som barn havde Tobias 
Rahim selv en kat ved 
navn Michael. Den var 
opkaldt efter Michael 
Jordan, men Tobias Rahim 
endte med at udtale dens 
navn på dansk.
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jeg var europæer. Til en koncert på et spillested, der mindede om Ungdomshuset, 
blev mine sange mødt af total stilhed. Ikke applaus, ikke buhråb – bare stilhed. Jeg 
følte, at jeg ikke kunne komme ind, uanset hvor hårdt jeg prøvede.

I byen Cali i Colombia kan vold  eskalere fra nul til 100 på et splitsekund. Et aggres-
sivt skub er en invitation til en dødelig duel. Det er ikke som i Danmark. Til gen-
gæld er der ikke ret meget af den ligegyldige vold, man ser i nattelivet herhjem-
me – alt er liv eller død. I området, hvor jeg boede, var der en fyr, som tævede sin 
gravide kæreste. Da hendes broder opdagede det, kom de op at slås. Folk kom løben- 
de til for at skille dem ad. Jeg stod i en telefonboks og talte i telefon med en ven. 
Pludselig så jeg broderen til kæresten komme løbende forbi mig og ind i et hus. 
Da han kom ud igen, holdt han en revolver i sin højre hånd, en hjemmelavet ét-
skuds pistol, som er meget udbredt i det kvarter. Jeg nåede at sige til min ven: “Der 
kommer til at ske et mord lige om lidt” – så skød han sin søsters kæreste i hovedet. 
Panikken brød ud, alle løb, men af en eller anden grund forholdt jeg mig roligt. 
Måske fordi jeg vidste, at der ikke var flere skud i pistolen. Jeg gik ind i musikstu-
diet, der lå tre huse henne, og fortalte, hvad der var sket. Produceren løftede knap 
et øjenbryn. Han fortalte bare en joke om den afdøde, alle grinte, og så fortsatte 
de med at lave musik.

Oplevelsen af at se en mand blive skudt endte med at give mig en depression, 
og jeg droppede sociologistudiet og rejste hjem efter to år i Colombia. Dengang 
vidste jeg det ikke, men siden er det sket flere gange i mit liv: Jeg har en periode 
med et overforbrug af energi, et ustoppeligt drive, og så vågner jeg pludselig og 
føler mig helt tom – som folk, der kommer ned efter en narkorus. Når det sker, 
stikker jeg af. 

I DANMARK FANDT JEG sammen med Camilo igen. Vi skulle lave reggaeton 
(latinamerikansk dansemusik, red.), og jeg flyttede til København. I lejligheden, 
vi delte, var der praktisk talt kun et studie og to rum, hvor vi havde en madras 
hver. Jeg kaldte mig Gran Danés, den store dansker, indtil vi en dag var i studiet 
med Topgunn, der sagde: “Det er der ingen, der kan finde ud af at sige.” Så det 
blev til Grande.

Camilo & Grande var en succes. I 2015 havde vi et hit ved navn “Røgsignaler”, 
som vi spillede på natklubber i hele Danmark. Når jeg kom rundt i landet, troede 
alle, der ikke kendte mig, at jeg var latino. Vi tjente gode penge, men efter et par 
gode år valgte jeg at gå solo. Jeg blev signet på et pladeselskab som Grande, men 
lige da jeg skulle skrive under, besluttede jeg mig for, at jeg ville optræde under 
mit eget navn. Pludselig var der ingen, der anede, hvem jeg var, og ingen reage-
rede på min nye, mere dybsindige og introverte popmusik.

Jeg ramte et sort hul igen. En dag i november 2017 var jeg i studiet med min ven 
Linus (Ellesøe Ditzel, red.) – der i dag er min manager – som var med i et dj-kol-
lektiv. De spillede en slags afrotechno, skulle på turné i Ghana og ville lave en 
film, men mens vi sad der, fik de besked om, at deres kameramand ikke kunne tage 
med. Jeg havde selv lavet alle musikvideoerne til Camilo & Grande, så jeg sagde: 
“Hey, jeg tager med.” En uge senere stod jeg i Accra, Ghanas hovedstad.

Jeg havde skrevet nogle tekster over et afrobeat og tog et demobånd med. Jeg 
spillede det for mine venners booker, hun var vild med det og spurgte, om jeg 
ville varme op på deres turné. Det gik så godt, at vi hurtigt byttede plads, og jeg 
blev hovednavn. Da de andre rejste hjem, besluttede jeg mig for at blive og udgive 
min musik.

I Ghana ramte energien mig igen. Jeg kaldte mig Toby Tabu, lavede afrikansk 
popmusik og sang om meget af det samme som de lokale, ghanesiske popstjerner 
gjorde. Det skulle være så kommercielt som muligt. Jeg arbejdede hårdt og var på 
alle de radiostationer og tv-kanaler, jeg kunne komme i nærheden af – i Ghana er 
det stadig den måde, man for alvor kommer frem på. I en periode følte jeg, at jeg 
boede i en Uber, men det betalte sig: Jeg fik et hit med en ghanesisk artist, og jeg 
spillede live for 40 mio. seere. Fra den ene dag til den anden begyndte folk at gen-
kende mig på gaden.

Efter otte måneder vågnede jeg igen op med følelsen af at være fremmed. Jeg var 
tæt på et stort gennembrud, og jeg tænkte: “Hvis jeg når mit mål om at blive pop-
stjerne, vil alt blive godt.” Men i virkeligheden var det hårdt, og det hele begyndte 
at føles som en flugt. Jeg følte mig drænet for energi og tog hjem.

EGENTLIG HAVDE JEG droppet Tobias Rahim. Mit soloprojekt føltes som en 
hest, der var lidt for vild at ride på. Jeg kom hjem som næsten 30-årig og så mine 
venners liv få en retning. Men mit eget havde ingen. Jeg begyndte at lave musik-
videoer for andre, men der var noget i mig, som kaldte mig tilbage til musikken. 
Jeg tog i studiet igen og opdagede, at der stadig var dygtige producere, som ville 
arbejde med mig. Jeg var ikke færdig endnu.

Sidste år udgav jeg mit album “National Romantik 2021”. På det er et nummer 
ved navn “Jesus”. Det er en countrysang, hvor jeg synger “Jesus var perker”. Jeg er 
ekstremt drevet af min intuition, en dag dukkede sætningen bare op i mit hoved. 
Dels er det jo rigtigt, dels var det en elegant måde til at kommentere en debat, jeg 
længe har villet sige noget om uden at lave en “stop racisme”-sang. Men intuition 
har det hurtigt med at blive dræbt af frygt. Som når du går forbi en butik og ser 
en lyserød jakke, som du synes er virkelig flot, men siger til dig selv: “Den kan jeg 
ikke bære. Andre kan godt, men jeg kan ikke.” Der gik fire-fem måneder, inden jeg 
turde sende sangen til min manager. Den endte med at skaffe mig en pladekon-
trakt med Sony. 

På albumcoveret står jeg i lyserød silkeblazer, moustache og bar mave. Jeg er 
fascineret af gamle homokalendere med olieindsmurte overkroppe og cowboy-
hatte. Og jeg er vild med gamle salsaalbum. Det er på én gang meget maskulint og 
feminint. Men jeg tænker ikke så meget over det, jeg gør det bare, fordi jeg synes, 
det er sjovt.

Jeg oplever, at den heteroseksuelle mand er enormt låst. Han er kørt fast. Den 
kvindelige identitet har udviklet sig ekstremt meget, den homoseksuelle identitet 
har udviklet sig ekstremt meget, og begge har skabt bølger inden for kunst, mode, 
kultur og forretning. Men manden har ikke fulgt med, han er ikke blevet frigjort, 
og derfor kommer han let til at hade de andres frigørelse. Fordi han ikke selv turde 
sætte sig fri.

Det handler om at danse grimt, fordi det er rart. Og om at turde at blive ved, når 
du opdager, at de andre kigger mærkeligt på dig. For mig er det en af de største 
kunstarter i livet. I bund og grund tror jeg, at den heteroseksuelle mand er bange 
for at blive kaldt bøsse. Men den frygt har jeg smidt. Og spørgsmålet er, om jeg 
nogensinde har haft den.

Jeg har lige haft en af mine energiske perioder. Det sidste halve år har jeg været 
enormt aktiv. Men denne gang stikker jeg ikke af. Det er blevet en del af missio-
nen, en kamp med mig selv. Denne gang holder jeg ved.

Tobias Rahim
 

• Født 1989. Opvokset i Aarhus, søn af en dansk mor og en kurdisk far.
• Har været musiker i både Danmark, Colombia og Ghana. • Debuterede herhjemme i 2012 som en  

del af reggaeton-duoen Camilo & Grande sammen med Camilo Fernandez. Deres mest kendte nummer 
“Røgsignaler” med rapperen Klumben fra 2015 er blevet afspillet næsten seks mio. gange på Spotify.
• Rejste i 2017 til Ghana og udgav musik under navnet Tony Tabu. Optrådte bl.a. på landsdækkende 

ghanesisk tv og til festivaler som Tidal Festival i Accra og Ghana Music Week i London. Musikvideoen 
til singlen “Ghana Lady” er blevet vist knap en mio. gange på Youtube.

• Albumdebuterede under eget navn med “National Romantik 2021” i oktober 2020. Har tidligere 
udgivet en ep som Tobias Rahim i 2017. 12. februar udgiver han sin nye single “Stimulanser”,  

og i maj spiller han koncerter i Store Vega i København og på Train i Aarhus.

“Fotograf Petra Kleis tog engang et 
nøgenbillede af mig med slørede kønsdele. 
Da hun delte det, skrev en mand: “Det 
der er bare narcissisme.” Og så anmeldte 
han billedet til Instagram. Jeg fik lavet ti 
eksemplarer i to meters højde og solgte 
dem til mine koncerter. Bagpå skrev 
jeg små digte: “Vi sælger alle os selv til 
kapitalismen. Det her er i sin rene form.””


