
Pornogangster gør op med misbrug af kvinder 
Den sønderjyske rapper tager kvindernes parti i nye grafittiværker. 

Af  Birgitte Kjær  

Rapper, kunstner og forfatter Lars Jensen, der er bedre kendt som L:Ron:Harald går nye 
veje.  
 
L:Ron:Harald debuterede med albummet 'Pornogangster' i 1998, hvor nummeret 'Mæ å 
Min Kadett' rappet på sønderjysk blev en landeplage.  
 
Og teksterne udpenslede godt og grundigt, hvordan rapperen kunne have sex på 
alverdens måder med døtre, søstre, mødre og 'sække'.  
 
Og det i grove og kvindefornedrende termer.  
 
Nu, 12 år senere, udstiller manden, der gerne kalder sig 'E Fisseminister' en række 
grafittiværker på et Vesterbrogalleri, hvor han tager kvindernes parti.  
 

Mod seksuelle overgreb 
Her tager han afstand til udnyttelse af kvinder og seksuelle overgreb, f.eks. går 
antivoldtægteslogannet 'No Means No' igen i flere af de i alt 25 udstillede værker.  
 

10. feb 2010 kl. 11:52

 
L Ron Harald på Skanderborg Festival 1999.
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Men går de nye budskaber ikke stik mod alt, hvad han ellers står for?  
 
»Det kan man godt sige, hvis man tager alt det, jeg har rappet om bogstaveligt. Men 
sådan har jeg aldrig ment det. Min musik har været en kærlig, men dybt sarkastisk måde 
at tage pis på hiphop-attituden og al dens selviscenesættelse«, siger L:Ron:Harald.  
 
»Det er ligesom en familiefar, der godt kan sidde og dyrke mandehørn i fodboldklubben «.  
 
Pisset af 
Kunstneren slår fast, at de budskaber, man kan opleve på udstillingen, afspejler hans 
sande overbevisning og holdning til kvindekønnet.  
 
»Jeg er led ved at høre om voldtægter og mishandling om kvinder. Da jeg boede i Århus, 
blev jeg meget påvirket af den brutale voldtægt af en kvinde i Botanisk Have. Ikke nok 
med, at voldtægtsmanden tog hendes værdighed - efter voldtægten jog han en trærod op i 
offerets underliv og ødelagde hende rent fysisk. Det har virkelig pisset mig af «.  
 
Som en reaktion har han nu malet en serie billeder på store vejskilte, hvor kvinder 
forsvarer sig på ganske rabiat vis under parolen 'Waffen für die Frauen'.  
 
»Det er et udtryk, jeg har haft i hovedet, mens jeg malede. Det stammer fra en 
punkgruppe, jeg engang hørte på en tur til Hamburg, og det er blevet billedseriens røde 
tråd«.  
 
Hemmelig provokation 
Det mest provokerende værk på udstillingen, er så voldsomt, at L:Ron:Harald ikke vil 
afsløre motivet forud for ferniseringen.  
 
»Jeg kan sige så meget, at det er et værk, som overskrider og sammenblander seksualitet 
og religion. Og sammenkædningen af det religiøse og det afvigende seksuelle vil nok vil 
pisse folk af. Men det er ikke en tom provokation. Jeg vil til enhver tid gerne forklare, 
hvorfor jeg har malet, som jeg har«.  
 
L:Ron:Harald vil selv være til stede ved ferniseringen og klar til at diskutere med alle 
fremmødte 19. februar kl. 17-21.  
 
De udstillede værker koster fra 4-10.000 kr.  
 
L:Ron:Harald Sønderjysk rapper, forfatter og grafittikunstner  

Udstillede også hos grafittigalleriet i 2008  

Arbejder på at udgive et 'greatest hit' -album i 2010  

Arbejder sammen med sin ny musikalske makker MC Svend Bent på 
nyt materiale.  

Giver koncert i Odense i forsommeren.  
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