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En kväll med Ratking
Det trånga rummet längst bak på 
Free Candy, en nattklubb på Atlantic 
Avenue i Brooklyn, håller på att fyl-
las. Här sitter bland andra Salomon 
Faye, en ung rappare från Harlem; YC 
the Cynic, en rappare i stora glasögon 
och en spräcklig röd skjorta; MC Joha, 
en stor, skallig figur från Dominikan-
ska republiken; Hoffa, en trettioårig 
rappare från Brooklyn som fortfa-
rande marknadsför sin musik genom 
att kränga brända CD-skivor på stan; 
Denzel Curry, en liten, energisk rap-
pare från Miami. I en soffa i hörnet 
hittar vi kvällens huvudattraktion, de 

tre medlemmarna i Ratking från 
Manhattan: rapparna Hak och Wiki 
samt producenten Eric Adiele (även 
känd som Sporting Life). Klockan är 
bara sju, fem timmar återstår tills Rat-
king ska stå på scen. Hak rullar en 
joint med frånvarande precision. Alla 
pratar i munnen på varandra, utom 
Wiki som koncentrerar sig på den 
intervju som det är meningen att vi 
ska göra. 

Jag berömmer Wiki för hans unika 
rapstil – han har ett tajt, oförutsägbart 
flow, där snabba battle-rim varvas 
med gutturala läten; ett flow som 

ibland tycks ställa beatet på ända då 
en punchline plötsligt landar mitt i en 
rad… Kanske är frånvarande precision 
en bättre beskrivning av Wikis flow 
än Haks spliffrullarfärdigheter. Wiki 
protesterar.

– Jag tycker att jag är en ganska 
ordinär rappare, men när jag är med 
Eric och Hak faller allting på plats. 
Tillsammans lyckas vi skapa musik 
som låter helt ny, men som ändå går 
att relatera till.

Wiki har rätt i att Ratkings sound 
befinner sig mitt emellan den gamla 
skolan och vad gruppens medlemmar 

kallar »some next shit«. Internethiten 
»Wikispeaks«, från 2012 års debut-EP 
»Wiki93«, inleds med en uppklippt, 
vinylsamplad loop över vilken Hak 
rabblar en mässande dikt. När beatet 
sätter i gång och Wiki börjar rappa 
med sitt släpiga New York-uttal är det 
som om vi var tillbaka på nittiotalet 
och DJ Premiers glansdagar. Lös-
ryckta soulsamplingar, vaga orglar 
och korta toner som påminner om 
tågtutor som försvinner i fjärran – allt 
bildar tillsammans bakgrund till 
Wikis hyperrealitiska historier om 
innerstadsliv:
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»Take the train everyday, it’s like a 
break from the pain, 
Subway cars keep my heart at bay
Single ride paid, they start to raise
I go under, I gotta tell you I ain’t got 
the change«

Den givne men anspråkslöse ledaren 
av Ratking är nittonårige Wiki, vars 
dopnamn Patrick Morales reflekterar 
hans irländsk-puertoricanska rötter 
(en »mick-spic mix« som han kallar 
sig själv i låten »Piece of Shit«). Han 
har kort lockigt hår och pigga ögon. I 
kväll är han på gott humör, uppmärk-

sam på allt som händer runt omkring 
honom. Han kommenterar något 
skämt som sagts på andra sidan 
rummet, samtidigt som han lyssnar 
på mina frågor med artigt intresse. 

Eric Adiele är affärsmannen; ett 
decennium äldre än resten av Rat-
king står han ut som den vuxne, 
alltid prydligt klädd, i kväll i svarta 
chinos och en quiltad jägarjacka. 
Han är den som kommer ihåg att 
kolla bandets gemensamma mejl-
korg.

Hak, en MC vars rapteknik liknar 
en mässande sång, är svårare att få 

grepp om. Han framstår som den 
tonåring han är, en vacker, lång pojke 
med korta dreadlocks som det är 
svårt att föreställa sig någonsin vara 
osäker eller oroad över någonting. 
När jag frågar om hans riktiga namn 
skakar han bara av sig frågan med 
ett lurigt leende och säger att han 
inte känner för att svara just nu. En 
internetsökning avslöjar att han 
heter Hakeem Lewis och är nitton år 
gammal.

Då jag befinner mig i samma rum 
som Ratking kan jag nästan ta på 
känslan av att denna rapgrupp kom-
mer att bli »nästa stora grej« – vad nu 
det betyder i dagens fragmenterade 
och pungslagna musikindustri. Rat-
kings kommande debutalbum »So It 
Goes«, som gästas av bland andra 
Salomon Faye och den brittiske 
singer-songwritern King Krule, lär 
bli en snackis då det släpps senare i 
vår. »I feel like Jay-Z in ’96/I feel like 
ODB in ’93«, rappar Wiki i »Wikis-
peaks«, och detta verkar vara den 
allmänna uppfattningen bland Rat-
kings fans. Till och med papperstid-
ningarna hänger med i hajpen: Car-
men Hall, en barndomsvän till Wiki 
och Hak, berättar för mig att New 
York Times en gång ringde henne 
och sökte Ratking, vars medlemmar 
inte orkade lyfta på luren ens för en 
av USA:s största dagstidningar. Vare 
sig ett resultat av lättja eller genuin 
förvirring är detta en attityd som 
självklart hjälper till att skapa en 
efterfrågan. Men kanske är detta 
också det främsta hindret mellan 
Ratking och bred framgång. 

Ratkings brist på organisation är, 
enligt Wiki, »definitivt mer en svag-
het än en styrka«. Men problemet är 
inte arbetsmoralen.

– När vi spelade in vårt album 
jobbade vi varje dag i veckor utan 
paus. Men när vi är klara, eller när vi 
kommer hem från en turné, tar vi det 
lugnt. På scen gillar jag att vara tajt 
och ha kontroll, men ibland gör bris-
ten på förberedelse att vi tvingas gå 
utanför den givna mallen. Det kan ta 
vår musik i intressanta riktningar.

Hak stämmer in:
– Vi har spelat några av våra bästa 

konserter utan att ha repat alls. 
När klockan är tio pågår en cypher 

mellan rapparna i rummet, i vilken 
den som avslutat sin freestyle-vers 
pekar ut den som ska framträda 
härnäst. Wiki deltar inte. I stället 
smuttar han på vodka som han hällt i 
en mjuk plastflaska och sköljer ned 
med energidryck. När någon rimmar  
»Go see Mos Def« med »All the hoes 
left« faller han ned på golvet och 
vrider sig av skratt, och visar samti-
digt sin överkäke som efter ett slags-
mål på The Lower East Side saknar 
tre framtänder. Eric ler tyst där han 
betraktar det som utspelar sig från 
sin plats i hörnet.

På många sätt är Ratking ett punk-
band, ett gäng unga människor som 
spelar innerstadsmusik för andra 
unga. Erics beat är stökiga och disso-
nanta, och överraskar ibland genom 
att tvärt byta karaktär från det klas-
siska ljudet av samplade orglar till 

skrikande, upphackade synthar. Det 
är talande att varken bandet eller 
dess fans verkar göra någon skillnad 
mellan hiphop och hardcorepunk. 
Vid en annan spelning en månad 
tidigare delade Ratking scen med två 
hard-coreband, och energin på scen 
var oförändrad mellan de olika ak-
terna. Ratking blev till och med förä-
rade en liten men energisk moshpit.

– Hell yeah, hiphop och hardcore 
fungerar tillsammans, säger Hak. 
När jag ser en hardcoresångare 
spotta en vers är det exakt samma 
sak som när en rappare gör det. 

Klockan hinner bli två innan Rat-
kings spelning äntligen börjar. Bara 
ett dussin människor återstår på det 
dansgolv som en timme tidigare varit 
helt fullpackat. Vissa sitter i soffor 
längs väggarna, för trötta för att stå 
upp. 

Showen som Ratking ger får det att 
verka som om de skulle ha ansträngt 
sig lika hårt även om rummet hade 
varit helt tomt. Innan den andra låten 
är slut har Wiki slagit sig själv blodig 
med mikrofonen. Han klampar över 
scengolvet – i blå Puerto Rico-tröja, 
stora jeans och gymnastikskor från 
Puma – med en tjock droppe blod 
sipprandes från pannan. »Cute kid, 
tooth hit, lose it, now I’m putrid«, 
rappar han. När beatet blir tyngre 
hoppar han ursinnigt upp och ner 
som om han försökte göra hål i sce-
nen, medan hans ögon rullar bakåt, 
in i hans blodiga ansikte. »Truth is, 
toothless, zooted/care, who could give 
two shits?« 

När jag betraktar uppträdandet 
inser jag att det kanske är orättvist 
att beskriva gruppen som oorganise-
rad. Det som slår mig som brist på 
struktur är egentligen en brist på 
ängslighet, ett ointresse av själv-
marknadsföring. 

Till skillnad från de flesta unga 
amerikanska rappare, som sätter 
värde i entreprenörskap och skapan-
det av personliga varumärken, ver-
kar Ratking ha beslutat sig för att 
lämna snacket åt andra. Gruppens 
ungdom, talang och kaotiska live-
spelningar verkar räcka för att få folk 
att prata om dem. 

Mot slutet av konserten får jag syn 
på Hoffa, Brooklyn-rapparen med 
jackfickorna fyllda av CD-R-skivor. 
Han står stilla vid sidan, med ögonen 
fixerade vid Wikis suddiga konturer 
på scen, till synes djupt försjunken i 
tankar. Sällan ser man en så tydlig 
generationsklyfta. Jämte Ratkings 
oansträngda och primala energi 
framstår Hoffa lika stel och gammal 
som en hög skelettdelar, och kanske 
är det också så han känner sig då han 
stirrar på det nya hoppet inom New 
York-hiphop. Man förstår honom, för 
det finns något hos Ratking som 
skakar om. Det är den där kvaliteten, 
den som får det mesta de gör att 
framstå som en frisk fläkt och allting 
runt dem som slött och förlegat i 
jämförelse.

anton barcelo

ratkingS debutalbum »so it goes« (xl/
playground) släpps 7 april.

Ratking (från vänster): Hak, 
Wiki och Sporting Life.


