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Billies musik afspejler nutiden perfekt. Hun ser 

sig ikke tilbage, men hun efterligner heller ikke 

nye kunstnere – hendes lyd er helt unik. Hun 

indfanger den snigende følelse af angst, der 

gennemsyrer verden i dag, og kanaliserer den 

ud gennem sin mørke, syrede, helt hypnotiske og 

underligt opløftende musik. Det er fuldstændig 

vildt, at Billie ikke engang er fyldt 20 år endnu. 

Folk har brugt så mange forskellige ord til at 

beskrive Billie, siden hun dukkede op på den internationale musikscene i 2015 – på mystisk, 

magisk vis og uden varsel. Alle ordene er rigtige. Og forkerte. For ingen af dem betyder noget. 

Billie er Billie.

Billie har lært os, at det eneste, der virkelig betyder noget, er at være præcis den, man 

selv vil være. Både fans og anmeldere roser Billie for hendes autenticitet, hendes tiltro til sin 

egen kreative vision og hendes store selvsikkerhed. Hun følger ikke reglerne – heller ikke sine 

egne. Selv de rigtig store rocknavne bakker op om Billie og beskriver hende som en moderne 

rebel, der gør oprør mod alt og ingenting. ”Jeg kan se, at mine egne døtre er midt i den 

samme revolution, som jeg gennemgik, da jeg var på deres alder,” siger Dave Grohl, Nirvanas 

legendariske trommeslager og forsanger for Foo Fighters. ”De finder sig selv gennem hendes 

musik.” Radioheads forsanger, Thom Yorke, er enig. ”Du er den eneste, der laver noget … 

interessant lige nu,” sagde han til Billie. Finneas, Billies bror, har senere beskrevet den 

kommentar som ”det sejeste, nogen nogensinde har sagt til dig”. Og det er ikke bare sejt – det 

er fuldstændig rigtigt.

Uanset hvilken genre hun arbejder med, har Billies musik altid et syret, fragmenteret og 

dystert twist. Hendes posede tøjstil er ”hendes måde at give fingeren til den overseksualiserede 

teenagepop” – eller måske er det bare lige det, Billie kan lide at have på. Og det kan godt 

være, at Billie Eilish er anderledes end alle andre popstjerner på planeten, men hun er 

totalt på bølgelængde med sine fans. De forstår hinanden. Hun taler deres sprog, og hun er 

nærværende. Det er Billie Eilish-paradokset. Hun er en rebelsk antihelt, men alligevel er hun 

også den bedste rollemodel. Billie tager ikke stoffer, hun drikker ikke, hun seksualiserer ikke 

sin kunst eller sin krop, og hun lægger ikke skjul på kærligheden til sin familie. Hun bekymrer 

sig om sine fans, men hun prøver også at forskrække og chokere dem. Hun ser skræmmende 

ud, men alligevel bliver hun stadig nødt til at hoppe det sidste stykke hen til sengen, ”hvis nu 

der er et monster under sengen, der vil spise hende”. Billie har erobret musikindustrien ved 

at gøre alt det, hun ikke skal gøre, hvilket paradoksalt nok er blevet den nye norm. Men mere 

end noget andet kan Billies succes opsummeres med én simpel sætning: Billie er Billie. Hun 

gør lige, hvad hun vil, på sin helt egen måde. Og ingen tør kigge væk. 

”BILLIE TALER IND 
I NOGET AF DEN 
ISOLATION, DEN 
SOCIALE ANGST OG 
GLOBALE ANGST, 
DER GENNEMSYRER 
ALLE LIGE NU OG 
FARVER MÅDEN, 
VI SER VERDEN PÅ. 
HENDES TEKSTER OG 
IDÉER ER SÅ UNIKKE 
OG SÅ KREATIVE OG 
SÅ GENIALE, MEN 
HUN ER OGSÅ STADIG 
TEENAGER, OG HUN 
PRØVER IKKE PÅ AT 
VÆRE NOGET, HUN 
IKKE ER.” ZANE LOWE

BILLIE EILISH ER, KORT SAGT, LYDEN  

AF NUET. HENDES MUSIK LYDER 

PRÆCIS, SOM MAN VILLE FORVENTE 

AF DET ÅRTI, VI HAR TAGET HUL PÅ – 

MED ALLE DE SVAGHEDER, FEJL OG 

BEKYMRINGER, DER FØLGER MED.

INDLEDNING
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DA BILLIE EILISH INDSPILLEDE VOKALEN TIL SIN BRORS SMUKKE POPBALLADE ”OCEAN EYES”,  

HAVDE HUN INGEN ANELSE OM, HVOR MEGET OPMÆRKSOMHED HUN VILLE TILTRÆKKE SIG. NU, FEM 

ÅR SENERE, TRANSCENDERER BILLIES MUSIK BÅDE GENRE, ALDER OG MUSIKSMAG. HUN STÅR LIGE PÅ 

GRÆNSEN TIL AT BLIVE EN AF POPKULTURENS STØRSTE IKONER – DEN PERFEKTE SPEJLING AF EN  

MØRK, FORSKRUET TID. MEN UANSET HVOR HØJT 

BILLIE FLYVER I POPPENS VERDEN, VIL HUN ALTID 

HOLDE FØDDERNE SOLIDT PLANTET PÅ JORDEN. 

”DET ER HER, JEG STAMMER FRA …” 

Et kærligt 
  hjem

Kapitel et:

Billie har formået at holde fast i sig selv gennem hele sin rejse 

fra ukendt 14-årig til verdensomspændende kendt og elsket 

kulturikon. Selv anmelderne er enige med hendes fans: Hun 

er den ægte vare. 

Inden Billie blev født, kæmpede hendes forældre, Maggie 

Baird og Patrick O’Connell, med at få pengene til at slå til. 

På det tidspunkt var de begge ”arbejdsløse” skuespillere og 

musikere og boede i Highland Park, en af Los Angeles’ mere 

slidte bydele. ”Folk har en virkelig mærkelig forestilling om 

min barndom, og jeg tror, det er, fordi jeg er en pige, er fra Los 

Angeles og er kunstner,” siger Billie om sin opvækst. ”Folk 

tror automatisk, man er fra Beverly Hills. Slet ikke. Highland 

Park er blevet populært nu, men sådan var det ikke, da jeg var 

barn. Jeg kunne ikke gå udenfor, når det var mørkt, fordi det 

var for farligt … der var pistolskud – meget ofte.”

Da Billie blev født i december 2001, havde hendes forældre 

haft forskellige små roller i nogle populære amerikanske 

tv-shows som for eksempel Friends (Venner), Curb Your 

Enthusiasm og The West Wing. Både Maggie og Patrick var 

anerkendte skuespillere – Maggie var endda medlem af 

den populære komikergruppe The Groundlings med Will 

Ferrell, og hun underviste komikeren Melissa McCarthy i 

improvisationsteater – men man kan ikke betale regninger 

OVENFOR: Billie i tøj fra American Outfitters  
til Teen Vogue Young Hollywood Gala,  
23. september 2016.

MODSATTE SIDE: Billies barndomsby set fra 
oven – Highland Park, Los Angeles.



* 10 * * 11 *

med respekt. ”Vi havde slet ingen penge, da jeg var barn, vi 

var fattige. Jeg havde ét par sko og en enkelt trøje,” husker 

Billie. Berømmelsen ventede altid lige om hjørnet for Maggie 

og Patrick, men i slutningen af 90’erne besluttede parret at 

sætte skuespillerdrømmen på pause og dedikere deres liv til at 

blive de bedste forældre, de kunne. 

Maggie og Patrick fyldte huset med musik, lyd og farver. 

Og meget få regler. De boede i et lillebitte hus med kun to 

værelser. Maggie og Patrick sov på en sovesofa i stuen, så 

Finneas og Billie kunne få hvert sit værelse. Til trods for husets 

lille størrelse havde familien hele tre klaverer, ét til hvert rum. 

”Hele min familie er meget musikalsk,” siger Billie. ”Min 

bror og min mor skriver begge sange, og min far har altid 

spillet klaver og ukulele. Da vi var små, lavede min far altid 

CD’er til os med alle mulige kunstnere lige fra The Beatles til 

Avril Lavigne. Det lærte vi meget af.” Og familien havde virkelig 

ikke ret mange regler. ”Der var sådan en uskreven regel om, at 

man aldrig måtte sende nogen i seng, hvis de spillede musik,” 

siger Maggie, Billies mor. ”Musik var vigtigere end alt andet.”

Det lille hjem var altid fuld af musik, og familien var tættere end 

de fleste. Billie og hendes storebror, den fire år ældre Finneas, 

udviklede en helt særlig musikalsk kemi sammen fra hvert sit 

værelse, og det blev grundlaget for deres fremtidige succes 

med sangskrivning. Ud over at være dedikerede til familiens 

musikalske udvikling mente Billies forældre, at det ville være 

bedst at undervise børnene derhjemme. Billie var nemlig ”et 

sensitivt barn med alvorlig separationsangst” – en angst, der 

senere udviklede sig til andre former for psykiske udfordringer, 

efterhånden som hun blev teenager. Billie sov i sine forældres 

seng, til hun var ti år gammel. ”Hun var sammen med mindst én 

af os døgnet rundt,” siger Patrick. ”Begge børn var udfordrende, 

men på forskellige måder,” siger Maggie. ”Finneas var slem, 

men han havde det selv rigtig dårligt, så man fik ondt af ham. 

Billie nød bare at plage os. Hun havde ingen sympati. Hun sagde 

ting som:  ’Græder du? Hvor er du svag.’” ”Jeg var forfærdelig,” 

siger Billie. ”Mit mål var at få folk til at skrige.” Børnene blev 

undervist derhjemme, så familien havde meget tid sammen, 

og Billie og Finneas fik mulighed for at dykke ned i det, de 

virkelig elskede, og som de havde interesseret sig for lige siden 

børnehaven: sang, dans og musik. ”Jeg er altid blevet undervist 

derhjemme,” siger Billie. ”I stedet for at blive tvunget til at lære 

ting i skolen, jeg ikke skulle bruge i virkeligheden, så kunne jeg 

bare lære om alle de ting, jeg syntes var spændende. Med alt 

det, der sker med min musik lige nu, er det virkelig godt, jeg 

bare kan få undervisning hjemmefra.” Hvor Finneas kastede 

sig over klaver og guitar, var Billies første kreative udtryksform 

mere ovre i ballet, step, jazzdans, hiphop og moderne dans. Og 

det var hendes forkærlighed for dans, der førte til, at hun blev 

sanger. ”Jeg dansede virkelig længe, jeg burde stadig danse, 

men jeg fik en skade, så det gør jeg ikke længere,” siger Billie. 

”Jeg troede, jeg skulle danse hele mit liv. Jeg dansede 11 timer 

om ugen, lavede opvisninger og det hele. Jeg mener, jeg har 

altid troet, jeg skulle være danser, og det er jeg jo også lidt, for 

jeg danser, når jeg er på scenen, og jeg danser i videoer, og jeg 

vil gerne have baggrundsdansere på et tidspunkt. Jeg har aldrig 

rigtig overvejet at få et ’arbejde’-arbejde.” 

”JEG HAR ALTID ELSKET AT 
OPTRÆDE, JEG HAR SUNGET 
OG SKREVET SANGE FOR 
MIG SELV HELE MIT LIV. JEG 
HAVDE ALDRIG FORESTILLET 
MIG, AT JEG KUNNE FÅ EN 
KARRIERE SOM MUSIKER.”

1. ”Bad Guy” 2. ”Lovely” (with Khalid)
3. ”When the Party’s Over” 4. ”Bellyache”

5. ”Bury a Friend” 6. ”Ocean Eyes”
7. ”Idontwannabeyouanymore”

8. ”You Should See Me in a Crown”
9. ”All the good Girls Go to Hell”

10. ”My Boy”

 Billies YouTube- 
top-10 

”DEN ENESTE GRUND TIL, 
AT JEG GØR DET HER, ER, 
FORDI MINE FORÆLDRE 
IKKE HAR TVUNGET MIG 
UD I DET. HVIS DE HAVDE 
SAGT:  ’HER ER EN GUITAR, 
HER ER EN MIKROFON – 
KOM SÅ, SYNG OG SKRIV,’ 
SÅ VILLE JEG NOK BARE 
HAVE SAGT:  ’HEJ, HEJ! 
JEG GÅR UD OG TAGER 
STOFFER.’”

OVENFOR: Et af Billies sjældne smil på 
vej til Teen Vogue Young Hollywood Gala, 
23. september 2016.
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Billie dansede i flere år. Hun kom endda med i en dansegruppe og 

gik til konkurrencer. ”Det var der, jeg var allermest usikker på mig 

selv,” siger hun og husker tilbage. ”Og jeg har aldrig følt mig tilpas 

i de der småbitte danseoutfits. Jeg var altid bekymret for, hvordan 

jeg så ud. Det var nok den tid, hvor jeg hadede min krop allermest. 

Jeg kunne slet ikke se mig selv i spejlet.”

Så en dag blev Billies drøm om at blive professionel danser 

bogstaveligt talt knust. ”Jeg var til hiphop-undervisning med 

alle de bedste elever, det var på allerhøjeste niveau, da jeg fik en 

hofteskade.” På grund af den skade måtte hun opgive elitedansen 

for altid. Det knuste hende fuldstændigt. Hun var 11 år gammel. 

”Jeg tror, det var der, min depression startede,” siger Billie. ”Jeg 

faldt ned i et hul. Jeg havde en periode, hvor jeg var selvskadende. 

Jeg følte, at jeg fortjente smerten.”

Billie var hjemsøgt af den smerte, sorg og frustration, som 

hofteskaden bragte med sig. Med hjælp fra terapi og familie 

begyndte hun at kanalisere sin angst ud gennem sangtekster. 

Hun skrev sine smertefulde tanker ned og bragte dem til live med 

musik. ”Jeg havde alt det her rod i hovedet, og jeg ville bare have 

det ud,” siger Billie. ”Så jeg skrev mine tanker og følelser ned og 

lavede dem til sange. Der var ikke noget:  ’Nu vil jeg skrive en 

sang.’ Jeg gjorde det bare.” Finneas, der selv var ved at udvikle 

sig til en dygtig komponist og sangskriver samtidig med Billie, 

var imponeret over sin søsters bedrifter, selvom mainstream-pop 

ikke ligefrem var familiens foretrukne genre. 

Selvom Billie aldrig rigtig havde tænkt sig at blive sanger, så 

havde hun altid elsket at synge. ”Jeg sang endda, da jeg blev 

født,” joker hun. ”Jeg sang og larmede altid, råbte altid, hørte altid 

musik. Nogle gange tyssede folk på mig – jeg larmede virkelig 

meget. Det gør jeg stadig.”

For at sikre sig, at Billie kunne bruge sin musikalske energi 

på noget konstruktivt, meldte Maggie og Patrick hende ind i Los 

Angeles Children’s Chorus. Det var her, hun udviklede sin nu så 

berømte stemme. Og hun lærte, hvordan hun skulle bruge den. 

”Jeg har været med i Los Angeles Children’s Chorus, siden jeg 

var otte. Jeg har nærmest lært alt fra det kor. Det har virkelig 

været godt for min teknik. Jeg har lært alt om de forskellige typer 

af klassisk musik, og hvor smukt det kan være. Jeg begyndte at 

skrive sange, da jeg var 11, fordi det er en god måde at udtrykke 

følelser på. Det hjalp også virkelig meget at lære, hvordan man 

spiller sange – nu kan jeg som regel regne det ud selv. På grund af 

koret ved jeg, hvordan jeg beskytter min stemme. Nogle kunstnere 

ødelægger deres stemme, fordi de ikke ved bedre.”

”DET ENESTE, JEG 
HAR ØNSKET MIG, ER 
AT STÅ PÅ EN SCENE 
OG HØRE PUBLIKUM 
JUBLE.”

OVENFOR: Billie crasher premieren på 
”Everything Everything”, 6. maj 2017. 
”Ocean Eyes” er med på filmens 
soundtrack.


