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Takk. 
 

Først og fremst vil jeg benytte anledningen til å takke min veileder Ola Nordenfors. Din 

kunnskap har vært en uvurderlig faktor i arbeidet med denne oppgaven. Takk til alle dyktige 

forelesere jeg har hatt æren av å lære noe fra i disse to årene på Uppsala Universitet. Jeg vil 

også takke medstudenter, særlig Joanna, Sara, Denice, Varol og Katla for kaffepauser, 

samtaler og råd. Den største takken rettes imidlertid til mamma og pappa. Uten dere hadde 

denne masteroppgaven aldri sett dagens lys.  

 

Jeg vil også takke utøvere i det skandinaviske hiphop-miljøet for at dere hver dag skaper mer 

av den musikken som jeg og mange andre elsker mest, for å myrde beats, utfordre lyrikken og 

bidra med noen av de mest velformulerte ordspillene og spennende tekstene i musikkbransjen.   

 

Til sist vil eg takke meg sjøl.  
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1.0 VI SKRIVER OM VÅR VIRKELIGHET, FORDI DA BLIR DET SANNEST 

 

 

1.1 Innledning, bakgrunn og motivasjon 

 

Oppgavens anliggende er konsentrert omkring norsk og svensk hiphop, som de seneste to 

tiårene har opplevd en markant økning i popularitet. Oppgavens metodologiske strategi er å 

eksponere diskurser som kan dreie seg om konstruksjoner av kulturell identitet og performativ 

biografisme uttrykt gjennom den lyriske uttrykksformen hiphop. Noe av det mest interessante 

med hiphop er hvor personlig utleverende, grove, provokative og ”harde” de fleste rappere 

fremstår lyrisk. Veldig lite havner i skyggen når rapperens personlige sannhet skal frem – 

koste hva det koste vil. Selv når det rappes om såre og ømme tema, gjøres det ofte med en 

hardhet, en råskap som jeg enda ikke har lyktes finne i noen annen musikk. Ingen annen 

musikksjanger har blitt utsatt for like mye sensurering som hiphop. Man tjener imidlertid på å 

diskutere raptekster i et større perspektiv; kulturelle klasseforskjeller, tekstforståelse, litterær 

kvalitet og andre spørsmål som gir ytterligere forståelse av sjangeren. Kompleksitet og 

tekstanalyse blir viktig i min oppgave, uten at det trenger å bety at den noen ganger 

berettigede kritikken mot raptekster skal avskrives.       

  En klar motivasjon for oppgavevalget er hiphopens inntog i populærkulturen. Der hiphop 

før ble sett mer eller mindre synonymt med hærverk, kriminalitet, narkotika og 

ungdomsopprør, ser vi per i dag en økende aksept for hiphopen og dens utøvere. I både 

Sverige og Norge er mange rappere også sentrale kulturpersonligheter, rap er mer populært og 

godtatt enn vi noensinne har sett tidligere. Mange vil hevde at hiphop i dag er en helt stueren 

del av populærkulturen, men det skal også nevnes at mange raptekster fortsatt skaper både 

debatt, avsmak, populærkulturell interessekonflikt og hodebry for foreldre med hiphop-

interesserte barn. De fleste rappere har en god blanding av låter, hvor enkelte fremstår som 

nokså stuerene og uskyldige, men man skal sjelden lete lenge i et album før man også finner 

den rake motsetningen.           

      Historisk sett er hiphopen blitt referert til og behandlet som subkultur. Det er vanskelig å 

være uenig i at hiphop på mange måter er en subkultur, men i Skandinavia 2018 finnes det 

definitivt også rappere som kan betegnes både som populærkulturelle og mainstream. Med 

dette tenker jeg blant annet på rappere som for eksempel Envy og LidoLido, som uttrykker en 

positivitet man sjelden har sett i hiphop tidligere. Oppslagsverket Store Norske Leksikon, 
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SNL, beskriver subkultur som en ”delkultur, kulturform som er en avart av en annen og 

videre utbredt kultur”.1 Faktum er imidlertid at hiphop fremstår å være en avart av opp til 

flere kulturelle tradisjoner, og at distansen mellom tonen, det tematiske og det generelle 

uttrykket til ulike rappere er enormt stor. Samtidig som hiphop helt klart er mindre uglesett nå 

enn tidligere, står fortsatt ”underground” og ”badass”-elementene sterkt, og fremstår som to 

av de viktigste elementene for mange etablerte rappere. Det hersker imidlertid liten tvil om at 

den etablerte, skandinaviske musikkbransjen omfavner hiphop. I Norge har bergensrapperen 

Lars Vaular mottatt den kanskje mest prestisjetunge prisen en norsk låtskriver kan få, da han 

vant Spellmann for årets tekstforfatter i 2011. Noen navn som tidligere har mottatt prisen er 

Odd Børretzen, Kjartan Kristiansen og Erik F. Hansen. Også den norske hiphop-duoen Karpe 

har vært nominert til samme pris. I tillegg ble Side Brok med teksten ”Setra” inkludert 

sammen med Tarjei Vesaas og Jan Erik Vold på eksamen i Nordisk ved NTNU i 2005, 

hvilket resulterte i både medieoppslag og kulturdebatt.2 Så tidlig som i 1999 fikk også den 

svenske rapperen Petter så mye som tre priser på Grammis (den svenske motsvarigheten til 

amerikanske Grammy): Årets texförfattare, årets rock/pop (mannlig) og årets nykomling. 

      Akademia må til enhver pris ta hensyn til, granske, kritisere, stille spørsmål ved og 

behandle de kulturelle strømninger og tilhørende lyrikk og litteratur som gjør seg gjeldende i 

samtiden - hvilket gjenspeiles godt både i det faktum at NTNU inkluderer raptekster som en 

del av utdanningen og også i at moderne lyrikkteori gjør en innsats for å fremme hiphopens 

akademiske relevans. I Lyrikkens Liv beskriver Janss og Refsum rap, sammen med pop og 

visetekster, som vår tids egentlige lyrikk, hvilket i følge dem har to årsaker; disse har en 

funksjon lignende den i opprinnelig gresk lyrikk, og en høy grad av musikalitet, som er det 

eldste kriteriet for lyrikk vi kjenner til.3 Rap er gitt betydelig plass i boken, som i seg selv er 

talende når det kommer til sjangerens akademiske relevans, da Lyrikkens Liv er en av de mest 

brukte lyrikkteoretiske bøkene på skandinaviske universiteter. Janss og Refsum hevder også 

at rap har ”revitalisert og fornyet poesien når det kommer til det rytmiske”.4  

 

 

																																																								
1 Børge Nordbø.”Subkultur”. Store Norske Leksikon, sist oppdatert 21. April 2016 https://snl.no/subkultur 
2 Kristin Gjærvoll & Rikard Martinussen. ”Side Brok blir eksamen i Trondheim”, 04.05.2005 

https://www.nrk.no/kultur/side-brok-blir-eksamen-i-trondheim-1.539829 
3 Christian Janss & Christian Refsum. Lyrikkens Liv. Innføring i diktlesning. 2. Utgave. Oslo: 

Universitetsforlaget 2010, s. 16 – 17. 
4 Ibid, s. 289. 
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1.2 Problemstilling og avgrensning 

 

I første del av oppgavens kommer jeg til å undersøke hvilke elementer vi finner i den greske 

antikken som vi også finner i dagens hiphop. Denne delen av oppgaven kommer til å være 

særlig forankret i den antikke, greske lyrikeren Arkhilokhos og fragmentene som finnes etter 

ham. Hypotesen er at en aggressiv uttrykksform ikke er en ny en, men muligens en fortrengt 

en, og at flere nøkkelelementer i hiphopen med tungt belegg kan betraktes som en avart av 

antikk lyrikk.  

      I andre del av oppgaven kommer jeg til å utforske et utvalg norske og svenske rappere 

sine tekster. Målet er å undersøke hvordan og hvorfor tekster av noen svenske og norske 

rappere preges av en usensurert utlevering av egen virkelighet og/eller tanker om egen 

virkelighet og gjøre analyser av hvordan dette kommer til syne, både gjennom formelle og 

tematiske aspekter ved disse tekstene. Jeg vil undersøke det performative respektivt det 

biografiske aspektet, og vil utforske hvordan John Helt Haarders begrep performativ 

biografisme kan appliseres på raptekster. Dette er to adskilte problemstillinger og kommer til 

å behandles som sådan, imidlertid håper jeg at oppgavens andre del kan leses i lys av 

kunnskapen man har fra oppgavens første del.  

      I utgangspunktet ønsket jeg å behandle tekstene som egne, autonome størrelser, uten å 

trekke inn historiske elementer, samfunnsdebatt, medias fremstilling av sjangeren og 

menneskene bak den. Dette hadde imidlertid blitt lite troverdige da det er vanskelig å 

verifisere innholdet til noen av de tekstene som gjengir handlinger og holdninger hos norske 

og svenske rappere. Dermed bestemte jeg meg for å undersøke nærmere hvordan tekstene til 

noen utvalgte rappere kan gjenspeile hvordan norske og svenske rappere opplever den norske 

og svenske virkeligheten, og hvilke tematiske og språklige grep de tar for å uttrykke dette. 

Med tanke på dette aspektet kommer jeg til å føre en diskusjon om hvorfor det oppleves som 

nærmest umulig å nærme seg disse tekstene med eksterne faktorer filtrert bort. Jeg vil nærme 

meg disse låtene tekstuelt og auditivt om hverandre, og belyse det tekstuelle respektivt det 

auditive der det synes å være av viktighet å trekke særlig inn den tekstuelle eller den auditive 

størrelsen, noen ganger begge. Jeg har forsøkt å lete frem et utvalg tekster som kan være 

noenlunde representativt for moderne norsk og svensk hiphop. Samtidig har jeg valgt låter av 

relativt kjente norske og svenske artister, og håper med dette å kunne skape et noenlunde 

oversiktlig bilde av hvordan sjangeren ser ut i Norge og Sverige i dag. Det finnes to vedlegg i 

denne oppgaven: Vedlegg 1 er låtene (som behandles i andre del av problemstillingen) i sin 

helhet. Vedlegg 2 er en ordliste med forklaringer av ord som kanskje kan by på problemer. 
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      Det må spesifiseres at dette er en lyrikkvitenskapelig oppgave, hvilket medfører at de 

lyriske elementene vil prioriteres til fordel for de samfunnsvitenskapelige, til tross for den 

åpenbare samfunnsvitenskapelige relevansen som også finnes i en oppgave som denne. 

Hiphopkulturen i sin helhet er uten tvil interessant på flere plan og særlig som objekt for 

kulturelle studier. Hiphop er også et godt eksempel på hvordan sosiale strukturer har enorm 

innvirkning på, og også ofte innholdsmessig ligger til grunn for det lyriske resultatet. Derfor 

vil enkelte samfunnsvitenskapelige aspekter trekkes inn der det er relevant for det 

lyrikkvitenskapelige. 
 

1.3 Teoretisk utgangspunkt 

 
1.3.1 GREKISK LYRIK 

Emil Zilliacus 

 

Verkets relevans for min oppgave fremkommer i sidene 23 – 53, kapittelet om Arkhilokhos. 

Zilliacus var i sin levetid, og er til dels kanskje fortsatt, å regne som en av de fremste 

forskerne på antikk lyrikk. I kraft av sin oversettelses-virksomhet er han fortsatt å regne som 

et unikum i svensk litteraturhistorie. Han har oversatt, analysert og skrevet om en mengde 

lyriske verk fra den greske antikken. Grekisk Lyrik er imidlertid ikke et verk utelukkende 

bestående av oversatt antikk lyrikk, men også en samling av essayer. Boken betraktes først og 

fremst som et historisk overblikk over nettopp gresk lyrikk, men den kan etter min mening 

også betraktes som teori, fordi de 30 sidene som er skrevet om Arkhilokhos gir et oversiktlig, 

teoretisk bilde av hans virksomhet som lyriker. Kapitlet om Arkhilokhos gir også et godt 

overblikk over det man antar å være hans livsløp, med den informasjonen Zilliacus har til 

rådighet. Samtidig består kapitlet av utdrag fra Arkhilokhos' diktning og kortere analyser av 

disse fragmentene. Jeg refererer også såpass mye til Grekisk Lyrik at den blir å betrakte som 

relevant teori for min oppgave. Zilliacus gjør grundige analyser av fragmentene samtidig som 

han setter disse i relasjon til det vi vet, eller kan anta at vi vet, om Arkhilokhos' livsløp, og 

kobler livsløpet og diktningen sammen på en måte jeg oppfatter som givende. Zilliacus' 

kapittel om Arkhilokhos preges av teoretisk tyngde og gode analyser.  

 

1.3.2 PERFORMATIV BIOGRAFISME – en hovedstrømning i det senmodernes 

skandinaviske litteratur 
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John Helt Haarder 2014 

 

Mitt arbeid utgår i stor grad fra Jon Helt Haarders Performativ biografisme. Dette tillater meg 

å behandle tekstene jeg skal analysere som autonome størrelser samtidig som det tar høyde for 

kulturelle aspekter, politikk og selv-representasjon hos lyrikerne. Rappere skriver lyrikk, og 

jeg vil utover i oppgaven bruke ordene rapper eller hiphoper synonymt med ordet lyriker i 

denne konteksten.  

     Jon Helt Haarder er lektor på Syddansk Universitet og tar i Performativ biografisme opp 

hvordan forfattere i en årrekke har iscenesatt seg selv og bruker seg selv i sine verker på en 

særskilt måte. Denne forfattervirksomheten eller strategien kaller han for performativ 

biografisme. Han understreker at det er tale om en opptreden, en selviscenesettelse som han 

argumenterer for at er en nyere strømning, en ny retning eller bevegelse.5 Performativ 

biografisme dreier seg om at forfatteren eller andre kunstnere bruker seg selv og andre ekte 

personer og opplysninger i en ”estetisk betonet interaksjon”6 med publikums (leseren, det 

offentlige) reaksjon - bevegelsen fra kunstner til dem som står ved siden av verket eller dem 

som på et eller annet sett skal ”konsumere” verket. Haarder analyserer fenomenet generelt, 

men går også dypere inn i visse eksempler, som Karl Ove Knausgård og Jørgen Leth. Mindre 

kjente forfatteres verker behandles også, blant annet Claus Beck-Nielsen. Den performative 

biografismen refererer hele tiden til virkeligheten, derav det biografiske aspektet, men bruker 

dette som et litterært grep og er derfor ikke å oppfatte som 100% pålitelig rent biografisk. 

Samtidig som den bruker biografiske referanser opprettholder den en form for fiksjon hvor 

det biografiske ikke alltid kan leses som biografisk. Det skal forstås som biografisk samtidig 

som det realistisk sett er snakk om en fiksjonalisert virkelighet. Biografismen blir performert i 

den forstand at verkene utgir seg for å være biografiske, og i større eller mindre grad faktisk 

er det, men det finnes deler av denne biografien som er fiksjon. En skjønnlitterær tekst som 

utgir seg for å være biografisk kan være vanskelig å jobbe med for det første fordi det blir 

vanskelig å avgjøre hva som er autentisk og hva som ikke er det, videre blir det vanskelig å 

behandle teksten som en egen, autonom størrelse, samtidig som man i særlig grad også 

kanskje må nærme seg forfatteren. De tekstene som jeg skal ta for meg i denne oppgaven 

antas å være resultat av virkelige hendelser, opplevd av virkelige mennesker. I tillegg synes 

det autentiske, det ekte, å være av særlig viktighet for rappere.  Det blir vanskelig å avgjøre 

																																																								
5 Jon Helt Haarder. Performativ biografisme. En hovedstrømning i det senmodernes skandinaviske litteratur. 

København: Gyldendal 2014, s. 8 – 9. 
6 Ibid, s. 9. 
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hva som er virkelighet og hva som er fiksjon. Jeg anser det som svært fruktbart for min 

analyse at et såpass skarpt og akademisk velfungerende verk kan ligge til grunn for mange av 

mine egne analyser. Videre anser jeg at fenomenet performativ biografisme er såpass stort og 

såpass solid forankret i litteratur og lyrikk at det fremover kommer til å kreve ytterligere 

analyse, som jeg håper å kunne bidra med i denne masteroppgaven.  

      Haarder behandler også begrepet performativ biografisme i Tidskrift för 

Litteraturvetenskap 2007:4 og skriver der følgende: "Performativ biografism är en del av ett 

antal allmänna kulturella och sociologiska fenomen som är synliga både i vardagslivet, som 

exempelvis bloggar eller sms, och i populärkulturella fenomen som rap."7 Også denne teksten 

kommer til å fungere som et teoretisk utgangspunkt for min masteroppgave. 

      En annen tekst av Jon Helt Haarder som blir sentral er Hullet i nullerne: Ind og du af 

kunsten med performativ biografisme. Også denne teksten behandler aspekter som blir viktige 

for min analyse. 

 

1.3.3 LYRIKKENS LIV – Innføring i diktlesning 

Christian Janss & Christian Refsum 2010 

 

Lyrikkens Liv er et verk hvis fremste funksjon er å skape en oversikt over den lyriske 

spennvidden, og som Janss og Refsum selv skriver er de mer opptatt av nettopp dette enn å 

”definere lyrikken entydig”.8 Den fungerer godt både som oppslagsverk og er, til den graden 

det går i et såpass mangfoldig verk, detaljorientert. Begrepet lyrikk blir behandlet i klassisk 

poesi så vel som i nyere poesi, og mye derimellom. Forfatterne vektlegger det faktum at diktet 

ikke nødvendigvis er i krise, slik mange har hevdet, men at poesien og lyrikken er i konstant 

utvikling og finner nye uttrykksformer, som for eksempel rap og hiphop. Etter min mening 

gjenspeiler tittelen det uunngåelige faktum at diktets fundament på mange måter er noe 

kroppslig, noe i konstant endring, det beveger seg, dukker opp på uventede steder i uventede 

former, det lever både et eget, dynamisk liv og et liv i samspill med ulike tradisjoner, i 

samspill med sin samtid så vel som sin historie. Forfatterne unngår i lys av dette rigide og 

ekskluderende definisjoner, hvilket bidrar til en åpenhet og dynamikk som jeg også ønsker å 

fremvise i denne oppgaven.  

      Lyrikkens Liv gir både en god oversikt over sentrale litteraturvitenskapelige begreper og 

presenterer verktøy for å møte og kunne benytte seg av disse begrepene som også bidrar til å 

																																																								
7 Jon Helt Haarder. "Ingen Fiktion. Bara reduktion.", i Tidskrift för Litteraturvetenskapen 2007:4, s. 80. 
8 Janss & Refsum 2010, s. 7. 
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skape en bedre forståelse for det å lese lyrikk, og som i stor grad ligger til grunn for blant 

annet mine formelle analyser av raptekster. Boken presenterer et materiale av eksempler for å 

hjelpe leseren å navigere gjennom den mengden av begreper og teorier som behandles. Noe 

jeg opplever som særlig givende i Lyrikkens liv er hvordan konvensjonene som diktet møtes 

med og lyriske grenseoppsetninger som gjerne benyttes i litterære institusjoner, 

problematiseres. Jeg opplever at tanken som presenteres viser til hvordan man i stedet for å 

sette krav til form, innhold og karakteristikk skal la sjangre og undersjangre i større grad få 

sette krav til seg selv, eller det egne diktet sette krav til seg selv, slik hiphopen, for eksempel 

gjennom glokalisering, stadig skaper nye rammeverk for seg selv. 

 

1.3.4 LYRISKE STRUKTURER – Innføring i diktanalyse 

Atle Kittang & Asbjørn Aarseth 1998 

 

I innledningen til denne boken heter det at ”denne boka er basert på den oppfatningen at 

verdifull lyrisk diktning til alle tider har stilt store krav til leserens forståelse”9. Et utsagn jeg 

til stor grad stiller meg bak, selv om det kan stilles spørsmål ved forfatternes avgrensning og 

eventuelle ekskludering i deres bruk av begrepet ”verdifull lyrisk diktning” uten å konstatere 

hva de anser å være nettopp dette. For eksempel har ikke forfatterne inkludert raptekster i sine 

analyser. Selv om boken har mottatt mye ros for sin lesbarhet, sine pedagogiske fordeler og 

grundige analyser har den også mottatt kritikk for det som kan oppfattes som et ganske strengt 

forsøk på å definere den lyriske sjangeren. En nykritisk lesning er ofte en streng lesning, fordi 

den forholder seg til strenge rammer.  

      Jørgen Magnus Sejersted som i skrivende stund sitter på det siste ordet i den til tider 

ganske intense debatten om Lyriske strukturer skriver følgende: ”Aarseths og Kittangs 

motsetningsfulle lyrikkforståelse er fremdeles en utfordring for litteraturforskningen.”10 I 

artikkelen går Sejersted inn på hvorfor Lyriske strukturer har mottatt den kritikken den har. 

Den ble av mange litteraturvitere allerede i 1968 oppfattet som et konservativt verk, men det 

hersket samtidig enighet om at de enslige analysene var gode. De teoretiske spørsmålene blir 

likevel stående igjen som ubesvarte og omdiskuterte, på grunn av det mange litteraturvitere 

oppfatter som et ikke avklart forhold mellom strukturell analyse av lyrikk og en romantisk-

																																																								
9 Atle Kittang & Asbjørn Aarseth. Lyriske strukturer. Innføring i diktanalyse. 4. Utgave. Oslo: 

Universitetsforlaget 1998, s. 5. 
10 Jørgen Magnus Sejersted. ”Følelse og eklektisisme i Lyriske strukturer” i Norsk litteraturvitenskapelig 

tidsskrift. 02/2015 (Volum 18). 
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ekspressiv lesning av lyrikk. I min oppgave anses rap og hiphop som verdifull lyrisk diktning 

og Lyriske strukturer blir en viktig del av analysene som gjøres. Det hersker også liten tvil om 

at Lyriske Strukturer er å anse som en lærebok-klassiker som benyttes av utallige 

litteraturvitere over hele Norden. Atle Kittang er en merittert litteraturviter og mange mener at 

han introduserte Nykritikken i Norge. Jeg kommer imidlertid ikke til å gjøre nykritiske 

lesninger av raptekstene som skal behandles i denne oppgaven, da jeg opplever det som en for 

snever tilnærming, men mye av Kittang og Aarseths teori blir likevel anvendbar for mine 

lesninger og analyser i andre forstander. Særlig anser jeg at Lyriske strukturer sammen med 

Lyrikkens liv utgjør et godt fundament for å foreta givende og uutforskede akademiske 

lesninger av raptekster. Disse to bøkene er nesten enerådende som lærebøker når lyrikk 

behandles ved høyere institusjoner i Norge, og jeg ønsker å gjøre et poeng av å bruke nettopp 

lærebok-klassikere på mindre klassisk lyrikk.  

 

1.4 Tidligere forskning 

 

Til tross for den norske og svenske hiphopens eksplosive vekst det siste tiåret, finnes det langt 

fra uendelige mengder tidligere forskning, særlig ikke forskning med lyrikkvitenskapelig 

vinkling. Det finnes dog en del litteratursosiologisk forskning på området og det er skrevet 

noen bøker. Denne oppgaven er først og fremst et resultat av nevnt sekundærlitteratur og 

teori. Likevel kommer jeg til å gjøre rede for den forskningen jeg mener har en eller annen 

form av relevans for mine analyser.  

 

1.4.1 Hiphop-hoder: Fra Beat Street til bygde-rap 

Øyvind Holen, 2005 

 

Hiphop-hoder behandler 20 år med hiphop-kultur i Norge og gir et godt og oversiktlig 

innblikk i norsk hiphop-historie. Boken består av kvalitative intervjuer med noen av de største 

navnene på den norske rap-scenen gjennom historien, arkivmateriale og egne opplevelser med 

hiphop. Boken er imidlertid i større grad en populærkulturell utgivelse enn en akademisk en. 

Den er likevel relevant i form av sitt historiske overblikk, sine dybdeintervjuer og brede 

tilnærming til den norske hiphopen. Allerede i innledningen gir Øyvind Holen en forklaring 

som svært forenklet kan oppsummere norsk hiphophistorie frem til i dag: "Dette er historien 

om hvordan hiphop slo ned som en bombe i Norge i 1984, ble en snever undergrunnskultur 
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fra 1986 og gradvis ble integrert i samfunnet igjen fra midten av 90-tallet."11 Boken er også 

relevant i sin forståelse av hiphop som det glokale fenomenet det er. Det som har skjedd, både 

i Norge og Sverige, er at norske og svenske hiphopere har tatt i bruk et globalt rammeverk og 

en global forståelse av hiphopkulturen, for senere å forankre og lokalisere dette i sin egne, 

lokale variant.12 

 

1.4.2 Hiphop som folkbildning med implikationer på läs- och skrivfrämjande & 

Kommersialism eller konst–social positionering och konstruktion av professionella hip-hop-

identiteter 

Johan Söderman, 2016 & 2005 

 

Hiphop som folkbildning er en rapport skrevet først og fremst på bestilling fra Skåne fylke for 

å nettopp belyse hiphopens lese- og skrivefremmende elementer i svensk skolevirksomhet. 

Denne rapporten gir et godt og oversiktlig overblikk over hiphopens historie i Sverige. 

Samtidig peker den ut viktige hendelser på den svenske hiphop-scenen, og mye av det jeg har 

skrevet om den svenske hiphop-historien er hentet fra denne rapporten.                

Presentasjonen om sosial posisjonering og konstruksjon av profesjonelle identiteter er av 

relevans da den behandler identitetsspørsmål, noe som også kommer til å behandles i denne 

oppgaven. Södermans utgangspunkt er at profesjonelle rappere utgjør et subfelt i det 

kulturelle produksjonsfeltet.13 Han syfter på å synliggjøre hvordan rapperne i stor grad retter 

sin virksomhet mot hverandre, mer enn mot konsumentene og at de konsekrerer hverandre. 

At rappere gjør dette, er noe det er vanskelig å være uenig i, da de hele tiden nevner 

hverandres navn, stort sett opererer med et helt hiphop-kollektiv bak seg, og hele tiden 

refererer til andre rapperes virksomhet. Dette er noe som kommer til syne i flere av tekstene 

jeg skal behandle nærmere. Söderman går nøye inn på hvordan det eksisterer regler på feltet 

og hvordan en slags proteksjonisme dermed opprettholdes.14 

 

1.4.3 Nordnorsk faenskap: Produksjon, ritualisering og identifikasjon i rap 

Paal Fagerheim, 2010 

																																																								
11 Øyvind Holen. Hiphop-hoder – fra beat street til bygde-rap. Oslo: Spartacus 2004, s. 11. 
12 Ibid. 
13 Johan Söderman. Kommersialism eller konst-social positionering och konstruktion av professionella hiphop-

identiteter. Norrköping: ACSIS nationella forskarkonferens för kulturstudier, publisert på 
http://www.ep.liu.se/ecp/contents.asp?issue=015 2005, s. 1. 

14 Ibid. 
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Nordnorsk faenskap er en doktoravhandling skrevet av Paal Fagerheim som disputerte i 2011. 

Avhandlingen tar for seg den norske hiphop-duen Tungtvann sin tilnærming til nordnorsk 

språk samt kultur på et friskt språk, i alle fall friskt i akademisk sammenheng. Den teoretiske 

forankringen er først og fremst musikkantropologisk og handler mye om hiphopens rolle i 

menneskers, kanskje særlig nordnorske menneskers, sosiale og kulturelle liv. Perspektivet 

veksler mellom utenfra og innenfra, men bærer alltid preg av å være tekstlig analytisk. 

Tematisk er avhandlingen relativt strengt avgrenset og preges av et kvalitativt 

dybdeperspektiv heller enn et mer deskriptivt kvantitativt perspektiv. I og med at 

avhandlingen omhandler Tungtvann, omfatter den en tidsperiode mellom 1999 – 2005.15 Det 

overordnede perspektivet er at musikalsk praksis også er sosial og kulturell praksis. 

Avhandlingen berører i all hovedsak fire temaer; læring og samplebasert beatproduksjon, rap 

og musikkindustrien, performativitet og ritualisering, og til slutt identifikasjon.16 Interessant 

for min oppgave er først og fremst de delene som omhandler performativitet og identifikasjon. 

Fagerheim behandler dog hovedsakelig det performative som et live-fenomen, konserten som 

en performativ hendelse. Jeg ønsker å undersøke den performativiteten som oppstår også i det 

skriftlige, som finnes i selve teksten og ikke nødvendigvis bare det som kommer til uttrykk i 

selve opptredenen. Det som imidlertid oppleves som svært givende i Fagerheims analyser er 

problematiseringen av opplevelse, et fokus som har gjort meg oppmerksom på 

representasjonen som settes i verk i det man "rasjonelt" og "objektivt" skal tolke sin egen 

opplevelse av en hendelse, av en låt, av en situasjon. Disse tolkningene er temporære, fordi de 

skjer i tid og rom som aldri igjen skal gjenta seg. For eksempel har nok min opplevelse, første 

gangen jeg hørte hver og en av de låtene som nå ligger til grunn for denne oppgaven, til 

forskjell fra når jeg hører dem nå, vært annerledes. Alle låtene hadde jeg hørt flere ganger før 

jeg begynte å analysere dem. Forskjellen er at da hørte jeg dem med et fravær av saklig 

bevissthet, jeg bare hørte. Nå eksisterer de samme låtene for meg på en annen måte; de finnes 

primært som skriftlig materiale. Tolkningene som gjøres av disse låtene er tolkninger gjort i 

etterkant av min første erfaring med dem. Jeg er mye mer opptatt av musikernes rolle som 

hiphoper enn jeg har vært tidligere, mye mer bevisst på at låtene, som med all performativitet, 

er gjort for noen, og av noen.  Spørsmålet som blir interessant for mine analyser er dermed 

hvem disse låtene er laget for, og hvorfor de er laget for akkurat dem - inkluderingen og 

																																																								
15 Paal Fagerheim. Nordnorsk Faenskap: Produksjon, ritualisering og identifikasjon i rap. (diss) Trondheim: 

Doktoravhandlinger ved NTNU 2010, s. 8. 
16 Ibid, s. 9. 
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ekskluderingen som skjer i disse låtenes eksistens.  

       Kapittelet Lokalitet, sted og rom i Nordnorsk faenskap blir også delvis relevant for min 

analyse av det samme. Fagerheim viser i sin avhandling til Ove Larsen sin studie Rock som 

uttrykk for lokal identitet – en studie av rockgruppene "Freak" og "Igor Kill and the Sitting 

Bulls" fra Hemnesberget17 og denne karakteriseringen av det lokale: "(…) noe spesifikt lokalt, 

noe som skiller en fra andre, (…) noe som oppfattes som typisk for alle lokalmiljø som sådan, 

for eksempel "oversiktlighet", "nærhet", "kontrollerbarhet", "det kjente"".18 I følge Fagerheim 

blir altså steder til gjennom sosial og kulturell aktivitet, mens omgivelsene og naturen 

eksisterer uavhengig av stedet som "arena for samfunn".19 Videre går han inn på det som 

kanskje er av størst relevans for denne oppgaven, nemlig Arjun Appadurai sin forståelse av 

lokalitet som en "kontekstuelt fenomen, en følelse av sted (som) og er knyttet til konstruerte, 

opprettholdte og relative kvalitative erfaringer i sosiale sammenhenger: det lokale er et 

produkt av sosiale aktører i et geografisk område".20 For eksempel blir nabolaget i mye 

hiphop et sted som i stor grad manifesterer et visst levesett, sier noe om personene som bor 

der og eksisterende, aktuelle sosiale og kulturelle konvensjoner. 

 

1.4.4 Selvfremstillingsstrategier i fire norske raptekster: Raptekstens relevans i et moderne 

norskfag 

Alexander Øverås Karlsen, 2015 

 

Jeg har valgt å ta med denne masteroppgaven under dette kapitlet fordi den undersøker 

hvordan noen norske rappere bruker selvfremstilling i sine tekster. Karlsen undersøker 

hvordan fire norske rappere fremstiller seg selv i de tekstene han har valgt ut og vil med det 

diskutere rapteksters plass og relevans i norskfaget. Han undersøker tekstene i lys av skillet 

mellom klassiske, kanoniserte tekster og nyere tekster, i dette tilfellet raptekster. Rappere, 

sammen med alle andre lyrikere, konstruerer, mer eller mindre bevisst, alltid et selv. 

Selvfremstilling handler om forholdet mellom verk og forfatter, og som performativ 

biografisme handler også selvfremstilling om den balansen, mangelen på balanse eller 

krysning mellom virkelighet og fiksjon som fremkommer i et selvfremstillende verk. En 

iakttagelse, eller en refleksjon over selvet må nødvendigvis ha skjedd på et eller annet 

																																																								
17 Ove Larsen. "Rock som uttrykk for lokal identitet – en studie av rockgruppene "Freak" og "Igor Kill and the 

Sitting Bulls"". Studia Musicologica Norvegica, vol. 29, 01.2003. 
18 Fagerheim 2010, s. 213. 
19 Ibid, s. 214. 
20 Ibid. 
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tidspunkt i konstruksjonen av det lyriske. I Karlsens masteroppgave blir begrepene retorikk 

og hermeneutikk viktige – retorikk fordi den "setter krav til både troverdighet og følelsesladd 

argumentasjon, men også sannsynlig overbevisning gjennom komponenter som for eksempel 

historiefortelling".21 Og hermeneutikk fordi "den hermeneutiske orienteringen er nødvendig 

all den tid det er fortolkning av litterære tekster som står i fokus".22 Den hermeneutiske 

diskursen blir ikke eksplisitt behandlet i min oppgave, men som i Karlsens masteroppgave blir 

forholdet mellom verk og forfatter også sentralt. Karlsen konstaterer at selvfremstilling er noe 

som "foregår hele tiden uavhengig om individet er tekstforfatter eller ikke".23 Som vi vet 

antas mennesker å fremstille seg selv ulikt i ulike situasjoner i hverdagen, og gode eksempler 

på vår tids moderne selvfremstillingsstrategier er hvordan vi fremstiller våre liv på sosiale 

medier. Vi bruker hele tiden – bevisst eller ubevisst – tid på å tenke på hvordan vi fremstår, 

og med dette kan vi dra linjer til den posisjoneringen av selvet jeg skal komme inn på senere i 

denne oppgaven. Også Karlsen tar i bruk Erving Goffman sine begreper backstage og onstage 

som jeg, dog i lys av John Helt Haarder, aktualiserer i min oppgave. Videre konkretiserer 

Karlsen selvfremstilling i en hiphop-kontekst, og kommer inn på dette med å være "real", 

altså det autentisitetskravet som ser ut til å veie tyngre for rappere enn mange andre musikere, 

og som også behandles i mine analyser. Karlsens sluttdiskusjon dreier seg om hvorvidt 

raptekster kan være passende i klasserommet, hvilket er noe jeg ikke kommer til å ta stilling 

til, men diskusjonen om konstruksjoner av jeg-et blir likevel spennende og relevante. Karlsen 

legger i sin oppgave også vekt på det store skillet mellom ulike rappere og ulike raptekster. 

 

1.5 Selvfremstilling og performativ biografisme 

 

Dagens fortellende kultur ser ut til å kunne kjennetegnes av et spesielt stort behov for det 

virkelige, det biografiske, det personlige. Kunstnere bruker først og fremst seg selv i sin kunst 

og fremstiller ofte seg selv i en fiksjonsform. Vi har de vi antar være, som selv bekrefter seg 

som, biografiske forfattere, som Karl Ove Knausgård. På den andre siden har vi forfattere 

som mistenkes å ha skrevet biografiske eller selvfremstillende verker, men som utgir seg for å 

være fiktive. Det finnes også dem som balanserer mellom disse, som skriver en blanding av 

biografi og fiksjon. Hvem som skriver hva kan man dog aldri 100% bestemme eller avgrense, 

																																																								
21 Alexander Øverås Karlsen. Selvfremstillingsstrategier i fire norske raptekster: Raptekstens relevans i et 

moderne norskfag. Høgskolen i Sør-Trøndelag 2015, s. 10. 
22 Ibid. 
23 Ibid, s. 16. 
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fordi vi aldri kommer til å få vite om for eksempel alle biografiske opplysninger er korrekte, 

eller om et verk som tilsynelatende er fiksjon i realiteten biografisk. Felles for alle er at det 

dukker opp et spørsmål om sannhet, om hva som er ekte og hva som er fiksjon. Det blir også 

et spørsmål om hvem sin sannhet som "er riktig". Det kan være vanskelig å si hva som skiller 

alle disse begrepene om den selvfremstillende strømningen fra hverandre. Haarder skriver i 

"Hullet i nullerne" at når Arne Melberg i Selvskrevet skriver om det selvfremstillende, kan 

man notere seg at det ikke er snakk om en sjanger, men "et greb eller en funktion som han i 

lighed med en del danske forskere kalder selvfremstilling".24 Det samme gjelder for den 

performative biografismen, men denne teorien går dypere inn i det selvfremstillende aspektet i 

moderne litteratur. For eksempel kan man gjenkjenne performativ biografisme som det som 

dreier seg om det spillet mellom avsender og mottaker, som forfattere igjen bruker som 

estetisk virkemiddel. Noe annet som kommer til syne i performativ biografisme er nettopp 

dette med performance i selvfremstillingen, Haarder selv uttrykker det slik:  

 
      Performativ biografisme har overordnet to særtræk der er indbyrdes forbundne. For det første har den   

       biografiske – fx i form af bekendelser eller brug af kunstnerens egen krop – en æstetisk betonet   

       materialebevidshet der får den til at minde om fiksjon, eller måske snarere metafiksjon […] Det         

       grundlæggende greb i performativ biografisme er ikke blot den biografiske reference, men også en     

       markering af dette greb som netop et greb, en referencens retorik […] Biografi vender tilbage som  

       metabiografisme. […] For det andet er den biografiske indsats netop det, en indsats i offentligheden, et     

       indgreb, noget der holdes ind i den blæsende verden. Den (selv)biografiske reference er en  

       virkelighedseffekt der provokerer, kalder på reaktioner.25 

 

      Den performative biografismen konkretiserer altså visse selvfremstillende elementer, og 

det blir snakk om en snevrere, mer konkret tilnærming til tekstene som behandles, snarere enn 

å behandle tekster i lys av det mer overordnede begrepet selvfremstilling. 

 

1.6 Tekstene 

 

Tekstene jeg bruker i denne oppgaven er i all hovedsak hentet fra https://genius.com, "[…] 

the world's biggest collection of song lyrics and musical knowledge".26 Siden har vært et godt 

hjelpemiddel for meg, fordi tekstene i all hovedsak er korrekte. I tillegg til å hente dem herfra 

																																																								
24 Jon Helt Haarder. "Hullet i nullerne: Ind og ud af kunsten med performativ biografisme", i Passage, nr. 63, 

2010, s. 3. 
25 Ibid, s. 25 – 26. 
26 https://genius.com/#community 
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hører jeg alltid igjennom låtene flere ganger for å forsikre om at alt stemmer innholdsmessig. 

I tillegg gir hjemmesiden lyttere sjans til å legge igjen egne kommentarer om låten, for 

eksempel har Adam Tenstas kommentarer på eget vers i Tystas Ner vært til stor hjelp. Om 

artister vil kommentere egne låter legges de til som "featured artist" på hjemmesiden. Når det 

kommer til svensk rettskrivning har min veileder Ola Nordenfors hjulpet meg, men slang- og 

dialektord står slik det høres ut i teksten, da dette er avgjørende for det lyriske og poetiske 

resultatet. Den norske rapperen Lars Vaular rapper for eksempel på bergensk dialekt, og det 

har lite for seg å skrive om hans tekster til bokmål eller nynorsk, fordi man ikke rapper på et 

skriftspråk, men muntlig og gjerne på dialekt. Hiphop er muntlig og bør behandles som sådan, 

noe man alltid også må ta høyde for i tekstanalyseringen. Jeg har valgt låter som utkom i 

tidsrommet 2012 – 2015, hvilket er tilfeldig. Det refereres til et relativt stort utvalg låter i 

denne oppgaven, dem som analyseres grundigere i oppgavens tredje del finnes i sin helhet i 

denne oppgavens vedlegg 2.  

      For meg har det vært spennende å utforske det lydlige bildet versus det rent tekstuelle, da 

en tekst kan fremstå annerledes når man leser den respektivt når man hører på den, og det rent 

lydlige bildet vil derfor også tilregnes oppmerksomhet i denne oppgaven. En låt som ikke ble 

tatt med i denne oppgaven har fått virke som tittel, nemlig Attitudeproblem av Karpe. 
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2.0 KHEIDOS HAR TYKKE ANKLER SOM EN KVINNE MED SEMSKAFITTE – 

Lyrikk som uttrykksform i antikken og i dag 

 

2.1 Hiphop i verden  
et historisk overblikk 

 

Den allmenne og også bredt aksepterte oppfatningen av hiphop er den som også er beskrevet i 

de fleste oppslagsverkene: At den originalt består av fire elementer; MC-ing (rapping), 

breaking, DJ-ing og graffiti.27 Rapping, også kalt MC-ing, er en form for vokal fremførelse av 

tekst som skjer på en bestemt rytmisk måte. En kjent versjon av rap er det vi kjenner som 

freestyling, som er improvisering av tekst på plass, ofte i en battle, hvor målet er å vinne, altså 

”disse” motstanderen på best mulig måte. Breaking, breakdance eller b-boying, beskrives i 

Store Norske Leksikon som den formen for dans som oppstod i South Bronx i New York med 

utspring i hiphopkulturen.28 Breakere opptrer ofte i grupper, og som med freestyling har ulike 

crew også tradisjon for å utfordre hverandre og battle. Flere argumenterer for at 

hiphopkulturen har vært en sentral bidragsyter i å gjøre dans attraktivt for en ny generasjon og 

utfordret en rådende konvensjon i populærkulturen om at dans ikke er en legitim uttrykksform 

for gutter.29 I dag kan man imidlertid observere at breakere stort sett ikke danser til hiphop, da 

de ofte anser at den er for langsom og seig.30 Det finnes likevel crews som bare danser til 

hiphop, for å understreke dansens utspring og for å manifestere at samtlige element i 

hiphopen fortsatt støtter hverandre. DJ-en er en elementær karakter i hiphopkulturen, og 

spesielt viktig for rapperen. Som begrep og større kultur oppstår hiphop for alvor når DJ-ene 

entrer scenen med plater og rytmeferdigheter som skal skape en ny og rytmetung form for 

musikk.31 Rapperen og DJ-en fungerer uten hverandre, men sammen komplementerer de 

hverandre, og DJ-en ble etter hvert en vital figur på de mange festene i Bronx, der de bistod 

rapperne på scenen og skapte ekstra liv i publikum. I dag ser man sjelden en rapper på scenen 

uten en DJ. Graffiti er tegninger eller tekst som i hovedsak blir gjort med sprayboks på steder 

hvor det er ulovlig å male.32 Graffiti kalles ofte for det mest kontroversielle elementet i 

																																																								
27 Audun Kjus Aahlin. ”Hip hop”. Store Norske Leksikon, sist oppdatert 23. Mars 2016 https://snl.no/hiphop 
28 Tonje Fjogstad Langnes. ”Breakdance”. Store Norske Leksikon, sist oppdatert 2. November 2012. 

https://snl.no/breakdance 
29 Ibid. 
30 Ove Sernhede & Johan Söderman. Planet Hiphop – Om hiphop som folkbildning och social mobilisering. 

Malmø: Liber 2010, s. 15. 
31 Holen 2004, s. 10. 
32 Johanne Engelund Tjøsvold. "Doesn’t mean that much to me to mean that much to you." Kritiklabbet, 

30.06.17 http://kritiklabbet.se/2017/05/30/doesnt-mean-much-mean-much/ 
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hiphopen.33 Visse steder behandles graffiti med nulltoleranse, mens andre steder har enkelte 

lovlige vegger hvor man kan male. At det finnes lovlige vegger i en by betyr derimot ikke at 

det bare er lovlig graffiti som skjer der, da malerne med intensjon ofte maler ulovlig. Graffiti 

blir fort et politisk spørsmål, men også et spørsmål om hva som kan og ikke kan betraktes 

som kunst. 

      Et bilde av den ”opprinnelige” hiphoperen kan beskrives som den marginaliserte, unge 

svarte/latinamerikanske mannen/gutten i Bronx, USA. Diskusjonen om hvilket område som 

kan påta seg æren å kalles hiphopens fødselssted er stadig pågående, men den allment 

anerkjente oppfatningen er at den vokste frem i sosialt nedrustede områder i New York, som 

Harlem og Bronx, fremfor alt South Bronx.34 Leser man nyere litteratur om hiphop, preges 

den ofte av en nærmest mytologisk følelse – mye av litteraturen bærer et svært nostalgisk 

preg. For eksempel beskriver Jeff Chang hiphopens oppstandelse på 1970-tallet som ”its  

mythic days”.35 Han skriver også at det godt kan hende det bare var i Bronx de fire 

elementene konvergerte som de gjorde, men at det konseptet som de fire elementene er, veier 

så pass ideologisk tungt at det kan beskrives som hiphopens tyngdekraft.36  

      Hiphopkulturen slik vi kjenner den i dag var under sine tidligste år kjent som 

soundsystemkulturen.37 Denne kulturen bestod i å bevege seg rundt med store musikkanlegg 

hvor hvert ”crew” altså hver gjeng, hadde hvert sitt anlegg. Hvert medlem i crewet fylte sine 

respektive roller; DJ, vakt, tekniker og MC. Som beskrevet over var det på denne tiden dårlige 

kår i Bronx, og de som eide en musikkspiller stilte den gjerne foran huset sitt for å spille 

musikk. Dette utviklet seg til å bli veldig konkurransebelastet - hvem sitt anlegg kunne spille 

høyest? Hvem hadde flest mennesker rundt sine anlegg? Videre ledet dette til at nabolagene 

begynte å spille en sentral rolle i hiphop, noe vi ser særlig i de tidligste hiphoptekstene. Det 

geografiske aspektet er også mer enn synlig i dag. Crewene bestod som regel av mennesker 

som kom fra samme nabolag. Tilhørigheten til oppvekststed og arv ble også tatt opp under 

Brooklyn Hip-Hop Festival i 2011: 

 
     Rappers from Brooklyn have never been shy about proclaiming their heritage, and the borough’s nary     

      birthed an MC who hasn’t felt moved to pen a tribute to their home base at some point in their career. Some   

      rappers have brought things closer to home by dropping insights about their experiences growing up in  

																																																								
33 Sernhede & Söderman 2010, s. 14. 
34 Sernhede & Söderman 2010, s. 17. 
35 Jeff Chang. The Art and Aesthetics of Hip-Hop. New York: BasicCivitas 2006, s. 3. 
36 Ibid. 
37 Jerry Persaud. ”The signature of Hip Hop: A Sociological Perspective”. International Journal of Criminology and 

Sociological Theory, Vol. 4, No. 1, 626-647, 2011, s. 630. 
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      specific areas and on individual blocks.38 

 

      Fenomenet er også mer enn synlig i svensk og norsk hiphop. I Norge blant annet med 

navn som Sørsia Gerilja, Bromstad Billionaires og Vågsbygd Handy. Lars Vaular har en låt 

som heter Eg E Fra Bergen, mens Vinni har en låt som heter Nabolaget, Petter fra Sverige 

rapper om S.Ö.D.E.R. Rekken av eksempler er nesten uendelig, spesielt om vi ser på hele 

Skandinavia. Konkrete, geografiske områder som rapperen har en tilknytning til, gjerne der 

hvor vedkommende vokste opp, nevnes svært ofte i hiphop-tekster. 

      Vi vet at hiphopen er en kultur som på blant annet på grunn av sine jamaicanske, 

afroamerikanske og latinamerikanske røtter ble uglesett, sensurert og stigmatisert i det 

amerikanske samfunnet. Dette er mye et resultat av den tidlige hiphopens konfronterende og 

kontroversielle tekster (gode eksempler er grupper som N.W.A og Public Enemy) men også et 

resultat av bydelene der hiphopen hadde størst innflytelse. Hiphop ble av mange betraktet som 

et større samfunnsproblem og et stort problem særlig blant unge. De som på denne tiden var 

en del av kulturen var rappere, DJ’s og fans. Disse ble betraktet som en del av problemet og 

populært kalt for ”thugs”39 og ble blant annet ansett å være blant annet voldelige.40 At disse 

ungdommene og deres kultur ble ansett som et stort samfunnsproblem står i kontrast til den 

andre store musikkbølgen som emigrerte på 80- og 90-tallet, nemlig heavy metal. Denne, 

hovedsakelig hvite, middelklassemusikken ble i så måte uskyldiggjort der hiphopen ble 

farliggjort, da foreldrene til heavy metal-ungdommen som oftest var mye mer ressurssterke 

enn foreldrene til hiphopungdommen, og deres barn ble betraktet som ”ofre” heller enn en 

trussel.41 
 

2.2 Hiphop i Norge  
et historisk overblikk 
 

Hiphop gjorde sitt inntog i Norge over natten i 1984, med filmen Beat Street, som Øyvind 

Holen beskriver som et "bombenedslag".42 Unge nordmenn begynte med både breakdance og 

																																																								
38 Phillip Mlynar. Ten Great Neighborhood-Specific Brooklyn Rap Anthems 14.07.2011. 
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39 Michael P. Jeffries. Thug Life. Race, Gender, and the Meaning of Hip-Hop. Chicago: The University of 

Chicago Press 2011, s. 78. 
40 Ibid, s. 90. 
41 Rose Tricia. ”Fear of a Black Planet: Rap Music and Black Cultural Politics in the 1990s” i The Journal of 

Negro Education Vol. 60, No. 3 1991, s. 280. 
42 Holen 2004, s. 15. 
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graffiti og begynte å høre på amerikansk hiphop, men den virkelige interessen for 

musikksjangeren hiphop ble dog ikke særlig fremtredende før på begynnelsen/midten av 90-

tallet. I Norge har hiphopen fra begynnelsen av vært en multikulturell uttrykksform. Den 

første norske hiphop-gruppen som ga ut en plate med rap, A-Team, bestod av en hvit og en 

svart nordmann. Likevel finner vi også stigmatisering og marginalisering av hiphop og 

hiphopere i Norge, men det kan antas at rapperne og de som identifiserer med kulturen 

ble/blir marginalisert fordi de er hiphopere, og dermed på grunn av den livsstilen som antas 

komme som resultat av dette, ikke nødvendigvis fordi de var svarte eller fattige og 

arbeidsløse. Marginaliseringen oppstår som resultat av egen musikksmak og valg av livsstil. 

      Før A-Team ble norsk hiphop stort sett betraktet som en form for humoristisk, musikalsk 

underholdning, for eksempel ble den brukt i reklame og var langt nede på den musikalske 

rangstigen. Et godt eksempel er Ståle Stiil sine utgivelser på begynnelsen av 90-tallet, med 

linjer som ”Hei hei, æ hete Ståle Stiil / Æ har det så klart og æ får det som æ vil / Æ blei no 

elleve år i mars / æ e kul, de e itj nåkka tvil”.43  Martin Bjørnersen, medlem i den norske 

hiphop-gruppen Ellers Det, har senere uttalt følgende om Ståle Stiil og ”humor”-rapen: ”Ståle 

Stiil og Ute Til Lunch var stigmatiserende for norskspråklig hiphop, men vi kjente til dansk 

og fransk hiphop, og hadde lyst til å bevise at det kunne fungere på norsk.”44 Ellers Det, 

sammen med Gatas Parlament, er pionerer for norskspråklig hiphop, men et skisme eksisterte 

fortsatt mellom norsk rap på engelsk og norsk rap på norsk, hvor den engelske var desidert 

størst i popularitet. Den svenskspråklige rapperen Petter begynte imidlertid å rappe på 

morsmål allerede i 1998, noe som så ut til å åpne øynene også hos norske rappere.45 Norsk rap 

tok for alvor av i 2000 og album med norskspråklig hiphop ble gitt ut av artister og grupper 

som Tungtvann, Klovner i Kamp, Apollo og Pen Jakke. Etter hvert dukket det opp lokale 

hiphopartister over alt i Norge, med klare likheter til den regionaliseringen av hiphop som 

også skjedde i USA på begynnelsen og utover 90-tallet når hegemoniet til New York og Los 

Angeles gradvis ble nedbrutt og hiphopen spredte seg.  

      Historisk har den tidlige, militante østkyst-rapen fra USA hatt stor innflytelse på norsk 

(seriøs) hiphop. Hiphop fungerte på mange måter som en del av en kamp mot det etablerte 

samfunnet, dets normer og regler. Målet med mye rap har vært å utfordre blant annet rådende 

politiske konvensjoner og allmenne autoriteter, samt verdiene i det etablerte samfunnet. Etter 

hvert ble derimot sjangerens rom for lekenhet og ordspill også vektlagt og det personlige 

																																																								
43 Ibid, s. 171. 
44 Ibid, s. 185. 
45 Ibid, s. 167. 
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synes å bli et viktigere fenomen. Rapen måtte ikke lenger være politisk orientert eller 

misjonerende. Likevel er systemkritikk aldri langt borte fra hiphopen og den eksisterer fortsatt 

i beste velgående i norsk hiphop, så som i hiphop verden over. Vi finner denne 

systemkritikken veldig unyansert som i Sørsia Gerilja sin Fuck You: ”(Navngitt politibetjent) 

fra uropatruljen, æ veit de e folk som har sjedd dæ på makkaparty på Ila, det eneste æ hate 

meir enn et makkaludder, er en hyklerisk spanings bitch makkaluder. Sug pikk bitch.” Eller så 

kan kritikken være mer nyansert som vi ser i konseptalbum som Karpe Diem sitt Heisann 

Montebello. I dag finnes det knapt norske rappere som rapper på engelsk, og selv om den 

amerikanske og britiske hiphopen er populær i Norge, har morsmåls-rapen nærmest 

utkonkurrert den engelskspråklige hos norske rappere.  

 

2.2 Hiphop i Sverige  
et historisk overblikk 
 

Om hiphopens suksess i Sverige kom med Petter, Latin Kings eller MC Tim er både usikkert 

og uvesentlig, sannsynligvis var det en kombinasjon av dem alle. Vesentlig er det imidlertid at 

hiphopens fremvekst i Sverige ikke fikk en pang-start slik den gjorde i Norge, over natten 

med filmen Beat Street. På 1990-tallet begynte unge i Sverige, ofte med utenlandske røtter, å 

identifisere seg med afroamerikanske erfaringer.46 Særlig gjennom tv-kanalen MTV hadde 

man tilgang til den amerikanske hiphopen. Etter hvert begynte unge å oppdage at Sveriges 

såkalte "millionprogramområder" kunne sammenliknes med de amerikanske ghettoene 

utenfor særlig New York, separert fra den hvite majoritetsbefolkningen. I løpet av 90-tallet 

ble Sverige et mer og mer multikulturelt land, og forstaden ble i den generelle debatten 

"scenen" for dette nye Sverige.47 En ny sosiolekt oppstår i forstaden og i denne ser man 

tydelige likheter med det som kalles for Black English. Denne sosiolekten omtales i dag som 

blant annet "rinkebysvenska" og "kebabsvenska", med likheter også til den norske varianten 

"kebabnorsk".48 Hiphopen vokser i popularitet, særlig sammen med Petter, som rapper på 

morsmål, på slutten av 90-tallet. Slik som Holen tar opp i Hiphop-hoder, er det dog ikke slik 

at unge i Europa helt og holdent kopierer den amerikanske varianten, det skapes i stedet en 

lokal variant. Det amerikanske opphavet overføres til en europeisk og skandinavisk kontekst 

																																																								
46 Johan Söderman. Hiphop som folkbildning med implikationer på läs- och skrivfrämjande. Skåne: Region 

Skåne 2016, s. 5. 
47 Ibid. 
48 Ibid. 
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gjennom det vi kaller "ghettofiseringen" i Skandinavia og i det øvrige Europa, dog setter nok 

dette tydeligere spor tidligere i Sverige enn i Norge. Også for unge i Europa blir utenforskapet 

markert som følge av høy arbeidsløshet og følelsen av å stå utenfor majoritetssamfunnet. Det 

skjer dermed en europeisk identifisering med den amerikanske hiphopen, og hiphopens vekst 

i Sverige akkompagneres dermed med økende forskjeller, segregasjon og utenforskap.49 Johan 

Söderman, som har forsket på og skrevet mye om svensk hiphop, mener at for å forstå 

hiphopkulturen, i Sverige og generelt, trenger vi å ha kunnskap om sammenhengen kultur – 

nyfattigdom, sosiale problemer som segregasjon og stigmatisering, samt industrialisering.50 

Söderman poengterer også hvordan rappere som Petter har beskrevet at for ham ble hiphopen 

et viktig verktøy for å erobre språket og oppdage litteraturen, samt hvordan Dogge Doggelito 

(Latin Kings) har samarbeidet med språkforskeren Ulla-Britt Kotsinas for å blant annet 

presentere en ordliste over forstadssvensk. Hiphop i Sverige har særlig vokst ut av forsteder 

rundt store byer som Stockholm, Göteborg og Malmö. I media har det, siden 

millionprogramområdene ble bygd, hersket en relativt union fremstilling av disse områdene 

som kriminelle og preget av arbeidsløshet og vold, hvilket igjen kan påvirke hvordan 

ungdommer i disse områdene opplever og uttrykker hvem de er.51 Ove Sernhede tar i 

Alienation is my nation: hiphop och unga mäns utanförskap i Det nye Sverige opp hvordan 

hiphop i forstedene dog skildrer en ambivalens i områdene, med utgangspunkt i for eksempel 

positive barndomsminner som skildres, som ikke speiler det bildet som fremheves i media. I 

Sverige, som i Norge, ser altså hiphop ut til å være en avart ikke bare av den amerikanske 

hiphopen, men også noe som skapes og gjøres unikt i form av ulike rapperes ulike bakgrunn, 

og brukes på flere forskjellige måter av flere forskjellige rappere.  

 

2.3 Konkurranseaspektet, språklig vold, aggresjon og cyphers 

 

Hiphop har alltid handlet, og handler fortsatt, mye om konkurranse, overlegenhet og klare 

budskap. Mange hiphopere anser seg selv å stå ved siden av det ”ordinære” samfunnet, noe 

annet enn dem som lever såkalte ”A4-liv”. Dette er noe av det som gjør hiphopkulturen til noe 

mange anser som et destruktivt, aggressivt ungdomsopprør. Det er ikke til å stikke under en 

stol at man finner en åpenhet og aksept for vold og gatevold, narkotikabruk og 

stigmatiserende ordbruk i flere hiphoptekster. Dette er noe man sjelden finner i listepopen. 
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Noe annet man ofte finner i hiphop er et sinne mot autoriteter og ulike samfunnsnormer og 

regler. Som beskrevet i delkapittelet over er dette aspektet noe som har eksistert med 

hiphopen helt siden dens oppstandelse i soundsystemkulturen. Blant annet er cyphers viktig 

for identiteten til mange rappere, også de norske og svenske. En cypher er når tre eller flere 

rappere går over samme beat, på 8-32 takter som de kan fylle som de vil. Dette er en posering 

som rapperne selv er klar over er utagerende og sjokkerende – cyphers handler mer om 

kreativiteten og ordspillene enn innholdet. Innholdet er ensidig, det handler ganske enkelt om 

at rapperen som fremfører er bedre enn en generell «deg»-figur, eventuelt en annen rapper 

eller hiphop-personlighet.52 Et godt eksempel på en cypher er 2 blå (remix) med Dårlig Vane, 

Cezinando, Kamelen, Vågard og KingSkurkOne: 

 
     Kamelen: Hold kjeft, bare pell deg hjem / wollahp din bitch, mann du snakker til meg / get outta here før eg    

      fucker deg (eg fucker deg) / du blir bortskjemt, du blir fort glemt / eg tar det så p, men fuck en betjent / for  

      eg holder det gate, eg holder det len / driter i kem eller ka de sa / bare prat, bare prat, bla bla bla / eg e så  

      mat, du e så haha / kamelen sjekker ut, så ha det bra  

 

      […] 

 

      KingSkurkOne: Ruller opp feite med Martin og Amadou / sier du rapper som oss, mann da fucker du /    

      Cezinando: Ekke som oss, hvorfor snakker du? / Prøvde slåss også tapte du / flere år sia, sur hele tia, jeg bare  

      røyker chiba 

 

      I den typiske cypher handler tekstens innhold stort sett om motstandere, personer som 

rapperen håner og/eller måler seg opp mot. Rapperens mål er å hevde seg selv på en måte jeg 

opplever som helt annerledes enn hva vi ser i for eksempel rock og pop. Fenomenet cypher 

sitter godt festet i hiphopens røtter og også i dagens hiphopkultur. Ordspillene blir viktige, 

fordi det blir en måte for rapperen å ta avstand fra noen/noe de ikke liker, samtidig som det 

blir et habilt uttrykk for hiphopens fleksibilitet og evne til å leke med forskjellige typer rim, 

ordspill og fleksibilitet. Cypher er en tradisjon som har spredt seg sammen med 

hiphopkulturen og de fire elementene (MC-ing, DJ-ing, breaking, graffiti). Tar man en titt på 

hiphopens opphav og tidligste dager kan det med belegg argumenteres for at det finnes opp til 

flere grunner til at hiphopen ble en såpass kontroversiell og hard uttrykksform. 
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      Hiphop ble i begynnelsen også forstått og derfor behandlet som et livefenomen,53 det 

skulle oppleves, ikke bare høres. DJ-ing og MC-ing skulle skje side om side med 

breakdancing og maling av graffiti, elementene var avhengige av hverandre og opplevdes som 

en helhet, i kontrast til hiphop i dag, som stort sett regnes som en selvstendig musikksjanger 

bestående av det lyriske uttrykket rapping. Rap som kultur vokste opp og ut av South Bronx i 

New York, som hadde vært en hovedsakelig svart og latinamerikansk ghetto i tiår. Innen 1930 

var nesten en fjerdedel av dem som bodde der vestindiske innvandrere og de fleste 

spanskspråklige som lever i Bronx i dag kom originalt fra karibiske øyer som Puerto Rico og 

Cuba, eller de var barn av karibiske innvandrere. Cubanerne begynte å ankomme Bronx på 

30-tallet og fra Puerto Rico begynte de å ankomme enda tidligere. Bronx hadde aldri vært 

velstående men på 60-tallet gikk det plutselig bratt nedover og på slutten av tiåret var Bronx 

blitt det tøffeste, fattigste nabolaget i hele New York.54 I That’s the joint! The Hip-Hop 

Studies Reader heter det at “rap did for poor blacks in America in the 1980s what reggae had 

done for the 'sufferers' in Jamaica a decade earlier. It got them noticed again and it helped to 

forge a sense of identity and pride within the local community”.55 

      Aggresjon har altså alltid preget hiphopen, og fungert som det kanskje mest påfallende 

stemningsnivået i sjangeren. Janss og Refsum skriver i Lyrikkens liv at ”aggresjon er en 

grunnleggende menneskelig følelse som i prinsippet ikke er mindre velegnet for poetisk 

bearbeidelse enn andre temaer som kjærlighet, melankoli eller jubel”56 og de tre siste som 

nevnes her er også temaer som i stor grad også bearbeides i hiphopen, gjerne sammen, om 

hverandre og parallelt med en aggressiv uttrykksform. Aggresjon er i relativt stor grad 

undertrykt og/eller ikke behandlet i mye klassisk og anerkjent diktning, og det finnes derfor 

belegg for å betrakte hiphop og rap som et korrektiv eller et svar på dette. Vi vet for eksempel 

at politiseringen av hiphop til stor del består i rappernes svar til rådende politiske 

konvensjoner og at de hadde et behov for å uttrykke både sinne og frustrasjon i forhold til 

livssituasjonen i South Bronx på den tiden. Vi vet at rappere i stor grad også i dag forholder 

seg til politiske spørsmål og uttrykker sinne og frustrasjon mot rådende politiske situasjoner 

og/eller konflikter, ikke bare i USA, men også i Norge og Sverige. Et godt eksempel er platen 

Heisann Montebello som Karpe kom ut med i 2016, med låter som blant annet Au Pair, Hvite 

menn som pusher 50 og Lett å være rebell i kjellerleiligheten din. Sistnevnte med linjer som 
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”Anders, Anders, Anders Anundsen / Svartinga mine sa noen kloke ord: / 'Karpe har åpna nok 

dører nå, på tide å lukke noen' / Hvis ikke Arif eller Kaveh eller asylbarna slipper inn / hva 

faen skal du gjøre da, bror?” som går ut til den norske politikeren Anders Anundsen, som 

representerer Fremskrittspartiet. Som justisminister i perioden 2013 – 201657 høstet han mye 

kritikk for sin håndtering av flere saker, blant annet utsendelsen av asylbarn som har bodd 

lenge i Norge.  

 

2.5 Antikk hiphop? 

 

Det kan se ut som det oppstår en viss fascinasjon i det vi oppdager at fortidens mennesker 

kanskje var mer like oss selv enn det vi er klare over. Antikken var en helt annen tid, 

forskjellene fra da til nå er åpenbare, men det er jo en gang slik at mennesker da, og 

mennesker nå, sannsynligvis også var ganske like, det være seg for eksempel når det kommer 

til følelser, behovet for å uttrykke, behovet for å skape. De gamle grekerne var uanstendige, 

hiphopere er ofte uanstendige. Det er dog viktig å poengtere tidlig i denne analysen at det 

også finnes en hel mengde ulikheter mellom de to, som ikke kommer til å analyseres eller 

behandles i like stor grad som likhetene i denne sammenlikningen og analysen. For eksempel 

var de gamle grekerne ofte uanstendige på en måte som vår samtid i dag betrakter med 

aversjon, i større grad enn hiphoptekster vekker det samme i enkelte. Vårt samfunn ser for 

eksempel ut til å på flere måter berømme og oppfordre til kroppslig og intim litteratur og 

lyrikk, problemene oppstår som regel i hvordan det gjøres. Det være seg om det for eksempel 

gjøres kvinnefiendtlig eller krenkende mot andre mennesker. Den antikke lyrikken er både 

kroppslig og intim, og ofte vakkert så, når det gjelder intimitet mellom to voksne, 

samtykkende individer, men også frastøtende for eksempel når det gjelder den seksuelle 

preferansen som de antikke, greske lyrikerne betegner paides, "barn".58 Iblant når man leser 

eldre lyrikk og litteratur kommer man over frastøtende elementer som aldri hadde vært 

allment akseptert å skrive om, med positivt fortegn, i moderne lyrikk og litteratur. Dette er 

fordi vi behandler materiale fra en annen tid, med konvensjoner, lover og normer som 

gudskjelov ikke er aksepterte i dag. I dag har vi også et lovverk som beskytter barn og utsatte 
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på en helt annen måte enn de antikke lovverkene gjorde. Flere oversettere har også delt 

ubehaget som dukker opp i arbeidet med mange antikke tekster, hvilket igjen har satt sitt preg 

på mange oversettelser, særlig fra første halvdel av 1900-tallet. Glorifiseringen av seksuell 

omgang med mindreårige er i enkelte av Zilliacus sine oversettelser til en viss grad sensurert, 

uønskede aspekter til en viss grad endret til det mer foretrukne. Moderne oversettere, som 

også deler ubehaget, er likevel opptatt av at man, i intellektuell sammenheng, skal unngå å 

vrenge på eller endre på sitt kildemateriale. I tillegg arbeides det med materiale som, i alle fall 

vi som ikke kan klassisk gresk, bare må stole på at er "korrekt" oversatt – det vil si oversatt så 

nærme originalteksten som mulig. Tekstene finnes bare i fragmenter, vi vet allerede at tidlige 

oversettelser skyggelegger både det ene og det andre, og vi vet at en direkte oversettelse er 

nærmest umulig. Det arbeides med rekonstruert materiale. Er denne litteraturen i det hele tatt 

oversettbar? Samme spørsmål stilles om Iliaden i Iliaden och betongen – litterära vär(l)den 

hos Homeros och Kartellen av Dimitrios Iordanoglou.59 Han går faktisk så langt som å hevde 

at "1900-talsforskningens insikter om Iliadens (och all annan tidig grekisk poesis) muntlighet 

föranleder och föranleds av att Iliaden jämförs med andra, levande poetiska traditioner".60 Det 

gir liten mening å se på for eksempel metriske aspekter og likheter/ulikheter når det kommer 

til antikk, gresk lyrikk og hiphop, fordi det i denne analysen stort sett jobbes med materiale 

som er oversatt uten å forsøke å gjenskape originalens metrikk. 

      Kildematerialet i denne oppgaven går helt tilbake til ca. 680 f.Kr. Det er internasjonalt 

skrevet mye om hiphopens røtter, men dette er først og fremst kildemateriale som knytter 

hiphopen til dens afroamerikanske og latinamerikanske røtter, noe man heller ikke kan unngå 

å ta opp i en hiphop-historisk utredning. Det finnes imidlertid ikke like mye materiale som tar 

opp hiphopens påfallende likhetstrekk med mye av lyrikken fra den greske antikken. 

Avstanden mellom Arkhilokhos dikterkunst fra antikken, som i dag regnes som klassisk 

litteratur og som inngår i den vestlige kanon, til dagens raptekster er kanskje ikke så stor. 

Kunsten å rappe, altså ”snakke-synging” er langt eldre enn det mange er klar over. Beveger vi 

oss tilbake til den arkaiske perioden, finner vi den lyriske tradisjonen jambisk61– som Store 

Norske Leksikon betegner som en form for muntlig poesi som ofte er satirisk, direkte og 

grov.62 En av de mest kjente representantene vi kjenner fra denne tradisjonen er den greske 

																																																								
59 Dimitrios Iordanoglou. "Iliaden i Iliaden och betongen – litterära vär(l)den hos Homeros och Kartellen" i 

G(l)ömda historier: Klassiska normer och antik kritik, Johannes Siapkas (red.) Uppsala: Centrum för 
genusvetenskap 2011, s. 181. 

60 Ibid, s. 184. 
61 Jambe, versefot som i klassisk diktning består av en kort og en lang stavelse; i nyere verselære av en trykksvak 

og en trykksterk stavelse. (http://www.snl.no/jambe) 
62 David Sansone. Ancient Greek Civilization: USA: Wiley 2003, s. 77. 
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poeten Arkhilokhos som levde ca. 680 f.Kr – ca. 645 f.Kr. I Grekisk Lyrik heter det at 

Arkhilokhos' "betydelse för den grekiska poesins utveckling är större än någon annan lyrisk 

skalds".63 Jambisk ble allerede i antikken oppfattet som synonymt med satire,64 og det 

stemmer jo delvis fortsatt i rap-tekster. I følge det antikke vitnesbyrd vi i dag kjenner til, var 

det Arkhilokhos som innførte jamben i lyrikken. Emil Zilliacus skriver også i Grekisk Lyrik at 

av alle verseslag, så var jamben den som stod nærmest dagligtale.65 Av de musikksjangre vi 

har i dag, kan man også hevde at hiphopen er den som står vår moderne dagligtale nærmest. 

Man kan anta at dette i antikken hadde, og i dag fortsatt har å gjøre med elementet å 

kommunisere virkelighet; dagligdagse situasjoner, ekte mennesker og ens egne tanker og 

umiddelbare følelser som man ønsker å formidle på en måte som også bekrefter tematikkens 

aktualitet. 

      I dag kjenner vi bare Arkhilokhos gjennom fragmenter66 men disse er også godt bevart, og 

man kan gjennom dem danne seg et bilde av hvem Arkhilokhos var, og ønsket å fremstå som, 

som lyriker. Han skriver om en hel mengde ulike emner, blant disse vennskap, krig, 

kjærlighet og fiendskap. I særlig de mindre optimistiske diktene og dem som behandler 

spesifikke personer han ikke liker, ser vi at han er en dikter som ikke nøler med å bruke 

tabuord og fremstå grov, aggressiv og utagerende i sin lyrikk. Janss og Refsum skriver at man 

kan få følelsen av at dette er en dikter som”dyrker følelsen og de rammende uttrykksmåtene, 

enten det er i rosende eller spottende betydning”.67 Fragmentet de gjengir i Lyrikkens liv ser 

slik ut: 

 
      Reven kjenner mange knep, men han blir tatt. 

Pinnsvinet bare ett, men det går fritt. Slik 

begynner mitt smedeskift om homsen Kheidos, som jeg vil 

gjennombore 

på mine linjers pigger. Han puler esler fra Priene 

i ræva mens de gumler havre, den kjempesvære 

kødden hans som pulserer sæd 

i rumpehølet på dem, er et større esel. Så spiller han kornett. 

Slik velfriserte katamitter fra Sebazia spiller. Kheidos 

har tykke ankler som en kvinne med semskafitte.68 

																																																								
63 Emil Zilliacus Grekisk Lyrik: Stockholm: Hugo Gebers Förlag 1928, s. 25. 
64 Ibid, s. 24. 
65 Ibid, s. 23. 
66 Janss & Refsum 2010, s. 299. 
67 Ibid. 
68 Ibid, s. 300. 
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      Som mye annen diktning i gresk og romersk tid ser vi at fragmentet over er særlig 

kroppslig, muntlig og direkte. Oversettelser helt frem til i dag har imidlertid gitt inntrykk av at 

disse elementene ikke eksisterer i såpass stor grad i gresk og romersk diktning.69 Dette gjelder 

også poeter som Ovid, Properts og Catullus som alle har skrevet lyrikk i samme stil som 

Arkhilokhos – gjerne ondskapsfulle, fornærmende og med betydelig bruk av grove, seksuelle 

skildringer. Denne formen for intens, frodig og aggressiv diktning er altså en uttrykksmåte 

som i lang tid har vært rotfestet i den lyriske tradisjonen, men er også en lyrisk tradisjon som i 

stor grad er fortrengt fra den klassiske kulturarven.70 Eksempel på særlig kroppslig og intim 

diktning i mitt utvalg av låter er for eksempel dette utdraget fra Silvana Imams Svär på min 

mamma: "Hon sa vi borde leka klädpoker / Och jag har redan lite kläder på mig / Hon 

försöker slita blicken, men det går sådär / Ta av dig innan jag kan ta på dig" (se vedlegg 1). 

Selv om dette utdraget ikke håner eller tiltaler et spesielt individ, merker vi at vi har å gjøre 

med samme type av overlegenhet, en liknende holdning. Diktere som Arkhilokhos deler med 

den moderne hiphopen en tilbøyelighet til å artikulere en generisk selvbevissthet så vel som 

en evne til å plassere seg selv i litterær historie. Dette er noe vi ser ikke bare hos Arkhilokhos, 

men også i andre klassiske verk som Iliaden, og den mer moderne Svär på min mamma. Vi 

vet at jamben må ha vært en urgammel rytme, og av datidens folkepoesi sine vanligste 

former.71 I Svär på min mamma ser vi en hyppig bruk av historiske referanser og hvordan 

Imam plasserer seg selv i forhold til sjangeren hun er en utøver av, samtidig som det 

konstrueres en tydelig posering. Den poseringen er overlegen på samme måte som poseringen 

i fragmentet over er det. Den satiriske poseringen som fremkommer i fragmentet er også noe 

som kommer godt til syne i for eksempel Näääk & Nimo sin Blåser min rök:  

 
      Nimo: Spelar ingen roll vad ni tänker / brushan whiskey’n min stänker / Och det är så det kommer va med    

      det / Spelar ingen roll vad ni vet vevar rutan min ner / Och ba blåser min rök på er  

 

      Näääk: Och ni som inte digga moden, kompis ni kan slicka kuk (näääk e bad boy) / Många sa till mig 

      Näääkish glöm en rap deal / Men jag blåste ord i micken pumpa drömmen till liv 
 

      Posering behøver imidlertid ikke å bety at oppriktigheten eller autentisiteten svekkes, men 

at den metriske og musikalske formen i hvis poseringen er komponert, "dikterer" hvilke 
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tanker, følelser og holdninger som uttrykkes, det samme gjelder for jamben. Reglene var nok 

strengere for uttrykksmåten jambisk enn de er i dagens hiphop. Mens vi knytter jamben til en 

veldig spesifikk, lyrisk tradisjon, finnes det så mange avarter og undersjangre i hiphop-

kulturen at det ikke lar seg gjøre, eller burde la seg gjøre, på samme måte som i antikken. Vi 

kan likevel anta at hiphop alltid kommer til å omfavne visse typer innhold til fordel for andre 

typer innhold, dette være seg kritikk mot autoriteter og etablerte normer, avsky for politiet, 

lojalitet, overlegenhet og så videre. Dette betyr imidlertid ikke at all rap kommer til å passe 

inn i en slik tanke eller antagelse om hva hiphop er. Denne poseringen, som jo også er en 

performativ konstruksjon samt en poetisk konstruksjon, ser også ut til, mer enn noe, å 

bekrefte og leve opp til det oppriktighets- og autentisitetskravet som ofte forekommer i 

hiphop, og som kanskje også gjorde det i jambisk tradisjon. Poseringen bekrefter rapperens 

rolle som rapper, fordi han demonstrerer troverdighet i form av sin opptreden og 

ekspressivitet. Det kan antas at det samme gjaldt i antikken og for Arkhilokhos, blant annet 

fordi tekster som preges av et såpass provoserende og sterkt innhold som den greske 

antikkens lyrikk og nyere tids hiphop, behøver å stå til ansvar for seg selv i større grad enn 

mer "uskyldig" lyrikk eller litteratur behøver det samme. Behovet for å knytte en person eller 

utøver til teksten oppleves dermed som større, og for å opprettholde status og bekrefte 

autentisitet behøver også forfatteren å åpenlyst kunne stille seg bak sitt eget verk, og dermed 

altså sine utsagn, påstander, meninger og formuleringer.  

      Behovet for tilknytning kan også ses i sammenheng med Arkhilokhos diktning og 

moderne hiphopteksters kroppslighet og muntlighet. Tekstene oppleves som kommunikative i 

større grad enn i andre sjangre på grunn av det muntlige aspektet som sjangrene er forankret i; 

det høres på mange måter mer dagligdags ut enn faktisk synging. Ikke fordi rapping ikke er 

like vanskelig/vanskeligere å få til å høres bra ut enn i andre sjangre, men fordi den foregår i 

en takt som står nærmere vår måte å kommunisere på. I vår dagligtale benytter vi oss i større 

grad av slangord og utsagn som vi kanskje ikke skulle brukt i en pop/opera/rock/indie-

musikalsk opptreden, og det er nettopp derfor det kan antas at rommet for hån, skryting, 

banning, slang, vitser, ordspill, vekslinger mellom ulike typer rim, morsomheter mfl., blir så 

mye større i hiphop enn i andre sjangre, og på denne måten blir hiphopen og rapen mer 

kroppslig, uttrykksformen i seg selv legger til rette for en subjektivitet som ikke kommer 

tydelig til syne i mange andre sjangre. Vi kan også anta at nettopp dette var situasjonen for 

jamben i Arkhilokhos' gamle Hellas: 

 
      Liksom Homeros i själva verket kan gälla som en representant för den helleniska rasens idealiserande     
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       skönhetskänsla och dess plastiska, bildformande fantasi, på samma sätt förkroppsligade Archilochos en  

       annan av nationalkaraktärens mest utmärkande egenskaper: den skarpa och kvicka iakttagelseförmågan, och  

       den därmed sammanhängande lusten till hån och gyckel.72 

 

      Arkhilokhos omtales som verdens første "jeg"-dikter, i motsetning til Homeros som er en 

slags mytisk gestalt som man vet lite om, og uansett om han har eksistert så forsvinner han 

helt bak Iliadens og Odysseens enorme tyngde.73 Arkhilokhos betydning er av såpass stor 

viktighet fordi han er og blir den første dikteren hvis liv og diktning synes å være 

sammenflettede. Som hiphopere i dag lot også Arkhilokhos sin diktning fylles med seg selv, 

sine egne tanker, eventyr, kjærlighet og hat, lidelse og lykke.  

      

2.5.1 Vold    

 
      Someone of the Saioi is exulting in my shield, a faultless weapon, 

       which I left behind, not willingly, by a bush. 

       But I saved myself, what's that shield to me? 

       Let it go. I'll get one again no worse.74 

 

      Eller til svensk ved Sture Linnér: 

 
      Någon saier gläder sig nu åt den felfria skölden 

       som jag, tvungen och nödd, lämnade kvar vid ett snår. 

       Livet jag räddade dock. Vad bryr jag mig därför om skölden? 

       Den må djävulen ta, snart ska jag skaffa en ny.75 
 

      In medias res blir vi som lesere satt rett inn i en situasjon på slagmarken, i fragmentet av 

Arkhilokhos over. I antikken ble det som kjent utkjempet en hel rekke voldelige slag og 

kriger, på en annen måte enn vi har utkjempet kriger i moderne tid. Carl A. Andersons 

artikkel i Phoenix som dette utdraget er hentet fra, handler først og fremst om datidens kritikk 

av Arkhilokhos for nettopp dette fragmentet, som fikk ham stemplet som feig og pysete, og 

hvordan Andersons tese er at Arkhilokhos er verken feig eller svak, men at han i sin lyrikk 

portretterer en menneskelig situasjon som oppstår på en slagmark. I tillegg har Arkhilokhos 
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også blitt sett, portrettert seg selv og blitt portrettert av andre, som en modig kriger og helt, 

det hersker altså lite konsensus omkring dette. Moderne kritikere som aksepterer den 

veletablerte ideen at Arkhilokhos "threw away his shield" ser imidlertid ikke dette som lite 

modig eller lite heroisk, men som en slags avvisning av kriger-etoset for å redde seg selv. Det 

er bedre å redde seg selv slik at man kan krige et slag til, enn å dø for å redde et livløst 

objekt.76 For disse kritikerne er Arkhilokhos en realist som utfordrer aristokratiske verdier. 

Dette scenariet blir dog, i følge Anderson, en ironisk refleksjon uttrykt gjennom en soldat på 

en slagmark. Min analyse handler mer om hvordan våpen og vold portretteres på ulike måter 

også i dag, og hva dette kanskje sier om sjangeren hiphop, men denne artikkelen har vist seg å 

være av interesse av flere grunner. Vi mennesker ser ut til å betrakte våpen og vold som 

spennende underholdning. Helte-eposer finnes det tusenvis av, og vi sluker dem som sultne 

ulver. Til og med moderne krigføring er et populært tema for dagens underholdning, spesielt i 

litteratur og på filmlerretet. Våpen og vold som kilde for underholdning er like gammelt som 

mennesket selv. Sier dette noe om menneskene, snarere enn om selve underholdningen? Vi 

ser ut til å godta det meste av vold, så lenge verket ikke eksplisitt oppfordrer til vold. 

Problemet i den påstanden er jo selvsagt at det å gjøre industri og business på vold, uten et 

nødvendigvis voldsoppfordrende budskap, likevel i seg selv vurderes av mange å være en 

oppfordring til vold. Dette skjer i det volden får et ansikt, en helt som utøver denne volden 

med gode intensjoner, for å redde mennesker. Den realistiske situasjonen er jo imidlertid slik 

at resultatet av vold så godt som aldri blir til noe bra, det blir sjelden noe vi mennesker tjener 

på, det gjør oss ikke mer "fredelige" når en krig eller et slagsmål er over. Likevel er det lite 

som ser ut til å fascinere oss mer, og de fleste ser ut til å godta at verden er et voldelig sted. 

Man godtar selvsagt dette mer når man ikke er gjenstand for vold eller krig, men bare en 

observatør av det. Når Arkhilokhos slipper sitt skjold for å flykte for livet, fremkommer det 

fortsatt tydelig av teksten at han har planer om å skaffe seg et nytt et, for å kunne delta i flere 

slag. Det som blir utfordret er bildet av helten, et etos om å dø på slagmarken. Han flykter 

fordi han anser at han, uten sitt skjold, er ute av stand til å beskytte seg. Dermed sier 

fragmentet over noe om skjoldet som beskyttelse, som "the most important piece of 

equipment for a warrior".77 Å fortsette å krige uten skjold eller våpen blir i den antikke 

lyrikken den ultimate heltedåden, men det er også noe svært få mennesker hadde gjort. Det er 

urealistisk. Det Arkhilokhos uttrykker i fragmentet blir dermed at han kanskje ikke er å anse 

som en helt i den homeriske betydningen av ordet, han er en soldat med menneskelige behov 
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som kanskje ydmyker seg selv ved å legge fra seg sitt skjold og flykte for å overleve, men han 

kommer til å skaffe seg et nytt ett, noe vi kan lese som at hans dager på slagmarken ikke er 

over.78  

      Det er ingen hemmelighet at man ikke trenger å lete lenge for å finne rap om vold og 

våpen. I den amerikanske rapen er våpenets synlighet større, i Skandinavia faller våpen-rapen 

delvis bort på grunn av landenes strenge våpen-lover og reguleringer. Volden er likevel mer 

enn tilstedeværende i hiphopen. Visse skandinaviske rappere identifiserer seg sterkt med den 

gangsterestetikken hvor våpen blir viktig, et eksempel er Kakka fra Kartellen sitt vers på 

remixen av låten AM43: 

 
      163 Rinkeby, araban e' splitter ny / Med nia i min ficka kan fylla dig full med bly / Tillbaka från fängelset,      

        semester i helvetet / Ladd, cigaretter, FM ettor, gatan inte lätt / Min högersko är blodig, tabanjan är otrolig /  

        Kakka är tillbaka gör para som en bookie / Verkligheten speglas på platsen där vi bor / Och ingen av er  

        fitter kan trampa våra skor 

 

        Denne låten portretterer det klassiske bildet av å leve som gangster, leve som kriminell. 

Teksten er unyansert og rett på sak, en historie om å komme fra gaten og resultatet av det. 

"Tabanja" er et slangord for pistol, det har aldri vært noen hemmelighet at rapperne i 

Kartellen bærer/bærte våpen, og de har heller aldri vært sjenerte når det kommer til å rappe 

om nettopp det. I utdraget over fremkommer også andre, klassiske gangster-narrativer; bilen 

(araban) er ny, vi "gör para", altså tjener penger, vi har sittet i fengsel, vi har/selger dop, vi er 

fra gaten. Vold, eller tanken om vold, blir også synlig i Silvana Imams Svär på min mamma, 

med linjer som "Yeah, jag är rappens Tarantino / Snubben ligger blodig som om han hade 

röda chinos" og "Ah, mina tjejer är fucking revolutionärer / Vi kastar molotovs, och ni är inte 

som nån av oss" (se vedlegg 1). Forskjellen er imidlertid at mens vi kan lese Kakka sitt vers 

som en slags "direkte" rapport fra gaten, kan vi lese Imams linjer inn i et større univers - Vi 

vet at Tarantino er en regissør, han regisserer virkelighetstro, men ikke ekte, vold. Han 

iscenesetter vold. I tillegg er han en svært anerkjent regissør, og hans filmer har blitt som et 

svar eller et korrektiv på opp til flere samfunnskonvensjoner, lover og regler. Når Imam 

karakteriserer seg selv som "rappens Tarantino" er det nok delvis fordi hun anser at nå, når 

hun har kommet på banen, er det hun som er best i svensk hiphop, slik Tarantino av mange 

regnes å være den beste i filmindustrien. I tillegg blir det et feministisk svar eller korrektiv på 

at sjangeren er ekstremt mannsdominert og at det er lettere å komme seg opp og frem i 

																																																								
78 Ibid, s. 260. 



	 35		

bransjen, som mann. Men nå er hun på scenen, og "snubben ligger blodig". Molotovcocktails 

er et hjemmelaget våpen som ofte blir brukt i revolusjoner, opprør og i demonstrasjoner som 

blir voldelige. Altså blir de ofte brukt mot noe/noen (politiet, det etablerte samfunnet og dets 

rådende normer), og av noen andre, for å bryte med overnevnte, for å gjøre noe med en 

situasjon. Dermed blir linjen en metafor for en omveltning Imam mener er nødvendig, til 

fordel for kvinner i hiphopindustrien men også kvinner generelt i samfunnet. Ved å kaste 

molotovs, enten det er på ekte eller metaforisk, blir man nødvendigvis også en aktiv del av 

opprøret. Volden tematiseres også i Tystas Ner (RMH Remix), i linjer som "nästa 

sverigedemokrat jag kommer se han slår jag sönder" (Sebbe Staxx), også dette blir en mer 

direkte rapport fra en situasjon, heller enn et mer metaforisk narrativ. Volden som utøves av 

de andre, altså ikke av rapperen selv, fremkommer kanskje særlig tydelig i de tekstene som 

jeg senere skal analysere mer i dybden. Eksempelvis i Tystas Ner med linjer som "Så ta mitt 

blod, slå min kropp, ta mitt liv / Rösten min kan aldrig tystas, lever kvar för evig tid" (Nimo) 

og "Trygghet och trivsel jag ger dig mitt ord / Nazister, rasister vill ha negerblod" (Moms) og 

i Lett å være rebell i kjellerleiligheten din av Karpe med linjer som "Dere er alle av samme 

ulla / (Alle skal bli knulla) / Mulla, mulla, mulla, mulla, mulla". Den volden man kan utøve 

mot seg selv framkommer i Abidaz' Benägen (se vedlegg 1): " Åren gick jag var fast i skiten, 

som jag betett mig var pinsamt / Jag lovar dig / Självmordsbenägen eller inte, jag kan den 

rätta vägen in till himlen / Jag vill dit".  

      Arkhilokhos' diktning består mye av skildringer av faktisk vold, samt språklig vold mot 

individuelle personer. Et eksempel er fragmentet over fra Lyrikkens Liv, som går spesielt ut til 

en mann ved navn Kheidos. Enkelte av fragmentene fra antikken kan få til og med hiphop til å 

fremstå som jomfruelig. Arkhilokhos virket som soldat og tok betaling for å sloss79, vold var 

en sentral del av hans hverdag og en sentral del av hans lyrikk, det være seg både den fysiske 

og den språklige varianten. Volden er internalisert i mye av den antikke lyrikken, og i mye 

moderne hiphop. Enkelte ganger fremstår den til og med nøytralisert, særlig i gangsterrap fra 

den amerikanske østkysten, i flere av Kartellens tekster (for eksempel dem Iordanoglou 

refererer til i sin tekst om Iliaden og Kartellen), her er det også verdt å nevne poeter som 

Yahya Hassan hvor volden også fremstår dagligdags, volden er en selvfølgelighet. I 

Arkhilokhos' diktning, i Kartellen og flere andre skandinaviske gruppers tekster, er det ofte 

slående hvordan vold kan beskrives uten et snev av sentimentalitet. Dette gjelder ikke bare 

den volden man påfører andre, men også det tegnede bildet eller fantasien av/om 
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voldsutøvelse (se Silvana Imams' Svär på min mamma), samt enkelte ganger den volden som 

man påfører seg selv, et godt eksempel her er den norske rap-duoen Vågsbygd Handy med 

låten Arkanoid: 

 
      Er god venn med demoner jeg maner fram / Skriveprosessen er som å lage en brann / Snakk om blod / Jeg     

       kan by på ei elv / Setter hagla mot armen og skyter en smell / Finn meg i barnehagen ved en ny karusell /  

       Før jeg setter meg på en dverg og flyr fra et fjell / Får stadig tegn om at huet ikke er friskt / Og at jeg  

       virkelig burde begynne å skjule det litt / Går rundt i Vågsbygd og er stempla som gal / Med sånne rare  

       minner fra et tempel i Nepal / Spytter sånn passe morbid / Lager musikk sånn som passer til krig / Fanga 

       mellom Matrix og Arkanoid / Knasker Sobril og stikker av i en raskere bil / Sprer ondskap når jeg puster  

       mot himmelen / Fanga i Vågsbygd / Der jeg lusker i vinden / Lever et langstrakt, vanskap liv / Autist kan  

       lage ørkenstorm av sandpapir  
 

      Når Vågsbygd Handy her rapper om narkotika-misbruk på den veldig eksplisitte måten de 

gjør det, går de på brukernivå på en måte som synliggjør rapperens mørkeste tanker, men 

låten fremstår likevel ikke som sentimental. Dette kan henge sammen med hvordan det 

sublime fanges i håning og skryting – låten oppfattes nok heller som ubehagelig, som tabu. 

Den fanger rapperens egne, indre uro. Selv om teksten skiller seg fra "typisk" gangsterrap i 

sine surrealistiske narrativer, er det ikke mangel på typiske hiphop-idiomer, for eksempel 

"lage en brann", altså flammespytting, som er analogi for god rapping. Det kommer frem at 

det ligger en historie i denne teksten, om en ung mann som vandrer rundt i Vågsbygd, og han 

har vært våken i mange uker i strekk, men narrativet er likevel uklart. Heller enn 

sentimentalitet, virker låten å preges av en slags forstads-ennui, kjedsomhet. Denne låten 

finnes på platen Hverdagsninja fra 2006 og gir et godt bilde av det daværende uttrykket til 

Vågsbygd Handy; narkotikareferanser, sci-fi-fantasier, outsider-perspektivet og surrealistiske 

metaforer. Man finner få spor her av den typiske gangsterestetikken som vi finner hos blant 

annet Kartellen, og som nok i større grad kan kobles til antikken. Likevel er dette med 

kjedsomheten, den allmenngyldige, noen ganger ignorante, holdningen felles for mye 

gangsterrap, Vågsbygd Handy og antikk lyrikk. Normaliseringen av ulike typer vold. Både 

Vågsbygd Handy og Kartellen representerer dog noe annet som vi også i stor grad kan finne i 

den antikke lyrikken – ulike former for indignert, desperat poesi. Det er disse følelsene som 

vektlegges. Vold er ikke normalisert i resten av samfunnet på samme måte, fordi den ikke 

forekommer i resten av samfunnet på samme måte. Den dagligdagse holdningen til vold er et 

resultat av livene som leves av utøveren, som også vitner om at selv om man etter en stund 

naturligvis normaliserer det man omgir seg med, så betyr det ikke at man oppfordrer til det 
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eller mener at det burde være slik. Når Arkhilokhos i fragmentet over antageligvis deler ut en 

aldri så liten diss til aristokratiske holdninger, fantasier om helter og æren det skal medføre å 

dø på slagmarken, sier han noe om ironien i at det forventes at man ikke skal ta seg fra en 

truende situasjon, selv uten våpen og selv om man er et menneske med menneskelige 

instinkter. Zilliacus skriver også i Grekisk Lyrik at "Antiken själv ställde honom 

[Arkhilokhos] bland sin diktnings största heroer, om ock många utpräglat aristokratiska 

naturer togo anstöt av hans obehärskade och hänsynslösa subjektivitet".80 Kartellen gir nok 

noe av en diss til det "etablerte" samfunnet i sine skildringer av gatevold og kriminalitet. 

Vågsbygd Handy gjør kanskje det samme i sine skildringer av narkotikamisbruk. For dem 

ligger nok ironien i at eksisterende problem ikke "skal" skildres av dem som rammes av disse 

problemene, fordi det kan oppleves som ubehagelig for andre og mange mener også at 

grupper som Kartellen og Vågsbygd Handy oppfordrer til vold eller rusbruk. I de tekstene 

som er gjennomgått her, finnes det ingen direkte oppfordring til verken det ene eller det 

andre, men det frarådes heller ikke. For å synliggjøre problematikken som skildres, skildres 

den på en særlig grov og utagerende måte, kanskje fordi rapperne opplever at det da ikke er 

mulig å ignorere. Samtidig vet vi at mange rappere gjør et poeng av å skildre eksisterende 

problematikk slik de selv forholder seg til og opplever den, og at det ofte er et mål i seg selv å 

synliggjøre. 

      Felles for nesten all hiphop og antikken, er hvordan et folkelig språk nesten til enhver tid 

forholder seg til et voldelig språk. Formatet for fremføring, rap respektive jamben, gir rom til 

å nevne alt det som måtte oppta poeten eller protagonisten, og sjangrene preges av særlig 

sterke poetiske "jeg" som gir uttrykk for reaksjoner og holdninger til omgivelsene. Volden 

skildres, men med språklig vold mener man også den hyppige bruken av tabuord og verbale 

angrep på andre. Som argumentert for gjennomgående i denne oppgaven, tjener stiluttrykket i 

hiphop på å betraktes i en større sammenheng; mange av de mer sjokkerende, provoserende 

og aggressivt ekspressive elemententene i uttrykksformen hiphop kan for eksempel antas å 

være en avart av rapperens bakgrunn og personlige liv, oppvekst mfl., som beskrevet i de 

historiske utredningene i denne oppgaven. Kanskje kan dette også ha vært tilfellet for 

Arkhilokhos i større grad enn man tenker over. I følge Zilliacus kan man ved hjelp av 

fragmentene og visse antikke, biografiske opplysninger, rekonstruere de generelle linjene i 

Arkhilokhos liv. Hans far het sannsynligvis Telesikles og hans mor var, i følge det vi kjenner 

til, en slavekvinne som het Enipo. Om dette virkelig er tilfellet, skulle vi kunne anta at denne 
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utenomekteskapeligheten kan forklare mye av Arkhilokhos' karakter. Allerede tidlig ble han 

av fattigdom tvunget å forlate sin fødselsplass, Paros.81 Som hiphopens sett å sette seg selv i 

relasjon til politiske konflikter, krig og vold blir en slags unntaksstilling som bryter med 

andre, mer ukontroversielle uttrykksformer, blir også Arkhilokhos' krigslyrikk det samme.  

      Arkhilokhos virker i følge Zilliacus å elske krigeryrket på grunn av spenningen det 

medfører, men hans krigerideal er ikke typisk (se fragmentet på side 29), stolt og strengt – det 

er etisk sett et slags "lavere" ideal. Slik hiphopen ofte brukes til å problematisere visse 

samfunnskonvensjoner, problematiserer Arkhilokhos nettopp idealet om "helten" som skal 

returnere fra krig enten med, eller på sitt skjold. Zilliacus argumenterer også at Arkhilokhos 

lyrikk besitter noe som savnes i for eksempel den spartanske krigspoesien, nemlig 

"omväxlingens behag, överraskningens charme, äventyrets poesi".82 Det som imidlertid er 

særlig interessant, er at selv om vi kan sammenlikne Kartellen med Arkhilokhos på flere 

måter – særlig selve uttrykksformen, jeg-et, subjektiviteten og frekvensen av tabuord m.fl. – 

så finnes det også helt tydelige ulikheter. Der det homeriske krigeridealet blir av Arkhilokhos 

utfordret og der Arkhilokhos' soldat tenker på "det möjliga och praktiska, detta gäller för 

honom som något mer äkta och sant än en aristokratisk idealism som ofta sviker inför livets 

krav"83 så ser nettopp det homeriske ut til å idealiseres i helt enestående grad hos Kartellen: 

 
      Fitta du bajsa under krig fick panik / Din luft gick ur och du blev nojig för ditt liv / drog      

       utomlands alla stannade å kriga / […] / Du ducka alla kriga in i det sista 

     

      Iordanoglou påpeker i	"Iliaden och betongen" at "i det liv som Kartellen skildrar är kriget 

och krigarrollen nästan lika centrala och intimt förknippade med maskuliniteten som i 

Iliaden".84 Arkhilokhos ser ut til å bryte med nettopp dette idealet, slik som så mange 

hiphopere ser ut til å bryte med regjerende normer og konvensjoner i dagens samfunn. Mye av 

dagens hiphop ser imidlertid ut til å revitalisere nettopp det homeriske krigeridealet. 

Arkhilokhos og Kartellen har mye til felles spesielt i sine normbrudd, men Iliaden og 

Kartellen ser ut til å ha minst like mye til felles når det kommer til tanken om å være beredd 

på å ofre livet for seg og sine og det man tror på.      

 
 

																																																								
81 Ibid, s. 29. 
82 Ibid, s. 32. 
83 Sture Linnér. Den gyllene lyran: Archilochos, Sapfo, Pindaros. Stockholm: Nordstedts 1989, s. 112 
84 Iordanoglou 2011, s. 201. 
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3.0 KLÄMD BLAND MASSA HÖGHUS, FÖRNEKA ATT JAG ANDAS, GÖR MIG 

TILL BETONGVEGG, FÖRVANDLA MIG TILL ASFALT 

TEKSTANALYSER 

 

3.1 Tekstene 

 

Nedenfor kommer jeg til å gjøre en gjennomgang og forklaring av de låtene som utgjør 

grunnlaget for analysene i dette kapitlet, og samtidig belyse noen særlig interessante 

elementer ved hver låt. Det anbefales å ha vedlegg 1 lett tilgjengelig under lesingen av disse 

gjennomgangene. 

 

3.1.1 Tystas Ner (RMH Remix)  

Nemo, Moms, Malcolm B, Sebbe Staxx, Adam Tensta, Aleks & Promoe 

 

Dette er en relativt mye lengre låt enn de andre låtene, og kommer som resultat av det til å 

behøve en noe lengre gjennomgang. Låten åpnes av Sebbe Staxx, og under tiden han har levd, 

har partiet Sverigedemokraterna rukket å bli Sveriges tredje største parti, hvilket Staxx 

beskriver som en voldtekt av det svenske rettssystemet. Staxx antyder videre at SD-tilhengere 

har små, feige hjerter som han kobler til nazistene i Tyskland på 30- og 40-tallet. Feigheten 

beskrives igjen ved at nazister/SD-ere som sitter i fengsel har på seg langarmede plagg for å 

skjule sine tatoveringer av svastikaer, som de er redde for at medfanger skal se, her kan man 

tolke inn at synlige svastikaer hadde fått konsekvenser i form av for eksempel vold fra andre 

fanger. Videre spiller Staxx på sitt tonefall når han rapper ”ge oss guld, kungen tackar och 

bockar führern för slanten” der ”führern för slanten kan også kan høres som ”firar för 

slanten”. Kongen bukker fordi han ikke har noe problem med führeren, altså Adolf Hitler. 

Med neste setning, ”klipper man gräset, visas alla ormarna” kan vi tolke at om man tar bort 

dressene og den profesjonelle finslipningen som i senere år har preget SD som parti, så vises 

deres ekte, rasistiske sider. Staxx fortsetter med å konstatere at svensker blir rasister på grunn 

av sånne som Jimmie Åkesson (partileder, Sverigedemokraterna), på grunn av en retorikk han 

anser å være rasistisk og populistisk. Som Jon Helt Haarder skriver om i "Ingen fiktion. Bara 

reduktion." kan det biografiske fremkomme også som en innsats i et spill eller en kamp.85 

Dette er et godt eksempel på et slikt estetisk spill med publikum som en samtidsforfatter setter 
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i gang, en innsats som i dette tilfellet kommer til syne gjennom en kamp mot rasisme. I verset 

forekommer en hel del referanser til biografiske hendelser, om dog ikke Staxx' egenerfarte 

hendelser, så iallfall hans syn og kommentarer på virkelige hendelser.  

      Artisten Aleks fortsetter i refrenget med å spørre hvorfor han blir hatet og anser at dette 

hatet består i misforståelser og at hans utenlandske etnisitet fremkaller fordommer og 

kriminalitet. I refrenget fremgår det tydelig at denne låten går ut til dem som ”ingen ser”. 

Malcolm B fortsetter med enda et aggressivt spark mot SD og den retorikken de fører, og 

kaller dem for propagandister. Han nevner også hvordan staten tar folks penger gjennom 

skatt, men mener at etniske minoriteter får veldig lite igjen for disse pengene. Nimo tar over 

med et vers av noe mer melankolsk karakter: ”Så hur kan jag hata dig, du är min fucking bror 

/ Jag älskar alla er, de fast ni vill ta mitt blod” og mener med dette at alle mennesker er like, 

alle er i selve verket søsken. Han overgir seg deretter med ”så ta mitt blod / slå min kropp / ta 

mitt liv” fordi den stemmen og alle dem han snakker for kommer uansett til å leve for evig 

tid, og det er det viktigste. Dette verset er et godt eksempel på bruddet mot den 

avpersonaliseringsdogmatikken86 som Haarder også nevner i "Ingen Fiktion. Bara reduktion." 

Nimo manifesterer sitt poeng i sin egen person og sine egne erfaringer med rasisme. Dette blir 

samtidig også en bekreftelse på autentisitet, da vi vet at Nimo har utenlandske røtter og derfor 

kan anta at det han sier om egenopplevd rasisme er et biografisk faktum. Etter refrenget tar 

Promoe ordet og refererer til blant annet lasermannen, en svenske som ble dømt for flere drap 

og drapsforsøk hvor det eneste ofrene hadde til felles var at de ikke var etnisk svenske. Han 

trekker linjer til hvordan han mener at det i samfunnet vårt fortsatt eksisterer forestillinger 

som kan kobles til nazistiske holdninger under andre verdenskrig. Dette til tross for at vi nå 

lever i en annen tid og burde ha evnet å fjerne oss fra nevnte holdninger. Promoe anser også at 

det svenske flagget har blitt noe som bare står for hvite nasjonalister, samt kongen. Han 

henviser til den gangen Anders Lettström (kongens barndomsvenn) angivelig skulle bestikke 

Milan Sevo (gangster), som angivelig satt på bilder av svenskekongen på en strippeklubb. 

Bildet det dreide seg om viste seg imidlertid å være falskt, så det finnes ikke beviser for at 

kongen har verken vært på strippeklubb, eller at Anders Lettström forsøkte ”muta gangstrar”.  

      Her kan virkelighetsaspektet problematiseres – vi vet rett og slett ikke om vi har å gjøre 

med et biografisk faktum. Avsenderautentisiteten står imidlertid i sentrum – Promoe er en 

anerkjent rapper og kan med dette bruke sin posisjon til å få folk til å mislike kongen. 

Samtidig må dette ses i sammenheng med at det har vært flere skandaler rundt 
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svenskekongen, Promoe legger dog tyngde ved en biografisk opplysning som vi ikke vet om 

er korrekt. Samtidig skal verset representere rapperens tanker, vurderinger og forestillinger 

om sannheten, det moralske spørsmålet oppstår selvsagt i det dette gjøres på bekostning av 

andre mennesker, med opplysninger som ikke kan kvalitetssikres. En sammenlikning som kan 

gjøres her er med Knausgård, for eksempel når hans kone Linda faller ut i depresjon og mani, 

i stor grad på grunn av nettopp hennes ektemanns romaner.87 Samtidig blir Promoe sitt utsagn 

om kongen en annen diskusjon, fordi det ikke dreier seg om to menneskers private liv, men en 

kritikk av hvordan svenskekongen muligens har oppført seg. Moralspørsmålet kommer nok 

tydeligere til syne i låter som Fuck you av Sørsia Gerilja (se s. 22). Likevel er spørsmålet om 

en forfatters ansvar alltid relevant og tjener på å belyses der det kan finnes en diskusjon om 

dette ansvaret. For eksempel kan man spørre seg om låtens tema og budskap svekkes på grunn 

av opplysninger som ikke kan sannhetsstemples. Dette var dog også noe som fikk stor 

medieoppmerksomhet i Sverige, så diskusjonen som kan knyttes til problemet med bruken av 

usikre opplysninger kan ikke eksplisitt knyttes til denne låten. Det "største" problemet er at vi 

kan klassifisere dette som eksponering av intime opplysninger om et annet menneske. I Min 

Kamp får man opplysninger om Knausgårds hustrus sykdom. Som Haarder refererer til 

skriver Knausgård på et tidspunkt at "jeg ville forsøke å nå det rå og vilkårlige ved den 

virkeligheten, og i det var navnet umistelig".88 Vi kan nok alle enes om at Knausgård står fritt 

til å bruke sitt eget navn i sine litterære verker, spørsmålet ligger i hans rett til andre virkelige 

menneskers navn. Offentlige personer, som en konge, må dog i større grad også regne med å 

nevnes i ulike sammenhenger, enten det er i form av kritikk eller ros.  

      Moms rapper vers fire, og går inn på hvordan det ikke finnes plass i det svenske 

samfunnet for etniske minoriteter, at det er vanskelig å få jobb uten svensk etternavn, tematisk 

likt resten av låten. Tystas Ner har en interessant outro som fremføres av Adam Tensta, uten 

musikk, bare med bakgrunnslyder fra trafikken, som ikke rappes, men fremføres som en rask 

monolog. Det første Tensta refererer til er debatten om hvem som eier attributten å definere 

hvem som skal få kalle seg for ”svensk”. Han ytrer en motstand mot det han oppfatter som 

ulike institusjoners vekt på å skille ”oss” og ”dem”. Han refererer videre til sin fars farge (han 

er fra Gambia), og sin mors språk (hun er svensk og finsk). Under sin oppvekst oppfattet han 

ikke at hans kultur(er) krasjet med andres kulturer, før han skulle på en fest i Kallhäll. Adam 

Tensta er featured artist på rapgenius.com og har selv kommentert sitt vers der. Han skriver 

følgende om det vi kan tyde som hans første skremmende, rasistiske opplevelse: 
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      Hade blivit bjuden på hemmafest i Kallhäll under sommaren 2003, jag hann inte längre än till Kallhälls    

       Station innan jag stötte på en skara människor som öppet skrek fientliga saker mot mig samt gjorde apljud.  

       Efter ett litet tag eskalerade stämningen och dom började jaga mig med avsikt att misshandla mig med  

       tillhyggen av olika slag. Jag sprang i riktning mot centrum och såg en polisbil som stod parkerad. Polisen i  

       bilen såg inte särskilt angelägen ut att hjälpa mig och körde därifrån trots min bedjan om hjälp.89 

 

       I sitt vers svarer Tensta på hvorfor han ikke kan stole på loven, og sikter til blant annet 

hendelsen når han selv ble ignorert av politiet, et godt eksempel på den mindre synlige 

rasismen, som ikke består i skjellsord og mishandling og åpenbar avsky, men av ignoranse og 

for eksempel politibetjenter som ikke gjør jobben sin. Poenget blir at man ikke kan stole på de 

samfunnsinstitusjonene som er ment å beskytte en, og hvem andre enn en selv og ens egne 

kan man stole på at kommer til å beskytte en? Samtidig blir eldreomsorgen, sammen med 

nedlegging av skoler kritisert, da disse i økende grad blir solgt til private foretak som kan 

tjene penger på dette. Ved å la dette hende, ror det moderne samfunnet mot sin egen 

undergang? Janss og Refsum tar opp det samme når de behandler Roerne fra Itaka av Paal 

Brekke, som knytter an til Odysseen.90 De skriver at "denne mytologiske forhistorien utgjør 

den dominerende klangbunnen for Brekkes dikt".91 Man oppfatter i Tystas Ner at Tensta 

mener at medmenneskelighet og empati er fraværende i diskusjonen om flyktninger og 

asylsøkere. Velferdsstaten og demokratiet betraktes som en slags utopi, når det i selve verket 

ikke evner å inkludere alle. Tensta legger ikke to tidslag oppå hverandre slik Paal Brekke gjør 

i Roerne fra Itaka92, men han stiller det utopiske bildet av velferdsstaten og demokratiet i 

kontrast til den rå og ekskluderende virkeligheten han skildrer i sin outro, hvilket speiler det at 

vårt samfunn muligens er på vei mot en kollektiv katastrofe hvis fremste kjennetegn blir 

ignoranse, rasisme, høyreekstremisme, ekskludering og privatisering.  

      Senere i denne oppgaven skal jeg komme inn på begrepene on-stage, back-stage og 

middle region (E. Goffmann & J. Meyrowitz sine begreper, her brukt etter Jon Helt Haarders 

bearbeidelse, fortolkning og forklaring av dem). Kort sammenfattet er on-stage en 

performativ "variant" av selvet, en variant tilpasset ulike situasjoner, en rolle. Back-stage er 

det "autentiske" selvet, i den graden det er mulig for et menneske å være "100% seg selv". 

Middle region blir dermed feltet mellom disse, hvor man dels er i en rolle, og dels "seg selv", 

																																																								
89 Adam Tensta sin egen kommentar om hans vers på Tystas Ner, https://genius.com/2551589 2014. 
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for eksempel skaper bildemediene ofte rom for mennesker å befinne seg i en middle region på 

reality-TV.93 Det kan tenkes at Tensta, kanskje uten å ha akkurat disse begrepene i bakhodet, 

kritiserer hvordan politiet ofte virker å befinne seg i en middle region når de burde befinne 

seg on-stage. Politimannen det er snakk om i denne låten og i Tenstas egen skildring av 

hendelsen, kamuflerer seg som on-stage men oppfører seg, om man kan anta at han har 

rasistiske holdninger, som om han skulle vært back-stage. Samtidig kan kritikken oppfattes å 

være rettet mot presse og pressetalspersoner som fremstiller for eksempel politibetjenter på 

jobb å alltid være on-stage, altså i en profesjonell rolle, når de i selve verket ikke alltid er det. 

Det kan derfor tenkes at Tensta retter blikket mot en samfunnsdebatt han mener er nødvendig; 

hva gjør vi når dem som skal forholde seg nøytrale i sine stillinger i samfunnet lar private 

holdninger og vurderinger komme til syne i profesjonell virksomhet, hvem tjener og hvem 

taper på det? Rapperens svar på dette kommer tydelig til syne i denne låten. På en annen side 

kan dette spørsmålet også stilles, på en litt annen måte, når vi undersøker rapperes 

virksomhet; hvilken effekter eller konsekvenser har nettopp rapperens selvfremstilling i 

raptekster? Det spørsmålet kommer til å diskuteres videre i oppgaven. 

 

3.1.2 Lett å være rebell i kjellerleiligheten din 

Karpe Diem 

 

Teksten er et oppgjør med mye; nettroll, sittende regjering, Anders Anundsen, hvit 

middelklasse, rasisme og islam-hat. Magdi innleder første vers med uttrykket ”apekatter”, et 

nedverdigende og hatefullt uttrykk som brukes mot flere etniske minoriteter som flytter inn i 

kommunale leiligheter i boligblokker. Abu Bakr har siden 2010 vært leder for den ekstreme 

islamist-organisasjonen IS (Islamsk Stat), og at han i denne sammenhengen er i en cockpit er 

en referanse til terrorangrepet på tvillingtårnene i New York i 2001, når en annen 

terrororganisasjon, Al Qaeda, kapret flere kommersielle fly og styrtet dem inn i 

tvillingtårnene så vel som i andre mål. Magdi maler her et bilde av en muslim som styrter et 

fly, et bilde Karpe Diem altså mener at mange etniske nordmenn ser ut til å ha av muslimer i 

Norge; at de alle er terrorister. Karpe Diem har selv uttalt at sangen er et resultat av, og basert 

på, hatefulle ytringer som fremkommer i ulike kommentarfelt. ”Er det dette skattepenga mine 

går til?” har vokst til å bli et mye brukt spørsmål i debatten om innvandring og fremgår 

tydelig i mange kommentarfelt. Med linjen ”dere er alle av samme ulla” og videre ”mulla, 
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mulla, mulla, mulla, mulla” konstaterer Karpe Diem at det hersker en forestilling om at alle 

muslimer er som Mulla Krekar, en irakisk kurder som bor i Norge og er oppført på FNs 

terrorliste. Han ble 2012 dømt til fem års fengsel på grunn av terror- og drapstrusler. Dette er 

også et eksempel på den retoriske figuren eponym94, da Abu Bakr og Mulla Krekar får 

representere noe som mange nordmenn ser ut til å betrakte som representativt for alle 

muslimer. 

      I refrenget benytter Chirag seg av ordet ”baba” som er swahili for far, men også synonymt 

med en som anses å være en autoritet. Språket blir av viktig betydning fordi det her brukes på 

to måter; som en konstatering av Norge som et flerspråklig samfunn, og fordi dette 

utenlandske uttrykket rettes mot nettopp de personene hvis holdninger taler for et nettopp 

mindre flerkulturelt Norge. Språket som brukes blir i seg selv derfor en såkalt "performativ 

effekt"95 som effektueres i at rapperne bruker ord som visse mennesker vil ha ut av landet, 

mot nettopp disse personene. 

      I vers to fremkommer det at det ikke betyr noe hvor dyktig du er i ditt respektive virke 

(Tshawe, Vinz, Nico – norske rappere med innvandrerbakgrunn), du kommer uansett til å 

dømmes etter etnisitet eller hudfarge, Kygo på den andre siden, er en etnisk norsk nordmann, 

kjent DJ og produsent. Med dette tar rapperen også her i bruk eponym, han lar navnet på 

rapperne han henviser til, representere det norske respektivt det utenlandske. Linjen ”har du 

hijaben i baksetet / skal hun bli muslim nå?” utrykker den overdrevne frykten for 

”islamisering” i Norge, altså antagelsen om at muslimer alltid har som mål å misjonere og 

konvertere. Uttrykket ”NAV'er”, som benyttes senere i låten, årets ord i 201296, en 

verbalisering av å motta penger fra NAV, er en nedsettende betegnelse på mennesker som 

anses å kunne jobbe, men ikke gjør det og heller lever på statens regning. Innvandrere 

generelt blir ofte utsatt for anklagelser og påstander om å komme til Norge angivelig for å 

kunne leve på velferdsstatens goder, altså ”plukker frukt i våre haver”.  

      I akkurat denne låten, særlig i versene som fremføres av Magdi, kan det betraktes som 

særlig gunstig å supplere analysen med en retorisk lesning. Dette kan selvsagt gjøres i alle 

tekster, men oppleves kanskje som særlig aktuelt i en tekst som denne. Janss og Refsum 

skriver følgende om retoriske lesninger av lyriske tekster: "Diktet er selv å forstå som en form 

for besjeling av språket; man tillegger de svarte prikkene på arket, bokstavene og ordene, en 
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form for menneskelighet".97 I denne låten forstår vi at vi kanskje ikke har å gjøre med noe 

som fremst foregår i den virkelige verden, men i den verdenen vi kjenner som internettet. 

Internettet er på mange måter et språklig konstruert landskap, men et som fremstilles i låten 

for å åpne en diskusjon om netthat samt kommentere situasjonen netthat. Det som er 

interessant er imidlertid at samtidig som Magdi gir ordet til nettrollene og med dette også 

understreker deres eksistens, at det finnes ekte mennesker bak tastaturene som faktisk 

uttrykker dette intense hatet, så fratar ham dem også menneskelighet. Det er her det auditive 

uttrykket blir viktig; måten kommentarene blir messet opp på rekke og rad, med en monoton, 

nesten følelsesløs stemme, det gir samme stemme til alle nettroll, og skaper i alle fall ikke et 

bilde av noen individuell menneskelighet. Språket som benyttes her blir en å dra alle nettroll 

under samme kam, slik nettrollene gjør i sine rasistiske kommentarer. Her blir språket, i det 

teksten iverksetter det, et retorisk grep som også er en av grunnene til at mange opplever låten 

som så unik. 

      I vers 3 spør Chirag først hvem som passer på de som liksom skal passe på, hvem vokter 

vokterne av landet vårt? Det finnes ingen som passer på at de som sørger for lovens utøvende 

organer, selv følger den. Den neste verslinjen fungerer som en allusjon til den kjente 

matematikeren Bertrand Russel og ”the barber paradox” – frisøren klipper alle, men klipper 

han seg selv? Hvem står til ansvar for dem som misbruker eller feiler sitt ansvar? Kvasi betyr 

”liksom”, altså ”liksom-smarte”, autoritetene stiller provoserte spørsmål, later som om de er 

smarte. Videre referer Chirag til cannabis når han rapper ”røyker noe som gjør de asiater”. Et 

etnisk kjennetegn på asiatisk opphav er smale øyne, og mange begynner å myse med øynene 

når de er under påvirkning av cannabis. Når Chirag videre rapper " Til noen sier hver 

regjering trenger sin ape / Alle synes det er et godt ordspill" henviser han til et ordspill som 

spiller på uttalelsen av AP, altså det norske Arbeiderpartiet (sosialdemokrater), det største 

partiet i Norge som har sittet i flere regjeringer. Hver regjering trenger sin AP, i tillegg til en 

”ape”, i dette tilfellet en farget person, AP har flere i sin politikerstall med ikke-norske etniske 

opphav. En ape kan også være en person som oppfattes som en tulling, i dette tilfellet Anders 

Anundsen, FRP-politiker som på mange måter og i flere tilfeller har blitt oppfattet som en 

mindre seriøs politiker. På det retoriske nivået her henviser språket i låten primært til seg selv 

– "Alle synes det er et godt ordspill / For det betyr to ting / Og det er på en måte kravet for 

noe sånt, yeah". Diktet forteller oss, på et retorisk nivå, hva et ordspill er, og hvorfor nettopp 

dette er et bra ordspill. Som Janss og Refsum påpeker er det vanskelig å tenke retorikk og 
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tematikk fra hverandre.98 Dette blir et eksempel på hvordan låten kommenterer sin egen 

praksis av, i dette tilfellet et ordspill, som igjen bekrefter låtens tematikk. 

      Når Chirag refererer til Kaveh og Arif (norske rappere med innvandrerbakgrunn) sammen 

med asylbarna som ikke får bli boende i Norge dras parallellen til alle dem som ikke får en 

sjanse til å gjøre det stort i Norge, slik Arif og Kaveh har. De neste fire verslinjene er en 

direkte beskjed til Anders Anundsen, som har høstet stor kritikk for sin håndtering av for 

eksempel asylbarn som ikke har oppholdstillatelse men har bodd lenge i Norge. I de fire siste 

verslinjene bruker Chirag ”lord” som en metafor for etnisk norske nordmenn, mens ”lillelord” 

blir en metafor for asylsøkere, innvandre og etniske minoriteter. Disse anses å være ”mindre”. 

Nordmenn tillater ikke å la disse ønske seg noe bedre for seg selv. I 1936 innførte I.A. James 

termene "tenor" og "viechle" for metaforens ulike ledd.99 I dette tilfellet blir "lord" den 

"viechle" (eller billedledd100) som transporterer mening til "lillelord", som blir metaforens 

"tenor" (eller saksledd101). Lillelord er for øvrig også tittelen på Johan Borgens roman fra 

1955, som følger hovedpersonens oppvekst og jakt på egen identitet og blir i denne låten også 

en allusjon til nettopp dette verket.  

 

3.1.3 Flammer 

Arif 

 

Låten begynner med et tilbakeblikk i Arifs minner fra ungdommen, og refererer til to store 

artister som begge representerer minoritetsartister som har oppnådd stor suksess – Madcon og 

Karpe Diem. Han fremstiller et bilde av hvordan hans eget liv var på daværende tidspunkt. 

Videre henviser Arif til at han kom seg inn på rapscenen uten noe ”colt-snakk” eller ”rap-

beef” altså uten å nødvendigvis ty til å rappe/brife om våpen, og uten å starte beef (konflikt) 

for å gjøre seg selv kjent. Videre dras referansen til talentkonkurransen Idol, og at han ikke 

trengte noen manager fra Idol for å bli kjent. Dette kan muligens være en referanse til Lars 

Vaular-manager Gunnar Greve (også kjent fra bergensgruppen Spetakkel), som har vært 

dommer i Idol. Videre ser vi at Arif vil dele sin berømmelse og det han har høstet på den med 

sine venner, som også er dem crewet hans stort sett består av, slik at når det ”drypper” på ham 

drypper det også på hans ”G's”. Dette blir ikke bare rapperens historie om egen virkelighet, 
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men også låtens historie om sin eksistens. Janss og Refsum kommer under delkapitlet 

"Lyrikken forteller sin historie om virkeligheten" inn på det de betegner "det subjektive 

perspektivets betydning i relasjonen dikt-virkelighet-historie".102 Her ser vi et eksempel på 

hvordan rapperens historie er beslektet med hans venner, om han vil dele berømmelsen med, 

og hans egne vurderinger fra tidlig av. Låten forholder seg med dette til rapperens virkelighet. 

Etter dette retter Arif oppmerksomheten mot dem han mener at har åpnet dørene for blant 

annet ham selv i norsk hiphop-historie: "Pass It" er Pass It Records, et hiphopkollektiv fra 

midten av 00-tallet som består av blant annet OnklP, Nasty Krutt og Cast. "TP" henviser til 

Tee Productions, den kjente, norske hiphop-produsenten Tommy Tee sitt plateselskap, Nord 

og ned er navnet på gjennombruddsplaten til Tungtvann, en kjent, norsk hiphop-duo. "Jørg-1" 

er et av artistnavnene til den norske rapperen Jørgen Nordeng (medlem av Tungtvann), også 

kjent under artistnavnet Joddski. Nå forholder låten seg også til norsk hiphop- historie og vi 

ser dermed det det subjektive perspektivets – rapperens – betydning i relasjonen låt-

virkelighet-historie. Forfatterens posisjon er dermed beslektet med den aktuelle låten, den 

aktuelle virkeligheten, og den aktuelle historien. Pre-refrenget går ut på at Arif mener at alle 

vennene hans startet på bunnen og jobbet seg opp selv, at ingen har lagt noe til rette for ham 

og at alt han har gjort, har han gjort selv. Refrenget er i samme stil, med en shout-out til Arifs 

mamma, som måtte gå på jobb mens alle andre kunne ligge og sove. 

      Videre tas vi atter en gang tilbake til Arifs minner fra ungdommen, hvor han rettet håret 

for å passe inn i en kultur i Bærum der gutter unektelig har en tendens til å rette håret. Likevel 

er fortsatt hudfargen hans markert i det norske passet hans. Dette kan også leses som kritikk 

av at en del av ens menneskelige fundament av ulike grunner har endt opp med å bli ens 

hudfarge. Arifs berømmelse gjort at han kan kjøpe flere fine gaver til sine familiemedlemmer 

– en Jeep til sin bestemor, en van til sin onkel. I versets siste linjer refererer Arif til sitt eget 

album HighEnd / Asfalt fra 2015 som denne låten finnes på, at platen kommer til å bli en 

klassiker. Dette blir en slags refleksjon over, men også en konstatering av Arifs identitet som 

rapper. Janss og Refsum skriver at "diktet [de sikter til A Far Cry from Africa av Derek 

Walcott] er et eksempel på at lyrikken kan si noe om historien, men at den likevel alltid bare 

vil fortelle en del av den, og ofte først og fremst sin egen historie, det vil si en historie som er 

skrevet på lyrikksjangerens premisser".103 Arif forteller i låten en historie om seg selv og hans 

inntog på den norske rap-scenen, hvem som var forbilder, hvem som "åpnet dører", hvem han 
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vil dele suksessen med (sin mor og venner). Historien er selvsagt fremført på sjangeren han 

representerer, sine premisser, men farget av et lys som igjen er farget av hans samtid og 

synspunkter (OL-låten var dårlig, rap beef er teit, trenger ikke manager fra Idol). Et godt 

eksempel på at hiphopen i større eller mindre grad fremføres på hiphopens premisser, og en 

raptekst kan som regel alltid også fortelle oss noe om sjangerhistoriske forhold – for eksempel 

mangler det ikke klassiske hiphop-elementer i denne teksten ("bare rim med", namedropping, 

"fresh to death", relativt høy frekvens av tabu-ord), ei heller på klassiske norske hiphop-

referanser (TP, Jørg-1, Nord og ned) Relasjonen mellom låten og historien er dermed også et 

forhold mellom den aktuelle låten og sjangerhistorisk fortid.   

 

3.1.4 Benägen 

Abidaz  

 

Abidaz åpner låten og det første verset med de mørke ordene ”om jag dör nu så vet jag vart 

jag hamnar” som, basert på resten av låten, man skulle kunne tolke som at han vet at han 

havner i helvete. Vi kan lese inn en ”av jord er du kommet, til jord skal du bli”-referanse i 

”Gör mig till betongvägg, förvandla mig till asfalt”. Med dette kan man anta at han refererer 

til at han er vokst opp i en forstad, han kommer fra og er et resultat av en forstad, og dersom 

han skulle dø nå, hadde det også blitt i en forstad, nettopp der han kommer fra. Dette er i alle 

fall en metafor som antyder død, om ikke en bibelsk allusjon. Også i arbeidet med denne låten 

kan det være givende å snakke om en retorisk "strategi" som Janss og Refsum blant annet tar 

opp når de behandler diktet Aschenglorie hin (teraskeglorie bak) av Paul Celan.104 Som i 

Celans språk, later også Abidaz' språk å springe ut av flere sammenhenger på en gang – 

kriminaliteten, livet i forstaden, etniske og språklige røtter, selvrefleksjon, hans liv som far, 

hans liv som familiemedlem. Kjenner vi til Første Mosebok kan vi betrakte utsagnet over som 

en allusjon, men uten å kjenne til denne mulige sammenhengen, må vi, som Janss og Refsum 

også påpeker i sammenheng med Celan, "lese bildene som kryptiske, som bilder som 

oppfordrer til søkende refleksjon".105 Samtidig vil ikke Abidaz at hans kjæreste skal måtte 

leve på trygd og sosialbidrag, han vil forsørge sin familie og være der for dem, han finner 

stolthet i å kunne forsørge dem, hvilket vi kan tolke inn at han gjør gjennom narkotikahandel 

– på dette tidspunktet i låten høres en sniffe-lyd i bakgrunnen, altså lyden av noen som sniffer 

kokain. Denne lyden skaper et bilde i lytterens hode av en som sniffer kokain. Her er det altså 
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det auditive, og ikke det tekstlige, som skaper referansen. Det blir en slags lydlig metafor, 

hvis oppgave, også som Janss og Refsum påpeker ved Celans dikt, "er å sørge for at 

overføringene mellom de ulike feltene blir holdt i gang".106 Overføringen som her skal holdes 

i gang blir altså mellom den faktiske virkeligheten av å forsørge seg som dealer og leve som 

kriminell versus bevissthetsstrømmen fylt av minner, tanker om døden og tanker om sin 

datter, to narrativer som rapperen gjennom hele låten beveger seg mellom og forbindelsen 

mellom disse blir aldri brutt. 

      Temaet selvmord fortsetter inn i vers to, der Abidaz' forklarer at det å ta selvmord er en av 

de største syndene i hans tro (altså kan han ikke ta selvmord og også komme til himmelen, 

ergo han kommer ikke til å ta sitt liv), han begynner å tenke på familien og alle slektninger. 

Videre sier Abidaz at han gjør sitt beste, men at ”gatan”, i dette tilfellet synonymt med 

kriminaliteten, alltid kaller, og han er også nødt til å ty til den for å forsørge familien sin. 

Abidaz har rappet i mange år uten å bli særlig kjent (før med platen In & Ut, som denne låten 

finnes på) og refererer videre til hvor lang tid det tok for ham å bli kjent gjennom sin kunst, 

men samtidig kan han ikke klandre noen fordi rap og hiphop er en sjanger som kan være 

vanskelig for utenforstående å forstå. Som i Lett å være rebell i kjellerleiligheten din og 

Flammer, er dette også en låt som på et visst sett kommenterer seg selv. Denne låten blir 

dermed også et eksempel på det transhistoriske potensialet Janss og Refsum skriver om i 

Lyrikkens Liv.107 Vi vet at hiphopen, en sjanger som på grunn av sitt opphav i ghettoen, har 

væt inkluderende for visse og ekskluderende mot andre, da først og fremst ekskluderende mot 

"finkultur", hvit middelklasse, autoriteter m.fl. Når Abidaz' sier at "konsten är för svår" 

refererer han til dem som står utenfor hiphop-kulturen og, i følge ham, umulig kan kjenne seg 

igjen i det livet han beskriver. At kunsten (hiphop, rap) blir vanskelig for andre å forstå eller 

forholde seg til, har å gjøre med nettopp dens opphav og dens historie, hvem den er skapt av 

og hvem den er skapt for.  

      Refrenget i denne låten er et opptak av en kvinne som snakker i telefonen på et annet 

språk. Dette blir også et eksempel på den inkluderingen og ekskluderingen som skjer i hiphop. 

Dave Peplow skriver i Hip-hop Music and the Art of Exclusion at "the track constructs various 

identities for the listener(s)"108 når han behandler en låt av Jay-Z. En låt kan altså konstruere 

lytterens identitet så vel som rapperens egen identitet. Det er ikke snakk om et detaljert 

identitetsbilde, men at lytteren på ulike vis kan identifiseres som ekskludert eller inkludert i 
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låten. Abidaz' inkluderer svenskspråklige og ekskluderer dermed de fleste andre fra å forstå 

låten, men ekskluderer nettopp også svenskspråklige i det refrenget fremføres på et språk som 

de fleste svenskspråklige ikke forstår. Det fratar dermed lytteren, som forstår svensk, sjansen 

til å danne seg et helhetlig bilde av låten. Når Peplow videre behandler tekst av den 

amerikanske hiphoperen Rakim, skriver han følgende: "Rakim's main method of excluding 

some listeners is through his complex lyrics, many of which refer to subjects, people, and 

events that only 'hip-hop headz' are likely to understand."109 Der vi kan karakterisere dette 

som en mer generell form for ekskludering, som tas mer eller mindre i bruk av nesten alle 

hiphopere, kan vi karakterisere Abidaz' ekskludering som en mer spesifikk en. Også her har vi 

å gjøre med språkets kompleksitet – rett og slett det faktum at to språk brukes om hverandre. 

Vi har å gjøre med et språk som er ukjent for mange av oss, og vi kan regne med at det har å 

gjøre med Abidaz' ønske om å inkludere et annet språk han identifiserer seg sterkt med, i sin 

kunst. Dette blir også å si noe om egen identitet som rapper og et språk som denne identiteten 

også er et resultat av. Samtidig kan vi regne med, dog vi vet ikke, at det er en taktikk for å i 

særlig grad involvere dem han kjenner som kan dette språket, refrenget i låten blir eksklusivt 

for disse.  

 

3.1.5 Svär på min mamma 

Silvana Imam  

 

Låten åpner med en sampling av den amerikanske action-filmen Set It Off fra 1996, et 

feministisk budskap. Etter dette innledes første vers med et ordspill på drinken ”white 

russian” – i og med at Imam sier hun ikke behøver noen drinker så mener hun at hun henger 

med to hvite russere. Hun har to piller ecstasy (smileys) i lommen. Verset fortsetter i låtens 

sedvanlige selvhevdende stil – hun rapper at hun er en ”beast i båset”, altså i studio, rommet 

der hun legger vokal på låtene sine. Dette skaper et bilde av noe dyrisk og primitivt, hun er 

vill og impulsiv når hun spiller inn, lar versene renne ut av seg. Videre gir Imam en shout-out 

til Beastie Boys og deres debutsingel Cooky Puss. Deretter nevnes en annen stor profil, 

Quentin Tarantino, en anerkjent og verdensberømt regissør som er kjent for filmer med mye 

blod, vold og action – Imam er rappens svar på dette. Parallellen som dras videre er til en 

mann/gutt som ligger blodig, som om han skulle ha gått med røde chinos. Dette blir et slags 

visuelt virkemiddel, en bekreftelse på Tarantino-referansen, men vi kan anta at det ikke er 
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virkelig, for offentligheten hadde nok visst om det dersom Imam hadde havnet i et slagsmål 

som resulterte i så mye blod at det ser ut som objektet for volden har på seg røde bukser.        

      Marianne Egeland skriver i Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift at "den politiske 

kampen for anerkjennelse på gruppenivå kan ikke skilles fra individers følelse av personlig 

krenkelse […] Alle mennesker, høy og lav, søker respekt fra andre, men Hegel presiserer at 

anerkjennelse ikke kommer uten sverdslag".110 Videre går hun inn på filosofen Axel Honneth 

og hans forståelse av anerkjennelse som 1. den man mottar i nære relasjoner (selvtillitt), 2. 

den juridisk definerte anerkjennelsen som innebærer lovbestemte rettigheter (selvrespekt), og 

3. den "aktelsen man oppnår som unikt individ på grunn av særegne evner og bidrag til 

fellesskapet" (selvaktelse).111 Alle de overnevnte kan styrkes eller svekkes gjennom positiv og 

negativ bekreftelse fra andre mennesker.112 Der det i denne artikkelen handler om hvordan 

mellommenneskelige relasjoner styrkes, svekkes, skapes og hvilken effekt dette har på 

mennesker samt spesielt effekten det har på virkelighetslitteraturen, vil jeg omtale de samme 

tre som drivkraft innen hiphopkulturen som virkelighetslyrikk. Denne drivkraften blir særlig 

tydelig i akkurat denne låten, samt i Blåser min rök. Mange hiphopere reflekterer over sin 

status som nettopp hiphoper og mange konstaterer deres rolle som hiphoper, slik Imam gjør i 

denne låten. 

      Linjen under, ”pardon garcon, dina blickar smakar citrus” kan oversettes til ”unnskyld 

meg, gutt, dine blikk smaker surt”. Hun får sure blikk fra sure gutter. Når hun etterpå refererer 

til stjernen Sirius, er det fordi det er denne stjernen som lyser sterkest på nattehimmelen. Den 

er likevel langt vekke, så når Imam rapper ”Jag är tusen ljusår ifrån dig” blir dette en til 

referanse til hvor langt borte hun befinner seg fra sure blikk, skepsis og hat, fordi hun er bedre 

enn det. Hun er stjernen fra Syria, og kan man ikke håndtere hybrisen så kan man pause låten. 

Hva er nettopp denne hybrisen et resultat av? Samtidig som den nok er overdrevet for låtens 

skyld, kan det tenkes at den er et resultat av å, som kvinne og lesbisk, ha gjort det stort i 

hiphopindustrien. Der mangelen på kjærlighet og respekt ligger til grunn for Knausgårds 

skildring av sin far i Min Kamp113, kan det tenkes at mangelen på respekt som kvinner og 

homofile møter i dagens samfunn, er nettopp en av de største drivkreftene bak denne og 

mange andre av Silvana Imams låter. Dette kan ofte tenkes være et slags felles utgangspunkt 

for mye litteratur vi kan omtale i lys av teorien om performativ biografisme, men resulterer 

																																																								
110 Marianne Egeland. "Anerkjennelse og autentisitet i virkelighetslitteraturen" i Norsk Litteraturvitenskapelig 

Tidsskrift 01/2015. 
111 Ibid. 
112 Ibid. 
113 Ibid. 
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like fullt i veldig ulike typer kunstverk. I hiphop svarer man gjerne på kritikk man har mottatt 

eller respektløshet man har blitt møtt med, med nettopp låter som "beviser" det motsatte.    

      Imam synes også at folk kan slutte å stille dumme spørsmål om for eksempel ”varför jag 

inte bryter ens” og verslinjen etter tar opp at på grunn av utenforskapet Imam har følt, både 

grunnet sin innvandrerbakgrunn, sitt kjønn og sin seksualitet og de tre kombinert, så er det 

også et mirakel at hun har igjen noe av sin egen mentale helse. Men nå er hennes tid kommet, 

og det er bare for publikum å sette seg ned å betrakte – ”watch me, grazie”. Hun tenker rappe 

på en catwalk for det store motehuset Versace, i tillegg til at hun er rappens Liberace. Dette er 

nok den låten av de jeg behandler hvor uventede referanser dukker opp oftest. Liberace er en 

amerikansk entertainer og pianist, og hans stil var mildt sagt overdådig, det hersker også liten 

tvil om at Liberace i selve verket var homofil, men ikke kunne leve ut sin legning på grunn av 

samtidens ignoranse og motstand mot homofili. Liberace feiret det minuttet han fikk penger, 

og viket aldri fra å kle seg i de mest utagerende antrekk som tydelig gjenspeilte hans 

økonomiske velstand. Liberace var barn under depresjonen i USA og en homofil mann på 40- 

og 50-tallet, hvilket gjør det umulig å ignorere den samme underteksten som vi finner hos 

Silvana Imam, nemlig ”fuck deg, se på meg nå” som finnes i den veldig iøynefallende 

forbruken til Liberace og under Silvana Imams overlegne rap-stil. Dette er et eksempel på 

såkalt "bragging", altså rap som har som et av sine, eller sitt eneste, mål å "fremstille sin egen 

fortreffelighet mest mulig effektivt".114 Denne braggingen er et resultat av blant annet det 

ovennevnte om å konstatere sin posisjon som rapper.  

      Refrenget innledes med at alt Imam tar på blir til gull, alt hun forsøker å gjøre blir 

suksess, hun briljerer og styrer rap-bransjen i Sverige, igjen et typisk eksempel på bragging. 

"Gamet" Imam refererer til i refrenget tilsvarer den amerikanske termen ”the Game” som er 

en betegnelse på å leve og jobbe som rapper. Alle som står i veien, snakker negativt og hater 

kan bare fortsette med det, fordi det ”slutar med ridå” altså i fiasko. I refrengets siste verslinje 

lover Imam på sin mamma at hun kommer til å kjempe mot alle sine fiender med alt hun har.  

      Vers to blir noe mer intimt når det innledes med at en jente vil få Imam naken gjennom å 

leke klespoker, men Imam har allerede lite klær på seg. Jenten forsøker å "slita blicken", men 

klarer det ikke, og Imam vil at hun også skal kle av seg, så hun kan ta på henne. Scenarioet 

skiftes brått med en verslinje om at Imams ”tjejer” eller hennes gjeng/venner/følgere/fans er 

lojale og kriger for henne som om de skulle vært i militæret og støtter henne slik at hun kan 

lykkes med sin hiphop-karriere. Videre dras referansen til den hjemmelagde granaten 

																																																								
114 Janss & Refsum 2010, s. 295. 
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Molotovcocktail, som ofte blir brukt ved opptøyer eller i geriljakrigføring, hvilket vi kan anta 

at Imam anser sin rapkarriere å være. Deretter henviser hun til sin egen låt Jag är en fucking 

gee, som finnes på samme EP som denne låten, det har åpenbart blitt skrevet om Imam at hun 

er for ”intensiv”, hvilket hun ikke mener selv at hun er. Etterpå dras tematikken til pussy 

power og Wu Tang Clan. Jeg tenker at man med belegg kan anta at om en mann hadde rappet 

som Imam gjør på sin første EP, hadde det ikke kommet kommentarer om at rappen var for 

intensiv. Wu Tang Clan er en kjent rapgruppe fra USA og ”Wu Tang Killa Beez” er en 

samlebetegnelse på dem som inngår i dette hiphop-kollektivet. Videre gis det shout-out til 

Valerie Solanas, Gudrun Schyman og Alicia Keys som Imam relaterer til i det hun skriver at 

”vi är” disse tre kvinnene. Her dukker det kollektive "vi"-et opp. Spesielt Valerie Solanas 

anses å være noe av en uortodoks feminist, hun skrev S.C.U.M Manifesto, som kort beskrevet 

stort sett handler om fordelene ved et matriarkat, og også kommer med en del generaliserende 

og grove anklagelser mot menn. I og med at Solanas er så sterkt koblet til sitt manifest, kan vi 

her lese inn en form for intertekstualitet som blir viktig fordi forbindelsene mellom tekster 

"virker avgjørende inn på betydningsdannelsen".115 Solanas er til tross for sine noen ganger 

ekstreme synspunkter hyllet i enkelte feministiske kretser, og skikkelsen Valerie Solanas 

besitter symbolsk verdi for flere feminister. Gudrun Schyman er en kjent svensk feminist og 

Alicia Keys er en svært anerkjent musiker og feminist.  

     Videre vil Imam gjøre klart for alle som ikke allerede vet, at hun er lesbisk, hvilket i 

dagens samfunn også er stigmatisert, men det kan også tenkes at verslinjen ”Alltså ärligt, jag 

är inte straight” kan tolkes som at Imam ikke er straight på noen måter – hun vil ikke forholde 

seg til stigmatiserende samfunnsnormer. Dette følges opp av et særlig godt ordspill – ”Walla, 

Imam har tagit över, inte Allah”. ”Walla” betyr på arabisk å sverge på Gud, Imam er artistens 

etternavn men er også en islamsk tittel som kan bety flere ting, i følge oppslagsverk betyr det 

blant andre ”leder”, ”anfører”, ”bønneleder”, ”den som står først i rekken”.116 Imamen er altså 

en sentral figur i islamsk troslære, og en som skal tolke, tyde, dyrke og formidle Guds ord. I 

dette tilfellet har Imam latt Allah og Imamen bytte plasser – rolleskiftet skjer i det den som 

skal dyrke og følge Gud blir Gud. Silvana Imam anser at hun er den som har tatt over. Verset 

avsluttes med at hun har tatt seg forbi alle menn i bransjen.    

 

 

																																																								
115 Ibid, s. 34. 
116 Kari Vogt. ”Imam”, Store Norske Leksikon, sist oppdatert 20.02.18. https://snl.no/imam 
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3.1.6 Blåser min rök 

Näääk & Nimo 

 

Versene rappes av Näääk og refrenget synges av Nimo. Vers 1 innledes med at dette er en låt 

på Näääks andre album og at han bare fortsetter å vokse som artist. Näääk er halvt finsk og 

det er ikke alle i Sverige som har forstått hva rap-navnet hans betyr. Näkeri betyr "neger" på 

finsk og artistnavnet Näääk er inspirert av dette finske begrepet. Uansett – Näääk begynte på 

gaten og på bunnen med å selge narkotika, men nå står han på en scene og rapper for flere 

hundre publikummere. Når man har det bra oppleves ofte tiden å gå fortere, hvilket kommer 

til syne når Näääk rapper "och dagarna dom bara flyger förbi fort" – han liker sin tilværelse. 

Han er alltid glad og hans venner mener det må være fordi det er noe spesielt i det som han 

"blaze" – altså i det han røyker. "Båten flyter på så länge vinden är bra" – så lenge han 

fortsetter å jobbe bra og er aktiv kommer karrieren til å fortsette fremover. Verset fortsetter i 

samme stil, gutten fra forstaden tok seg opp via hiphopen og første platen selger fortsatt godt. 

Også denne låten preges i stor grad, nesten utelukkende, av bragging, noe Janss & Refsum 

også refererer til som "karikert selvskryt".117 Vi finner mange av de samme elementene her 

som vi gjør i Svär på min mamma. Når det gjelder innholdet er låten dog i større grad preget 

av å utelukkende handle om rapperen selv. Imams låt ser vi i et større perspektiv på grunn av 

for eksempel alle referansene til andre mennesker, i tillegg til et "vi" som blir særlig synlig 

mot slutten av låten. Om vi kan lese inn et "vi" i Blåser min rök er det i så fall et "vi" som 

bare består av Näääk og Nimo.  

      Janss og Refsum skriver i Lyrikkens liv (om Jay-Z og låten Pray) at det dreier seg om en 

"systematisk mytologisering av jeget".118 Her er det nok ikke snakk om mytologisering med 

den tyngden vi finner av det samme i Jay-Z sine låter, men vi skal legge merke til at Näääk 

for eksempel også omtaler seg selv i tredjeperson. Når Jay-Z gjør det samme konsekvent 

gjennom hele albumet American Gangster, så gjør han det likevel ikke. Han rapper under 

navnet Jay-Z men omtaler seg i tredjeperson ved å bruke sitt egentlige navn, Shawn Corey. 

Dette skaper en større distanse mellom det jeg-et som er rapperen og det jeg-et som er Shawn 

Corey. Näääk omtaler sitt artistnavn i tredjeperson, og refererer ikke til noe annet navn enn 

det. Låten skaper en slags mytologisering av hans reise til suksessen som vi ser i så mange 

raplåter – startet på bunnen, men nå er jeg her, og jeg har bare meg selv å takke. Når Näääk 

veksler mellom første- og tredjeperson, konstaterer han også sitt lyriske jeg og hans 
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egenskapte suksess i sitt artistnavn. 

      Refrenget fremføres i samme stil, det er Näääk og Nimo, "jag och min bror", mot resten, 

og slik kommer det til å fortsette i overskuelig fremtid. Nimo ruller ned ruten på bilen sin og 

blåser sin røyk på alle andre, en veldig tydelig manifestering av deres overlegenhet.  

      Låtens andre og siste vers fortsetter på samme stil som det foregående – ingen trodde at 

Näääk og Nimo kunne bli noe før i tiden, sa til ham at han kunne glemme en "rap deal" 

(platekontrakt), men nå står han på en scene og viser alle de som tvilte at de tok feil. Utenom 

når han står på scenen og stikker ut er "safe house" (trygt sted, skjulested, hemmelig) der han 

oppholder seg. Det kan tenkes at dette hinter til at Näääks småkriminelle liv ikke er helt over 

selv om det går bra med hiphopen, og at han fortsatt må leve noenlunde undergrunn for å 

unngå trøbbel med loven. Til slutt langer Näääk en hiphop-typisk diss mot "fake 

motherfuckers". 

 

3.1.7 DD EG gjør 

Lars Vaular 

 

Første vers er en samling av narrativer; "Stikkontaktvibber fra fitten som eg fikk i fanget den 

nittende gangen eg gikk feil", "flippet ut på en flip-hype-ting", "ingen kyss, ingen vei, bare 

pissregn", "hon plukket meg opp på sin moped", "eg sluknet så fort mellom to-tre", før det går 

over i en shout-out til klikken og til Bergen. Refrenget består av to linjer som gjentas, "Det e 

det eg gjør" og "løp, baby, bare tro meg". Vers to innledes med at Lars Vaular ikke har noe 

problem med å flexe tingene sine, og at han "ikke fucker med" (ikke har noe å gjøre med, ikke 

omgås med) så kalte "no flex zone"-folk, altså folk som unngår å "flexe" (vise frem). Han 

ruller uansett stolt rundt med sin Rolex, legg også merke til ordspillet her; ruller med min 

Rol(l)ex, hvor første stavelsen i Rolex er "rol", som med en ekstra L blir "roll", altså å rulle på 

engelsk. Han name-dropper videre Christian Dior, en særlig innflytelsesrik fransk 

motedesigner. Videre henviser Vaular til at det er slik han alltid har gjort det, og at han 

kommer til å fortsette med det. De språklige bildene, ordspillene og rimene blir av særlig stor 

betydning i denne låten. Hører man på låten, får man også et inntrykk av at disse fremføres 

med lekende letthet av rapperen – det blir et auditivt bilde som understreker hvor lett det er 

for rapperen å nettopp rappe, som i seg selv vitner om den overlegenheten som har blitt 

behandlet i de to overstående tekstene, han synliggjør sin egen kvalitet som rapper, og 

posisjonerer seg også som overlegen: 
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      Ga en faen i universitetet / E' kun der for å forelese / Du trenger meg for å oversette for de  
      oversette og de innlagte / De groveste og de innsatte / Respekt, respekt, respekt, respekt 

 

      Også her vil jeg henvise til det som tidligere er blitt skrevet om overlegenhet, skryt og 

posisjonering. I tillegg skal man bite seg merke i Vaulars synkopebruk, noe som også påpekes 

i Kjell Andreas Oddekalv sin masteroppgave Betre flows enn Akerselva: Utviklinga i flows i 

norskspråkleg rap frå nittitalet til i dag, representert ved eit utval etablerte artistar når han 

tar for seg nettopp Lars Vaular: "Mange verselinjer [som] strekker seg langt ut over 

taktstrekane sine grenser"119 og "leiken med synkopar i frasene av uvanleg lengd […] er også 

veldig merkbar".120 Dette kommer tydelig til syne i DD EG gjør i følgende linjer: 

 
     Stikkontaktvibber fra fitten som eg fikk i fanget den nittende gangen eg gikk feil  

       

      Mekker nokke mokka oppå lokket på min MacBook 

 

      Mann, eg quarterbacker, hele sekken full av fagstoff 

 

      Du trenger meg for å oversette for de oversette og de innlagte 

 

      Nysgjerrighet, grådighet, kjærlighet, alle e' etter din sjel og din body 

 

      I disse linjene er synkopebruken veldig interessant, fordi verselinjene er betraktelig lengre 

enn de andre i låten, men foregår over nøyaktig samme beat. Her blir det i hovedsak ordlyden 

som skaper synkopen og dette er et musikalsk, estetisk valg som ikke nødvendigvis er 

påvirket av teksten, da Vaular helt fint kunne gått over samme beat og fremført linjene på en 

annen måte. 

 

3.2 Låtenes formelle elementer og rimets betydning 

 

Med Platon begynner begrepet "rytme" å kobles til eksplisitt sang og dans. Rytme blir på 

tiden definert og målt etter standardiserte og målbare verdier, etter et metrum.121 I starten var 

																																																								
119 Kjell Andreas Oddekalv. Betre flows enn Akerselva: Utviklinga i flows i norskspråkleg rap frå nittitalet til i 

dag, representert ved eit utval etablerte artistar, Universitetet i Oslo 2017, s. 63. 
120 Ibid, s. 65. 
121 Janss & Refsum 2010, s. 47. 
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metrumet nesten uten unntak koblet til greske verseføtter, i dag behandles fenomenet av 

moderne metrikere hovedsakelig som takter, de greske betegnelsene brukes imidlertid fortsatt 

for å, i følge Janss og Refsum "angi en kvalitet ved verset".122 Uavhengig av 

begrepsdefinering vet vi at vi, når vi behandler, analyserer og skanderer lyriske tekster, 

forholder oss til noe med et rytmisk potensial. Hvordan dette potensialet utfolder seg i en 

lyrisk tekst, kan resultere i at teksten blir enten lettere eller vanskeligere å skandere - der det i 

noen lyriske verk er enkelt å avdekke det rytmiske potensialet og det fremstår som åpenbart, 

er det i andre lyriske verk langt vanskeligere. Når jeg jobber med disse tekstene har jeg 

ubegrenset tilgang til dem – jeg kjenner altså allerede til deres lyriske potensiale slik det er 

bearbeidet og fremført av den respektive rapperen. Det betyr likevel ikke at det ikke eksisterer 

utallige andre rytmiske potensialer for disse tekstene enn det som allerede er utført. Jeg 

ønsker dog først og fremst å si noe om teksten i dens allerede eksisterende form, i dens 

allerede eksisterende rammeverk, heller enn å se på andre potensielle rammeverk. Dette er 

blant annet fordi jeg vil undersøke om den eksisterende rytmiske utformingen av teksten har 

noe å si for meg som lytter og leser, sin forståelse av teksten. Dette er i følge Janss og Refsum 

noe av det "vanskeligste man kan begi seg ut på i en lyrikkanalyse"123, fordi det er vanskelig å 

definere noe presist om sammenhengen mellom rytme og mening. Ordene er jo de samme? 

Tekstens budskap eller mangel på budskap kommer fortsatt til å være det samme, uansett hva 

man gjør med rytmen. Min hypotese er imidlertid at rytme, ved flere anledninger i flere av 

disse tekstene, bekrefter mening og budskap.  

      Elementært i alle rytmiske uttrykk er variasjon og gjentagelse.124 Elementært er også 

menneskets nærhet til rytme. Det rytmiske synes å være dypt forankret i noe helt 

fundamentalt i menneskers eksistens og Janss og Refsum skriver i Lyrikkens Liv om hvordan 

menneskets evne til å rytmisere språket har satt seg særlig dypt.125 Janss og Refsum viser i 

Lyrikkens Liv også til hvordan vi i de germanske språkene i all hovedsak benytter oss av en 

aksentuerende metrikk, fordi vi skiller på betonte og ubetonte stavelser og markerer disse.126 

Vi kan også si at stavelsen er tung eller lett. Det er låtens lek med rim og veksling på stavelser 

som utgjør grunnlaget for versemålet. Et godt eksempel er Sebbe Staxx’ innledning Tystas 

Ner: 

																																																								
122 Ibid, s. 51. 
123 Ibid, s. 56. 
124 Ibid, s. 48. 
125 Ibid. 
126 Ibid. 
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       Föddes på 80-talet, söder om Stockholm staden 
 

      Første stavelse er i flere ord er betont, eller tung. Den første verslinjen former følgende 

skjema dersom vi skal skandere den: XxxXxXxXxxXxXx, altså veksling på tunge og lette 

stavelser, i dette tilfellet med seks betonte stavelser og en aksentuering som viser følgende 

versemål: daktyl, troké, troké, daktyl, troké, troké. Disse versemålene er dog ikke 

nødvendigvis noe som gjentas med stor grad av regelmessighet, typen av rim og verseføtter 

som brukes og hvordan de brukes i låtene jeg tar for meg, preges av en påfallende metrisk 

lekenhet, så selv om man kan avtegne rytmiske mønster betyr ikke det at en rapper forholder 

seg konsekvent til et fast versemål. Det viktigste av alt blir å "lande" beaten, at rapperen 

suksessfullt klarer å skape en rytme i rapen, som fungerer på beaten. Den rytmen som 

fremkommer i rapen, består altså gjerne av hyppig rimbruk, men ikke nødvendigvis av en 

"regelrett" bruk av rim som skaper et definert versemål - selv om rappere i høy grad tar i bruk 

tradisjonelle versformer i arbeidet med sin lyrikk, så gjør de dette med en fleksibilitet som 

man sjelden finner i den tradisjonelle lyrikken.127 Dette henger sammen med rappens kanskje 

mest grunnleggende krav; to rytmer brytes kontinuerlig mot hverandre, den ene fremkommer 

som nevnt i beaten og den andre i rapen, den rytmen som skapes muntlig. Dette kalles 

synkope og er også hyppig brukt i blant annet jazzmusikk. Rapperen står da fritt til å "utnytte 

spenningen mellom det faste beatet og den rytmen han lager selv med språket".128 Å bryte 

med det tradisjonelle versets forutsigbarhet er og blir en av de viktigste elementene i 

hiphopen, fordi det tillater rapperen å overraske, sjokkere og imponere med sine formelle, 

lyriske ferdigheter, blant annet med å klare å presse inn et større antall stavelser i et vers enn 

det man innledningsvis tenkte at ikke var mulig innenfor det definerte rytmiske mønsteret. 

      I tillegg til at Staxx betoner stavelsene på denne måten, blir de ekstra tydelige gjennom 

hans bruk av allitterasjon og assonans. Staxx allittererer og assonerer på blant annet o, ö, sö, s, 

st, sk, se og es i sitt vers. Begge disse språklige virkemidlene har som hovedfunksjon å gi 

språket, i følge Kittang og Aarseth, et ”harmonisk, organisert preg, veve det kaotiske sammen 

til en kompleks klanglig enhet.”129 Ordet som i denne konteksten skal betones er kaotisk. Det 

helhetlige uttrykket av låten oppfattes i svært liten grad som harmonisk, både i form av 

bakgrunnsstøy som i fremkommer flere steder i løpet av låten, kraftige trommer som høres 
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svært tydelig og noe ”forstyrrende” gjennom absolutt hele låten, og også i form av det harde 

uttrykket. Likevel finnes det en semantisk harmoni hvis, mener jeg, eneste funksjon i denne 

låten er å skape rytme.  

       Atmosfæren er tydelig og er interessant i det at den også kan oppfattes geografisk 

forankret – gjennom bakgrunnsstøyen. Storbyscenarioet og forstad-scenariet fremkommer 

tydelig, som om bakgrunnslyden er improvisert, en vanlig dag i en ”ghetto”, selv om vi vet at 

den sannsynligvis ikke er det. Dette, akkompagnert av ”krigstrommene”, som også hele tiden 

høres i bakgrunnen, skaper et bilde av noe som skal skje, at tiden for konsekvenser er her, at 

forstadsbeboerne, innvandrerne, etniske minoriteter og alle som er trøtte på den stigende 

graden av rasisme i samfunnet er klare til å gå til krig for sine rettigheter. 

       Vi kan anta at et av låtens fremste poeng er å uttrykke de nettopp kaotiske tilstandene 

som ser ut til å prege Sverige, og at artistene har et ønske om å skape et en helhet som kan 

bekrefte låtens innhold. Refrengene og versene kommer fort på hverandre, som om rapperne 

glir over i hverandres uttrykk og bygger på dette uttrykket med sitt eget og det de har å tilføre. 

Låten er mildt sagt intens, men fremstår som flytende, samtidig med sterke kontraster når den 

bryter ut i refrenget, men fremst når den plutselig og helt uten forvarsel overgår i Adam 

Tenstas outro og monolog. Dette elementet tar på en måte lytteren på sengen, en slags ”om du 

ikke har fulgt med på hele låten skal du i alle fall få med deg dette her”-effekt. Det samme 

kan sies om Lett å være rebell i kjellerleiligheten din, der Magdi sitt faste, rytmiske mønster 

avløses av en plutselig forandring i Chirag sitt vers, låtens siste vers. I Lyriske Strukturer 

behandler Kittang & Aarseth et dikt av Paul Verlaine, og skriver at diktet på et tidspunkt ”har 

gjennomgått en forvandling, landskapet har fått liv, og denne nye dynamikken finner sitt ekko 

i språkets klangmønster”.130 Det samme gjelder de plutselige brytningene i Tystas Ner og Lett 

å være rebell i kjellerleiligheten din, beskjeden som hele tiden har vært tilstede, tydeliggjøres 

og personifiseres i Adam Tenstas outro og i Chirags vers. I stedet for å rappe og følge et fast 

mønster som omfatter resten av låten, bryter Adam Tensta ut i monolog uten 

bakgrunnsmusikk, og Chirag i intens, skjærende og rask rap.  

       Låtene entrer en ny dynamikk som også forsterkes i at dette kommer helt avslutningsvis. 

En siste beskjed, et siste spark. Den rytmiske utformingen har mye å si for leserens og den 

som hører sin opplevelse og forståelse av teksten, samtidig som man skal være forsiktig med å 

anta at en viss rytme er synonymt med en viss betydning. Noen ganger fremstår det likevel 

som uunngåelig å kommentere, eller i alle fall spekulere, i forholdet rytme – tekst/budskap. 
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To eksempler er nettopp Tystas Ner og Lett å være rebell i kjellerleiligheten din. Dette er to 

tekster som er tungt politisk ladede, med tydelige budskap. Rytmen i Lett å være rebell er 

messende, monoton, som en opplesning. Helt til den brytes i Chirags vers. Rytmen i Tystas 

Ner er agiterende, oppildnet. Helt til den brytes av Adam Tenstas outro. Situasjonene i begge 

låtene er ekstremt ladet, og muligens kan man lese dette bruddet med et på forhånd gitt 

mønster, som et brudd med det tekstene handler om, et brudd med rasisme, nasjonalisme og 

urettferdighet – et ekspressivt anslag som bekrefter alt som tidligere er blitt formulert i låtene. 

Begge låtene er fryktinngytende på sine egne sett, fordi de speiler kriser i rappernes samtid. 

Låtene kan forstås som en slags bearbeiding av situasjonen i både Norge og Sverige, 

avslutningene blir en understrekning av den sosiale urettferdigheten og brutaliteten som nå ser 

ut til å dominere også i Sverige og Norge, to i utgangspunktet "inkluderende" og 

velfungerende land. Disse to avslutningene med sitt påfallende brudd med resten av låten, 

gjør at låtenes meningsinnhold avsluttes i en form for meningsfremkallende disharmoni, hvor 

bruddet med låtens tidligere semantiske harmoni også blir et retorisk grep som "vekker" 

lytteren, tvinger lytteren til å høre med større fokus enn resten av låten har krevd. Spørsmålet 

som blir stående igjen er dog om hiphop eller spesifikke versemål, som autonome størrelser, 

er mer velegnet for bearbeidelse av visse temaer eller en viss form for diktning. Man opplever 

gjerne hiphop som særlig velegnet for eksempelvis systemkritikk og ulike uttrykk for 

frustrasjon og selvhevdelse, men det samme ser vi også i for eksempel punken, hos enkelte 

vise-musikere og hos antikke, greske diktere. De samme sjangrene som nevnes er absolutt 

heller ikke fremmed for å også behandle følelser som kjærlighet, begjær, anger, glede, sorg 

m.fl. Derfor kan man med god grunn si seg enig med Janss og Refsum når de skriver at det er 

"tvilsomt om noen versemål i seg selv er bedre egnet for noen typer stemninger eller temaer 

enn andre".131 Likevel vil jeg hevde at det også er forståelig hvorfor hiphopere velger å 

uttrykke seg i den formen de gjør; det store rommet for lekenhet og ordspill som finnes i 

sjangeren synes å være en viktig faktor for rappere. Samtidig gir sjangeren kanskje noe mer 

rom enn mange andre sjangre til å opptre særlig ekspressivt og eksplosivt, som man uten tvil 

kan fastslå at er en uttrykksmåte flere rappere ser ut til å ha behov for å uttrykke seg på. Til 

sist må den kulturelle tyngden nevnes, uttrykksmåten er forankret i en kultur som rappere i 

Norge og Sverige også stort sett identifiserer seg sterkt med, selv om det også finnes rappere 

fra andre bakgrunner som bruker rappen på sitt eget sett. Et godt eksempel er den norske 

hiphop-gruppen Side Brok, som kommer fra en liten bygd på Sunnmøre og rapper mye om 
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nettopp det. Men heller ikke hos dem er det mangel på typiske, og kulturelt betingede, 

hiphop-idiomer, blandet med kulturelle særegenheter fra deres egen bakgrunn.  

      Tenstas outro er, selv om den foregår uten musikk og beat, på ingen måte uten rytme eller 

fremstår som improvisert dagligtale, den benytter seg også av lyriske virkemidler og oppfattes 

som metrisk gjennomarbeidet. Språket fremstår fortsatt som musikalsk og som særlig 

effektivt i sammenhengen det fremkommer i. Det eneste som endres radikalt er rytmen, 

sammen med bakgrunnsmusikken som forsvinner helt og holdent med unntak av 

bakgrunnsstøyen. Et godt eksempel er verslinjene 7 – 12: 

 
        Inte förens jag tog mig till Kalhäll / Och jag fick springa för ett liv dom ville ta en sommarkväll / Dom    

        kanske var 20 buler medans jag var ensam blatte / Jag sprang förbi polisen men han lyfte knappt på hatten /  

        Han ville väl se mig blöda, han ville väl se mig slagen / Och du frågar mig varför jag inte litar på lagen?  
 

       Også her ser vi tydelig allitterasjonene, assonansene og rimene. Kittang og Aarseth 

hevder i Lyriske strukturer at ”blant moderne lyrikere har riktignok rimet mistet mye av sin 

prestisje, og blir ofte sett på som en tvangstrøye eller som ren, overflødig ornamentikk”.132 

Kittang og Aarseth har åpenbart ikke viet den lyriske tradisjonen hiphop særlig mye 

oppmerksomhet når et slikt utsagn fremkommer i utgaven som utkom i 1998, den 

amerikanske hiphopens gullalder. Til deres forsvar skal det dog nevnes at de også beskriver 

denne motstanden mot rim som et ”forbigående fenomen”133, men en slik motstand mot rim 

har likevel aldri eksistert i hiphopens tradisjon, hvis utøvere inngår i gruppen ”moderne 

lyrikere”. Hiphopen er bygget på en tradisjon for å gjøre mest mulig ut av nettopp rim, 

gjentagelser, allitterasjoner og assonanser. Hvem kan produsere de ”sykeste” rimene? De 

mest sjokkerende? De beste? Rimet er en stor og viktig del av hiphopens fundament, en del 

som sjelden har blitt ignorert eller viket fra. I stedet har det handlet om å dra det hele lengre, 

dra rimet til dets bristepunkt, leke med ”lovligheter” og ”ulovligheter” når det kommer til 

rimets regler, hvor langt kan man tøye rimet, og hva kan man gjøre med det? Hvordan kan det 

brukes til rapperens fordel? I tillegg til å i enestående grad bruke rim som lyrisk virkemiddel i 

låtskrivingen, blir hvordan eller hvor godt du rimer, et tegn på hvor bra rapper du er, å rime 

kan også brukes synonymt med rapping i hiphop, en som rimer er en som rapper, hvilket 

fremkommer i mange raptekster: 
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      Kicker så iskalde rim når jeg har mikrofon i hånden / At de som står og hører på blir frossen som Madonna 
      - Karpe, Rap for alle 

 
       Fra øst til vest hvem rimer best? / Skranglebein ingen protest / Jeg leser mest / Har derfor flest metaforer / å   

       slenge ut på bordet / Jeg gir deg rimerus / Kaster deg stein rett ut av glasshus 
      - Pen Jakke, Fra Øst til Vest 

 
      For smart for Mensaklubben, for stor for Dovregubben / Gesten skrider te verket med rim som går dypere  

       enn subben 
      - Spetakkel, Kem Rokker? 

 
       Lukk øynene, bare rim med, nigga 

      - Arif, Flammer 

 

      Rimets betydning kommer også tydelig til syne i for eksempel Blåser min rök, hvor Näääk 

nesten helt konsekvent benytter seg av enderim i sine vers: 

 
      Eyo platta nummer två jag ba gungar fram 

       Och än i dag dom ba frågar om mitt udda namn 

       Hur jag börja upp där på gatan med typ hundra gram 

       Och nu jag står på scen och kickar rap för flera hundra man (shit) 

       Och dagarna dom ba flyger förbi fort 

       Och vem kunde veta Näääk & Nimo kunde bli stort 

       Jag menar se mig nu, alltid med en happy face 

       Folk dom säger måste va nåt fett i det som Näääken blaze 

       Och båten flyter så länge vinden är bra 

       Jag menar checka Näääk vem jag plockar stim än idag 

       Jag fortsätter steppa, lägger en fot fram 

       Ena foten lutar bak allting är tamam 

       För jag jobbade mig upp lät dom se helheten 

       Inge mera Näääk vem nästa skiva alla vet vem 

       Killen e som kickar denna giftiga flow 

       Näääk jag lät dom tappa hakan hela staden ba abow 
 

      Dersom ordene ikke rimer leksikalsk sørger Näääk for å benytte seg av ord som kan rime 

fonetisk på svensk, for eksempel "bra" og "idag" (stum g) samt "face" og "blaze". Vi vet at 

alle rappere hyppig bruker rim, men det er langt i fra all som tar det i bruk så pass fast 
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skjematisert som Näääk gjør i Blåser min rök. Rimene forekommer i raptekster sjelden med 

bastant regelmessighet eller på fast anviste steder.134 Der vi ikke finner rim i tradisjonell 

forstand i denne teksten – "se helheten" og "vet vem" – har vi likevel å gjøre med stor grad av 

lydlikhet, og det bidrar derfor til å opprettholde den etablerte rytmen. Dette er et eksempel på 

hvordan en rapper alltid kommer til å forholde seg til rim og ofte stor grad av lydlikhet, 

uansett om det er fastere skjematisert som her, eller løsere skjematisert. Rappere forholder seg 

sjelden til rimet i dets tradisjonelle forstand. De leker seg gjerne med en vekselsvis høy 

versus lav rimfrekvens i samme låt og mange benytter seg periodevis av tirade-rim, som betyr 

at man rimer på nøyaktig samme endelse flere ganger etter hverandre.135 Tirade-rim har i stor 

grad forsvunnet i moderne, seriøs lyrikk, men er i dagens hiphop revitalisert og fornyet. Et 

annet godt eksempel på rappens rom for lekenhet med rim fremkommer i Lars Vaulars DD 

EG gjør (se vedlegg 1):  

 
       Mekker nokke mokka oppå lokket på min MacBook 

 

      Her benytter Vaular seg fremst av allitterasjon og assonans og disse forekommer i særlig 

høy frekvens, faktisk i hvert eneste ord i verslinjen. Det er vanlig med multisyllabiske rim i 

hiphop, hvilket betyr at rimet har lydlikhet på flere stavelser.136 Å rime på den måten det ofte 

gjøres i rapping, blir en lek med ord, og jo mer du kan gjøre interessante kombinasjoner med 

ord, jo mer hever du deg selv over andre rappere som kanskje ikke sitter på dine 

rimferdigheter. Den amerikanske rapperen Kool G Rap har uttalt følgende til Paul Edwards i 

hans bok How to rap: The art and science of the Hip-Hop MC:  

 
     [With] multisyllable rhyming, it's not like you're just rhyming "fight" and then "light" and then "with all my   

      might." You're rapping "random luck" with "handsome fuck," "we cop vans and trucks" – it be shit like that.  

      It ain't just doing the basics, because that's not ear catching – [more basic rhymes] don't catch the ear like   

      that.137 

 

      Vi ser at rimets betydning har en sterk relasjon til rapperens prestisje, og er fremfor alt 

kanskje noe som høster respekt innad i miljøet, noe som synes være like viktig for de fleste 

rappere som at deres fans og publikum skal like og respektere det de gjør. I hiphop-estetikken 
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136 Paul Edwards. How to rap: The art and science of the Hip-Hop MC. Chicago: Chicago Review Press 2009, s. 

87. 
137 Edwards 2009, s. 88. 
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finnes det imidlertid ikke noen feil eller rett måte å rime på, ingen meter som er satt og må 

følges slavisk til enhver tid – rimet hylles i alle dets former, så lenge det ikke blir kjedelig. 

Som Janss & Refsum også uttrykker i Lyrikkens Liv, er det viktigste for rapperen at teksten 

har bra flyt, at det er god flow.138   

 

3.3. Låtenes tematiske elementer og virkemidler 

 

Flere av låtenes tematikk kan av mange oppfattes som ubehagelig og med et overdrevent 

fokus på tabu-belagte temaer eller med en overdreven bruk av skjellsord. Min hypotese er at 

det i hiphop gjøres et stort poeng av å tematisere det ikke alle andre musikere tør å ta opp, 

eller helt enkelt ikke vil ta opp på grunn av stigmatiseringen det skulle kunne medføre. Der 

den andre største musikksjangeren per i dag, pop, ikke i stor grad behandler for eksempel 

vold, tanker om vold, kriminalitet og narkotika behandles dette konsekvent i hiphop. I tillegg 

skiller hiphopen seg fra popen i sin ofte veldig selvgode holdning. Det er også noe med 

råskapen, og den minimale tilsløringen av så å si alle temaer, som ser ut til å skille hiphop fra 

andre musikksjangre. Når for eksempel Silvana Imam rapper på den måten hun gjør i Svär på 

min mamma, gir hun en åpen skildring av noe personlig og rått; det sublime fanges i håning 

og skryting, og resulterer i en tekst som av mange kan oppfattes som både tabu og ubehagelig. 

Mange rap-tekster handler om selve rappingen, å utfordre seg selv og grensene for hva som 

kan kalles lyrikk, man tilpasser heller lyrikken til sin egen stil, enn sin stil til lyrikken. Man 

finner i hiphop ofte åpenhet om et forvridd følelsesliv (et godt eksempel er Abidaz' Benägen) 

og en systemkritikk som ofte, gjerne også ubevisst, tar til orde for at "det personlige er 

politisk". Det kreative blir dermed ikke bare å utfordre samfunnskonvensjoner, men handler i 

like stor grad om å utfordre seg selv rent lyrisk. I Svär på min mamma får det performative, 

Imams posering som rapper, en tydelig effekt på verkets yte, selv om hun ikke kommer med 

noen konkrete, biografiske opplysninger om seg selv, annet enn at hun bruker sitt eget navn, 

kanskje har vært på fest og tatt en ecstasy-pille og spilt klespoker med en jente. Likevel 

opplever vi som lytter og leser at Imam og låten blir en form for enhet, som forholder seg til 

en større helhet, den helheten være seg det som rappes om og konteksten det rappes i. Ved å 

bruke sitt eget navn i sitt eget verk, blir teksten forankret i sin forfatter.139 I et slikt uttrykk 

som dette problematiseres også det som Jon Helt Haarder refererer til som "modernismens 
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avpersonaliseringsdogmatik".140 Avpersonifisering av verkets opphavsperson er noe som 

forekommer  liten grad i hiphop, med mindre det brukes som et effektfullt, tematisk 

virkemiddel, slik vi ser i Lett å være rebell i kjellerleiligheten din, når Chirag monotont leser 

opp ulike utsagn fra kommentarfelt.  

      Det bør også nevnes at selv om det er vanlig å gå inn i en form for rolle, en posering, i 

hiphopkulturen, så er dette langt fra synonymt med avpersonifisering av selvet bak teksten. 

Imam går inn i en rolle som rapper, men denne rollen fremstår som et resultat av, en autentisk 

bekreftelse og forankring av selvet. Fenomenet virker å understreke rapperens autentisitet og 

ekthet og synes i svært få tilfeller å faktisk betraktes som noe påtatt. Et annet eksempel som er 

verdt å nevne tas opp i Lyrikkens Liv, nemlig Jay-Z sitt album American Gangster, der han 

benytter seg av sitt virkelige navn, Shawn Corey. Han er imidlertid kjent under navnet Jay-Z, 

hvilket bidrar til den dobbeltkontrakten med publikum og lyttere som er vanlig i hiphop: 

"Rapperen fremstår som seg selv, men med full anledning til å forestille seg, spille skuespill 

eller lyve."141 Silvana Imam bruker imidlertid sitt virkelige navn også som artistnavn, og 

denne dobbeltkontrakten blir derfor mer utydelig, det blir vanskeligere å skille det lyriske jeg-

et fra det "virkelige" jeg-et, samtidig som disse sannsynligvis også går side om side med 

hverandre og hele tiden står i relasjon til hverandre. Samtidig som Imam benytter seg av sitt 

eget navn i teksten, bruker hun også mange andre navn for å tematisere egne egenskaper i 

teksten, og tar med dette i bruk eponym142; hun nevner andres navn og lar disse representere 

bestemte egenskaper. Eksemplene er flere – Tarantino, Beastie Boys, Liberace, Wu Tang 

Clan, Valerie Solanas, Gudrun Schyman og Alicia Keys. Alle navnene står for noe hun anser 

være representativt for henne selv og egne egenskaper. En annen effekt av name-droppingen 

blir at det konstrueres et politisk "vi", med forbilder, som skal kjempe mot undertrykkende 

strukturer, holde sammen og som bekrefter de feministiske og antirasistiske elementene i 

låten. I dag råder et annet klima mellom det private og offentlige enn det som har vært 

gjeldende tidligere i historien. Litteratur og lyrikk har på ulike måter gjennom historien 

kommentert og forholdt seg til et politisk klima, men i kanskje størst grad uten å involvere sitt 

private selv i den kunsten som forholder seg til og kommenterer det politiske klimaet. Det 

finnes selvsagt unntak, et godt eksempel her er Hans Jæger med Fra Kristiania-Bohêmen fra 

1885. Jon Helt Haarder skriver om den politiske forfatterfunksjonen i Performativ 

biografisme og belyser akkurat det aspektet som blir interessant i denne sammenhengen – 
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med drivkraft i det private kan "den nye tids" forfattere, i dette tilfellet lyrikere, tematisere det 

generelle – nettopp at det skal endres.143 Det veldig private blir forutsetningen for den lyriske 

forfatterfunksjonen som til dels finnes i Svär på min mamma, og enda mer i Tystas Ner (RMH 

Remix) og Lett å være rebell i kjellerleiligheten din. Rapperne kan uttale seg om det som 

problematiseres, på den måten de gjør det, fordi deres private liv danner et grunnlag for det. 

Det blir en bevisst bruk av både ens egen privatperson men også den offentlige, ikonografiske 

rollen man besitter som kjent rapper. Den "private avstenderautentisitet"144 som Haarder 

kaller det, står dermed her i sentrum for rappernes politiske forfatterfunksjon, som undersøkes 

grundigere i neste delkapittel. 

 

3.3.1 Det politiske  

 

Den politiske hiphopen er best representert i mitt utvalg med låtene Tystas Ner (RMH Remix) 

og Lett å være rebell i kjellerleiligheten din. Det harde vokabularet er mer eller mindre synlig 

i alle de utvalgte tekstene, her brukes det side om side med en særlig aggressiv ekspressivitet. 

Rapperne gjør seg på et sett til talsmenn for en kamp mot noe som i større og større grad ser 

ut til å prege det skandinaviske samfunnet, nemlig rasisme og ekstremisme. De gjør seg 

kanskje til talsmenn, uten å nødvendigvis ville oppnå "rollen" som talsmann, men når de tar 

til orde for en situasjon på denne måten blir det en uunngåelig effekt. Uten tvil er de i alle fall 

kommentatorer til situasjonen, kritiske stemmer som tar i bruk kunstneriske uttrykk for å 

fremme et budskap eller et poeng. Samtidig som disse to låtene blir et svar eller forsøk på 

korrektiv av en situasjon, blir de viktige i å uttrykke et samhold, stolthet og maner til endring 

blant befolkningsgrupper som i mindre grad får sine stemmer hørt i samfunnsdebatten og i 

mindre grad er representert i det skandinaviske, politiske systemet. I disse to låtene blir 

lyrikken brukt til et konkret politisk formål, nemlig å belyse, kommentere og kritisere en 

stadig mer synlig situasjon i Skandinavia. Rapperne som bidrar på disse to låtene gjør seg selv 

til en del av den offentlige debatten og gjør også sitt for å bli hørt i den, ved å skape lyrisk 

materiale som ser ut til å være veldig provoserende for nettopp dem som er mottagere av 

kritikken som deles ut. Samtidig har begge låtene blitt hyllet av tilhengere og forkjempere for 

budskapene som representeres. Særlig i Norge ble Karpe hyllet av et samlet kritikerkorps for 

Heisann Montebello med så godt som alle terninger rullet til både 5 og 6. Hos P3 ble de 
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omtalt som "to av landets viktigste artister".145 Det er mye som gjør denne låten spesiell, men 

det kanskje mest påfallende er måten nettrollene får ordet. Her blir sammenhengen mellom 

innhold og form sentral, fordi den estetiske uttrykksformen i enestående grad fremhever 

tematikken på en særlig gjennomført måte. Artistenes innlevelse veksler mellom vers og 

refreng, og den største vekslingen skjer i Chirags siste vers. I Magdis vers, som består av 

typiske kommentarer man kan finne på ulike forumer, nettaviser og så videre, er monotone, 

messende, opplesende. De reflekterer nettrollets ignoranse og med hvilken letthet disse bruker 

dehumaniserende ord og termer om folkegrupper som ikke passer inn i den norske "normen". 

I tillegg tiltaler låten direkte en navngitt politiker, men på en annen måte enn når Sørsia 

Gerilja navngir en politibetjent i Fuck You og kaller henne for makkaludder. (se s. 19) Karpe 

Diem benytter seg ikke av fiendtlige termer eller skjellsord i sitt utsagn til Anundsen, men 

stiller ham politiske spørsmål. Anundsen er også en offentlig, politisk profil som har større 

sjans til å svare for seg selv i landsdekkende media, enn en politibetjent i Sør-Trøndelag har. 

Begge disse to låtene kan beskrives som sosialrealisme på rim, og begge disse låtene har blitt 

regnet som viktige bidrag i den offentlige politiske debatten. Begge disse låtene er sterkt 

forankret i rappernes avsenderautentisitet, som forsterkes med det samme rapperne befinner 

seg i en middle region (se s. 42, 78), som de jo stort sett gjør. De tillater egne erfaringer å bli 

grobunnen for låter som nettopp disse to. Samtidig må den politiske forfatterfunksjonen ses i 

sammenheng med medieutviklingen, slik Haarder påpeker. Fordi hiphop slik vi kjenner den i 

dag, vokse frem i moderne tid, har den alltid også befunnet seg i en tid hvor elektronisk 

kommunikasjon og ulike bilde- og sosiale- medier har vokst frem.     

 

3.3.2 Det personlige  

 

Det dypt personlige tematiseres i Abidaz' Benägen – når han rapper om selvmordstanker, om 

et tungt levd liv og dårlige beslutninger på den måten han gjør, legger han til rette for en låt 

som gir innsikt i noe rått og privat; vi får innsikt i rapperens mørkeste tanker. Slik alle 

rapperne som behandles i denne oppgaven gjør, blander også Abidaz den typiske 

gangsterrapen med noe annet; han fanger sine narrativer i noe fjernt, men samtidig nært. Han 

tar fra lytteren evnen til å forstå i det refrenget foregår på et annet språk, låten blir dermed noe 

fremmed for svenskspråklige lyttere. Låten representerer en indre uro, en higen etter å bli 

bedre og et oppgjør med fortiden. Det kommer frem av teksten at det ligger en historie i den, 

																																																								
145 Ali Soufi-Grimsrud. "Trippelanmeldelse: Karpe Diem", på p3.no 05.11.15. 
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om en mann som lever et liv blant mange høyblokker. Personen i teksten lever i en kaotisk 

tilstand preget av vold, narkotika-langing, plutselig sitter han i sitt kjøkken og reflekterer over 

sin tilværelse, skriver, drikker. Likevel er dette ingen historie fra A – Å, det fremstår som en 

strøm av bevissthet, en strøm av minner, av tanker. Det handler mer om følelser enn om å 

fortelle en historie. Her er det personen teksten handler om. Eksplisitt kritiserer Abidaz sine 

egne valg og vurderinger, kanskje kan man implisitt lese inn en kritikk mot et samfunn som 

lar tilstandene bli slik at Abidaz må leve som han gjør. Uansett behandler vi her noe dypt 

personlig. Når jeg leser denne teksten tenker jeg umiddelbart på et underkapittel i Haarders 

kapittel om Karl Ove Knausgård og Min Kamp, nemlig det han har titulert En 

spøgelseshistorie fra virkeligheden.146 For det er nettopp dette jeg opplever teksten som. 

Hjemsøkende. En tilstand. En tilstand av fortvilelse, selviakttagelse, selvkritikk, men også den 

tilstanden man befinner seg i i det man bestemmer seg for å ta grep, forandre, bli bedre. 

Besluttsomheten går altså side om side med Abidaz' egne betraktninger av seg selv og livet 

han har levd. Det er en låt bestående av bekjennelser. Samtidig som Min Kamp også 

inneholder mange bekjennelser, så er det på en annen måte. Det er bekjennelser som vil møte 

konsekvenser i form av barn som skal lese hvor vanskelig deres far har hatt det i nettopp sin 

rolle som deres far, og veldokumenterte skildringer av deres mors sykdom.147 Abidaz' skildrer 

ikke noe annet enn det helt personlige, foruten om visse familiemedlemmer som hans datter 

og mormor, dog er disse skildret med positivt fortegn og som drivkraft for hans videre liv. 

Han skildrer likevel, slik som Knausgård, en virkelighet som "lever videre i virkeligheden 

hinsides hans kontrol".148 Abidaz virker å være klar over at livet han har levd, kan komme 

tilbake og hjemsøke ham, og at det skulle kunne ha konsekvenser for hans datter, og det er 

derfor denne låten blir nettopp et oppgjør med fortiden. Samtidig som han nærmer seg denne 

tiden med kriminalitet og lite livslyst, blir denne tilnærmingen også et sett å fjerne seg fra det 

samme. Min Kamp er ikke en roman uten personlige oppgjør med seg selv, disse forekommer 

dog på andre måter enn det som synes å være Abidaz' oppgjør med seg selv.  

      Fordi Abidaz' deler det vi opplever å være hans innerste, med oss, oppfatter vi ham i alle 

fall som ærlig. Selv om Abidaz' mål nok ikke er å vekke sympati for seg selv hos sitt 

publikum, men å uttrykke meningsbærende refleksjon og selv-iakttagelse, så får han likevel 

min sympati. Eller, medfølelse blir kanskje et bedre ord. Denne skikkelsen, som har gjort feil 

men vil gjøre rett, som er målbevisst men samtidig ydmyk – jeg kjenner at jeg heier på ham. 
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Dette kan godt hende bare være min opplevelse av låten, men om så er så vil jeg i alle fall 

dels begrunne den i det som Haarder titulerer "tærskelæstetik"149 – terskelestetikk. 

Markeringen av protagonisten, avsenderen eller hovedpersonen som empirisk person 

vanskeliggjør noen ganger oppfattelsen av litteratur (og lyrikk) som nettopp litteratur og 

lyrikk, fordi det vi leser eller hører er såpass forankret i en person. Leseren eller lytteren 

befinner seg mellom den estetiske resepsjonen av verket og den delen av verket man anser å 

være forankret i, ikke minst en del av, et virkelig liv. Kunsten befinner seg altså på visse 

måter utenfor kunsten og vi plasseres i en terskeltilstand fordi vi blir tilskuere eller mottakere 

av noe vi ikke kan identifisere som fiksjon. Selv om vi ikke blir øyevitner til noe på samme 

måte som vi blir det til en faktisk forestilling eller iscenesettelse av noe, så forholder vi oss i 

hiphop ofte til noen veldig eksplisitte utleveringer av selvet – en "retorisk kropslighed".150  

Haarder beskriver noen ganske groteske scener når han gjør rede for retorisk kroppslighet og 

terskelteknikken som kan fremkalle noen ganske markante følelsesmessige reaksjoner hos 

leseren. I arbeidet med Abidaz' Benägen har vi kanskje å gjøre med en relativt mye mildere 

versjon av dette. Et "bedre", eller i alle fall "grovere" eksempel på en slik, kanskje ubehagelig, 

selvutlevering er Vågsbygd Handy sin Arkanoid (se s. 35). Det er likevel effekten av 

terskeltilstanden, i større eller mindre grad, som skaper dens relevans. Så vel som groteske 

skildringer av selvpining eller pedofili (Knausgård og Beck-Nielsen, tatt opp i "Hullet i 

nullerne"151) kan også mildere selvutleveringer (eller generelt ulike typer selvutleveringer) 

sette mottakeren i en terskelsituasjon som hvor vi hele tiden forholder oss til en konstativ 

biografisk referensialitet, som vekker andre følelser i oss enn om vi hadde visst at vi forholder 

oss til noe fiktivt. Vet vi i tillegg noe om Abidaz' liv fra før, blir vi som lesere og lyttere satt 

inn i en slags middle region (se s. 42), der vår back stage, altså kunnskap om rapperen, preger 

opplevelsen on stage, altså opplevelsen av selve låten. Vi befinner oss da i en middle region 

som kan beskrives som en terskesituasjon, man står på terskelen mellom de eventuelle 

konsekvensene av vår forkunnskap for forståelsen av verket.  

 

3.4 Lokalitet, identitet og dialekt 

 

Som det er forklart tidligere i oppgaven, gjorde mange et forsøk på å kopiere amerikansk 

østkyst-rap, før artister i sine respektive land begynte å dyrke sin særegne identitet, dog 
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fortsatt med sterke røtter og inspirasjon fra østkyst-rapen. I Norge har en særegen, norsk 

identitet syntes å være viktig, og det ble vist at det kunne gjøres gjennom å rappe på morsmål, 

på dialekt. DD EG gjør av Lars Vaular er et fremragende eksempel på en særlig glokal rapper. 

Samtidig som vi kjenner igjen typiske hiphop-idiomer, skryting og hånlighet, finner vi lite av 

den gangster-estetikken som er typisk i den amerikanske østkyst-rapen. Imidlertid kan vi lese 

inn det veldig lokale: "Bergen vest, Bergen nord vet / Ifra Landås til tuppen av Nordnes". 

Dette er typisk i all hiphop og startet også med den første hiphopen som etter hvert vokste seg 

ut av South Bronx, byen og stedsnavn blir viktige. Landås er et område i Bergen som har hatt 

sine utfordringer i forhold til vold og narkotika, særlig blant unge. Også her bruker rapperen 

konsekvent sitt eget navn som artistnavn, og jeg vil i tillegg til å fokusere på DD EG gjør, 

belyse disse linjene som fremføres av samme artist i låten Stripar, en låt med mye av den 

samme attituden som vi finner i DD EG gjør: 

 
      Når eg kommer i klubben, eg fucker alt opp / Som Roald Bruun-Hanssen / Sier Lars e' tynn, de sier Lars e      
       wack / Lars har AIDS, Lars har kreft / Eg e' den våte drømmen til alle mødrene dokkars, du må holde kjeft 
           

      Vi ser her at den samme avsenderautentisiteten som blir viktig i flere av disse låtene, også 

blir viktig her. Særlig i det Lars Vaular, som Silvana Imam, også bruker sitt eget navn som 

artistnavn. Ved siden av denne bruken av eget navn brukes hyppig referanser til rapperens 

geografiske forankring, for eksempel Roald Bruun-Hanssen, som var sportssjef i den 

bergenske fotballklubben Brann fra 2006 til 2014. I tillegg bruker han konsekvent bergensk 

dialekt og slang, for eksempel "tjommi" – bergensk slang som kan oversettes til noe liknende 

"kompis" men med noe bredere betydning, at noe er "mat" altså bra eller kult, og "gelter" – 

penger. Det som blir interessant her er rapperens geografiske forankring som et estetisk 

virkemiddel i hiphopen. Haarder erkjenner i Performativ biografisme at biografiske elementer 

i større eller mindre grad alltid har eksistert i fiksjonslitteratur, men betoner det han mener er 

spesielt for den nyere litteraturen – nettopp et estetisk interaksjon med publikum, eller like 

gjerne mellom avsender og mottaker.152 Dette blir spill, eller en performativ tendens som også 

involverer media, andre kunstnere og øvrige aktører i kulturverdenen. Vi lever i en stadig mer 

globalisert verden, men stedsforankring ser ut til å beholde sin posisjon i hiphopen med 

usedvanlig stahet. 
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      Som vi ser kan for eksempel dialekt være et viktig, identitetsskapende aspekt eller 

virkemiddel i blant annet den skandinaviske hiphopen. I artikkelen "Performativ biografisme: 

Litteraturvidenskaben og det intime liv" konstaterer Jon Helt Haarder følgende: 

 
      Det performative består i at biografiske oplysninger ikke optræder som en bagvedliggende sandhed eller  

      kontekst, hvis forhold til teksten bestyres af litteraten, ej heller som påstande om et ligefremt forhold mellem  

      tekst og liv. Overensstemmelsen mellem forfatter i teksten og forfatterens eget liv optræder som et æstetisk  

      virkemiddel, dvs. som en funktion eller strategi i teksten.153 

 

    Vi vet altså at performativ biografisme ikke kan sammenliknes eller regnes som et begrep 

forankret i den tradisjonelle biografien. Performativ biografisme legger sitt fokus på hvordan 

forfatteren bruker (selv)biografisk materiale som estetisk virkemiddel og hvordan det i sin tur 

påvirker leseren. Vi har altså å gjøre med en autentisk referanse der forfatteren setter seg selv 

i spill som en del av verket. Der man i hiphop kan lese de biografiske opplysningene som en 

sannhet og som en kontekst, er det viktig å belyse at disse opplysningene ikke bare er det. De 

blir et kontekstuelt samt estetisk virkemiddel både i sin referanseverdi, i sin autentisitet og 

ikke minst som en funksjon/strategi som påvirker leserens/lytterens oppfattelse av teksten. I 

tekster som Tystas Ner blir forstaden et viktig scenario: 

 
      Du finner mig i orten med tunnelvision / Söder om söder på röd linje zon 

 

      Du är längst bort där gatan är rektorn och finanssektorn i ghettot är hekton 

 

      Samtidig blir forstadens mangeetniske samfunn konstatert i den høye frekvensen av slang- 

og fremmedord: kåken, woria firi, choni barqerbam wagwan, blatten, bengen. Her har også 

språket den performative effekten som Jonsson tar opp i Blatte betyder kompis154 og språket 

blir ikke bare en identitetsskapende funksjon, men også en som i dette tilfellet forankrer 

rapperne i teksten i en mangeetnisk forstad. Som Jonsson også beskriver i Blatte betyder 

kompis blir bruken av begreper, som gjerne blir brukt i nedsettende forstand, som "blatte", 

hvis brukt om seg selv, ha en identitetsskapende funksjon og blir også et begrep som bekrefter 

et fellesskap:  

 
      Men när de som kategoriseras som 'invandrare' eller de som hamnar utanför föreställningen om det 'svenska'     
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       använder samma ord, fylls de med en annan innebörd. […] Genom att använda dessa ord i tilltalet mellan  

       varandra kan man skapa en ny gemenskap i relation till den svenska gemenskap som man i grunden är  

       utesluten ifrån.155 

 

      Disse ordene blir, i hiphop-sammenheng, særlig avgjørende for avsenderautentisiteten. 

Det lyriske jeg-et har på den ene siden internalisert stereotypiske forestillinger om 

innvandrere, men på den andre siden tatt grep for å "ta tilbake" eller ta "makt" over i 

utgangspunktet nedsettende begreper som tidligere har blitt brukt som skjellsord på deres 

bekostning. Samtidig fungerer denne ordbruken som en manifestasjon av et utenforskap som 

skaper samhold og fellesskap hos nettopp dem som sammen befinner seg i utenforskapet. 

Avsenderautentisiteten blir forsterket i for eksempel Tystas Ner og Lett å være rebell i 

kjellerleiligheten din, fordi det som fremføres som omhandler utenforskap og rasisme, 

fremføres av dem som befinner seg i utenforskapet og har blitt utsatt for rasisme.  

Det samme blir tilfellet i Abidaz Benägen, men på en noe mer kryptisk måte med referanser 

til "höghus", "betongvägg", "asfalt", "gatan" samt slang som "guzz", "shuno", og også med 

identitetsforankringer i fremmedsrpåk som "wedi gebi" og refrenget som sannsynligvis er på 

Abidaz' morsmål. Dette tydeliggjør en etnisk forskjell som blir brukt som et estetisk 

virkemiddel i teksten. Et helt refreng fremføres på et annet språk enn svensk, og blir derfor 

også en stor del av det auditive bildet, en del av helheten, men en del som er forankret i 

Abidaz' etniske opphav og som, for svenskspråklige lyttere, på et sett utesluttes fra helheten 

fordi man ikke kan forstå. Ved bruken av visse slang- tabu- og fremmedspråklige ord skjer det 

et normbrudd som Jonsson også beskriver i en situasjon i et klasserom sin avhandling: "De 

behöver inte lära sig skolans normer, det är just genom att känna till dem som de kan bryta 

med dem".156 Dette er også interessant, fordi det i dette tilfellet også bekrefter hvordan 

rapperne kjenner godt til svenske normer – det blir et sett å distansere seg fra et homogent 

norsk eller svensk fellesskap men også en bekreftelse på kunnskap om nettopp dette 

fellesskapet.  

      Disse rapperne posisjonerer seg også tydelig i forhold til hvor de er fra/hvor de bor eller 

oppholder seg. I den svenske hiphopen som behandles i denne oppgaven ser vi at et generelt 

bilde av forstaden blir særlig synlig, mens i den norske ser vi en tydeligere forankring i byen. 

Det kan være flere grunner til dette, men man kan anta at det har å gjøre med at 

ghettofiseringen av forsteder rundt større byer foregår i større grad i Sverige enn i Norge, 
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samtidig er norske dialekter sterkere forankret i sine byer, i motsetning til i Sverige hvor man 

ofte kobler dialekter til større områder. For eksempel kan Øyvind Holen skrive "bergensere 

har ry på seg for å være storkjeftede"157 og hele Norge kommer til å forstå hva han mener, og, 

ikke minst, si seg enig i det utsagnet. Jeg vil påstå at de fleste norske hiphopere, ikke bare de 

bergenske, er storkjeftede, men den bergenske identiteten kommer som nevnt over tydelig 

frem i for eksempel Lars Vaular sine låter – og den identiteten forsterkes også av det allmenne 

bildet som finnes av bergensere generelt. I masteroppgaven Flanørens fotspor – en analyse av 

Lars Saabye Christensens roman Halvbroren gir Anita Lousie Hanken denne beskrivelsen av 

flanøren (forankret i Roland Barthes forståelse av "brukeren av byen" som "the user of a city 

picks out certain fragments of the statement in order to actualize them in secret"158):  

 
      Flanøren er en bruker av byen, i den forstand at han/hun står i dialog med den. Dette  

       innebærer blant annet å samle inntrykk, for så å sette dem sammen og realisere dem i en  

       litterær eller kunstnerisk form.159  

 

      Der vi allerede har etablert flanøren som en velkjent litterær figur, kan det i hiphop være 

gunstig å forholde seg til hiphoperen som en lyrisk flanør. Her finnes det også belegg for å 

snakke om et flanerende språk – det beskrivende språket som kan gi lytteren sjanse til å selv, 

mentalt, befinne seg i landskapet som skildres. Det er viktig å avklare at bildet av en flanør 

som en "sorgløs" vandrer i byen har blitt problematisert i litteraturviteres arbeid med for 

eksempel Sult av Knut Hamsun og nettopp i masteroppgaver som Hankens og andre om Lars 

Saabye Christensens forfatterskap. Vi skal derfor bevege oss vekk fra bildet av det sorgløse 

og harmoniske men mot byen som scene. En rapper er ofte i konstant dialog med nettopp en 

by eller et sted, i sin lyrikk. Vi har konstatert at dette brukes som estetisk virkemiddel etter 

Jon Helt Haarders forståelse av biografiske opplysninger som estetiske virkemidler i 

litteraturen. Men hvordan gjøres det? Der vi kanskje ikke kan betrakte rapperen selv som en 

flanør slik flanøren ofte fremtrer i litterære verker (selvsagt går det i visse tekster, se for 

eksempel Vågsbygd Handy sin Arkanoid, om en mann som vandrer hvileløst rundt i 

Vågsbygd, s. 35), kan vi imidlertid avdekke flere beskrivelser av storbyscenariet, dog uten et 

scenario som inneholder at rapperen selv spaserer rundt i byen. Språket blir flanerende i det 
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159 Anita Louise Hanken. I flanørens fotspor – en analyse av Lars Saabye Christensens roman Halvbroren.  
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det beskriver byen og det auditive bildet også ofte lar lytteren høre byen. Slik flanøren er en 

bruker av byen, er en hiphoper ofte også nettopp det. Det er dog vanskelig å se for seg den 

"typiske" hiphoper vandre rundt uten mål og mening, tenke, skrive betraktende poesi om alle 

byens elementer. Likevel er dialogen med byen åpenlys i linjer som: 

 
      Klämd bland massa höghus, förnekar att jag andas / Gör mig till betongvägg, förvandla mig till asfalt /  

      Tänker för mig själv, hur länge ska jag stanna? / I den här platsen, när ingenting gjort mig glad  
- Abidaz, Benägen 

 
      Bergen Vest, Bergen Nord vet / Ifra Landås til tuppen av Nordnes 
- Lars Vaular, DD EG gjør 

 
      Satt jeg i en kjellerleilighet med mor'n min nede på Haslum / […] Midt i tåken av O-S-L-O / […] Fra  

      Skullerud til Haslum 
- Arif, Flammer 

 
      Hur jag börja upp där på gatan med typ hundra gram / […] Det är så vi gör det där vi kommer ifrån  
- Näääk & Nimo, Blåser min rök 

 

      Kanskje kan vi dra noen sammenlikninger til for eksempel dette sitatet fra Sult (Knut 

Hamsun, 1980)  

 
      Det var i den tid jeg fikk omkring og sultet i Kristiania, denne forunderlige by som ingen    

       forlater før han har fått merker av den 
 

      Den mest påfallende forskjellen er selvsagt språket, men subjektposisjonen forblir den 

samme. Det lyriske jeg-et forankrer ofte sin lyrikk i et spesifikt, geografisk område, det være 

seg forstaden (som er en del av en større by), en by eller et område. En hypotese er også at 

flanerende språkbruk og auditive virkemidler i hiphop, altså noe som hele tiden forholder seg 

til en stedsforankring som et estetisk virkemiddel, muligens er en språkbruk som, i tillegg til 

rapperen, plasserer også leseren eller lytteren som flanøren. Med dette mener jeg at selve 

teksten, akkompagnert av det auditive bildet, skaper et innsyn hvor vi betrakter scenarioet i 

teksten, som om vi skulle beveget oss i det selv. For eksempel oppstår dette i Tystas Ner, som 

ikke knytter særlig an til spesifikke steder i selve teksten, men som skaper et forstads-scenario 

i nettopp det auditive bildet. Med et flanerende språk og et eventuelt auditivt forsterkning av 
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scenariet, blir det som om lytteren får tildelt en rekke inntrykk som lyrikeren har fått av sin 

by/forstad og realisert i en kunstnerisk form. Stedsforankringen fungerer derfor ikke bare som 

nettopp en forankring, et virkemiddel eller for å forsterke avsenderautentisitet, men også som 

en realisering av sin egen posisjon i forhold til sted som hen kan invitere lytteren til å bli en 

del av, og lytteren blir dermed også å innta en rolle som en slags flanør. For å forsterke 

teorien vil jeg dog dra inn noen utsnitt fra noen andre tekster: 

 
      Eg e' fra stedet der alt står i ro / En regel gjelder – si nei til dårlig dop / Eg har beskrevet med ord stedet eg  

      bor / Der eg lever og tror på galskapen / Som en kar fra levende ord / […] Så ta en kikk på min klikk fra /  

      Der dråpene trommer takten på mitt blikktak / Ta en kikk bak fasaden 
- Lars Vaular, Eg e fra Bergen  

        
      Killen han e fast i den här stan / Näääk e maskrosbarn / Har ingen fast bostad / […] Han har blyga bitches uti  

      orten / Näääk har bitches uti Danderyd / [...] Näääk e från en plats kompis där tiden står still 
- Näääk & Nimo, Så jag lever mitt liv  

 

3.5 Det performative, det biografiske og det poetiske jeg-et 

 

Som forsker peker John Helt Haarder på det spesielle forholdet som i viss litteratur oppstår 

mellom selvbiografi og fiksjon, hvilket jeg argumenterer for at i særlig stor grad eksisterer i 

hiphop. Det poetiske jeg-et er et konstruert jeg hvor vi med beleggnofte også kan vite sikkert 

at er sterkt rotfestet i rapperens virkelighet og i faktisk virkelighet. For eksempel vet vi at SD 

er det tredje største partiet i Sverige, og vi vet at Anders Anundsen har høstet kritikk for sin 

håndtering av asylbarn uten oppholdstillatelse som har blitt utsendt av Norge. Vi kan også 

med sikkerhet vite at de geografiske skildringene stemmer overens med virkeligheten, med 

mer. Det er ikke tvil om at de tekstene som er gjenstand for analyse i denne oppgaven har 

sterke innslag av selvbiografisk stoff, samtidig er det heller ingen tvil om at man kan 

identifisere performative aspekter og stoff som ikke lar seg kvalitetssikre, i dette tilfellet i 

form av at visse opplysninger ikke kan bekreftes eller avkreftes.  

      Selvbiografiske verker i alle sine former er imidlertid nesten aldri objektive rapporter om 

livet som skildres. Ethvert skrivende ”jeg” prøver til en viss grad alltid å skape eller fremføre 

en selvfortelling som stemmer overens med jeg-ets opplevelse av egen identitet, og synes på 

mange måter å skape noe som skildrer individets sammenheng i eget liv. Rapperen oppsøker 

sitt eget jeg og fremfører dette jeg-et på en måte som skal skape mening for et publikum så 
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vel som en selv. Hiphop synes ofte å være et oppgjør med noe, enten det er politiske 

konvensjoner, familiesituasjon, oppvekst eller seg selv. Samtidig er hiphop ofte en måte å 

konstatere seg selv, eller et poetisk og performativt selv, enten det handler om å motbevise 

hatere eller konstatere egen suksess. På denne måten hører det til sjeldenhetene å utelukkende 

ha som mål å skrive sitt virkelige jeg og sitt poetiske/performative/fremførende jeg sammen, 

men også om å skape forbindelser mellom jeg-ene og rase, kultur, kjønn, land eller samfunn 

som jeg-ene tilhører, eventuelt å skrive seg ut av disse. Å skrive seg ut av noe hører heller til 

regelen enn unntaket i hiphop – for samtidig som man skriver seg inn i sin karriere som 

hiphoper og rapper, et bedre liv, et suksessfullt individ og så videre, så skriver man seg ofte ut 

av sitt tidligere jeg, ut av visse miljøer, ut av politiske grupperinger og partier, ut av 

fattigdom, ut av livet i blokken, ut av et forhold enten det er kjærlighetsforhold eller falske 

venner og så videre. Identitetsspørsmål skildres ofte på en måte som gjør disse 

innsiktsgivende for lytteren. For rapperen fungerer de biografiske opplysningene ikke bare 

som det de er – opplysninger – men de blir i stor grad et estetisk virkemiddel som bekrefter 

det jeg-et som rapperen ønsker å formidle i den aktuelle teksten. Verdien i det biografiske 

ligger i at rapperen kan ta fra sin virkelighet og omforme dette til et kunstnerisk uttrykk. I 

situasjonen hiphop ser dette aspektet ut til å holde helt spesiell tyngde – fordi det som skildres 

ofte ikke er ”vakkert” i estetisk sammenheng, men rapperen opplever likevel å kunne 

omforme dårlige opplevelser og vanskelig virkelighet til et kunstnerisk uttrykk som settes pris 

på av mange. Det er likevel ikke til å unngå å poengtere at vellykket hiphop som sådan også 

alltid vil være en konstruksjon. Problemer kan likevel oppstå i private skildringer og særlig 

dem som ikke virker å vike fra å også skildre andre mennesker enn forfatterens private liv og 

virke. Primaeksempelet her er selvsagt Karl Ove Knausgård med Min Kamp-serien. Debatten 

om Knausgård har uten tvil engasjert et helt norsk pressekorps, så vel som et utenlandsk et. 

Kritikken Knausgård har mottatt dreier seg i stor grad om etiske spørsmål knyttet til hvorvidt 

personer i Knausgårds nærhet har samtykket til eller i det hele tatt visst om måten de blir 

fremstilt i hans romaner. På samme måte argumenteres det i hiphop når rappere utleverer 

andre mennesker enn seg selv, særlig om disse ikke er offentlige personer. Når Sørsia Gerilja 

navngir en politibetjent fra Uropatruljen med negativt fortegn og kaller henne for 

"makkaludder" kan det kategoriseres som personkrenking. Samtidig har kritikken også støtt 

på det herskende problemet når det kommer til performativ biografisme og litterær 

selvfremstilling: Lurer, eller i verste fall lyver man, til sine lesere og/eller lyttere? I en 

kronikk i Aftenposten skrevet 07.01.10 skriver den norske forfatteren Jan Kjærstad følgende: 

”Forfatteren står selvsagt fritt til å lage myter om seg selv, men at folk tydeligvis tror ham, er 
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fantastisk. Hva blir det neste? At noen sier de har skrevet en roman i søvne?”160 og setter med 

dette fingeren på naiviteten som enkelte mener at Karl Ove Knausgårds litterære verker har 

blitt møtt med. I samme artikkel skriver Kjærstad at ”det er i det hele tatt noe med den 

biograferende selvfortelling, muligheten til å lyve, som gir forfatteren anledning til å 

bestemme hvem han er.”161 

      Det er selvsagt ikke gitt at den en romanforfatter/en rapper hevder at han er, stemmer 

overens med det allmennheten eller andre kjenner denne personen som. Samtidig kan det 

argumenteres for at når Kjærstad uttaler seg som han gjør i flere av sine kronikker, tar han 

ikke høyde for den fascinasjonen som gjerne oppstår i sammenheng med selvfremstillende 

litteratur og lyrikk, og det kan virke som om han tar for gitt at begeistringen nesten 

utelukkende er et resultat av naivitet, at leseren blir engasjert fordi hen antar at alle 

biografiske opplysninger er korrekte, og ikke av nevnte fascinasjon. Selv vil jeg argumentere 

for at det oppstår en spenning i forholdet biografi og fiksjon. Det har muligens sammenheng 

med at den selvbiografiske skriften kan minne om ens egen måte å forstå seg selv på. 

Hvordan vi fremstiller oss selv sier selvsagt noe om egen oppfatning av egen identitet og det 

private som kunstnerisk virkemiddel blir også et refleksivt prosjekt. Det refleksive prosjektet 

blir satt sammen av jegets oppfatning av egen identitet og setter nødvendigvis også ofte 

spørsmålstegn ved denne identiteten og settes nødvendigvis også i sammenheng med 

samfunn, politikk, religion, etnisitet og kjønn. Det veldig, veldig private har alltid vært et 

kunstnerisk virkemiddel, men kontekstualiseres, settes i sammenheng og mottar ulike former 

for kritikk i dag i større grad enn noensinne tidligere, for eksempel hos forskere som John 

Helt Haarder eller kritikere som Jan Kjærstad.  

      Det kanskje mest påtrengende "problemet" når det kommer til selvfremstillende 

litteratur/lyrikk og performativ biografisme, er vanskelighetene som oppstår i å forholde seg 

til verkene som egne, autonome størrelser. Lesningene blir, nesten automatisk, mye mer 

følelsesladede, hvilket igjen preger kritikken. Haarder hevder at "den performative 

biografismens historiska sammanhang är senmodernitetens intensiva upptagenhet av identitet, 

sexualitet och kropp, som i sin tur är förbunden med övergripande kulturella och teknologiska 

utvecklingar".162 Disse aspektene er unektelig synlige i hiphopen, som også ser ut til å ofte ha 

som mål å skape et så pass følelsesladet eller provokativt innhold at det på mange måter 

krever en lesning eller lytting hvor leseren eller lytteren nesten må, i større eller mindre grad 

																																																								
160 Jan Kjærstad. ”Den som ligger med nesen i grusen, er blind”. Aftenposten 07.01.10. 
161 Kjærstad 07.01.10. 
162 Haarder 2007, s. 79. 



	 78		

identifisere seg med låten og/eller rapperen på et eller annet vis. Med dette fratar også 

hiphopen, sammen med mye annen moderne lyrikk og litteratur, lytteren eller leseren 

muligheten å behandle låtene som autonome størrelser. Det blir også et spørsmål om det 

finnes noe poeng i å gjøre analyse av denne typen lyrikk som autonome størrelser uten å 

inkludere eksterne elementer. Kanskje er det et poeng i seg selv å gjøre slike lesninger, om 

man er opptatt av å opprettholde en slik metodologisk tilnærming til lyriske verker. Om 

selvfremstilling og performativ biografisme er et positivt eller negativt fenomen hersker det 

som kjent delte meninger om, og jeg skal ikke nødvendigvis bevege meg så langt inn i den 

debatten, annet enn at det må påpekes at lyrikk på mange måter også tjener på å bli behandlet 

på den aktuelle lyrikkens egne premisser, samtidig som kritikere må få lov å drive med kritikk 

på kritikkens premisser. Det betyr at forfatteren av et verk må ta høyde for at ens dypt 

personlige tanker, opplevelser eller hva det måtte være, kan bli gjenstand for negativ kritikk, 

fordi de selv har valgt å publisere dette, og kritikken har som oppgave både å offentliggjøre, 

men også å kommentere, analysere og behandle det offentliggjorte, uavhengig av 

offentliggjørerens følelser.  

      Haarder kobler termen "moderne identitetsskaping" til performativ biografisme.163 Den 

skapte identiteten vi forholder oss til i arbeidet med hiphop blir på flere måter en analyse av 

forholdet mellom selvet og narrativet. Som sagt kan vi, som lesere og lyttere, aldri vite med 

sikkerhet. Jeg har vært inne på mediers rolle og globalisering tidligere, og vil med det bevege 

meg inn på menneskers omgang med hverandre. Som nevnt står vi overfor en ny, stadig 

utviklende situasjon i medieutviklingen. Som begrunnelse kommer Haarder inn på Erving 

Goffmans modell som ved bruk av dramaturgisk metaforikk skiller mellom back stage/back 

region og onstage/on region i menneskers omgang med hverandre.164 Han bruker et eksempel 

med en servitør som er onstage i restauranten men backstage på kjøkkenet. Haarder drar 

deretter inn mediesosiologen Joshua Meyerwitz som gjennom sine studier har tilført en 

middle region til denne teorien, hvor man altså opptrer både backstage og onstage samtidig.165 

Haarder argumenterer derfor (eksempel-aktøren er nå en politiker med en offentlig og en 

privat rolle, samt en middle region) for det han kaller for en biografisk irreversibilitet – det 

blir altså umulig å bearbeide, lese eller behandle en tekst og samtidig være fullstendig løsrevet 

fra det man vet/ikke vet om skaperen av verket, fordi det vil være så å si umulig å ikke la 

dette påvirke lesningen av verket. Dette krever igjen at dersom forfatteren opptrer i et 

																																																								
163 Haarder 2007, s. 79. 
164 Haarder 2014, s. 48 – 49. 
165 Haarder 2014, s 50 – 51. 
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skjønnlitterært verk, må nødvendigvis biografiske, performative og fiktive problemstillinger 

inkluderes i en analyse. I dag finnes det svært mange litterære verker hvor det fremstår som 

både umulig og kanskje også lite fruktbart å lese uten å ta deres biografiske elementer til 

betraktning. Gode eksempler er selvsagt moderne forfattere som Karl Ove Knausgård, 

Thomas Espedal, Linnea Myhre, Yahya Hassan, Alejandro Leiva-Wenger og Daniel 

Boyacioglu, samt majoriteten av hiphop-låter, -album og -EP-er. En tekst lever likevel et eget, 

men ikke uavhengig, liv i offentligheten, og dette livet har ikke nødvendigvis forfatteren noe 

særlig kontroll over. Mottaker vil alltid opparbeide en egen forståelse for teksten det dreier 

seg om. I denne forståelsen så har leseren alltid mulighet til å forholde seg til og støtte seg til 

den kunnskapen som hen har om forfatter og kontekst. Når det kommer til hiphop kan det 

virke som at det nesten oppfordres til å forholde seg til denne kunnskapen, fordi det ofte er 

nettopp den som tematiseres. For eksempel antas det at norske Lars Vaular-fans skal vite 

hvem Roald Bruun-Hanssen er, og ta denne referansen, det er også meningen at lytterne skal 

kjenne til refsen Lars Vaular har fått av hatere når han nevner hva som er blitt sagt om ham 

(se s. 59). Når han refererer til steder i Bergen er det meningen at folk skal vite at han er fra 

Bergen. Låten hadde vært umulig å tolke dersom man ikke hadde tatt noen av de 

kontekstuelle referansene. I tillegg vil en aktiv rapper alltid tilgjengeliggjøre mer og mer 

informasjon om seg selv, det være seg gjennom nye låter som bruker biografiske virkemidler, 

intervjuer med media og så videre. Helt Haarder beskriver utgivelsen av en bok som en 

handling eller en "slags performance".166 På samme måte kan vi betrakte utgivelsen av låter, 

album, EP-er og singler som handlinger, eller som performance. Om selve performancen har 

Haarder dette å si: "Performancens betydning er noget autopoietisk der opstår i 

performancens mellemting mellem æstetisk fæneomen og social begivenhed".167 Betydningen 

av performancen det er å gi ut noe, er altså noe selvskapende som oppstår i performancens 

natur av å være noe mellom et estetisk fenomen og en sosial begivenhet. Denne betydningen 

kan det være vanskelig å gjøre noe med, fordi verket, etter utgivelsen, kommer til å eksistere 

på sine egne premisser som ikke nødvendigvis behøver korrespondere med det som utgiveren 

så for seg. For eksempel har Kartellen-medlem Sebastian Stakset (Sebbe Staxx) som også 

medvirker på Tystas Ner, ganske nylig forlatt og tatt avstand fra både sitt Kartellen-"image" 

og sine dager som kriminell. Selv har han følgende å si: 

 
      Alla sa alltid att det vi gjorde var så äkta, så äkta rap. Ingenting har varit så fejk. Jag har burit masker i hela  

																																																								
166 Haarder 2010, s. 29. 
167 Ibid. 
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      mitt liv för jag vågade inte vara den jag var på grund av rädsla att bli uppäten av alla rovdjuren som jag hade  

      omkring mig.168 
    

      Det spørs imidlertid om det lenger er opp til Sebbe Staxx å avgjøre om Kartellen, eller 

snarere hans medvirkning i Kartellen, er eller har vært "fake". Selvsagt kan han i lys av 

selvrefleksjon påstå det, mene det og kommunisere det til andre, at han synes han var fake 

fordi han var blant annet redd. Dog er det et biografisk faktum at han har blitt dømt for en 

mengde narkotika- og voldsbrudd og har sittet i fengsel ved flere anledninger. I følge mange 

hiphop-fans i Sverige har nettopp også Kartellens musikk vært den eneste "ekte" 

gangsterrapen i landet. Står Sebastian Stakset i en posisjon til å hevde at alt var fake? Både 

og. På den ene siden står han fritt til å forklare sin tid som kriminell og i Kartellen med redsel 

og at han følte seg tvunget til å spille en rolle, på den andre siden kommer Kartellens musikk 

alltid til å leve sitt eget liv, og kan like fullt fortsette å fungere som Sveriges eneste eksempler 

på "ekte" gangsterrap. Den samme problemstillingen dukker opp i Performativ biografisme i 

Haarders arbeid med Min Kamp og de siste linjene i bind 6, nemlig at Knausgård skal "nyte 

tanken på at han ikke lenger er forfatter".169 Haarder skriver følgende: 

 
      Hvad enten Knausgård faktisk mener dette eller ej, er det hans værks virkningshistorie og læserne der  

      bestemmer om han er forfatter eller ej (og om hans nære altså også på langt sigt skal leve med  

      konsekvenserne af hans forfatteri). Knausgård vil formentlig altid blive opfattet som forfatteren til Min  

      Kamp. Forfattere kan nemlig ikke bestemme hvad det er at være forfatter, og kun delvis hvilken slags  

      forfatter de selv er.170  
 

      Det samme kan sies om Sebbe Staxx sin rapkarriere. Han driver nemlig fortsatt lyrisk 

virksomhet, dog nå under nettopp sitt egentlige navn Sebastian Stakset. Han er nyfrelst, 

skriver kristne låter og har gitt ut et helt album uten banneord. Det hersker også liten tvil om 

at han nå om dagen foretrekker å ikke bli referert til med sitt Kartellen-navn Sebbe Staxx, 

men også jeg forbinder ham så sterk med Kartellen at det virker fremmed, nesten unaturlig å 

plutselig omtale ham som Sebastian Stakset. Dette sier noe om tyngden man opparbeider seg i 

nettopp et navn, og hva det navnet innebærer. Navnet Knausgård vil alltid forbindes med Min 

Kamp, slik navnet Sebbe Staxx, og Sebastian Stakset som person, alltid vil forbindes med 

Kartellen og deres virksomhet. Sebbe Staxx kan ikke bestemme hva det vil si å være rapper, 

																																																								
168 Joacim Forsén. "Sebbe Staxx ber om förlåtelse för åren i Kartellen" på SVT Nyheter 12/2016. 

https://www.svt.se/kultur/musik/sebbe-staxx-ber-om-forlatelse-for-aren-i-kartellen 
169 Haarder 2014, s. 28. 
170 Ibid. 
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bare noe om hva det betyr for ham selv, uansett om det dreier seg om gangster- eller 

kristenrap. Og som Knausgård, kan Sebbe Staxx også bare delvis bestemme hvilken type 

forfatter han er. Fordi faktum er nok, til tross for frelsen og hans "unnskyld"-plate Ett budskap 

om kärlek, at de fleste fortsatt kommer til å forbinde ham til voldsom, aggressiv og 

hensynsløs gangsterrap. Samtidig vil Kartellen-karakteren og den personen han var under sin 

tid med Kartellen, alltid leve videre i hans lyrikk fra den tiden og alle mennesker det gikk ut 

over.  
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3.6 SLUTTDISKUSJON 

 

I kapitlet som dreier seg om antikken har det vært viktig å påpeke linjene som kan dras 

mellom antikk litteratur og moderne hiphop. Jeg har først og fremst sammenliknet moderne 

hiphop med Arkhilokhos, som på tross av sine beskrivelser av vold, ikke vitner om den 

samme oppfatningen av vold som vi finner i moderne hiphop. Likevel finner vi sjangerlikhet 

på mange andre punkter, som for eksempel kritikken, "dissen", eller svar som er rettet mot 

enkelte individer eller ulike samtidskonvensjoner. Den største likheten mellom Arkhilokhos 

og moderne hiphop viser seg likevel å være den sterke subjektiviteten og den personlige 

utleveringen. En likere oppfatning av voldsutøvelse og krig kommer tydeligere til syne om 

man sammenlikner moderne hiphop med for eksempel Iliaden – Kartellen, som Iliaden, 

idealiserer bildet av krigeren som en helt som kriger inn i det siste.   

            Antikk lyrikk, særlig med jamben, har innført noe i lyrikken som fortsatt finnes svært 

tydelig i moderne hiphop, nemlig det faktum at de begge er uttrykksformer som "dyrker 

følelsen og de rammende uttrykksmåtene, enten det er i rosende eller spottende betydning".171 

I tillegg vet vi at jamben var den lyriske uttrykksmåten som sannsynligvis stod dagligtalen 

nærmest, det samme kan sies om hiphop, da sammen med blant annet slam poetry som også 

kan kobles sterkt til hiphopen. Den subjektive kroppsligheten som finnes i dagens hiphop er 

sterkt rotfestet i den antikke, lyriske tradisjonen. Hiphopen, sammen med blant annet vise-

lyrikken og slam-poesien, kan også betraktes som en revitalisering av noen poetiske 

uttrykksformer fra antikken. Spørsmålet om antikk litteraturs oversettbarhet drøftes også hos 

Iordanoglou, som i tillegg hevder at 1900-tallsforskningens innsikt om Iliaden (og all annen 

gresk poesi) forårsakes av at Iliaden sammenliknes med andre, levende poetiske 

tradisjoner.172 Derfor har det fremstått som et viktig poeng å sammenlikne gresk poesi med 

hiphop, ikke bare i syftet økt kunnskap om hiphop, men også økt kunnskap om gresk poesi. 

Den fremste likheten mellom de to er kroppslikheten og subjektiviteten, samt nærheten til 

moderne dagligtale. En annen klar likhet er mellom antikk lyrikk og for eksempel moderne 

cyphers - den fornærmende tonen som er rettet enten til spesifikke personer, som i mye av 

Arkhilokhos diktning, og ofte til mer generelle "deg"-personer i moderne hiphop, som 

rapperen skal måle seg opp mot og hevde seg over. Personangrep foregår dog også i mye 

moderne hiphop, om ikke i cyphers så i vanlige låter. Ofte angripes også andre rappere eller 

																																																								
171 Janss & Refsum 2010, s. 299. 
172 Iordanoglou 2011, s. 209 – 210. 
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folk med tilknytning til bransjen. Den tydelige posisjoneringen som overlegen kommer også 

tydelig til syne i den greske antikken og i den moderne hiphopen. Dette blir også en form for 

posering som også har som mål å bekrefte avsenderens autentisitet, særlig i hiphop forsterker 

et slikt språk autentisitet, spesielt i rapperens forhold til nettopp andre rappere. Språket i seg 

blir en performativ handling som demonstrerer troverdighet. Samtidig kan det antas at den 

formen for lyrikk som fremkommer hos Arkhilokhos og hos moderne rappere, i større grad 

har krevd/krever at avsender stiller seg bak den. Ekstremt subjektiv lyrikk øker behovet for å 

kunne knytte en person, eller i alle fall en persona, til verket.  

      En som nevnt synlig sammenlikningsdiskurs dreier seg om åpne, subjektive 

voldsskildringer i antikken og dagens hiphop. Slik mange hiphopere i dag oppleves som 

kontroversielle og slik de i stor grad utfordrer og bryter med ulike konvensjoner i samfunnet, 

utfordret Arkhilokhos krigeridealet i antikken, et fragment (se s. 32) som i hans samtid skapte 

reaksjoner og avsmak. I antikken skulle man returnere fra et slag enten med, eller på sitt 

skjold. Arkhilokhos forlot sitt skjold og reddet sitt liv. Det fremkommer dog tydelig av 

teksten at han skal skaffe seg et nytt skjold for å krige i flere slag – det er idealet om helten 

som her blir utfordret. Samtidig tar han i samme fragment høyde for noe helt elementært i 

menneskelige liv – overlevelsesinstinktet. Den ultimate heltedåden er ikke særlig realistisk, 

og Arkhilokhos utfordrer dermed helt urealistiske samtidsideal. Slik mange samtidsidealer 

blir utfordret av Arkhilokhos i antikken, blir de på samme måte i dag utfordret og svart på i 

hiphopen. Behovet for å utfordre er stort.  

      Vold som underholdning, som objekt for lyrisk skapelse har vist seg å være særlig dypt 

forankret i begge disse lyriske tradisjonene. Det er også interessant at mens volden ofte 

skildres i veldig ladede sammenhenger, så er følelsene rundt selve voldsutøvelsen ofte ganske 

likegyldig. I låten Svär på min mamma blir de voldelige narrativene bekreftende for resten av 

låtens tematikk, en bekreftelse på Silvana Imams ureddhet og hennes overlegenhet. Det vitnes 

generelt om lite sentimentalitet når vold blir et kunstnerisk objekt eller virkemiddel både i 

hiphopen og i antikken. Det skal dog nevnes at vold som generelt samfunnsproblem og 

spesielt når den blir utøvet mot ens "egne" i mye hiphop også kan skildres med veldig mye 

sentimentalitet, gode eksempler er mange av den amerikanske rapperen Tupac sine tekster. 

Imidlertid har vi å gjøre med vold som en særlig integrert og normalisert del i selve 

hiphopkulturen, og det kan derfor tenkes at den skildres med mer "letthet" som et resultat av 

dette. Dersom vold er en del av rapperens virkelighet (som vi vet at den har vært for eksempel 

for rapperne i Kartellen), kan det også tenkes at den lyriske normaliseringen av volden er et 

resultat av dette. Idealet om helten som en som "kriger inn i det siste" i Iliaden er noe som ser 
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ut til å være sterkt forankret i moderne gangsterrap med grupper som Kartellen.  

      I oppgavens andre del har det blitt tydeliggjort hvordan rimet fremgår som et av de 

viktigste kjennetegnene for sjangeren hiphop. Rimets betydning i hiphop har aldri mistet sin 

prestisje slik Kittang og Aarseth hevder at har vært tilfellet for mye moderne lyrikk.173 Å rime 

er i hiphop ofte synonymt med å rappe. Den skandinaviske hiphopen er i stor grad preget av 

en rytmisk utforming som avhenger av betoning, altså betonte og ubetonte stavelser. Dette er 

en aksentuerende metrikk og rytmisk utforming avhenger av variasjon og gjentagelse. 

Synkopebruken er også av enorm viktighet i hiphopen – rapperen legger ofte sin egen rytme 

på den rytmen som allerede finnes i beaten og det som da blir viktig er å "lande" beaten. 

Metrisk regelmessighet og standardiserte versemål finner man mindre av. Det fremstår som et 

poeng i seg selv å bryte med det tradisjonelle versets forutsigbarhet, både for å overraske og 

sjokkere, men også for å imponere med formelle, lyriske ferdigheter. Assonans og 

allitterasjon blir svært viktige rytmeskapende enheter i hiphop og benyttes i esktremt stor 

grad. Å rappe fremstår som en lek med ord og interessante kombinasjoner som også er sterkt 

knyttet til den individuelle rapperens prestisje. Rappere bryter gjerne også med rytmiske 

mønstre og benytter seg av nye straks etter, som for eksempel i Tystas Ner og Lett å være 

rebell i kjellerleiligheten din. Låtene entrer en ny dynamikk som har som funksjon å "vekke" 

lytteren. Man skal være forsiktig med å spekulere i bestemte typer meningsinnhold knyttet til 

bestemte typer rytmer, men med disse to låtene kan en teori om rytmen som bekreftende for 

meningsinnholdet med belegg argumenteres for.  

      Hiphopen preges av en høy frekvens tabuord og en grovere selvutlevering enn mange 

andre lyriske sjangre. Den skiller seg også ut i sin ofte veldig selvgode holdning. Man finner 

dog også ofte åpenhet om frustrasjon, indre mørke og et forvridd følelsesliv, gode eksempler 

fra tekster jeg har referert til er Abidaz' Benägen eller Vågsbygd Handy sin Arkanoid. 

Identiteten som rapper har også vist seg å ha tydelig effekt på verkets yte, det performativt 

biografiske blir et effektfullt virkemiddel. En låt og rapperen bak den fremstår ofte å opptre 

som en form for enhet, teksten blir særlig forankret i sin rapper. Dette fremstår også å være et 

resultat av rapperes hyppige bruk av egne navn i sine tekster, noe Jon Helt Haarder forstår 

som å bruke navn som estetisk virkemiddel.174 Med nettopp dette problematiseres også det 

som Haarder refererer til som"modernismens avpersonaliseringsdogmatikk".175 Det 

performativt biografiske blir et estetisk virkemiddel som styrker avsenderautentisiteten 
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174 Haarder 2007, s. 88. 
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samtidig som rapperen ofte name-dropper en mengde andre virkelige personligheter som 

gjerne fungerer som eponymer.176 Enten for at rapperen vil tillegge disse egenskapene seg 

selv, eller for å tillegge andre mennesker egenskapene forbundet med disse personene. Det 

veldig personlige ser ut til å bli forutsetningen for rappernes ulike forfatterfunskjoner, som for 

eksempel poseringen i Svär på min mamma, DD EG gjør, Flammer og Blåser min rök, men 

det blir også forutsetningen for den politiske forfatterfunksjonen i låter som Tystas Ner og 

Lett å være rebell i kjellerleiligheten din. Dette er en bevisst bruk av egen privatperson i 

relasjon til ens "ikonografiske" rolle som kjent hiphop-artist. Hiphop er sammenliknbart med 

selvfremstillende verker som for eksempel Min Kamp. Det Jon Helt Haarder kaller for 

terskelestetikken blir viktig. Markeringen av protagonisten som en virkelig person endrer 

mottakerens forhold til verket. Man befinner seg i en terskelsituasjon mellom estetisk 

resepsjon og virkelighet. Denne formen for retorisk kroppslighet kan fremkalle andre følelser 

hos mottakeren fordi man ikke kan identifisere verket som fiksjon, noe som er forankret i at 

man i større eller mindre grad har tilgang til personlig informasjon om forfatteren bak verket. 

      Rapperes identitetsskapelse fremstår også ofte å være et resultat av byer og/eller områder. 

Spesielt i Norge blir dialekten viktig, da denne knytter rapperen til et spesifikt sted. 

Tradisjonelt sett har nabolag, byer og områder alltid hatt en stor rolle i hiphopen, noe som 

igjen er forankret i Bronx som hiphopens opphav. Også den geografiske forankringen kan 

betraktes som et estetisk virkemiddel i hiphop-tekster. Disse biografiske, estetiske 

virkemidlene blir en interaksjon med publikum som kan ses som en tendens i nyere lyrikk og 

litteratur. Dette er også en tendens som er sterkt knyttet til billedmediets fremvekst. Selv om 

vi lever i en globalisert verden, ser stedstilknytningen ut til å leve i beste velgående i mye 

moderne lyrikk og litteratur, deriblant hiphopen. Vi har å gjøre med autentiske referanser som 

gjør at forfatteren setter seg selv i spill som en del av sitt verk. Spesielt i hiphop blir også 

språket en viktig performativ effekt177 på grunn av blant annet den høye frekvensen av slang 

og fremmedspråklig ordbruk. Hvis en for eksempel bruker ord, som av andre brukes i 

nedsettende forstand, om seg selv, så blir dette både en måte å ta makt over begrepet på, samt 

avgjørende for avsenderautentisiteten. Samtidig fungerer ordbruken ofte som en 

manifestasjon av et utenforskap, som igjen kan virke nettopp samholdsfremkallende for 

de/den grupperingen(e) som befinner seg i utenforskapet. Rappere har en tendens til å 

posisjonere seg svært tydelig både i forhold til hjemland og oppvekststed. Rapperen 

posisjonerer også ofte lytteren i forhold til dette stedet, og gir lytteren sjans til å, gjennom 
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rapperens ord, danne seg ofte ganske tydelige inntrykk. Derfor kan rapperen posisjonere også 

lytteren som en som forholder seg til en by eller et område (særlig forstaden). I tillegg kan 

rapperen ekskludere og inkludere ulike typer lyttere – rap forutsetter som regel at man har 

kjennskap til slang, ord og uttrykk, biografiske opplysninger m.fl. for at man skal kunne forstå 

deres tekster. Et tydelig eksempel er Abidaz' Benägen, når refrenget i låten fremføres på et 

annet språk som svenskspråklige lyttere neppe kjenner til. Dermed blir mange ekskludert fra å 

kunne danne seg et helhetlig bilde av låten, men flerspråklige lyttere som kan dette språket, 

blir inkludert. Trolig vil dette være Abidaz' nære, familie og venner som snakker språket.  

      Sammen med alle disse aspektene blir den biografiske irreversibiliteten viktig, det 

fremstår på mange måter som umulig å analysere disse tekstene løsrevet fra deres kontekst. 

Denne irreversibiliteten kommer som et resultat av teknologisk og kulturell utvikling som har 

lagt til rette for mange offentlige aktører, deriblant rapperen, å befinne seg i en middle region 

– et sted mellom sitt "virkelige" jeg og sitt "profesjonelle" jeg.178 Dette gjør at publikums 

forståelse alltid er preget av sin kunnskap om forfatter/lyriker og kontekst. Performancen blir 

noe selvskapende fordi den i denne sammenhengen alltid befinner seg et sted mellom å være 

et estetisk fenomen og en sosial begivenhet. 

      Vi har ikke å gjøre med objektive rapporter fra virkeligheten. Vi har å gjøre med ulike 

lyriske jeg sine egne opplevelser av egen identitet og virkelighet. Selvrefleksjon må 

nødvendigvis ha vært en del av prosessen å skape mange hiphoplåter. Alle opplysninger kan 

ikke bekreftes eller avkreftes. Om de trenger å bekreftes er en selvklar videre diskurs. 

Relevante diskurser kan blant annet være om kunstens etiske og moralske ansvar, om det 

finnes eller burde finnes et slikt ansvar, og om forfatteres rett på andre navn enn sitt eget. 

Relevansen av dette fremstår særlig tydelig når det kommer til verk som for eksempel Min 

Kamp som reflekterer mange tanker og følelser, på bekostning av andre. Også hiphop blir 

noen ganger skapt på bekostning av andre. Vi vet at den moderne hiphopen reflekterer en hel 

mengde temaer og at både det performative og det biografiske eier to så avgjørende plasser i 

den at det neppe blir å forandre seg i nærmeste fremtid. Kanskje det er nettopp disse to 

ordene, performativt og biografisk, som danner hele hiphopens grunnlag. Moderne hiphop 

forholder seg i stor grad til tradisjoner, men er også nyskapende, spesielt i sin glokalitet. 

Evnen til å ta i bruk personlige erfaringer og lokale områder er viktig i hiphopen. Noen 

ganger speiler hiphop holdninger og praksiser som sier en hel del om samfunnet vårt og setter 

spørsmål ved hvilken type samfunn vi ønsker å være, andre ganger er hiphopen hånlig og 
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ondskapsfull. Noen ganger er den personlig, øm, trist. Den kan være sterk, mane til kamp, 

sette fingeren på en hel del. Den kan være veldig mye. Kanskje møtes den for ofte med 

naivitet, slik Jan Kjærstad mener Min Kamp er blitt møtt med.179 Like fullt kan det hende at 

den for ofte møtes med fordommer. Det er dog et uunngåelig faktum at all samtidslitteratur på 

en eller annen måte speiler nettopp samtiden og at den tjener på å kontekstualiseres, 

analyseres, bearbeides, behandles – ikke bare for å kunne si noe om samtidens lyrikk og 

litteratur – men også for å kunne si noe om oss selv.  
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ATTITUDEPROBLEM 
Vedlegg 1 
Tekstene 
 
Tystas Ner (RMH Remix) 
Nemo, Moms, Malcolm B, Sebbe Staxx, Adam Tensta, Aleks & Promoe 
År: 2012 
 
Vers 1: Sebbe Staxx 
 
Föddes på 80-talet, söder om Stockholm staden 
Året innan Olof Palme dog av skottskador 
26 år har passerat, respekt har sekonderiserat 
En svensk rättsvåldtäkt har eskalerat  
Mannen, SD ett gäng inavlade bönder 
Nästa sverigedemokrat jag kommer se han slår jag sönder 
Nazister med kycklinghjärtan mannen battyfakkinklassiker 
Kör långärmat på kåken för att dölja sina svastikor 
Samma fega mentalitet Per Albin visa upp 
När han lät Hitler ockupera mina landsmän, varsågod 
Längs tåget med bullar och kaffe, slakta norrmän det är lugnt 
Ge oss guld, Kungen tackar och bockar führern för slanten 
Klipper man gräset visas alla ormarna 
Ser Virtanen eftermaxad i morgonsofforna 
Försvarar Carl Bildt indirekt, Jimmie Åkesson ey 
Svenskar blir rasister på grund av såna som dig 
 
Refreng: Aleks  
 
Hey hey, våran värld är sjuk 
Passa på och njut, imorgon kan det va slut 
Varför hatar du mig?  
Har varit misförstådd sen jag var ett barn 
Du vet jag är van 
Här är för dom, här är för dom, här är för dom som ingen ser 
Här är för de, här är för de, för alla som inte finns nå mer 
Även om vi, även om vi bara tystas ner 
Jag ser hur vi blir fler, se hur vi blir fler 
 
Vers 2: Malcolm B 
 
Du finner mig i orten med tunnelvision 
Söder om söder på röd linje zon, där bröder är bröder vadå religion 
För tillslut är ju döden vår, döden vår destination 
Och jag tappade tron på television, för median vill göra dig en klon 
Men vi kommer aldrig lyssna, vi e hämndlystna 
Vi ett folk vi kommer aldrig tystas ner 
För dom ser vad jag ser 
Ifrån kvarter till kvarter, och tredje världen är en del av vårt hel 
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Ni vill kalla mig för Mr. Fucked Up Register 
Säga terrorist, ligist, ni e nazister, rasist, egoister och propagandister 
Men inget mer än bitches när sanningen brister 
Försök och säga vad ni vill men vi ger aldrig upp 
Vi går mot hatet i staten med vår gatutrupp 
Ni vill inte ha oss här men vi ska stanna kvar 
Ta våra fucking cash och sedan ge tillbaks 
 
(Refreng)  
 
Vers 3: Nimo 
 
Jag inte mer än någon och än är vi fler än dom 
Så än  är det lugnt min bror men vi, vågar vi se imorgon? 
Vågar ha be för dom, shit, borde jag slappna av? 
Vågar jag skaffa barn i den här motherfucking stan? 
För vilken värld det är, är det det här vi blev? 
Kan också hata dom, måla misär för er 
Men jag är min pappas barn, och det genom varenda kliv 
Han peka upp mot solen, sa hon gav oss alla liv 
Så hur kan jag hata dig, du är min fucking bror 
Jag älskar alla er, det fast ni vill ta mitt blod 
Så ta mitt blod, slå min kropp, ta mitt liv 
Rösten min kan aldrig tystas, lever kvar för evig tid 
Shit 
 
(Refreng) 
 
Vers 4: Promoe 
 
Dom kallar det för svenskfientlighet om man visar lite mänsklighet 
Men jag säger att dom inte vet någonting om svensk identitet 
Någonting om solidaritet, ingenting om dom som aldrig ses 
Hånas frysas ut och tystas ner 
Men här kommer remixen så ni får lyssna mer 
Och jag ser lasermän, känner lukten av gasen än 
2012 och dom snackar raser än 
Jag snackar raseri en väntad konsekvens 
Brorsan är infödd svensk men ska ändå sticka hem 
Så jag bränner din flagga ända sen vaggan 
Den står inte för folket den står för kungen som står och gaggar 
Knullar strippor och mutar gangstrar 
Inte länge sen hans fula farsa hängde med bruna nassar 
När ska folket vakna upp och sluta svansa 
Jag minns på 90-talet hur de stod och heila 
Nu sitter de i riksdagen det är svårt att smajla 
Men vi har safehouse, RMH, DVSG och AYLA så kom! 
 
Vers 5: Moms 
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Sätter på TV, vaknar upp tidigt 
Ser hur Sverige har blivit, det vidrigt 
Färgen är kritvit men tydligt nått skitig 
Snälla woria firi har kämpat och slitit 
Så vi hälsar bare choni barqerbam wagwan brorsan kolla back på han 
Badman är tung och svart som fan 
Men är inte svensk så det finns inte plats för han 
Så nu får du inte rätt jobb 
För du känner inte rätt folk, CV’en kommer lätt bort 
Du är längst bort där gatan är rektorn och finanssektorn i ghettot är hekton 
Känns som allting bara går på repeat, 90-talet det går på repris 
Brun skjortan bara byttes ut ingen lycklig slut politik din iblis 
Trygghet och trivsel jag ger dig mitt ord 
Nazister, rasister vill ha negerblod 
Kent Ekerot ja hans egen mor dömd till fängelse fan får ingen ro 
Som blatten i trakten han kämpar emot 
Så vi stampar till takten stämplad som hot 
Längtan är stor, vi har väntat nog 
Ser du vad som händer när du vänder mot en bror 
 
(Refreng) 
 
Vers 6: (outro) Adam Tensta 
 
Vad fucking tror du, tror jag ska stå här tyst och glo? 
Medans ni lobbar för att vi inte är svenska nog 
Inte svenska nog för vad? 
Jag minns det som i går, hur jag kände när jag var barn 
Jag var stolt att bära farsans färg, stolt att tala morsans språk 
Ingenting ut av det ledde til nån krock inte då 
Inte tills jag tog mig til Kalhäll 
Och jag fick springa för ett liv dom ville ta en sommarkväll 
Dom kanske var 20 buler medans jag var ensam blatte 
Jag sprang förbi polisen men han lyfte knappt på hatten 
Han ville väl se mig blöda, han ville väl se mig slagen 
Och du frågar mig varför jag inte litar på lagen? 
Du borde ställa samma fråga till bengen 
Eller till valda politiker som fifflar bort våra pengar 
Samma personer som stänger skolor och sitter och längtar 
Efter ett homogent land med blonda blåögda svenskar 
Och samtidigt säljer ut äldrevården 
Och har mage att klaga på paraboler 
Och på en som bara vill leva sitt liv 
För där han flydde från döden och lukta på han 
Så knulla dig och alla dom som tycker likadant 
Integration är bara ett ord, det är fucking lika bra 
Att vi säger som det är svart på vitt 
Vissa är mindre värda inte värda ett fucking shit 
Den här går ut til alla Sveriges partier 
Inte bara till SD eller bara till SP 
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Utan till alla som har fått det att gå sämre 
Stolt att vara svensk men jag skäms för att vara svenne 
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Benägen 
Abidaz 
År: 2013 
 
Vers 1: 
 
Om jag dör nu så vet jag var jag hamnar 
Klämd bland massa höghus, förnekar att jag andas 
Gör mig till betongvägg, förvandla mig till asfalt 
Tänker för mig själv, hur länge ska jag stanna? 
I den här platsen, när ingenting gjort mig glad 
Och i den här trappen är mycket spring och mycket knas 
Jag skriver på natten, tar medicin och tänker bak 
Känns som kniven mot halsen, lägg gun mot huvudet tryck ba’ av 
Jag lovar dig, livslusten är på under noll 
Vill inte att min guzz ska ta soc’ eller underhåll 
Shuno stolt, pappas grabb lastar fett med *sniff* 
Och smyger ut och lägger upp blir hustlad i min trapp 
Min lur ringer, fuck världen stänga av den snabbt 
På Gud inget, fuck cashen säg aldrig mitt namn, Abidaz 
Självmordsbenägen eller inte, jag vet den rätta vägen inn till himlen 
Jag vill dit 
 
Refreng (telefonsamtale på et annet språk) 
 
Vers 2: 
 
Ah, en av de största synderna i min tro 
Jag tänker på min mamma, pappa, syster och min bror 
Min mormor och kusinerna och släktningarna jag svor 
En dag jag ska bara ge dem lycka inget ont 
Jag gör mitt bästa, gatan skriker, de en situation 
Jag drar mig ner i värsta skiten, låt mig finna ro 
Plus alla vet att allt är skrivet men man är så dum 
Springer, jagar som om allt i livet handlade om en bunt 
Jag tar djupa andetag, tänker bortom knas 
Man kan bli djup när man är svag jag lägger den så bra 
Plus lyssna, det tog lång tid för folket att förstå 
Men det är inte konstigt för konsten är för svår 
Jag sitter i mitt hem och skriver upp det i mitt kök 
Och sen tog jag en klunk nånting och hörde en röst, Abidaz 
Självmordsbenägen eller inte, jag kan den rätta vägen in till himlen 
Jag vill dit 
 
Refreng (forts. Telefonsamtale på et annet språk) 
 
Vers 3: 
 
Ah, jag vill dit men tro mig skulle aldrig kunna ta mitt liv 
Min dotters ögon och hennes skrik jag kör hela vägen mot enemies 
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Jag lovar dig, säg till mig vad som plågar dig 
Du är det bästa som hänt mig så jag firar dig men jag skålar ej 
Den här är för dig du såg Addis min, öppna armar man faller in 
Hon gav oss allt och hon gör oss hel jag svär Gual Gebil hon hadde dreams 
Men ändå sen den dagen gått, hela livet blev galet stopp 
Jag är här men ändå inte jag tänker fett om har det soft 
Och det vi fått är från din hand, jag wedi gebi från din stam 
Åren gick jag var fast i skiten, som jag betett mig var pinsomt 
Jag lovar dig 
Självmordsbenägen eller inte, jag kan den rätta vägen in till himlen 
Jag vill dit 
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DD EG gjør 
Lars Vaular 
År: 2015 
 
Vers 1: 
 
Si meg, har du spist flein i blitzregn? 
Blitt bleik av blikkontakt med ditt speil? 
Stikkontaktvibber fra fitten som eg fikk i fanget den nittende gangen eg gikk feil 
Flippet ut på en flip-hype-ting 
Lenge siden mobilen ga fra seg livstegn 
Ingen jul, ingen misteltegn 
Ingen kyss, ingen vei, bare pissregn 
Hon plukket meg opp på sin moped 
Hon hooket meg opp med no’ god G 
Eg sluknet så fort mellom to-tre 
E’kkje nokke pes, hver dag e den første av storhet 
Bergen Vest, Bergen Nord Vet 
Ifra Landås til tuppen av Nordnes 
Klikken e stor mann, ’stakken e bak meg 
Løp, baby, bare tro meg 
 
Refreng: 
 
Det e det eg gjør 
(løp, baby, bare tro meg) 
Det e det eg gjør 
(løp, baby, bare tro meg) 
Det e det eg gjør 
(løp, baby, bare tro meg 
løp, baby, bare tro meg) 
 
Vers 2:  
 
Eg fucker ikkje med no flex zone 
Fuck det, ruller med min rolex on 
Meg og min bror, Christian Dior 
Gjør det i år, gjor det i fjor 
Mann, eg gjør det igjen 
Mekker nokke mokka oppå lokket på min MacBook 
Mann, eg quarterbacker, hele sekken full av fagstoff 
Stopp opp, stop opp 
(Det e det eg gjør, det e det eg gjør) 
Ga en faen i universitetet 
E kun der for å forelese 
Du trenger meg for å oversette for de oversette og de innlagte 
De groveste og de innsatte 
Respekt, respekt, respekt, respekt 
 
(Refreng) 
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Vers 3: 
 
Volim te, molim te, tjommi 
Aldri bli om til en zombie 
Nysgjerrighet, grådighet, kjærlighet, alle e etter din sjel og din body 
Kjærlighet e’kkje nådig 
Nysgjerrighet e så grådig 
Stopp opp, stopp opp 
Det e det eg gjør, eg kommer ned hardt 
Som eg gjor før, gjør det igjen 
Handler om spenn 
Handler om gelter, velter, smelter igjen 
(Det e det eg gjør) 
Det e det eg gjør 
Det e det eg gjør 
Det e det eg gjør 
Respekt, respekt, respekt 
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Lett å være rebell i kjellerleiligheten din 
Karpe Diem 
År: 2015 
 
Vers 1: Magdi 
 
Apekatter i min blokk og Abu Bakr i min cockpit? 
(Er det dette skattepenga mine går til?) 
Ankerbarna dine kom, så mokkamenn kan vinne i lotteri? 
(Er det dette skattepenga mine går til?) 
Sa de kom fra fattigdom, men hadde råd til båt hit 
(Er det dette skattepenga mine går til?) 
Hunder født i staller er’ke hester eller gårdsdyr 
(Er det dette skattepenga mine går til?) 
Dere er alle av samme ulla 
(Alle skal bli knulla) 
Mulla, mulla, mulla, mulla, mulla 
Dere er alle av samme ulla 
(Alle skal bli knulla) 
Mulla, mulla, mulla, mulla, mulla 
 
Refreng: Chirag 
 
Om du visste hva jeg ville gi for å bli som deg 
Bli som deg, baba, bli som deg 
Om du visste hva jeg ville gi for å bli som deg, din feiging 
Og det er så lett å være rebell i kjellerleiligheten din 
Det er så lett å være rebell i kjellerleiligheten din 
Det er så lett å være rebell i kjellerleiligheten din, din feiging 
 
Vers 2: Magdi 
 
Jeg skiter i om du er Tshawe eller Vinz eller Nico 
(Er det du som skal med dattera mi på kino?) 
Du er kanskje kul i dag, men hun gifter seg med Kygo 
(Er det du som skal med dattera mi på kino?) 
Har du hijaben i baksetet, skal hun bli muslim nå? 
(Er det du som skal med dattera mi på kino?) 
Jeg er’kke rasist, men skal liksom liksom-passet ditt bety noe? 
(Er det du som skal med dattera mi på kino?) 
Plukker frukt i våre haver 
(Du blir aldri skandinaver) 
NAVer, NAVer, NAVer, NAVer, NAVer 
Plukker frukt i våre haver 
(Du blir aldri skandinaver) 
NAVer, NAVer, NAVer, NAVer, NAVer 
 
(Refreng) 
 
Vers 3: Chirag 
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Gutta mine bare ”fuck, fy faen, fy søren, 
hvem passer på purken, hvem klipper frisøren?” 
Stiller provoserte spørsmål, kvasi-smarte 
Drikker nikka, røyker noe som gjør de asiater 
Til noen sier hver regjeringen trenger sin ape 
Alle synes det er et godt ordspill 
For det betyr to ting 
Og det er på en måte kravet for noe sånt, yeah 
Anders, Anders, Anders Anundsen 
Svartinga mine sa noen kloke ord: 
”Karpe har åpna nok dører nå, på tide å lukke noen” 
Hvis ikke Arif eller Kaveh eller asylbarna slipper inn 
Hva faen skal du gjøre da, bror? 
Si det til Anders, Anders, Anders Anundsen 
Lett å være rebell i leiligheten din 
Tett av skjelett i kjellerleiligheten min 
Jeg kommer til å ende opp som deg – feig 
Oh lord, oh lord, kan du tilgi Lillelord 
For å ville ha bil og båt – nei  
Oh lord, oh lord, kan du tilgi Lillelord 
For å ville ha bil og båt – nei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 103		

Svär på min mamma 
Silvana Imam 
År: 2014 
 
Intro: Set It Off sample 
 
All these women run together 
These motherfuckers was all over me 
But I represented 
I need something I can set it off with 
 
Vers 1: 
 
Två white russians, behöver inga drinkar 
Men jag är glad, har två smileys i fickan 
Med min hoodie på mig, flyger genom tidsepoker 
Är en fucking beast i båset, cooky pussy, Beastie Boys 
Yeah, jag är rappens Tarantino 
Snubben ligger blodig som om han hade röda chinos 
Pardon garcon, dina blickar smakar citrus 
Jag är tusen ljusår ifrån dig, stjärnan Sirius 
Ah, jag är stjärnan ifrån Syrien 
Och ni kan trycka paus om ni inte kan hantera hybrisen 
Och sluta fråga varför jag inte bryter ens 
Fucking mirakel att jag har kvar nåt av mitt psyke än 
Min tid är kommen, så watch me, grazie 
Se mig rappa på en catwalk för Versace 
Jag är rappens Liberace 
Som att nån ska överträffa mig? Aldrig! 
 
Refreng: 
 
Det blir guld när jag lägger handen på 
Silver runt min nacke och jag håller gamet låst 
Alla ni kan snacka, men det slutar med ridå 
Jag svär på min mamma, jag ska ge dem vad dom tål 
 
Vers 2: 
 
Hon sa vi borde leka klädpoker 
Och jag har redan lite kläder på mig 
Hon försöker slita blicken, men det går sådär 
Ta av dig innan jag kan ta på dig 
Ah, mina tjejer är som fucking militärer 
De krigar för att få mig längst fram på konserten 
Ah, mina tjejer är fucking revolutionärer  
Vi kastar molotovs, och ni är inte som nån av oss 
Och nu skriver de att jag är för intensiv 
Men jag är inte intensiv, jag är en fucking G 
Pussy power, Wu Tang Clan, vi är Killa Beez 
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Vi är Valerie Solanas, vi är Gudrun, vi är Alicia Keys 
Bitch please, jag är stjärna, ingen kändis 
Alltså ärligt, jag är inte straight, jag är lesbisk 
Walla, Imam har tagit över, inte Allah 
Och snubbar som försöker, jag har gått om er alla 
 
(Refreng) 
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Flammer 
Arif 
År: 2015 
 
Intro: 
 
Lukk øynene, bare rim med, nigga 
 
Vers 1: 
Ja, ja, ja 
Når Madcon lagde Beggin’, når Karpe Diem kom og redda verden 
Satt jeg i en kjellerleilighet med mor’n min nede på Haslum 
Tenkte fuck dette livet, vi fortjener mye bedre 
Kom inn uten noen rap-beef eller colt-snakk 
Ha’kke no’ manager fra Idol, jeg sa nei takk 
Vi lagde lego som var som en paraply 
Som når det regner på meg, drypper det på mine G’s 
Ha’kke no’ bondelåter, ha’kke no’ OL-låter 
Fuck outta here den shitten der er corny 
Pass it, TP, nord og ne, Jørg-1, åpna dører vår tur 
Midt i tåken av O-S-L-O 
Røyker på no’ grønt og lilla sånn som Donatello 
Åpner kjeften hennes som en tannlege 
Kommet langt neger 
For jeg er fuckings sannheten 
 
Pre-refreng: 
 
Fuck med neger, bare lev 
Alle mine homies kom opp uten hjelp 
Busy med å synge, snakker om deg 
Du vet da vi kom og vi lagde vår vei 
Akkurat som de har noe å si 
Fresh to death, som jeg var et jævla lyn 
For vi ser det de ikke ser, ikke ser 
Overalt ting, ikke tenk, ikke tenk 
 
Refreng: 
 
Lukk øynene, bare rim med, nigga 
Hva kan dem, hva kan dem si? 
Fuck alle, for vi lever nå 
Hva kan dem, hva kan dem si? 
Mens de lå og sov, så går vi på jobb 
Mamma vet det godt 
Lukk øynene, bare rim med, nigga 
 
Vers 2: 
 
Flammer, flammer, flammer 
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Endelig har dem åpna Kolåsbanen 
Fra Skullerud til Haslum, du kjenner hele saken 
Damer synes jeg er digg, jeg ser bedre ut naken (god damn!) 
Jeg retta håret for å passe inn 
Men det stod fortsatt neger på det norske passet mitt 
Kjøpte bestemor en Jeep Cherokee 
Kjøpte onkel’n min en van, neger’n ville kjøre taxi 
Du finner meg i byen min, byen min 
Kjører rundt i sykkel’n min, sykkel’n min 
For en enkel mann, han har enkle gleder 
Enkeltmannsforetak, men jeg har et par gjelder 
Fatter’n var en OG, grønn 300 benzo 
Shitten var så slick, kunne hett Lorenzo 
Gikk fra ashy til classy, kjølig 
High-end/asfalt, enda en classic 
Shit, nigga 
 
(Pre-refreng) 
 
(Refreng) 
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Blåser min rök 
Näääk & Nimo 
År: 2012 
 
Vers 1: Näääk 
 
Eyo platta nummer två jag ba gungar fram 
Och än i dag dom ba frågar om mitt udda namn 
Hur jag börja upp där på gatan med typ hundra gram 
Och nu jag står på scen och kickar rap för flera hundra man (shit) 
Och dagarna dom ba flyger förbi fort 
Och vem kunde veta Näääk & Nimo kunde bli stort 
Jag menar se mig nu, alltid med en happy face 
Folk dom säger måste va nåt fett i det som Näääken blaze 
Och båten flyter så länge vinden är bra 
Jag menar checka Näääk vem jag plockar stim än idag 
Jag fortsätter steppa, lägger en fot fram 
Ena foten lutar bak allting är tamam 
För jag jobbade mig upp lät dom se helheten 
Inge mera Näääk vem, nästa skiva alla vet vem 
Killen e som kickar denna giftiga flow 
Näääk jag lät dom tappa hakan hela staden ba abow 
 
Refreng: Nimo 
 
Spelar ingen roll vad ni tror det är jag och min bror 
Det är så det kommer va med det 
Spelar ingen roll vad ni ser vevar rutan min ner 
Och ba blåser min rök på er 
Spelar ingen roll vad ni tänker brushan whiskey’n min stänker 
Och det är så det kommer va med det 
Spelar ingen roll vad ni vet vevar rutan min ner 
Och ba blåser min rök på er 
 
Vers 2: Näääk 
 
Förr i tiden folk fråga vem e Näääk jag brukade 
Va lika hemlig som en fucking Men in Black 
Smälta in i mängden, men de är dags att sticka ut 
Och ni som inte digga moden, kompis ni kan slicka kuk (näääk e bad boy) 
Många sa till mig Näääkish glöm en rap deal 
Men jag blåste ord i micken pumpa drömmen till liv 
Men nu jag står där på scenen springer fram och tillbaks 
Och folket dom är hype och lägger handen mot tak 
Men annars är det safehouse som har blivit som mitt andra hem 
Och folk dom säger Näääk-attack var den som höjde standarden 
Jag blandar lite ganja sen back in this bitch again 
Och fake motherfuckers finns det gott om ni kan sticka hem 
Näääk jag kickar fem raps på din mic och sen 
Gitta backstage Näääk och Nimo låt oss splitta en 
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Flaska Jameson guzz vi säger hej till dom 
Det er så vi gör där vi kommer ifrån, Nimo säg till dom  
 
(Refreng) 
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ATTITUDEPROBLEM 

VEDLEGG 2 

ordforklaringer 

 

300 benzo – Mercedes Benz 300 

 

Abow - wow 

 

Abu Bakr – leder for den islamske terrororganisasjonen IS (islamsk stat) 

 

Alicia Keys – amerikansk musiker, artist og skuespiller 

 

Ankerbarn – en migrasjonspolitisk fellesbetegnelse på mindreårige som søker 

oppholdstillatelse i et land alene, uten foreldre eller andre verger. Når de får oppholdstillatelse 

blir de en forankring, ”anker”, som foreldre kan bruke til å søke familiegjenforening 

 

Arif – norsk rapper 

 

Asylbarn – i norsk politisk debatt barn som alene eller sammen med foreldre har søkt asyl i 

Norge og fått avslag, men fortsatt oppholder seg i Norge og står i fare for å bli tvangsutsendt 

 

Avart – på norsk betyr dette underart/variant av/utviklet fra noe til noe mer spesifikt, for 

eksempel kan musikksjangre være avarter av andre musikksjangre 

 

Baba – swahili for ”pappa”, ”far”, autoritet, familieoverhode 

 

Beef - Konflikt 

 

Beggin' – låt av Madcon 

 

Bengen – politiet 

 

Blatte – en ofte nedsettende benevning, men ofte også identitetsskapende selvbenevning på en 
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mørkhudet person eller innvandrer 

 

Chinos – en type bukser  

 

Chirag – det ene medlemmet i den norske rap-duoen Karpe Diem 

 

Donatello – Donatello Versace, italiensk motedesigner 

 

G – kan bety flere ting, må ses i sammenheng med kontekst. Betyr blant annet gangster og 

ganja (marihuana), kan også bety venner eller kompiser (mine G's = mine gangstre, altså mine 

venner, partnere, etc.) 

 

Gelter – penger 

 

Grazie – italiensk for ”takk” 

 

Gual Ghebil – Abidaz’ mormor 

 

Gudrun – Gudrun Schyman, svensk politiker, feminist 

 

Guzz – jente 

 

Haslum – boligstrøk i Bærum 

 

Heila – en slags svensk versjon av det tyske ”heil”, å hilse eller hylle, i denne sammenhengen 

kobles det til ”Heil Hitler” i Tystas Ner (RMH Remix), blir et verb, å ”heila” 

 

Hustle – kan bety både å være veldig aktiv å gjøre det bra i business, men kan også bety å bli 

lurt eller frarøvet noe 

 

Hybris – overmot, hovmod 

 

Iblis – navnet på djevelen i Islam 
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Jørg-1 – norsk rapper, kjent under artistnavnene Jørg-1 og Joddski 

 

Kaveh – norsk rapper 

 

Karpe Diem – norsk hiphop-duo  

 

Klikken – gjengen 

 

Kygo – norsk EDM-artist 

 

Liberace – amerikansk entertainer og pianist, kjent for sin overdådige stil 

 

Lillelord – tittelen på en roman skrevet av Johan Borgen 

 

Lobbar – driver lobbyisme  

 

Madcon – norsk hiphop-duo 

 

Magdi – det andre medlemmet i den norske hiphop-duoen Karpe Diem 

 

Mekker – lager, fikser 

 

Mokka – hasj 

 

Mokkamenn – mørkhudede menn  

 

Molim te – kroatisk for ”plis”, ”vær så snill” 

 

Molotov – molotovcocktail, betegnelse på en flaske med brennbart stoff med en fille stappet 

ned i flaskehalen, når denne blir tent blir flasken som en håndgranat 

 

Mulla – Mulla Krekar, islamsk terrorist-siktet som oppholder seg i Norge 

 

NAV – den norske arbetsförmedlingen 
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NAV'er – nedsettende betegnelse for en som misbruker det norske trygdesystemet og lever på 

NAV, men egentlig kunne jobbet 

 

Nassar – nazister 

 

Nico – norsk rapper 

 

Nikka – japansk whiskey 

 

OG – Original Gangster 

 

Shout-out – Offentlig uttrykk for takknemlighet eller respekt til noen, en hilsen 

 

Shuno/shunno – mann, gutt 

 

Sirius – den lyseste stjernen på nattehimmelen 

 

Smiley – allmenn betegnelse ecstasy 

 

Spenn – penger 

 

Svenne – benevning på ”middelssvensken”, etniske svensker  

 

Tarantino – Quentin Tarantino, filmskaper, veldig anerkjent, voldelige filmer, gangsterfilmer 

 

Tshawe – norsk rapper 

 

Tjommi – kompis, venn 

 

Orten – förort, forstad 

 

Valerie Solanas – amerikansk forfatter og militant feminist, mest kjent for S.C.U.M Manifesto 

(Society for Cutting Up Men) og for å ha forsøkt å myrde Andy Warhol 
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Versace – italiensk klesmerke, luksusmote 

 

Vinz – norsk rapper 

 

Volim te – kroatisk for ”jeg elsker deg” 

 

Walla – "jeg lover på Gud" på arabisk 

 

Wu Tang Clan – verdensberømt og svært anerkjent amerikansk hiphopgruppe og 

hiphopkollektiv 

 

Wu Tang Killa Beez – medlemmene i hiphopkollektivet Wu Tang Clan 

 


