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Kapitel 1 Indledning 
 

Opgavens formål: 
At studere dansk rapmusik ud fra en sammenligning med amerikansk rapmusik, og således 

redegøre for, hvilke bud man finder på en dansk bearbejdning af den amerikanske genre. 

 

1.1 Opgavens disposition 
Opgaven er inddelt i otte kapitler. I nærværende kapitel tages der stilling til en række 

grundlæggende problemstillinger vedrørende studiet af dansk rapmusik. Der gøres i denne 

sammenhæng rede for opgavens metodiske udgangspunkt og empiriske afgrænsninger. I kapitel 2 

skitseres en række hovedtræk ved dansk og amerikansk rapmusik. Ligeledes introduceres en række 

autenticitets- og race-relaterede problematikker, der har betydning for produktion og reception af 

amerikansk og dansk rapmusik. I kapitel 3 undersøges det, hvorledes spørgsmålet om dansk 

rapmusiks berettigelse som en selvstændig genre diskuteres blandt rapmusikere og rapskribenter
1
. 

I de følgende fire kapitler undersøges dansk rapmusik med udgangspunkt i en række af de centrale 

elementer i rapgenren, og der foretages en sammenligning med amerikansk rapmusik. Således 

undersøges rapflow
2
 i kapitel 4, referencer og samples

3
 undersøges i kapitel 6, og det 

instrumentale fundament
4
 undersøges i kapitel 7. Kapitel 5 er forbeholdt en diskussion af brug og 

betydning af samples og referencer i amerikansk rapmusik. Afslutningsvist foretages en 

sammenfatning i kapitel 8. I kapitlerne indgår - med varierende vægt - en teoretisk diskussion med 

henblik på at introducere og udarbejde en række metoder til at analysere rapmusik. Kapitlerne 6 og 

7 er til en hvis grad sammenfaldende, idet begge berører brugen af samples. Forskellen er, at der i 

kapitel 6 fokuseres på samples betydning som eksplicitte referencer, hvorimod der i kapitel 7 

lægges vægt på samples betydning i forbindelse med musikkens struktur
5
.     

 

1.2 Indgangsvinkler til rapmusik 

Inden for studier af populærmusik er en sociologisk indgangsvinkel dominerende i forhold til en 

musikalsk indholdsanalyse
6
. Denne tendens ses i samme grad inden for studier af rapmusik, hvor 

genrens oprindelse i ghettoer i Bronx, samt dens delvise tilknytning til afroamerikanske 

                                                        
1 I nærværende opgave henviser termen rapskribenter til personer, der i varierende omfang skriver om rapmusik. Ordet forstås 
således meget bredt og dækker eksempelvis journalister, anmeldere og teoretikere, der skriver om rapmusik. 
2 Med rapflow menes rapteksters strukturelle karakter og rapperens behandling af sådanne tekster. Se afsnit 1.4 og kapitel 4 for 
yderligere informationer om rapflow. 
3 Se eventuelt ordforklaring (bilag 1) vedrørende ordet sample. 
4 Udtrykket instrumentalt fundament dækker i nærværende opgave de musikalske elementer – med undtagelse af rapflow - der har 
en gennemgående og central rolle i forbindelse med musikkens klang, tonalitet, melodik, metrik og rytmik. Ordet instrumental 
forstås således i en bred betydning, hvor der ikke alene sigtes til lyd fremkommet vha. traditionelle instrumenter som elguitar og 
klaver, men ligeledes lyd, der er fremkommet på anden vis – fx via digital sampling (se eventuelt sample og sampler i 
ordforklaring, bilag 1). 
5 Med musikalsk struktur menes tonale, melodiske, rytmiske, metriske og dynamiske bevægelser/konstruktioner.   
6 For en nærmere diskussion af sådanne forhold se fx Tagg (1982), Frith (1987), Björnberg (1991: 13-14). 
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marginaliserede samfundsgrupper i USA inviterer til sociologiske, antropologiske og etnologiske 

indfaldsvinkler. Sådanne indgangsvinkler ses fx i studier af Costello (1990), Rose (1994), Decker 

(1994) og Kelly (1997). Ligeledes ses sådanne indfaldsvinkel i de tre væsentligste studier af dansk 

rapmusik  – Jensen (1992), Hygum (1996) og Sørensen et al. (1997) – hvor dansk rapmusik som 

udgangspunkt forsøges beskrevet som en del af hip hop-kulturen, hvilket i disse studier medfører 

et begrænset fokus på musikken.  

 

Inden for studier af populærmusik ses ligeledes ofte en ubalanceret stor interesse for tekstindhold. 

Dette bunder bl.a. i traditioner og teknikker, der gør det mindre problematisk at tolke litterære 

tekster end at diskutere et musikalsk indhold. Først og fremmest er der her tale om en affinitet 

mellem tekstindhold og analytikerens væsentligste kommunikationsredskab, sproget
7
. I studier af 

rapmusik ses denne tendens i forstærket grad
8
, hvilket der er flere årsager til: 1) rapteksters relativt 

store omfang, hvilket inviterer til mangfoldige litterære overvejelser, 2) en manglende evne blandt 

musikologer til at beskrive den musikalske tekst i rapmusik, hvor det i særlig grad er problematisk 

at anvende konservatorietraditionens fokus på melodi og harmonik
9
, 3) en manglende evne/metode 

til at beskrive rapflow, og 4) en manglende interesse blandt akademikere til at anerkende rapmusik 

som værende musik
10

.  

 

Tekstindhold optager en relativt stor plads og betydning i rapgenrens univers – bl.a. som følge af 

teksternes omfang og den sproglige tilknytning til afroamerikanske sproglige former, som 

signifyin’, ”dissin”, the dozens osv. (se fx Gates [1988] og Keyes [1996a]). Alligevel pointerer 

flere danske og amerikanske rappere, (1) at rapflowet ofte er vigtigere end tekstindholdet (se fx 

Pedersen: 28.04.1998 JP)
11

, og (2) at musikken betyder mere for det samlede udtryk end 

tekstindholdet (se fx Keyes: 1991). Det er således symptomatisk for rapgenren, at en 

”budskabsorienteret” amerikansk rapper som Michael Franti, der i flere sammenhænge har 

understreget tekstindholdets vigtighed (se fx Toop 2000: xxiii), alligevel pointerer, at ”[m]usikken 

kommer i første række” (Hygum: 24.11.1996 P).   

 

I år 2000 udkom bogen Rap music and the poetics of identity af Adam Krims. Bogen er på flere 

områder et væsentligt bidrag til diskussionen af rapmusik. For det første indeholder den det til dato 

mest omfangsrige forsøg på at inddrage musikalsk analyse i en bredere forståelse af rapmusik. For 

det andet indeholder den et forsøg på at opbygge et genresystem over amerikansk rapmusik. For 

det tredje introduceres en række nye metoder og termer specielt designet til analyse af rapmusik - 

herunder en metode til at beskrive og analysere rapflow. Af øvrige interessante studier af 

rapmusik, der omfatter en nærlæsning af den musikalske tekst, må primært nævnes Walser (1995) 

                                                        
7 Se fx McClary/Walser (1990: 285) og Walser (1993: 39-41). 
8 Denne pointe ses ligeledes formuleret hos Walser (1995) og Keyes (1996a). 
9 Her tænkes der på det delvise fravær af traditionel tonalitet og melodik, der ofte ses i rapmusik. 
10 Sidstnævnte problematik er bl.a. diskuteret i de fire væsentlige studier af rapmusik - Rose (1994), Brennan (1994), Walser (1995) 
og Keyes (1996a). 
11 I det følgende anføres dagblade, ugeaviser og musikmagasiner i forkortet form. JP er således en forkortelse for Jyllands-Posten. 
Se i øvrigt bilag 1 for forkortelser og ordforklaring. 
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og Keyes (1996a) og i øvrigt de to danske upublicerede specialer Jensen (1992) og Hammer 

(1995).  

 

På baggrund af de opsummerede tilstande indenfor studier af rapmusik lægges vægten i 

nærværende opgave på en nærlæsning af musikken. Således undgås overvejende diskussioner af 

sociologisk, antropologisk og etnologisk karakter. Tilsvarende undgås en omfattende særskilt 

behandling af tekstindhold
12

. Sidstnævnte område inddrages dog i diverse diskussioner og indgår 

på denne måde i opgavens forløb og argumentation.  

 

1.3 Indgangsvinkler til ikke-amerikansk rapmusik 

Der eksisterer relativt få publicerede undersøgelser af ikke-amerikansk rapmusik. To af de 

væsentligste redegørelser er leveret af Mitchell (1996) og Krims (2000) og fælles for disse 

projekter er, at de begge forsøger at gøre op med den såkaldte ”cultural imperialism thesis”. Tesen 

om den kulturelle imperialisme forudsiger, at den kulturelle dominans - primært fra USA - 

medfører en global envejskommunikation, der resulterer i en global ensretning og kulturel 

homogenisering. Således skriver Tunstall: ”The cultural imperialism thesis claims that authentic, 

traditional and local culture in many parts of the world is being battered out of existence by the 

indiscriminate dumping of large quantities of slick commercial and media products, mainly from 

the United States” (Tunstall 1977: 57). I stedet betragter Mitchell og Krims rapmusik som et 

område, hvor lokale og globale (dvs. primært amerikanske) elementer mødes i et fælles originalt 

udtryk. Mitchell påpeger således, hvordan alle eksempler i hans bog Popular Music and Local 

Identity viser, at ”..national ’vernacular expressive cultures’ are constructed through music by 

means of a hybridization of local and global musical idioms” (Mitchell 1996: 2). Ligeledes er 

Krims interesseret i at opspore ”..both the local and global forces by which rap helps to form 

imagined identities in non-American context” (Krims 2000: 5). Her læner Mitchell og Krims sig 

op af teoretikere som Appadurai (1990), Hannerz (1992), Garofalo (1992), Lipsitz (1994a) og 

Shuker (1995), som alle afviser den kultur-imperialistiske tanke. Til gengæld anvender sådanne 

forfattere ofte center/periferi-modeller til at beskrive den interaktion, der udspilles. Disse modeller 

giver i forskellige grader periferien mulighed for at omformulere centerets produkter og på 

forskellig vis påvirke centeret.  

 

Krims og Mitchell opfatter grundlæggende den kulturelle udveksling udfra tanken om et center og 

en periferi, men nævner dog begge eksempler på situationer, hvor periferien har påvirket centeret – 

fx nævnes den jamaicanske musiks store indflydelse på den amerikanske rapmusik (Krims 2000: 

5). De perifere lokale varianter af rapmusik, som er beskrevet og analyseret relativt grundigt af 

Krims (2000) og Mitchell (1996) er dog alene anvendt som eksempler på periferiens 

omformulering af centerets produkter. Der ses altså ingen detaljeret beskrivelse af periferiens 

påvirkning af centeret. 

                                                        
12 Det skal understreges, at denne prioritering ikke er udtryk for, at jeg mener, at sådanne studier er uvæsentlige for forståelsen af 
rapmusik. 
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Krims’ og Mitchells indgangsvinkel til periferiens omformulering af den dominerende rapmusik 

fra USA er indbyrdes afvigende. Mitchell fokuserer udelukkende på rapmusik som en eksplicit 

politisk udtryksform. Her tager Mitchell udgangspunkt i den almindelige antagelse, at (autentisk) 

amerikansk rapmusik grundlæggende kan betragtes som en sådan eksplicit politisk udtryksform. 

Således beskæftiger Mitchell sig overvejende med rapmusik produceret af befolkningsgrupper, der 

af etniske, kulturelle eller sociale årsager er marginaliserede – fx den oprindelige Maori-

befolkning i New Zealand eller unge australiere fra ghetto-lignende områder i Sydney. På den 

måde drages umiddelbart en parallel til den ”marginaliserede” afroamerikanske 

befolkningsgruppe, hvilket medfører, at der på et musikalsk plan ligeledes trækkes paralleller til 

form og indhold i den eksplicit politiske rapmusik fra USA
13

 (fx Mitchell 1996: 152). Heroverfor 

afviser Krims at forudsætte amerikansk rapmusiks rolle som en eksplicit politisk og modkulturel 

udtryksform
14

 (Krims 2000: 8-9). En sådan indgangsvinkel åbner op for en mindre stereotyp 

beskrivelse af rapmusik, hvor der kan fokuseres på rapmusik, som ikke er produceret af 

marginaliserde og undertrykte befolkningsgrupper. Dette demonstrerer Krims først og fremmest i 

forbindelse med hollandsk rapmusik, hvor det understeges, hvorledes landet er relativt lidt præget 

af social ulighed og racerelaterede konflikter (fx ibid.: 158). Her beskæftiger Krims sig med 

forskellige bud på en hollandsk lokal/national udgave af rapgenren, hvor sociale og racemæssige 

problemer ikke spiller en central rolle.     

 

På baggrund af den amerikanske rapmusiks store indflydelse på den danske rapgenre, antages det i 

nærværende opgave, at de transnationale sammenhænge kan anskues som en center/periferi-

model. Dvs., at den danske rapscene udgør periferien og den amerikanske rapscene udgør centeret. 

På linje med Mitchell og Krims lægges der dog – i nærværende opgave - vægt på periferiens 

omformulering af centerets produkter. Den danske rapmusik ses derfor opstået og udviklet i et 

spændingsfelt mellem amerikanske inspirationskilder og lokale/nationale forhold. At dansk 

rapmusik via subtile processer eventuelt påvirker den globale musikkultur kan ikke afvises. Det er 

dog min opfattelse, at sådanne kulturelle strømninger ikke er særlig dominerende på nuværende 

tidspunkt (2002), og udgangspunktet for denne undersøgelse er derfor en center/periferi-model, 

hvor påvirkningen primært sker fra centeret og til periferien.  

 

På baggrund af karakteren af den danske rapmusik samt de socioøkonomiske forhold, der hersker i 

Danmark, er det oplagt at anvende en indgangsvinkel til rapmusik, som minder om Krims’. Dvs., 

at det ikke forudsættes, at rapmusik indeholder modkulturelle og eksplicit politiske elementer, 

samt at rapmusik ikke nødvendigvis er produceret af marginaliserede samfundsgrupper. I de tre 

væsentligste studier af dansk rapmusik  – Jensen (1992), Hygum (1996) og Sørensen et al. (1997) - 

ses i varierende grader, hvordan der gøres opmærksom på forskellen mellem det danske og det 

                                                        
13 Mitchell berører også  ”kommercielt” og upolitisk rap men anerkende det ikke som et autentisk og interessant analyse-objekt (se 
fx p. 157). 
14 Krims er dog opmærksom på, at eksplicitte politiske spørgsmål er af central betydning i meget amerikansk rapmusik (Krims 
2000: 8-9), hvilket han ligeså demonstrerer i musik-analytisk sammenhæng (fx i kapitel 3 og i beskrivelsen af Cree-rap p. 177-197). 
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amerikanske samfund. Mest specifikt formuleres dette i Sørensen et al. (1997), hvor der skelnes 

mellem den amerikanske liberale velfærdsmodel, som er præget af relativ stor social ulighed og 

økonomisk usikkerhed, og den danske velfærdsmodel, som i højere grad er præget af social og 

økonomisk lighed (ibid.: 69-71). Disse forskelle (og mange andre) mellem USA og Danmark tages 

i nærværende opgave for givet og vil ikke blive diskuteret nærmere. Til gengæld lægges der vægt 

på, hvorledes forskelle mellem USA og Danmark tematiseres blandt de danske rapmusikere. Det 

interessante i denne forbindelse er, at de danske rapmusikere og rapskribenter opfatter forskellen 

mellem USA og Danmark som en realitet af væsentlig betydning.  

 

1.4 Begreber og definitioner 

I The New Grove Dictionary definerer David Toop rap på følgende måde: ”A predominantly 

African-American musical style that first gained prominence in the late 1970s. It is characterized 

by semi-spoken rhymes declaimed over a rhythmic musical backing, drawn from the sampling of 

pre-existing recordings and the use of DJ mixing techniques” (Toop 2001a). I samme ordbog 

defineres termen hip hop i to varianter: 1) hip hop er lig med rap i den ovenstående skitserede 

betydning. 2) hip hop er en samlende betegnelse for de elementer af ”lifestyle, fashions and 

cultural expression”, der indgår i hip hop-kulturen, hvilket primært omfatter breakdancing, graffiti 

og rapmusik (Toop 2001b). Både i Danmark og USA ses termerne rap og hip hop benyttet i 

ovenstående betydninger. Således er der blandt danske og amerikanske rapmusikere og 

rapskribenter en tendens til, at termen rap knyttes specifikt til musik, og hip hop knyttes til en 

hybrid af kulturelle udtryksformer
15

. Ligeledes ses ofte, at termerne hip hop og rap bruges i flæng i 

forbindelse med selve musikken (dvs. artefaktet)
16

. Generelt bruges termen rap yderligere som 

betegnelse for tekstindhold og/eller rapflow.  

 

I kombination med ovenstående er der er en række andre betydninger knyttet til de to termer rap 

og hip hop. For det første dækker hip hop i betydningen hip hop-musik ikke alene musik, hvor der 

rappes. Eksempelvis betegnes DJ-musik uden rap som hip hop (fx i magasinet Gaffas periodevise 

faste hip hop-klumme). Dette er oplagt idet DJing er en afgørende del af rapmusikkens 

udtryksmidler (se ovenstående definition). Mindre oplagt er det, at meget R&B musik 

karakteriseres som værende hip hop. Således har man flere gange hørt en kunstner som Macy Gray 

forbinde sin musik med hip hop og i øvrigt bekende sig til ”the hip hop community”
17

. Sådanne 

forhold antyder, hvorledes betegnelsen hip hop – i betydningen hip hop-musik - ofte 

sammenkædes med ekstramusikalske forhold såsom attitude, sociale tilhørsforhold osv. For det 

andet associeres termen hip hop ofte med autenticitet, hvorimod rapmusik i visse sammenhænge 

                                                        
15 Dette kan bl.a. aflæses af amerikanske titler som Bring the Noise, A Guide to Rap Music and Hip-Hop Culture (Nelson et al: 
1991) og Droppin' science: critical essays on rap music and hip hop culture (Perkins [ed.]: 1996) og fremgår tilsvarende af 
interviews og artikler i dansk presse og danske bøger (se fx Larsen [2001] Hygum [1996] og Rasmussen [april 1997 G]) 
16Dette ses fx hos Keyes (1996a), Cross (1993), Kelly (1997), Hygum (1996) og Larsen (2001). 
17 Eksempelvis i forbindelse med Grammy-awards sendt på TV2 Zulu 2/3 2001 (se i øvrigt Krims 2000: 10). 
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associeres med pop og kommercialitet
18

. Denne opfattelse af begreberne rap og hip hop ses både i 

Danmark og USA.
19

    

 

I nærværende opgave beskæftiger jeg mig med danske musikgrupper, der laver musik, som er 

karakteriseret ved, at der rappes. Begrebet hip hops mange betydninger mht. til kulturelle og 

musikalske udtryksformer medfører således, at det er problematisk at anvende begrebet til at 

henvise alene til den type musik, der er genstand for nærværende undersøgelse. I stedet 

foretrækkes ordet rap. I nærværende opgave benyttes termen ”rapmusik” således om musik, hvor 

der rappes. For at undgå forvirring benyttes ordet ”rap” (når det står alene) til gengæld 

udelukkende i forbindelse med rapflow. Termen hip hop anvendes kun i forbindelse med hip hop-

kultur og i forbindelse med musik, der generelt karakteriseres som hip hop, men hvor der ikke 

rappes. I opgaven forsøges eventuelle uklarheder vedrørende de nævnte betegnelser undgået. I 

lyset af ovenstående bemærkninger vedrørende sammenhænge mellem autenticitets-begrebet og 

ordene rap og hip hop må det understreges, at ordene i nærværende opgave ikke benyttes med den 

hensigt at tilskrive eller frasige musik og musikere autenticitet.  

 

Rapflow er den generelle betegnelse for raptekstens strukturelle karakter samt rapperens 

behandling af denne raptekst. Dvs. at betegnelsen rapflow dækker forhold som syntaks
20

, placering 

af rim, betoning af tekstled, tempo, additive og multiplikative rytmisk formationer, stemmens 

klangfarve osv. Termen rapflow opstår omkring slutningen af 80’erne i takt med, at rapperne 

begynder at udvikle en stil, der bl.a. omfatter færre rytmiske kadencer, og dermed i højere grad 

”flyder” (se kapitel 4). I USA og Danmark bruges termen i dag (1) i forbindelse med alle typer af 

rapflows – dvs. også i sammenhæng med rapflows fra 70’erne og 80’erne, der ikke ”flyder” og (2) 

specifikt i forbindelse med rapflows, som ”flyder”. I denne opgave anvendes termen rapflow i den 

først nævnte betydning.   

 

Generelt foretrækker jeg, at anvende termer, der ofte benyttes blandt rapskribenter og danske og 

amerikanske rapmusikere. Jeg har dog overvejende undladt at bruge termerne old school og new 

school, hvilket hænger sammen med disse begrebers yderst tvetydige indhold (se ordforklaring, 

                                                        
18 Sådanne tendenser diskuteres i en Gaffa-klumme af journalisten Michael Rasmussen (april 1997 G). Under titlen ”Pop rap versus 
hip hop” beskrives, hvorledes termen rap - i modsætning til hip hop – ofte bruges i betydningen ”let tilgængelig” og kommerciel 
musik lavet af musikere uden social kontakt til hip hop-miljøet (ibid.) (lignende pointer ses hos Albrechtsen [juli/august 1998 B], 
Brennan [1994: 678] og Toop [2000: xxx]). 
19 Således skriver Krims om distinktionen mellem disse begreber: “ ..the distinction is usually intended to enforce a notion of 
authencity, with ”hip-hop” held out as a term of validation denied to more ”commercial” [rap] products” (Krims 2000:10). Som 
kulturkritikeren Poul Gilroy bemærker, er der dog også en modsatrettet holdning i Amerika, hvor rapflow og tekstindhold knyttes 
til ældre afroamerikanske sproglige former og dermed konnoterer autenticitet. Gilroy skriver: ”The hybridity which is formally 

intrinsic to hip hop has not been able to prevent that style from being used as an especially potent sign and symbol of racial 
authenticity. It is significant that when this happens the term ”hip hop” is often forsaken in favour of the alternative term  ”rap”, 
preferred precisely because it is more ethnically marked by African-American influences than the other (Gilroy 1993a: 107) (se 
også Dery 1988: 36). Lignende forbindelser mellem termen rap og autenticitet ses ikke i Danmark, og i øvrigt synes denne 
indfaldsvinkel heller ikke dominerende blandt amerikanske rapmusikere (se fx interviews i Toop [1984], Hager [1984] og Rose 
[1994a]).  
20 Ordet syntaks bruges i nærværende opgave om tekstens form (dvs. i modsætning til ordet semantik, som henviser til tekstens 
indhold). 



 8 

bilag 1). I stedet har jeg i forbindelse med rapflow inddraget en ny terminologi, som er udviklet af 

Adam Krims. 

 

1.5 Metodiske overvejelser og empiriske afgrænsninger 

Hovedområdet i denne opgave er dansk rapmusik. I praksis menes hermed alt udgivet 

dansksproget rapmusik fra den første udgivelse i 1988 til og med 2001, hvilket omfatter omkring 

50 albums. Der er to årsager til, at dansk engelsksproget rap frasorteres. For det første er denne 

genre kvantitativt vagt repræsenteret
21

. For det andet ses i dansksproget rapmusik et udbredt behov 

for at behandle spørgsmål vedrørende forholdet til amerikansk rapmusik og - i denne sammenhæng 

- dansk rapmusiks berettigelse som selvstændig genre. Sådanne overvejelser ses eksplicit i 

dansksprogede raptekster, men ses konsekvent ikke i dansk engelsksproget rapmusik. Der er 

ligeledes flere årsager til, at der fokuseres på udgivet rapmusik
22

. For det første er dansk rapmusik 

blevet en væsentlig del af den kommercielle danske musikbranche, og der er således et rigt og 

varieret udgivet materiale at udforske
23

. For det andet finder jeg – på linje med fx Philip Tagg (se 

fx Tagg: 1982) – at det er væsentligt at udforske musik, der spiller en rolle for relativt mange 

mennesker.  

 

Da hovedområdet for denne opgave omfatter omkring 50 albums er jeg som analytiker i stand til at 

danne mig et velfunderet overblik over området. I opgaven indgår en række eksempler, der er 

udvalgt med baggrund i følgende kriterier: 1) Salgstal: I tråd med ovenstående argumentation 

mener jeg ikke, at man bør overse de kvantitativt populæreste rapmusikere. Derfor er de mest 

sælgende rapmusikere i Danmark repræsenteret i opgaven. 2) Genre: I opgaven indgår eksempler 

fra alle musikalske afdelinger
24

 inden for dansk rapmusik. 3) Historie: I opgaven indgår eksempler 

fra alle perioder og generationer i dansk rapmusik. 4) Presse: Musik og rapmusikere, der er 

genstand for speciel interesse blandt de danske rapskribenter, er repræsenteret i opgaven. 5) 

Rapmusikere, der indtager en dominerende position i det danske rapmiljø, er repræsenteret. 6) 

Numre og uddrag af numre er udvalgt med den forudsætning, at de på en række afgørende områder 

er repræsentative for de pågældende rapmusikeres repertoire. 

 

Amerikansk rapmusik er kvantitativt et umådeligt stort område, og det er således vanskeligt at 

beskrive entydigt. Dette metodiske problem forsøger jeg at løse ved at fokusere på en række 

generelle tendenser inden for amerikansk rapmusik. I opgaven sammenholdes således en detaljeret 

undersøgelse af dansk rapmusik med nogle generelle karakteristika ved den amerikanske genre. De 

generelle tendenser, som ses i amerikansk rapmusik, eksemplificeres vha. rapgrupper, der er 

udvalgt med baggrund i følgende kriterier. 1) I opgaven indgår amerikansk rapmusik, der ofte 

refereres til blandt danske rapmusikere. 2) I opgaven indgår amerikansk rapmusik, der mht. 

                                                        
21 Ca. 8 % af alt udgivet rapmusik indenfor den aktuelle periode er engelsksproget – se diskografi. 
22 I Jensen (1992) undersøges dansk rap, der ikke er udgivet. 
23 Flere af de populære danske rapmusikere som Østkyst Hustlers og Humleridderne har solgt omkring 100.000 albums pr. 
udgivelse. Ligeledes har flere danske rapmusikere modtaget Grammyer – fx Den Gale Pose og Østkyst Hustlers.   
24 Se kapitel 2 vedrørende de musikalske afdelinger i dansk rapmusik. 
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tekstindhold og musik ses tydeligt afspejlet i dansk rapmusik. 3) I opgaven indgår amerikansk 

rapmusik, der pga. salgstal og presseomtale indtager en dominerende position på det amerikanske 

rapmusik-marked. 4) I opgaven indgår amerikansk rapmusik, som er genstand for særlig interesse 

blandt amerikanske rapskribenter og analytikere. Det skal understreges, at opgavens område er et 

studie af dansk rapmusik. I opgaven indgår således ikke et nærgående studie af amerikansk 

rapmusik. 

 

I den danske presse
25

 ses en kontinuerlig diskurs vedrørende dansk rapmusik. I nærværende 

opgave indgår løbende en beskrivelse af denne diskurs. Dette er der flere årsager til: 1) Inden for 

analyser og beskrivelser af populærmusik er der i høj grad mangel på et fælles ordforråd og en 

fælles terminologi. Da rapgenren er relativt ny, er dette specielt tilfældet i forbindelse med denne 

musikform. Blandt rapskribenter og rapmusikere ses, hvorledes man kontinuerligt forsøger at 

beskrive musik med ord
26

. Dvs., at der her opbygges et arsenal af ord, som i varierende grader 

viser sig levedygtige og anvendelige i beskrivelsen af rapmusik. Man kan således tale om, at der 

opnås en delvis præcisering af begreber og deres betydninger via et sprogligt matrix. I nærværende 

opgave er der gennemgående brug for ord og begreber, som betyder det samme for flere 

mennesker, og således kan anvendes til at kommunikere specifikke betydninger i forbindelse med 

rapmusik. Det er således nødvendigt, at redegøre for de ord, der benyttes af rapskribenter og 

rapmusikere. 2) Blandt rapskribenter og rapmusikere ses forskellige holdninger komme til udtryk 

angående dansk rapmusiks berettigelse som selvstændig genre. Denne diskurs er interessant, idet 

man her får et indblik i, hvilket værdigrundlag danske rapmusikere arbejder ud fra, og hvilke 

værdier, der ligger til grund for forskellige tolkninger af dansk rapmusik. 3) Det er efter min 

mening relevant, om jeg som analytiker står alene i mine iagttagelser af dansk rapmusik, eller om 

der kan påvises fællestræk mellem egne og andres iagttagelser. Jeg er således interesseret i, om 

musikken opleves på samme måde af flere mennesker. Derfor sammenholdes egne analyser 

løbende med andre rapskribenters beskrivelser af dansk rapmusik.  

 

I kapitel 4, 5, 6 og 7 belyses amerikansk og dansk rapmusik primært ud fra de metoder og 

analytiske forsøg, der eksisterer inden for studiet af rapmusik. Denne fremgangsform medfører, at 

der i nærværende opgave overvejende tages udgangspunkt i de musikalske elementer, der er 

karakteristiske for amerikansk rapmusik, hvilket skyldes, at analytiske og metodiske 

diskussioner/eksperimenter primært er funderet i arbejdet med rapmusik fra USA. I betragtning af 

de fundamentale ligheder mellem dansk og amerikansk rapmusik synes denne fremgangsmåde dog 

oplagt.  

 

                                                        
25 Formuleringen ”dansk presse” dækker i nærværende opgave anmeldelser, artikler, interviews o.lign. i den skrivende danske 
presse. Udtalelser fra rapmusikere indgår således ligeledes i den diskurs angående dansk rapmusik, der finder sted i den danske 
presse. 
26 Morten Michelsen skriver fx om sprog og nyere musik: ”Specielt i beskæftigelsen med ny musik af enhver art er der en levende 
spænding mellem sprog og musik. Musikere, komponister, forskere, journalister og fans er nødt til at finde på passende ord og 
begreber, dels for overhovedet at kunne kommunikere sprogligt, dels for at kunne beskrive og forklare de nye musikalske 
fænomener nærmere” (Michelsen 1997b:7) 
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Som det fremgår af ovenstående, anvendes i nærværende opgave en række analytiske 

indgangsvinkler, som er inspireret af amerikanske rapanalyser. I disse analyser beskæftiger man 

sig med en eller flere af følgende musikalske elementer, der alle er essentielle for rapgenren: 1) 

Rapflow: Karakteren af rapflow indgår i diverse diskussioner blandt rapmusikere og rapfans. Der 

eksisterer dog ikke en entydig terminologi på dette område, hvilket er årsagen til, at jeg inddrager 

Adam Krims’ analyseteknik og terminologi. Via Adam Krims’ teknikker kan det illustreres, 

hvorledes et rapflow er struktureret. Ligeledes kan det illustreres, hvorledes rapflow har udviklet 

sig i de sidste 20 år i henholdsvis Danmark og USA. 2) Referencer: I amerikansk rapmusik spiller 

referencer en afgørende rolle i formidlingen af eksplicit politiske og kulturhistoriske temaer. Her 

tænkes fx på referencer til afroamerikanske politiske personligheder, der opstår via samples fra 

politiske taler o.lign. I Danmark ses ligeledes referencer – både i form af samples, melodiske 

citater, image og tekstindhold. 3) Det instrumentale fundament. I amerikansk rapmusik indgår 

samples som et yderst væsentligt element i det instrumentale fundament. Dette er ligeledes 

gældende i Danmark. Inden for dette område er hovedvægten derfor lagt på, hvorledes samples 

indgår i det instrumentale fundament.  

 

Ovenstående områder studeres isoleret, og opgavens hovedformål er således, at undersøge hvordan 

disse elementer er behandlet inden for dansk rapmusik. I det afsluttende kapitel sammenfattes 

undersøgelsen af de musikalske elementer og sammenholdes med de problemstillinger, der er 

beskrevet i kapitel 2 og 3.  

 

Sluttelig er der følgende forhold, der bør bemærkes i forbindelse med mit udgangspunkt som 

analytiker: (1) Jeg kan karakteriseres som en mainstream-lytter, idet mange af mine musikalske 

indput stammer fra radioprogrammer - fx P3 o.lign. Dette var ligeledes udgangspunktet for mit 

forhold til dansk rapmusik, før jeg indledte arbejdet med denne opgave. I løbet af processen har 

jeg dog (uundgåeligt) tilnærmet mig en position som indforstået lytter
27

, hvor jeg eksempelvis 

opfanger små referencer fra det ene rapalbums til det andet (se kapitel 6). (2) Min alder (jeg er født 

i 1974) svarer ca. til gennemsnitsalderen for de danske rapmusikere fra 90’erne, hvilket først og 

fremmest skaber et interessant udgangspunkt for en perspektivering af diverse referencer, som man 

finder i dansk rapmusik (se kapitel 6). (3) Jeg komponerer og producerer selv musik, og er derfor 

velkendt med de teknikker, der ofte anvendes til at skabe rapmusik. Dette er primært afgørende i 

forbindelse med kapitel 7, hvor det instrumentale fundament belyses. Det skal dog understreges, at 

jeg generelt ikke producerer rapmusik. (4) Jeg er i kraft af min uddannelse på musikvidenskab i 

besiddelse af en række musikteoretiske kompetencer.   

 

Som ovenstående antyder, kan jeg i højere grad karakteriseres som en indforstået lytter end en 

udenforstående. I nærværende opgave er de forskellige musikalske elementer i rapmusik derfor 

analyseret med dette udgangspunkt. Dette er eksempelvis åbenlyst i forbindelse med rapflow, hvor 

                                                        
27 Med ”indforstået lytter” menes en lytter, der har et betydeligt kendskab til en bestemt type musik, og således opfanger en række 
musikalske koder, som ikke opfanges af den ”udenforstående lytter”. 
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der er særdeles stor forskel på, hvilken vægt indforståede og udenforstående lyttere lægger på dette 

musikalske element.  

 

1.6 Sammenfatning 
Hovedområdet i nærværende opgave er et studie af dansk rapmusik. Dansk rapmusik studeres ud 

fra en sammenligning med amerikansk rapmusik, og der redegøres for, hvilke bud man finder på 

en dansk bearbejdning af den amerikanske genre. Amerikansk rapmusik beskrives i generaliseret 

form. Således sammenholdes en detaljeret undersøgelse af dansk rapmusik med nogle generelle 

karakteristika ved den amerikanske genre.  

 

I nærværende opgave lægges vægten på en nærlæsning af den musikalske tekst. Diskussioner af 

sociologisk, antropologisk og etnologisk karakter er fravalgt. Tilsvarende er en omfattende 

behandling af tekstindhold fravalgt. 

 

De transnationale sammenhænge, der eksisterer mellem den danske og den amerikanske rapscene 

anskues på baggrund af en center/periferi-model. På linje med Mitchell og Krims lægges der dog 

vægt på periferiens omformulering af centerets produkter. Den danske rapmusik ses derfor opstået 

og udviklet i et spændingsfelt mellem amerikanske inspirationskilder og lokale/nationale forhold.  

 

På baggrund af karakteren af den danske rapmusik samt de socioøkonomiske forhold, der hersker i 

Danmark, er det oplagt at anvende Krims’ indgangsvinkel til rapmusik. Dvs., at det ikke 

forudsættes, at rapmusik indeholder modkulturelle og eksplicit politiske elementer, samt at 

rapmusik ikke nødvendigvis er produceret af marginaliserede samfundsgrupper.  

 

De tre områder - rapflow, referencer og det instrumentale fundament - studeres isoleret, og det 

undersøges, hvordan disse elementer er bearbejdet i dansk rapmusik.   
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Kapitel 2 Dansk og amerikansk rapmusik – en 

introduktion 
 

I nærværende kapitel skitseres en række hovedtræk ved dansk og amerikansk rapmusik. Ligeledes 

introduceres en række autenticitets- og race-relaterede problematikker, der har betydning for 

produktion og reception af amerikansk og dansk rapmusik.  

 

2.1 Amerikansk rapmusik   
For historiske oplysninger om rapmusikkens opståen og udvikling henvises primært til Toop 

(1984/2000), Hager (1984), Hebdige (1987), Dery (1988/1990), George (1992), Cross (1993), 

Rose (1994a) og Keyes (1996b). På grund af Toops omfattende interviewvirksomhed og bogens 

relativt tidlige datering indtager Toops historiografiske beretning en central plads.  

 

Der findes adskillige divergerende eksplicitte/implicitte bud på en periode-inddeling af den 

amerikanske rapmusiks historie (fx Toop 2000, Keyes 1996b, Dery 1988, Rose 1994a, Jensen 

1992). Dog mener jeg, at den mest velafgrænsede inddeling fremkommer ved at lægge vægten på 

amerikansk rapmusiks skiftende kommercielle status
28

. Således omfatter den første periode tiden 

fra starten af 1970’erne til året 1979, hvor det første rapalbum udgives. Musikken fra denne 

periode har sit udgangspunkt i socialt belastede kvarterer i New York/Bronx præget af 

afroamerikanere og amerikanere af spansk og latinamerikansk afstamning (se fx Rose 1994a). 

Perioden domineres af de mobile DJ’s, som spiller i parker og lignende. I anden halvdel af 70’erne 

udvides brugen af MC’ere
29

, hvilket medfører kombinationen af DJ’ing og rap og dermed 

fremkomsten af rapmusik. På dette tidspunkt består tekstindholdet fortrinsvist af 

selvpromoverende reklame, samt opfordring til dans og lignende party-relaterede udråb. Den 

anden periode dækker genrens tidlige kommercielle år (1979-1985). Her må fremhæves et nummer 

som The Message af Grandmaster Flash and the Furious Five (1982), der via et samfundskritisk 

tekstindhold og dokumentaristiske lyde af sirener, ruder der knuses o.lign. introducerer den 

eksplicit politiske rapmusik. Perioden domineres dog af party-relatered og humoristisk rapmusik. 

Den tredje periode (1985-1990) markerer rapmusiks indtræden i mainstreammarkedet, hvor de 

større pladeselskaber – fx MCA og Columbia – i højere grad investerer i distribution og 

produktion af rapmusik. Rapmusiks indtræden på mainstreammarkedet er specielt indikeret ved 

Run-D.M.C.’s fusion af rock og rap og deres efterfølgende samarbejde med Aerosmith på 

nummeret Walk this Way (1986). Perioden er i øvrigt karakteriseret ved, at den politiske og 

aggressive rapmusik i højere grad vinder indpas (fx KRS-1 og Public Enemy), samt at rapmusik 

fra andre steder end New York begynder at dukke op på den amerikanske/globale scene. Den 

                                                        
28 Denne inddeling er foretaget af undertegnede. Inddelingen har visse fællestræk med den inddeling, der ses hos Keyes (1996a). 
Keyes forholder sig dog ikke konsekvent til amerikansk rapmusiks skiftende kommercielle status. Denne manglende konsekvens i 
Keyes inddeling er årsag til, at jeg ikke benytter mig af denne inddeling.  
29 På dette tidspunkt kaldes rappere for Microfone Controllers, dvs. MC’ere.  



 13 

fjerde periode (1990 og frem ) er karakteriseret ved, at amerikansk rapmusik i endnu højere grad 

bliver en salgsmæssig dominerende genre. Således indtager rapmusik i 1998 pladsen som den mest 

sælgende genre i USA og udkonkurrerer dermed countrymusik (Toop [2000: xii] og August et al. 

[2001: 281]). Musikalsk er perioden domineret af gangstarap, som på baggrund af voldelig og 

sexistisk tekstindhold medfører furore i de amerikanske medier. Der er dog også andre retninger 

indenfor rapmusik – fx jazz/bohemian-rap, der omfatter humoristiske, afrocentriske og politiske 

kunstnere som De La Soul, Brand Nubian og A Tribe Called Quest. Bemærkelsesværdigt er det 

dog, at gangstarappen er dominerende, og at festligt og humoristisk partyrap er kvantitativt svagt 

repræsenteret
30

.  

 

I de amerikanske (rap)medier og det amerikanske rapmiljø anvendes en lang række 

genrebetegnelser – fx westcoast, eastcoast, G-funk, hardcore o.lign. Sådanne termer bruges ikke i 

en fast defineret form, men varierer derimod betydeligt mht. indhold - afhængig af tid, sted, person 

osv. For at kunne arbejde mere nærgående med rapmusik er det hensigtsmæssigt med et relativt 

fast defineret gernresystem. Forsøg på en sådan systematisering ses først og fremmest hos Brennan 

(1994), Keyes (1996b), Toop (2000 og 2001) og Krims (2000). Som tidligere bemærket adskiller 

Krims sig i denne sammenhæng, idet han inddrager rapflow i en samlet beskrivelse af et 

genresystem, hvor musikalsk tekst og tekstindhold også behandles. Til forskel fra eksempelvis 

Brennan forsøger Krims primært at systematisere et allerede eksisterende system, således at de 

fleste termer er hentet fra den tilstedeværende musikdiskurs i de offentlige medier. Krims inddeler 

amerikansk rapmusik i fire genrer: (1) partyrap, (2) mackrap, (3) jazz/bohemian-rap og (4) 

realityrap (dvs. gangstarap)
31

. Da rapflow først diskuteres i kapitel 4, er der ingen mening i at 

præsentere dette genresystem i sin fulde udformning i nærværende afsnit. I bilag 2 ses et referat af 

genresystemet, hvor rapflow, det instrumentale fundament og tekstindhold skitseres inden for hver 

genre. I opgaven vil der løbende blive henvist til dette bilag. I nærværende afsnit følger dog en 

kort introduktion til Krims’ inddeling af genrer:  

 

Partyrap er kendetegnet ved et relativt hurtigt tempo, ukompliceret harmonik og enkel musikalsk 

tekstur. Tekstindholdet omfatter primært fest, fornøjelse, romance og humor. Partyrap har sit 

historiske udspring i rapmusikkens første periode. Mackrap er kendetegnet ved, at musikken ofte 

er instrumenteret med traditionelle instrumenter, inspireret af en typisk R&B besætning. 

Tekstindholdet omfatter misogyni, sex, kvindetække, kriminalitet og økonomisk succes. 

Jazz/bohemian er kendetegnet ved brug af mange forskelligartede samples og musikken fremstår 

derved yderst eklektisk. Der anvendes dog relativt mange jazz-samples. Teksterne er ofte 

didaktiske og præget af afrocentriske værdier. Gangstarap er typisk kendetegnet ved dominerende 

bas, atonalitet og anvendelse af mange samples. Teksterne omhandler primært livet i ghettoen og 

                                                        
30 En lignende pointe formuleres bl.a. hos Toop [2000: xxvii]. 
31 Se ordforklaring (bilag 1) for en diskussion af begreberne gangstarap og realityrap. 
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er i øvrigt didaktiske, sexistiske og afrocentriske i sit indhold. Musik fra denne genre kaldes 

ligeledes ofte for hardcore
32

 i de amerikanske og danske (rap)medier. 

 

2.2 Dansk rapmusik  
Blandt danske rapmusikere og rapskribenter ses to tendenser i retning af en historisk baseret 

inddeling af dansk rapmusik
33

. I visse sammenhænge fokuseres der på de kommercielle bølger, og 

i andre sammenhæng fokuseres der på generationer. Hvor de kommercielle bølger er relativt enkelt 

defineret udfra økonomisk omsætning, er spørgsmålet om generationer mere komplekst, idet flere 

elementer her spiller ind – fx musikalske retninger og sociale grupperinger.  

 

Det danske hip hop-fænomen kan opdeles i tre kommercielle bølger. Den første bølge udfolder sig 

i 1983-1984, hvor den danske ungdom bliver præsenteret for den amerikanske hip hop-kultur via 

film som Wild Style og Style Wars samt P3-programmet Rap: Rim Rytme Og En Reaktion
34

. På 

dette tidspunkt er hip hop-dans (dvs. breakdance og electric boogie) og graffiti dominerende i hip 

hop-kulturen, hvor rap og DJing har en relativt lille plads. Den anden bølge indledes med 

udgivelsen af det første danske rapalbum Den Nye Stil af MC Einar i 1988, som efterfølges i 1989 

af Rockers By Choice’s debutalbum Opråb! til det danske folk. MC Einars andet album Ahr Der 

(1989) skuffer salgsmæssigt, hvilket medvirker til, at der i den efterfølgende periode udgives 

ganske få danske rapalbums
35

. Den tredje kommercielle bølge indledes i 1995 ved udgivelsen af 

Østkyst Hustlers debutalbum Verdens Længste Rap og Humleriddernes Jeg gi’r en omgang hvis 

du gi’r to, der begge er store salgssucceser. Efterfølgende ses en pludselig interesse i dansk 

rapmusik blandt de store pladeselskaber, hvilket medfører en lang række udgivelser i de følgende 

år. Eksempelvis Så'n er vi (Hvid Sjokolade [1996] Scandinavian Records) Kongehuset klarer 

ærterne (Kongehuset [1996] RCA/BMG) og Regnskabets time (Clemens [1997] EMI-Medley). Fra 

omkring 1998/99 ses en tendens til, at de store pladeselskaber neddæmper deres investeringer i 

dansk rapmusik, hvilket medfører, at de nyere danske rapnavne ofte udkommer på uafhængige 

pladeselskaber. Således ses i 1999 fremkomsten af en lang række nye danske rapnavne og små 

pladeselskaber (se bilag 3).  

 

Som det fremgår af ovenstående er der en periode på 9 år mellem den første udgivelse af rapmusik 

i USA og den første udgivelse af rapmusik i Danmark. Dette forhold bevidner, hvorledes 

udviklingen af den danske rapscene sker på et senere tidspunkt end udviklingen af den 

amerikanske rapscene. Dette kan oplagt ses i sammenhæng med den danske rapscenes perifere 

position i forhold til den centrale og dominerende amerikanske rapmusik. 

 

                                                        
32 Se ordforklaring (bilag 1) for en diskussion og definition af denne term.  
33 Se fx Hygum (1996), Sørensen et al. (1997), Pedersen (1997 JP), Drejer (1999 BT), Køster-Rasmussen (1999 P), Christensen 
(1999 I), Pedersen (1999 Bl). 
34 For informationer om dansk hip hops tidlige år se fx Pedersen (1999 Bl), Larsen (2001) og Hygum (1996). 
35 Se bilag 3 vedrørende en oversigt over de danske rapudgivelser. 
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I dansk presse ses en tendens til, at dansk rapmusik inddeles i generationer. Generelt er der 

enighed om, hvilke rapgrupper, der tilhører første generation. Derimod inddeles de øvrige danske 

rapgrupper i henholdsvis én generation (kaldet anden generation) (se fx Christensen [1999 I] og 

Drejer [1998 BT]) og to generationer (kaldet anden og tredje generation) (se fx Køster-Rasmussen 

[1999 P] og Drejer [1999 BT]). På baggrund af de tendenser, som ses i den danske presse, vælger 

jeg i nærværende opgave at opdele dansk rapmusik i tre generationer. Nedenstående beskrivelse og 

systematisering af disse generationer er dog foretaget på baggrund af mine egne studier af dansk 

rapmusik.  

 

Den første generation består primært af MC Einar og RBC (Rockers By Choice), der dominerer 

den anden kommercielle bølge i dansk rapmusik. Yderligere består den første generation af 

grupper som Flopstarz, Humleridderne og Østkyst Hustlers. Årsagen til denne gruppering findes i 

musikalske såvel som sociale og aldersmæssige forhold. På det musikalske område adskiller den 

første generation sig primært ved et relativt enkelt rapflow (se kapitel 4). Socialt ses fortrinsvist 

forbindelser mellem MC Einar, Flopstarz og Østkyst Hustlers. Komponisten og tekstforfatteren 

Nikolaj Peyk er således både hovedkraften bag MC Einar og Østkyst Hustlers. Ligeledes er Bosse 

Bo rapper i Flopstarz såvel som Østkyst Hustlers. Den anden generation omfatter de rapgrupper, 

der efterfølger Østkyst Hustlers og Humleridderne i den tredje kommercielle bølge - eksempelvis 

Hvid Sjokolade, Kongehuset, Den Gale Pose, Sund Fornuft, Clemens, Takt og Tone og Malk de 

Koijn. Musikalsk set adskiller den anden generation sig primært via et relativt komplekst rapflow 

(se kapitel 4). Socialt set eksisterer der stærke arbejdsfællesskaber
36

 mellem eksempelvis DGP 

(Den Gale Pose), Malk de Koijn og Clemens. Den tredje generation omfatter en gruppe af 

rapmusikere, der er gennemsnitligt yngre end den anden generation, og som debuterer på 

overvejende uafhængige pladeselskaber i årene 1999-2001 - eksempelvis Rent Mel i Posen, 

Suspekt, G.Bach, Supardejen, Cas, Pinocchio Teorien, Under Mistanke, USO og L.O.C. 

Musikalsk set adskiller den tredje generation sig ved overvejende at arbejde med et meget 

aggressivt udtryk, der i forskellige kombinationer giver sig udslag i tekstindhold, referencer, 

rapflow og det instrumentale fundament. Denne musik betegnes ofte som hardcore og har på dansk 

grund sine forbilleder i Clemens og DGP, som ligeledes generelt betegnes som hardcore. Der ses 

derfor mange musikalske og sociale forbindelser mellem den tredje generation og disse 

sidstnævnte musikere.  

 

Den danske rapmusik kan på en række områder kategoriseres på baggrund af de amerikanske 

genrer. Dette vil blive diskuteret yderligere i de følgende kapitler. Det er dog for stor forskel på 

den danske og amerikanske rapscene til, at det er meningsfuldt at overføre Krims’ genresystem 

direkte til dansk rapmusik. Derimod er det oplagt at opdele dansk rapmusik i to afdelinger: 1) En 

afdeling præget af humor – kaldet humorafdelingen 2) En afdeling præget af aggressivitet, sexisme 

                                                        
36 Sådanne forbindelser ses først og fremmest på rapalbums og rapturneer. I hip hop-miljøet er der udbredt tradition for at inddrage 
gæsterappere og gæsteproducere på rapalbums, hvilket indikerer rapmusikerens sociale og kunstneriske ståsted. Ligeledes drager 
rapgrupper sjældent på turné alene, men indgår derimod i kombination med andre rapgrupper, der fremtræder som sociale og 
kunstneriske åndsfæller. 
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og voldsomhed – kaldet hardcoreafdelingen. Denne opdeling baseres på det samlede musikalske 

udtryk og vil derfor blive uddybet i de følgende kapitler. Der er dog et par bemærkninger, der bør 

knyttes til disse to afdelinger og deres benævnelse. 1) Jeg har undladt, at anvende ordet genre om 

de to afdelinger i dansk rapmusik. Dette skyldes den store musikalske variation, som ses inden for 

disse to afdelinger. Dette gælder primært for humorafdelingen. 2) Betegnelsen humorafdeling 

betyder ikke, at det konsekvent er humor, der dominerer det musikalske udtryk. Tilstedeværelsen 

af humor og en relativ fraværelse af aggressivitet er dog et væsentligt fællestræk ved rapgrupperne 

i denne afdeling. 3) De omtalte betegnelser er bl.a. valgt på grundlag af rapmusikernes egne 

beskrivelser af dansk rapmusik, samt rapskribenters beskrivelser af dansk rapmusik. Således ses 

ofte anvendelse af ordene humor og hardcore i forbindelse med beskrivelser af dansk rapmusik (se 

kapitel 3). 4) I de følgende kapitler (primært kapitel 7) vil der blive argumenteret for, at den 

danske hardcoreafdeling har afgørende fællestræk med den amerikanske gangstarap. Jeg har dog 

undladt at benævne denne afdeling gangstarap, idet jeg med udtrykket hardcoreafdeling ønsker, at 

sigte mere bredt end det lader sig gøre med den mere snævre genrebetegnelse gangstarap (se 

hardcore i ordforklaring). 

 

På baggrund af ovenstående har jeg i nærværende opgave valgt at arbejde udfra en model, hvor 

dansk rapmusik opdeles i to afdelinger og tre generationer. I bilag 4 ses en opdeling af de danske 

rapgrupper på baggrund af disse grupperinger. Den første generation tilhører overvejende 

humorafdelingen. Den anden generation tilhører henholdsvis humorafdelingen og 

hardcoreafdelingen. Den tredje generation tilhører overvejende hardcoreafdelingen. Enkelte 

danske rapgrupper befinder sig på grænsen mellem forskellige afdelinger og generationer. Dette er 

ligeledes diskuteret i bilag 4.  

 

2.3 ”Sort” og “hvid” musik og autenticitet  
Forestillingen om ”hvid” og ”sort” musik er afgørende i relation til produktion og reception af 

amerikansk rapmusik. I nærværende opgave vil der på baggrund af musikalske indholdsanalyser 

ligeledes blive argumenteret for at dette tema spiller en rolle i forbindelse med de danske 

rapmusikeres bearbejdning af den amerikanske rapgenre (kapitel 4 og 7). Forestillingen om ”sort” 

og ”hvid” musik vil derfor blive diskuteret i nedenstående.  

 

Tanken om etnisk absolutisme er udbredt blandt amerikanske rapskribenter og rapmusikere. Her 

betragtes rapmusik som værende en essentiel sort udtryksform, som ikke på autentisk vis kan 

overtages af hvide. Sådanne holdninger udtrykkes i varieret form hos forfattere som Greg Tate og 

George Nelson og ses i ekstrem udformning hos en forfatter som Armond White. White fastslår 

eksempelvis at ”[l]istening to a bunch of white rappers is as remote from the pleasure of listening 

to indigenous rap as reading is from dancing…” (White 1996: 202). Ligeledes eksisterer der en 

udpræget tendens til at sætte rapmusik i forbindelse med afrikansk polyrytmik og musikæstetik. 

Således skriver Robert Walser i sit grundige studie af Public Enemys musikalske udtryk: 

”Historians of rap like David Toop, along with many hip hop musicians themselves, explicit link 
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the verbal and musical styles of rap not only to an African American cultural tradition but, 

ultimately, to African music itself….This lineage seems all the clearer after a close look at the 

music of hip hop, for its percussive sounds, polyrhythmic texture, timbral richness, and call-and-

response patterns link it solidly to these antecedents” (Walser 1995: 208). Lignende overvejelser 

ses hos Keyes (1996a), Lipsitz (1994a: 36-38), Rose (1994) og Shusterman (1991).  

 

Der er flere problemer ved at betragte rapmusik som en essentiel sort udtryksform og/eller en 

afrikansk funderet udtryksform. I denne sammenhæng bør to afgørende problemer nævnes. For det 

første er selve begrebet ”black music” yderst problematisk, hvilket Tagg blandt andre 

argumenterer for (Tagg: 1989). Tagg påpeger, at samtlige musikalske elementer, der per tradition 

sættes i forbindelse med ”black music” – her i blandt polyrytmik - lige så vel kan have sin 

oprindelse i europæiske musiktraditioner. For det andet har andre etniske befolkningsgrupper – 

primært puertoricanerne – været essentielle for rapmusiks oprindelse og udvikling (se fx Flores 

[1994, 1996]).
37

  

 

Forbindelsen mellem race og autenticitet i produktionen og receptionen af amerikansk rapmusik er 

et kontinuerligt debatteret og kulturelt forhandlet område. Dyson – der sammen med Mitchell 

(1996) og Gilroy (1993a) er en af de rapskribenter, der ivrigst kritiserer tanken om etnisk 

absolutisme - påpeger således, at autenticitetsmæssige kvaliteter tillige tillægges hvide 

rapmusikere: ”[A]uthenticity, even in a genre as closely identified with black culture as rap, does 

not strictly follow the rules of race. For instance, while the white rapper Vanilla Ice was greeted 

within hip-hop with derision because he came off as a white boy trying to sound black, white rap 

groups like Third Bass and House of Pain have been enthusiastically embraced because of their 

”legitimate” sounds and themes. Conversely, black rap artists like Hammer and the Fresh Prince 

have been widely viewed as sellouts because of their music’s pop propensities” (Dyson 1996: 

145). Som Dyson her er inde på, sættes der ofte forbindelse mellem kommercialitet og ”hvid 

musik”
38

. På denne måde kan sorte kunstnere stå for et ”hvidt” musikalsk udtryk, hvilket ofte 

opfattes som et forræderi mod den sorte kultur. Ligeledes kan hvide rapmusikere – om end 

sjældent - opfattes som autentiske. I sådanne situationer understreges det ofte, hvorledes disse 

musikere ikke forsøger at efterligne de sorte rapmusikere. Eksempelvis fortælles om Third Bass-

medlemmet Search: ”It wasn’t like Search was trying to be black, he was being himself” (Nelson 

et al. 1991: 244). Rapgruppen House of Pain accepteres på samme måde for deres troskab over for 

deres etniske rødder. Gruppen er del af et irsk mindretal i USA og passer således ind i den 

forestilling, at autentisk rapmusik er produceret af marginaliserede befolkningsgrupper. Således 

skriver Perkins om gruppen: ”The celebration and incorporation of Irish American ethnicity 

suggests this is one way white rap might solve its identity crisis” (Perkins 1996: 38).  

.  

                                                        
37 Juan Flores har undersøgt disse forhold og nævner massedistributionen af  ”the ethnic and racial [black] image of rap” som en 
årsag til, at puertoricanerne er udeladt af den alment accepterede fortælling om rapmusiks oprindelse (Flores 1994: 95). 
38 Denne tendens er typisk og ses fx i forbindelse med receptionen af Elvis (se fx Perkins 1996: 35-37). 
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På linje med den før nævnte problematiske opfattelse af ”black music” er der en række elementer, 

der ofte tilskrives en ”hvid” musikalsk tradition. I forbindelse med rapmusik fokuseres der ofte på 

”hvid” monorytmik i modsætning til ”sort” polyrytmik og ”hvid” guitarrock i modsætning til 

”sort” funk (se fx Krims 2000: kapitel 5). Således fastslår Run-D.M.C.-medlemmet McDaniels, at 

en del af det hvide publikum ”followed the guitar” da Run-D.M.C. inkorporerede guitarrock (Dery 

1988: 46). Ligeledes ses, hvorledes relativt mange hvide rapgrupper og solister inkorporerer 

guitarrock – eksempelvis Kid Rock, Beasty Boys, House of Pain og Crazy Town og på denne 

måde indskriver sig i forestillingen om en hvid musikalsk tradition. Til sammenligning kan 

nævnes Ice-T’s sorte rapgruppe Body Count, hvor der tilsvarende inkorporeres rock/heavy, men 

hvor Ice-T føler sig nødsaget til at komme med en længere forsvarstale for at fastholde gruppens 

autentiske image
39

. I etnisk absolutte vendinger gør Ice-T i denne sammenhæng opmærksom på 

rockmusiks oprindelige forbindelse til den sorte musikkultur, og argumenterer på denne måde for 

Body Count’s ”ægte” sorte udtryk (se note 11).  

 

Som det fremgår af ovenstående, indgår forestillingen om ”hvid” og ”sort” musik i forbindelse 

med produktionen og receptionen af amerikansk rapmusik. Ligeledes ses, hvordan spørgsmålet om 

autenticitet er tæt knyttet til dette tema. Samme tendens ses i Danmark, hvor de danske 

rapmusikere i tekstindhold og interviews eksplicit forholder sig til, hvorledes de som hvide 

rapmusikere kan producere autentisk rapmusik. Her vælges det ofte – på linje med mange af de 

amerikanske hvide rapgrupper - at understrege og fremhæve deres hvide baggrund og således 

argumentere for deres musiks autentiske kvaliteter (se eventuelt bilag 5 for eksempler på dette). Da 

danske rapmusikere således eksplicit forholder sig til forestillingen om ”sort” og ”hvid” musik er 

det oplagt, at denne forestilling har en betydning i forbindelse med produktionen af dansk 

rapmusik.   

 

2.4 Tekstindhold og image i amerikansk og dansk rapmusik 
I bilag 5 er tekstindhold og image i dansk og amerikansk rapmusik eksemplificeret og diskuteret. 

Det konkluderes her, at humoristiske elementer bredt betragtet er langt mere dominerende i dansk 

rapmusik end i amerikansk. Dette ses fortrinsvist i forbindelse med første og anden generation i 

dansk rapmusik. Tilsvarende er der to andre umiddelbare forskelle på amerikansk og dansk 

rapmusik: 1) Udstilling af økonomisk succes er en vigtig ingrediens i meget amerikansk rapmusik, 

men ses ikke i dansk rapmusik
40

. Oftest omhandler de danske tekster derimod en tilværelse med 

bistandshjælp, (for lidt) SU, dum-i-arbejde jobs osv. (fx På røven igen [Q: 1998], K.R.O.N.E.R 

[Sund Fornuft: 1997] og Fuck din Chef [RBC: 1996]). Når der viftes med kontanter og økonomisk 

succes, gøres det konsekvent parodisk. Dette ses bl.a. i forbindelse med gruppen Kongehuset, der i 

musikvideoer og på pressefotos ofte er fremstillet som rige gangstere (se fx Kongehuset: 1996). 2) 

De sortes identitet, livsgrundlag og position i USA er et vigtigt tema i amerikansk rapmusik, men 

                                                        
39 Denne forsvarstale optræder på albummet Original Gangster fra 1991 (track nr.18). 
40 Ifølge Krims indgår disse temaer fortrinsvist i den amerikanske genre mackrap (se bilag 2). 
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ses af naturlige årsager ikke i dansk rapmusik
41

. Til gengæld er de danske rapmusikeres identitet 

som danskere og autentiske rapmusikere et hyppigt tilbagevendende tema (fx Det’ en Sjokoting 

[Hvid Sjokolade: 1996] og Ud Og Se 96’s version [DGP: 1996b]). 

 

I ovenstående ses således eksempler på, at de danske rapmusikere ikke har overtaget den 

amerikanske rapmusik direkte, men at der derimod er oplagte forskelle mellem dansk og 

amerikansk rapmusik. Samtidig ses, hvordan temaer som autenticitet og økonomisk succes er 

hentet fra amerikansk rapmusik, men bearbejdet i en dansk kontekst. Der kan hermed 

argumenteres for, at de danske rapmusikere har overtaget en amerikansk form, men undladt at 

overtage det amerikanske indhold. Dvs., at temaerne ”autenticitet” og ”økonomi” kan betragtes 

som en amerikansk form, og at ”dansk autenticitet” og ”økonomisk fiasko” kan betragtes som et 

dansk indhold. Denne skelnen mellem form og indhold er efter min mening central i et studie af 

dansk rapmusik, og vil blive diskuteret yderligere. 

  

2.5 Sammenfatning 
To forhold vedrørende den danske overtagelse af den amerikanske rapgenre kan opsummeres: 1) 

Udviklingen af den danske rapscene sker på et senere tidspunkt end udviklingen af den 

amerikanske rapscene. Dette kan oplagt ses i sammenhæng med den danske rapscenes perifere 

position i forhold til den centrale og dominerende amerikanske rapmusik. 2) Dansk tekstindhold er 

karakteriseret ved en udbredt tilstedeværelse af humor i første og anden generation. Dette afviger 

fra den amerikanske scene i 90’erne og sidst i 80’erne, der er præget af gangstarappens hårde og 

aggressive temaer.  

 

Den danske rapmusik opdeles i to afdelinger og tre generationer. Den første generation tilhører 

overvejende humorafdelingen. Den anden generation tilhører henholdsvis humorafdelingen og 

hardcoreafdelingen. Den tredje generation tilhører overvejende hardcoreafdelingen. 

 

Forestillingen om ”sort” og ”hvid” musik er afgørende i produktionen og receptionen af 

amerikansk rapmusik. Spørgsmål om autenticitet er tæt knyttet til dette tema. Danske rapmusikere 

forholder sig eksplicit til forestillingen om ”sort” og ”hvid” musik, hvilket peger på, at denne 

forestilling ligeledes har en betydning i forbindelse med produktionen af dansk rapmusik.   

 

I beskrivelsen af dansk rapmusik kan man oplagt skelne mellem form og indhold. Dansk rapmusik 

kan således på visse områder betragtes som en amerikansk form med et indhold, der i varierende 

grader afviger fra et amerikansk indhold.  

                                                        
41 Ifølge Krims indgår dette tema fortrinsvist i genrene jazz/bohemian og gangstarap (se bilag 2).  
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Kapitel 3 Dansk rapmusik og den danske presse 
 

Blandt rapskribenter og rapmusikere ses forskellige holdninger komme til udtryk angående dansk 

rapmusiks berettigelse som selvstændig genre. Her ses det, hvorledes begreber som ”danskhed”, 

humor, kvalitet, originalitet og kopi indgår i diskussionen vedrørende dansk rapmusik. Som nævnt 

i afsnit 1.5 er denne diskurs interessant, idet man her får et indblik i, hvilket værdigrundlag danske 

rapmusikere arbejder ud fra, og hvilke værdier, der ligger til grund for forskellige tolkninger af 

dansk rapmusik. I nærværende kapitel undersøges således denne diskurs. 

 

Undersøgelsen omfatter dagblade (Aktuelt, Berlingske Tidende, Information, Jyllands-Posten, 

Politikken, Ekstra Bladet og BT), ugeaviser (Weekendavisen) og (musik)magasiner (Press, Gaffa, 

Blender, Zoo Magazine, MM og Wild Magazine)
42

. Undersøgelsen dækker perioden fra 1987 til 

og med juli 2001
43

.  

 

3.1 Dansk rapmusiks første generation  
I den danske presses behandling af dansk rapmusik har originalitet kontra kopi af den amerikanske 

genre kontinuerligt været et afgørende tema. Denne tendens ses tydeligt i interview med de to 

danske rapgrupper fra slutningen af 80’erne - MC Einar og Rockers By Choice. Chief 1 fra 

Rockers By Choice takler problematikken på følgende måde: ”Der er forskel på South Bronx og 

Amager. Vi rapper jo ikke for at slippe ud af slummen….Men der er også meget message [dvs. 

budskab] i vores musik” (List: maj/juni 1988 MM). Nikolaj Peyk fra MC Einar er enig i denne 

grundlæggende forskel på USA og Danmark, men lægger dog ikke så meget vægt på budskaber i 

den danske udgave af rapmusik: ”New York er New York og København er København. Vi har 

taget det vi kunne bruge fra hip hop og lært hvad vi kunne af den, men vi har ikke overført den 

direkte” (Nielsen: 21.10.1989 I). Det ses altså, hvorledes Chief 1 og Nikolaj Peyk opfatter 

forskellen mellem USA og Danmark som en realitet af væsentlig betydning, og at de derfor ikke 

mener, at den amerikanske rapgenre direkte kan kopieres til dansk grund. Generelt ses dog, 

hvorledes Rockers by Choice i højere grad opfattes som ”amerikanske”, hvorimod MC Einar i 

højere grad opfattes som ”danske”. Således pointerer Henrik List tilstedeværelsen af danskrock og 

humor på MC Einars debutcd Den nye stil (List: juni/august 1988 MM), og pointerer heroverfor 

tilstedeværelsen af ”sort amerikansk hard core-hip hop” og et eksplicit politisk indhold på Rockers 

by Choices debutcd Opråb! Til Det Danske Folk (List: januar/februar 1989 MM). List inddrager 

således temaerne alvor og humor. Disse temaer indgår i flere anmeldelser af MC Einars og 

Rockers by Choices debutcd’er, og det ses hvorledes humor generelt sættes i forbindelse med 

                                                        
42 Se bilag 1 med hensyn til forkortelser. 
43 En af de mest aktive rapskribenter i 90’erne afviger afgørende fra de øvrige. Det drejer sig om Michael C.U.P. Rasmussen, som i 
flere perioder har haft en fast side om hip hop i magasinet Gaffa. Rasmussens artikler adskiller sig fra de øvrige anvendte tekster, 
idet målgruppen er den aktive deltager i hip hop-kulturens arrangementer og miljøer. Dette ses fx via den hyppige brug af slang, 
diverse oplysninger om aktuelle rapkoncerter, anmeldelser af demobånd, der cirkulere i miljøet og omtale af danske rapmusikere, 
som ikke er kendt af den brede offentlighed. Rasmussen er også selv en aktiv del af den danske hip hop-kultur.  
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noget ”dansk” og alvor generelt sættes i forbindelse med noget ”amerikansk”. Disse temaer skal 

senere vise sig at blive gennemgående i diskussionen om dansk rapmusiks berettigelse som 

original og selvstændig genre.  

 

3.2 Humor  
I løbet af 90’erne ses, hvorledes humoren bliver fundamental for mange danske rapgrupper, og 

man støder sjældent på alvor og/eller eksplicit politisk indhold i dansk rapmusik. Dorte Hygum 

skriver i 1998 i Politikken: ”Med MC Einar grundlagdes i slutningen af 80’erne tradition for, at 

rapperne herhjemme behandler arvegodset fra amerikansk hiphop uhøjtideligt…her er der plads til 

navne [dvs. rapgrupper og solister], som selvironisk blærer sig i rim, der mest er til grin” (Hygum: 

06.05.1998 P). Hos Klaus Lynggaard ses en lignende beskrivelse af dansk rapmusik. Her ser man 

tilsvarende, hvordan linjen trækkes tilbage til slutningen af 80’erne: ”…selvom hip hoppen ofte 

har en moralsk undertone – som tydeligst høres udfoldet hos veteranerne Rockers By Choice…– 

kendetegnes dansk rap trods alt af en mere afslappet holdning og attitude, end den man finder hos 

dens amerikanske pendanter – og forbilleder” (Lynggaard: 11.09.1997 I). Man kan således hævde, 

at det til en vis grad er MC Einars humoristiske/uhøjtidelige fortolkning af den amerikanske genre, 

der i midten af 90’erne viser sig bæredygtig på det danske marked. Som Niels Pedersen skriver: 

”Det er som om, man skal være sjov for at få pladekontrakt som dansk rapper” (Pedersen: 

03.01.1997 JP)
44

.  De fleste danske rapmusikere er enige om, at populær dansk rapmusik 

overvejende er humoristisk. I et interview med G.Bach udtrykker Rasmus Seebach sin frustration 

over disse forhold: ”Dansk rap er sgu blevet en slags stand-up-komikere, der står og prøver at være 

sjove ind over et beat. Det er fan’me for dumt at gøre vores kultur til grin; de fleste almindelige 

mennesker tror jo, at hip hop, det er sådan noget sjovt noget” (Rasmussen: oktober 1999 G). Andre 

danske rapmusikere pointerer også, hvorledes dansk rapmusik ofte er funderet i humor. Blæs 

Bukki fra Malk de Koijn medgiver fx, at ”dansk rap oftest satser på sjove rim” (Niels Pedersen: 

28.04.1998 JP).  

 

3.3 Hardcore 

I slutningen af 90’erne, ses hvorledes humoristiske elementer i dansk rapmusik træder i 

baggrunden til fordel for et aggressivt og hardcore musikalsk udtryk. I 1999 skriver Janus Køster-

Rasmussen i Politiken: ”En gennemgående tendens er, at den nye [rap]generation afviser den 

humor og selvironi, danske hip hop-grupper fra MC Einar til Hvid Sjokolade hidtil har brugt i 

oversættelsen af den amerikanske kultur til hjemlige forhold. I stedet er trådt en alvor og 

tilsyneladende voldelighed, homofobi og sexisme, ganske som vi kender den fra mange af 

moderlandets hip hop-outfits” (Køster-Rasmussen: 27.11.1999 P). Køster-Rasmussen nævner i 

denne sammenhæng Suspekt, Pinocchio Teorien og Rent Mel i Posen (ibid.). Clemens ses ofte 

                                                        
44At der gælder andre regler for den danske rapmusik-undergrund er oplagt. Dette kan bl.a. aflæses i Jacob Jensens undersøgelse af 
hip hop i Klub 47 fra 1992, hvor rapmusikken tilsyneladende peger i både humoristiske, samfundskritiske og aggressive retninger 
(Jensen 1992: 71-92).  
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karakteriseret på en lignende måde, hvor der især lægges vægt på et element af hårdhed. Gordon 

Inc. skriver fx i 1999 om Clemens debutcd fra 1997: ”Det havde jeg savnet i dansk hiphop. 

Hardcore. Hårdt og insisterende – som Gravediggaz, Tim Dog, Big P. og House of Pain” (Inc: 

1999 Bl). Klaus Lynggaard er inde på det samme, når han om samme cd skriver: ”Selvom flere 

grupper har overført nogle af gangsta-rappens rå attituder til dansk, er få gået så langt som 

debuterende Clemens..” (Lynggaard: 18.12.1997 I). Ifølge Lynggaard og Gordon Inc. lægger 

Clemens sig altså på dette tidspunkt tættere op af et amerikansk hardcore-udtryk end danske 

rapmusikere i almindelighed. Denne tankegang bekræftes af Clemens i flere interview. Bl.a. i 1999 

hvor han udtaler: ”Selvom stilen [dvs. dansk rapmusik] er etableret, er det herhjemme langt hen ad 

vejen i en mere fordansket form end den stil, jeg repræsenterer” (Skotte: 25.02.1999 P). Også Den 

Gale Pose (DGP) ses som repræsentanter for en stil, hvor humoren spiller en meget lille rolle. 

DGP’s musik sammenlignes ofte med den amerikanske vestkyst gangsta-funk, eksempelvis i en 

anmeldelse af Definitionen Af En Stodder skrevet af Lars Villemoes: ”For hos Den Gale Pose er 

stort set samtlige greb og koder stadig planket….fra de etablerede musikalske kulissemalere i den 

amerikanske vestkyst fjedrende og bilradioorienterede gangsta-hip hop” (Villemoes: marts 2001 

W). Der lægges generelt vægt på DGP’s kopiering af den amerikanske musik, tekst og attitude. 

Hvis noget essentielt dansk ved DGP’s rapmusik nævnes, gøres det i overordnede vendinger, 

således at det er uklart, hvad der menes. Således skriver Per Reinholdt Nielsen i en anmeldelse af 

den nævnte cd, at DGP forsøger at  ”…fordanske deres univers, men musikalsk stadig tager solidt 

afsæt i de aktuelle beats og baslinjer, der produceres i USA og især den overlegent 

selvpromoverende gangsta rap” (Nielsen: 17.03.2001 I). I samme anmeldelse beskriver Nielsen 

musikken med følgende ord: ”…genanvendte funk – og soulsampels [sic] samt fordanskede 

gangstarap-produktionsmetoder” (ibid.). Af andre rapnavne fra hardcoreafdelingen kan nævnes 

gruppen Under Mistanke. I en anmeldelse af denne gruppes debutalbum skrives eksempelvis i 

information: ”Det her er blodig alvor i bedste US-wanna-be-a-gangsta-stil” (Lynggaard: 

05.04.2001 I). Det ses, hvorledes der lægges vægt på det voldelige element – dvs. med 

formuleringen ”blodig alvor”. Man finder derfor klare paralleller til Janus Køster-Rasmussens 

beskrivelse af den ”nye generation” fra 1999 (se ovenstående). Også G.Bach, som man i 

ovenstående så udtrykke sin frustration over humoren i dansk rapmusik, tilhører 

hardcoreafdelingen. G.Bach ønsker tilsyneladende ikke at etablere en specifik dansk identitet i 

deres musikalske univers. Nicolaj, som er producer i denne duo, udtaler: ”Vi ville så gerne lave en 

dansk hip hop-plade med rigtig amerikansk lyd. Det skal sku ikke være sådan, at når man hører 

starten af et hip hop-nummer, så ved man, at det er dansk, før der [er] blevet sagt et ord, fordi 

produktionen bare ikke har international klasse” (Rasmussen: oktober 1999 G). Nicolaj er her inde 

på, at meget dansk rapmusik ikke er på kvalitetsniveau med amerikansk rapmusik. Dette tema 

indtager en central plads i diskussionen af dansk rapmusik og vil blive berørt yderligere i 

nedenstående afsnit.   

 

Som det ses i ovenstående er der - i den skrivende presse - en tendens til at humor, afslappethed og 

selvironi generelt sættes i forbindelse med noget essentielt dansk. Derimod opfattes de danske 
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rapmusikere, der tilhører hardcoreafdelingen, oftest som værende kopier af de amerikanske 

forbilleder. Man finder dog også en anden fortolkning af denne problematik – eksempelvis hos 

danske hardcorerapmusikere. Dette vil i det følgende afsnit eksemplificeres via et interview i 

Berlingske Tidende med Den Gale Pose.  

 

3.4 Kvalitet og selvstændighed 

I et interview fra 1998 leverer Nicolas Kvaran fra DGP følgende analyse af situationen i dansk 

rapmusik: ” Nu har dansk hip hop fået sin egen identitet. Det er ikke længere en ukritisk import fra 

USA… Der er selvfølgelig den forskel på hip hop i USA og Danmark, at vores referenceramme er 

Shu-Bi-Dua, mens de [amerikanerne] har Parliment og Funkadelic. DJ’s herhjemme har måske 

nok alle pladerne, der bliver samplet i USA, men de bruger dem ikke, før de er blevet brugt af 

andre. Der er dog ved at komme en ny og dansk bevidsthed i hip hop. I begyndelsen var det en ren 

”oversættelseskultur”, men nu er vi, MC Clemens og Malk de Koijn med til at føre dansk hip hop 

over i et nyt kapitel. Nu bliver indtrykkene fra udlandet siet, og folk er begyndt at finde deres egne 

breakbeats” (Nielsen 15.05.1998 Be). Det ses, at der lægges vægt på, at dansk rapmusik har fundet 

sin egen identitet med en unik form for dansk bevidsthed. Denne identitet kan ifølge dette citat 

bl.a. findes i rapproduktioner, hvor breakbeats er valgt på selvstændig vis i modsætning til at være 

lånt fra amerikansk rapmusik. Selvom Kvaran nævner Shubidua, skal det ikke forstås sådan, at den 

danske identitet etableres ved at anvende samples med Shubiduas musik til at skabe diverse 

breakbeats. Senere i interviewet giver Kvaran et eksempel på, hvad der menes med ”at finde sine 

egne breakbeats”: ”Vores [musik] er ren westcoast [på albummet Sådan Er Reglerne]…Vi har 

lyttet til 1980er-jams, fordi der er blevet tærsket nok langhalm på de gamle støvede funkgrooves 

fra 1970erne” (ibid.). Ved at karakterisere DGP’s musik som værende ”ren westcoast” er det 

umiddelbart svært at aflæse, hvad Kvaran mener med den ”danske bevidsthed”. Problematikken 

forenkles ikke af følgende citat, hvor Kvaran beskriver forskellen på DGP’s musik og den 

”oversættelseskultur”, der ifølge Kvaran prægede dansk rapmusiks tidlige fase: ”Vores musik var 

fra begyndelsen anderledes end den første danske hip hopbølge med MC Einar og Rockers By 

Choice. Dengang lavede vi nogle jazzting, som man faktisk i dag hører i trip hoppen, og da vi 

siden kom til USA, smittede det meget af på vores lyd. Rockers og Einar er mere danske blandet 

med old-school-hip hoppens partyrim, socialrealistiske tekster og rockguitarer. Vores lyd er præget 

af, ”at vi hænger ud”. Jokeren rapper om at ”køre rundt i kvarteret og fyre den af”. Det er en mere 

amerikansk tankegang i teksterne og stilen. Det handler om, hvad vi laver og ikke noget med at 

moralisere og løfte pegefingeren” (ibid.). Som det ses, sammenligner Kvaran konsekvent DGP’s 

musik med den amerikanske genre. Derimod betegnes Rockers By Choice og MC Einar som 

”mere danske”. Det forekommer, at Kvaran i dette interview taler om to former for dansk identitet 

i dansk rapmusik. Kvaran er inde på, at DGP står for en dansk selvstændighed, hvor der ikke 

kopieres direkte fra den amerikanske kilde. Lyden er ikke specifik dansk, men er heller ikke en 

dårlig efterligning af den amerikanske genre. DGP’s musik er unik – fx vha. ”egne breakbeats” – 

men er samtidig stilbevidst indenfor en amerikansk musikkultur – dvs. stilen ”westcoast”. Rockers 

By Choice og MC Einar repræsenterer derimod en anden form for dansk bevidsthed. Musikken 



 24 

beskrives med vendingerne ”old-school-hip hoppens partyrim, socialrealistiske tekster og 

rockguitarer” og teksterne går bl.a. ud på at ”moralisere og løfte pegefingeren”. Man lægger 

mærke til, at ordet ”oversættelseskultur” anvendes. Denne term kan betyde (og betyder formentlig) 

mange ting, men på baggrund af dette interview bør man hæfte sig ved ét afgørende forhold. Både 

i Kvarans beskrivelse af anvendelsen af breakbeats - ”de bruger dem ikke, før de er blevet brugt af 

andre” – og i den efterfølgende beskrivelse af Rockers By Choice og MC Einar ses der en 

hentydning til temporale forhold. Eksempelvis var det ikke ”old-school-hip hoppens partyrim” 

som var populært i USA i slutningen af 80’erne, hvor Rockers By Choice og MC Einar anvendte 

sådanne teknikker (se kapitel 4). Danskerne var altså bagefter. Man ser også, hvorledes Kvaran 

understreger, at DGP var på forkant med udviklingen i modsætning til RBC og MC Einar: ”Vores 

musik var fra begyndelsen anderledes end den første danske hip hopbølge med MC Einar og 

Rockers By Choice. Dengang lavede vi nogle jazzting, som man faktisk i dag hører i trip 

hoppen”.
45

 

 

Dorte Hygum og Janus Køster-Rasmussen skriver i 1998 en artikel, hvor de på linje med Kvaran 

forsøger at analysere situationen i dansk rapmusik. De lader i denne sammenhæng flere personer 

fra (rap)musikbrancen komme til orde. Christian Backman – talentspejder og promotor på 

EMI/Medley - udtaler: ”For et par år siden var det, som om at der udkom en masse dansk rap bare 

for at udkomme. Uanset kvaliteten. Men nu har Malk de koijn, Den Gale Pose og Clemens lavet 

hip hop af en ekstrem høj kvalitet. Hvis de var amerikanere, ville de sælge i milliontal. Jeg tror, at 

de tre navne kommer til at danne skole” (Hygum et al: 29.09.1998 P)
46

. Man ser, hvorledes Malk 

de Koijn, Den Gale Pose og Clemens placeres i samme gruppe, hvilket også var Kvarans 

udgangspunkt. Ligeledes lægges der vægt på, at de kvalitetsmæssigt kan matche et internationalt 

niveau og dermed på ingen måde er bagefter den amerikanske udvikling. Senere i samme artikel 

opfølges denne tanke af produceren og radiomedarbejderen Henrik Milling: ”I Den Gale Pose og 

Malk de Koijn har vi fået nogle folk med ambitioner – også hvad musikken angår. Men ellers har 

dansk rap været centreret om teksterne…” (ibid.). Milling antyder altså, at dansk rapmusik 

generelt er præget af en musikalsk tekst, som ikke er på kvalitetsmæssigt niveau med den 

amerikanske musik. Igen nævnes DGP og Malk de Koijn, som eksempler på musikalsk kvalitet. 

Jeppe Bisgaard – medarbejder på BMG og bl.a. manager for Malk de Koijn – giver følgende bud 

på situationen i dansk rapmusik: ”Den danske rapscene begyndte for alvor i 1988 med MC Einar 

og Rockers By Choice, og det har nu taget ti år at opbygge infrastrukturen i dansk rap. Men nu har 

vi fundet vores egen stil i Danmark, vi har en positiv konkurrencestemning, der gør, at vi kan lave 

noget, der ikke bliver lavet nogen andre steder i verden” (ibid.). På linje med de øvrige citerede 

opdeler Jeppe Bisgaard den danske raphistorie i før og nu. De første ti år er præget af diverse 

”børnesygdomme”, hvorimod en selvstændig stil nu er fundet.  

 

                                                        
45 Kvarans beskrivelse af RBC kan ligeledes ses i forbindelse med forestillingen om ”hvid” musik. Dette vender jeg tilbage til i  de 
følgende kapitler. 
46 Af disse tre rapnavne er det kun Clemens, der er tilknyttet Backmans arbejdsgiver, EMI. 
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Ovenstående viser, at der er divergerende opfattelser af, hvad der menes med en selvstændig 

identitet i dansk rapmusik. På den ene side sættes underholdning, hygge og humor lig med dansk 

identitet. Denne fløj beskylder ofte navne som Clemens og DGP for at efterligne de amerikanske 

rapmusikere. På den anden side kritiseres dansk rapmusik for at mangle kvalitet, mens fx DGP, 

Clemens og Malk de Koijn ses som musikere med kvaliteter til at føre dansk rapmusik videre. Her 

sammenlignes der konsekvent med amerikansk rapmusik, og man ser, hvordan dansk rapmusik i 

højere grad defineres som en del af en global (amerikansk domineret) musikkultur end en specifik 

dansk.    

 

Malk de Koijn og deres debutcd Smash Hit In Aberdeen indtager i denne forbindelse en speciel 

position. Årsagen er, at gruppen roses for en meget høj musikalsk kvalitet, samtidig med, at de 

ikke beskyldes for at kopiere amerikansk musik og attitude. På denne måde forenes ovenstående 

fløje i en relativ ensartet opfattelse af Malk De Koijns originale evner. Ydermere opfattes Malk De 

Koijn som en humoristisk rapgruppe, hvilket betyder, at rapgruppen betragtes som en udpræget 

”dansk” gruppe af dem, der sætter hygge og humor lig med dansk identitet.  

 

3.5 Malk de Koijn og originalitet 
Henrik List skriver i Berlingske Tidende om Smash Hit In Aberdeen: ”Indtil nu har dansk rap – 

med eller uden danske tekster – altid lagt sig i kølvandet på strømningerne fra de sorte ghettoer i 

det store USA. Men med denne skæve milepæl af en CD har dansk hip hop fået sit første helt 

originale, selvstændige og særdeles lokale manifest at arbejde ud fra” (List: 11.05.1998 Be). List 

understreger i denne anmeldelse, hvorledes dansk rapmusik ofte kan karakteriseres som en kopi af 

amerikansk gangstarap og skriver eksempelvis om, hvordan Malk de Koijn ”…blæser det første 

dusin hjemlige gangster rap- eller Wu-tang-kopister med omvendte baseballkasketter ud over 

Skratmolen” (ibid.). Som det ses af dette citat, lægges der vægt på, at Malk de Koijns album 

indeholder vanvittige elementer. Samme tendens ser man i artiklens underrubrik: ”Dansk rap når 

nye højder og dybder på Malk de Koijns skæve, originale og vanvittige debut-album ”Smash Hit 

In Aberdeen”” (ibid.). List er mest optaget af at beskrive teksterne. Musikken befinder sig ifølge 

forfatteren ”…et sted mellem 70’ernes syrede p-funk, den mere jazzede østkyst-hardcore og tidens 

mere abstrakte, eksperimenterende hip hop-navne” (ibid.). Teksterne beskrives som ”vanvittige” 

og gruppen betegnes som ”drilske” og ”kreative” i deres ”overrumplende leg med det danske 

sprog” (ibid.). Der lægges meget vægt på Malk de Koijns originalitet. Til gengæld beskrives det 

ikke specifikt, hvad der menes med et ”lokalt manifest”. Eventuelt skal man her hæfte sig ved 

”legen med det danske sprog” og ”deres evige referencer til det mytologiske univers 

”Langestrand”” (ibid.)
47

. Afslutningsvist understreger List værdien af humor og selvironi i Malk 

de Koijns musikalske univers: ”Malk de Koijn er først og sidst et sprudlende humoristisk og 

befriende selvironisk hip hop-projekt” (ibid.).  

 

                                                        
47 Malk de Koijn har opdigtet lokaliteten Langestrand, som de konsekvent påpeger, er gruppens lokale ophav.  
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I den øvrige danske presse ses en omtale af Malk de Koijn, der minder meget om ovenstående. Her 

lægges der generelt vægt på Malk de Koijns originale egenskaber og deres høje kvalitetsmæssige 

niveau. Ligeledes pointeres tilstedeværelsen af humor, parodi, selvironi og galskab på deres 

debutcd.
48

 

 

I det danske rapmiljø ses det ligeledes, hvordan Malk de Koijns kvaliteter anerkendes fra alle 

sider. I ovenstående ser man Nicolas Kvaran fra DGP beskrive Malk de Koijn som et fremtidens 

navn i dansk rapmusik. Også danske rapgrupper med en humoristisk indgangsvinkel til genren 

anerkender sådanne unikke kvaliteter hos Malk de Koijn. Michael C.U.P. Rasmussen skriver i 

1998: ”I de seneste par år, mens bands som Den Gale Pose, Humleridderne, Østkyst Hustlers, Hvid 

Sjokolade, og alle de andre har domineret, har der i undergrunden huseret ét band [dvs. Malk de 

Koijn], som de alle trods deres mange forskelligheder har beundret” (Rasmussen: april 1998 G). 

Rasmussens bemærkning bekræftes af et interview med Østkyst Hustlers fra 1996. Her beretter 

Nikolaj Peyk om deres turné-planer: ”Malk de Koijn, Hvid Sjokolade, og Humleridderne var så’n 

cirka de eneste andre rappere, vi ku’ tænke os at ha’ haft med [på turné]…..” (Blackmore: 

september 1996 G). Østkyst Hustlers repræsenterer i høj grad den humoristiske afdeling i det 

danske rapmiljø, og de viser her deres respekt for Malk de Koijn. Rockers By Choice - som i 

slutningen af 80’erne stod i et modsætningsforhold til Nikolaj Peyk og MC Einar (jævnfør afsnit 

3.1) - udviser ifølge Gaffa-journalisten Lars Blackmore samme respekt for gruppen. I et interview 

med RBC fra 1996 skriver han: ”I RBCs univers er Malk de Koijn ganz cool, Humleridderne 

ligeså” (Blackmore: oktober 1996 G)
49

.  

 

3.6 Lokale kendetegn internt i Danmark 
I amerikansk rapmusik ses ofte, hvorledes rapmusikere kontinuerligt understreger deres lokale 

ophav. Her ses, hvorledes der på varierende måder refereres til et lokalmiljø – fx via lokale 

dialekter og referencer til gadenavne o.lign. Denne form ses ligeledes i dansk rapmusik og kaldes 

på dansk grund for lokalpatriotisme.  

 

I den danske presse ses ofte, at lokale/regionale dialekter bemærkes, når dansk rapmusik beskrives. 

Ligeledes bemærkes referencer til lokaliteter i tekstindholdet. Fx skriver Dorte Hygum i en artikel 

om lokalpatriotisme: ”Både Københavnerne i Østkyst Hustlers, Hvid Sjokolade (oprindeligt 

Næstved) Humleridderne og et hav af andre danske rapnavne inklusive den meget jyske rapper Per 

Vers fra Sund Fornuft har dog altid været lokalpatrioter med mere end et enkelt glimt i øjet” 

(Hygum: 28.09.1997 P). I denne artikel understreger rapperen Jimmi Sommer fra Humleridderne, 

                                                        
48 For yderligere dokumentation henvises til bilag 6, hvor samtlige anmeldelserne af Smash Hit In Aberdeen er diskuteret.  
49 I det danske rapmiljø betyder venskaber og social omgang på tværs af diverse rapgrupper uden tvivl meget for, hvem der 
respekterer hvem. Fx er Malk de Koijn og Den Gale Pose integrerede på flere måder. Blæs Boogie fra Malk de Koijn var tidligere 
med i producertimet Madness 4 Real (DGP kalder sig Madness 4 Real, når de producerer for andre) (Drejer: 25.05.1998 BT), og 
Tue Track fra Malk de Koijn bor i 1998 i bofællesskab med medlemmer af gruppen DGP (Pedersen: 15.05.1998 JP). Sådanne 
sociale fællesskaber har formentlig betydning, når Nicolas Kvaran udtrykker respekt for Malk de Koijn. I nærværende opgave er 
holdningen dog den, at den brede anerkendelse af gruppens evner bør tages seriøst, og ikke blot anskues som udtryk for, at Malk de 
Koijn har mange venner.   
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at ”…[det] er et amerikansk fænomen at hævde sig på sit territorium. I dansk rap gør vi det på 

kærlig vis” (ibid.). Igen ser man altså et eksempel på, hvorledes dansk rapmusik opfattes som 

mindre aggressiv end den amerikansk genre.  

 

De danske rapgrupper Kongehuset og Sund Fornuft stammer fra Århus og omegn. Udover at deres 

accent bemærkes, pointeres de lokale referencer i tekstindholdet. I en anmeldelse af Sund Fornufts 

debutalbum skriver Niels Pedersen således: ”Som Kongehuset rapper de med accent, og mange af 

deres opfindsomme metaforer har udspring i lokal geografi” (Pedersen: 15.07.1997 JP). 

Referencer til lokal geografi bliver tilsvarende pointeret i et interview med Kongehuset. Under 

overskriften ”Kongehuset hylder Århus N” fortæller Pedersen, at ”…Kongehusets konstante 

omtale af kvarterer som Trøjborg har givet det ellers lidt triste område en plads på hiphop-

landkortet” (Pedersen: 17.11.1996 JP). Gruppen understreger ifølge Pedersen, at Kongehusets 

tilknytning til ”Århus N” er mere skuespil end realitet. Eksempelvis udtaler gruppemedlemmet 

GhettoSvend, at han ”…gerne spiller rollen som kongen af Århus N”, hvortil Pedersen tilføjer: 

”Ikke så meget fordi Ghettosvend har boet i postdistrikt 8200, men fordi N rimer på Svend” (ibid.). 

I en anmeldelse af Sund Fornuft forbinder Per Carlsen det ”jyske” element i Per Vers’ image med 

rapperens insistering på ikke at være cool: ”Det næste, der falder i ørene hos Sund Fornuft, er 

nemlig den kejtede og klodsede charme, som opstår i kombinationen af Per Vers’ stivbenede rap, 

hans smittende udadvendthed og hans insistering på at være jysk. Det er nærmest befriende at høre 

en rapper, der er så lidt optaget af at være cool, og som endda bruger enhver lejlighed til at 

understrege, hvor lidt cool han er” (Carlsen: 05.06.1997 P). Det er interessant, at Carlsen på denne 

måde inddrager en karakteristik af Per Vers’ rap og øjensynligt kæder denne karakteristik sammen 

med en beskrivelse af Per Vers’ jyske mentalitet. Dette antyder, hvorledes rapflow kan indgå i 

formidlingen af bestemte betydninger, hvilket vil blive diskuteret nærmere i kapitel 4.  

 

L:Ron:Harald er født og opvokset i Sønderjylland og refererer ofte til denne lokalitet. Dette 

bemærkes konsekvent i anmeldelser og omtale af L:Ron:Harald. Fx skriver Ralf Christensen: 

”L:Ron:Haralds grovkornede tracks er en serie snapshots fra bonderøvsland, hvor der er øser, fisse 

og slagsmål….Der er godt nok ikke meget at tage sig til – hverken inden- eller udenfor 

hjernebakken – i Sønderborg, hvis man skal tro Haralds vidnesbyrd….Men humoren er ikke til at 

tage fejl af, og som egnsret – med masser af grå soya – er albummet et interessant bekendtskab” 

(Christensen 25.02.1999 I)
50

. Det fremgår, at Christensen primært opfatter L:Ron:Haralds 

sønderjyske mentalitet som et humoristisk skuespil. Christensen stiller således spørgsmålstegn ved 

om man skal ”tro Haralds vidnesbyrd” og understreger i denne sammenhæng tilstedeværelsen af 

humor. 

 

                                                        
50Man bemærker, at Christensen benytter udtrykket ”egnsret”. Traditionen tro er mad og drikke ofte knyttet tæt sammen med lokale 
identiteter. En lignende pointe ses hos Adam Krims, der i en analyse af den amerikanske rapgruppe Goodie Mob og nummeret 
”Soul Food” fremhæver sådanne koloristiske referencer (Krims 2000: 123- 151).  
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Det ses i ovenstående, hvorledes man i den danske presse pointerer, at de danske rapmusikere har 

overtaget den amerikanske form lokalpatriotisme. Rapskribenter gør i denne sammenhæng 

opmærksom på, at den danske udgave af lokalpatriotisme primært er præget af humor og skuespil. 

De danske rapmusikere ”leger” således lokalpatrioter, hvilket står i et modsætningsforhold til 

amerikansk rapmusik, hvor lokalpatriotisme i højere grad bliver taget alvorligt. Det er interessant, 

at der her skelnes mellem form og indhold. Det antydes således i ovenstående, at de danske 

rapmusikere har overtaget en amerikansk form og inkorporeret et indhold, der afviger fra et typisk 

amerikansk indhold. Som nævnt i kapitel 2 er denne skelnen oplagt i forbindelse med et studie af 

dansk rapmusik.  

 

3.7 Sammenfatning 
Både danske rapmusikere og rapskribenter er optaget af spørgsmålet om dansk rapmusiks 

berettigelse som selvstændig genre og udtryksform. I denne sammenhæng ses overvejende to 

holdninger komme til udtryk: 1) Humoren og afslappetheden i dansk rapmusik opfattes som del af 

et originalt og specifik dansk musikalsk sprog. Således er det væsentligt, at dansk rapmusik 

adskiller sig afgørende fra amerikansk. 2) Det kvalitetsmæssige niveau betragtes som 

udgangspunktet for graden af dansk rapmusiks originalitet og selvstændighed. Således er det 

afgørende, at dansk rapmusik kan måle sig med amerikansk rapmusik. Hermed behøver dansk 

rapmusik – som genre betragtet – ikke i samme grad at adskille sig fra amerikansk rapmusik, og 

den danske rapmusik defineres således i højere grad som en del af en global musikkultur end en 

specifik dansk musikkultur.     

 

I kritikken af dansk rapmusiks manglende kvalitet sigtes der fortrinsvist til temporale forhold. 

Således opfattes meget dansk rapmusik som en forsinket og dermed uoriginal udgave af 

amerikansk rapmusik.   

 

I den danske presse bemærkes, at de danske rapmusikere har overtaget den amerikanske form 

lokalpatriotisme. Rapskribenter og rapmusikere gør i denne sammenhæng opmærksom på, at den 

amerikanske form er suppleret med et indhold, der afviger fra et typisk amerikanske indhold. 

Således pointeres det, at den danske udgave af lokalpatriotisme er præget af humor og skuespil i 

modsætning til alvor.  
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Kapitel 4  Rapflow 
 

I nærværende kapitel undersøges rapflow i dansk rapmusik. Der indgår en teoretisk diskussion 

med henblik på at skitsere metoder til at analysere rapflow. Ligeledes indgår en diskussion af 

terminologi. Undersøgelsen af danske rapflows sammenholdes med en karakteristik af amerikansk 

rapflows. 

 

4.1 Skitsering og beskrivelse af rapflow  
I akademiske sammenhænge findes ikke mange forsøg på at skitsere og beskrive rapflow. Til tider 

er der opmærksomhed omkring området, som når Tricia Rose skriver: ”Simply to recite or read the 

lyrics to a rap song is not to understand them….The music, its rhythmic patterns, and the 

idiosyncratic articulation by the rapper are essential to the song’s meanings” (Rose 1994: 88). 

Symptomatisk for studier af rapmusik kommer Rose dog ikke meget nærmere en beskrivelse af de 

elementer, som indgår i selve rapflowet. Der findes dog en række rapskribenter, der har forsøgt at 

beskrive og analysere rapflow
51

. Fælles for disse undersøgelser er, at rapflow forklares udfra en 

model, der indeholder to poler – den regulære rytmiske og rimmæssige form kaldet kupletformen 

(dvs. parvist rimende verslinjer) og den irregulære form, som favner alt andet. Det irregulære 

forsøges beskrevet på flere måder. Således ses, hvorledes rapskribenter benytter og introducerer 

termer som trading phrases, MC popping, tonisk accent, akselration, bogstavrim, multirim og 

epanalepsis (se bilag 7). I forbindelse med systematisering og beskrivelse af rapflow er der dog 

vedvarende store problemer med at diskutere rap på en meningsfuld måde. Adam Krims forsøger 

at afhjælpe dette problem ved at udarbejde en systematiseret rapflows-terminologi og et rapflows-

notationssystem.  

 

I nedenstående vil Krims’ systematisering og beskrivelse af rapflow blive præsenteret og 

diskuteret. Her vil samtidig indgå en karakteristik af amerikansk rapflows. 

 

4.1.1 En terminologi for rapflow 

Krims lancerer tre betegnelser til at beskrive og gruppere rapflow (Krims 2000: 48-54): (1) sunget 

stil, (2) perkussion-effusiv stil og (3) tale-effusiv stil
52

. Sunget stil er karakteriseret ved regelrette 

kuplet grupperinger, rytmisk repetition og betoning af taktslag (ibid.: 50). Udtrykket sunget 

hentyder til denne stils rytmiske og rimstillingsmæssige slægtskab med sang i rock og pop musik, 

som ligeledes ofte kan karakteriseres ved et fraværd af kompleksitet på disse områder. Sunget stil 

er altdominerende i rappens første to perioder og ses ifølge Krims bl.a. hos Grandmaster Flash og 

Beastie Boys. Krims anvender de første linjer i KRS-1’s MCs Act like they Don't Know til at 

skematisere en typisk sunget stil (ibid.: 59).  

 

                                                        
51I bilag 7 gives der et overblik over de generelle tendenser, som præger diskussionen af rapflow. Ligeledes udstilles en række 
relevante undersøgelser af rapmusik, der med forskellige indgangsvinkler og i forskellige grader, omhandler rapflow. 
52 Krims’ betegnelser - sung style, percussion-effusive style og speech-effusive style – er her oversat direkte. 
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Eksempel: MCs Act like they Don't Know (KRS-1: 1995) (cd-eksempel 1)
53

 

 

1xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx4xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx         

1xxxxx2xxxxx3xxxxx4xxxxx1xxxxx2xxxxx3xxxxx4xxxxx1xxxxx2xxxxx3xxxxx4xxxxx1xxxxx2xxxxx3xxxxx4xxxxx 
________________________________________________________________________________________________________________________  
 

XIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxxxxxxxXIIxxxXIIxxxXIIx 
 

XIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxxxxxxxxxxxxxXIIxxxXIIxxx 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

XIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxxxxxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxx 
 

XIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxxxxxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Tekst: 

Clap your hands everybody 

if you’ve got what it takes 

’Cause I’m K-R-S and I’m on the  

mike, and Premier’s on the breaks 

 

Hver enkel linje i ovenstående skema dækker en 4/4-dels takt. Således angiver den øverste tallinje 

taktslag et til fire, og den næste tallinje angiver sekstendedele
54

. Skemaet anvendes udelukkende til 

at skitsere rapflowets rytmiske struktur og viser hverken tonelængde, tonehøjde eller graden af 

betoning. Teksten er placeret under skemaet og er struktureret således, at hver linje svarer til en 

takt. Kommaer er sat med udgangspunkt i tekstindhold, og rapflowet anvendes derfor ikke som 

udgangspunkt for pausekommaer.   

 

Som Krims påpeger er fundamentet for dette rapflow en kupletform. Yderligere er verslinjernes 

enderim (takes og breaks) placeret på det fjerde taktslag og umiddelbart før. Rimene er i begge 

tilfælde efterfulgt af en cæsur. Der er altså en høj grad af rytmisk repetition, hvilket også ses ved 

de tre første linjers begyndelse, der alle er placeret på sekstendedel 1:2
55

. Udover disse 

karakteristika bør der tilføjes en række andre forhold, som kan knyttes til det, Adam Krims kalder 

en sunget stil. På et syntaktisk niveau
56

 er rimene placeret som afslutning på et tekstled. I 

sammenhæng med deres placering og de nævnte cæsure skaber dette en kadencerende effekt i 

anden og fjerde linje. I fjerde linje falder rimet direkte på slaget fire og sætter derved ekstra 

punktum for forløbet.
57

  

 

                                                        
53 Se bilag 13 for en oversigt over eksemplerne på de medfølgende cd’er. 
54 Ovenstående model svarer til Adam Krims’ med undtagelse af en enkel detalje. Hos Adam Krims er taktslagene navngivet med 
tallene 0 til 3. I nærværende opgave benyttes den almene anvendte betegnelse af taktslag, og taktslagene benævnes defor med 
tallene 1 til 4. Ifølge Krims skyldes anvendelsen af tallene 0 til 3, at ”..intervals between lines work in more mathematically 
predictable ways with numberings that have a zero” (Krims 2000: 58, note 16). 
55 Med benævnelsen ”1:2” henvises der til den anden sekstendedel i perioden mellem første og andet taktslag – se skema. 
56 Med syntaks menes tekstens form. 
57 Som Krims pointerer, er den sungne stil altdominerende i rapmusikkens første to perioder. For eksempler på dette henvises til 
bilag 8, hvor jeg har analyseret The Message (Grandmaster Flash & the Furious Five: 1982). 
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I slutningen af 80’erne ses fremkomsten af den perkussion-effusive og den tale-effusive stil. Krims 

nævner ikke noget bestemt album eller nogen bestemt musiker som banebrydende i denne 

sammenhæng. Der anføres dog en række rappere, hvis rolle som pioner har været afgørende - 

eksempelvis Chuck D (fra Public Enemy) og Ice Cube (ibid.: 50). Betegnelsen effusiv refererer til 

"…a tendency in rap music to spill over the rhythmic boundaries of the meter, the couplet, and, for 

that matter, of duple and quadruple groupings in general" (ibid.). Denne beskrivelse indeholder de 

overordnede fællestræk for de to effusive stilarter. Forskellen er primært knyttet til rapperens 

artikulation. Ved anvendelse af en perkussiv stil benyttes stemmen perkussivt. Rapperen 

artikulerer skarpt, præcist og staccato. Der leverers ofte en kontrapunktisk rytmik, hvor der fx 

indgår betonede offbeat attacks. Rappen kan dog også være udformet i forudsigelige mønstre og 

falde i regelrette rytmiske strukturer i lighed med den sungne stil (ibid.: 51). I den tale-effusive stil 

tilnærmes derimod en stemmebrug, som svarer til artikulationen af det talte sprog. Rappen frigøres 

i højere grad den underliggende puls, og man ser en koncentreret brug af komplekse, irregulære og 

polyrytmiske strukturer. Ligeledes rappes der ofte meget hurtigt. Ofte anvendes lange kæder af 

ensartede rimende ord, og i det hele taget ses en udpræget virtuositet i anvendelsen af rim (ibid.)
58

. 

Krims illustrerer ikke den perkussion-effusive stil via ovenstående skema. Til gengæld anvender 

han tredje vers i KRS-1’s MCs Act like they Don't Know til at eksemplificere en typisk tale-effusiv 

stil (ibid.: 60).  

 

Eksempel: MCs Act like they Don't Know (KRS-1: 1995) (cd-eksempel 1) 
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------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Tekst: 

Comin’ around the mountain, you run and hide, hopin’ your de- 

fence mechanism can divert my heat-seeking lyri- 

cism 

 

Krims lægger vægt på følgende forhold ved denne rapsekvens: (1) de mangeartede rim – hvor 

kupletformen ikke udgør fundamentet i rapflowet, (2) tilstedeværelsen af indrim, (3) fraværelsen 

af koordination mellem semantiske forhold og rytmiske forhold
59

 og (4) effusive rytmer. Med 

                                                        
58 En rapper inddrager ofte både tale-effusive og perkussion-effusive elementer i et rapflow. Den perkussion-effusive stil og den 
tale-effusive stil udelukker således ikke hinanden. 
59 Krims udtrykker dette således: ”non-coordinated semantic and rhythmic parameters” (Krims: 2000). Krims forklare ikke 
nærmere, hvad han mener med denne formulering, men jeg tolker det således, at der hentydes til koordinationen mellem rapflowets 
rytmiske struktur og tekstens konstruktion. Dvs., at Krims påpeger, at diverse pauser i rapflowets rytmik ikke altid er 
sammenfaldende med en ”naturlig” pause i teksten – eksempelvis efter en afslutning på et tekstled. Ligeledes er en ”naturlig” pause 
i teksten ikke nødvendigvis koordineret med en pause i rapflowets rytmik. Hvis denne tolkning af Krims’ formulering er korrekt, 
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tredje punkt henviser Krims formentlig til den irregulære cæsur efter ”you” i første linje (se 

foregående note). Med sidstnævnte punkt sigter Krims formentligt overvejende til tilstedeværelsen 

af trioler. 

 

I bilag 8 har jeg anvendt Krims’ notationssystem til at illustrere et perkussion-effusivt flow i 

nummeret When will they shoot? (Ice Cube: 1992). Det fremgår heraf, at skemaet ikke på 

tilfredsstillende måde kan illustrere forskelle mellem de to effusive stilarter. Dette bunder i 

udeladelsen af informationer om klang og artikulation, som er afgørende for karakteristikken af et 

perkussion-effusivt flow. Man ser da også, hvorledes Krims undlader at skitsere det perkussion-

effusive flow via ovenstående skema. I kapitel fire og fem benyttes notationssystemet således 

alene til at vise forskelle mellem en sunget stil og en tale-effusiv stil (ibid.: 132-138, 192-195). 

Ofte anvender Krims begrebet effusiv isoleret, som en overordnet fællesbetegnelse for de effusive 

stilarter - fx i analysen af Goodie MoBs Soul Food, hvor ”effusive styles” anvendes som en 

bredtfavnende term (ibid.: 135). Herved opstår et andet problem ved de benyttede betegnelser. Den 

tredelte gruppering af rapflowet tenderer mod en todelt gruppering, hvor der alene indgår en 

sunget og en effusiv stil. Overflødiggørelsen af det perkusive element medfører, at analysen 

indsnævres til et spørgsmål om graden af et effusivt element, dvs. graden af kompleksitet, 

virtuositet, polyrytmik osv. Praktisk set har man derfor ikke fjernet sig betydeligt fra den generelle 

systematisering af rapflowet, hvor der alene arbejdes mellem to poler - det regulære og det 

irregulære (jævnfør ovenstående).  

 

4.1.2 Et udvidet notationssystem 

I nærværende opgave vil jeg udvide Adam Krims’ notationssystem til også at indbefatte 

informationer om rim, betoninger og centrale melodiske bevægelser
60

. Dette vil ikke betyde, at 

ovenstående problem løses. Man vil stadig ikke kunne aflæse klang og artikulation i skemaet. Til 

gengæld vil man få en række fordele: 1) Rimstilling tydeliggøres og kan aflæses uden brug af 

tekst. 2) Betoningerne tydeliggøres, hvilket eksempelvis betyder, at man kan konstatere 

tilstedeværelse af betonede offbeat attacks, hvilket kan pege mod en perkussion-effusiv stil. 3) 

Fokus på centrale melodiske bevægelser vil give et mere uddybende billede af rappens struktur, 

kadencer osv. 

 

Rim skitseres vha. farver. Således angives maskuline rim med en enkel farve og feminine rim 

angives med to farver, der henviser til de to aktuelle stavelser i et feminint rim
61

.  Multiple rim
62

 

angives med en kombination af flere farver, der henviser til de relevante stavelser. Indrim og 

                                                                                                                                                                                      
mener jeg, at termen syntaks er mere dækkende end semantik, idet der i højere grad er tale om tekstens form end dens indhold. I 
analyserne i nærværende kapitel af dansk rap benyttes således termen syntaks, når der henvises til tekstens struktur.  
60 I bilag 5 fremstilles et uddrag af rapflowet i When will they shoot? (Ice Cube: 1992) både med Krims’ notation og et udvidet 
notationssystem. 
61 Jokeren fra DGP kalder feminine rim for dobbeltrim (Larsen 2001: 46). Jeg vælger dog her, at bruge de traditionelle betegnelser, 
som er knyttet til almen verslære. 
62 Med multiple rim menes rim, der omfatter tre stavelser og derover - fx properly-monopoly (se Kock 1980: 84).  
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multirim
63

 angives ligeledes sådan, at hver relevant stavelse markeres med en farve. Bogstavrim 

angives ikke. Betonede stavelser markeres med et stort kryds (X), og ubetonede stavelser markeres 

med et lille kryds (x). Melodiske bevægelser - hvilket bl.a. indbefatter det, Keyes kalder tonisk 

accent (se bilag 7) – markeres med linjer, der enten er opadgående, nedadgående eller vandrette
64

. 

 

Dette notationssystem anvendes i afsnit 4.3 i forbindelse med fire analyser af danske rapflows. I 

nedenstående afsnit undersøges, hvorledes rapflow beskrives og diskuteres i den danske presse. 

 

4.2 Terminologi for rapflow i den danske presse 
Den danske presse

65
 inddrages af to årsager: 1) Som nævnt i kapitel 1 er der inden for analyser og 

beskrivelser af populærmusik mangel på et fælles ordforråd og en fælles terminologi. Da rapflow 

er et relativt ubeskrevet blad, er dette specielt tilfældet i forbindelse med dette musikalske element. 

Det er således relevant at redegøre for de ord, der benyttes af rapskribenter og rapmusikere. 2) 

Som nævnt i kapitel 1 er jeg interesseret i, om rapflow betragtes og opleves på samme måde af 

flere mennesker. Derfor sammenholdes Krims’ beskrivelser af rapflow og egne analyser af rapflow 

med beskrivelser af rapflow i den danske presse. 

  

Indledningsvist skal det fastslås, at det ikke er normal praksis blandt rapskribenter at beskrive 

rapflow i anmeldelser o.lign. Derimod udviser rapmusikere i diverse interviews et større fokus på 

dette område. Dette er en indikation på, at der er forskel på indforståede lyttere og relativt 

udenforstående lyttere
66

. 

 

4.2.1 Et nyt og et gammelt rapflow 

Der tages i nærværende afsnit udgangspunkt i Krims’ tredeling af rapflow, og det er således målet, 

at undersøge om der i den danske presse findes tendenser i retning af en lignende systematisering. 

Først og fremmest ser man i anden halvdel af 90’erne, hvorledes rapflow opdeles i en gammel stil 

- den såkaldte old school rap - og en ny mere kompleks stil – til tider kaldet new school (se 

eventuelt ordforklaring, bilag 1). Det gamle rapflow karakteriseres ofte som ”stivbenet”, hvilket fx 

ses i en anmeldelse af Østkyst Hustlers i Information (Christensen: 29.09.1998 I) og i en 

anmeldelse af Sund Fornuft, hvor Per Carlsen skriver om Per Vers’ rapflow; ”…hans rap falder så 

tungt på beatet, som det kun var tilladt i de unge 80ere” (Carlsen: 05.06.1997 P). Hos rapmusikere 

                                                        
63 Ofte anvendes termen multirim i betydningen ”mange rim” (se fx Jensen [1992: 50] og Larsen [2001: 46-47]). Således bruges 
termen ofte både i forbindelse med multiple rim (se foregående note) og i forbindelse med relativt mange stavelser, der rimer på det 
samme – fx kat-hat-nat… Af praktiske årsager anvendes multirim fremover alene i den sidstnævnte betydning. 
64 Det skal understreges, at man til tider finder rapflows, der er funderet i en shuffle-rytme (se fx Påvirket af mig selv 
[Flopstarz:1992]). Hverken Krims eller undertegnede har dog anvendt det diskuterede notationssystem til at notere sådanne 

rapflows. På linje med et traditionelt nodesystem kan Krims’ notationssystem dog ligeledes bruges til at notere shuffle-rytmer.     
65 I dette afsnit anvendes samme pulje af dagblade, ugeaviser og musikmagasiner som i kapitel 3.  
66 Hermed menes ikke nødvendigvist, at den enkelte rapskribent er udenforstående. Man kan selvfølgelig forestille sig andre årsager 
til, at beskrivelser af rapflow generelt udelades i pressen. Fx kan manglende terminologi til at beskrive rapflow være en årsag. Her 
vil jeg dog mene, at anmeldere generelt er vant til at beskrive musik med metaforer o.lign. Det er derfor tvivlsomt om manglende 
terminologi er afgørende i denne sammenhæng. En udenforstående målgruppe kan ligeledes være en årsag til, at journalister vælger 
at udelade beskrivelser af rapflow. Hvis dette er tilfældet, kan udeladelsen af sådanne beskrivelser ligeledes ses som et udtryk for, at 
der er en forskel på indforståede og udenforståendes forhold til rapmusik og rapflow. 
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ses samme skelnen mellem en ny og en gammel stil. Fx betegner DGP i et interview MC Einar og 

RBC for at benytte ”old school-hip hop partyrim” (Nielsen: 15.05.1998 Be)
67

. I sammenhæng med 

Carlsens og Christensens karakteristik af det gamle rapflow, er det interessant at se, hvorledes 

Nikolaj Peyk opfatter et gyldigt rapflow. Peyk udtaler: ”Det [dvs. rapflowet] skal virke rytmisk og 

passe på fire fjerdedele, ellers lyder det forkert i mine ører…” (Nielsen: 21.10.1989 I). Nikolaj 

Peyk tilhører den første generation indenfor dansk rapmusik, og interviewet er lavet i anledning af 

udgivelsen af MC Einars debutplade Den Nye Stil. Peyks understregning af, at rappen skal ”passe 

på fire fjerde dele”, kan tolkes sådan, at Peyks periodefornemmelse er relativ enkel sammenlignet 

med rap fra anden og tredje generation. Denne anskuelse støttes af nedenstående analyse af et MC 

Einar rapflow, og man finder her formentlig en af årsagerne til, at dette rapflow i dag ofte opfattes 

som stivbenet. Ni år senere beskriver Nikolaj Peyk, hvordan han eksperimenterer med rapflowet i 

Østkyst Hustlers, og hvorledes han ” …lægge[r] rimene på tre, skifte[r] til fire og tilbage igen” 

(Kastrup: 20.11.1998 Be). Citatet er et tydeligt tegn på, at Peyk ikke har fjernet sig afgørende fra 

de musikalske principper i old school-rap, idet han overvejende lader rimene falde på de betonede 

områder - og altså ”falder tungt på beatet” (jævnfør ovenstående). Man ser da også, hvorledes 

Østkyst Hustlers ofte sammenlignes med MC Einar i vendinger som; ”ol’ school-rap a la MC 

Einar” (Rix: 30.09.1998 A)
68

.  

 

Generelt anvendes ord som ”flydende”, ”glidende” eller ”flyvende”  i forsøget på at beskrive det 

nye rapflow (se fx Rasmussen: november 1994 G, Carlsen: 05.06.1997 P og Nielsen: 11.12.2000 

Be). Ordet ”flydende” er en pendant til det amerikanske ord ”flow”. På dansk anvendes også ordet 

rapflow, dog er dette oftest tilfældet for deltagere i hip hop-miljøet (se fx Rasmussen: juli 1995a 

G, Lihme: 1994 Pr, Pedersen: 28.04.1998 JP). I bilag 6 undersøges det, hvorledes det nye rapflow i 

øvrigt beskrives af rapskribenter og rapmusikere. Her konkluderes, at der ofte lægges vægt på 

følgende forhold: 1) Taktslaget betones ikke så markant, som i det gamle rapflow. 2) Der indgår 

større rytmisk variation. 3) Multirim og multiple rim anvendes ofte. 4) Der rappes hurtigere. 

Denne beskrivelse er således på afgørende områder sammenfaldende med Krims’ beskrivelse af de 

effusive stilarter.  

 

Det fremgår af ovenstående, at beskrivelsen i den danske presse af et nyt og et gammelt rapflow 

(new school og old school) svarer til Krims’ karakteristik og systematisering af rap, hvor den 

ældre sungne stil modsvares af de nyere effusive stilarter. I nedenstående ses yderligere eksempler 

på, hvorledes der i den danske presse skelnes mellem tale-effusive og perkussion-effusive 

elementer i beskrivelsen af rapflows.   

 

 

                                                        
67 Denne sammenkædning mellem ”partyrim” og ”old school rap” er interessant, idet DGP her bekræfter Krims’ genrersystem, hvor 
den ukomplekse sungne stil forbindes med genren partyrap (se bilag 1) 
68 Isoleret kan Peyks udtalelser om rapflow tolkes på mangfoldige måder, og der må henvises til de nedenstående analytiske 
eksemplifikationer for yderligere dokumentation.  
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4.2.2 Det perkussion-effusive og det tale-effusive rapflow 

I 1996 skriver Per Reinholdt Nielsen om Jokeren i en anmeldelse af Mod Rov: ”I forhold til de 

sædvanligt stødvist indsatte pointer i dansk rap har Joker Mumle en særligt bevægelig stil, som 

man kender den hos eksempelvis Snoop Doggy Dogg, og med sine anderledes accentueringer 

snakker han rytme i sproget…” (Nielsen: december 1996 G). Senere i samme anmeldelse omtales 

Jokerens rap i et omkvæd på følgende måde: ”[den] fornemt synkoperede rytmesnak i omkvædet” 

(ibid.). Det ses, hvorledes Nielsen bruger udtrykket ”at snakke” i stedet for ”at rappe”, og således 

anvender vendinger, som minder om Krims’ beskrivelse af den tale-effusive stilart. Med 

”anderledes accentueringer” og  ”synkoperede rytmesnak” berører Nielsen et element, som ifølge 

Krims er karakteristisk for både den tale- og den perkussion-effusive stilart. Det drejer sig om den 

ovenfor anførte tendens ”to spill over the rhythmic boundaries of the meter….” (Krims 2000: 50). 

Da Nielsen således både bemærker de effusive rytmer og Jokerens ”snakken”, minder 

karakteristikken af Jokerens rap i sin helhed om Adam Krims’ beskrivelse af den tale-effusive 

stilart. 

 

I sammenhæng med udgivelsen af Den Anden Verden beskriver Ralf Christensen Clemens’ rap på 

følgende måde: ”Hug-hug-huggende over de rytmiske pukkelpister, smældende med 

stemmebåndet, bjæffende eller to tredjedele rappende/en tredjedel syngende, kædende ord på ord. 

Clemens fritflydende prosa leveres med krop…” (Christensen: 25.02.1999 I). Kim Skotte 

anvender et lignende sprogbrug, idet han betegner Clemens’ rap med ordene ”konstant huggende 

rytmiske rim” (Skotte: 25.02.1999 P). Formuleringer som  ”hug-hug-huggende”,  ”smældende med 

stemmebåndet”, ”bjæffende” og  ”leveres med krop” minder om Krims’ beskrivelse af et 

perkussion-effusivt rapflow. At Clemens ifølge Christensen ”kæder ord på ord” henviser 

formentlig til Clemens tendens til at bryde kuplet formen, hvilket ligeledes falder ind under Krims’ 

beskrivelse af et perkussion-effusivt rapflow.
69

  

 

Clemens’ rap karakteriseres ofte som værende ”aggressiv” og ”hårdtslående” (fx Inc.: 1999). 

Ligeledes gøres der blandt rapskribenter ivrig brug af Clemens selvproklamerede tilnavn ”den 

lyriske ni millimeter” (fx Christensen: 25.02.1999 I) som er betegnelsen for et skydevåben, og 

derfor generelt associerer kraft, præcision, fart, vold osv. Der lægges derved vægt på henholdsvis 

et perkusivt og et aggressivt element. I anmeldelser af Jokerens rap lægges der derimod vægt på, at 

hans rap er ”overlegen” (fx Nielsen: december 1996 G). Et lignende ordvalg benyttes om 

amerikanske rappere, der ligesom Jokeren praktiserer den tale-effusive stilart. Fx omtales 2 Pac’s 

rap som et ”køligt rapflow” (Rasmussen: juli 1995b G), Snoop Doggy Doogs vokal betegnes som 

en ”køligt tilbagelænet rapstemme” (Nielsen: 11.10.2000 Be), og Gurus rap karakteriseres som 

”tøris-rygende” (List: 06.04.1998 Be). Ice Cube anvender perkussive elementer i sit rapflow og 

karakteriseres - på linje med Clemens - ofte som en hårdtslående, aggressiv og ”hardcore” rapper. 

                                                        
69 I følge Krims kan den perkussion-effusive stilart generelt anskues som en mellemting mellem de to øvrige stilarter (se 
ovenstående). Dette angår graden af komplekse, irregulære og polyrytmiske strukturer, samt virtuose multirim osv. Det skal 
understreges, at Clemens ikke falder ind under et sådant mønster. Clemens brug af komplekse og virtuose rytmiske struktur og 
rimstillinger er mindst ligeså tydelig som hos eksempelvis Jokeren, hvilket ses af analysen i nærværende kapitel 
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Til gengæld ses det, hvorledes en typisk perkussion-effusiv rapper som B-Real fra Cypress Hill 

generelt ikke opfattes som aggressiv. Ovenstående sammenhænge mellem de to effusive stilarter 

og de skitserede konotationer er dog relevante og vil senere blive diskuteret.   

 

4.2.3 Lokale dialekter 

Ofte ses det, at den enkelte rappers lokale dialekt kommenteres. I en anmeldelsen af RBC og deres 

debutplade Opråb! Til Det Danske Folk pointerer Henrik List at  ”..de fem ”rapmusketerer” fra 

Ama’r rapper på umiskendelig amagerkansk” (List 1989 MM). Ligeledes understreges det, 

hvorledes Per Vers fra Sund Fornuft rapper med ”lokal accent”, dvs. jysk/århusiansk accent (fx 

Pedersen 15.07.1997 JP). Ofte kædes den lokale dialekt samme med rapgenrens centrale værdier 

som lokal autenticitet, erkendelse af ens eget ophav, trofasthed overfor sine rødder osv. Denne 

tankegang ses tydeligst formuleret i hip hop-miljøet. Fx udtrykker Michael C.U.P. Rasmussen 

denne postulerede sammenhæng mellem dialekt, rødder og autenticitet. Han skriver i en 

anmeldelse af L:Ron:Haralds Pornogangster: ”Harald…..rapper på ægte Sønderjysk, hvilket jeg 

synes er alt for cool. Jeg håber, at det er begyndelsen til, at diverse rappere fra forskellige 

landsdele kan finde deres rødder og bruge den accent deres bedste forældre engang talte med.” 

(Rasmussen: december 1998 G).  

 

4.3 Eksempler på rapflow i dansk rapmusik 
I det følgende analyseres fire eksempler på rapflow fra dansk rapmusik. I denne sammenhæng 

benyttes det udvidede notationssystem, som er beskrevet i afsnit 4.1.2. I de to første eksempler 

tages udgangspunkt i to rapgrupper fra dansk rapmusiks første generation – MC Einar og Østkyst 

Hustlers. I de to efterfølgende eksempler tages udgangspunkt i rapnavne fra dansk rapmusiks 

anden generation – DGP og Clemens. Som nævnt i kapitel 2 har Clemens dog det ene ben plantet i 

tredje generation.  
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4.3.1 Eksempel 1: MC Einar (cd-eksempel 4) 

MC Einar: Provokerer, onanerer, fra: Den nye stil  (1988). Rapper: MC Einar 

Tempo: 86. Tonart: A-pentaton. Recitationstone
70

: a 

 

1xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx4xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx         

1xxxxx2xxxxx3xxxxx4xxxxx1xxxxx2xxxxx3xxxxx4xxxxx1xxxxx2xxxxx3xxxxx4xxxxx1xxxxx2xxxxx3xxxxx4xxxxx 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   
 

XIIxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXIIxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXIIxxxxxxxxxxxxxxxXIIxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

XIIxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXIIxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXIIxxxxxxxxxxxxxxxXIIxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

XIIxxxxxxxxxxxxxxxXIIxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXIIxxxxxxxxxxxxxxxXIIxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

XIIxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXIIxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXIIxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXIIxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

 

Tekst: 

Jeg provo- 

kerer, onanerer, ryger masser af hash, jeg drikker 

køkkensprit og sumper, sniffer lightergas, jeg’ på 

bistandshjælp og jeg går over for rødt, jeg har 

været psykopat lige siden jeg blev født  

 

Man ser her et tydeligt eksempel på regelrette kuplet-grupperinger og sunget stil. De to verspar er 

forbundet med rim, således at hash rimer på gas (markeret med et rødt kryds) og rødt rimer på født 

(markeret med et blåt kryds). Alle disse rim er placeret umiddelbart før det fjerde taktslag, bortset 

fra født, som fungerer som afslutning på en firetaktsperiode og er placeret direkte på det fjerde 

taktslag. Rimene er efterfulgt af en kort cæsur, hvorefter optakten til den næste verslinje indledes. 

På et syntaktisk niveau repræsenterer rimene en afslutning på et tekstled, hvilket - i sammenspil 

med den omtalte cæsur - medfører en kadence i hver takt. De fire optakter er næsten identiske og 

skaber en høj grad af rytmisk repetition.  

 

I hver takt betones fire stavelser. Oftest betones selve taktslagene, men fire steder ses dog en 

betoning umiddelbart før taktslaget. Man ser altså, hvorledes rappen fungerer som en konfirmation 

af den underliggende puls og rytmik, hvilket medfører en høj grad af stabilitet. I anden og fjerde 

verslinje ses en nedadgående tonisk bevægelser og i tredje verslinje ses en opadgående bevægelse. 

Den opadgående toniske bevægelse besvares således konsekvent af en nedadgående, hvilket 

etablerer en multiplikativ struktur med firetaktsperioden som omdrejningspunkt.  

 

I første verslinje ses to indrim – provokerer og onanerer (markeret med grøn og lilla). Indrim er 

typiske for MC Einars tekster og ses almindeligvis en enkel gang i en firetaktsperiode. Det skal 

understreges, at MC Einar næsten aldrig afviger fra de regelrette kuplet-grupperinger. Således 

                                                        
70 I nærværende opgave henviser termen ”recitationstone” til den tone der oftest rappes på i et givent rapforløb. 
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fortsætter dette nummer med verspar forbundet af maskuline og feminine enderim – fx hørt-kørt, 

mikrofon-no’en, væk-knæk, hierarki-ka’ li’ osv. 

 

4.3.2 Eksempel 2: Østkyst Hustlers (cd-eksempel 5) 

Østkyst Hustlers: Fuck’d op, fra: Så hold dog kæft (1998). Rapper: Jazzy H 

Tempo: 88. Tonart: A-mol-blues. Recitationstone: c 

 

1xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx4xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx         

1xxxxx2xxxxx3xxxxx4xxxxx1xxxxx2xxxxx3xxxxx4xxxxx1xxxxx2xxxxx3xxxxx4xxxxx1xxxxx2xxxxx3xxxxx4xxxxx 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   
 

XIIxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXIIxxxxxxxxxxxxxxxXIIxxxxxxxxxXIIxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

XIIxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXIIxxxxxxxxxxxxxxxXIIxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXIIxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

XIIxxxxxxxxxxxxxxxXIIxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXIIxxxxxxxxxxxxxxxXIIxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

XIIxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXIIxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXIIxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxIx[[xxxxxxxxxxxxxx]xxxII

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Tekst: 

…og jeg syn’s 

stadig du er lækker og de andre mænd de gi’r sgu 

ingen komplimenter ud’n at vil ha’ nog’t igen, men du kan 

gør’ hva’ du vil, for jeg må væk fra det pis, jeg’ sgu for 

gammel til det skrammel så vi ses [Bossy Bo fortsætter: Det’ lidt for…]  

 

Igen ses et eksempel på regelrette kuplet-grupperinger. De to verspar er forbundet, således at 

mænd rimer på igen (markeret med et rødt kryds), og pis rimer på ses (markeret med et blåt kryds). 

I modsætning til eksempel 1 ses det, hvorledes rimene er placeret på forskellige steder. Således er 

rimene placeret på henholdsvis 3:3, 4:1, 3:4 og 3:1
71

. Disse rim er dog placeret i anden halvdel af 

takten, hvilket tyder på en afrunding af verslinjerne. En sådan afrunding ses i tredje og fjerde linje. 

I første linje er mænd efterfulgt af en cæsur, hvilket antyder en kadence, men på et syntaktisk 

niveau repræsenterer mænd ikke en afslutning på et tekstled. Verslinjen virker derfor uafsluttet. I 

anden linje afsluttes dette tekstled af ordet igen, som dog ikke efterfølges af nogen cæsur. Denne 

verslinje fungerer derfor ligeledes ikke kadencerende. Alle optakter er placeret på de tre sidste 

sekstendedele, hvilket er med til at etablere et rytmisk repetivt mønster.  

 

I takt et, to og tre betones fire stavelser. I fjerde takt brydes strukturen og kun tre stavelser betones, 

hvilket kan ses i sammenhæng med den relativt lange cæsur på tredje og fjerde taktslag. Oftest 

betones selve taktslagene. I lighed med eksempel 1 ses det altså, hvorledes rappen fungerer som en 

konfirmation af den underliggende rytme og puls. I første, tredje og fjerde verslinje ses en 

                                                        
71 Med benævnelsen 3:3 henvises der til den tredje sekstendedel i perioden mellem tredje og fjerde taktslag – samme logik gør sig 
gældende i forbindelse med benævnelserne 4:1, 3:4 og 3:1. 
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nedadgående tonisk bevægelse. Her brydes der med den stringente multiplikative struktur, som 

man ser i eksempel 1, og versparene fremstår således mindre sammenkoblet.   

 

I sidste verslinje ses et indrim – gammel og skrammel (markeret med grøn og lilla). Kupletformen 

er dog den typiske rimstruktur for Østkyst Hustlers, og rapflowet i dette nummer består således af 

verspar forbundet af enderim som: meget-vared’, stop’-fuck’d op, vej’n-stjernetegn osv. 

 

Dette rapflow er tydeligvis baseret på en sunget stil. Som ovenstående har vist, er Jazzy H’s rap 

dog knap så regelret, som MC Einars, hvilket eventuelt kan ses parallelt med Peyks ønske om at 

eksperimentere med rapflowet (se afsnit 4.2.1).    

 

4.3.3 Eksempel 3: Den Gale Pose (cd-eksempel 6) 

Den Gale Pose: Flere Ho’s, fra: Flere Ho’s (1996). Rapper: Jokeren 

Tempo: knap 80. Tonart: Gis (grundtone). Recitationstone: gis (omkring ”..nej, jeg vil hel’re drikke sjusser jeg har 

set flere..” er tonen nærmere fis) 

 

Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx4xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx         

1xxxxx2xxxxx3xxxxx4xxxxx1xxxxx2xxxxx3xxxxx4xxxxx1xxxxx2xxxxx3xxxxx4xxxxx1xxxxx2xxxxx3xxxxx4 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

x                                                                                                                                                                                 

XxxxxxxxxxxxxxxxIIxxxxxxXIIxxxxxxxxxxxxxxxXIIxxxxxxxxxxIIxxxXxxxxxxxxxxxXIIxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
                                                                                                                                                                                

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXIIxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXIIxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXIIxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

XIIxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

x 
                                                                                                                                                                                      

XIIxxxxxxxxxXIIxxxxxxxxxXIIxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXIIxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

x 

 

Tekst: 

…for når jeg 

brrr, stikker den ind, aha, stikker den, 

trækker den tilbage og du slikker den, du 

tigger, men nej jeg vil hel’re drikke sjuser, jeg har 

set flere kusser end sloggi-trusser, men…  

 

Jokerens rap bryder afgørende med kupletformen og principperne i den sungne stil. Den første 

rimstruktur, der etableres introduceres med ordene stikker den (i skemaet markeret med grøn-blå-

rød), som rappes to gange i første verslinje og efterfølges af slikker den og tigger men i slutningen 

af anden linje og starten af tredje. Herefter placeres ordet sjuser (i skemaet markeret med lilla-blå), 

således at stavelsen ”-ser” (blå) er anbragt på samme sted som ”-ker” (blå) i de to foregående 

verslinjer. I sidste verslinje finder man to ord, som rimer på sjuser (lilla-blå), men i en sådan 

sammenhæng at de er efterfulgt af end og men (rød) – dvs. kusser end og trusser men. På denne 
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måde er periodens sidste rim (lilla-blå-rød) en kombination af de indledende rim (grøn-blå-rød) og 

de midterste rim (lilla-blå).  

 

Det dominerende rim
72

 er således på tre stavelser og svarer til farvekombinationen grøn-blå-rød og 

lilla-blå-rød. Som det ses af ovenstående, er disse rim placeret seks steder i denne firetakters 

periode. Tre rim er placeret i afslutningen af verslinjerne, og tre rim er placeret i første del af 

verslinjerne. I den sungne stil fungerer verslinjers enderim som en stabiliserende faktor, således at 

musikalske perioder og syntaks er klart defineret. I dette eksempel finder man ikke sådanne klart 

definerede perioder. Primært skyldes dette tilstedeværelsen af det dominerende rim i begyndelsen 

af verslinjerne. Hermed er det uklart, hvilke rim, der repræsenterer en afslutning, og dermed 

hvornår der kadenceres. Rimet i slutningen af første linje (stikker den) er efterfulgt af en længere 

cæsur og på et syntaktisk niveau er perioden relativt afrundet. Rimet er dog placeret relativt sent 

og efterfølges af en cæsur på det første taktslag, som sjældent ses i en sunget stil
73

. Rimet i 

afslutningen af anden linje er ikke efterfulgt af nogen cæsur, men efterfølges derimod af endnu et 

rim i starten af tredje linje. Dette rim er efterfulgt af en cæsur, hvilket antyder en afrunding af 

perioden. Til gengæld indgår det foregående rim i højere grad i en syntaktisk afslutning, end dette 

rim, som på ingen måde har afsluttende karakter – ”tigger, men…”. Rimet i første del af fjerde 

linje er efterfulgt af en længere cæsur, og periodens sidste rim er tilsvarende efterfulgt af en cæsur. 

På et syntaktisk niveau repræsenterer disse rim dog ingen afslutning.  

 

Det dominerende rim er konsekvent udført som en nedadgående melodisk bevægelse. Dvs. at de to 

første stavelser rappes på omtrent same tone, mens den sidste stavelse rappes på en lavere tone. 

Samtidig er den første stavelse konsekvent betonet. På denne måde fungerer dette rim som et 

gennemgående melodisk og rytmisk motiv. Bortset fra tre steder befinder betoningerne sig på 

taktslagene, hvilket er en stabiliserende faktor i dette rapflow. Der er dog en stor forskel på 

betoningerne i dette eksempel og betoningerne i de foregående to eksempler. Der så man, 

hvorledes de betonede maskuline enderim var efterfulgt af en cæsur. I dette rapforløb er 

betoningen i det dominerende rim konsekvent efterfulgt af rimets to øvrige stavelser, og 

betoningen er således ikke efterfulgt af en cæsur. Isoleret set er selve rimets afsluttende karakter 

derfor begrænset.  

 

Som det fremgår af ovenstående, er et gennemgående træk ved Jokerens rapflow, at der meget 

sjældent optræder kadencer. Rappen er i konstant bevægelse. Her ses formentlig en væsentlig 

årsag til, at ordet ”flydende” ofte anvendes om en sådan type rap. 

 

 

 

                                                        
72 Et rim, som er kvantitativt dominerende i et givent rapforløb, betegnes i nærværende opgave som et ”dominerende rim” .  
73 Dette forhold medfører, at første verslinjen kan opleves som en forrykket udgave af en ”regelret” verslinje. Dvs., at hvis man 
fjerner Jokerens ”brrrr” og rykker teksten på de følgende fire taktslag et taktslag frem, vil både rimet og den efterfølgende cæsur 
være placeret på et sted, som ligger indenfor den sungne stils principper. 
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4.3.4 Eksempel 4: Clemens (cd-eksempel 7) 

Clemens: Den anden verden, fra: Den anden verden (1999). Rapper: Clemens 

Tempo: 80. Toneart: mellem Cis-mol og D-mol. Recitationstone: Mellem cis1 og d1 

 

Eksempel 4.a  

1xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx4xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx         

1xxxxx2xxxxx3xxxxx4xxxxx1xxxxx2xxxxx3xxxxx4xxxxx1xxxxx2xxxxx3xxxxx4xxxxx1xxxxx2xxxxx3xxxxx4xxxxx 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   
 

XIIxxxxxxxxxXIIxxxxxxxxxXIIxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXIIxxxxxxxxxxxxx 
_________  3  _________xxxxxxxxx_________  6  _________xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_________  3  _________xxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxXIIxxxxxxxxxxxxxXIIxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXIIxxxxxxxxxxxxx 
_________  6  _________xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_________  3  _________xxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxXIIxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXIIxxxxxx 
_________  12  _______________xxxxxxxxxxxxxxxxx_____ 3 ____xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx _________  3  _________xxxxxxxx    

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXIIxxxxxXIIxxxxxx 
 

Xx 

 

 

Eksempel 4.b Her suppleres ovenstående eksempel med informationer om centrale melodiske bevægelser.  

1xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx4xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx         

1xxxxx2xxxxx3xxxxx4xxxxx1xxxxx2xxxxx3xxxxx4xxxxx1xxxxx2xxxxx3xxxxx4xxxxx1xxxxx2xxxxx3xxxxx4xxxxx 

________________________________________________________________________________________________ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   
 

XIIxxxxxxxxxXIIxxxxxxxxxXIIxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXIIxxxxxxxxxxxxx 
_________  3  _________xxxxxxxxx_________  6  _________xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_________  3  _________xxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxXIIxxxxxxxxxxxxxXIIxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXIIxxxxxxxxxxxxx 
_________  6  _________xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_________  3  _________xxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxXIIxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXIIxxxxxx 
_________  12  _______________xxxxxxxxxxxxxxxxx_____ 3 ____xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx _________  3  _________xxxxxxxx    

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXIIxxxxxXIIxxxxxx 
 

Xx 

 

Tekst: 

Jo 

mer jeg indser, des mindre gi’r det mening; 

skovbrand, tøndedumpning, forurening, 

biludstødning, industriaffald, giftig kunstgødning, 

store dele af det vi spilder symboliseres med et dødninge- 

ho’d   

 

Det dominerende rim i dette eksempel er multirimet ”-ning”, der ses i følgende kombinationer – 

mening, tøndedumpning, forurening, biludstødning, kunstgødning og dødningeho’d. I de sidste tre 

tilfælde er rimet udvidet med en enkel stavelse, og det implicerer således to stavelser, som svarer 

til farvekombinationen grøn-rød – dvs. biludstødning, kunstgødning og dødningeho’d. I første linje 

fungerer lyden [e] som rim og er derfor ligeledes markeret med rød i skemaet – dvs. ”jo mer jeg 

indser, des mindre gi’r det mening”. Syntaktisk er teksten udformet som en opremsning, hvilket 

resulterer i, at det dominerende rim på intet tidspunkt markerer en afslutning på et tekstled. Det 
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tætteste Clemens kommer en sådan afrunding er i første linje, hvor ”mening” er placeret 

umiddelbart før opremsningen.  

 

På linje med Jokerens rapflow fungerer det dominerende rim her som et gennemgående melodisk 

og rytmisk motiv. Her ses blot en opadgående melodisk vending i modsætning til en nedadgående. 

På samme måde betones rimets sidste stavelse i modsætning til den første. Rytmisk indgår ”-ning” 

som skiftevis anden og tredje led i ottenedelstrioler
74

. Dette resulterer i, at stavelsen ”-ning” 

hverken falder på en sekstendedel eller i nærheden af et taktslag (bortset fra (me)ning i første linje, 

der er placeret på 4:2). Denne struktur har to afgørende konsekvenser. For det første er der ingen 

deciderede kadencer, idet de dominerende rim bevæger sig melodisk opad og således er åbne i sin 

karakter. For det andet optræder betoningerne på steder, der i høj grad går på tværs af den 

underliggende puls. 

 

I sidste linje høres ordet dødningeho’d som sætter punktum for denne periode og samtidig indleder 

en ny, hvor ho’d  repræsenterer det nye dominerende rim. Dette rim dominerer de næste seks 

takter med ordene sod, blod’t, gro’t, mod’, livsmod, god’, bod, rod og metod’. I den syvende takt 

afsluttes dette rimforløb med ho’d, hvorefter tunger, unger, under og hunger præger rapflowet i to 

takter. Herefter ser det dominerende rim således ud i de næste to takter; gad’, blodbad, skad’ og 

efterlad’. Det ses, at  periodernes varighed varierer og ikke begrænses til et firetaktsforløb. Således 

er rapflowet langt mere additivt i sin karakter, end man ser det i den sungne stil, hvor perioderne 

formes i faste mønstre.  

 

4.3.5 Perkussion-effusive og tale-effusive rapflow  

Ovenstående analyser har vist, hvorledes MC Einar og Østkyst Hustlers anvender en sunget stil, og 

hvordan Den Gale Pose og Clemens anvender et relativt effusivt rapflow. Forskellen mellem 

Clemens og Jokerens rapflow kan bl.a. findes ved at inddrage Krims’ terminologi angående de 

effusive stilarter. Som før nævnt kan de anvendte skemaer isoleret set ikke bruges til at redegøre 

for forskellen mellem et perkussion-effusivt og et tale-effusivt rapflow. Ved at fokusere på 

betoninger og deres placering kan man dog indkredse et element, som antyder, at Clemens 

anvender et perkussion-effusivt flow. Her tænkes der primært på betoningerne, der går på tværs af 

den underliggende puls. En sådan type betoning er indbefattet i Adam Krims’ definition af den 

perkussion-effusive stilart (se afsnit 4.1.1). Til gengæld ses det, hvorledes Clemens forholder sig 

meget frit til den underliggende puls, hvilket er et element, som indgår i Krims’ definition af den 

tale-effusive stilart
75

. I ovenstående eksempel falder Jokerens betoninger i de fleste tilfælde på 

taktslaget. Man finder dog også andre typer af betoninger. I første linje betones fx 2:4 og 3:3. I 

denne linje ses også, hvorledes Jokeren anvender stemmen perkusivt. Dette er tilfældet, når han 

                                                        
74 Dette rapflow er ikke af en karakter, der gør det muligt at afbilde præcist via notationssystemmet, idet graden af rapflowets 
metriske forankring varierer. De skematiserede trioler er derfor ikke at betragte som en fuldstændig affotografering af den rytmiske 
struktur. 
75 Denne rytmiske frihed ses fx i fjerde linje. 
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rapper ”Brrrr” og ”Aha” (jævnfør eventuelt Tricia Roses beskrivelse af de perkussive elementer i 

bilag 7).    

 

På trods af ovenstående vil jeg overvejende betegne Clemens rap som værende perkussion-effusiv 

og Jokerens rap som værende tale-effusiv. Dette hænger sammen med artikulation og klangfarve – 

dvs. det som skemaet ikke kan vise. Clemens rapper forholdsvist kraftigt og i et relativt højt 

toneleje. Han bruger meget energi, hvilket bl.a. betyder, at han i sangteknisk forstand bruger 

kroppen. Når han eksempelvis betoner offbeats, tilnærmes rappen en form for råb. Disse råb er i 

ovenstående eksempel udført i et relativt højt toneleje. Eksempelvis rappes ”ning”-rimet 

konsekvent omkring tonen f1. For en mand skal der generelt meget energi til at ramme tonen f1 i 

fuldregister, og en sådan energiudladning ses altså hos Clemens. 

 

Jokeren rapper i ovenstående eksempel omkring tonen gis (lille oktav) og bevæger sig altså i et 

betydeligt lavere toneleje end Clemens. Der rappes relativt afdæmpet, og kroppen bruges langt 

mindre, end man ser det hos Clemens. Jokerens artikulation minder således om en artikulation, 

som anvendes ved almindelig tale. Dette giver et mere afslappet musikalsk udtryk. I ovenstående 

eksempel ses et sådant udtryk forstærket af Jokerens tendens til at rappe lidt forsinket på taktslaget 

- fx på ”men” på taktslag fire i fjerde linje. På albummet Sådan Er Reglerne ses et andet udmærket 

eksempel på, hvorfor Jokerens rapflow kan karakteriseres som tale-effusiv (cd-eksempel 8). Her 

hører man Jokeren i afslappet samtale, hvorefter han gradvist slår over i en rap udført a cappella 

(DGP 1998: Rygter). Ved overgangen til rappen sker der følgende: (1) tonelejet hæves, (2) større 

melodiske udsving benyttes, (3) puls og rytme inkorporeres periodevist (man for dog aldrig 

fornemmelse af en fast puls), og (4) der artikuleres mere distinkt. På trods af ovenstående forskelle 

mellem Jokerens talestemme og Jokerens rapstemme vidner denne rap i højere grad om de store 

ligheder, der er til stede. Jokeren viser, hvor uproblematisk det lader sig gøre at veksle mellem rap 

og tale. Til sammenligning kan man forestille sig Clemens udføre en lignende bevægelse fra 

almindelig tale til et typisk Clemens-rapflow. Dette ville kræve en længere eller mere brat 

overgang.       

 

4.4 Kendetegn ved dansk rapflow 
I 1994 skriver den retorik-uddannede Merete Onsberg en artikel om dansk rap, hvor hun forsøger 

at påvise, hvorledes dansk rapflow er forbundet med en essentiel tysk/nordisk metrisk form kaldet 

knittelverset. Onsberg sammenligner MC Einars rapflow med knittelverset, og det konkluderes, at 

”..de danske rappere i den frie knittel er på god dansk jord” (Onsberg 1994: 70). Fællestrækkene 

ved MC Einars rap og denne form udgøres primært af (1) parvist rimene verslinjer og (2) fire 

betonede stavelser i hver linje. Disse elementer er ligeledes typiske for en sunget stil (se afsnit 

4.1.1), hvilket er hovedproblemet ved Onsbergs argumentation. Således ses utallige amerikanske 

rappere, der ligeledes benytter sig af parvist rimene verslinjer, og som betoner fire stavelser i hver 

verslinje. De anførte kendetegn kan derfor ikke umiddelbart anvendes til at påvise et specifikt 

dansk element i dansk rapflow.   
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Det er oplagt, at det danske sprog er afgørende for karakteren af dansk rapflow. Det har dog i 

nærværende opgave ikke været muligt at udlede bestemte strukturer eller lignende, der adskiller 

dansk rapflow fra amerikansk. Til gengæld ses, hvorledes der i 90’erne er relativt mange danske 

rappere, der benytter sig af en sunget stil. Disse rappere tilhører fortrinsvist første generation af 

danske rapmusikere, men omfatter også en kunstner som L:Ron:Harald. I midten af 90’eren ses, 

hvordan de mest sælgende danske rapmusikere i Danmark (til dato)  - Humleridderne og Østkyst 

Hustlers – er udøvere af en sunget stil. Til sammenligning kan nævnes store amerikanske navne fra 

denne periode som fx Snoop Doggy Dogg, Ice Cube og 2Pac, der i langt højere grad anvender tale- 

og perkussion-effusive teknikker. I dansk presse og i det danske rapmiljø ses flere synspunkter på 

dette forhold: (1) Kommerciel dansk rapmusik befinder sig i midten af 90’erne på et tidligere 

udviklingstrin end kommerciel amerikansk rapmusik. Således er dansk rapmusik at betragte som 

en forsinket import fra USA. En sådan argumentation ser man eksempelvis præsenteret i 

interviewet med Nicolas Kvaran fra DGP (Nielsen 15.05.1998 Be) (se kapitel 3). (2) Den sungne 

stil er en indikation på en europæisk monorytmisk æstetik i modsætning til de effusive stilarter, 

som er en indikation på en polyrytmisk ”sort” æstetik. Således kan rytmisk repetition, 

multiplikative rytmiske forløb, betoning af takslag osv. betragtes som et ”hvidt” musikalsk 

element. En sådan tankegang ses fx i forbindelse med hollandsk rap, hvor hollandske rapmusikere 

og rapfans ofte betegner den sungne stil som ”hvid” (Krims 2000: 170, 175). I Danmark ses 

lignende diskussioner. Eksempelvis er Østkyst Hustlers ofte kritiseret for at lyde ”hvide” (se fx 

Ralf Christensen: 29.09.1998 I). Nikolaj Peyk (fra Østkyst Hustlers) kommenterer en sådan kritik 

på følgende måde: ”Hvorfor skal man lyde sort, når man ikke er det? Folk spørger os, hvorfor vi 

ikke er funky. Hvorfor skulle vi være det? Musikken svinger så meget som vi har lyst til, at den 

skal svinge. Beastie Boys svinger heller ikke” (Pedersen: 29.09.1996 JP). Peyk udtrykker her et 

ønske om at være tro mod sin egen musikkultur og sammenligner i denne sammenhæng Østkyst 

Hustlers med en anden rapgruppe bestående af hvide medlemmer, som også anvender en sunget 

stil – dvs. Beastie Boys. Det ses således, hvordan forestillingen om en rytmisk mere kompleks og 

svingende ”sort” musikkultur i modsætning til en mindre svingende ”hvid” musikkultur i høj grad 

eksisterer og øjensynligt gør sig gældende i forbindelse med Peyks kompositoriske virke. Således 

kan Østkyst Hustler, Humleridderne og L:Ron:Haralds sungne rapflow ses som et udtryk for, at 

sådanne musikere forholder sig til en ”hvid” musikalsk tradition. Jokerens og Clemens’ skitserede 

rapflow er dog bevis på, at kompleks rytmik, virtuose rimstillinger, additiv struktur, begrænset 

metrisk forankring osv. på ingen måde er forbeholdt sorte rappere. Størstedelen af anden og tredje 

generation af danske rappere er dokumentation for det samme.  

 

Jeg mener at hovedårsagen til, at den sungne stil er så markant i 90’erne, er den danske rapscenes 

position som periferi i forhold til amerikansk rapmusik. Hermed foregår en påvirkning fra centrum 

(den amerikanske rapscene) til periferi (den danske rapscene), hvilket medfører, at den danske 

rapmusik på visse områder og i en vis udstrækning befinder sig på et tidligere udviklingstrin end 

amerikansk rapmusik. Dette er primært gældende for første generation i dansk rapmusik. Her er 
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der altså tale om en synsvinkel, der er sammenfaldende med Nicolas Kvarans (se ovenstående). 

Jeg mener dog ligeledes, at forestillingen om en hvid musikkultur gør sig gældende i forbindelse 

med tilblivelsen af visse danske rapperes rapflow. Her er der dog ikke tale om, at disse 

rapmusikere hermed tager afstand fra den amerikanske rapmusik. Som det fremgik af kapitel 2 er 

det afgørende at være tro over for egne musikalske og kulturelle rødder i det amerikanske 

rapmiljø. Når danske rapmusikere anvender et sunget rapflow, kan det således ses som et udtryk 

for, at de lægger vægt på at være tro overfor egne ”hvide” rødder.  

 

4.5 Dansk rapflow og betydning 
 

4.5.1 Image og identitet 

Karakteren af rapflow er afgørende for det musikalske udtryk og rapmusikernes image og identitet. 

Således står Clemens rapflow i tæt forbindelse med det billede Clemens ofte tegner af sig selv via 

musik, tekst, pressefotos osv. I Clemens tekster ser man ofte en høj grad af aggressivitet (se 

eventuelt bilag 5). Ligeledes ses en grad af vanvid, hvilket eksempelvis fremgår af Transfusionen 

(Clemens: 1999), hvor Clemens i refrænet rapper: ”En al for syg klod’ ga’ mig et sygt ho’d” og 

nummeret Blod, Spyt og Sperm hvor der tilsvarende rappes: ”Jeg må være gået fra forstanden” 

(Clemens: 1999). I afsnit 4.3.4 og 4.3.5 fremgår det, hvorledes Clemens bruger stemmen til den 

yderste grænse, via et råbende, perkussion-effusivt og hårdtslående rapflow, som ikke er 

kontinuerligt metrisk forankret. Ud over at signalere vrede, giver et sådant rapflow et billede af en 

person, der er ude af kontrol og dermed eventuelt på graden af vanvid. På den anden side ses, 

hvorledes Clemens behersker denne vildskab, idet han altid vender sikkert tilbage til et metrisk 

forankret forløb og i øvrigt aldrig mister ”pusten”. I sidste ende tegnes derfor et billede af en 

rapper, der udlever sit vanvid og vrede, i et kontrolleret og kraftfuldt musikalsk udtryk. En sådan 

type rapflow medvirker til, at Clemens ofte opfattes som ”hårdtslående” og ”aggressiv” (se afsnit 

4.2). Clemens’ rapflow er almindelig i dansk rapmusiks tredje generation, hvor den tilsvarende ses 

i sammenhæng med aggressiv tekstindhold (fx G.Bach og Suspekt).  

 

Jokerens rapflow er i modsætning til Clemens’ relativt metrisk forankret og afslappet udført. 

Ligeledes er hans rap i højere grad placeret bag taktslaget (se afsnit 4.3.5). Jokeren anvender 

således langt mindre energi og kraft og bevæger sig aldrig på stemmens ydre grænser. Sådanne 

kendetegn er medvirkende til, at Jokerens rap ofte opfattes som ”overlegen” og ”kølig” (se afsnit 

4.2), hvilket er et billede af Jokeren, der bl.a. også tegnes i DGP’s tekstindhold. Her fremstår 

Jokeren generelt som en selvsikker trussetyv og livsnyder, der altid er i kontrol (se fx citatet fra 

Flere Ho’s i afsnit 4.3). På linje med ovenstående ses altså, hvordan Jokerens rapflow står i tæt 

forbindelse med rapmusikerens image og identitet.   

 

4.5.2 Sunget stil – traditioner og fortid 

Humleridderne tilhører dansk rapmusiks første generation og anvender generelt en sunget stil. I 

Hellere Se Dig Død (Humleridderne: 1997) ses et eksempel på, hvorledes et sådant type rapflow 
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kan indgår i skabelsen af betydninger (cd-eksempel 9). I rapteksten fortælles en historie, der forgår 

i vikingetiden/middelalderen og omhandler en jaloux ægtemand, der dræber konen og elskeren og 

efterfølgende må leve i flugt. Indholdsmæssigt ses dermed paralleller til danske folkeviser som fx 

Ebbe Skamelsøn. Dette tema forstærkes yderligere af referencer til elverpiger, troldfolk og aser, og 

nummeret fremstår dermed som en moderne udgave af gamle danske folkesagn. I folkemelodier 

ses ofte en versform, som lægger inden for definitionen af en kupletform (fx Ebbe Skamelsøn og 

Hr. Oluf han ridder). Da den sungne stil ligeledes er karakteriseret ved denne form, anvender 

Humleridderne altså her en versform, der er parallel med de oprindelige folkemelodier. Denne 

sammenhæng har afgørende betydning for etableringen af den folkemusikalske og tilbageskuende 

stemning. Man kan blot prøve at forestille sig Hellere Se Dig Død udført med Clemens’ effusive 

rapflow i stedet for Humleriddernes sungne stil. En sådan ommøblering ville formentlig medføre 

langt færre associationer i retning af sagn og folkemusik (for yderligere argumentation se det 

følgende afsnit). 

  

4.5.3 Effusiv stil – konkurrence og fremsyn  

Konkurrence mellem rappere er en væsentlig del af hip hop-kulturen (se eventuelt bilag 5). I et 

sådant konkurrencemiljø lægges der primært vægt på innovation og teknisk kunnen. Således 

handler det for den enkelte rapper om at demonstrere et yderst effusivt rapflow, hvor det 

eksempelvis handler om at rappe så hurtigt som muligt. I dansk rapmusik ser man derfor generelt, 

hvordan der år for år rappes hurtigere og hurtigere, inddrages flere og flere multirim osv. (se fx 

albummet med USO fra 2001). Der er dog stor forskel på, i hvor høj grad de forskellige danske 

rappere lægger vægt på konkurrenceelementet og fx deltager i de såkaldte ”rap-battles”
76

. Clemens 

er en af de rappere, der generelt deltager i mange arrangementer, hvor der battles. Dette fremgår 

meget tydeligt af Clemens’ rapflow, idet Clemens – i tråd med ovenstående eksempel – generelt 

anvender et yderst effusivt rapflow. Clemens rapflow signalerer således, at han er fremadskuende 

og på forkant med udviklingen. Hermed ses en væsentlig årsag til, at Clemens’ effusive rapflow 

ikke umiddelbart kan formidle en tilbageskuende stemning i stil med den stemning, der etableres i 

ovenstående eksempel med Humleridderne. 

 

4.5.4 Lokale kendetegn i rapflow 

Det er tidligere bemærket, hvordan danske rapmusikere anvender lokale dialekter til at skabe et 

specifikt lokalt/regionalt udtryk og stadfæste rapperes lokale ophav og identitet (fx hos 

El:Ron:Harald, Kongehuset, Sund Fornuft og RBC). Samtidig benyttes andre aspekter af rapflowet 

til at understrege lokale identiteter. Tydeligst ses dette hos El:Ron:Harald, der generelt tegner et 

billede af Sønderjylland, der er fyldt med villige malkepiger, hal-baller, Ceres Royal og 

småkriminelle gangstere. I denne sammenhæng benyttes et rapflow, der er yderst enkelt og stort 

set uden rytmisk variation – dvs. en ekstrem enkel udgave af den sungne stil. Dette er medvirkende 

til at stadfæste Haralds anti-intelektuelle image og simple levevis i det sønderjyske miljø. 

Eksempelvis fremgår dette image af følgende citat, hvor man også kan ane rapflowets enkle 

                                                        
76 Se eventuelt beskrivelsen af ordet battle i ordforklaringen (bilag 1). 
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struktur: "Freda efte arbe - itt´så møj pjat - hot dogs hos Atne…" (El:Ron:Harald 1998: Mæ å Min 

Kadett) (cd-eksempel 10).  

 

I kapitel 3 ser man, hvordan Per Carlsen antyder en sammenhæng mellem Per Vers’ rap og en 

specifik jysk mentalitet. I modsætning til Clemens er Per Vers’ rapflow roligt og afdæmpet, og der 

råbes konsekvent ikke. Et sådant rapflow kan således indgå i forestillingen om en afdæmpet 

århusiansk mentalitet i modsætning til en højtråbende københavnsk, hvilket kan være en årsag til 

at Carlsen kobler Per Vers’ rap med en jysk identitet. I forbindelse med Per Vers har hans tydelige 

århusianske dialekt dog den primære rolle i formidlingen af et lokalt image. 

 

4.6 Dansk rapflow – generationer og afdelinger  
Første generation i dansk rapmusik benytter sig konsekvent af en sunget stil. Dette så man to 

eksempler på i ovenstående analyser. Man ser således den sungne stil hos grupper som MC Einar, 

RBC, Flopstarz, Humleridderne og Østkyst Hustlers. Anden generation benytter generelt både 

perkussion-effusive og tale-effusive elementer i deres rapflows. Grupper som Hvid Sjokolade, 

Kongehuset, Sund Fornuft, Takt og Tone og Malk de Koijn kan således ikke karakteriseres som 

udøvere af enten en tale-effusiv stil eller en perkussion-effusiv stil. Clemens og Jokeren benytter 

ligeledes både perkussion-effusive og tale-effusive elementer i deres rapflows. Clemens’ rapflow 

er dog generelt præget af perkussion-effusive elementer, og Jokerens rapflow er generelt præget af 

tale-effusive elementer. Clemens’ aggressive og ”hårdtslående” rapflow er almindelig i dansk 

rapmusiks tredje generation (fx G.Bach, Suspekt og Pinocchio Teorien). I øvrigt ses, hvorledes 

rapflows fra tredje generation generelt er mere effusive end rapflows fra anden generation (fx Rent 

Mel i Posen, Cas, USO og L.O.C.). Som tidligere nævnt, har Clemens det ene ben plantet i tredje 

generation, og analysen af hans rapflow illustrerer denne tendens. Et andet oplagt eksempel på 

denne tendens er rapperen USO, som rapper relativt hurtigt (fx I går var det en vild nat [USO: 

2001]). Udviklingen i anden og tredje generation foregår parallelt med udviklingen i amerikansk 

rap i 90’erne. I modsætning til første generation er der således ikke en markant forskel på rapflow i 

anden/tredje generation og samtidige amerikanske rapflows.  

 

Da de danske humoristiske rapgrupper overvejende tilhører første og anden generation, er der også 

flere humoristiske rapgrupper, der benytter en sunget stil. Humoristiske rapgrupper fra anden 

generation rapper dog ikke mindre effusivt end hardcore rapgrupper fra anden generation. Man 

kan derfor ikke opstille nogle generelle sammenhænge mellem den humoristiske afdeling og den 

sungne stil.   

 

4.6 Sammenfatning 
Rapflow er et område, der til dato kun er beskrevet sparsomt. Blandt diverse forsøg på at beskrive 

og diskutere rapflow er Adam Krims’ bog Rap music and the poetic of identity et centralt værk. I 

nærværende opgave er Krims’ terminologi og inddeling af rapflow derfor anvendt. Tilsvarende er 
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Krims’ notationssystem inddraget. Dette system er dog i nærværende opgave udvidet til at omfatte 

informationer vedrørende rim, betoning og melodiske bevægelser. 

 

I danske anmeldelser o.lign. findes relativt få beskrivelser af rapflow. Derimod udviser 

rapmusikere og personer, som er tilknyttet hip hop-kulturen et større fokus på dette område. Dette 

ses som en indikation på forskellen mellem indforståede og udenforstående lyttere, hvor rapflow 

fortrinsvist er noget, der diskuteres blandt indforståede lyttere. De beskrivelser af rapflow, som 

man finder i den danske presse, kan anskues parallelt med Krims’ inddeling og beskrivelse af 

rapflow. Således indeholder Krims’ sungne stil de samme elementer som den rap, der i dansk 

presse opfattes som forældet og/eller karakteriseres som old school rap. Ligeledes ses, hvordan der 

i dansk presse henvises til henholdsvis perkussive og ”tale-agtige” elementer i rapflow, hvilket kan 

ses i sammenhæng med Krims’ beskrivelser af den perkussion-effusive og den tale-effusive stilart. 

Beskrivelsen af Jokerens og Clemens’ rapflow er således på afgørende områder sammenfaldende 

med Krims’ beskrivelser af henholdsvis den tale-effusive og den perkussion-effusive stilart.  

 

Der er i nærværende kapitel foretaget fire analyser af danske rapperes rapflow. Her er to danske 

rapflows fra første generation og to rapflows fra anden generation blevet illustreret og beskrevet. 

Disse rapflows kan på en række områder karakteriseres som henholdsvis sungne, tale-effusive og 

perkussion-effusive. I analyserne er det vist, hvorledes effusive rapflows bl.a. er karakteriseret ved 

et fravær af kadencer, hvilket ses som en årsag til, at begrebet ”flydende” generelt bruges om 

sådanne rapflows.  

 

Sammenlignet med USA er der i midten af 90’erne relativt mange danske kommercielle 

rapgrupper, der benytter sig af en sunget stil. Dette ses som et udtryk for den center/periferi-

relation, der eksisterer mellem amerikansk og dansk rapmusik. Den danske rapmusik befinder sig 

derfor på visse områder og i en vis udstrækning på et tidligere udviklingstrin end amerikansk 

rapmusik. Forestillingen - blandt danske rapmusikere - om en hvid musikkultur kan dog også være 

en årsag til, at den sungne stil indgår i relativt meget dansk rapmusik. Når danske rapmusikere 

således forholder sig til en monorytmisk ”hvid” musikalsk tradition, er det et udtryk for, at de – på 

linje med mange amerikanske rapmusikere – lægger vægt på at være tro overfor egne rødder. 

 

Det er beskrevet, hvorledes rapflow kan have betydning for rapmusikeres image og det musikalske 

udtryk. Således er der givet et bud på, hvorfor Jokerens rap opfattes som ”kølig” og ”overlegen” 

og Clemens person opfattes som ”hårdtslående” og ”aggressiv”. Ligeledes er det beskrevet, 

hvordan rapflow kan indgå i skabelsen af et lokalt image og udtryk.  

 

Første generation i dansk rapmusik er karakteriseret ved et sunget rapflow. Anden generation 

benytter i højere grad de effusive stilarter, og i tredje generation ses, hvorledes denne udvikling 

fortsætter. Således er rapflows fra den tredje generation generelt mere effusive end rapflows fra 

den anden generation. Denne udvikling foregår i anden og tredje generation parallelt med 



 49 

udviklingen i amerikansk rapmusik, og disse generationer kan således ikke – på baggrund af 

rapflows – betragtes som værende på et tidligere udviklingsniveau end samtidig amerikansk 

musik.  

 

Afsluttende kommentar vedrørende Krims’ terminologi: Krims opdeling af rapflows i en tale-

effusiv stil og en perkussion-effusiv stil er problematisk af to årsager: 1) Krims’ notationssystem 

er ikke velegnet til at illustrere forskelle mellem tale- og perkussion-effusive rapflows. 2) Generelt 

inkorporerer rappere både tale-effusive og perkussion-effusive elementer i deres rapflows. Det er 

således ofte svært at gruppere rapflows og rappere på baggrund af disse stilarter. Efter min mening 

er Krims’ termer dog relevante ved det, at der her sættes fokus på nogle centrale elementer i 

rapflows. Således kan Krims’ begreber bruges til at nuancere beskrivelsen af rapflows. Ligeledes 

kan et fokus på perkussion-effusive og tale-effusive elementer bruges til at forklare sammenhænge 

mellem rapflow og musikalsk betydning (se afsnit 4.5).  
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Kapitel 5 Samples og referencer i amerikansk 

rapmusik 
 

I nærværende kapitel belyses, hvorledes samples og referencer anvendes i amerikansk rapmusik. 

Således indkredses en række karakteristika ved den amerikanske rapgenre, som i de efterfølgende 

kapitler vil blive sammenholdt med den danske rapmusik. Der fokuseres på indholdet i samples, 

og der henvises således til kapitel 7 for en nærmere diskussion af, hvorledes samples indgår i 

strukturer i det instrumentale fundament. Med ordet referencer menes der elementer i musik og 

tekstindhold, der refererer til noget ekstramusikalsk. Samples kan således oplagt – men ikke 

nødvendigvis - opfattes som en reference. I nærværende sammenhæng fokuseres der på de 

referencer i amerikansk rapmusik, der generelt tillægges bestemte politiske og kulturhistoriske 

betydninger, hvilket skyldes disse referencers fremtrædende plads i amerikansk rapmusik. Her er 

der primært tale om referencer til personer, begivenheder, musikere o.lign. Der kan dog også være 

tale om lyde, som kan tillægges ”dokumentaristisk” betydning (se afsnit 5.5).  

 

5.1 Samples i rapmusik: Postmodernistisk eklekticisme eller 

kulturhistorisk kollage? 
I 1991 bidrager filosofiprofessoren Richard Shusterman med en artikel i New literary History med 

titlen The fine art of rap. Her forsøger han at beskrive rapmusikkens udtryksformer i en 

postmodernistisk kontekst. Sampleteknikken studeres isoleret, og Shusterman understreger, 

hvorledes der samples fra yderst forskelligartede kilder uden hensyntagen til genre og 

historie:”…it cannibalizes and combines what it wants with no concern to preserve the formal 

integrity, aesthetic intention, or historical context of the records it plunders, absorbing and 

transforming everything it cuts and takes into its funky collage” (Shusterman 1991: 623-24). Til at 

illustrere denne tendens inddrager han følgende citat fra David Toops Rap Attack: ”Bambaataa 

mixed up calypso, European and Japanese electronic music, Beethoven’s Fifth Symphony and 

rock groups like Mountain; Kool DJ Herc spun the Doobie Brothers; Grandmaster Flash overlayed 

speech records and sound effects with The Last Poets; Symphonic B Boys Mixx cut up classical 

music on five turntables…” (Toop 1984: 105) (Shusterman 1991: 624). Denne eklektiske miks af 

stilarter tolker Shusterman som et typisk postmodernistisk element. Tim Brennan kritiserer 

efterfølgende Shusterman og hans forsøg på at inddrage rapmusik i en postmodernistisk 

sammenhæng (Brennan 1994: 676). Ifølge Brennan er den amerikanske rapmusik først og 

fremmest ”…the form of all black forms” (ibid.: 681). Rapmusikken skal derfor forståes som ”… 

the encyclopaedia and the built-in commentary on all the African cultural production that existed 

before it” (ibid.). Brennan hentyder her til udvælgelsen og brugen af samples, hvori han ser en 

kulturel og politisk strategi komme til udtryk: ”Quotations from Dick Gregory or Louis Farrakhan, 

documentary testimony from penitentiary prisoners, samplings from the Jackson Five or Little 

Richard: these are not innocent fragments jumbled nonhierarchically next to rap’s ubiquitous 
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allusions to popular culture as a whole” (ibid.). Derimod er rapmusik altså ifølge Brennan et 

politisk, historisk og kulturelt dokument, hvor en afroamerikansk selvforståelse kommer til udtryk. 

Samme holdning kommer til udtryk hos størstedelen af 90’ernes rapskribenter. Fx skriver Poul 

Gilroy om den afroamerikanske musik generelt: ”The contemporary musical forms of the African 

diaspora work within an aesthetic and political framework which demands that they ceaselessly 

reconstruct their own histories, folding back on themselves time and again to celebrate and 

validate the simple, unassailable fact of the survival” (Gilroy 1993a: 37). I bogen The Black 

Atlantic kæder Gilroy dette synspunkt sammen med en konkret beskrivelse af den digitale 

samplings betydning i rapmusik. Her beskrives de kollager af kulturelle og historiske fragmenter, 

der udarbejdes vha. sampling: ”…a variety of found sounds: typically screams, pointed fragments 

of speech or singing, and samples from earlier recordings – both vocal and instrumental – whose 

open textuallity is raided in playful affirmations of the insubordinate spirit which ties this radical 

form to one important definition of blackness” (Gilroy 1993 B: 104).  

      

Brennan og Gilroy argumenterer dermed for, at samples i rapmusik bærer på en kulturel og 

historisk betydning. Shusterman modsiger på intet tidspunkt denne tese direkte. Til gengæld 

lægger han vægt på den eklektiske brug af samples. Brennan og Gilroy fokuserer derimod på et 

strategisk afroamerikansk mønster i de anvendte samples i amerikansk rapmusik.  

 

Efter min mening er der primært tale om, at Brennan, Gilroy og Shusterman er optaget af 

forskellige forhold vedrørende brugen af samples. Jeg mener således, at amerikansk rapmusik ofte 

indeholder både samples af eklektisk art og samples, der indeholder specifikke kulturhistoriske 

referencer. Blandt rapmusikere, rapfans og rapskribenter fokuseres der i høj grad på samples’ 

ekstramusikalske kulturhistoriske og politiske betydning
77

. I nærværende opgave er holdningen 

derfor den, at samples i rapmusik spiller en afgørende rolle i forbindelse med formidling af 

politiske og kulturelle temaer. Samtidig indgår samples ofte i en eklektisk sammenhæng, og den 

eklektiske æstetik spiller derfor ligeledes en stor rolle i amerikansk rapmusik. Samples skal derfor 

ikke nødvendigvis ses i sammenhæng med formidlingen af eksplicitte politiske budskaber og 

historiske temaer.  

 

I det følgende ser jeg nærmere på brug og betydning af samples og referencer i amerikansk 

rapmusik. For øvrige oplysninger på dette område henvises der til Toop (2000), Hager (1984), 

Hebdige (1987), Dery (1988 og 1990), Jensen (1992), Cross (1993), Rose (1994), Flores (1994 og 

1996), Hammer (1995), Keyes (1996a) og Mitchell (1996).  

 

5.2 De første perioder af amerikansk rapmusik 
DJing er forløber for brugen af den digitale sampler i rapmusik. Det er derfor relevant at afdække 

DJ’ens musikvalg i denne tidlige fase i rapmusikkens historie. På grund af Toops omfattende 

                                                        
77 Dette fremgår af de følgende afsnit. Se dog eventuelt bilag 9 for yderligere eksempler på rapmusikeres og rapskribenters’ fokus 
på samples ekstramusikalske betydning. 
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interviewvirksomhed og bogens relativt tidlige datering indtager Toops Rap Attack en central 

plads i denne sammenhæng.  

 

I amerikansk rapmusiks første periode er disc jockeyen den dominerende part (se afsnit 2.1). Tre 

DJ’s fremhæves af David Toop som værende afgørende i denne periode. Det drejer sig om Afrika 

Bambaataa, Kool DJ Herc og Grandmaster Flash
78

. Kool DJ Herc betegnes som opfinderen af 

breakbeats-princippet (Toop 1984: 60). Breakbeats består i en ubegrænset gentagelse af et stykke 

musik, som typisk omfatter én takt og er domineret af trommer. På dette tidspunkt udføres 

breakbeats på to grammofoner, men sampleteknologien bliver senere helt afgørende for dette 

kompositionsprincip. Grandmaster Flash tillægges stor betydning i forbindelse med flere DJ-

innovationer og Afrika Bambaataa er ifølge Toop kendt for at inkorporere mange forskellige 

stilarter i sine DJ-shows (ibid.).  

 

Toops opfattelse af hip hoppen og dens oprindelse fremgår af følgende citat: ”No matter how far it 

[dvs. hip hop-musikken] penetrates into the twilight maze of Japanese video games and cool 

European electronics, its roots are still the deepest in all contemporary Afro-American music” 

(Toop 1984: 19). Toop opfatter således hip hop-musikken i 70’erne som en eklektisk stilart, der 

dog konsekvent er funderet i den afroamerikanske musikkultur. Denne synsvinkel er 

gennemgående i hele Toops beretning og altså også i hans beskrivelser af DJ’ens arbejde. Toop 

skriver fx om de udvalgte breakbeats: ”It could be the explosive Tito Puento style of Latin 

timbales to be heard on Jimmy Castor records; the loose funk drumming of countless ’60s soul 

records by legends like James Brown or Dyke and The Blazers; even the foursquare bass-drum-

and-snare intros adored by heavy metal and hard rockers like Thin Lizzy and The Rolling Stones” 

(Toop 1984: 14). Det ses, at hvide rockmusikere nævnes, men som en afvigelse fra et 

afroamerikansk mønster. James Brown nævnes flere steder som en vigtig og ofte anvendt kunstner 

(se fx ibid.: 66) og nævnes også i forbindelse med Grandmaster Flashs repertoire, som bl.a. 

omfatter afroamerikanske navne som Jimmy Castor, Barry White, Sly and the family Stone og The 

Jackson Five (ibid.: 63). Den eklektiske stil, som fremgår af Toop-citaterne i dette afsnit og det 

foregående, ses ligeledes beskrevet af Bambaataa, som i Rap Attack fortæller, hvorledes han i 

70’erne forsøgte at inkorporere mange forskellige elementer i sine DJ-shows. Bambaataa nævner i 

flæng: reklamer, temaet fra filmen The Pink Panther, Rolling Stones, ”metal rock records like 

Grand Funk Railroad”, Beatles og The Monkees (Toop: 65-66)
79

. Ovenstående giver således et 

billede af DJ-musikken i 70’erne, der er eklektisk i sin karakter, men overvejende bygger på 

                                                        
78 Blandt rapskribenter fremhæves disse tre DJ's konsekvent. Der nævnes dog også andre DJ's – fx Grand Wizard Theodore (se fx 
Keyes 1996b: 2267) 
79 Dette musikalske spektrum kan næppe tillægges et specielt afroamerikansk indhold. Det skal i denne sammenhæng understreges, 

at det for mange DJ’s var afgørende at hemmeligholde og mystificere de anvendte plader, således at man kunne overraske sit 
publikum og overgå de andre DJ’s i opfindsomhed (ibid.: 65, Rose 1994: 73). Bambaataa påpeger således primært disse 
overraskende - og formentlig relativt afvigende - eksempler på egen opfindsomhed, hvilket sandsynligvis er årsagen til, at 
Bambaataa ikke nævner afroamerikansk musik i denne sammenhæng. En sådan holdning deles af Hebdige, som skriver om 
Bambaataas musikalske univers: ”Afrika Bambaata likes mixing things up, too. He has been known to cut from salsa to 
Beethoven’s Fifth Symphony to Yellow Magic Orchestra to calypso through Kraftwerk via video game sound effects and the 
Munsters television series’ theme tune back to his base in James Brown” [min understregning] 
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afroamerikansk musik af afroamerikanske navne. Det eklektiske element indgår således parallelt 

med en bekræftelse af den afroamerikanske kulturhistorie.  

 

I 1979 indledes den anden periode i rapmusikkens historie (se afsnit 2.1). Gruppen The Sugarhill 

Gang og selskabet Sugarhill udsender singlen Rapper’s Delight, og nummerets efterfølgende 

succes motiverer andre pladeselskaber og musikere til at kaste sig ud i lignende projekter. (Toop 

2000: 78-81). Denne bølge af udgivelser befinder sig musikalsk set langt fra den almindeligt 

praktiserede rapmusik. For det første anvendes oftest traditionelle instrumenter i modsætning til 

trommemaskiner og grammofoner til at levere den musikalske baggrund for rappen. For det andet 

er musikken i højere grad præget af disko (ibid.: 78-107, se i øvrigt Dery 1990: 90).  

 

Som nævnt i afsnit 2.1 kendetegnes rapmusikkens tredje periode bl.a. ved Run-D.M.C.’s fusion af 

rock og rap. Gruppen anvender ofte samples fra heavyrock (primært guitarsamples), hvilket kan 

høres på numre som Rock Box (Run-D.M.C: 1984) og Walk this way (Run-D.M.C: 1986). Som 

nævnt i afsnit 2.3 er det en udbredt opfattelse, at rock- og heavy-guitar primært repræsenterer 

”hvid” musik, og Run-D.M.C.’s evne til at begejstre et hvidt publikum tolkes derfor ofte på 

baggrund af deres inkorporering af heavymusik (se fx Dery: 1988).  

 

I den første, anden og (tidlige del af) tredje periode af amerikansk rapmusik ses en musikalsk 

æstetik, der vidner om, at rapgenren befinder sig i en indledende fase. Her fremstår rapflow som et 

musikalsk element, der uden videre splejses med eksisterende numre og etablerede musikalske 

genre. Dvs. at rappen fremstår som et isoleret musikalsk element, der er påklistret en given 

musikalsk baggrund. Rapper’s Delight er således udformet som et rapflow splejset med en 

komplet genindspilning af diskohittet Good Times med gruppen Chic (cd-eksempel 11). Ligeledes 

er Run-D.M.C. og Beasty Boys’ musik en splejsning af rockmusik og rap (cd-eksempel 12 og 13). 

Løbende ses dog en udvikling i retning af, at rapgenren i højere grad opbygger egne musikalske 

normer
80

 og udtryksformer. Her er brugen af den digitale sampler helt central.  

 

Med gruppen Public Enemy ses i slutningen af 80’erne, hvordan brugen af samples udvides, 

således at den musikalske tekstur fremstår yderst kompleks. Ligeledes ses en tendens til, at de 

samplede kilder indtager en tydeligere politisk profil. Den politiske brug af samples vil blive 

diskuteret i nedenstående. De musikalske strukturer i Public Enemys musik berøres i kapitel 7.  

 

5.3 Public Enemy  
Public Enemy er i høj grad inspireret af Run-D.M.C.’s anvendelse af guitarrock-samples, hvilket 

primært ses på gruppens første album Yo! Bum Rush the Show (1987) (cd-eksempel 14). På 

albummet inddrages dog også soul- og funk-citater, der i gruppens politisk prægede univers har en 

væsentlig betydning i forbindelse med bekræftelsen af en afroamerikansk kultur. I takt med at 

                                                        
80 Med musikalsk norm menes musikalske elementer og strukturer, hvis tilstedeværelse er normal inden for rammerne af en 
musikalsk genre, periode eller lignende. 
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gruppens politiske profil tydeliggøres i de følgende år, udgår de ”hvide” rockguitar-samplinger til 

fordel for et musikalsk univers præget af soul- og funksamples kombineret med samplinger af 

afroamerikanske politiske ikoner og forbilleder (se albummet Fear of a Black Planet [1989]). Dery 

skriver således i 1990 i Keyboard om samplingernes betydning for PE’s politiske budskab: ”Public 

Enemy’s backing tracks are every bit as political as its lyrics, …the band’s music is a noisy collage 

of sputtering Uzis, wailing sirens, fragments of radio and TV commentary about the band itself, 

and key phrases lifted from rousing speeches by famous black leaders, all riding on rhythms 

articulated by constantly changing drum voices” (Dery 1990: 84). Denne opfattelse af Public 

Enemys musikalske univers udgør normen, og det ses, hvordan mange rapskribenter – parallelt 

med Brennan og Gilroy - lægger vægt på gruppens genanvendelse og rekonstruktion af den 

afroamerikanske kulturhistorie. Eksempelvis skriver Brian Cross i forbindelse med PE’s 

anvendelse af samples: ”Public Enemy’s project leaps backwards to the continuum of resistance 

from Frederick Douglass, Nat Turner through the W.E.B. Du Bois/Booker T. debates to Malcolm, 

Martin, Stokley, Huey and Angela through to Elijah Muhammad and his successor Louis 

Farrakhan while catapulting us forward with the most sophisticated sound collages on wax” (Cross 

1993: 49-50).
81

  

 

I ovenstående artikel fra magazinet Keyboard interviewer Dery frontrapperen i Public Enemy, 

Chuck D. Udover at Chuck D fastslår Public Enemys “spirituelle” forbindelse til politiske profiler 

som Martin Luther King, Malcolm X og Huey Newton, understreger rapperen, at James Brown er 

gruppens væsenligste musikalske mentor: ”[James Brown’s] record, ”Say it Loud, I’m black and 

I’m Proud” had the most impact because it was danceable and yet you still thought about it” (ibid.: 

88). I Public Enemys musikalske univers er James Brown da også den hyppigst samplede kunstner 

(se fx et nummer som Rebel Without a Pause [1988]). I sammenhæng med Chuck D’s udtalelser 

vedrørende forbindelsen til politiske/musikalske forbilleder kan dette oplagt ses som et udtryk for, 

at gruppen placerer sig selv i en specifik afroamerikansk musikalsk og politisk tradition. PE’s 

inddragelse af James Brown resulterer således (1) i en almen bekræftelse af afroamerikansk 

kulturhistorie, (2) en specifik bekræftelse af James Browns fremtrædende position i denne 

kulturhistorie, (3) en bekræftelse af PE’s forbindelse til denne kulturhistorie og (4) en bekræftelse 

af PE’s eksplicit politiske synspunkter. En sådan brug af samples ses ofte i amerikansk rapmusik 

og er bl.a. diskuteret i Rose (1994a: 89-90).  

 

James Brown er den hyppigst samplede kunstner i amerikansk rapmusik fra anden halvdel af 

80’erne og fremefter
82

 (for dokumentation se fx White 1990: 44). Således ses tilsvarende mange 

James Brown-samplinger i andre rapgenrer - eksempelvis den genre Adam Krims betegner 

Jazz/bohemian. Indenfor denne genre indgår disse udklip dog ofte i en langt mere eklektisk 

sammenhæng, end det ses hos Public Enemy. 

 

                                                        
81 I disse citater med Dery og Cross sigtes der til et musikalsk univers, der fx kan høres i numrene Fight the Power og Fear of a 
Black Planet (Public Enemy: 1990) (cd-eksempel 15 og 16). 
82 Denne tendens er dog mindre fremherskende fra midthalvfemserne og fremefter. 
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5.4 Jazz/bohemian   
I bogen Signifying Rappers beskriver Mark Costello og David Foster Wallace, hvorledes 

rapgruppen De La Souls anvendelse af samples er præget af eklekticisme og humor: ”[S]ome of 

the freest, funniest use of sampling comes from the new decade’s hottest crew, De La Soul, who 

begin their ”Plug Tunin’” with a 30s radio announcer’s plucky yet worried ’Good luck to both of 

you!’ as if our hip-hop heroes were attempting a cross-Channel swim. Other cuts on 3 Feet High 

and Rising feature a 50s crooner slowed to a slur, Liberace canonized till he sounds like a creepy 

hypnotist, repetitive loops of an elementary French lesson…” (Costello et al. 1990: 59-60). De La 

Soul er en af de centrale grupper indefor genren jazz/bohemian, og den humoristiske anvendelse af 

samples, der her beskrives, ses ofte indenfor denne genre (se eventuelt cd-eksempel 17). Hermed 

skal ikke forstås, at sådanne rapgrupper generelt er uden politisk profil (se fx Krims 2000: 68-69 

og Decker 1994), men det eklektiske univers bevirker, at anvendelse og betydning af funk-samples 

er knap så entydig i denne genre. Dette fremgår eksempelvis af Jensens analyse af nummeret Paid 

in Full (Erik B. & Rakim: 1986), hvor det konkluderes, at udklip fra James Browns musik ikke 

indgår i en entydig kommunikation af eksplicitte politiske og/eller kulturhistoriske temaer (Jensen 

1992: 55). Hovedvægten af de anvendte samples i jazz/bohemian er dog funderet i musik, der 

typisk opfattes som afroamerikansk – eksempelvis soul, funk og jazz. I kombination med 

tekstindholdet, der ofte er meget afrocentrisk (se fx Krims 2000: 68-69 og Decker 1994), ses 

derfor en bekræftelse af en afroamerikansk identitet og kultur – om end i en mindre entydig 

udformning
83

. Af eksempler på rapgrupper i denne genre kan udover De la Soul og Erik B. & 

Rakim nævnes Brand Nubian, Gang Starr, A Tribe Called Quest, Jungle Brothers og The Roots. 

Se i øvrigt cd-eksempel 18 og 19. 

 

I forbindelse med grupper som eksempelvis (det sene) Public Enemy, Gang Starr og Brand Nubian 

forekommer rapgenren mere etableret end i den første, anden og (tidlige del af) tredje periode af 

amerikansk rapmusik (cd-eksempel 15, 16, 18 og 19). Dette skyldes (1) samplingernes karakter og 

(2) tilstedeværelsen af musikalske normer, der ikke er ”lånt” fra andre genrer og således primært er 

karakteristiske for rapgenren. Samplingerne består ofte af meget korte udklip fra et relativt ukendt 

repertoire og indgår generelt i sammenhæng med mange andre samplinger. Således sættes 

musikken ikke umiddelbart og entydigt i forbindelse med rock, jazz eller lignende eksisterende 

genrer. Ligeledes sættes musikken ikke umiddelbart i forbindelse med bestemte numre, der tilhører 

et alment kendt repertoire. Dette medfører, at rapgenren forekommer mere selvstændig og dermed 

mere etableret. De musikalske normer, der er karakteristiske for rapgenren har udgangspunkt i den 

måde, hvorpå samplinger indgår som lag i den musikalske struktur og vil blive diskuteret i kapitel 

7. 

                                                        
83 Det skal understreges, at samples med James Brown og andet afroamerikansk soul og funk ligeledes benyttes af eksplicit 
musikalske årsager. Det debatteres således kontinuerligt om denne type samples primært bør tolkes i et musik-æstetisk lys eller et 
ideologisk. Sådanne overvejelser ses eksempelvis i en artikel af Gaunt med titlen The Veneration of James Brown and George 
Clinton In Hip-hop Music – Is It Live! Or Is It Re-memory? (Gaunt: 1995). Det bør i øvrigt bemærkes, at partyrapmusikere ofte 
inddrager James Brown-samples uden dermed at blive opfattet som “politisk bevidste”. Se fx analysen af Brand New Funk (Jazzy 
Jeff & The Fresh Prince: 1988) i Hammers speciale om James Brown (Hammer 1995: 118-120). 
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5.5 Dokumentarisme og skuespil 
I amerikansk hardcorerap

84
 ses en musikalsk form

85
, som ofte sammenlignes med 

dokumentarisme. Denne musikalske form ses bl.a. hos Public Enemy, hvilket fx fremgår af det 

tidligere refererede Dery-citat: ”… the band’s music is a noisy collage of sputtering Uzis, wailing 

sirens, fragments of radio and TV commentary about the band itself” (Dery 1990: 84). Tilsvarende 

skriver Jeffrey Louis Decker om Public Enemy og hardcorerap generelt: “By increasing the sonic 

speed of the Beat – as well as the sampling of high-pitched horns, police sirens, automatic weapon 

fire and breaking glass – rap reproduces sounds that conjure experiences ranging from an ordinary 

summer’s day in the ghetto to an urban riot” (Decker 1994: 105). De dokumentariske indslag 

svinger mellem virkelighed og drama. I ovenstående Dery-citat skildres en type dokumentarisme, 

hvor der skabes en art montage over “virkeligheden”. Her benyttes optagelser fra radio, TV o.lign.. 

Chuk D beskriver denne form således: ”Our music is filled with bites, bits of information from the 

real world…” (Dery 1990: 93) (hør eventuelt cd-eksempel 15 og 16). Tilsvarende ses en type 

skuespil/hørespil, hvor dialoger, skud, sirener osv. indgår som lydtapet i en dramatisk fortælling. I 

ovenstående Decker-citat sigtes der bl.a. på denne type ”dokumentarisme”
86

.  

 

Ice-T nummeret Midnight (Ice-T: 1991) er et udmærket eksempel på sidstnævnte type 

”dokumentarisme” (cd-eksempel 20). I dette nummer rapper Ice-T om en række dramatiske 

hændelser, hvor Ice-T optræder i hovedrollen. I nummeret er tekstindholdet suppleret med lyde fra 

pistoler, politibiler, skrigende mennesker osv. Typisk for genren gangstarap udsender Ice-T 

løbende modstridende signaler om, hvorvidt sådanne historier skal opfattes som opdigtede eller 

som virkelige og dokumentaristiske. Nummeret indledes således med en dialog, hvor Ice-T 

bemærker at det drejer sig om en typisk “criminal gangsta old-school story” og antyder hermed, at 

det handler om fiktion. Ligeledes pointerer han ofte, at hans tekster ikke skal tages for alvorligt (se 

fx Kartvedt: 03.09.1994 Be). Til gengæld understreger han løbende sin kriminelle fortid og 

fortæller fx om, hvordan han ved egen hjælp har trukket en pistolkugle ud af brystet (Nielsen: maj 

1993 G). 

 

5.6 Versioning 
Sampling i rapmusik - og det deraf følgende genbrug af ældre materiale - er tæt beslægtet og ofte 

sammenfaldende med versioning. Således skriver Tricia Rose: “For the most part, sampling, not 

unlike versioning practices in Caribbean music, is about paying homage, an invocation of 

another’s voice to help you to say what you want to say”(Rose 1994a: 79). I bogen Cut’n’Mix 

beskæftiger Dick Hebdige sig bl.a. med versioning og understreger i denne sammenhæng, at  

””[v]ersioning” is at the heart…of all Afro-American and Caribbean musics” (Hebdige 1987: 12). 

                                                        
84 Se eventuelt hardcore og gangstarap i ordforklaring (bilag 1). 
85 I nærværende opgave benyttes formuleringen musikalsk form i en bred betydning i modsætning til en snæver musikteoretisk 
betydning, som omfatter elementer som tonale, melodiske, rytmiske, metriske og dynamiske strukturer.   
86 Keyes benytter udtrykket cityscape sounds til at betegne lyde som politisirener, lyde fra bilhorn osv. ( Keyes 1996: 240).  
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Bredt betragtet dækker begrebet versioning blot, at der produceres en ny version af en fortælling, 

en melodi, et udsagn o.lign. I en specifik musikalsk sammenhæng opstår versioning ved, at en 

musiker laver en ny udgave af et tidligere komponeret nummer. Denne version kan både ligge 

meget tæt og meget langt fra den oprindelige version - m.h.t. form, indhold, udtryk osv. Som 

udgangspunkt er versioning dog en komplet nyfortolkning af en komposition og ikke kun uddrag 

og brudstykker, som der ofte er tale om i forbindelse med sampling (se fx Rose 1994: 90). Den nye 

version kan i øvrigt indeholde budskaber og betydninger, der afviger fra originalen. Hebdige 

beskriver det således: “The original version takes on a new life and a new meaning in a fresh 

context” (Hebdige 1987: 14). Således kan en ny version fx også være en parodi på originalen 

(ibid.: 13). Oftest er der dog tale om, at versioning benyttes i en sammenhæng, hvor rapmusikere 

placerer sig selv i en musikalsk og ideologisk/politisk tradition og altså ikke benytter sig af en 

parodisk form. Tricia Rose beskæftiger sig ligeledes specifikt med versioning og er enig med 

Hebdige, hvad angår denne forms centrale placering i rapgenren (Rose 1994: 90)
87

.  

 

5.7 Referencers betydning for lytterens position – er man som 

lytter inkluderet eller ekskluderet? 
Ligesom der via samples ofte refereres til historie, personer, miljøer osv. ses mange tilsvarende 

referencer i tekstindhold. Eksempelvis sammenligner rapperen ofte sig selv med diverse 

personligheder – fx Martin Luther King og Malcolm X
88

. Ligeledes ses, hvordan der ofte refereres 

til personer i rapperens nærmiljø. Brennan ser sådanne referencer som en antikommerciel strategi, 

der har til mål at afskære majoriteten af lyttere fra en umiddelbar deltagelse i den amerikanske 

rapkultur: ”…because of this waterfall of unfamiliar names listeners in the commercial sphere of 

radio and (less so) dance hall feel perplexed, left behind, not included” (Brennan 1994: 677).  

 

Rapperens referencer til nærmiljøet, kan sammenlignes med anvendelsen af samples, som ikke 

umiddelbart kan identificeres af alle. Således skriver Nelson George om de plader, der samples fra: 

”[T]hese records offer a challenge: Can you identify all of the Brown allusions, both musical and 

lyrical, on them? If you can, then you know you’ve got soul” (George: 1988). Rose bemærker 

ligeledes, hvorledes samples kan udfordre og teste lytteren mht. viden og kendskab til den 

afroamerikanske musikkultur: ”…In addition to the musical layering and engineering strategies 

involved in these soul resurrections, these samples are highlighted, functioning as a challenge to 

know these sounds, to make connections between the lyrical and musical texts (Rose 1994: 89). I 

dette lys medfører en manglende evne til at identificere diverse samples, at lytteren ikke opfanger 

væsentlige budskaber og temaer. Således kan den udenforstående lytter i visse sammenhænge 

forekomme (og føle sig) ekskluderet. 

 

                                                        
87 Af eksempler på versioning kan nævnes Schooly Ds Get Off Your Ass And Get Involved (Schooly D: 1989), som er en version af 
James Browns Get up, get into it and get involved. 
88 Dette er en teknik som af nogle rappere kaldes for ”I’m Like”-teknikken (se fx Larsen 2001: 50). Teknikken bruges ofte i 
amerikansk rapmusik, og indgår på denne måde i kulturhistoriske kollager og strategier på linje med sampleteknikken 
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5.8 Sammenfatning 
Samples indgår som et væsentligt element i amerikansk rapmusik. Disse samples spiller en 

afgørende rolle i forbindelse med formidling af kulturhistoriske og eksplicit politiske temaer. 

Samtidig indgår samples ofte i en eklektisk sammenhæng. I ovenstående er der givet en række 

eksempler på, hvorledes samples kan indgår i henholdsvis formidlingen af kulturhistoriske temaer 

og i en eklektisk æstetik. I den første periode ses, hvorledes DJ-musikken er yderst eklektisk i sin 

karakter, men med overvejende vægt af musik med afroamerikanske kunstnere. Det eklektiske 

element indgår således parallelt med en bekræftelse af den afroamerikanske kulturhistorie. På dette 

tidspunkt er der ingen tegn på, at rapmusikere og rapskribenter opfatter denne eklekticisme som et 

udtryk for et forræderi mod en afroamerikanske kultur. Senere ses, hvordan der gradvist lægges 

mere vægt på samples eksplicit politiske betydning. Således opfattes samples med guitarrock hos 

Run-D.M.C. og Public Enemy som et tydeligt ”hvidt” element, hvilket formentlig er medårsag til, 

at sådanne samples efterhånden udgår af PE’s stærkt politiske musikalske univers. I forbindelse 

med denne politiseringen af rapmusik ses, hvorledes samples med politiske og ideologiske 

forbilleder o.lign. inddrages i rapmusikkens musikalske univers. De La Soul benytter – modsat PE 

– samples i en eklektisk og humoristisk sammenhæng. Her er der dog stadig tale om, at 

hovedvægten af de anvendte samples er funderet i musik, der generelt opfattes som 

afroamerikansk, hvilket - i sammenhæng med et afrocentrisk tekstindhold - kan ses som et udtryk 

for, at der ligeledes formidles et afroamerikansk kulturhistorisk tema.   

 

I sammenhæng med at amerikanske rapmusikere formidler et kulturhistorisk tema placerer disse 

rapmusikkere sig ofte i en specifik musikalsk/politisk/ideologisk tradition. Rapmusikere anvender 

således referencer dels til at bekræfte eksistensen af en bestemt kultur og til at bekræfte sin egen 

forbindelse til denne kultur.  

 

I de indledende perioder af amerikansk rapmusik forekommer rapgenren uetableret. Dette skyldes, 

at den musikalske baggrund udgøres af (1) bestemte kompositioner, der tilhører et relativt kendt 

repertoire og/eller (2) musikalske normer, der er karakteristiske for andre musikalske genrer. 

Således forekommer rapgenren som en splejsning mellem et rapflow og en ”lånt” musikalsk 

baggrund. I de senere perioder benyttes og udvælges sampels på en måde, der medfører, at 

musikken i mindre grad refererer entydigt til andre genrer end rapgenren og således i højere grad 

forekommer etableret som en selvstændig genre.  

 

I tilknytning til ovenstående er der givet en række eksempler på musikalske former og 

betydninger, der ses i sammenhæng med referencer og samples: 1) ”Dokumentarisme”: Afbildning 

af ”virkeligheden” og forskellige typer af dokumentarisme er et centralt element i amerikansk 

rapmusik. 2) Versioning: Ofte laves der nye versioner af et ældre musikalsk materiale, hvormed 

der skabes referencer til dette materiale. 3) Eksklusion: Referencer kan medføre, at den 

udenforstående lytter føler sig ekskluderet. Samtidig bekræftes den indforståede lytters position 

som en del af fællesskabet.  
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Kapitel 6 Referencer i dansk rapmusik 
 

I nærværende kapitel belyses, hvorledes referencer anvendes i dansk rapmusik. Der fokuseres 

således ikke på eklektiske elementer i dette kapitel, og der henvises til kapitel 7 for en diskussion 

af eklekticisme i dansk rapmusik.  

 

I nærværende kapitel vil jeg flere steder argumentere for, at der i dansk rapmusik refereres til 

dansk kulturhistorie. Dette begreb opfattes meget bredt og dækker typisk dansk musik, film, 

skuespil, kendte danske personligheder osv. fra dansk samtid og fortid. I kapitlet diskuteres 

primært referencer, der opstår via samples. Enkelte steder præsenteres dog ligeledes referencer, der 

opstår via tekstindhold og/eller image. Der forekommer relativt mange referencer i dansk 

rapmusik, som består af samples, hvor der indgår tale. Således omhandler mange eksempler i 

nærværende kapitel en sådan type samples. Det skal i denne sammenhæng understreges, at der 

med referencer menes elementer i musikken, som undertegnede opfatter som referencer. Dvs., at 

de referencer, der er beskrevet i nærværende kapitel, ikke nødvendigvis opfattes som referencer af 

andre.  

 

6.1 Referencer i dansk rapmusik – den danske presse  
Det fremgår af kapitel 5, hvorledes samples i amerikansk rapmusik ofte tillægges eksplicit 

politiske og kulturhistoriske betydninger. I Danmark ses sjældent en eksplicit politisk brug af 

samples. Henrik List omtaler den store forskel på amerikansk og dansk rapmusik i en anmeldelse 

af MC Einars debutalbum. Her skriver han, at ”…der samples fra dansktoppens uskyldige fortid (i 

stedet for fra James Brown!) på singeludspillet En Af Den Slags Dage” (List: juni/august 1988 

MM). List påpeger hermed, hvorledes der vha. James Brown-samples kan kommunikeres politiske 

og alvorlige budskaber, hvorimod en dansktop-sample i denne sammenhæng er uden politisk 

profil. MC Einars kollegaer på den danske rapscene i slutningen af 80’erne – Rockers By Choice – 

er ligeledes inspireret af meget andet musik end amerikansk soul og funk. I et interview fra 1989 

giver RBC’s hovedfigur Chief 1 et eksempel på dette: ”Personligt er jeg helt vild med 

Police….Rappen om Peders Ting er f.eks. bygget op over et gammelt Police-riff” (Bisgaard: 

januar/februar 1989 MM). Chief 1 omtaler ikke det politiske indhold i amerikansk rapmusik. 

Forskellen på amerikansk rapmusik og europæisk rapmusik beskrives til gengæld på følgende 

måde: ”Fordelen ved at lave hip-hop musik, når man bor i Europa, er at man kan høre al slags 

musik. I New York lytter de næsten kun til disco og soul” (ibid.). Chief 1 føler sig altså ikke 

begrænset til at sample fra amerikanske kunstnere som fx James Brown. I følge Per Reinholdt 

Nielsen arbejdes der i MC Einar udfra et lignende standpunkt. Nielsen beskriver, hvorledes MC 

Einar sampler fra ”…alverdens pladesamlinger” og fremhæver eksempelvis en sample fra et Led 

Zeppelin-nummer (Nielsen: 21.10.1989 I).  
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I den danske presse pointeres til tider danske rapmusikeres brug af samples fra den danske 

musikkultur. I anmeldelser af Sund Fornufts debutcd ser man fx flere gange et fokus på 

tilstedeværelsen af en sample med sangeren Peter Thorup. Fx skriver Katrine Ring i Aktuelt: 

”Desuden har de [Sund Fornuft] utraditionelle samplinger med så forskellige folk, som 

sangerinden Tove Reinau og Peter Thorup” (Ring: 22.05.1997 A). Per Juul Carlsen pointerer 

ligeledes Peter Thorups tilstedeværelse på albummet: ”Bedst fungerer musikken, når de bruger 

stumper af andre numre som omkvæd, som på singlen ’Måske i Morgen’, hvor Peter Thorups 

samplede guldbajer-røst dukker op og synger med” (Carlsen: 05.06.1997 P). I dansk tekstindhold 

ses også referencer til dansk kulturhistorie. Denne type referencer ses ligeledes omtalt i pressen. I 

en anmeldelse af Hvid Sjokolades debutalbum påpeger Kim Skotte således, at gruppen har en 

”…forkærlighed for at forvandle kendte kulturpersonligheder til bindegale sindsbilleder” (Skotte: 

10.10.1996 A). I denne sammenhæng nævnes bl.a. Jens Okking, Eddie Skoller, Erik Clausen og 

Michael Strunge. Tilsvarende gør Katrine Ring opmærksom på en reference på albummet Smash 

Hit In Aberdeen: ”Det er en musikalsk labyrint og netop sådan er Malk de Koijns mærkelige og 

krøllede univers. Hvem husker f.eks. udtrykket Å Mæio? Det blev sagt af Lone Hertz’ 

hjerneskadede søn Thomas i filmen ’Thomas, et barn du ikke kan nå’” (Ring: 03.06.1998 A). Ååå 

Mæio er titlen på et nummer fra Malk de Koijns debutalbum, og som Ring pointerer refereres der 

via dette udtryk til dokumentarudsendelsen Thomas, et barn du ikke kan nå. I samme anmeldelse 

beskriver Ring, hvorledes ”…underforståede pointer bliver ved med at dukke op, selv efter 

adskillige gennemlytninger” (ibid.). På linje med Tricia Rose (se kapitel 5) påpeger Ring hermed, 

at diverse referencer i musik og tekst kan fungere som lytterens nøgle til fornyet indsigt i det 

musikalske udtryk. I dette tilfælde er det blot lytterens kendskab til dansk kulturhistorie - dvs. den 

omtalte dokumentarudsendelse - og ikke afroamerikansk kulturhistorie, der er afgørende.  

 

I et interview med Malk de Koijn giver Blæs Bukki et eksempel på, hvorledes der samples fra og 

arbejdes med den danske kulturskat. Blæs Bukki beskriver arbejdet på denne måde: ”Sådan noget 

med at klippe Kaj og Andrea i stykker” (Pedersen: 28.04.1998 JP). Blæs Bukki gør i denne 

sammenhæng opmærksom på, at et sådant materiale ikke kan anvendes i sammenhæng med Den 

Gale Poses musikalske univers
89

. I kapitel 3 blev det vist, hvorledes DGP’s musik ofte 

karakteriseres som en stilbevidst kopi af den amerikanske vestkyst-rapmusik (fx Villemoes [2001 

W] og Nielsen [17.03.2001 I]), og man finder da heller ingen samples med figurer som Kaj og 

Andrea eller personer som Peter Thorup i DGP’s musikalske univers. Til gengæld anvender DGP 

en anden metode til at inddrage et dansk element i musikken. Jokeren fortæller om tilblivelsen af 

nummeret Den Dræbende Joke fra albummet Sådan Er Reglerne: ”På et tidspunkt gik jeg og 

prøvede at finde ud af, hvad der egentlig var lavet af gode danske funky numre fra den tid [dvs. 

70erne og 80erne] og det var det eneste” (Rix: 03.06.1998 A). Jokeren refererer her til nummeret 

White Horse med den danske gruppe Laid Back. Dette nummer anvendes som udgangspunkt for 

Den Dræbende Joke (DGP: 1998), og således refereres der altså i DGP’s musikalske univers til 

danske musikere. 

                                                        
89 Som det tidligere er bemærket, har Blæs Bukki arbejdet sammen med medlemmerne af DGP. 
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I ovenstående ses, hvorledes danske rapskribenter tillægger samples og referencer en væsentlig 

betydning. Det pointeres, at samples med James Brown kan indeholde politiske og alvorlige 

budskaber, hvorimod samples med dansk popmusik er ”uskyldige”. Referencer til dansk 

kulturhistorie kommenteres blandt danske rapskribenter, og det antydes, at sådanne referencer kan 

tillægges betydning. Ovenstående interviews med Malk de Koijn og DGP tyder på, at disse 

rapmusikere ligeledes tillægger samples og referencer betydning. Således ses det eksempelvis, at 

disse samples og referencer tillægges betydning i forbindelse med formidlingen af et specifikt 

image og et musikalske tilhørsforhold.  

 

6.2 Eksplicit politisk brug af referencer i dansk rapmusik 
RBC’s debutalbum indeholder relativt mange samples, som indgår i en politisk kontekst. 

Eksempelvis indeholder nummeret Nedtur (RBC: 1989) en yderst kritisk tekst om det 

problemfyldte danske samfund, hvilket i sammenhæng med udstillede citater fra tv-nyheder om et 

kriseramt Danmark resulterer i et eksplicit politisk udtryk. De inddragede samples har her karakter 

af den type dokumentarisme, der bl.a. ses hos Public Enemy. Sådanne dokumentaristiske indslag 

ses på flere af RBC’s albums. Eksempelvis hører man på nummeret Gadens Børn (RBC: 1990) 

udklip fra Dronning Magrethes og daværende statsminister Schlüters nytårstale. RBC inddrager 

dog referencer og samples på varierende måder i politiske sammenhænge. I nummeret Der Var Et 

Yndigt Land (RBC: 1990) høres som indledning den danske nationalsang udsat for distortion 

guitar. En sådan strategi har til formål at levere en forvrænget version af den danske nationalsang 

og dermed levere et autentisk billede af et kriseramt Danmark (jævnfør nummerets titel).
90

   

 

Eksempel: Hvid Sjokolade, Erik Clausen og Hans Engel 

RBC står relativt alene på den danske rapscene med hensyn til eksplicit politisk brug af referencer. 

På Hvid Sjokolades debutalbum findes dog et oplagt eksempel på, hvorledes samples kan placeres, 

således at de kommenterer hinanden i en politisk kontekst. I optakten til nummeret Skyd Dem Op 

(Hvid Sjokolade: 1996) (cd-eksempel 21) hører man en række udklip fra et (tv-)interview med 

Hans Engel. Emnet er hash og problemerne ved dette rusmiddel. Hans Engel-samplingerne lyder 

således: ”Man kan overhovedet ikke sammenligne hash og alkohol", "Hash er farligt” og ”Alkohol 

indgår som en del, kan man sige, af vores kultur. Det gør hash ikke”. Disse samples høres først 

enkeltvist og gentages derefter i forskellige kombinationer simultant, således at kaoset  - og 

dermed intensiteten - vokser. Til sidst afbrydes denne udvikling af en sample fra Erik Clausens 

film De Frigjorte, hvor Erik Clausen udtaler: ”Du ligner en pose lort”. Denne bemærkning er taget 

ud af sin oprindelige sammenhæng, hvor Erik Clausen spiller en frustreret og arbejdsløs 

ægtemand, der kalder sin kone en pose lort. I denne forbindelse fungerer citatet som en kommentar 

til Hans Engel, der hermed nedgøres. Hvid Sjokolade bruger på denne måde Erik Clausen som 

                                                        
90Denne metode kan oplagt ses som en parallel til Jimmy Hendrixs udgave af den amerikanske nationalhymen The Star Spangled 
Banner. I denne sammenhæng blev Hendrixs version af den amerikanske nationalhymne tillagt et eksplicit politisk indhold – først 
og fremmest en kritik af amerikanernes intervention i Vietnam. 
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talerør for deres synspunkter, der i store træk går ud på, at der er mange fordele ved hash. Denne 

holdning kommer eksplicit til udtryk i tekstindholdet i det efterfølgende nummer Skyd Dem op, 

hvor man bl.a. får en historisk lektion i hashens mange anvendelsesmuligheder. Det er formentlig 

ikke tilfældigt, at Hvid Sjokolade anvender et Erik Clausen-citat. Erik Clausen er en kulturel og 

politisk skikkelse, som på flere områder repræsenterer de samme værdier, som ses implicit og 

eksplicit hos Hvid Sjokolade. Eksempelvis har Erik Clausen sine rødder i den politiske venstrefløj, 

og har altid været kritisk overfor danske borgerlige værdier. Til sammenligning er Hvid Sjokolade 

ofte kritisk overfor den politiske højrefløj og stiller ligeledes spørgsmålstegn ved de traditionelle 

borgerlige værdier (se fx Skyd Dem Op [1996] og Mer end hva’ du ser [1996]). Hvid Sjokolades 

brug af Erik Clausen kan dermed sammenlignes med anvendelsen af samples med politiske 

forbilleder i amerikansk rapmusik. Her tænkes fx på brugen af samples med Martin Luther King 

og Malcolm X (se fx Hebdige [1987: 145] og Cross [1993: 49-50]). Dermed er dog ikke sagt, at 

Hvid Sjokolade erklærer sig enig med Erik Clausen i alle forhold. Erik Clausen er primært brugt 

som “…an invocation of another’s voice to help you to say what you want to say”(Rose 1994: 79) 

(se kapitel 5). Hvid Sjokolades ”version” er deres egen. Der kan også findes mange paralleller i 

amerikansk rapmusik til den måde, hvorpå Hans Engels udsagn forvrænges. Fx anvendes en 

sample med den forhenværende præsident Ronald Reagan i nummeret See The Light, Feel The 

Heat (komponeret af gruppen Air Force One). Her anvendes forskellige effekter til gradvist at 

forvrænge Ronald Reagans udtalelse, der dermed forekommer mere og mere uhyggelig (se 

Hebdige 1987: 145). Den simultane og gentagede afspilning af Hans Engel-samplingerne har flere 

effekter. For det første antyder det medfølgende soniske kaos, at argumentationen vedrørende 

alkoholens fordele i modsætning til hash er ulogiske (dvs. præget af kaos). For det andet antyder 

den maskinelle gentagelse af Hans Engels udtalelser, at han er gået i tomgang og ikke længere 

tænker konstruktivt.    

 

6.3 Referencer til dansk kulturhistorie - den humoristiske 

afdeling 
Selvom brugen af referencer sjældent ses med et eksplicit politisk indhold i dansk rapmusik, har de 

danske rapmusikere i høj grad ladet sig inspirere af den amerikanske form på dette område. 

Fortiden inddrages løbende i nutiden, og der skabes i denne forbindelse referencer til dansk 

kulturhistorie. De anvendte samples omfatter alt fra uddrag af gamle danske spillefilm og revyer til 

uddrag fra børneplader og dokumentarudsendelser fra 70’erne og 80’erne. Ligeledes refereres der 

på vekslende facon til dansk 70’er rock, 80’er pop, samt musikalske ikoner som fx Kim Larsen. 

Referencer til den danske kultur er ikke vilkårlig, men dækker tilsyneladende rapmusikerens egen 

kulturhistoriske referenceramme. Denne tese virker sandsynlig af flere årsager. For det første er 

det af praktiske grunde oplagt, at rapmusikerne refererer til noget, de kender
91

. For det andet viser 

et studie af dansk rapmusik, at der er bestemte perioder, skuespillere og musikere, der i særlig grad 

henvises til, og at referencerne derfor ikke er vilkårlige. For det tredje indgår de kulturhistoriske 



 63 

referencer ofte i undertegnedes kulturelle referenceramme. Dette er interessant, idet mit fødselsår 

(1974) svarer omtrent til et gennemsnitligt fødselsår for 90’ernes rapmusikere. Jeg har således i en 

vis udstrækning set de samme film og lyttet til den samme musik som disse musikere. Det er 

derfor ikke tilfældigt, at flere af de børneplader jeg selv har lyttet til som barn – fx Kaj og Andrea 

og Robin Hood – ofte er citeret på de danske rapalbums. Sådanne forhold peger således på, at 

rapmusikerne skaber en række referencer til dansk kulturhistorie, der har sit udspring i individuelle 

forhold, og at disse referencer kan rumme budskaber for lyttere med en lignende referenceramme. 

På denne måde overtages virkemidler fra den amerikanske rapmusik, men anvendes således, at det 

er en dansk - og ikke en afroamerikansk - kulturhistorie der fremvises.   

 

6.3.1 Eksempel: RBC og Robin Hood 

På RBC’s album fra 1996 indledes nummeret 5 Fingres Udsalg (cd-eksempel 22) med et længere 

uddrag fra børnepladen Robin Hood. Dette hørespil er oprindelig en Walt Disney-produktion, men 

er lavet i en dansk version, hvor man bl.a. kan opleve ”folkekære” skuespillere som John Prise, 

Claus Ryskjær, Morten Grundwald og Poul Bundgaard. I den relativt lange sample fra 

børnealbummet høres Robin Hood og Lille John i en samtale om tyveri og de moralske spørgsmål, 

som er knyttet til en sådan handling. I nummeret 5 Fingres Udsalg er temaet ligeledes tyveri. RBC 

fremstiller her sig selv som en samling småkriminelle og arbejdsløse snyltere. Denne fortælling 

afviger således fra den moralske og ophøjede historie om Robin Hood, hvor der ”stjæles fra de rige 

og gives til de fattige”. RBC’s fortælling kan dermed betragtes som en fordrejet version af Robin 

Hood-historien. 

 

Samplinger fra den danske udgave af Robin Hood optræder flere steder på 5 Fingres Udsalg. I 

disse tilfælde inddrages citaterne i den handling, der udspilles i nummeret. Eksempelvis hører man 

Lille John påpege, at ”vi er ikke engang blevet arresteret endnu”. ”Vi” er i denne sammenhæng 

ensbetydende med medlemmerne af RBC, der altså her vælger at bruge Lille John - i form af 

skuespilleren Morten Grundwald - som talerør. Senere høres en forurettet stemme råbe; ”LÆG 

DEN TILBAGE”, hvilket modsvares af et RBC-medlem med ordene ”hold kæft”. Den forurettede 

stemme tilhører i sin oprindelige form en udsultet borger, der råber af den grådige skatteopkræver. 

I RBC’s fortælling fungerer citatet ”LÆG DEN TILBAGE” derimod som en kommentar til de 

stjælende RBC-medlemmer. På denne måde afbrydes en umiddelbar sammenhæng mellem Robin 

Hood-historien og RBC’s fortælling, idet RBC både anvender heltene fra Robin Hood som talerør 

og samtidig latterliggør og negligerer eventyrets Robin Hood-sympatisører (med ordene ”hold 

kæft”). En sådan drejning har flere forklaringsmuligheder. For det første gøres der i nummeret 5 

Fingres Udsalg op med diverse autoriteter og traditionelle moralkodekser. Fx hører man 

umiddelbart efter ordene ”hold kæft” en sample fra en dansk film, hvor Dirch Passer siger 

”skammer I jer ikke”, hvortil gruppen svarer ”næææææ” på en yderst provokerende og barnagtig 

måde. I dette lys, virker RBC’s umoralske behandling af den stakkels udpinte borger oplagt. For 

                                                                                                                                                                                      
91Blandt rapmusikere er der dog også en tendens til at opspore og anvende relativt ukendt musik. I sådanne tilfælde er der sjældent 
tale om, at de anvendte samples har nogen direkte forbindelse til rapmusikerenes kulturelle referenceramme (se fx afsnit 7.3.2)  
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det andet indgår Robin Hood-samplingerne i en kollage med flere andre citater i stil med det 

nævnte Dirch-citat. Robin Hood-samplingerne kan derfor opleves som værende løsrevet fra sin 

oprindelige sammenhæng og blot brugt som enkeltstående citater. Således tolket er det primært 

skuespilleren Morten Grundwald og ikke figuren Robin Hood, der fungerer som RBC’s talerør. 

For det tredje er der øjensynligt en anden grad af frihed forbundet med anvendelsen af samples fra 

skuespil o.lign., end der er i forbindelse med anvendelsen af samples med politiske profiler som 

Malcolm X og Hans Engel. Dette hænger sammen med, at politiske profilers image ofte er meget 

entydigt, hvilket medfører, at der knyttes ganske præcise associationer og betydninger til disse 

mennesker. Til sammenligning er skuespillere ofte mindre bundet i en bestemt rolle, hvilket 

betyder, at sådanne personer lettere kan optræde i forskellige roller i RBC’s fortælling.  

 

I ovenstående sammenhæng er det afgørende, at der samples fra drama og ikke fra ”virkeligheden” 

(dvs. fra nyhedsprogrammer, interviews osv.). Hermed fremgår, at nummeret 5 Fingres Udsalg 

skal tolkes i et dramatisk lys og ikke et ”virkeligt”. Der er altså tale om drama og ikke 

dokumentarisme. RBC leger kriminelle snyltere og anvender i deres fortælling citater fra 

skuespillere, der tilsvarende spiller en rolle. På alle niveauer har man dermed at gøre med masker 

og skuespil. Her ses en afgørende forskel til meget amerikansk rapmusik, hvor der ofte lægges 

vægt på, at musikken bør afspejler ”virkeligheden” (se kapitel 5). 

 

Samples fra børnealbums finder man fortrinsvist i dansk rapmusiks første generation
92

. Fx ses 

samples fra Kajus og Baktus og Kaj og Andrea (se bilag 10 for flere eksempler på samples fra 

børnealbums). I den humoristiske afdeling af dansk rapmusiks anden generation ses dog stadig en 

lang række referencer til børneudsendelser, eventyr o.lign. Sådanne referencer opstår blot ikke 

vha. samples, men derimod først og fremmest via tekstindhold og melodiske forhold. Der henvises 

til bilag 10 for eksempler på sådanne referencer.   

 

6.3.2 Kulturhistoriske kollager - eksempler  

I nummeret Onkel Pouls butik (RBC: 1996) bruger RBC tilsvarende diverse samples fra Robin 

Hood-albummet (cd-eksempel 23). Her er disse samples placeret i en vrimmel af samples fra 

børneplader og samples med danske skuespillere o.lign., og der skabes på denne måde en kollage 

med udgangspunkt i dansk kulturhistorie
93

. Samplingerne er placeret, således at de kommenterer 

hinanden på en surrealistisk og humoristisk måde. Her følger et uddrag, hvor jeg har noteret 

samplingernes tilhørsforhold i de tilfælde, hvor en identifikation har været mulig.   

 

[der høres et host] (sample fra børnealbummet Dyrene i Hakkebakkeskoven) – ”Jeg hedder” – ”Poul” – ”og hvad 

hedder du” – ”det ved jeg ik’” – ”når” – ”hvad sig’r du” – ”gamle blærebuks” (sample fra Robin Hood) – ”og hvad 

hedder du” – ”åhh” – ”Slikkehans” (sample med Poul Bundgaard)– ”ja ja, det var bedre” – ”og hvad hedder du” – ”ha 

                                                        
92Enkelte gange ses dog, hvorledes der samples fra børnealbums i anden generation. Eksempelvis hos Hvid Sjokolade, der i 1996 
bruger et uddrag af Lasse har smilet til mig (fra albummet Bølle Bob) i en intro til nummeret Jeg Vil Ha’ Dig (Hvid Sjokolade: 
1996). 
93Begrebet kulturhistorisk kollage bruges i nærværende opgave om musikalske forløb, der indeholder relativt mange 
kulturhistoriske referencer inden for relativt kort tid. 
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ha ha” (sample fra Robin Hood)  – ”nu synger jeg” – ”NEEEJ!” (sample fra Robin Hood) – ”hvor bli’r han af, din lille 

ven. Hvis han ikke snart kommer, sår ved jeg ik’…” – ”der er han!” (sample fra Robin Hood) – ”han har taget lamaer 

med…banan” – ”hvad sig’r du (citat Fra Robin Hood)”– ”banan” – ”ahhh glem det (sample fra Robin Hood)”   - ”ha 

ha” (sample fra Robin Hood)  – ”banan” – ”HEEY, pas på det koger over!” (sample Fra Robin Hood)– ”det er det 

værste jeg i mit liv har smagt” (sample fra Dyrene i Hakkebakkeskoven)  

 

Ovenstående viser, hvorledes RBC inddrager samples fra børnealbums som Robin Hood og 

Dyrene i Hakkebakkeskoven i en humoristisk kulturhistorisk kollage. Udover samplingerne fra 

Robin Hood, hvor man primært hører Morten Grundwalds stemme, høres også en sample med 

Poul Bundgaard - formentlig fra en revy. Da sådanne skuespillere generelt opfattes som 

”folkekære” og ”folkelige” skabes her en kulturhistorisk kollage med indbyggede ”folkelige” 

elementer. Denne type referencer er almindelige hos RBC, hvilket også fremgår af det foregående 

eksempel, hvor en sample med Dirch Passer indgår i sammenhæng med samples med bl.a. Morten 

Grundwald (se også Min gamle Skole [RBC: 1996] i bilag 10). En sådan type referencer er 

ligeledes almindelig hos MC Einar, som eksempelvis anvender en sample med den ”folkekære” 

skuespiller Ove Sprogø i nummeret Vildmandens wienergryde (MC Einar: 1989) (se bilag 10). 

 

Ovenstående type kulturhistorisk kollage, hvor der indgår relativt mange samples, finder man flere 

steder i den humoristiske afdeling af dansk rapmusik – dog fortrinsvist i den første generation. Hos 

Humleridderne ses disse kulturhistoriske kollager fx flere steder. 

 

På Humleriddernes debutalbum fra 1995 indgår øl som et centralt element i gruppens image og 

referencer. Primært ses dette tema fremhævet i gruppenavnet ”Humleridderne”, men tendensen ses 

på flere niveauer. Eksempelvis er albummet titel ”Jeg gi’r en omgang, hvis du gi’ to!”, hvormed 

både humor og øltema er introduceret. Ved at referere til øl etablerer Humleridderne et særligt 

dansk image. Dette hænger sammen med dansk historie, kultur og selvforståelse, hvori den danske 

ølproduktion og ølkonsumption har en central plads. I nummeret Humletid (Humleridderne: 1995) 

er det dette tema, der er i fokus (cd-eksempel 24). I nummeret indarbejdes en kollage af samples 

fra gamle danske audio-kilder. Eksempelvis ses en række samples fra hørespil med Tintin. Jeg kan 

ikke identificere alle disse kilder, men det fremgår, at de tilhører den ”muntre” genre indefor 

reklamer, film, hørespil o.lign. Dvs., at man ikke præsenteres for samples af ”alvorlig” og/eller 

”dokumentaristisk” karakter - fx udklip fra nyhedsprogrammer osv. Fælles for disse citater er, at 

de indeholder verbale brudstykker, der er udtalt med en ældre dansk sprogtone
94

. Samplingerne 

indgår i en surrealistisk og humoristisk dialog over øltemaet:  

 

”Jeg er tørstig, det haster” - ”splitte mine bramsejl” (fra Tintin-hørespil) - ”vær så venlig at gi’ mig ” - ”øl” - ”snaps, 

vin, whisky” - ”øl” - ”jaaahhh, jeg har den i tasken” - ”splitte mine bramsejl” (fra Tintin-hørespil) - ”jeg vil aldrig 

nogen sinde overlade mine elefanter til nogen der ikke kan li’ dem”.  

 

                                                        
94 Dvs. en accent, der findes på audio-medier fra 50erne til 70erne. 
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Det fremgår, hvorledes en ældre dansk sprogtone knyttes til den danske ølkultur. Resultatet er en 

humoristisk cocktail af elementer, som refererer til dansk kultur og dansk historie.  

 

Som nævnt ses ovenstående type kollager primært i første generation. Enkelte gange ses dog 

sådanne kollager i anden generation. Eksempelvis i nummeret Mælkekassen (Kongehuset: 2000), 

hvis titel antyder, at man har at gøre med gruppens indtryk fra opvæksten (cd-eksempel 25). I 

nummeret høres bl.a. udklip fra musikprogrammer med Mylius fra 80’erne, den danske 

ungdomsfilm Kundskabens Træ og danske film med Poul Bundgaard og Preben Kaas. Som det er 

tilfældet i ovenstående eksempel med RBC skabes her en kulturhistorisk kollage, der ligger inden 

for undertegnedes kulturelle referenceramme. De nævnte udklip forbinder jeg således umiddelbart 

med min egen opvækst. Som det tidligere er pointeret, er jeg opvokset i samme periode som de 

danske rapmusikere. Mit eget forhold til de nævnte udklip – samt nummerets titel - peger således 

på, at Kongehuset skaber en kulturhistorisk kollage med udgangspunkt i egen opvækst og 

kulturelle referenceramme
95

. 

 
6.3.3 Opsummering  

I den humoristiske afdeling refereres der ofte til dansk kulturhistorie. I denne sammenhæng ses 

relativt mange referencer til børnealbums, eventyr o.lign. Tilstedeværelsen af sådanne referencer 

har to konsekvenser. For det første gøres lytteren opmærksom på, at ”det er for sjov”. Hermed 

menes, at børnealbums som Robin Hood, Kajus og Baktus og Kaj og Andrea generelt associeres 

med ufarlig og humoristisk børneunderholdning. For det andet skabes en række kulturhistoriske 

referencer, som har bestemte betydninger for de lyttere, der kan forbinde disse referencer til egen 

barndom og opvækst.  

 

I ovenstående har man set eksempler på (1) at RBC refererer til egen barndom simultant med, at de 

refererer til en dansk ”folkelig” kultur, (2) at Humleridderne refererer til dansk ølkultur, og 

placerer denne kultur i en historisk sammenhæng, og (3) at Kongehuset skaber en kulturhistorisk 

kollage over egen barndom og opvækst. I disse eksempler ses overvejende samples fra film, 

hørespil o.lign. Som det blev fastslået i forbindelse med RBC’s brug af samples fra Robin Hood, er 

dette afgørende, idet sådanne samples associerer drama i modsætning til ”virkelighed”. Her ses en 

væsentlig forskel til brugen af samples i amerikansk hardcore rapmusik, hvor politiske taler, 

interview fra radio/TV o.lign. i højere grad inddrages og anvendes til at skildre og kommentere 

”virkeligheden”.  

 

I den humoristiske del af anden generation ses ikke mange samples fra børnealbums. Ligeledes ses 

ikke mange kulturhistoriske kollager i stil med ovenstående, hvor der indgår relativt mange 

referencer på relativt kort tid. Referencerne til dansk kulturhistorie er således ikke så markant 

repræsenteret i den humoristiske del af anden generation som i første generation.  

                                                        
95 I bilag 10 ses et tilsvarende eksempel, hvor RBC bruger samples til at referere til bardom og opvækst i nummeret Min gamle 
Skole (RBC: 1996).    
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I nærværende opgave ses den humoristiske brug af referencer som en afgørende forskel fra 

amerikansk rapmusik. I kapitel 5 er der givet eksempler på amerikansk rapmusik, hvor samples 

ligeledes anvendes humoristisk. Som det er skitseret i kapitel 2 er den amerikanske rapscene i 

90’erne, dog domineret af hardcore rapmusik, hvilket står i et modsætningsforhold til den danske 

rapscene i første og anden generation. Der er således et modsætningsforhold mellem de generelle 

tendenser inden for dansk og amerikansk rapmusik.  

 

6.4 Referencer til dansk kulturhistorie – hardcoreafdelingen 
I dansk hardcore ses ikke eksempler på samples fra børneplader. Tilsvarende ses ikke eksempler 

på kulturhistoriske kollager i stil med ovenstående eksempler. Der ses dog en række referencer i 

tekstindhold og på pressefotos til børneudsendelser, eventyr o.lign. i stil med det, man ser i den 

danske humoristiske afdeling. Ligeledes ses, hvorledes der inddrages samples fra danske film, 

hørespil o.lign. Modsat den humoristiske afdeling inddrages diverse referencer dog i en 

sammenhæng, der er præget af voldsomhed og aggressivitet.  

 

6.4.1 Referencer til børneudsendelser, eventyr o.lign. - eksempler 

Den danske hardcore rapgruppe Pinocchio Teorien anvender ofte referencer til eventyrfiguren 

Pinocchio
96

. Således inddrages denne figur i gruppens tekstlige og visuelle univers og indgår også 

i gruppens navn. På coveret til gruppens album (Pinocchio Teorien: 2000) ses et eksempel på, 

hvorledes referencer til Pinocchio-figuren og Pinocchio-fortællingen anvendes af denne gruppe. På 

coveret ses en person, der formentlig skal forstille at være cirkusdirektøren fra Pinocchio-

eventyret. Denne person er i færd med at dyrke sex med en oppustelig plastikdukke med en 

abnorm lang næse – dvs. Pinocchio. Cirkusdirektøren ses her i en gangsterversion med cigar og 

guldring samt i besiddelse af en perverteret sexlyst. Pinocchio er fremstillet som et sexlegetøj – 

parat til at blive udnyttet. Disse billeder er suppleret med teksten: ”IF YOU FAKE THE FUNK, 

YOUR NOSE WILL GROW”, hvilket i denne rapgruppes univers udgør den såkaldte Pinocchio-

teori (jævnfør gruppens navn). Pinocchiofiguren symboliserer altså de uautentiske og falske 

individer, som på musikalske og menneskelige områder ”faker funken”
97

. På billedet er det 

tydeligt, hvorledes Pinocchio og dermed de ”falske mennesker” afstraffes via den seksuelle 

nedgørelse, som cirkusdirektørens perverse aktiviteter medfører. Gangsterudgaven af 

cirkusdirektøren repræsenterer her de hardcore rappere i gruppen Pinocchio Teorien, og man ser 

altså, hvorledes rapgruppen på et symbolsk niveau afstraffer den løgnagtige Pinocchio og dermed 

de ”falske mennesker”.  

 

                                                        
96 Figuren Pinocchio tilhører oprindeligt ikke dansk kulturhistorie. Figuren indgår dog på linje med andre eventyr i de fleste danske 
børns opvækst, og figuren er således – på linje med andre eventyrfigurer – en del af de danske rapperes kulturelle baggrund og 
opvækst i Danmark. Ligeledes indgår Pinocchio-figuren i danske sammenhænge som eksempelvis dansk børneteater, 
børneudsendelser osv. Af disse årsager betragtes Pinocchio-figuren i nærværende sammenhæng som en del af dansk kulturhistorie.   
97 Formuleringen ”at fake funken” bruges i amerikansk og dansk rap om ”falske” mennesker/rapmusikere, der eksempelvis er 
kommercielt orienteret (se fx Brennan 1994: 678-679).  
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Pinocchio Teoriens anvendelse af Pinocchiofiguren er interessant set i sammenhæng med den 

humoristiske afdeling i dansk rapmusik. Eksempelvis inddrager den humoristiske gruppe 

Kongehuset ligeledes figuren Pinocchio. I nummeret Bomben Fra Sumpen definerer gruppen 

således sig selv i forhold til denne eventyrfigur (Kongehuset: 1996). Her synger frontrapperen 

Kong Winther ”der er ingen bånd der binder os..”, hvilket efterfølges af Winthers rap; ” …på 

scenen eller mellem benene”. Denne sammenligning mellem Kongehuset og den lyvende 

Pinocchio kan opfattes således, at Kong Winther understreger parodien og det usande i de 

røverhistorier, der er så centrale i gruppens tekstlige univers (se fx 1 Gade Eskapade og Kongen af 

Kvarteret [1996])
98

. I modsætning til gruppen Pinocchio Teorien identificerer Kongehusets 

frontrapper således sig selv med Pinocchio. De to grupper placerer sig dermed via de samme 

kulturhistoriske referencer i hver sin afdeling af dansk rapmusik. Dvs., at Kongehuset 

understreger, at ”det er for sjov” og Pinocchio Teorien understreger, at ”det ikke er for sjov”. 

 

Clemens inddrager ligeledes referencer til børneudsendelser, eventyr o.lign. Fx ses, hvorledes der 

rappes om Bubber og børneudsendelsen ”Bubbers badekar” (Clemens 1997: Psykopat på fri fod). 

Clemens identificerer sig på ingen måde med Bubber, men tager kraftigt afstand fra hans person 

med ordene: ”Jeg hader den nar / Bubber han skal dø / sagen den er klar / jeg sked i hans badekar 

/ skød ham i hovedet / ambutered' begge ben og så drak jeg alt blodet”. Tilsvarende er referencer 

til børnesangen Bro bro brille anvendt i en aggressiv sammenhæng, hvor Clemens rapper om 

nogen skufler
99

, der ”endte i den sorte gryde” (Clemens 1997: Psykopat på fri fod). Til 

sammenligning kan nævnes Humleriddernes ”hyggelige” version af samme børnesang, hvor man 

hører nogle små søde børn synge en ny tekst på samme melodi (Humleridderne 1997: 

Brobygningshysteri).  

 

6.4.2 Referencer til danske film o.lign. - eksempler  

Sammenlignet med den humoristiske afdeling ses ikke mange samples fra gamle danske film 

o.lign. på de danske hardcore albums. Oftest anvendes sådanne samples primært til at anslå en 

dramatisk og uhyggelig stemning og indgår på denne måde naturligt i et hårdt musikalsk udtryk. 

Der ses derfor ikke samples med danske ”folkekære” skuespillere.  

 

Gruppen Suspekt anvender et længere uddrag fra en gammel dansk spillefilm i indledningen til 

nummeret Suspex-files (cd-eksempel 26). Nummeret omhandler en vanvittig persons 

vrangforestillinger om hans virke som doktor, hvor han bl.a. - uden plastichandsker - udfører 

aborter på mindreårige piger, der har været udsat for incest (Suspekt: 1999). I udklippet fra den 

gamle danske film høres en samtale mellem en læge og en sygeplejeske angående indlæggelsen af 

en skizofren patient. Denne patient skal formentlig forestille at være nummerets hovedperson – 

dvs. den vanvittige frontrapper. Yderligere er der en sammenhæng mellem handlingen i den 

                                                        
98 Se bilag 10 for flere eksempler på denne type referencer til barndoms-relaterede temaer i den humoristiske afdeling af dansk 
rapmusik. 
99 Termen ”skufler” benyttes fortrinsvist af rapmusikere fra første og anden generation. På linje med den amerikansk inspirerede 
formulering - ”at fake funken” - bruges ”skufler” til at betegne ”falske” mennesker.  
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danske spillefilm og rapperens vrangforestillinger, idet han i disse forestillinger selv er doktor. 

Dermed ses, hvorledes den danske spillefilm på flere niveauer anvendes til at anslå nummerets 

tema. Suspekts inddragelse af sådanne samples kan sammenlignes med en amerikansk 

gangstarapgruppe som The Wu Tang Clan. Man ser eksempelvis en sample fra en gammel 

amerikansk film på introen til albummet The W (2000), der ligeledes etablerer en dramatisk og 

uhyggelig stemning (cd-eksempel 27).  

 

Som nævnt indgår film-samples i hardcoreafdelingen ofte i et dramatisk, uhyggeligt og voldsomt 

udtryk. Udover det foregående Suspekt-eksempel ses denne tendens komme til udtryk på et 

nummer som Rimanarki (Clemens: 1999), hvor et typisk aggressivt og dissene
100

 tekstindhold 

suppleres med en filmsample af voldelig karakter. Her høres sætninger som, ”forsvar dig din flap”, 

”slå til”, og ”jeg skal gennembanke dig” (cd-eksempel 28). Igen ses, hvorledes tema og stemning 

anslås af en indledende sample.    

 

6.4.3 L:Ron:Haralds lokale image 

I den humoristiske afdeling af dansk rapmusik benytter Humleridderne referencer til dansk 

ølkultur til at opbygge et specifikt dansk udtryk og image. Samme strategi ses benyttet i hardcore 

rapmusikeren L:Ron:Haralds visuelle og musikalske univers, hvor der refereres til den århusianske 

øl Ceres Royal. Eksempelvis ses Harald afbildet på bagsædet af en limousine med nøgne kvinder 

og Ceres Royal på dåse (coveret til L:Ron:Harald: 2000). Ligeledes rappes der om denne øl i 

nummeret Vi drikke Ceres [sic] (L:Ron:Harald: 2000). Ceres Royal er en populær øl i 

Sønderjylland, hvor de kan købes som dåseøl på den tyske side af grænsen. Ceres Royal drikkes 

også i resten af Danmark, men i langt mindre omfang. Ceres Royal er dermed med til at etablere et 

unikt sønderjysk udtryk i L:Ron:Haralds univers. 

 

6.5 Referencer til dansk musikkultur 
Som det fremgår af kapitel 5 refereres der ofte i amerikansk rapmusik til musikalske forbilleder 

som eksempelvis James Brown. I dansk rapmusik ses tilsvarende en række referencer til dansk 

musik. Typisk ses sådanne referencer i den humoristiske afdeling og primært i første og anden 

generation. Igen ses altså et eksempel på, hvorledes der i den danske hardcoreafdeling indarbejdes 

færre referencer til dansk kultur end i humorafdelingen. I sidstnævnte afdeling ses oftest referencer 

til rock/pop fra 70’erne og 80’erne, der tilhører den brede danske kulturarv – dvs. sange og 

kunstnere, som er kendt af de fleste, og som indgår i et traditionelt folkeligt dansk repertoire. Her 

skal primært nævnes navne som Kim Larsen, Gasolin, CV Jørgensen, Thomas Helmig, Shubidua, 

Sebastian og Sneakers.  

 

 

 



 70 

6.5.1 Eksempel: Sund Fornuft og Thomas Helmig 

Af referencer, der opstår via samples, kan fx nævnes Sund Fornufts brug af et udklip fra nummeret 

Nu hvor du har brændt mig af (Thomas Helmig: 1988). Udklippet høres som afslutning på Sund 

Fornufts debutalbum (1997) og indeholder en passage, hvor Thomas Helmig synger ”…når 

fornuften vender tilbage”, hvilket skal opfattes som en henvisning til gruppen Sund Fornufts 

eventuelle opfølgelse af debutalbummet (cd-eksempel 29). Denne sample optræder som et 

humoristisk indslag, men indgår tillige i en lokalpatriotisk strategi, hvor der lægges vægt på Sund 

Fornufts lokale ophav – dvs. Århus. Logikken er, at Thomas Helmig oprindeligt kommer fra 

Århus, og yderligere ofte associeres med den århusianske bølge i dansk musikliv (dvs. kunstnere 

som Gnags, TV2 o.lign.). Hermed indskriver Sund Fornuft på egen hånd gruppen i en århusiansk 

historisk sammenhæng, hvor navne som Thomas Helmig tillige indgår.  

 

6.5.2 Referencer til Kim Larsen - eksempler 

Den oftest citerede kunstner er Kim Larsen – både som solist og som del af Gasolin. Typisk bruges 

blot et centralt element fra en sangtekst, som inkorporeres i tekstindholdet. Eksempelvis kan 

nævnes citatet Charlie på sin Harly (som indgår i Blæs Bukkis rap på Lokums Poeter på Clemens 

album fra 1997)
101

 og Det er en kold tid som vi lever i (Sund Fornuft 1997: Farve Blind). 

Ligeledes inkorporeres samples, der hører til det alment kendte Gasolin-repertoire – eksempelvis 

bruger Hvid Sjokolade et uddrag fra Hvad gør vi nu, lille du.  

 

Gruppen RBC er en af de danske rapgrupper, der oftest anvender referencer til Gasolin. Blandt 

sådanne ses eksempler på versioning, hvor RBC både benytter tekst og musik til at lave en ny 

version af et oprindeligt nummer. Således laver RBC en ny udgave af nummeret Rabalderstræde, 

hvor såvel det oprindelige tekstindhold som den musikalske substans indgår i varieret form (RBC 

1990: Rabalderstræde) (cd-eksempel 30). I RBC’s version rappes der over de kendte guitarriffs fra 

dette nummer. Musikken er ikke samplet, men derimod indspillet til lejligheden – bl.a. af det 

oprindelige Gasolin-medlem Willi Jønsson. Jønssons medvirken peger på, at inddragelsen af 

Gasolin på ingen måde skal opfattes parodisk. Som det oftest er tilfældet, når dansk musik 

inddrages i dansk rapmusik, er det derimod - på linje med amerikansk rapmusik - udtryk for, at den 

ældre musiker respekteres, samt at den yngre rapmusiker ønsker at placere sig i en bestemt 

musikalsk/ideologisk tradition. RBC’s flabede image (se fx eksemplet med RBC og Robin Hood), 

råbende rapflow, samfundskritiske tekster og rockguitarer er således på flere områder 

sammenlignelig med Gasolins musik og image.  

 

6.5.3 Eksempel: DGP’s referencer til Laid Back 

Et andet typisk eksempel på versioning ses på albummet Sådan Er Reglerne (Den Gale Pose: 

1998) (cd-eksempel 31). Tidligere i nærværende kapitel pointerede Jokeren fra DGP, at DGP var 

interesseret i ”gode danske funky numre fra [80’erne]” og ender med at finde frem til nummeret 

                                                                                                                                                                                      
100 Udtrykket ”at disse” indgår i dansk og amerikansk hip hop-slang og henfører til verbal tilsvining og nedgørelse. Se ordforklaring 
(bilag 1). 
101 Dette er en reference til Gasolin-nummeret Det var Inga, Katinka og Smukke Charlie på sin Harley. 
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White Horse med gruppen Laid Back. I DGP’s version (Den dræbende Joke) udarbejdes en ny 

produktion af nummeret i samarbejde med duoen Laid Back. Således benytter DGP samme 

strategi som RBC i forsøget på at definere gruppen i forhold til en musikalsk tradition. Som det 

fremgår af kapitel 3, er det primært den amerikanske musiktradition, som er DGP’s målstok for 

kvalitet. Således udtaler Jokeren om White Horse: ”Det er et cool nummer, der stadig bliver spillet 

på radiostationerne i L.A.” (Rix: 03.06.1998 A). Det er interessant, at DGP på den ene side er 

interesseret i at inkorporere elementer fra danske musikere og på den anden side understreger 

sådanne musikeres succes i USA. Øjensynligt bekender DGP sig simultant til en 

global/amerikansk ”funky” tradition og en tradition med danske musikere af international format 

(se i øvrigt kapitel 7).  

 

6.5.4 Opsummering  

Ovenstående eksempler viser, hvorledes sampling og versioning kan anvendes til at placerer en 

rapgruppe i en musikalsk og ideologisk tradition. Parallelt med amerikansk rapmusik er der 

således tale om, at de danske rapmusikere “is paying homage” til en ældre genration af danske 

musikere (se kapitel 5). Ligeledes ses, hvordan man i den humoristiske afdeling refererer til et 

traditionelt folkeligt dansksproget repertoire og hvordan DGP fra hardcoreafdelingen i højere grad 

refererer til danske musikere med international succes.  

 

6.6 Interne referencer til den danske rapscene  
Den danske rapscene er yderst selvrefleksiv, hvilket ses på flere niveauer: 1) På de fleste albums er 

der numre, hvor gæsterappere optræder. 2) Til de fleste rapkoncerter optræder flere rapgrupper. 3) 

I teksterne refereres der til andre musikere eller andre rapperes tekster. 4) Danske rapmusikere 

sampler ofte fra andre danske rapalbums. Referencerne - nævnt i punkt 3 og 4 - kan på en række 

områder anskues parallelt med de referencer til afroamerikansk musik, som ses i amerikansk 

rapmusik (se kapitel 5). Således kan disse referencer (1) betragtes som en måde, hvorpå den 

danske rapscene bekræfter egen eksistens og historie. Referencerne kan derfor bl.a. ses som 

værende “about paying homage, an invocation of another’s voice to help you to say what you want 

to say (Rose 1994: 79) (se kapitel 5). Ligeledes kan sådanne referencer (2) fungere som en test for 

lytteren, der kan afprøve sin viden om den danske rapmusik (i stedet for den afroamerikanske 

musik). På linje med amerikansk rapmusik etableres hermed en modsætning mellem den 

indforståede og den udenforstående lytter. Man ser da også, hvordan flere danske rapskribenter 

påpeger, at de ”føler sig udenfor” (se fx Lynggaard: 11.01.2001 I).
102

  

 

 

                                                        
102 De interne referencer til rapscenen ses også i amerikansk rapmusik (se afsnit 5.7). Der er dog en tendens i retning af, at danske 
rapmusikere i højere grad refererer specifikt til rapscenen, end det ses i amerikansk rapmusik, hvor der primært refereres til den 
afroamerikanske kulturhistorie. Eventuelt er rapscener i periferien generelt mere selvrefleksive end den amerikanske rapscene. 
Eksempelvis skriver rapskribenten Maxwell om australsk rapmusik: ”This Australian, specifically Sydney-based in this instance, 
hip hop community is almost obsessively self-reflexive: through the lyrics of the raps, the sources of the samples layered into the 
backing tracks…”(citeret i Mitchell: 1996: 197). 
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6.6.1 Samples med MC Einar 

I løbet af 90’erne vokser MC Einars status i det danske rapmiljø, hvorimod RBC’s status daler. Fra 

midthalvfemserne og fremefter opfattes gruppen MC Einar således som en grundlægger af dansk 

rapmusik. Dette fritager dog ikke Nikolaj Peyk - der må anskues som værende nøglepersonen i 

MC Einar - for at blive kritiseret og disset
103

 i sammenhæng med gruppen Østkyst Hustlers (se fx 

Vi nævner ingen navne [DGP: 1996a]). MC Einars status i rapmiljøet kan bl.a. aflæses i interviews 

og tekstindhold (se fx. Regnskabets Time [Clemens: 1997] og Rimitus [G Bach: 1999] og Hygum 

[1996: 60]). MC Einars status kan dog ligeledes aflæses af de danske rapmusikeres ivrige brug af 

samplinger fra MC Einar-albums.     

 

På nummeret Fuldstændig Vild (De Grimme Ællinger: 1996) (cd-eksempel 32) inddrager Clemens 

en sample fra MC Einar-nummeret En af den slags dage (MC Einar: 1988). På samplingen høres 

frontrapperen MC Einars stemme ”Du’ jo fuldstændig vild”, hvortil Clemens rapper ”Einar gi’ mig 

nog’t reklame”. Dette forløb gentages adskillige gange og udgør nummerets refræn. Her fremgår 

meget direkte, hvorledes en sample kan bruges til at placere en rapper med benene i den danske 

rapmusiks rødder. Ved at fremmane dansk rapmusiks fader og lade ham ytre sin respekt styrkes 

Clemens position som en værdig efterfølger til MC Einar. Derved opnår Clemens den ønskede 

”reklame”. Samtidig udtrykkes respekt for MC Einar, og Clemens er dermed delagtig i at fastslå 

MC Einars unikke position – dvs. Clemens “[is] paying homage [to]” MC Einar. (Se flere lignende 

eksempler på samples fra MC Einar albums i bilag 10).    

 

Hvor der ofte samples fra MC Einars albums, er der ikke eksempler på, at der samples fra Nikolaj 

Peyks projekt fra 90’erne - Østkyst Hustlers. Dette er bemærkelsesværdigt i lyset af gruppens 

relativt store kommercielle succes. Til gengæld ses det, hvorledes grupper som DGP, Malk de 

Koijn og Hvid Sjokolade ofte er samplet og anvendt af rapgrupper fra anden og tredje generation. 

Dette indikerer, at Østkyst Hustlers står alene og ikke respekteres i det danske rapmiljø. Derimod 

er de øvrige nævnte musikere øjensynligt mere eftertragtede at identificere sig med for de danske 

rapmusikere
104

. Som tidligere nævnt spiller sociale relationer en fremtrædende rolle i det danske 

rapmiljø, og selvrefleksive referencer til den danske rapscene er derfor ligeledes udtryk for sociale 

forbindelser. Således fremgår det tillige af ovenstående, at Østkyst Hustlers formentlig ikke er en 

del af et socialt og arbejdsmæssigt fællesskab på den danske rapscene
105

.   

 

6.6.2 Samples med hardcore rapmusikere 

På Cas’ debutalbum (2000) anvendes flere samples med DGP. I nummeret KBH’s Vestside 

beskriver Cas det hårde liv med pushere og fulderikker på Vesterbro, og sangen dedikeres til Cas’ 

rødder i denne bydel (cd-eksempel 33). Cas rapper: ”[denne sang er] dedikeret til mine folk på 

                                                        
103 Udtrykket ”at disse” indgår i dansk og amerikansk hip hop-slang og henfører til verbal tilsvining og nedgørelse. 
104 På linje med Østkyst Hustlers er Hvid Sjokolade og DGP ligeledes kommercielle succeser. Det kan således ikke umiddelbart 
hævdes, at grunden til den manglende respekt for Østkyst Hustlers netop skal findes i Østkyst Hustlers kommercielle succes. 
105 Denne tese støttes af Nikolaj Peyk, der gang på gang understreger, at han ikke opfatter sig som en del af den danske rapscene (se 
fx Larsen 2001). 
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Vesterbro, de folk der har set mig gro...”. På et tekstligt niveau benytter Cas således en form der er 

tydeligt inspireret af gangstarappens lokalpatriotisme. Denne parallel understreges i refrænet, hvor 

Cas anvender udtrykket ”KBH's Vestside” om Vesterbro, hvilket er en fordansket oversættelse af 

den amerikanske betegnelse for ”USA’s westcoast”. I refrænet inddrages en sample med DGP, 

hvor Jokeren fastslår, at ”uanset hvor jeg residerer, repræsenterer jeg...”. Denne sampling 

afbrydes af en stemme, som siger: ”Vesterbro”. Samplingen stammer fra nummeret Ej blot til Øst, 

hvor Jokerens sætning i sin fulde længde lyder; ”uanset hvor jeg residerer, repræsenterer jeg 34”. 

Da 34 står for 3400 - dvs. postnummeret til DGP’s lokale ophav (Hillerød) - er Jokeren ude i det 

samme lokalpatriotiske ærinde som Cas. At Jokerens stemme manipuleres til at repræsentere 

Vesterbro i stedet for Hillerød skal ikke opfattes således, at Jokerens oprindelige mening 

forvrænges på en respektløs måde. Derimod anvendes DGP på samme måde som Clemens 

anvender MC Einar i det ovenstående eksempel. Ved at inddrage DGP viser Cas sin respekt for 

gruppen og pålægger samtidig sine egne ord større tyngde. At der ikke er tale om respektløs 

forvrængning ses eksempelvis via en anden sample med DGP på albummet. Her benyttes Jokeren 

alene som et effektfuld talerør (på nummeret Selvtægt). I øvrigt er Cas’ musik inspireret af den G-

funk
106

, der præger DGP’s musikalske univers. Med ovenstående DGP-samples bekender Cas 

således kulør og definerer sig selv i forhold til hardcore grupperne på den danske rapscene. Dette 

tilhørsforhold ses også udtrykt på albummet i form af hardcore gæsterappere som L.O.C. og 

medlemmerne af Suspekt. (Se flere eksempler på brug af samples fra hardcoreafdelingen i bilag 

10). 

 

6.6.3 Opsummering  

Ovenstående type referencer ses ikke hos de to første danske rapgrupper RBC og MC Einar, 

hvilket er naturligt, idet der på dette tidspunkt hverken eksisterer danske rapalbums at sample fra 

eller andre danske rapmusikere at definere sig selv i forhold til. Således er denne type referencer 

en indikation på, at dansk rapmusik i løbet af 90’erne har fået en historie og et omfang, der gør 

sådanne referencer mulige. På denne måde bekræftes dansk rapmusiks historie og eksistens. Disse 

referencer betyder yderligere, at (1) lyttere grupperes som enten indforståede eller udenforstående, 

og (2) at rapmusikere bekender kulør og definerer sig selv udfra andre danske rapmusikere, der 

opfattes som ligesindede og/eller forbilleder. 

  

6.7 Dokumentarisme og skuespil 
I afsnit 6.2 fremgik det, hvorledes Rockers By Choice i visse sammenhænge benytter sig af den 

dokumentaristiske form, som ses i amerikansk rapmusik. I nummeret Opråb! Til det danske folk 

(RBC: 1989) etablerer RBC således en lydkollage, hvor der inddrages flere af de elementer, som 

omtales i Derys beskrivelse af Public Enemy (se kapitel 5) (cd-eksempel 34). Nummeret indledes 

med en sampling af en helikopter og efterfølges af en alarmlyd og en stemme, som siger ”vi 

bringer en særmelding”. Herefter indtager RBC scenen og indleder ”særmeldingen” med ordenen 

”opråb til det danske folk”. Senere høres der skud, der er anbragt således, at lydene supplerer 

                                                        
106 G-funk er en undergenre til gangstarap og er beskrevet i bilag 2 og kapitel 7.  
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tekstled som ”børn uddannes til dræbere” o.lign. I Nummeret Nedtur (RBC: 1989) ses ligeledes 

samples fra diverse nyhedsudsendelser, der øjensynligt omhandler krisesituationer i Danmark. 

Eksempelvis høres ordene ”regeringen nægter at fungere videre”, ”kaos” og ”det der skal laves er 

en lovgivning, som borgerne kan ha’ tillid til”. 

 

I dansk rapmusik ses den ovenstående type dokumentarisme primært hos Rockers By Choice. Til 

gengæld anvender de danske rapmusikere ofte en musikalsk form, der kan sammenlignes med 

skuespil og hørespil. Her ses atter, hvorledes den humoristiske afdeling, udnytter en sådan form i 

en humoristiske sammenhæng, og hvordan den danske hardcoreafdeling anvender formen i en 

“alvorlig” og aggressiv kontekst. Malk de Koijns Jagt (Malk de Koijn: 1998) er et typisk eksempel 

på en humoristisk tolkning af denne form (cd-eksempel 35). Tekstindholdet i nummeret er en 

parodi på en typisk dansk fritidsjæger. Man hører således om hovedpersonens tvivlsomme 

jagtmetoder i en handling, der løbende suppleres af diverse lyde. Primært høres geværskud, men 

lytteren præsenteres også for åndedræt, ugleskrig osv. Her følger et kort uddrag:   

 

…skyder efter lyde det er ik’ for sjov [skudlyde og hundepusten høres], der røg min hønsehund, 

ned med nakken jeg nakker den i frakken, jeg lister hen til køteren og samler den op, og drikker 

Fidos blod af en kaffekop [man hører lyden af en der drikker].
107

  

 

Det er interessant, at skudlyde spiller en central rolle i såvel Malk de Koijns Jagt som RBC’s 

Opråb til det danske folk. I begge tilfælde tolkes og bearbejdes den amerikanske gangstarap, hvor 

skudlyde ligeledes er afgørende. RBC forsøger at anvende den dokumentariske form, som ses hos 

Public Enemy. Malk de Koijns Jagt er derimod nærmere en humoristisk udgave af den dramatiske 

form, som i kapitel 5 blev eksemplificeret ved Ice-T’s Midnight. 

 

I meget dansk rapmusik optræder små sketchs og skuespil mellem numrene. I amerikansk 

rapmusik ses sådanne sketch både i en alvorlig og en humoristisk udformning, hvor man 

eksempelvis kan opleve Ice Cube som fange i det amerikanske retssystem (Ice Cube: 1992), og De 

La Soul-medlemmerne som deltager i en fjollet quiz (De La Soul: 1989). På dette område ses en 

tendens til, at den humoristiske form ikke begrænses til den humoristiske afdeling i dansk 

rapmusik, men også spiller en central rolle i hardcoreafdelingen. Eksempelvis optræder 

humoristiske intermezzoer på albums med hardcore rapmusikere som DGP (fx DGP: 1996b), 

Clemens (fx Clemens: 2001) og USO (fx USO: 2001). Denne tendens gælder dog ikke for de mere 

radikalt aggressive kunstnere som eksempelvis Suspekt.  

 

6.8 Sammenfatning  
Et væsentligt element i amerikansk rapmusik er brugen af referencer. Dette element er ligeledes 

inddraget i dansk rapmusik, men med et bearbejdet indhold, således at det ofte er en dansk –  i 

                                                        
107 Det er muligt, at dette citat ikke virker humoristisk. Det skal derfor understreges, at teksten i sin helhed forekommer yderst 
humoristisk. 
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stedet for en afroamerikansk – kulturhistorie, der fremvises. Referencer i dansk rapmusik er 

således at betragte som en amerikansk form, der i varierende grader er suppleret med et indhold, 

der afviger fra et typisk amerikansk indhold.   

 

Referencerne til dansk kulturhistorie ses mest markant i første generation. Her ses en tendens til, at 

der refereres til en bredtfavnende og folkelig dansk kultur som de fleste danskere forbinder med 

noget essentielt dansk. Her tænkes fx på referencer til danske ”folkekære” skuespillere, danske 

børnealbums, dansk ølkultur og sange og musikere, som er kendt af de fleste, og som indgår i et 

traditionelt folkeligt dansk repertoire. I den humoristiske afdeling bruges referencer primært 

humoristisk og ”uskyldigt”. Der samples fra drama af humoristisk karakter og ikke fra 

”virkeligheden”. Dette er generelt tilfældet i humorafdelingen af dansk rapmusik, og man ser her 

en afgørende forskel til de generelle tendenser i amerikansk rapmusik fra 90erne og anden halvdel 

af 80erne.  

 

I dansk hardcore ses relativt få referencer, der kan knyttes til dansk kulturhistorie. Når sådanne 

referencer inddrages gøres det fortrinsvist på to måder: 1) Der tages afstand fra de personer, 

figurer, fortællinger, symboler o.lign. der refereres til. 2) Der inddrages samples med film o.lign., 

der umiddelbart formidler - eller indgår i - et voldsomt og uhyggeligt udtryk. Således ses 

eksempelvis ikke samples med danske ”folkekære” skuespillere. I den danske hardcoreafdeling 

understreges det danske ophav således ikke i samme grad som i den humoristiske afdeling. Med 

hensyn til karakteren af referencer er forskellen mellem dansk og amerikansk rapmusik derfor ikke 

så iøjefaldende i den danske hardcoreafdeling som i humorafdelingen.  

 

Referencerne til dansk musik, som ses i dansk rapmusik, placerer rapmusikere i en musikalsk og 

ideologisk tradition. Hermed ses klare paralleller til den måde hvorpå amerikanske musikere 

placerer sig selv i en bestemt musikalsk og ideologisk tradition. Det ses her, hvordan man i den 

humoristiske afdeling refererer til et traditionelt folkeligt dansksproget repertoire, og hvordan DGP 

fra hardcoreafdelingen i højere grad refererer til danske musikere med international succes. 

Referencer internt til den danske rapscene betyder tilsvarende, at rapmusikere bekender kulør og 

definerer sig selv udfra andre danske rapmusikere, der opfattes som ligesindede og/eller 

forbilleder. Disse referencer betyder samtidig, at dansk rapmusiks historie og eksistens bekræftes.  

 

”Dokumentarisme” og skuespil er et vigtigt element i amerikansk rapmusik og indgår ligeledes i 

dansk rapmusik. Her ses atter en tendens til, at det danske indhold er mere præget af humor end et 

typisk amerikanske indhold.  

 

Danske lokale/regionale tilhørsforhold ses understreget via referencer – eksempelvis hos 

L:Ron:Harald og Sund Fornuft. Således ses, hvorledes den amerikanske form lokalpatriotisme er 

overtaget i dansk rapmusik og suppleret med et dansk indhold.   

 



 76 

Kapitel 7: Det instrumentale fundament i dansk 

rapmusik 
 

I nærværende kapitel undersøges det instrumentale fundament i dansk rapmusik. Der lægges vægt 

på (1) musikalske strukturer, (2) forskellige typer af samples og lyde og (3) instrumentale 

besætninger. Der sammenlignes med amerikansk rapmusik.  

 

7.1 Layering 
I de to vigtige studier af rapmusik – Keyes (1996a) og Walser (1995) – analyseres den musikalske 

tekstur i rapmusik relativt grundigt. Her lægges der primært vægt på polyrytmik og 

sammensætningen af rytmisk/klanglige forskellige musikalske lag. I begge studier anvendes Public 

Enemy til at eksemplificere sådanne elementer, og det pointeres, hvorledes denne gruppe anvender 

den digitale sampler til at opbygge disse komplekse kombinationer af musikalske lag. Krims 

(2000) og Rose (1994a) fremhæver tilsvarende Public Enemy. Krims skriver således: ”…with 

Public Enemy and their production team, the Bomb Squad, some of the most extremely complex 

layering and sampling techniques came, in the late 1980s, to mark out a new musical meaning of 

rap ”hardcore”” (Krims 2000: 71). Ligeledes skriver Rose: ”One of the most dense and 

cacophonous raps to date, ”Night of the Living Baseheads” [Public Enemy: 1988], used nearly 

forty-five different samples in addition to the basic rhythm tracks...” (Rose 1994: 80). I 

nedenstående diskuteres, hvorledes sådanne strukturer kan anskues og analyseres. Her tages der 

primært udgangspunkt i Krims (2000) og Jensen (1992), idet der her ses det væsentligste forsøg på 

at diskutere og analysere de musikalske lag i rapmusik. 

  

7.1.1 Illustration og diskussion af layering 

Krims anvender begrebet layering til at beskrive, hvorledes samples indgår i den musikalske 

struktur i rapmusik. Layering
108

 refererer ifølge Krims til ”…the practice of building musical 

textures by overlapping multiple looped tracks” (Krims 2000: 54). Jensen anvender ikke begrebet 

layering, men illustrerer visuelt hvorledes musikken kan analyseres udfra denne tankegang. 

Musikken opdeles således i lag, og hvert lag indeholder en enkel sample som loopes. Jensen 

isolerer dermed den enkelte sample og forsøger også så vidt muligt at identificere de samplede 

kilder. På denne måde analyseres Grandmaster Flashs Adventures on the Wheels of Steel (1981) og 

to øvrige numre med henholdsvis Run-D.M.C. (1986) og De La Soul (1989) (Jensen 1992: 23, 48, 

51). Det fremgår således, at Krims og Jensen er grundlæggende enige om, at det instrumentale 

fundament i rapmusik oplagt kan betragtes som en række musikalske lag. I praksis definerer Krims 

dog det enkelte lag i musikken anderledes, end man ser det hos Jensen. Dette fremgår af Krims’ 

analyse af Ice Cube-nummeret The Nigga Ya Love to Hate (Ice Cube: 1990) (cd-eksempel 36). 
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Krims opdeler The Nigga Ya Love to Hate
109

 i fire musikalske lag (Krims 2000: 104). Disse lag er 

placeret vertikalt i en såkaldt layering graph
110

, således at hvert lag er beskrevet udfra en 

horisontal linje i grafen (se bilag 11). Hvert lag består af en gentaget takt  – kaldet cells – og disse 

celler er efterfølgende beskrevet isoleret (ibid.: 105-110). Det interessante ved disse celler er, at 

hver celle indeholder musikalske elementer fra flere forskellige samples og/eller instrumenter. 

Ifølge Krims er et musikalsk lag i rapmusik således ikke defineret som en enkel sample, der 

loopes. Derimod er et musikalsk lag i højere grad bestemt udfra sammenhænge i den musikalske 

struktur. Dvs., at hvis en trommemaskine, en samplet funk guitar og en sirene udgør en helhed som 

gentages (loopes), kan man ifølge Krims betragte dette som et musikalsk lag. Fordelen ved denne 

fremgangsmåde er bl.a., at analytikeren ikke er nødsaget til at decikere den musikalske tekst, sådan 

at hver eneste sample isoleres og eventuelt identificeres. En sådan opgave er ofte umulig, 

eksempelvis hos grupper som Public Enemy, der fx ofte anvender mange samples til blot at skabe 

en bestemt stortrommelyd (se fx  Dery [1990]). Ulempen er, at den musikalske struktur i for høj 

grad forenkles.  

 

Der knytter sig en række problemer til Krims’ layering-graf og analysen af The Nigga Ya Love to 

Hate. Hovedproblemet består i den måde, hvorpå Krims definerer de forskellige musikalske lag . 

Man ser eksempelvis, hvorledes Krims i takt 20 introducerer et nyt lag (upbeat 1), som erstatter det 

foregående lag (config 1) (se eventuelt bilag 11). Reelt er disse lag identiske, der er blot fjernet 

(dvs. muted) en række instrumenter (Krims 105-106). Dermed er det tvivlsomt, om man som lytter 

oplever disse to lag som værende uafhængige. Derimod oplever lytteren snarere upbeat 1 som det 

grundlæggende lag og dermed config 1 som en kombination af upbeat 1 og andre lag. I takt 23 og 

24 ses et lignende problem. Her høres en sirene som ikke loopes og dermed ikke fungerer som en 

del af et groove. Snarere opleves sirenen som et tilbehør til det underliggende lag. Krims 

inkorporerer her sirenen i det grundlæggende lag og kalder laget config 2. Igen ses en forenkling af 

den musikalske tekstur, hvor flere lag reduceres til få. Efter min mening er der således en 

uoverensstemmelse mellem Krims analyse og den måde, hvorpå musikken sandsynligvis opfattes 

af mange lyttere. I hvert fald ses en konflikt mellem de definerede lag, og den måde hvorpå 

musikken opfattes af undertegnede. 

 

I nærværende opgave er holdningen den, at Jensens inddeling af de musikalske lag synliggør 

musikkens grundstruktur relativt præcist. Til gengæld er der flere problemer ved Krims’ 

definitioner af de enkelte lag. Krims’ analyse er dog delvist udtryk for, at den analyserede 

layering-struktur er langt mere kompleks, end man ser det i Jensens eksempler. I disse eksempler 

høres de skitserede lag meget tydeligt i det musikalske miks, og kan derfor relativt nemt isoleres 

og opdeles. I nummeret The Nigga Ya Love to Hate er en sådan opdeling problematisk, og dermed 

også uhensigtsmæssig. Der er fx ikke megen mening i at inddele 40 samples i 40 isolerede lag, 

                                                                                                                                                                                      
108 Begrebet layering oversættes ikke til dansk (til fx lagdeling), og bruges således i sin oprindelige form. Derimod benyttes 
formuleringen musikalske lag om de lag, der diskuteres i forbindelse med layering. 
109The Nigga Ya Love to Hate er produceret af  PE’s producerteam The Bomb Squad.  
110 Termen layering graph oversættes i nærværende opgave til layeringgraf. 
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hvis denne struktur ikke fremgår af mikset. De musikalske lag bør derfor først og fremmest 

defineres på baggrund af lytterens oplevelse af musikkens struktur. Jeg mener dog, at Krims’ 

analyse af The Nigga Ya Love to Hate repræsenterer en uhensigtsmæssig forenkling af layering-

strukturen i rapmusik.   

 

I de konkrete eksempler, som ses i nærværende kapitel, tages der udgangspunkt i undertegnedes 

oplevelse af musikkens struktur. Som hos Krims og Jensen inddeles musikken i lag og nederst i 

skemaerne angives refræn og vers. I den øverste horisontale linje markeres temporale forhold og i 

de to efterfølgende linjer er takterne angivet. Under taktangivelsen er der lavet en markering ved 

hver ottende takt, således at man umiddelbart kan fornemme om musikken falder i traditionelle 

firetaktsperioder.  

 

I de fleste tilfælde er graferne suppleret af nodeeksempler. Disse eksempler kan ses i sin fulde 

udformning i bilag 12. Det er dog ikke i sammenhæng med alle musikalske lag, at nodeeksempler 

er relevante. Fx er Sorgenfri rap alene skildret vha. en layeringgraf, hvilket hænger sammen med, 

at de enkelte lag fremstår så tydeligt, at en nærmere beskrivelse er unødvendig. Ligeledes er 

layeringgrafen over Opråb! Til det danske folk alene suppleret med et nodeeksempel, der omfatter 

de perkussive lag. Dette hænger sammen med, at den tætte musikalske struktur, som ses i dette 

nummer, primært skyldes de perkussive lag.  

 

7.1.2 Layering som en musikalsk norm i rapmusik 

Brugen af samples og udformningen af den lagdelte struktur, som er diskuteret i ovenstående er et 

specielt karakteristika for rapgenren. Dvs. at der her ses en musikalsk norm, der ikke i samme grad 

er ”lånt” fra andre genrer. Som bemærket i kapitel 5 er denne norm således afgørende for 

etableringen af rapgenren som en selvstændig genre. Brugen af samples og udformningen af den 

lagdelte struktur resulterer i en række andre musikalske normer, der adskiller rapgenren fra mange 

andre genrer inden for populærmusik
111

: 1) Den repetive struktur, hvor mindre musikalske enheder 

loopes resulterer i en additiv musikalsk struktur, hvilket står i et modsætningsforhold til den 

multiplikative struktur, der ofte ses i andet populærmusik. Således ses i mindre grad omkvæd og 

vers udformet som længere multiplikative metriske, tonale og melodiske forløb (dette er bl.a. 

undersøgt i Keyes (1996a) og Walser (1995). 2) Sammensætningen af lag resulterer ofte i en 

rytmisk og tonal kompleks tekstur. Her tænkes primært på tilstedeværelse af polyrytmiske 

elementer og atonale/bitonale elementer (Sådanne elementer er eksempelvis dokumenteret af 

Walser (1995) og Jensen (1992) i forbindelse med Public Enemy og De La Soul). 3) I stedet for 

traditionelle instrumenter benyttes samples.  

 

Primært ses ovenstående musikalske normer i de amerikanske genrer gangstarap og 

jazz/bohemian, hvor de indgår i varierende grader. Disse genrer udgør tilsammen størstedelen af 

                                                        
111 Det er ikke målet i nærværende opgave, at indgå i en nærmere diskussion vedrørende definitionen af populærmusik. I denne 
sammenhæng tænkes der dog primært på en type musik, der er repræsenteret på det globale musikmarked, og således er omfattet af 
Bjørnbergs definition: ”musik koncipieret og skabt til distribution via massemedier” (Bjørnberg 1991: 11). 
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amerikansk rapmusik fra 90’erne (se kapitel 2), og det er således disse normer, der dominerer 

amerikansk rapmusik i denne periode. På den medfølgende cd kan eksempel 16, 17, 19 og 20 

anses som eksempler på ovenstående normer i rapmusik.  

 

7.2 Det instrumentale fundament i dansk rapmusik – 

eksempler fra første generation 
 

7.2.1 MC Einar - eklekticisme og ukompleks layering-struktur  

I kapitel 6 ser man Henrik List understrege, hvorledes der ikke samples fra James Brown på MC 

Einars album Den Nye Stil. Denne pointe er korrekt, og er ligeledes gældende for MC Einars 

efterfølgende album Arh Dér. I det instrumentale fundament ses i stedet en udpræget eklekticisme. 

Nummeret Sorgenfri rap (MC Einar: 1988) er fx bygget over en sample fra Vivaldis De Fire 

Årstider, i nummeret Arh dér (MC Einar: 1989) optræder en sample fra George Harrisons Taxman 

i en afgørende rolle og i nummeret Rimets Mester (MC Einar: 1989) benyttes en sample fra Led 

Zeppelin-nummert Whole Lotta Love.  

 

Denne eklekticisme, som ses via MC Einars samplede kilder, peger tilbage mod hip hoppens 

pionere. Man så fx i kapitel 5, hvorledes Toop beretter om Afrika Bambaataas eklektiske stil, hvor 

bl.a. Beethovens 5. Symfoni inkorporeres (Toop 1984: 105). Her kan MC Einars brug af Antonio 

Vivaldis De Fire Årstider i nummeret Sorgenfri rap anskues som en parallel til en sådan æstetik. 

En æstetik, som er karakteriseret ved, at der inddrages længere uddrag af forskellige typer af 

musik, der ofte tilhører et alment kendt repertoire. Også i den musikalske struktur ses klare 

paralleller til de første perioder i amerikansk rapmusik, hvor den musikalske tekstur består af langt 

færre lag, end man fx ser det hos Public Enemy i slutningen af 80’erne. Sorgenfri rap er således 

overvejende baseret på to musikalske lag – dvs. ”Vivaldi” og perkussion (se nedenstående 

eksempel). De enkle arrangementer ses også i numre som Poptøs (MC Einar: 1988) og 

Vildmandens Wienergryde (MC Einar: 1989), hvor mundperkussion fungerer som det eneste 

musikalske fundament
112

. Her ses igen, hvordan MC Einar anvender teknikker, der peger tilbage 

mod hip hoppens første periode, hvor rapmusik var en musikform, der ofte blev udført a cappella 

(se fx Krims 2000: 58-61).  
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Eksempel: Sorgenfri Rap (MC Einar: 1988) (cd-eksempel 37) 

 

Layeringgraf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Vivaldi”-laget består af samples, der indeholder uddrag fra Efterår-delen af De Fire Årstider (RV 

293). Her er det bemærkelsesværdigt, at disse samples er relativt langvarige. Den første sample 

stækker sig eksempelvis over ti takter (t. 1-10) og indeholder et sammenhængende uddrag af 

åbningstemaet i Efterår
113

. Hermed brydes med den repetive og additive struktur, der i 

ovenstående er karakteriseret som en musikalsk norm i meget rapmusik. Da samplingen fra De fire 

årstider således ikke er opdelt i mindre musikalske bidder præges Sorgenfri Rap af de musikalske 

normer, der indgår i De Fire Årstider – fx længere dur-mol-tonale forløb og længere multiplikative 

melodiske forløb.   

 

Karakteren af beat-laget
114

 indikerer ligeledes, at der ikke er tale om en rendyrket layering-æstetik. 

Dette skyldes, at dette lag består af et trommemaskine-loop suppleret af congas, der er indspillet til 

lejligheden og ikke loopes. Da disse congas varierer fra takt til takt brydes med den repetive og 

additive struktur, som er karakteristiske for layering-æstetikken.
115

  

 

7.2.2 Rockers By Choice - kompleks layering-struktur 

I kapitel 4 sammenlignede Henrik List RBC og deres første album Opråb! Til det danske folk med 

hardcore amerikansk rapmusik (List: Januar/februar 1989). Det er tidligere skitseret, hvordan RBC 

er inspireret af denne musiks dokumentaristiske stil og eksplicitte politiske brug af samples. Med 

hensyn til den musikalske struktur er RBC ligeledes påvirket af hardcore grupper som eksempelvis 

Public Enemy. Her efterstræber den danske rapgruppe en kompleks layering-struktur med mange 

implicerede lag. Via nedenstående skematisering af lagene i nummeret Opråb! Til det danske folk 

ses denne komplekse musikalske tekstur. 

                                                                                                                                                                                      
112 Hvis man vha. sin stemme efterligner et trommesæt, kaldes det i hip hop-kredse for ”mundperkussion”. 
113 Samplingen er afspillet i et lavere tempo, således at pulsen i Efterår svare til pulsen i Sorgenfri rap. 
114 Med ”beat” menes der et rytmisk fundament, hvor der bl.a. indgår stortromme og lilletromme.  
115 De øvrige lag i Sorgenfri Rap: Skuespil-laget indeholder en humoristisk sketch, hvor MC Einar-medlemmerne på omstændelig 
vis bestiller mad på Burgerking. Elguitar-laget indeholder temaet fra De Fire Årstider udført med distortion-guitar, hvilket optræder 
i forbindelse med, at teksten udvikler sig dramatisk, og idyllen brydes.        
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Eksempel: Uddrag fra Opråb! Til det danske folk (RBC: 1989) (cd-eksempel 34) 

 

 

 

 

 

Layering graf, nodeeksempel i bilag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Drama”-laget indeholder dokumentaristiske lyde som skud o.lign., og er beskrevet i afsnit 6.7. De 

fleste af de øvrige lag består af loops, som i de fleste tilfælde ikke er samplet, men derimod 

programmerede på trommemaskiner og keyboards. Dette gælder dog ikke for wa-wa-guitar, beat 

og perc., der alle er samplede og fungerer som breakbeats. Inspirationen fra Public Enemy ses 

eksempelvis i det tæt pakkede lydbillede, som ses i det rytmiske fundament (se nodeeksempel i 

bilag 12). Således tilhører omkring halvdelen af ovenstående lag perkussion-afdelingen. Det skal i 

denne sammenhæng understreges, at de perkussive elementer i Opråb! Til det danske folk er 

relativt svære at adskille og derfor eventuelt består af flere lag af lyde, end det fremgår af grafen 

og nodeeksemplet. Dette forhold antyder i sig selv påvirkningen fra grupper som Public Enemy, 

hvis anvendelse af samples tilsvarende kan være problematiske at skematisere (se afsnit 7.1). RBC 

adskiller sig dog fra PE ved deres hyppige anvendelse af programmerede trommer og keyboards, 

hvilket bl.a. må ses som et resultat af produceren Kenneth Bakers medvirken, der i slutningen af 

80’erne var en af foregangsmændene i Danmark indenfor house- og dance-genren. Her ses således, 

hvordan RBC benytter sig af musikalske normer, der er ”lånt” fra andre musikalske genrer.  

 

Det fremgår, at RBC’s og MC Einars produktioner er yderst forskellige. De to gruppers 

musikalske univers indeholder dog også flere fællestræk. Begge debutalbums er eksempelvis 

præget af rockguitarriffs, hvilket må ses som en parallel til grupper som Run-D.M.C og Beasty 

Boys. I ovenstående ser man, hvorledes der i MC Einar musik inkorporeres mundperkussion, 

hvilket er et musikalsk træk, der fortrinsvist indgår i amerikansk rapmusiks første periode. Samme 
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element indgår i RBC’s musikalske univers (på nummeret Fuld Klampe). Meget symptomatisk for 

dette album står mundperkussion dog ikke alene, men er suppleret af et keyboard. Det fremgår 

således atter, hvordan RBC inddrager flere lag i musikkens tekstur, end det ses hos MC Einar. 

Også på et andet område inddrages musikalske former, der primært indgår i amerikansk rapmusiks 

første periode. Det drejer sig om de to instrumentale DJ-stykker Chefen er Løs (RBC: 1989) og 

Bonus Beat (MC Einar: 1988). I numrene sættes fokus på DJ’en og de klassiske DJ-teknikker. 

Disse musikalske udstyrsstykker kan derfor oplagt ses som paralleller til klassikeren Adventures 

on the Wheels of Steel (1981) af DJ-artisten og innovatoren Grandmaster Flash (se kapitel 5). 

 

7.2.3 Østkyst Hustlers - rockguitar og monorytmik 

Fra 1995 og fremefter ses forskellige tendenser i udvælgelse og inkorporering af samples. Allerede 

på MC Einars første album blev der benyttet relativt mange primære
116

 indspilninger, og på 

opfølgeren Arh Dér høres ofte et musikalsk fundament bestående af primære indspilninger med 

bas og trommer. Denne æstetik videreudvikles i Nikolaj Peyks gruppe Østkyst Hustlers, således at 

musikken relativt konsekvent er opbygget og udført som en klassisk rockblues. Der anvendes dog 

stadig samples, men den musikalske struktur afviger fundamentalt fra layering-æstetikken. Dette 

skyldes den harmoniske progression i en klassisk blues, hvor basriff og guitarriff osv. transponeres 

indenfor blusens tonale univers. Da layering-teknikken beror på gentagelse af relative korte 

enheder, afviger bluesformen – pga. de tonale skift – fra en sådan æstetik.  

 

Østkyst Hustlers benytter ofte en traditionel sampleteknik til at opbygge de grundlæggende beats. 

Derimod varetages de fleste bas- og guitarroller af studiemusikere. Der er dog også mange 

eksempler på, at Østkyst Hustlers vælger at anvende et komplet studieorkester til at spille alle 

afgørende instrumentale roller, inklusiv perkussion – fx Bla Bla Bla og Håbløs fra albummet Fuld 

af Løgn (1996). På turnéerne anvender gruppen ligeledes et komplet live-orkester, hvilket oplagt er 

funderet i en rocktradition snarere end en hip hop-tradition.
117

  

 

Musikere fra den danske rapscene har kritiseret Østkyst Hustlers gevaldigt for deres version af 

dansk rapmusik og deres inkorporation af bluesmusikken og rockorkesteret. Dette ses udtrykt i 

interview og i diverse raptekster - eksempelvis hos Clemens, som i Transfusionen rapper om sine 

egne trofæer: ”…Clemens – ham der i en blodrus ga’ Peyk for fuldt blus, så han gik fra at lave 

dansk rap til blues” (Clemens: 1999). Det er symptomatisk for kritikken af Østkyst Huslers, at 

man forsøger at adskille gruppens musik fra den ”ægte” rapmusik, og her fastslå Clemens altså, at 

Østkyst Hustlers musik er blues og ikke rapmusik. Den Gale Pose er på linje med Clemens yderst 

kritisk overfor Østkyst Hustlers. Stærkest kommer dette til udtryk på nummeret Vi nævner ingen 

navne fra albummet Flere Ho’s (1996a), hvor der i refrænet rappes: ”Hvis du faker funken, for du 

                                                        
116 Med ”primære indspilninger” menes musikalske elementer, der er indspillet til lejligheden og altså ikke samplet fra en allerede 
eksisterende indspilning. Indspilninger er således ”primære” i den sammenhæng de optræder for første gang. 
117 Rapperen Bossy Bo understreger dette forhold således: ”Det er vores fordel, at vi har set mange hiphop-koncerter og lært, 
hvordan det ikke skal gøres. Skal man lave koncerter med Power på, skal man have et band med” (Pedersen: 30.10.1998 JP).  
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ingen kærlighed, fra Den Gale”. Termen funk bliver i denne forbindelse brugt meget bredt og 

omfatter formentlig musik, tekst, rapflow, attitude osv. Musikken kritiseres ikke eksplicit, men der 

gøres eksempelvis opmærksom på Østkyst Hustlers’ stivbenede rap. Funk er et af de begreber, der 

ofte bruges i dansk og amerikansk rapmusik til at signalere autenticitet, rødder samt en musikalsk 

(og abstrakt) kontakt til den oprindelige hip hop-kultur (se bl.a. Brennan 1994: 678-79). Denne 

forbindelse til den afroamerikanske kultur debateres ofte eksplicit i danske raptekster, og det ses, 

hvorledes dette tema indgår i kritikken af Østkyst Hustlers. Som det blev beskrevet i kapitel 4, 

kritiseres gruppen således ofte for at lyde ”hvid” og dermed mangle ”funken”. En lignende kritik 

ses blandt danske rapskribenter. Fx skriver Ralf Christensen i Information om albummet Så hold 

dog kæft. ”Trods et par yderst funky indslag på Så hold dog kæft! – komplet med vocoder vokal – 

så dyrker Østkyst Hustlers stadig det meste af vejen en (boogie)rock- og (hvid) funkbaseret musik 

tilsat rap og lidt hip hop rytmik – allerværst med karakter af bagstræberisk rockmuseum. Her er 

sparsomt møbleret…” [Christensens parenteser] (Christensen: 29.09.1998). Christensens 

beskrivelse af Østkyst Hustlers musikalske univers indeholder således de elementer, der 

traditionelt sættes i forbindelse med ”hvid” musik (se kapitel 2). Her tænkes der primært på 

rockmusikalske elementer og monorytmisk rytmik. Disse to elementer ses tydeligt hos Østkyst 

Hustlers, idet der næsten konsekvent anvendes rockguitar og enkle arrangementer, der - 

sammenlignet med meget andet dansk rapmusik - er rytmisk ukomplekse (se nedenstående 

eksempel). Ligeledes undlader Østkyst Hustlers stort set at arbejde med layering-teknikken - en 

teknik som både Walser (1995) og Keyes (1996a) kæder sammen med afrikansk musik. Således 

indarbejder Østkyst Hustlers på flere niveauer elementer, der indgår i forestillingen om en ”hvid” 

musikalsk tradition.  

 

Eksempel: Uddrag fra Fuck’d up (Østkyst Hustlers: 1998) (cd-eksempel 38) 

 

 

 

Et nodeeksempel 

 

 

 

 

 

 

 

Fuck’d up er udformet som en klassisk Am-blues, og ovenstående uddrag viser, hvorledes det 

harmoniske og rytmiske fundament er opbygget. Det ses, hvordan guitar og bas udelukkende 

markerer det første og det andet taktslag, og rytmikken fremstår således yderst enkel. I trommerne 

ses en rytmik, der i højere grad minder om et traditionelt hip hop-beat, hvilket primært skyldes 

rytmikken i stortrommen, hvor der markeres en række slag, der normalt ikke markeres i 
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traditionelt rock. Som helhed betragtet viser dette eksempel dog en musikalsk struktur, der er 

rytmisk og harmonisk ukompleks og opbygget af relativt få instrumentale elementer. Nummeret er 

yderst repræsentativt for Østkyst Hustlers’ musik. 

 

7.2.4 Humleridderne - folkemusik og multiplikative metriske og tonale forløb 

Modsat Østkyst Hustlers anvender Humleridderne mange forskellige typer samples. Der ses dog 

generelt en række klare paralleller til de øvrige rapgrupper fra første generation. Som det ses hos 

RBC, er Humleriddernes musikalske univers præget af programmerede trommer og keyboards. 

Ligeledes anvender gruppen ofte studiemusikere, hvilket primært kan anskues som en parallel til 

MC Einar og Østkyst Hustlers. Eksempelvis er nummeret Thompson udført af en traditionel 

jazztrio med trommer, kontrabas og piano (Humleridderne: 1995) (cd-eksempel 39). I tråd med 

denne karakteristik arbejder Humleridderne kun delvist udfra layering-princippet. Ofte ses 

traditionelle harmoniforløb typisk udformet i firetaktsperioder (fx Malerhjerne og Naiv fra 

Humleridderne: 1995). Dertil kommer, at man ofte finder improvisation og keyboardfigurer, der 

strækker sig over længere musikalske forløb (fx Malerhjerne [Humleridderne 1995] og 

Kontrasternes Dag [Humleridderne: 1997]). Sådanne elementer harmonerer ikke med en layering-

æstetik. Man finder dog også numre, der er udformet på baggrund af et layering-princip. Dette ses 

især på gruppens debutplade (fx Humletid og Få Hvad Du Kan Ta’ [Humleridderne: 1995]).  

 

Et andet område, hvor Humleridderne kan anskues parallelt med de øvrige rapgrupper i første 

generation, er deres inddragelse af diverse musikalske genrer. Nummeret Thompson er således 

udarbejdet som et komplet jazzstykke, blot med tilføjet rap (Humleridderne: 1995). Ligeledes er 

nummeret Birgitte udformet som en easylistning popsang med konsekvent inddragelse af synth og 

80’er-rytmebox (Humleridderne: 1997). Denne metode peger tilbage mod MC Einar, som 

ligeledes kombinerer rap med komplette udgaver af genrer og numre - eksempelvis i nummeret 

Kniber, der er udformet som en kopi af klassikeren Fever (MC Einar: 1989) (cd-eksempel 40).  

 

I kapitel 3 ser man, hvorledes profiler fra hardcoreafdelingen – fx Clemens og G Bach – sætter 

lighedstegn mellem deres egen musik og amerikansk rapmusik. Øjensynligt vil Humleridderne 

derimod helst undgå at producere en alt for amerikansk lyd. Gruppemedlemmet Daniel udtaler 

således i et interview i Gaffa: ”Der er alt for mange europæiske hip hop-producere der, når de 

laver musik, vil have det til at lyde, så man tror det er fra USA. Vi prøver derimod at få noget af 

det musik som vi også lytter til, ind i hip hoppen…” (Rasmussen: september 1997 G). Senere i 

samme interview eksemplificerer Daniel, hvorledes andre stilarter inkorporeres. Her fortæller han 

om produktionen af nummeret Hellere Se Dig Dø:  ”Vi har jo en forkærlighed for irsk folkemusik, 

og derfor finder vi det naturligt at lede efter ting, vi kan bruge i skandinavisk folkemusik….Vi har 

i dette nummer blandt andet brugt violin og sækkepibe” (ibid.). Det er interessant, at Daniel 

”finder det naturligt” at forsøge at inkorporere noget skandinavisk. Dette tyder på en interesse i at 

udstille lokale/nationale elementer i det musikalske udtryk. På Humleriddernes albums ses således 

flere eksempler på inddragelse af folkemusikalske elementer. I Fejdens Værd (Humleridderne: 



 85 

1995) spiller violin og jødeharpe en central rolle og i Hverdagssceneskræk (Humleridderne: 1997) 

anvendes en sækkepibe-sampling. I det følgende ses der nærmere på nummeret Hellere Se Dig Dø, 

hvor der – som Daniel nævner - indbygges folkemusikalske elementer. 

 

Eksempel: Centrale melodiske og harmoniske elementer i refrænet til Hellere Se Dig Dø 

(Humleridderne: 1997) (cd-eksempel 9) 

 

 

Et nodeeksempel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refrænet i Hellere Se Dig Dø er opbygget omkring to samplinger med henholdsvis en sækkepibe 

og en drejelire
118

. Sammensætningen af disse samplinger peger mod en layering-æstetik, men da 

de enkelte samplinger forløber over fire takter, brydes der grundlæggende med layering-

teknikkens 1-2-takters repetive natur. Samtidig underbygges refrænets samplinger af et tonalt 

forløb, der er indarbejdet i programmerede bas og keyboards (Fm - Cm - Eb) og som gentages en 

enkel gang i hvert refræn. Perioden fremstår derfor som et traditionelt omkvæd med et 

længerevarende tonalt forløb og en multiplikativ struktur.  

 

I sammenhæng med, at der indbygges samples med traditionelle folkeinstrumenter i Hellere Se 

Dig Dø, ses en tydelig folkemusikalsk melodik komme til udtryk (d-dorisk). I kombination med 

programmerede trommespor skabes dermed et musikalsk univers, hvor en gammel nordeuropæisk 

stil inkorporeres i et moderne musikalsk udtryk.
119

  

 

 

                                                        
118 Det fremgår, at det er en drejelire og ikke en traditionel violin, idet der ikke høres de ”huller”, som normalt fremkommer, når en 
bue løftes, eller der skiftes mellem opstrøg og nedstrøg. 
119På denne måde kan Hellere Se Dig Dø ses som en parallel til musik af den danske gruppe Sorten Muld, der ligeledes forsøger at 
indarbejde en dansk folkemusikalsk arv i et moderne musikalsk udtryk.      
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7.3 Det instrumentale fundament i dansk rapmusik – 

eksempler fra den humoristiske afdeling i anden generation 
 

7.3.1 Sund Fornuft - layering-æstetik og diskret bitonalitet 

I modsætning til Østkyst Hustlers er Sund Fornuft et eksempel på en rapgruppe, som konsekvent 

benytter layering-princippet og i øvrigt ikke anvender primære indspilninger. Gruppens musik er 

opbygget af diverse samples, og dette princip udstilles og synliggøres i den musikalske tekstur. 

Eksempelvis finder man ofte pladestøj og tydeligt klippede samples, der er afbrudt midt i et 

musikalsk/auditivt forløb. Sund Fornufts valg af samples omfatter bl.a. soul og funk, hvilket man 

finder et eksempel på i nummeret YEAH!, hvor refrænet består af en sampling af et soulkor (Sund 

Fornuft: 1997). I øvrigt finder man mange forskellige typer af samples på Sund Fornufts album fra 

1997 – der i blandt jazzsamples (fx Vi ved I har soul). Det skal understreges, at de anvendte 

samples ofte er så korte og/eller klippet på en måde, der vanskeliggør en genrebestemmelse af den 

enkelte sampling. Her kan det være aktuelt i højere grad at fokusere på typen af de samplede 

instrumenter og lyde. Set i dette lys består Sund Fornufts musikalske univers primært af samplede 

blæseinstrumenter, klaver, elguitar (uden særlig grad af distortion), kontrabasser, elbasser og 

perkussion. Man finder derimod ingen tunge rockguitarer og powerakkorder som hos MC Einar og 

RBC. Ligeledes finder man ikke diverse primære indspilninger af keyboardriffs, som man finder i 

ovenstående RBC-nummer.  

 

Eksempel: Vi ved I har soul (Sund Fornuft: 1997) (cd-eksempel 41) 

 

 

 

Layering graf  
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og sax 4 

 

 

 

 

 

Lagene er overvejende baseret på samples af én takts varighed. Sax 4 og sax 5 består dog af loops 

baseret på samples af to takters varighed, og bas 2 består af en primær indspilning af en kontrabas-

lyd - formentlig programmeret (se en komplet transskription af nummeret i bilag 12). Melodikken 

og tonaliteten er centreret omkring C-blues-pentaton med tilstedeværelse af blå toner. Således 

varieres der løbende og glidende mellem brug af tonen E og tonen Es. Dette forhold er normalt i 

blues og jazz (og meget andet), og generelt fremstår det instrumentale fundament hverken atonalt 

eller bitonalt. Man får dog via sax 4 en smagsprøve på den bitonalitet, der kan fremkomme ved 

sammensætningen af flere lag. I sax 4-laget høres - foruden den fremtrædende sax - en kontrabas 

og et klaver i baggrunden. Bassens kromatiske opgang fra Es til E antyder, at den er på vej mod F 

og i kombination med tonerne G og B i klaveret anes en C7-akkord på taktens fjerde slag, hvilket 

kan høres som en dominant-akkord til F. Dette loop er konsekvent placeret således, at det 

efterfølges af en C-dur og hermed fremstår bitonaliteten, idet man tydeligt hører, hvorledes diverse 

lag og instrumenter bevæger sig i forskellige tonale retninger. Primært høres dette i optakten til 

refrænet (takt 32 og 64). 

 

7.3.2 Malk de Koijn – unikke breakbeats og diffus tonalitet 

I kapitel 2 ser man Nicolas Kvaran fra DGP pointere, hvordan den danske rapscene ofte bruger 

breakbeats, der allerede er anvendt af amerikanske musikere. Ifølge Kvaran er denne tendens bl.a. 

medvirkende til at skabe det, han kalder en ”ren oversættelseskultur” i Danmark (Nielsen 

15.05.1998 Be). Brugen af amerikanske samples ses tydeligst i slutningen af 80’erne, hvor man fx 

finder nogle hyppigt anvendte samples i RBC-nummeret Fuldstændig Vildt (RBC: 1989) (cd-

eksempel 42) . Lydende ”yeah” og ”uuh”, som høres i det indledende groove i dette nummer, 

findes på diverse albums, samplecd’er og keyboards fra 80’erne. Ligeledes fortæller Nikolaj Peyk 

fra MC Einar, hvordan han i midten af 80’erne - som de øvrige danske DJ’s - købte udenlandske 

plader med breakbeats
120

 (Sørensen 1996: 48), hvilket også peger i retning af en 

”oversættelseskultur”. Som det fremgår af kapitel 3, mener Kvaran dog, at dansk rapmusik er på 

vej ind i et nyt kapitel, hvor ”indtrykkene fra udlandet [bliver] siet, og folk er begyndt at finde 

deres egne breakbeats” (Nielsen 15.05.1998 Be).  

 

                                                        
120 Her tænkes på de såkaldte ”samplecd’er” som indeholder et udvalg af breakbeats, som er produceret specifikt til brug for DJ’s, 
producere o.lign.   
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I forbindelse med ovenstående fremhæver Kvaran gruppen Malk de Koijn og deres originale 

musikalske udtryk. Tilsvarende ser man i kapitel 3 en enig anmelderskare understrege 

originaliteten ved Malk de Koijn. Vedrørende det rent musikalske bliver der i pressen brugt 

vendinger som; ”underfundige skramlede lyd” (Rachlin: 02.02.2000 JP), ”musikalsk betydeligt 

over niveau i dansk hiphop” (Jensen: 14.05.1998 I), ”abstrakt” (Albrechtsen: 18.05.1998 EB), og 

”afvekslende, grumset, støvet, slæbende og skæv musik, som sine steder drejer i jazzet retning” 

(Hygum: 11.05.1998 P) (se bilag 6). I lyset af disse citater ses der i det følgende nærmere på Ååå 

Mæio (Malk de Koijn: 1998). 

 

Eksempel: Ååå Mæio (Malk de Koijn: 1998) (cd-eksempel 43) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf og klaver-lag 1og 2 og scratch lyd. 
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I Ååå Mæio arbejdes der konsekvent med layering-teknikken. Således er lagene baseret på samples 

af én takts varighed, og i hvert enkelt lag indgår oftest flere instrumentale roller. Dette ses fx i 

klaver-lag 2, der både omfatter tamburin, maracas, klaver og bas. Til gengæld inkorporeres relativt 

få lag, og det er dermed ikke her, man skal finde årsagen til det komplekse og specielle lydbillede, 

som efter min opfattelse høres i dette nummer. Årsagen findes nærmere i samplingernes karakter 

og den måde, hvorpå de klippes og anvendes. Eksempelvis består klaver-lag 1 af et loop
121

, der er 

sammensat af fire samples fra det samme nummer
122

. De fire små stykker er klippet sammen 

således, at man hører støj, hver gang der klippes. Denne støj stammer fra en plade, som løftes, eller 

fra et digitalt redigerings-program som fx Cubase eller Logic, der ofte producerer sådanne lyde, 

når der klippes midt i et auditivt forløb (dvs. midt i en lydbølge). Tilsvarende er stykkerne sat 

sammen på en måde, hvor det auditive ”hul” mellem hvert stykke er meget tydeligt, og hvor den 

puls, som høres i de små bidder - fx via maracaens sekstendedele - konstant brydes. Hermed 

udstilles brugen af samples, og der opstår en snublende rytmik, der i stil med de ovenstående 

citerede anmeldelser kan karakteriseres som ”skramlende” og ”slæbende”. Tonalt og melodisk 

bevæger klaver og kontrabas sig i opadgående retning (G - As - B - C), og i klaveret tilføjes de 

tilhørende durtertser (H - C - D - E). Det tonale centrum forekommer derved uklart og afhjælpes 

ikke af nummerets videre udvikling, der domineres af klaver-lag 2. Dette lag består af et loop, der 

bevæger sig tonalt mellem D-dur og D#-dur. Da D-dur er placeret i første halvdel af loopet, og da 

klaveret understreger denne harmoni via en brudt treklang, forekommer D-dur dog som værende 

det tonale omdrejningspunkt. Det tonale centrum i Ååå Mæio er dog fortsat uklart, hvilket bl.a. 

fremgår af scratch-lyden, som bevæger sig omkring tonen Dis. Tonalitet i Ååå Mæio kan således 

forekomme uhåndgribelig eller ”abstrakt” (jævnfør ovenstående anmeldelser).  

 

I Ååå Mæio samples der fra et mindre kendt repertoire. Dette er generelt gældende for Malk de 

Koijns musik. I modsætning til rapmusik fra første generation ses således ikke samples, der kan 

identificeres af undertegnede. Medlemmer af Malk de Koijn beskriver eksplicit denne æstetik i 

diverse interviews. Dette ses fx i et interview med Malk de Koijn-medlemmet Tue Track, som er 

diskuteret i bilag 6. I dette interview bemærker man først og fremmest rapmusikerens interesse i at 

finde og anvende unikke lyde, som er ukendte for de fleste. Ligeledes bemærkes den høje grad af 

eklekticisme, hvor der samples fra et yderst forskelligartet repertoire.  

   

De to ovenstående rapgrupper fra den humoristiske afdeling af anden generation har flere 

fællestræk med mange af de store amerikanske rapgrupper fra midthalvfemserne, som tilhører 

genren jazz/bohemian – fx A Tribe Called Quest, Brand Nubian og Gang Starr. Dette ses primært 

på baggrund af karakteren og anvendelsen af samples, hvor (1) der konsekvent arbejdes med en 

layering-struktur, (2) brugen af samples fremhæves og udstilles, (3) der samples fra mange 

forskelligartede kilder og (4) der samples ofte fra jazz (se eventuelt Krims’ genresystem i bilag 2). 

                                                        
121 Grundlæggende betyder ”loop” det samme som ”breakbeat”. Der er dog en tendens til at udtrykket ”loop” benyttes i 
sammenhæng med breakbeats, som ikke kun indeholder elementer af perkussiv karakter, men som også indeholder tonalt og 
melodisk materiale.   
122Breakbeatet fungerer her som et repetivt loop, men bringes i forskellige udgaver og er derfor ikke teknisk set et reelt loop.  
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I modsætning til den første generation i dansk rapmusik - som har mange fællestræk med de tidlige 

perioder i amerikansk rapmusik – ses i denne generation således primært paralleller til samtidig 

amerikansk rapmusik.  

 

7.4 Det instrumentale fundament i den amerikanske 

gangstarap og den danske hardcoreafdeling  
 

7.4.1 Krims’ karakteristik af amerikansk gangstarap  

Krims påpeger, at gangstarap musikalsk omfatter flere perioder og stilarter
123

. Fælles for disse 

stilarter er dog, at de for lytteren konnoterer ”hårdhed” i en specifik historiske periode: ”[E]ach 

successive style of musical tracks marks out, in its specifik historical period, something which, in 

the predominant genre system of its time, connot[s] ”hardness” (ibid.: 72). Der opremses 

efterfølgende en række karakteristika for gangstarap i slutningen og i midten af 90’erne, der ifølge 

Krims konnoterer hårdhed. Her opremses de væsentligste af disse elementer: (1) dominerende bas, 

(2) atonalitet, (3) udstilling af samplingernes egenskab som samples - fx via støj, ustabil 

tonehøjde/tempo, forskellige typer af forvrængning o.lign., og (4) anvendelse af layering-

teknikken (ibid.: 72-73). Da gangstarap har sin oprindelse i den amerikanske vestkyst – primært 

L.A. – bør det i øvrigt nævnes, at storbyens dominerende bilkultur spiller en afgørende rolle for 

denne genre (se fx Keyes [1996a: 239]). Således udtaler flere af de afgørende gangstarap-

musikere, at de primært laver musik til brug for folk, der cruiser rundt i deres biler (Cross 1993: 

197). Dette kan ses i sammenhæng med det forhold, at meget gangstarap udformes i et relativt 

langsomt tempo (se fx Cross [1993: 196] og Lihme [1994] Pr). 

 

7.4.2 Krims’ karakteristik af G-funk 

Krims placerer den såkaldte G-funk som en undergenre til gangstarap (om G-funk se i øvrigt Kelly 

[1996: 120] og Cross [1993: 196-99]). Her kommer han i interne problemer med den overordnede 

karakteristik af gangstarap. Problemet består i, at det musikalske fundament i G-funk ofte ses i 

andre ”poppede” stilarter, som eksempelvis R&B, der netop ikke konnoterer ”hårdhed”. Krims 

løser dette problem ved at påpege, at G-funk har sit geografiske udgangspunkt i den amerikanske 

vestkyst, og dermed umiddelbart sættes i forbindelse med vestkystens hardcore gangstarap (Krims 

2000: 75). Forfatteren indrømmer dog samtidig, at denne forklaring formentlig ikke er dækkende, 

og at problemet bør anskues som et eksempel på genresystemers begrænsede 

anvendelsesmuligheder (ibid.). Her opremses de fire væsentligste elementer i Krims’ karakteristik 

af G-funk: (1) indspillet med traditionelle instrumenter, (2) fremtrædende bas og keyboards, (3) 

konventionel harmonik, og (4) begrænset brug af sampels. Krims nævner Dr. Dre’s The Chronic 

(1992) som en klassiker indenfor denne genre (ibid.: 74). 

 

                                                        
123 Se ordforklaring (bilag 1) for en diskussion af begrebet gangstarap. 
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Som tilføjelse til Krims’ karakteristik af G-funk bør det nævnes, at der ofte inkorporeres melodiøse 

omkvæd sunget af trænede (dvs. professionelle) soul-sangere, og at en sådan vellyd ofte 

underbygges af samplede strygere og lignende keyboard-lyde. Se eksempelvis Lil’ Ghetto Boy og 

The Roach fra Dr. Dre (1992). I øvrigt er tendensen til et langsomt tempo mere konsekvent i G-

funk end gangstarap generelt betragtet.   

 

7.4.3 Philip Taggs tegntypologi og ”hårdheden” i G-funk 

Ovenstående problemer ved at karakterisere G-funk som ”hård” kan eventuelt afhjælpes ved at 

hente inspiration fra Philip Taggs tegntypologi (se Tagg [1989b] og [1992]). Taggs typologi er et 

forsøg på at systematisere lytteres (sprogligt formulerede) oplevelse af musik, og omfatter fire 

hovedgrupper: anafoner, genresynekdoker, episodemakører og stilindikatorer. I denne 

sammenhæng er anafonerne af størst interesse, idet der her sættes fokus på en række homologier 

mellem den musikalske tekst og ekstramusikalske forhold. Anafonerne (en musikalsk parallel til 

begrebet analogi) er opdelt i tre grupper, som udgøres af de soniske, kinetiske og taktile anafoner. 

De soniske anafoner beskrives af Tagg som ”..the quasi-programmatic, ’onomatopoeic’ stylisation 

of ’non-musical’ sound, fx Schuberts babbling brooks, Baroque opera thunder, William Byrds 

bells or Jimi Hendrix’s B52” (Tagg: 1992). De kinetiske anafoner ”..have to do with the 

relationship of the human body to time and space [, and] can be literally visualised as that of a 

human or humans riding, driving, flying, walking, running, strolling, etc…” (ibid.). De taktile 

anafoner omfatter de musikalske lyde, der forbindes med den taktile oplevelse af noget hårdt, 

blødt, koldt, varmt osv. Eksempelvis kan tætte uafbrudte stryger/synthesizer-klange ”..produce the 

effect of homogeneous, thick, rich, viscous sonic texture and…sensations of luxury, comfort and 

smoothness” (ibid.).  

 

I amerikansk gangstarap generelt – og i G-funk i særdeleshed – er ”hårdhed” tæt forbundet med 

luksus og ”coolness” (se fx Keyes [1996a: 242-23] og Lihme [1994] Pr). Dette fremgår 

eksempelvis af covers og tekstindhold, hvor rappernes rigdom og arrogance er et hyppigt 

tilbagevendende tema. Ved at fokusere på ovenstående anafoner kan sådanne elementer ligeledes 

høres i den musikalske tekst. Luksus og rigdom fremstår således via de taktile anafoner. Her er der 

primært tale om den type stryger-klange og keyboards-lyde, der indgår i G-funk, og som ifølge 

Tagg kan konnotere ”..luxury, comfort and smoothness” (se ovenstående). ”Coolness” fremstår 

primært via det relativt langsomme tempo, som høres i G-funk. Dette hænger sammen med, at et 

langsomt tempo – i modsætning til et hurtigt - kan konnotere afslappethed, overlegenhed, 

arrogance, ”ingen grund til ophidselse” osv. ”Coolness” kan altså ses i sammenhæng med de 

kinetiske anafoner
124

.  

 

                                                        
124 Sammenkædning af den musikalske tekstur i G-funk og elementer som luksus og coolness er almindelig blandt rapmusikere og 
rapskribenter. Dette kan eksemplificeres via følgende to citater: Om G-funk i Aktuelt: ”Beatet fortsætter i det glidende tyktflydende 
grove. Det er lyden af afslappet coolness – lyden af tommetykke guldkæder og svulstige fingerringe spækket med diamanter. Lyden 
af en vuggende skødesløs gangart, af store armbevægelser, af dobbeltradede jakkesæt fra Gianni Versace til Dolce & Gabana…..” 
(Rix: 02.04.1997 A). Nick Kvaran fra DGP om G-funk: ”Det er temperamentet, der er langsomt” (Lihme: 1994 Pr) 
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7.4.4 Den Gale Pose – G-funk og ”hårdhed” 

I en treårig periode fra 1992 arbejdede Den Gale Pose under navnet Madness 4 real i Los Angeles 

som producere af rapmusik. Her producerede de for nogle af de største rapmusikere fra den 

amerikanske vestkyst, herunder Ice Cube, MC Ren og Rakim (se bl.a. Hygum [1996] og Larsen 

[2001]). DGP’s musik er derfor generelt inspireret af vestkystens gangstarap og kan på baggrund 

af ovenstående beskrivelse af G-funk overvejende placeres under G-funk-genren. I et interview 

vedrørende deres ophold i Los Angeles udtrykker de da også deres beundring for G-funk-ikonet 

Dr. Dre:  ”Af alle dem, vi godt vil have, synes godt om vores musik er Dre den suverænt bedste” 

(Lihme: 1994 Pr). Ligeledes beskriver Nick Kvaran, hvorledes DGP lader sig inspirere af de 

amerikanske udtryksformer - fortrinsvist vestkystens G-funk:  ”Hjemmefra havde vi lært at lave 

gangstarap ved udelukkende at sample, men da vi kom derover [til Los Angeles], opdagede vi, at 

de stod og spillede live i studiet. I starten synes vi, det var utrolig morsomt, for det havde vi aldrig 

hørt før, og det havde da intet med hip hop at gøre, men vi begyndte at lytte til det, og hvor deres 

inspiration kom fra – fra Parliment og Funkadelic. Så gik der ikke lang tid, før vi også hyrede 

studiemusikere” (Nielsen: 15.05.1998 Be).  

 

Man ser i ovenstående Krims diskutere begrebet ”hårdhed” vedrørende G-funk. Kvaran fra DGP er 

optaget af det samme tema, men vælger dog en lidt anden forklaringsmodel: ”Vores musik er et 

godt eksempel på, at man stadig kan lave pop og så blive respekteret. Pop bliver ofte kædet 

sammen med det lidt tøsede, men pop kan være hård. På titelnummeret [Sådan Er Reglerne fra 

albummet Sådan Er Reglerne: 1998] er musikken for eksempel utrolig pæn, men Jespers [dvs. 

Jokerens] tekst kompenserer for den manglende hårdhed. Men det er da en balancegang. Vi pillede 

noget sang i omkvædet ud på ”Sådan er reglerne”, netop fordi det ellers blev for poppet” (ibid.). 

Kvaran er altså opmærksom på, at DGP’s musikalske lydside ofte konnoterer noget pænt, poppet 

og ”blødt”, i modsætning til det ”hårde” udtryk, der er kernen i gruppens selvopfattelse. Ifølge 

Kvaran sættes musikken i det rette relief via Jokerens ”hårde” tekst, der således tilsætter ”hårdhed” 

til gruppens musikalske univers. Jokeren omtaler ligeledes balancen mellem det tekstlige udtryk og 

det rent musikalske, som ifølge rapperen er et omdrejningspunkt hos DGP. I et interview i bogen 

Sangskriver, elleve samtaler udtaler han: ”Det er meget det [dvs. balancen mellem tekst og musik], 

som vores gruppe Den gale pose arbejder med. Balancen mellem noget musik, der næsten er pop, 

og så en ret hardcore tekst” (Larsen 2001: 44). 

 

Nummeret Flere Ho’s (DGP: 1996) er tydeligt inspireret af G-funk og er et udmærket eksempel på 

blandingen af en ”hård” tekst og et ”blødt” musikalsk udtryk. I kapitel 4 blev Jokerens rapflow 

skitseret via et uddrag fra dette nummer, og et citat fra teksten blev i denne sammenhæng 

præsenteret. Som det fremgår af dette citat, består det ”hårde” i teksten primært af et sexistisk 

element, hvilket er hovedtemaet igennem hele nummeret. I det instrumentale fundament ses 

derimod en lang række ”bløde lyde” i stil med de lyde, der er typiske for de luksus-konnoterende 

G-funk-lyde - eksempelvis spiller strygerlyde, chimes og bells en fremtrædende rolle i nummeret. 
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Ligeledes ses et tempo, der er relativt langsomt (knap 80) sammenlignet med de numre af MC 

Einar og Østkyst Hustlers, der ligeledes blev præsenteret i kapitel 4 (tempo 86 og 88). Med 

baggrund i afsnit 7.4.3 kan man således hævde, at det ”hårde” udtryk ikke alene skyldes 

tekstindholdet, men tillige fremstår på baggrund af det instrumentale fundament.  

 

Eksempel: Centrale melodiske og harmoniske elementer i Flere Ho’s (DGP: 1996) (cd-

eksempel 44) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flere Ho’s er struktureret som en kontinuerlig repetition af ovenstående to takter (der indgår dog 

en række mindre variationer). Udover de luksus-konnoterende lyde bemærker man den 

konventionelle harmonik og den begrænsede brug af samples, hvilket som tidligere nævnt er 

kendetegnende for genren G-funk. 

 

7.4.5 Clemens og Suspekt og ”hårdhed”  

I kapitel 3 fremgik det, hvorledes Clemens af danske rapskribenter karakteriseres som en dansk 

repræsentant for den amerikanske gangstarap. Overordnet er en sådan karakteristik i 

overensstemmelse med den musikalske tekstur i Clemens musik, hvis der tages udgangspunkt i 

Krims’ definition af denne genre (se ovenstående). Det ses dertil ofte, at Clemens sammenlignes 

med rapgruppen Wu-Tang Clan, som er en af de helt store gangstarap-navne fra 1990’erne (se fx 

Drejer: 30.01.1999 BT). Clemens understreger ligeledes i tekstindhold, at han er en gangster, og at 

hans musik og rap er hardcore.  

 

På Clemens’ album udtrykkes respekt for danske rapmusikere, der ifølge Clemens udgør en slags 

musikalske og åndelige våbenbrødre. Clemens åndsfæller består generelt af danske rapmusikere, 

der er inspireret af den amerikanske gangstarap – fx DGP og gruppen Suspekt. Sidstnævnte gruppe 

er på linje med Clemens påvirket af Wu-Tang Clan, hvilket der er flere eksempler på. Eksempelvis 

ses de tre Suspekt-medlemmer med mystiske hætter på coveret til albummet Suspekt (1999) - 

øjensynligt fremstillet af cellofan. Dette er en klar parallel til Wu-Tang albummet Enter the Wu-

Tang (1993), hvor denne gruppe på samme måde ses på coveret med lignende mystiske hætter. 
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Man finder også andre typer af referencer til Wu-Tang Clan på Suspekts album. På nummeret 

Tabu Kompaner indgår et mandskor, der taktfast råber Su-spekt, Su-spekt osv. (cd-eksempel 45). 

På nummeret For Heavens Sake fra albummet Wu-Tang Forever (1997) findes et tilsvarende 

mandskor, der råber Wu-Tang, Wu-Tang (cd-eksempel 46). 

 

I Clemens og Suspekts musikalske univers ses ofte, hvorledes samples er klippet, placeret og 

mikset sådan, at der gøres tydeligt opmærksom på deres egenskab som samples. Som i de 

ovenstående eksempler fra humorafdelingen i anden generation tilhører disse samples ofte et 

ukendt repertoire, og man ser altså, hvorledes der tilstræbes en særpræget og unik lyd. Disse 

samples indgår i kombination med hverandre og resulterer i skiftende grader i et atonalt og bitonalt 

musikalsk udtryk. Tilsvarende er de enkelte musikbidder klippet på en måde, hvormed de 

forekommer metrisk uforankrede i det givne beat. Trommer og bas er ofte programmerede, således 

at der er optimal mulighed for at bearbejde lydene separat (fx vha. EQ). Dette resulterer generelt i 

meget dybe og kraftige lyde i bunden af det musikalske rum. Følgende numre kan betragtes som 

eksempler på ovenstående: Farezone, Cleopatra og Opskriften fra albummet Suspekt (1999) og 

Regnskabets Time (Clemens: 1997) og Skaden (cd-eksempel 47) fra albummet En anden Verden 

(Clemens: 1999).
125

 

  

I stil med beskrivelsen af G-funk kan Philip Taggs tegntypologi med fordel inddrages i 

sammenhæng med hardcore rapmusik. Således høres ofte lyde, der kan opfattes som værende 

hårde, skarpe, kolde osv., og som altså - via taktile associationer – indgår i et ”hårdt” udtryk. I 

nummeret Intensiv (Suspekt: 1999) ses et eksempel på, hvorledes sammensatte anafoner af sonisk, 

kinetisk og taktil karakter kan bidrage til musikkens hardcore kvaliteter (cd-eksempel 48). Her er 

der primært tale om en strygerfigur, der med hensyn til harmonik, melodik, rytme og klang har 

afgørende fællestræk med musikken til den berømte mordscene i filmen Psycho. Tagg bruger 

netop dette stykke musik til at eksemplificere, hvorledes musik kan opfattes som anafoner og 

skriver i denne sammenhæng om musikken fra mordscenen: ”the sonic anaphone is that of either a 

knife being sharpened or a repeated scream, the kinetic anaphone that of repeated, deliberate, 

regular movement (Norman Bates’s multiple stabbing of Marion in the shower) while the tactile 

aspect is sharp, unpleasant and piercing…” (Tagg: 1992). Disse elementer bidrager til det 

dramatiske, voldsomme og uhyggelige udtryk, der opleves i forbindelse med mordscenen i Psyko, 

og er en stemning der ligeledes passer ind i Suspekts hardcore musikalske univers. I nummeret 

Intensiv høres det dissonerende strygertema således bl.a. i sammenhæng med en sampling af en 

dykkers åndedræt, samt en voldsom og aggressiv raptekst, der udføres råbende og omhandler 

hospitalets intensivafdeling (fx ”du bli’r lagt på intensiv… tror du det er for sjov…. fuck dig”). På 

                                                        
125 Hvis disse elementer – i tråd med Krims’ definition - opfattes som udtryk for, at musikken er hardcore, kan det generelt fastslås 
at Suspekts musikalske univers er en grad mere hardcore end Clemens’. Dette hænger sammen med, at Clemens i visse 
sammenhænge arbejder med en form, der er mindre funderet i samples og mere funderet i traditionel harmonik, rytmik og 
instrumentation. Som ovenstående diskussion af DGP har vist, kan et hardcore musikalsk udtryk dog opnås på flere måder, og der 
er da heller ingen tegn på, at Clemens generelt opfattes som mindre hardcore en Suspekt. I øvrigt har Clemens single-udspil altid 
været relativt lidt harcore: fx Lad Os Feste (Clemens: 1997) og Når Du Går (Clemens: 1999). Dette kan opfattes som et udtryk for 
at hardcore rapmusik ikke forventes at kommunikere til et bredere publikum. 
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flere måde opbygges dermed en dramatisk, klaustrofobisk, voldsom og uhyggelig stemning, der 

må karakteriseres som værende almindelig i sammenhæng med Suspekt. 

 

Eksempel: Uddrag fra Intensiv (Suspekt: 1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intensiv er struktureret udfra layering-princippet, og ovenstående eksempel viser de tre centrale lag 

i nummeret (dvs. strygere, bas og trommer). Som det ofte ses i gangstarap er strukturen yderst 

additiv og de implicerede loops, som ses i eksemplet, gentages således i forløb, der ikke ligger 

indenfor rammerne af traditionelle firetaktsperioder. I nummeret indgår ligeledes ikke refræns.  

 

7.5 Sammenfatning og diskussion 
I dansk rapmusiks første generation afprøves rapgenren i forskellige udformninger, og der ses en 

stor grad af stilistisk variation. Rappen udføres i kombination med forskellige etablerede 

musikalske normer og instrumentale besætninger, og rapmusikken fremstår således som en 

splejsning mellem rap og en ”lånt” musikalsk baggrund. Denne opfattelse styrkes yderligere ved 

det, at der ofte inddrages musik fra et alment kendt repertoire (fx De fire årstider og Feaver). Der 

ses således afgørende fællestræk med musikken i amerikansk rapmusiks første perioder, hvor 

musikken ligeledes fremstår som en splejsning mellem rap og en ”lånt” musikalsk baggrund (se 

kapitel 5). Dette tolker jeg som et udtryk for, at dansk rapmusik befinder sig i en indledende fase, 

hvor der ikke er opbygget nogle faste musikalske normer. Således kan dansk rapmusik i første 

generation betragtes som værende på et tidligere udviklingsniveau end samtidig amerikansk 

rapmusik. Som det er beskrevet i nærværende kapitel, er der ligeledes en række øvrige fællestræk 

mellem dansk rapmusiks første generation og amerikansk rapmusiks første perioder (fx vedrørende 

Dj'ing, mundperkussion). Disse fællestræk kan ligeledes ses som et udtryk for, at dansk rapmusik i 

denne generation befinder sig på et tidligere udviklingsniveau end samtidig amerikansk rapmusik. 

Det skal dog understreges, at jeg ikke dermed mener, at udviklingen inden for dansk rapmusik kan 

betragtes som en direkte kopi af udviklingen inden for amerikansk rapmusik. De mange 

fællestræk, der er beskrevet i nærværende kapitel, viser dog, (1) at de danske rapmusikere på dette 

tidspunkt er tydeligt inspireret og påvirket af amerikansk rapmusik fra en tidligere periode, og (2) 

at de danske rapmusikere befinder sig i en indledende fase, hvor dansk rapmusik endnu ikke er en 

etableret genre. 
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Østkyst Hustlers er et eksempel på en rapgruppe fra første generation, der udarbejder en meget 

stilsikker version af rapmusik, hvor der opbygges en række normer. I Østkyst Hustlers musikalske 

univers kombineres rap konsekvent med en bluesform og en traditionel rockbesætning. Denne stil 

har rødder i de rockguitar dominerede amerikanske rapgrupper fra tredje periode som Run-D.M.C. 

og Beasty Boys, og kan således tolkes som et eksempel på, at dansk rapmusik befinder sig på et 

tidligere udviklingsniveau end amerikansk rapmusik. På grund af den konsekvente inddragelse af 

de sammen stilistiske elementer står denne udformning af rapmusik dog genremæssigt relativt 

alene, og Østkyst Hustlers er derfor et eksempel på en dansk rapgruppe, der har udarbejdet en stil, 

der lægger relativt langt fra de amerikansk genrer. Der er dog stadig tale om, at rap splejses med 

en ”lånt” musikalsk baggrund.  

 

I den humoristiske afdeling i dansk rapmusiks anden generation ses i højere grad tilstedeværelsen 

af en række musikalske normer, der er karakteristiske og specielle for rapgenren og således ikke er 

”lånt” fra andre genrer. Her tænkes primært på layering-strukturer, additive metriske strukturer og 

en udbredt og udstillet brug af samples, der ofte indgår i bitonale/atonale sammenhænge. Der ses 

således generelt ikke tilstedeværelse af bluesorkestere, eller refræns opbygget vha. længerevarende 

multiplikative tonale forløb. Forskellige genrer inddrages i musikken, men på en måde så det 

færdige resultat ikke umiddelbart opfattes som en splejsning mellem en klart defineret genre (fx 

rock eller country) og rap. Således fremstår musikken mindre præget af andre genrers musikalske 

normer, hvilket styrker den danske rapgenrens position som selvstændig og etableret genre. 

Ydermere ses en tendens til, at de anvendte samples ikke tilhører et alment kendt repertoire, men 

derimod indeholder unikke og specielle lyde, der således bidrager til et unikt musikalsk udtryk. De 

to danske humoristiske rapgrupper fra anden generation, som er beskrevet i dette kapitel, har 

afgørende fællestræk med mange af de store amerikanske rapgrupper fra midthalvfemserne, som 

tilhører genren jazz/bohemian. Sammenlignet med første generation befinder disse rapgrupper sig 

derfor ikke umiddelbart på et tidligere udviklingsniveau end amerikansk rapmusik. I anden 

generation i dansk rapmusik ses således eksempler på (1), at dansk rapmusik ikke befinder sig på 

et tidligere udviklingsniveau end amerikansk rapmusik, (2) at der i dansk rapmusik er opbygget 

nogle normer, der gør, at man ikke umiddelbart klistrer rap på diverse musikalske baggrunde, og 

(3) at der samples fra et ukendt repertoire, hvilket bidrager til et unikt og selvstændigt musikalsk 

udtryk.  

 

I den danske hardcoreafdeling ses, hvorledes man er meget tydeligt inspireret af amerikansk 

gangstarap og G-funk. De danske hardcore rapmusikere er opmærksomme på denne sammenhæng, 

og der refereres således eksplicit i musik, image og interviews til amerikanske forbilleder og 

åndsfæller. Denne stilbevidsthed (i retning af amerikansk rapmusik), der hermed afspejles, betyder 

dog ikke, at det instrumentale fundament i denne musik umiddelbart kan karakteriseres som 

mindre unik end ovenstående eksempler fra den humoristiske del af anden generation. 

Eksempelvis samples der – ligesom hos Malk de Koijn og Sund Fornuft – fra et relativt ukendt 

repertoire.  
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Kapitel 8: Sammenfatning, diskussion og 

konklusion  
 

8.1 Den første generation 
I den første generation af dansk rapmusik ses en række centrale tendenser: 1) Dansk rapmusik 

befinder sig på et tidligere udviklingsniveau end samtidig amerikansk rapmusik. 2) Danske 

rapmusikere forsøger at inkorporere et specifikt dansk udtryk i den danske udgave af rapmusik. 3) 

Musikalske normer og former, der kendetegner amerikansk rapmusik ”oversættes” direkte til 

dansk rapmusik. 4) I dansk rapmusik er der ikke opbygget nogle faste normer.  

 

At dansk rapmusik befinder sig på et tidligere udviklingsniveau end amerikansk rapmusik ses via 

rapflow og det instrumentale fundament. Rapflow i denne generation er konsekvent udført på en 

måde, der kan karakteriseres som sunget. Denne stil præger amerikansk rapmusik i perioden fra 

70’erne og op til midten af 80’erne, hvorefter de effusive stilarter løbende bliver mere 

dominerende. De danske rapmusikere fra første generation anvender således en stil, der primært 

karakteriserer en tidligere periode i amerikansk rapmusik. Den musikalske tekst i dansk rapmusik 

er præget af en række musikalske elementer, der er karakteristiske for den første periode i 

amerikansk rapmusik. Bl.a. udføres rappen i kombination med forskellige musikalske normer, der 

er karakteristiske for andre eksisterende musikalske genrer. Således fremstår rapmusik som et 

musikalsk ”forsøg”, i modsætning til en etableret genre. I det instrumentale fundament ses altså 

ligeledes en række tendenser i retning af, at dansk rapmusik befinder sig på et tidligere 

udviklingsniveau end samtidig amerikansk rapmusik.  

 

At danske rapmusikere i første generation forsøger at inkorporere et specifikt dansk udtryk i 

rapmusikken ses primært via referencerne til dansk kulturhistorie. Her ses, hvorledes der refereres 

til en bredtfavnende og folkelig kultur, som de fleste danskere forbinder med noget essentielt 

dansk. Her tænkes fx på referencer til danske ”folkekære” skuespillere, danske børnealbums, 

dansk ølkultur og sange og musikere, som er kendt af de fleste, og som indgår i et traditionelt 

folkeligt dansk repertoire. I denne sammenhæng ses, hvordan rapmusikere musikalsk og 

ideologisk definerer sig selv i forhold til et alment kendt dansksproget repertoire med kunstnere 

som fx Kim Larsen. I kapitel 3 fremgik det, hvorledes der blandt rapskribenter og rapmusikere er 

en tendens til, at humor og uhøjtidelighed sættes i forbindelse med et specifikt dansk musikalsk 

udtryk i modsætning til et alvorligt og aggressivt amerikansk. Humoren i dansk rapmusiks første 

generation fremgår primært af tekstindhold og anvendelsen af referencer. Tekstindholdet er ikke 

studeret nærmere i nærværende opgave, men det er bemærket i kapitel 2, hvorledes den danske 

rapscene i første og anden generation er domineret af humoristiske tekster. Tilsvarende anvendes 

referencer på en humoristisk måde. Der samples fra drama af humoristisk karakter i modsætning til 

politiske taler o.lign. fra ”virkeligheden”, og diverse samples sættes ofte sammen på en 

humoristisk måde. I det instrumentale fundament ses ligeledes, hvordan et dansk udtryk søges 
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inkorporeret. Dette ses tydeligt i opgavens eksempler med RBC og Humleridderne, hvor RBC 

laver en komplet version af Gasolins Rabalderstræde, og hvor Humleridderne inddrager 

folkemusikalske elementer i nummeret Hellere se dig død.  

 

I kapitel 3 ser man, hvorledes Nicolas Kvaran fra DGP bruger termen ”oversættelseskultur” om 

den første tid af dansk rapmusiks historie. Det er tidligere pointeret, at denne beskrivelse kan have 

rod i det forhold, at mange danske rapmusikere fra første generation anvender breakbeats og lyde, 

der findes på diverse albums, samplecd’er og keyboards fra 80’erne, hvilket kan anskues som 

manglende selvstændighed. Kvarans beskrivelse kan dog tilsvarende ses i sammenhæng med de 

danske rapmusikeres måde at overtage form og indhold fra den amerikanske rapgenre. Her ses en 

tendens til, at musikalske former overtages direkte og benyttes som en musikalsk skabelon, hvor 

kun ganske få elementer er erstattet af et dansk indhold. Tydeligst ses dette hos RBC, som på 

gruppens debutplade inkorporerer elementer, der er direkte ”oversat” fra amerikanske harcore 

grupper som Public Enemy. Eksempelvis ses en tæt musikalsk tekstur, der er præget af mange lag 

og en dokumentaristisk stil, hvor der via skudlyde, samples fra radio/tv o.lign. gives et billede af et 

Danmark i borgerkrigslignende tilstande. Et sådant politisk indhold viser sig i de følgende år ikke 

bæredygtig på den danske rapscene, og lignende udgaver af rapmusik ses således ikke på dansk 

grund. Brugen af referencer i dansk rapmusik kan ligeledes betragtes som et udtryk for, at der er 

indsat et dansk indhold i en amerikansk rapmusikalsk form. Således kan den omfattende brug af 

referencer i dansk rapmusiks første generation betragtes som en ”oversættelse” af den omfattende 

brug af referencer i amerikansk rapmusik. 

 

Den direkte oversættelse af amerikanske former i dansk rapmusiks første generation kan samtidig 

ses som et udtryk for, at der ikke er opbygget nogle normer inden for dansk rapmusik. Ligeledes 

kan den store stilistiske variation ses som et udtryk for, at der ikke er opbygget nogle normer. 

Rapgenren afprøves i forskellige udformninger, og som der blev argumenteret for i ovenstående, 

fremstår den danske rapmusik som et musikalsk ”forsøg” i modsætning til en etableret genre. 

 

8.2 Den humoristiske afdeling i anden generation  
I den humoristiske afdeling i anden generation ses en række fællestræk med første generation. Her 

tænkes der primært på den humoristiske udformning af rapmusik, der præger begge generationer. 

Som beskrevet i ovenstående fremgår det humoristiske element fortrinsvist via tekstindhold og 

anvendelsen af referencer. Der ses således eksempler på, at musikalske former overtages fra USA 

og suppleres med et humoristisk indhold. Bl.a. ses, hvorledes den dokumentaristiske form 

anvendes i en humoristisk udformning. 

 

Der ses tilsvarende en række forskelle mellem den første generation og den humoristiske afdeling i 

anden generation: 1) Den anden generation befinder sig ikke i samme grad på et tidligere 

udviklingsniveau end amerikansk rapmusik. 2) I den anden generation er der i højere grad 

opbygget nogle faste normer. 3) Amerikansk rapmusik ”oversættes” ikke i samme grad direkte til 
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dansk rapmusik. 4) Danske rapmusikere fra anden generation forsøger ikke i samme grad at 

understrege og bekræfte deres danske ophav.  

 

Det fremgår af rapflow og det instrumentale fundament, at dansk rapmusik umiddelbart ikke 

befinder sig på et tidligere udviklingsniveau end amerikansk rapmusik. Der ses således et rapflow, 

der er yderst effusivt og som svarer til mange amerikanske rapflows i denne periode. Der kan 

således ikke fastslås nogle generelle tendenser i retning af, at amerikanske rappere anvender et 

mere effusivt rapflow end de danske rappere fra den humoristiske del af anden generation. I det 

instrumentale fundament ses klare paralleller til samtidig amerikansk rapmusik, hvilket ligeledes 

peger i retning af, at dansk rapmusik ikke i samme grad befinder sig på et tidligere 

udviklingsniveau. Vigtigst er dog, at dansk rapmusik fremstår som en mere etableret genre. Dette 

skyldes, at der ses en udbredt tilstedeværelse af musikalske normer, der er karakteristiske og 

specielle for rapgenren og således ikke er ”lånt” fra andre genrer.  

 

At dansk rapmusik således i højere grad er etableret indikeres ligeledes af diverse interne 

referencer til den danske rapscene. Hermed bekræftes dansk rapmusiks historie og eksistens.  

 

Amerikansk rapmusik ”oversættes” ikke i samme grad direkte til dansk rapmusik. Dette ses bl.a. 

på baggrund af de anvendte samples, som er udvalgt på selvstændig vis og eksempelvis ikke er 

kopieret fra importerede samplecd’er. Der samples derimod fra et mindre kendt repertoire. På dette 

område fremstår den danske rapmusikgenre således mere selvstændig. Ligeledes ses ikke en 

direkte oversættelse af det aggressive politiske indhold, der præger amerikansk rapmusik – en 

oversættelse man ser i første generation hos RBC. Dette antyder ligeledes tilstedeværelsen af en 

større selvstændighed. 

 

I den humoristiske del af anden generation refereres der i mindre grad til dansk kulturhistorie. 

Dette peger på, at denne generation ikke i samme grad forsøger at understrege og bekræfte det 

danske ophav.  

 

8.3 Hardcoreafdelingen – anden og tredje generation 
I hardcoreafdelingen i anden og tredje generation ses en række fællestræk med humorafdelingen i 

anden generation: 1) Dansk hardcore rapmusik befinder sig ikke på et tidligere udviklingsniveau 

end amerikansk rapmusik. 2) I dansk hardcore rapmusik er der opbygget en række faste normer.  

 

Argumentationen for ovenstående punkter er sammenfaldende med argumentationen i det 

foregående afsnit. Således ses i hardcoreafdelingen (1) et yderst effusivt rapflow, (2) klare 

paralleller til samtidig amerikansk rapmusik i det instrumentale fundament, (3) en udbredt 

tilstedeværelse af musikalske normer, der er karakteristiske og specielle for rapgenren og således 

ikke er ”lånt” fra andre genrer, og (4) interne referencer til den danske rapscene, hvormed dansk 

rapmusiks historie og eksistens bekræftes.  
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I tredje generation er rapflows generelt mere effusive end rapflows fra den anden generation. 

Denne udvikling foregår parallelt med udviklingen i USA, hvor der tilsvarende ses en tendens i 

retning af mere og mere effusive rapflows. Her ses ligeledes, hvordan dansk hardcore rapmusik 

ikke befinder sig på et tidligere udviklingsniveau end amerikansk rapmusik.    

 

Der ses tilsvarende en række afgørende forskelle mellem hardcoreafdelingen og den humoristiske 

del af anden generation: 1) Hardcoreafdelingen er præget af aggressivitet, voldsomhed og 

”hårdhed” i stedet for humor. 2) Danske hardcore rapmusikere bekender sig i højere grad til en 

amerikansk musikalsk tradition end en dansk tradition.  

 

Den danske hardcore rapmusik er præget af aggressivitet og voldsomhed i stedet for humor. Dette 

ses på baggrund af tekstindhold, referencer, rapflow og det instrumentale fundament . Der er 

tidligere givet eksempler på hardcore og sexistiske tekster (se bilag 5 og kapitel 4 og 6). Sådanne 

tekster er normale i denne genre. Tilsvarende er referencer benyttet i en voldsom og aggressiv 

sammenhæng i hardcoreafdelingen. Der samples ikke fra morsomme danske film med folkekære 

skuespillere, men derimod fra et mere ukendt repertoire, der i sig selv er præget af uhygge og vold. 

I hardcore rapmusik fra tredje generation ses, hvorledes der ofte anvendes et rapflow, der minder 

om Clemens’ aggressive og hårdtslående rapflow. Ligeledes ses tilstedeværelsen i anden 

generation af et relativt rendyrket tale-effusivt rapflow hos Jokeren. Det er tidligere skitseret, 

hvorledes sådanne rapflows kan medvirke til et ”hårdt” musikalsk udtryk og image (se kapitel 4). I 

musikken ses en udbredt tilstedeværelse af lyde, der vha. Phillip Taggs tegntypologi kan 

karakteriseres som ”hårde”.  

 

Danske hardcore rapmusikere bekender sig i højere grad til en amerikansk musikalsk tradition i 

stedet for en dansk tradition. I kapitel 3 ser man meget tydeligt denne tendens komme til udtryk 

via diverse interviews. Her understreger de danske hardcore rapmusikere – fx Clemens, DGP og 

G. Bach – at de arbejde ud fra en amerikansk rapmusiktradition og ikke en dansk. Ligeledes ses 

referencer i musikken til amerikansk rapmusik. Derimod ses relativt få referencer til dansk kultur 

og dansk musik. Hermed bekender rapmusikerne kulør og understreger, at de i højere grad 

arbejder udfra en amerikansk musikalsk tradition end en dansk. I tekstindhold ses ligeledes en 

orientering i retning af en amerikansk tradition. Her ses tilstedeværelsen af sexistiske og 

aggressive temaer, hvilket er kendetegnende for den amerikanske gangstarap (se kapitel 2 og bilag 

5). I det instrumentale fundament ses, hvordan DGP arbejder stilsikkert udfra normer, der er 

typiske for den amerikanske G-funk. Ligeledes ses, hvordan Clemens og Suspekt arbejder 

stilsikkert indenfor rammerne af den amerikanske gangstarap.  

 

8.4 Dansk rapmusik og forestillingen om ”hvid” musik 
I kapitel 2 og 5 er det beskrevet, hvorledes forestillingen om ”hvid” musik gør sig gældende i 

produktionen af - og debatten vedrørende - amerikansk rapmusik. Her fremgår det, at monorytmik 
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og rockguitarer ofte sættes i forbindelse med en ”hvid” musikalsk tradition. Tilsvarende ser man i 

kapitel 2/bilag 5, hvordan denne problematik bearbejdes og tematiseres i dansk tekstindhold. Dette 

peger på, at problematikken vedrørende sort/hvid kultur og race ligeledes er afgørende i dansk 

rapmusik. 

 

I kapitel 4 ses, hvordan et sunget rapflow ofte sættes i forbindelse med en ”hvid” musikalsk 

tradition. Således tolkes Østkyst Hustlers sungne rapflow ofte som et ”hvidt” musikalsk element. I 

kapitel 7 ses ligeledes, hvordan Østkyst Hustlers musik betegnes som ”hvid” – primært pga. 

rockguitarer og monorytmisk rytmik. Nikolaj Peyk afviser i interviews ikke sådanne beskrivelser 

af Østkyst Hustlers musik. Derimod bekender han sig til en tradition af hvide rapmusikere som 

eksempelvis Beasty Boys. Dette kan oplagt tolkes som et udtryk for, at Nikolaj Peyk ønsker at 

være tro mod egne rødder, og således skabe et ”autentisk” musikalsk udtryk.   

 

I kapitel 4 blev det pointeret, at den sungne stil – sammenlignet med amerikansk rapmusik - er 

dominerende på den danske rapscene i midthalvfemserne. Dette kan anskues som et tegn på, at de 

danske rappere fra første generation generelt forholder sig til forestillingen om en ”hvid” 

musikalsk tradition i modsætning til en ”sort”. Samtidig ses, hvordan rockguitarer er dominerende 

hos rapgrupper som MC Einar, RBC og Østkyst Hustlers fra første generation. En sådan type 

rockguitarer præger amerikansk rapmusik i midtfirserne, men ses i halvfemserne næsten 

udelukkende i forbindelse med rapgrupper bestående af hvide medlemmer (se kapitel 2 og 5). 

Dominansen af rockguitarer i dansk rapmusiks første generation kan derfor ligeledes ses i 

sammenhæng med forestillingen om en ”hvid” musikalsk tradition. 

 

Hvis ovenstående elementer opfattes som ”hvide” i modsætning til ”sorte” kan disse elementer 

oplagt betragtes som ”danske” i modsætning til ”amerikanske”. En sådan tankegang ser man et 

eksempel på i kapitel 3. Her betegner Kvaran fra DGP de danske rapgrupper RBC og MC Einar 

som ”mere danske blandet med old-school-hip hoppens partyrim, socialrealistiske tekster og 

rockguitarer”. Som det er beskrevet i kapitel 4 bruges betegnelsen ”old school” generelt om et 

sunget rapflow. Således sætter Kvaran ”det danske” i forbindelse med to elementer, der traditionelt 

sættes i forbindelse med ”hvid” musik – dvs. rockguitarer og sunget stil.  

 

Der er argumenteret for, at forestillingen om en ”hvid” musikalsk tradition gør sig gældende i 

dansk rapmusiks første generation. Ligeledes er der givet eksempler på, at ”hvid” musik sættes i 

forbindelse med ”danskhed”. Da ”hvide” musikalske elementer generelt ikke ses i anden og tredje 

generation, kan dette betyde, at man i disse generationer er knap så optaget af, at inkorporere et 

dansk udtryk i musikken og dermed bekræfte et dansk lokalt ophav. Som diskuteret i kapitel 4 og 7 

(og i ovenstående) kan de ”hvide” musikalske elementer dog ligeledes ses som et udtryk for, at 

dansk rapmusik på dette tidspunkt befinder sig på et tidligere udviklingstrin end amerikansk 

rapmusik. Således er det sungne rapflow og de rockmusikalske elementer både karakteristiske for 
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amerikansk rapmusik i 80’erne og dansk rapmusik i slutningen af 80’erne og første halvdel af 

90’erne.    

 

8.5 Bekræftelse af lokale identiteter 
I opgaven er det blevet eksemplificeret, hvorledes en dansk national identitet bekræftes i dansk 

rapmusik. Tilsvarende er der givet eksempler på, hvorledes en dansk regional identitet bekræftes. 

Her ser man, hvordan rapflow, dialekt, tekstindhold og referencer indgår i et fælles og specifikt 

lokalt musikalsk udtryk. Således er L:Ron:Haralds sønderjyske dialekt, sungne rapflow, referencer 

til den tyske øl Ceres Royal og fortællinger fra Sønderjylland alle væsentlige komponenter i 

L:Ron:Haralds lokale image og musikalske udtryk. Ligeledes er Per Vers’ århusianske dialekt, 

afslappede rapflow og referencer til århusiansk musikkultur med til at formidle et lokalt image og 

musikalsk udtryk. Denne bekræftelse af lokale identiteter ses ofte i dansk rapmusik, og i 

nærværende opgave har man flere gange stødt på eksempler på en sådan lokalpatriotisme – fx i 

forbindelse med Kongehuset, Cas og DGP. I kapitel 3 ser man, hvordan der blandt rapskribenter 

og rapmusikere fra humorafdelingen er enighed om, at den lokalpatriotiske form er overtaget fra 

USA og behandlet med ”et glimt i øjet”. De danske rapmusikere ”leger” således lokalpatrioter, 

hvilket står i et modsætningsforhold til amerikansk rapmusik, hvor lokalpatriotisme i højere grad 

tages alvorligt. Lokalpatriotisme kan således betragtes som en form, der indgår i dansk rapmusik, 

uden at der lægges vægt på indholdet i samme grad som i amerikansk rapmusik.  

 

8.6 Form kontra indhold 
Spørgsmålet vedrørende form kontra indhold er afgørende i forbindelse med meget dansk 

rapmusik. Det kan således generelt diskuteres, hvor meget der er form, og hvor meget der er 

indhold i den danske udgave af den amerikanske rapmusik. Det er tidligere beskrevet, hvordan det 

eksplicitte politiske indhold, der ses hos RBC, ikke viser sig levedygtig på den danske rapscene. 

Dette vidner om, at det ikke er et hvilket som helst indhold, der kan overføres direkte til en dansk 

sammenhæng. Det er ligeledes tidligere beskrevet, hvordan referencer i dansk rapmusiks første 

generation kan anskues som en amerikansk form, der blot er fyldt ud med et dansk indhold. Her 

bør man dog hæfte sig ved, at disse referencer generelt ikke er tilfældige henvisninger til dansk 

kulturhistorie, men derimod centreres om perioder, der er sammenfaldende med rapmusikernes 

egen opvækst. I nærværende opgave tolkes dette som et udtryk for, at indholdet ikke kun er en leg 

med en amerikanske form, men også er en bekræftelse af danske rapmusikeres egen kulturelle 

baggrund og opvækst.  

 

I nærværende opgave er holdningen den, at dansk rapmusik har overtaget en række former fra 

amerikansk rapmusik - bl.a. lokalpatriotisme, ”dokumentarisme”, versioning, og en udbredt brug 

af referencer - som udføres med mere eller mindre vægt på indholdet. Generelt ses, hvorledes 

indholdet i dansk rapmusik er mere præget af humor end indholdet i amerikansk rapmusik, som 

mere er præget af alvor og eksplicitte politiske temaer.  
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8.7 Dansk rapmusik, selvstændighed og dansk identitet 
I kapitel 3 ser man, hvordan danske rapmusikere og rapskribenter er optaget af spørgsmålet om 

dansk rapmusiks berettigelse som selvstændig genre og udtryksform. I denne sammenhæng ses 

overvejende to holdninger komme til udtryk: 1) Humoren og afslappetheden i dansk rapmusik 

opfattes som del af et originalt og specifik dansk musikalsk sprog. Således er det væsentligt, at 

dansk rapmusik adskiller sig afgørende fra amerikansk. 2) Det kvalitetsmæssige niveau betragtes 

som udgangspunktet for graden af dansk rapmusiks originalitet. Således er det afgørende, at dansk 

rapmusik kan måle sig med amerikansk rapmusik. Hermed behøver dansk rapmusik – som genre 

betragtet – ikke i samme grad at adskille sig fra amerikansk rapmusik. 

 

Ovenstående to holdninger er fundamentale i diskussionen om en dansk identitet i dansk rapmusik, 

og dansk rapmusik kan betragtes i lyset af begge holdninger. I nedenstående diskussion vil dansk 

rapmusik, selvstændighed og dansk identitet således bl.a. blive beskrevet udfra disse to 

indgangsvinkler. 

 

8.7.1 Første generation 

I første generation ser man, hvorledes de danske rapmusikere på flere måder understreger deres 

danske rødder og deres danske identitet. Det er tidligere pointeret, hvordan referencer til dansk 

kulturhistorie ses mest udpræget i denne generation. Ligeledes er det pointeret, at musikalske 

elementer, der opfattes som ”hvide” ses i denne generation i modsætning til de to øvrige 

generationer. På et detaljeret plan er det beskrevet, hvordan Humleridderne vha. et sunget rapflow, 

referencer til dansk fortid og folkemusikalske elementer opbygger et dansk udtryk i nummeret 

Hellere Se Dig Død. Tilsvarende er der givet et eksempel på versioning, hvor RBC definerer sig 

selv i forhold til Gasolin og dermed placerer sig selv i en dansk musikalsk tradition. Efter min 

mening bør disse mange forsøg på at etablere et dansk musikalsk udtryk ses i sammenhæng med, 

at den danske rapmusik på dette tidspunkt befinder sig i (1) en indledende fase og (2) i en perifer 

position i forhold den dominerende amerikanske rapmusik. Det er tidligere skitseret, hvordan 

musikken i den første generation fremstår som et musikalsk ”forsøg” i modsætning til en etableret 

genre. Den danske rapscene har altså på dette tidspunkt ingen historie og traditioner, og de danske 

rapmusikere har derfor alene den amerikanske rapmusik at forholde sig til. De danske rapmusikere 

er derfor specielt optaget af at udstille deres danske ophav og etablere en dansk stil, der adskiller 

sig fra den amerikanske. Dette ses ligeledes udtrykt i kapitel 3, hvor danske rapgrupper i denne 

tidlige fase pointerer, at den amerikansk rapmusik ikke bare kan kopieres til Danmark. Disse 

rapmusikere er således interesseret i, at deres danske baggrund afspejles i musikken.  

 

Hvis humor og afslappethed betragtes som udgangspunkt for ”danskhed” kan man i nærværende 

opgave konkludere, at der er mest ”danskhed” i første og anden generation. Her indgår det 

humoristiske element på flere niveauer, og der ses således en afgørende forskel til det generelle 

billede af amerikansk rapmusik fra anden halvdel af 80’erne til i dag (2002). Herimod kan det 
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hævdes, at dansk rapmusik kun kan stå for et originalt udtryk, hvis den kan måle sig 

kvalitetsmæssigt med amerikansk rapmusik. I nærværende opgave er der ikke gjort forsøg på at 

beskrive dansk rapmusiks kvalitet. Til gengæld er det beskrevet, hvorledes rapmusik fra første 

generation kan betragtes som værende på et tidligere udviklingstrin end samtidig amerikansk 

rapmusik. Hermed kan dansk rapmusik betragtes som en forsinket og dermed uoriginal udgave af 

amerikansk rapmusik. Ligeledes er det beskrevet, hvordan musikken fra første generation fremstår 

som en splejsning mellem et rapflow og musikalske normer, der primært er karakteristiske for 

andre genrer end rapmusikgenren. På denne måde kan dansk rapmusik tilsvarende betragtes som 

værende uoriginal.  

 

Det er eksemplificeret og pointeret, hvordan den søgende og afprøvende tidlige periode i dansk 

rapmusik resulterer i, at der fremkommer forskellige bud på en dansk udgave af den amerikanske 

rapmusik. Disse musikalske bud ligger både meget tæt på og meget langt fra den amerikanske 

rapmusik. RBC’s version af Rabalderstræde er således yderst ”dansk” idet der her inkorporeres 

musik, der er komponeret af en dansk gruppe og tilhører et alment kendt dansksproget repertoire. 

Samtidig er RBC’s version af Rabalderstræde en komplet ”oversættelse” af versioning-formen, 

der er en almindelig form i amerikansk rapmusik. I sit formsprog er RBC’s version af 

Rabalderstræde derfor yderst amerikansk. Andre musikalske bud afviger mere fundamentalt fra 

den amerikanske genre. Her tænkes fx på Østkyst Hustlers konsekvente inddragelse af 

rockbluesens normer og Humleriddernes inddragelse af folkemusik. En sådan type musik kan ikke 

umiddelbart sættes i forbindelse med bestemte genrer inden for amerikansk rapmusik. Denne type 

musik kan således hævdes at være udpræget ”dansk”. Der er dog stadig tale om, at denne musik 

kan betragtes som værende uoriginal, idet musikken forekommer som en splejsning mellem et 

rapflow og en ”lånt” musikalsk baggrund.  

 

8.7.2 Anden og tredje generation 

Som det tidligere er pointeret ses færre referencer til dansk kulturhistorie i hardcoreafdelingen og i 

den humoristiske afdeling af anden generation. Dette tolker jeg som et udtryk for, at den danske 

rapmusik er mere etableret, og at de danske rapmusikere derfor ikke i samme grad finder det 

nødvendigt at understrege tilhørsforholdet til Danmark. Til gengæld ses mange interne referencer 

til den danske rapscene. Disse referencer kan – på linje med referencer til dansk kulturhistorie - 

betragtes som en parallel til referencer i amerikansk rapmusik. De interne referencer kan således 

ses som et udtryk for, at de danske rapmusikere finder det afgørende at bekræfte dansk rapmusiks 

historie og eksistens.  

 

Det er pointeret, at rapmusik i anden og tredje generation fremstår som en etableret genre og ikke 

umiddelbart befinder sig på et tidligere udviklingsniveau end samtidig amerikansk rapmusik. 

Denne musik kan således betragtes som værende mere original end musikken fra første generation. 

Samtidig ses, hvorledes musikken fra disse generationer i højere grad kan sammenlignes med 
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amerikanske genrer. Således kan denne musik betragtes som en uoriginal udgave af amerikansk 

rapmusik og dermed samtidig betragtes som værende mindre ”dansk”.  

 

Som beskrevet i kapitel 3 definerer de danske hardcore-musikere i højere grad sig selv som en del 

af en global musikkultur end en specifik dansk. De få referencer til dansk kulturhistorie og de 

mange fællestræk med den amerikanske rapgenre kan således ses som et udtryk for dette. Der ses 

dog stadig forsøg på, at inkorporere et dansk udtryk. Eksempelvis er raptekster udformet i det 

danske sprog og ikke det amerikanske sprog. Ligeledes er det i nærværende opgave 

eksemplificeret, hvorledes DGP refererer til Laid Back og dermed definerer sig selv i forhold til 

danske musikere med international succes. Hermed ses altså, hvorledes DGP understreger deres 

danske ophav, men med den globale/amerikanske musikkultur som udgangspunkt og 

kvalitetsmæssig målestok.  

 

I kapitel 3 fremgik det, at Malk de Koijn fra alle sider betragtes som en original rapgruppe. I 

kapitel 7 er der givet en række bud på, hvad der kan menes med dette. Det har dog ikke været 

målet, at påvise musikkens originalitet. Det interessante i denne sammenhæng er i højere grad 

gruppens placering i de danske generationer og afdelinger. Jeg mener således ikke, at det er 

tilfældigt, at det netop er en rapgruppe fra den humoristiske del af anden generation, der fra flere 

sider betegnes som original. Den humoristiske afdeling i anden generation kan nemlig på baggrund 

af ovenstående diskussion karakteriseres som ”dansk” og original på relativt mange punkter. Dvs., 

at musikken i denne afdeling på relativt mange områder indgår i de forestillinger om originalitet og 

”danskhed”, der primært er skitseret i kapitel 3. Musikken i denne generation og afdeling er 

således (1) humoristisk og dermed ”dansk”, (2) fyldt med betydelig flere referencer til dansk 

kulturhistorie, end det ses i hardcoreafdelingen, (3) veletableret og på et tilsvarende 

udviklingsniveau som amerikansk rapmusik, og (4) sammenlignelig med amerikansk rapmusik, 

men ikke ligeså eksplicit orienteret mod amerikanske genrer, som det ses inden for dansk hardcore 

rapmusik. 

  

8.8 Konklusion 
I den danske rapmusik fra 1988 til og med 2001 finder man flere bud på en dansk bearbejdning af 

den amerikanske genre. Udfra en opdeling af dansk rapmusik i generationer og afdelinger, kan der 

opstilles en række karakteristika. I første generation ses, hvordan det danske ophav eksplicit og 

implicit bekræftes. Samtidig fremstår musikken som en uetableret genre, hvor der generelt ”lånes” 

fra andre genrer. Denne musik har paralleller til de første perioder af amerikansk rapmusik og 

musikken fremstår derfor som værende på et tidligere udviklingsniveau end samtidig amerikansk 

rapmusik. I humorafdelingen i anden generation bekræftes det danske ophav knap så udpræget, 

som det ses i første generation. Musikken forekommer mere etableret og fremstår ikke som 

værende på et tidligere udviklingsniveau end samtidig amerikansk rapmusik. I hardcoreafdelingen 

i anden og tredje generation ses en tydelig musikalsk orientering mod amerikansk rapmusik. 
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Ligeledes bekræftes det danske ophav i mindre grad end i humorafdelingen i anden generation. 

Der lægges dog stadig vægt på det danske ophav. 

 

Den danske rapmusik ses i sammenhæng med de globale center/periferi-relationer. Således kan 

ovenstående karakteristika tolkes som et udtryk for, at de danske rapmusikere i første generation 

forsøger at definere en lokal dansk identitet, der kan modsvare den dominerende amerikanske 

musikkultur. Efterhånden som den danske rapscene etableres, er der ikke samme behov for at 

understrege tilhørsforholdet til Danmark, og det ses, hvorledes de danske rapmusikere i mindre 

grad understreger deres danske ophav og i højere grad definerer sig selv som en del af en global 

musikkultur. 

  

I den danske bearbejdning af amerikansk rapmusik er der generelt tale om, at de danske 

rapmusikere har overtaget en række former fra den amerikanske rapmusik – fx lokalpatriotisme, 

”dokumentarisme”, versioning, og en udbredt brug af referencer. Disse former er suppleret med et 

nyt indhold, der i forskellige grader bekræfter et dansk tilhørsforhold og adskiller sig fra et typisk 

amerikansk indhold.  

 

I den danske presse indgår begreber som ”danskhed”, selvstændighed, kvalitet og originalitet i 

diskussionen vedrørende den danske bearbejdning af den amerikanske genre. I nærværende 

opgave er der indkredset en række karakteristika ved dansk rapmusik, som kan sammenholdes 

med sådanne diskussioner. I første generation ses således eksempler på musik, der afviger relativt 

meget fra den amerikanske rapmusik, og i denne henseende kan betragtes som værende original. 

Her ses en udbredt tilstedeværelse af (1) referencer til dansk kulturhistorie, (2) musikalske 

elementer, der indgår i forestillingen om ”hvid” musik og (3) humor, dvs. elementer, der ofte 

opfattes som ”danske”. Omvendt kan musikken i denne generation samtidig anskues som værende 

uoriginal ved det, at der åbenlyst ”lånes” fra andre genrer, og idet der ses mange fællestræk med de 

første perioder i amerikansk rapmusik. I den humoristiske del af anden generation ses (1) 

referencer til dansk kulturhistorie og (2) tilstedeværelse af humor. Generelt afviger musikken dog 

ikke væsentligt fra den amerikanske rapmusik. Til gengæld kan musikken betragtes som mere 

selvstændig ved det, (1) at der ikke åbenlyst ”lånes” fra andre musikalske genrer, og (2) at den 

ikke fremstår som værende på et tidligere udviklingsniveau end samtidig amerikansk rapmusik. I 

hardcoreafdelingen ses en eksplicit orientering mod amerikansk rapmusik. En udbredt 

tilstedeværelse af (1) humor, (2) ”hvide” musikalske elementer og (3) referencer til dansk 

kulturhistorie ses således ikke. Musikken kan på denne måde betragtes som mindre ”dansk” og 

dermed mindre selvstændig, idet den ikke adskiller sig væsentligt fra amerikansk rapmusik. På 

linje med det foregående kan musikken dog samtidig betragtes som selvstændig, idet den fremstår 

som en etableret genre på et samtidigt udviklingsniveau som amerikansk rapmusik.  
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Klart Der (2000): Elektriske Fyrfadslys. Kølig Grammofon. 

Kongehuset (1996): …klarer ærterne. RCA/BMG. 

Kongehuset (2000): Godt ord igen. Kroner Grammofoner/Sony Music. 

KRS-1 (KRS-One) (1995): KRS-One. Zomba recording. 

KRS-1 (KRS-One) (2000): A Retrospective. Zomba recording. 

Kølig Kumpaner (2000): Kølig Kumpaner. Kølig Gramofon. 

L:Ron:Harald (1998): Pornogangster. EMI-Medley. 

L:Ron:Harald (2000): Øl, F…& Rapmusik. EMI-Medley. 

Lucas (1991): To rap my world around you. MCA. 
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Public Enemy (1988): It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back.. Def Jam recordings 

Public Enemy (1990): Fear of a Black Planet. Def Jam recordings 

Public Enemy (1992): Greatest Misses. Def Jam recordings.  

Q (1998): Me’ på den værste. Kick Music. 

Rent Mel i Posen (1999): Langt om længe. Fab K Productions. 

Rockers By Choice (1989): Opråb! Til det danske folk. Virgin Records. 
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Schoolly D (1989): Am I black enough for you? Jive.  
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Sund Fornuft (2001): Super Formula. Fab K. 

Supardejen (1999): Intelligens Uden Konsistens. Helt Sikkert.   

Suspekt: Suspekt (1999): Tabu Records.   

Svigermors Drøm (1995): Svigermors Drøm. Subvert Production/SMD-Records. 

Takt og Tone (1997): Frisk op. Metronome Replay Records. 

The Message (1999): The Roots of Rap. Castle Music. 

Thomas Helmig (1988): Vejen Væk. Genlyd. 

Tjes Boogie (1999): Hellborn. Primo. 

Under Mistanke (2001). Der er et syndigt land. Skandaløs/VOW. 

USO: (2001). MR. Mista. Skandaløs. 

Wu-Tang Clan (1993): Enter the Wu-Tang (36 Chambers). Loud Records. 

Wu-Tang Clan (1997): Wu-Tang Forever. Loud Records. 

Wu-Tang Clan (2000): The W. Loud Records. 

2Pac (1995): Me against the world. Interscope Records.  

Østkyst Hustlers (1995): Østkyst Hustlers. Pladekompagniet.  

Østkyst Hustlers (1996): Fuld af løgn. Pladekompagniet/Sony Music.  

Østkyst Hustlers (1998): Så hold dog kæft. Pladekompagniet/Sony Music.  

2000 & 13 MC's (2000): 2000 & 13 MC's. Bonnier Music. 
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Bilag 

 

Bilag 1: Forkortelser og ordforklaring 
 

Ordforklaring 

 

Battle: At battle betyder at slås, eller at konkurrere. I rap-miljøet er konkurrence mellem rappere 

afgørende, og der laves ofte arrangementer, hvor rappere konkurrerer om, hvem der kan nedgøre 

den anden rapper på den mest effektfulde måde. En sådan konkurrence fungerer således, at to 

rappere skiftes til at nedgøre sin modstander og via rapflow og tekstindhold overbevise publikum 

om egne kvaliteter som rapper.   

 

Disse: Udtrykket ”at disse” indgår i dansk og amerikansk hip hop-slang og henfører til verbal 

tilsvining og nedgørelse. 

 

Fake funken: Formuleringen ”at fake funken” bruges i amerikansk og dansk rap om ”falske” 

mennesker/rapmusikere, der eksempelvis er kommercielt orienteret (se fx Brennan 1994: 678-

679).  

 

Gangstarap: I forsøget på at opbygge et genresystem anvender Adam Krims termen realityrap som 

en overordnet genrebetegnelse (Krims 2000: 70). Realityrap kan ses som et synonym til termen 

gangstarap, men Krims vælger at anvende begrebet realityrap, idet denne betegnelse oftest bruges 

af de amerikanske gangstarappere (ibid.). I Danmark anvendes begge disse begreber. Eksempelvis 

benytter Clemens - i raptekster - ofte betegnelsen gangsta om sin egen person, hvorimod rapperen 

Uso fastholder, at han med rapgruppen Alzheimer Klinikken laver realitetsrap: ”Nogen kalder os 

for gangsterrappere, men vi laver realitetsrap. Alle vores tekster tager udgangspunkt i ting, vi selv 

har oplevet. Der sker bare enormt mange syge ting herude [dvs. Gellerup i Århus Vest]. Vi kender 

da folk som er kriminelle. Men det betyder ikke, at vi selv er gangstere” (Hygum: 20.02.1999 P). 

Som Uso antyder, handler realitetsrap om, at beskrive virkeligheden – ofte med fokus på det 

problematiske liv i byens ghettoer. Ifølge Krims bør realityrap dog ikke af den grund 

sammenlignes med eksempelvis filmdokumentarisme, idet graden og udformningen af ”realitet” i 

diverse raptekster er af vekslende karakter (se i øvrigt afsnit om den dokumentaristiske form i 

kapitel 5). I øvrigt bruges termen gangstarap konsekvent i den danske presse, hvor begrebet 

realityrap meget sjældent optræder. I nærværende opgave foretrækkes termen gangstarap. Dette 

skyldes, at termen gangstarap bredt betragtet anvendes i højere grad end realitetsrap i det danske 

rapmiljø og i den danske presse. Se også hardcore. 

 

Hardcore: Ordet hardcore bruges inden for dansk og amerikansk rapmusik i forbindelse med musik 

og tekst, der opfattes som ”hård”. Inden for dansk og amerikansk rapmusik bruges ordet hardcore 
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ligeledes som en genrebetegnelse for musik, der tilhører genren gangstarap. Således er hardcore en 

bredere betegnelse end gangstarap, idet betegnelsen hardcore rapmusik både kan henføre til 

musik, der specifikt tilhører genren gangstarap og rapmusik, der blot opfattes som ”hård”. I 

nærværende opgave bruges termen gangstarap, når der henvises specifikt til genren gangstarap. 

Termen hardcore bruges derimod, når der generelt henvises til rapmusik, der opfattes som ”hårdt”. 

Se også gangstarap. 

 

Lokalpatriotisme: Termen lokalpatriotisme anvendes i sammenhæng med rapmusikere, der 

kontinuerligt understreger deres lokale ophav. 

 

Loop: Grundlæggende betyder ”loop” det samme som ”breakbeat”. Der er dog en tendens til at 

udtrykket ”loop” benyttes i sammenhæng med breakbeats, som ikke kun indeholder elementer af 

perkussiv karakter, men som også indeholder tonalt og melodisk materiale. 

 

Loope: at loope betyder at gentage et loop/breakbeat.   

 

Mundperkussion: Hvis man vha. sin stemme efterligner et trommesæt, kaldes det i hip hop-kredse 

for ”mundperkussion”. 

 

New school/old school: Disse begreber benyttes ofte af fans, presse og rapmusikere i USA og 

Danmark. Begrebernes specifikke betydning er dog yderst problematiske at kortlægge, idet der 

primært er tale om en skelnen mellem noget nyt og noget gammelt. Således benyttes termen new 

school om rapmusik og rapflow der på et givent tidspunkt opfattes som nyt. Tilsvarende benyttes 

termen old school om rapmusik og rapflow, der på et givent tidspunkt opfattes som gammelt. Der 

er dog opstået en række traditioner for brugen af disse begreber, således at der i visse fora er 

enighed om en bestemt tolkning af begrebet. Her skitseres de to vigtigste traditioner: 1) Old school 

henviser først og fremmest til den kommercielle musik fra genrens anden periode  – fx 

Grandmaster Flash og Afrika Bambaataa (Toop 2000 og 2001, Keyes 1996b). New school 

henviser til musikken fra den efterfølgende periode domineret af kunstnere som Run-D.M.C., LL 

Cool J og Beasty Boys (Toop 2000 og 2001). 2) Old school henviser til et rapflow, der er udformet 

i en sungen stil (se kapitel 3). New school henviser til et rapflow, der kan karakteriseres som 

effusivt (se kapitel 3).   

 

Old school: Se new school. 

 

Realityrap: se gangstarap 

 

Sample: I forbindelse med rapmusik er en sample ensbetydende med en digital sample. En digital 

sample er lig en digital kopiering af en eksisterende audio-kilde – fx musikalbum, radio, tv, film 
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osv. En sample omfatter generelt et mindre udpluk fra et længerevarende auditivt forløb – deraf 

ordet sample.  

 

Sampler: En maskine med hvilken man kan optage og redigere lyd digitalt.  

 

Skufle: Termen ”skufler” benyttes fortrinsvist af rapmusikere fra første og anden generation. På 

linje med den amerikansk inspirerede formulering - ”at fake funken” - bruges ”skufler” til at 

betegne uautentiske og ”falske” mennesker. 

 

Rapgrupper - forkortelser 

RBC: Rockers By Choice 

DGP: Den Gale Pose 

PE: Public Enemy 

 

Danske dagblade, ugeaviser og (musik)magasiner - forkortelser 

A: Aktuelt 

Be: Berlingske Tidende 

B: Blender 

BT: BT 

EB: Ekstra Bladet 

G: Gaffa 

I: Information 

JP: Jyllands-Posten 

MM: MM 

ND: Nat&Dag 

P: Politikken 

Pr: Press 

W: Weekendavisen 

WM: Wild Magazine 

Z: Zoo Magazine 
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Bilag 2: Krims’ genresystem (Krims: 2000) 
 

Partyrap 

Rapflow: sunget stil 

Det instrumentale fundament: (1) relativt hurtigt tempo 

                 (2) relativ enkel tekstur med få lag 

                 (3) relativ ukompliceret harmonik  

                 (4) relativ stor vægt i mixet på ”danserytmer” 

Tekstindhold: fest, fornøjelse, humor, romance, sex, selvparodi, selvproklameret autenticitet.      

 

Mackrap  

Rapflow: beskrives ikke.  

Det instrumentale fundament: Musikken er ofte instrumenteret med traditionelle instrumenter, 

inspireret af en typisk R&B besætning, fx trommer, bas, keyboards, guitar og horn. Der indgår 

melodiske omkvæd – ofte sunget af kvinder. Stort set ingen layering-teknik anvendes. Til tider 

anvendes dance-beats.    

Tekstindhold: Teksterne handler i høj grad om livet som mack/pimp/player, hvilket indebærer 

kvinder, kvindetække, sex, misogyni, kriminalitet, selvsikkerhed og økonomisk succes.   

 

Undergenre til Mackrap: Big Willy-genren: En yderst kommerciel genre, hvor der på det tekstlige 

og visuelle plan lægges relativt meget vægt på økonomisk succes. Den musikalske tekst er i høj 

grad inspireret af R&B.  

 

Jazz/bohemian-rap (college-boy-rap) 

Rapflow: Rappen forekommer eklektisk – dvs. der inddrages både sunget stil, perkussion- og tale-

effusiv stil, samt decideret sang.     

Det instrumentale fundament: (1) Der samples fra mange forskelligartede kilder og musikken 

fremstår derved eklektisk, (2) jazz samples anvendes ofte, (3) samples anvendes på en legende 

måde - ofte med humor og ironi. (4) Foregående punkter medfører at musikken ofte karakteriseres 

som ”art music”. 

Tekstindhold: (1) Vigtigheden af at være i besiddelse af politisk/kulturel viden understreges, (2) 

afrocentriske værdier promoveres, (3) kunstneriske traditioner understreges, (4) ”negative 

budskaber” - som eksempelvis ses i gangstarap – kritiseres, (5) der lægges vægt på parodi og 

humor, (6) komplekse og abstrakte tekster ses ofte. 

 

Realityrap (gangstarap) 

Rapflow: primært et tale-effusivt rapflow.  

Det instrumentale fundament: Omfatter musikalsk flere perioder og dermed flere stilarter. Fælles 

for disse stilarter er at de for lytteren/medier konnoterer ”hårdhed” i den specifikke historiske 

periode hvor de er til stede (ibid.: 72). Realityrap i slutningen/midten af 90’erne: (1) dominerende 
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bas, (2) dissonerende pitch-kombinationer, (3) udstilling af samplingernes egenskab som samples, 

fx via støj, ustabil tonehøjde/tempo, forskellige typer af forvrængning o.lign., (4) anvendelse af 

layering-teknikken (ibid.: 72-73). Sidstnævnte musikalske element konnoterer ifølge Krims 

ligeledes hårdhed i slutningen af 80’erne.  

Tekstindhold: Teksterne omhandler livet i ghettoen og er i øvrigt didaktiske, sexistiske, (omvendt) 

racistiske og afrocentriske i sit indhold. 

 

Undergenre til gangstarap: G-funk: Det instrumentale fundament: (1) instrumenteret med 

traditionelle instrumenter, (2) fremtrædende bas og keyboards, (3) konventionel harmonik, (4) 

begrænset brug af sampels.  

 

Undergenre til gangstarap: Knowledge-rap: Tekstindhold: didaktisk, politisk, religiøs, historisk, 

racepolitisk.  
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Bilag 3: Udgivelser af dansksprogede rapmusikalbums fra 

1988-2001 
 

1988 

MC Einar: Den nye stil. Sony Music. 

 

1989 

MC Einar: Arh Dér!. Sony Music. 

Rockers By Choice: Opråb! Til det danske folk. Virgin Records. 

 

1990 

Rockers By Choice: Vi er generationen der ikke må fejle. Virgin Records. 

 

1992 

Rockers By Choice: Klar til kamp. Virgin Records 

Flopstarz: Flop, de gør det. Elap Music. 

 

1995 

Humleridderne: Jeg gi'r en omgang hvis du gi'r to!!. DPD/Sony Music. 

Østkyst Hustlers: Østkyst Hustlers. Pladekompagniet.  

Svigermors Drøm: Svigermors Drøm. Subvert Production/SMD-Records. 

 

1996 

De grimme ællinger: De grimme ællinger. Scandinavian Records. 

Østkyst Hustlers: Fuld af løgn. Pladekompagniet/Sony Music.  

HipHop til folket: HipHop til folket. Drop Dead. 

Hvid Sjokolade: Så'n er vi. Scandinavian Records. 

Kongehuset: …klarer ærterne. RCA/BMG. 

Rockers By Choice: De fem på flugt. Virgin Records. 

Stilen R Profilen: Kommer når vi kommer. Hiroshima Records. 

Den Gale Pose: Flere Ho's. 5 Svin Records. 

Den Gale Pose: Mod rov. 5 Svin Records. 

 

1997 

Humleridderne: En Genial Gaveidé. DPD/Sony Music. 

Hvid Sjokolade: Levende Poeters Klub. Scandinavian Records. 

Sund Fornuft: Så sundt som det er sagt. Record Music DK. 

Clemens: Regnskabets time. EMI-Medley. 

Takt og Tone: Frisk op. Metronome Replay Records. 
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1998 

L:Ron:Harald: Pornogangster. EMI-Medley. 

Malk de Koijn: Smash hit in Aberdeen. RCA/BMG. 

Østkyst Hustlers: Så hold dog kæft. Pladekompagniet/Sony Music.  

Den Gale Pose: Sådan er reglerne. Warner Music. 

Q: Me' på den værste. Kick Music. 

 

1999 

Rent Mel i Posen: Langt om længe. Fab K Productions. 

Funkalation: Funkalation. Skandaløs. 

Humleridderne: Typisk Tårnby. Sony Music. 

Suspekt: Suspekt: Tabu Records.   

Clemens: Den anden Verden. EMI-Medley.   

G.Bach: Skakmat. EMI-Medley. 

Supardejen: Intelligens Uden Konsistens. Helt Sikkert.   

 

2000 

Kid Rodriguez: Testeron. Kroner Grammofoner/Sony Music. 

Klart Der: Elektriske Fyrfadslys. Kølig Grammofon. 

Kongehuset: Godt ord igen. Kroner Grammofoner/Sony Music. 

Kølig Kumpaner: Kølig Kumpaner. Kølig Gramofon. 

L:Ron:Harald: Øl, F…& Rapmusik. EMI-Medley. 

2000 & 13 MC's: 2000 & 13 MC's. Bonnier Music. 

Cas : Reflexion. Skandaløs. 

Pinocchio Teorien: Pinocchio Teorien 2. Helst Sikkert. 

 

2001 

Clemens: Professionel bla bla….Primo/Virgin Music. 

Hvid Sjokolade: Munden fuld. Vognmandsfirmaet menneskelyd/Playground. 

Under Mistanke. Der er et syndigt land. Skandaløs/VOW. 

USO: MR. Mista. Skandaløs. 

L.O.C.: Dominologi. Virgins Records. 

Den Gale Pose: Defintionen af en stodder. Warner. 

Sund Fornuft: Super Formula. Fab K. 
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Bilag 4: Opdeling af dansk rapmusik i afdelinger og 

generationer 
Denne oversigt er overfladisk, for så vidt den medfører en forenkling af den ganske komplekse 

danske rapscene. Oversigten leverer dog et brugbart overblik over området. Indledningsvist er der 

en række forhold, der bør anføres: 1) Rockers by Choice’s album fra 1996 er typisk humoristisk i 

sit udtryk. De foregående albums er både humoristiske og aggressive. Denne aggressivitet ses dog 

i en eksplicit politisk sammenhæng, hvilket adskiller Rockers by Choice afgørende for den 

generelle hardcoreafdeling. 2) Takt og Tone-medlemmerne Twajs og Mattæus er ligeledes med i 

Pinocchio Teorien og ses derfor både i humorafdelingen og hardcoreafdelingen. 3) Clemens 

befinder sig på grænsen mellem anden og tredje generation. 4) Malk de Koijn tilhører overvejende 

humorafdelingen. Gruppen har dog mange musikalske kontakter med musikere fra 

hardcoreafdelingen. Ligeledes ligger Malk de Koijn’s musik i visse tilfælde tættere på 

hardcoreafdelingen end humorafdelingen. 5) I dansk presse opfattes L:Ron:Harald skiftevis som 

en humoristisk og en hardcore rapmusiker. Jeg mener dog, at det aggressive element i 

L:Ron:Haralds musikalske univers er mere udpræget end det humoristiske. 

 

 Humor Hardcore 

1. generation MC Einar 

Rockers By Choice 

Flopstarz 

Humleridderne 

Østkyst Hustlers  

Q 

 

2. generation Malk de Koijn 

Kid Rodriguez 

Klart Der 

Takt og Tone 

Sund Fornuft 

Hvid Sjokolade 

Kongehuset 

L:Ron:Harald 

Clemens 

Stilen R Profilen 

Den Gale Pose 

Svigermors Drøm 

 

3. generation  Rent Mel i Posen 

Suspekt  

G.Bach 

Supardejen  

Cas  

Pinocchio Teorien 

Under Mistanke 

USO 

L.O.C. 
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Bilag 5 Tekstindhold i dansk og amerikansk rapmusik 
I dette bilag diskuteres tekstindhold i amerikansk og dansk rapmusik. I det første afsnit diskuteres 

amerikansk tekstindhold. I det andet afsnit ses eksempler på henholdsvis en humoristisk tekst med 

Sund Fornuft og en hardcore tekst med Clemens. Indholdet i disse tekster diskuteres i det tredje 

afsnit. I det fjerde afsnit ses et eksempel på, hvorledes danske rapmusikere behandler spørgsmål 

vedrørende autenticitet i tekstindhold. Her anvendes den danske rapgruppe Hvid Sjokolade som 

eksempel. 

 

Tekstindhold i amerikansk rapmusik – humor eller alvor? 

I Krims’ genresystem er det primært teksterne i partyrap og jazz/bohemian-rap, der indeholder 

humoristiske og parodiske elementer. Generelt har sådanne elementer dog en relativt lille plads i 

Krims’ genresystem, hvilket ligeledes er tilfældet i forbindelse med de øvrige nævnte 

genrebeskrivelser (se kapitel 2). Der er dog flere rap/sprog-analytikere, der fremhæver, at de 

voldsomme og sexistiske tekster, der fortrinsvist ses i gangstarap, ofte misfortolkes i akademiske 

kredse og i den brede amerikanske offentlighed. Eksempelvis pointerer Henry Louis Gates – 

forfatteren til den væsentlige bog om afroamerikanske sproglige og litterære former The Signifying 

Monkey (1988) – at den skandaleomgivede rapgruppe 2 Live Crew ikke er sexistisk, men derimod 

”..is engaged in heavy-handed parody, turning the sterotypes of black and white American culture 

on their heads” (Gates: 1990). Ligeledes understreger Robin D. G. Kelly, at rapmusik ofte har 

været udsat for ”incredible misconception and overinterpretation” (Kelly 1997: 36). Kelly 

understreger, at dette skyldes, at tekstindholdet ofte tages for bogstaveligt og i øvrigt tillægges for 

stor betydning (jævnfør kapitel 1): ”[W]hat counts more than the story is the ”storytelling” – an 

emcee’s verbal facility on the mic, the creative and often hilarious use of puns, metaphors, similes, 

not to mention the ability to kick some serious slang” (Kelly 1997: 37). Gates og Kelly påpeger 

altså, at de humoristiske elementer overses eller misfortolkes og/eller de ”alvorlige” elementer 

fremhæves og overfortolkes. En anden årsag, til at humor eventuelt overses i rapmusik, er den 

opstandelse, som meget (gangsta)rap har skabt i de amerikanske medier. Dette har formentlig 

bidraget til et øget fokus på politiske, aggressive, sexistiske og racerelaterede elementer i 

rapgenren (samme pointe ses i varieret form hos Brennan [1994: 668]). Adam Sextons samling af 

tekster om rapmusik fra 1995 kan i denne sammenhæng anskues som et symptom på disse 

tilstande. Sexton fastslår i tekstsamlingens indledning, at han primært er interesseret i at publicere 

tekster med et musikanalytisk indhold. I virkeligheden omhandler størstedelen af disse artikler dog 

censurering og kritik af den politiske og provokerende rapmusik - fx censureringen i Florida af 2 

Live Crew's album As Nasty as They Wanna Be i 1990, Chicagos politis kamp i 1992 for en 

censurering af nummeret Cop Killer komponeret og udført af Ice-T og hans band Body Count, og 

Bill Clintons offentlige kritik af et provokerende synspunkt fremført af Sister Souljah (Sexton: 

1995).  
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I forbindelse med ovenstående diskurs argumenterer mange rapskribenter dog for, at voldelig og 

sexistisk tekstindhold bør opfattes bogstaveligt. Bl.a. påpeger Dyson, hvorledes mange 

rapmusikeres privatliv er præget af voldelige episoder (Dyson 1996: 179) og Gilroy pointerer, at 

ovenfor citerede fortolkning af 2 Live Crews misogynistiske tekster er unuanceret og ensidig 

(Gilroy 1993a: 84). Der er således divergerende syn på denne problematik. I lyset af den ovenfor 

skitserede debat kan det dog fastslås, at en stor del af rapfans, rapskribenter og amerikanske 

borgere opfatter meget rapmusik som værende aggressivt, voldeligt og sexistisk.  

 

Tekstindhold i dansk rapmusik - afdelinger  

Dansk rapmusik opdeles i to afdelinger: 1) En afdeling præget af humor - kaldet humorafdelingen 

2) En afdeling præget af aggressivitet, sexisme og voldsomhed – kaldet hardcoreafdelingen. I 

nærværende afsnit vil disse afdelinger blive præsenteret vha. tekstindhold. I nedenstående 

præsenteres således to eksempler på henholdsvis en humoristisk og en hardcore tekst:  

 

Eksempel: Vi ved I har soul (Sund Fornuft: 1997)  

 

Min mor er født Sønderborg, min musik er født i New York 

min far kom, derfor kom jeg, men ikke med nogen stork 

Fordi når rap er det jeg lever for kom jeg vel med en rapand 

men tiden går hurtigere end en bil med Tracy Chapman 

”Hvad skulle jeg være når jeg blev stor?” 

spurgte de i kor, jeg vidste det ikke og spurtede ind til min mor  

men hun viste ikke spor, nu ved jeg seksten spor: rapper 

bare ikke som min far, der bare spiser chips, mens han zapper….  

 

Eksempel: Den lyriske 9mm (Clemens 1997) 

 

…det tænder mig, ligesom stive brystvorter 

Jeg er nede med mit job som en lystmorder 

Typen der hakker på dig, ligesom din storebror 

Jeg spiller den modsatte rolle af din jordemor 

Begår mord, jo fuck moder jord 

Destruktion er MC Clemens kodeord 

Og nu vil du battle mig, du løber en risiko 

Du gør mig hidsig, bringer mit pis i kog 

Hvorfor fanden står du og skaber dig, du er ynkelig 

Når du har tabt skal man hører på dit klynkeri 

Du tuder som en luder der har fået for mange tæsk… 

 

Tekstindhold i dansk rapmusik – humor eller alvor 

Som det er tilfældet inden for diskussionen af amerikansk rapmusik, kan det ligeledes diskuteres, 

hvordan de danske raptekster skal tolkes. Således kan der argumenteres for (1) at aggressiv dansk 
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rap i højere grad bør opfattes humoristisk og parodisk, og (2) at aggressiv dansk rap er mere form 

end indhold.  

 

Sidstnævnte pointe kan oplagt inddrages i forbindelse med ovenstående uddrag fra Den lyriske 

9mm. Citatet er udformet som en typisk battle-rap, hvor Clemens i denne sammenhæng nedgør en 

fiktiv rapper. I rap-miljøet er konkurrence mellem rappere afgørende, og der laves ofte 

arrangementer, hvor rappere konkurrerer om, hvem der kan nedgøre den anden rapper på den mest 

effektfulde måde. En sådan konkurrence fungerer således, at to rappere skiftes til at nedgøre sin 

modstander og via rapflow og tekstindhold overbevise publikum om egne kvaliteter som rapper. 

Der er derfor tale om en konkurrence, hvor den aggressive nedgørelse af modstanderen er en del af 

formsproget. Der kan derfor argumenteres for, at den aggressive stil i Den lyriske 9mm og lignende 

tekster er mere form end indhold.  

 

Det afgørende i denne sammenhæng er, at rapmusikere og rapskribenter generelt opfatter tekster i 

stil med Den lyriske 9mm som værende hardcore og aggressive (se kapitel 3). Der er dog enkelte 

rapmusikere, der bevæger sig et sted mellem parodi og alvor, hvor rapskribenter generelt har 

problemer med at afgøre, hvorvidt det drejer sig om det ene eller det andet. I denne sammenhæng 

bør nævnes L:Ron:Harald, hvis tekster både opfattes som morsomme parodier på amerikansk 

rapmusik og som udtryk for ensporet mandschauvinisme og sexisme. I sådanne tekster fortæller 

L:Ron:Harald eksempelvis om, hvorledes han som sønderjysk mafioso knepper utallige kvinder og 

skyder dem, der eventuelt siger ham imod (Gangsta Shit: L:Ron:Harald: 2000).  

 

I ovenstående diskussion af dansk og amerikansk tekstindhold lægges der vægt på receptionen. 

Hvis der tages udgangspunkt i receptionen af dansk og amerikansk rapmusik, kan det konkluderes, 

at humoristiske elementer bredt betragtet er langt mere dominerende i dansk rapmusik end i 

amerikansk. Dette ses fortrinsvist i forbindelse med første og anden generation af dansk rapmusik.  

 

Tekstindhold - autenticitet 

Som nævnt i forrige afsnit ses et stort fokus på autenticitets-relaterede forhold i dansk rapmusik. 

Især i den anden generation udtrykkes et behov for at forsvare og forklare dansk rapmusiks 

position som dels en importeret kunstart og samtidig en autentisk dansk form. Disse autenticitets-

orienterede problematikker kan opdeles i to områder, der henholdsvis omhandler socioøkonomiske 

og racemæssige forhold: 1) hvorledes kan man producerer autentisk dansk rapmusik, hvis man 

ikke kommer fra en amerikansk ghetto, eller på andre områder tilhører en socialt eller økonomisk 

presset gruppe. 2) hvorledes kan man producere autentisk rapmusik, hvis man er hvid og ikke sort.  

 

I afsnittet om tekstindhold i dansk rapmusik ser man Per Vers fra Sund Fornuft argumentere for at 

være en ægte rapper, selvom moren er født i Sønderborg, og faren sidder inden foran fjernsynet og 

zapper og spiser chips. Hvid Sjokolades debutalbum er ligeledes præget af sådanne autenticitets-

temaer, hvor der både tages stilling til raceproblematikken og ”ghetto-problematikken”. Alene 
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navnet Hvid Sjokolade er et udtryk for, at gruppen forsøger at understrege deres etniske ophav og 

samtidig pointere forbindelsen til en oprindelig sort musikkultur. Her følger en række citater fra 

albummet, hvor Hvid Sjokolade sætter fokus på de nævnte temaer:  

 

Li’e ud af Næstved ikke af betonen 

Det er der jeg er født og vokset op (Det’ en Sjokoting, Hvid Sjokolade: 1996) 

Plastikgangster – nej – ikke med i bander (Vi har fånken, Hvid Sjokolade: 1996) 

[Jeg] har den hvideste røv og viser den frem i musikken (Hvem er det der banker?, Hvid 

Sjokolade: 1996) 

 

Af teksten ses, hvorledes Hvid Sjokolade pointerer, at de ikke kopierer de amerikanske rappere fra 

ghettoen. Her tages der primært afstand til de danske rappere, der ifølge gruppen efterligner de 

amerikanske attituder (jævnfør udtrykket plastikgangster). Ligeledes pointerer gruppen, hvorledes 

deres etniske baggrund ikke skjules, men derimod udstilles. Denne indgangsvinkel på det etniske 

område er sammenfaldende med de amerikanske hvide rapmusikere, der accepteres som 

”autentiske”. Her er det tilsvarende afgørende, at de hvide rapmusikere er bevidste om deres eget 

udgangspunkt og ikke forsøger at kopiere de sorte. 

 

Ofte ses, hvorledes danske rapmusikere indbygger parodiske elementer eller blot overdriver 

temaer hentet fra amerikansk rapmusik. Her skitseres ofte en virkelighed i rapteksterne, som er 

åbenlyse usande. Fx fortælles i Kongen Af Kvarteret om hvordan GhettoSvend fra Kongehuset 

styrer Århus N med hårde gangstermetoder (Kongehuset: 1996). En sådan tematik kritiseres ofte af 

andre rapgrupper som værende usande og dermed uautentiske (se fx Larsen 2001: 31-32).  
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Bilag 6: Dansk rapmusik og dansk presse 
I nærværende bilag indgår tre afsnit, der alle omhandler den danske presse. I det første afsnit 

diskuteres, hvorledes danske rapmusikere ofte kritiseres for manglende alvor. I det andet ses en 

oversigt over anmeldelser af Smash Hit In Aberdeen. I det tredje afsnit diskuteres den danske 

presses beskrivelse af ”det nye rapflow”. I det fjerde afsnit diskuteres et interview vedrørende 

brugen af ”unikke” breakbeats. 

 

Alvor og budskaber i dansk rapmusik - er der nogen der har noget på hjerte? 

I forbindelse med udgivelsen af de første danske rapalbums er der et stort fokus - blandt visse 

rapmusikere og rapskribenter - på sociale og politiske budskaber i rapmusik. I kapitel 3 set man 

Chief 1 fra RBC udtale, at ”..der er også meget message i vores musik”, hvilket anmelderen 

Henrik List efterfølgende bekræfter ved at rose gruppen for at have lavet ”...den mest kantede, 

utvetydigt politiske rockplade i Danmark i lang tid ”. Også en af de første danske kvindelige 

eksponerede rappere Jo-C-Fine mener, at der bør være budskaber i rapmusik
126

: ”Rap er at udtale 

sig om nogle ting, sige sin mening og få folk til at lytte, forstå og tage stilling” (Banke: 1989 I). I 

tiden efter den første kommercielle bølge i dansk rapmusik er de danske rapmusikere imidlertid 

ofte kritiseret for at mangle budskaber og holdninger. Henrik List skriver i 1996 om dansk 

rapmusik generelt: ”…indtil videre har de fleste af de danske rapgrupper så lidt på hjerte, at de for 

min skyld lige så gerne måtte rappe på engelsk” (List: 16.09.1996 Be). Ligeledes kritiseres Østkyst 

Hustlers i en anmeldelse af Fuld Af Løgn for at være for overfladiske: ”Men skal Hustlers & co. 

løfte arven efter Steffen Brandt og C.V. Jørgensen er det på tide, at teksterne prøver at stikke 

dybere end de ligeså ekvilibristiske som indholdsmæssigt forudsigelige beskrivelser af drukture, 

scoreviser og receptioner” (Skotte: 10.10.1996 A). Malk de Koijn konfronteres med denne 

problematik i et interview i 1998. Her antydes det, at danske rappere anvender humor for at undgå 

dybsindige emner: ”[Blæs Bukki fra Malk de Koijn]...indrømmer, at det er langt sværere for Malk 

de Koijn, at rappe om personlige problemer og seriøse emner, end det er at tage festhatten på og gå 

gak-gak i gågaden. Trioen er ikke ene om at tackle det problem, og måske er det i angsten for 

alvoren, man skal finde årsagen til, at dansk rap oftest satser på sjove rim” (Pedersen: 28.04.1998 

JP). Den Gale Pose karakteriseres generelt som et ikke-humoristisk orkester (se ovenstående). 

Dette betyder nu ikke, at DGP derfor opfattes som en rapgruppe med budskaber. Thomas Søie 

Hansen skriver i et interview med gruppen i forbindelse med udgivelsen af Definition Af En 

Stodder: ”Leder man efter det store politiske overblik eller nuancerede udlægninger af f.eks. 

indvandrerproblematikken, leder man forgæves” (Hansen: 17.03.2001 Be). Hansen stiller DGP 

følgende spørgsmål: ”…hip hoppen må vel efterhånden rumme andet end fest og farver og ”jeg er 

den bedste” osv. Hvis den vil tages alvorligt, må I vel komme med alternativer, med holdninger?” 

(ibid.). Hansen adresserer her hele det danske rapmiljø og understreger dermed, at der stort set 

ikke findes danske rapmusikere med seriøse budskaber. Ifølge Hansen bekræfter Nicholas Kvaran 

denne vurdering af dansk rapmusik. Kvaran udtaler således: ”Jeg må indrømme, at det ville være 

forfriskende, hvis der var nogle hip hopppere, der brugte opmærksomheden omkring dem til at 
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belyse nogle andre ting, end bare ting som optager inderkredsen i hip hop-miljøet. For det mangler 

der, og jeg kan ikke komme på nogen, der gør det herhjemme” (ibid.).  

 

Kritikken af danske rapmusikeres manglende alvor og budskaber har forskellige facetter. Kritikken 

omfatter til tider alene manglen på det man kan kalde eksplicit politiske og sociale budskaber. En 

sådan kritik ser man demonstreret i det ovenstående interview med DGP. Det er denne type 

budskaber, der er et stort fokus på i dansk rapmusiks første kommercielle periode. Ofte kritiseres 

dansk rapmusik alene for mangel på alvor. En sådan kritik ser man demonstreret i interviewet med 

Malk de Koijn. Manglen på alvor kan både betyde mangel på politiske/sociale budskaber og 

mangel på personlige følelsesmæssige tekster osv.  

 

Anmeldelser af Smash Hit In Aberdeen 

I det følgende belyses, hvorledes Malk de Koijn og deres debutcd beskrives i den danske presse: 

  

I et interview i Jyllands-Posten omtales ovenstående cd på følgende måde: ””Smash Hit In 

Aberdeen” er uden konkurrence den særeste hiphop-plade, der nogensinde er udgivet i Danmark. 

Måske noget sted på kloden.” (Pedersen: 28.04.1998 JP). Pedersen lægger vægt på, hvorledes 

Malk de Koijn skiller sig ud i det danske rapmiljø med ”…rablende sære rim, usammenhængende 

fantasispring og en uhørt galskab” (ibid.). Teksten beskrives i flere omgange, men musikken 

omtales stort set ikke. Humoren på Smash Hit In Aberdeen understreges, og det beskrives, hvordan 

Malk de Koijn via humor tager afstand til hardcore-attituden: ”Malk de Koijn mener deres hiphop 

alvorligt, men en del af gruppens univers består i at tage gas på den sammenbidte attitude, der ofte 

sniger sig ind blandt genrens hårdeste fans” (ibid.). I Jyllands-Posten i år 2000 ser man stadig, 

hvorledes der henvises til Malk de Koijns originale musikalske univers med formuleringer som  

”originale tekster” og ”underfundige skramlede lyd” (Rachlin: 02.02.2000 JP). 

 

I en anmeldelse i Information skriver Jesper Juul Jensen om Malk de Koijn: ”Hvor Geolo G, Tue 

Track og Blæs Buggi fuldstændig sætter en ny, høj og funky standart for, hvordan hiphop lyder, så 

banker de rap-niveauet helt i bund” (Jensen: 14.05.1998 I). Det ses, hvorledes Jensen understreger 

musikkens kvaliteter, men derimod ikke anerkender teksternes værdi. Teksterne beskrives dog på 

linje med de øvrige journalister i vendinger som ”psykose-rap” og ”rablen”. Humoren beskrives 

som ”…vildt plat og drenget humor” (ibid.). Afslutningsvist pointeres originaliteten ved Smash 

Hit In Aberdeen: ”Når alt det er sagt, så er A smash hit in Aberdeen [sic.] musikalsk betydeligt 

over niveau i dansk hiphop. Det er klassisk og alligevel nyt og har sin helt egen smag” (ibid.). 

 

I Aktuelt anmeldes Malk de Koijn under overskriften ”Abstrakt hiphop” (Ring: 03.06.1998 A). 

Katrine Ring lægger vægt på musikalsk kvalitet, humor, originalitet og kompleksitet: ”Det er en 

musikalsk labyrint, og netop sådan er Malk De Koijns mærkelige og krøllede 

                                                                                                                                                                                      
126 De to danske kvindelige rappere Salli og Jo-C-Fine udkom begge med rapsingler i 1989, se fx Banke (1989 I). 
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univers….[Albummet] er velproduceret, opfindsomt og underholdende med så mange lag i 

musikken, at nye detaljer og underforståede pointer bliver ved med at dukke op” (ibid.). 

 

I Politikken lægges atter vægt på humor og kvalitet i anmeldelsen af Smash Hit In Aberdeen. 

Dorte Hygum skriver således: ”Sort humor er et varemærke for trioen Malk de Koijn, der i et par 

år har været et af landets mest løfterige rapnavne” (Hygum: 11.05.1998 P). Hygum antyder noget 

essentielt dansk ved gruppens tekster og understreger samtidig kompleksiteten i musikken: ”Malk 

de Koijns meget danske og ikke for pæne hverdagspoesi støttes af afvekslende, grumset, støvet, 

slæbende og skæv musik, som sine steder drejer i jazzet retning” (ibid.) 

 

I Ekstra Bladet indleder Peter Albrechtsen anmeldelsen af Smash Hit In Aberdeen med ordene: 

”Dansk hiphop er en vits. Og endda en dårlig vits. Selv i forhold til amerikanske plader med mere 

end ti år på bagen er musikken det rene ingenting, mens teksterne trasker rundt i tåbeligheder. Men 

ikke længere. Her kommer nemlig københavner-trioen Malk de Koijn med et debutalbum, der er 

en regulær sensation” (Albrechtsen: 18.05.1998 EB). Dansk rapmusik kritiseres altså for 

manglende kvalitet, hvilket man også så eksempler på i ovenstående afsnit. Ligeledes antydes, 

hvorledes humoren dominerer dansk rapmusik – jævnfør formuleringen ”dansk hiphop er en vits”. 

Derimod understreges Malk de Koijns høje musikalske standart, og gruppens internationale format 

omtales. Teksterne beskrives med termer som ”skæve, skrupskøre ordspil” og ”løssluppen lyrik”, 

mens musikken bl.a. betegnes som værende abstrakt. I BT udtrykker Dennis Drejer en lignende 

opfattelse af Malk de Koijns tekster. Drejer skriver om gruppens tekster: ”..et kreativt misbrug af 

det danske sprog. Et totalt ubeskriveligt univers. Sært og fyldt med humor” (Drejer: 25.05.1998 

BT).  

 
Beskrivelse i dansk presse af ”det nye rapflow” 

Generelt anvendes ord som ”flydende”, ”glidende” eller ”flyvende”  i forsøget på at beskrive den 

nye stil inden for rap (se fx Rasmussen: november 1994 G, Carlsen: 05.06.1997 P og Nielsen: 

11.12.2000 Be). Ordet ”flydende” er en pendant til det amerikanske ord ”flow”. På dansk 

anvendes også ordet rapflow, dog er dette oftest tilfældet for deltagere i hip hop-miljøet (se fx 

Rasmussen: juli 1995a G, Lihme: 1994 Pr, Pedersen: 28.04.1998 JP).  

 

I det følgende undersøges, hvorledes det nye rapflow i øvrigt beskrives, og hvad begrebet 

”flydende” egentlig dækker. Det fremgår af den citerede anmeldelse (i afsnit 4.2.1) af Sund 

Fornuft, at der med flydende bl.a. menes, at rapflowet ikke falder tungt på taktslaget (Carlsen: 

05.06.1997 P). Hermed etableres en modsætning til den stivbenede rap. I en anmeldelse af DGP’s 

cd Mod Rov ses det, hvordan Per Reinholdt Nielsen forsøger at beskrive en rytmiske struktur, som 

ikke i samme grad betoner taktslaget. Her anvendes ord som ”anderledes accentueringer” og  

”synkoperede rytmesnak” (Nielsen: december 1996 G). På samme måde ser man, hvorledes Ralf 

Christensen bruger en metafor som ”rytmiske pukkelpister” til at beskrive Clemens’ rap 

(Christensen: 25.02.1999 I). Det ses ligeledes, hvordan rapmusikere prøver at finde ord for en 
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kompleks rytmisk struktur. DGP anvender således følgende vendinger til at beskrive en ny rappers 

teknik: ”vildt flow”, ”polyrytmis [sic]”og  ”Han kan få hvem som helst down” (Lihme: 1994 Pr). 

Det polyrytmiske element i rap ser man ligeledes beskrevet af analytikeren Robert Walser (se bilag 

9), og her finder man altså en lignende terminologi anvendt hos udøvende rapmusikere. At 

medlemmer af DGP udtaler, at denne rapper har et  ”vildt flow”, og  at ”[h]an kan få hvem som 

helst down” betyder formentligt, at rapperens teknik er veludviklet med hensyn til nogle af de 

elementer, som indgår i den nyere rap. Dette kan eksempelvis være elementer af rytmisk art. Man 

ser her et typisk eksempel på, hvordan konkurrencen inden for rapteknik spiller en afgørende rolle 

i hip hop-miljøet. Med udtalelsen om at denne nye rapper ”kan få hvem som helst down” hentyder 

DGP til de såkaldte ”rap-battles”, hvor rappere konkurrerer indbyrdes. Her anslår DGP altså, at 

denne rapper vil udkonkurrere de fleste andre rappere med sin virtuose teknik. 

                 

Et andet område som nævnes i forbindelse med nyere rap er rimfrekvensen. Når fx ordet ”rimrus” 

(Inc.: 1999 Bl) anvendes om Clemens’ rap, tænkes der formentlig på de mange rim, der er anvendt 

indenfor relativt kort tid. Det samme tænkes der på, når Michael C.U.P. Rasmussen skriver om 

rapperen Xzibit, at han ”sparker rim alt for vildt” (Rasmussen: maj 1995 G). I øvrigt ses ofte, at 

tekstindhold og rimstillinger beskrives under et. Malk de Koijns rim omtales fx flere steder med 

vendinger som ”rablende sære rim” (fx Pedersen: 28.04.1998 JP). Med ”rablende” og ”sære” 

tænkes der formentlig på anvendelse af multirim og multiple rim i kombination med de 

associationskæder, som Malk de Koijn ofte bruger i deres tekster. Hos rapmusikere er antallet af 

rim per tidsenhed en afgørende faktor i bedømmelsen af en rappers teknik. I en diskussion af sine 

egne evner som rapper kommer L:Ron:Harald med denne sigende udtalelse ; ”Jeg ved godt,  jeg 

ikke er en teknisk dygtig rapper, der kan rime 200 ord på to minutter…” (Sva: december 1998 G).  

 

Tempoet i rap – i betydningen ord per tidsenhed – omtales ligeledes ofte. Her møder man jævnligt 

den opfattelse, at new school-rap generelt er karakteriseret ved et hurtigere tempo end old school-

rap. Denne tendens er dog ikke entydig, idet en rapper sagtens kan rappe langsomt og alligevel 

karakteriseres som new school. Dette ses fx i en beskrivelse af den amerikanske new school rapper 

K-Dee, hvis rapflow karakteriseres som ”overlangsom” (Rasmussen: oktober 1994 G). Rasmussen 

demonstrerer efterfølgende i en anmeldelse af Naughty By Nature, at et højt tempo ikke 

nødvendigvis værdsættes, da han mener at, ”Treach’s hurtige rap ødelægger 

[rytmefornemmelsen]” (Rasmussen: maj 1995 G). Derimod lægger Rasmussen vægt på innovation 

og eksperimenter, når han beretter om, hvorledes Jokeren og Clemens i et nummer på Sådan Et 

Reglerne ”rapper i dobbelt tempo ligesom Bone Thugs’n Harmony” (Rasmussen: april 1998 G). 

 

Tue Track og de unikke breakbeats 

I et interview i Politiken fra november 2000 beskriver tre DJ’s og/eller producere, hvilke 

præferencer de har, når de finder og udvælger plader (Frank: 05.11.2000 P). Den ene af disse tre 

personer er Anders Brixen Christiansen, som er producer og rapper i Malk de Koijn under navnet 

Tue Track. De tre pladesamlere fortæller, at det afgørende for dem som DJ’s og producere er at 
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finde en unik lyd. En lyd, som er så speciel som mulig og som vanskeligt kan sammenlignes med 

andre lyde. Et sådant unik stykke musik findes ofte i form af relativt korte afsnit på diverse plader 

og behøves altså ikke at være repræsentativt for det generelle udtryk på et givent album. 

Eksempelvis fremhæves et instrumentalt stykke musik fra musicalen Hair, som et specielt velegnet 

breakbeat. DJ’en Martin Christensen, uddyber: ”Det lyder jo skrækkeligt, når de begynder at 

synge, men det her breakbeat er helt fantastisk” (ibid.). I øvrigt fremhæves et indisk album med 

titlen Amanda Shankar And His Music og et afrikansk album under navnet Mombasa. Der indgår 

også danske udgivelser i disse musikeres foretrukne pladerepertoire. Eksempelvis fremhæves en 

single med Peter Belli, som oprindeligt var titelmelodien til den gamle danske tegnefilm Bennys 

Badekar. Produceren Lasse Laustrup gør i denne sammenhæng opmærksom på udgivelsens 

begrænsede oplag, og man bemærker atter, hvorledes graden af specialitet er af central betydning 

for disse musikere. De tre DJ’s og produceres fokus på ”det unikke” resulterer samtidig i, at folk 

som James Brown og Barry White generelt er uinteressant for disse pladesamlere. I øvrigt påpeger 

Tue Track, at det koster vældig mange penge, at anvende samples fra disse kunstnere, hvilket er 

endnu et vægtigt argument for at undlade at bruge denne musik. Dette betyder dog ikke at Tue 

Track er uinteresseret i funkplader fra 70’erne. Det er blot de ukendte albums, der efterstræbes.  

 

I dette interview bemærker man først og fremmest producernes interesse i at finde og anvende 

unikke lyde, som er ukendte for de fleste. Yderligere bemærkes den høje grad af eklekticisme, 

hvor afrikansk og indisk musik fremhæves på lige fod med en single med Peter Belli. Producernes 

opmærksomhed omkring danske navne som Peter Belli er afgørende, idet man her ser et eksempel 

på, at der i dette forum er en interesse i at inddrage dansk musik. Afslutningsvist bemærkes, at 

funk fra 70’erne er genstand for stor interesse blot ikke i form af en kendt kunstner og politisk ikon 

som James Brown.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 135 

Bilag 7: Skitsering og beskrivelse af rapflow  
I David Toops Rap Attack er rappen i musikkens første og anden periode beskrevet med ord som 

"spoken rhymes" (Toop 2000: 15) og "rhymed couplets" (ibid.: 33). Den voldsomme udvikling, 

som ses indenfor rapteknik i de efterfølgende år, kommenteres ikke overordnet. I stedet ses en 

række sparsomme beskrivelser af enkelte rapperes rapteknik. Eksempelvis beskrives L.L. Cool J.’s 

rap som ”fluent” (ibid.: 166), og Snoop Doggy Doggs stil karakteriseres som ”ice-cool” og 

”drawling” (ibid.: xxiv). Toop lancerer dog en specifik rapterm. Det drejer sig om udtrykket MC 

popping, som ifølge Toop er opfundet og navngivet af rapperen G.L.O.B.E. Teknikken beskrives 

af Toop som: ”[..a] delayed-action rap called MC popping….you leave gaps in between words and 

phrases (not necessarily in the most obvious places)”(ibid.: 132). G.L.O.B.E. tilhører rappens 

første kommercielle periode og var medlem af gruppen Soul Sonic Force. Den abrupte rapstil, der 

betegnes som MC popping kan eksempelvis høres på gruppens legendariske nummer ”Planet 

Rock” fra 1982 (nummeret findes fx på compilation-albummet Tommy [1999]).      

 

Jakob Jensen benytter ligeledes ”kupletform” som det generelle udtryk i forbindelse med 

tekstindhold (Jensen 1992: 25-26, 32, 44). Jensen beskæftiger sig dog også konkret med rap, der 

ligger uden for sådanne rammer, men undlader i disse situationer at kommentere rapflowet (se fx 

ibid.: 64-65). Overordnet karakteriseres det, der betegnes som ”new school stil” på følgende måde: 

(1) der rappes mere ”blødt” og ikke så bastant på slagene, (2) der anvendes mange bogstavrim og 

multirim
127

, (3) der rappes i passager ekstremt hurtigt, og (4) der anvendes komplicerede rytmer, 

ofte pentoler
128

 (ibid.: 50). Jensen anvender et nodesystem til at visualisere et rapflow (ibid.: 26). 

Her ses der dog bort fra tonehøjde, og systemet bruges derfor alene til at illustrere rytme og 

tonelængde.  

 

Som de øvrige forfattere anvender Cheryl Keyes overvejende udtrykket ”rhyming couplets” 

(Keyes 1996: 229). I øvrigt introduceres termen ”trading phrases”, som betegnelse for en 

rapteknik, hvor flere rappere ”deles” om teksten og typisk rapper en linje hver (ibid.: 229-230). 

Keyes anvender nummeret ”Freedom” af Grandmaster Flash and the Furious Five til at illustrere 

denne teknik. Et andet oplagt eksempel på anvendelse af denne teknik finder man i nummeret 

”Fight For Your Right” med Beasty Boys (1986). Keyes benytter nodesystemet i forsøget på at 

skematisere raps rytmiske struktur. Nodesystemet anvendes ikke til at angive tonehøjde, men til 

gengæld illustreres betoning og opadgående melodiske bevægelser - kaldet ”tonisk accent” - via 

accenttegn og store bogstaver (ibid.: 232-233).  

 

I Robert Walsers analyse af Public Enemys “Fight the Power” studeres rap relativt grundigt 

(Walser 1995). Walser anvender et traditionelt nodesystem til at visualisere rapflow, dog ses der - 

                                                        
127 Generelt anvendes termen multirim i betydningen ”mange rim” (se fx Jensen [1992: 50] og Larsen [2001: 46-47]). Således 
bruges termen både i forbindelse med multiple rim (dvs. rim der omfatter tre stavelser og derover - fx properly-monopoly [se Kock 
1980: 84]) og i forbindelse med relativt mange stavelser, der rimer på det samme – fx kat-hat-nat… Af praktiske årsager anvendes 
multirim fremover alene i den sidstnævnte betydning.       
128 Denne inddeling i punkter er foretaget af undertegnede. 
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som hos Keyes (og Jensen) – bort fra tonehøjde. Der benyttes ikke accenttegn eller andre 

hjælpemidler til at nuancere skematiseringen af rap. Til gengæld finder man en grundig 

fremstilling af lange passager af rappen i ovenstående Public Enemy nummer. Her kommer Walser 

først og fremmest ind på polyrytmik: ”In his rapping, Chuck D creates the same kind of 

polyrhythmic flexibility that energizes the rhythm track….His phrasing signifies on its 

[rytmesporets] regular repetition as he spills over its boundaries, imposes his own patterns over it, 

or pulls up short to confirm it” (ibid.: 203). Walser opfatter således kompleksiteten i rap som en 

afvigelse fra et repetivt mønster, og ser Chuk D’s rap som en overskridelse af fastlagte rammer. 

Denne tanke er efterfølgende videreudviklet af Adam Krims, som også benytter formuleringen  

”spill over the boundaries” (se kapitel 4). I beskrivelsen af polyrytmiske elementer kommer 

Walser ind på betoning, hvor han ved enkelte lejligheder eksemplificerer betoningen ved at sætte 

pågældende tekststavelse i kursiv – fx ”Fight” the Power (ibid.: 204) . Walser beskæftiger sig også 

med rimstillinger, hvor udtrykkene assonans og epanalepsis inddrages. Ordet epanalepsis er ifølge 

Walser hentet fra James Sneads analyse af sort prædiken (Snead 1984: 70) og dækker et 

rimsystem, hvor det første og sidste ord i en verslinje rimer – fx ”Listen if you’re missin” (Walser 

1995: 204). Generelt anvendes traditionelle musikalske termer i beskrivelsen af Chuk D’s rap –  

dvs. accenter , trioler, synkoper osv. Derimod bruges udtrykket akselration i specifik forbindelse 

med rapmusik. Med akselration henvises der til en proces, hvor tempoet i rappen øges, således at 

rapperen leverer flere stavelser per tidsenhed (ibid.: 206). 

 

I Niels-Erik Kasters analyse af Planet Rock (Tommy: 1999), ses et forsøg på at notere rap i et 

traditionelt nodesystem, hvor der også tages stilling til tonehøjde (Kaster 1989: 75). Kaster 

kommer i denne forbindelse ind på raps tilknytning til det talte sprog, hvilket ifølge Kaster 

medfører en intonation, som er vanskelig at skitsere. Kaster gør derfor hyppigt brug af parenteser 

om ubestemmelige toner, samt krydser i stedet for noder. Dette forsøg er et udmærket eksempel på 

tonesystemets begrænsede relevans i noteringen af rap
129

. Man ser da også, hvorledes Kaster 

efterfølgende noterer rap i stil med de øvrige ovenstående forfattere og altså undgår direkte 

notering af tonehøjde (ibid.: 102, 106).  

 

Af forsøg på skitsering og beskrivelse af rapflow bør også nævnes Adam Sextons beskrivelse af en 

Kool Moe Dee rap (Sexton 1995: 10-11). Sexton analyserer teksten uafhængig af 

tekstdeklamationen, og arbejder udfra klassisk verslære. Således benyttes termer som maskuline 

rim, feminine rim, assonantale rim, konsonantale rim, interne rim og enjambement. I øvrigt skal 

det nævnes, at Tricia Rose påpeger raps perkussive element, hvilket er interessant idet man 

efterfølgende ser denne indgangsvinket anvendt af Adam Krims (se kapitel 4). Rose nævner en 

række rappere, der er kendt for ”using their voices as percussive instruments, bending words, 

racing through phrases, pausing and stuttering through complicated verbal rhythms” (Rose 1994: 

67).     

                                                        
129 Der er dog eksempler på rap-passager, som i højere gad er sunget og derfor oplagt kan noteres i et nodesystem 
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Bilag 8: Skematisering og analyse af rapflow 

 
Sunget stil 

Eksempel (cd-eksempel 2): The Message (Grandmaster Flash & the furious five, featuring Melle 

Mel & Duke Bootee: 1982). I denne sammenhæng er nummeret aflyttet fra compilation-cd’en The 

Roots (1999). 

 

1xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx4xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx         

1xxxxx2xxxxx3xxxxx4xxxxx1xxxxx2xxxxx3xxxxx4xxxxx1xxxxx2xxxxx3xxxxx4xxxxx1xxxxx2xxxxx3xxxxx4xxxxx 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxx   
 

XIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIx 
 

XIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxxxxxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxx 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

XIIxxxXIxxxxXIIxxXIIxxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxx 
 

XIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxxxxxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxxxxxxxxXxx 

 

Tekst: 

My  

son says daddy I don’t want to go to school, cause the 

teacher’s a yerk, he must think I’m a fool, and all the  

kids go reefer, I think it’d be cheaper, if I  

just got a job learning be a street stripper, I…   

 

Det ses, hvorledes kupletformen udgør fundamentet i rapflowet med enderimene school-fool og 

cheaper-stripper. I første del af strofen er School placeret direkte på det fjerde taktslag, og fool er 

placeret umiddelbart før det fjerde taktslag. Begge rim er efterfulgt af en cæsur og repræsenterer 

en afslutning på et tekstled. Man finder derfor både rytmisk repetition og klare kadencer. Samme 

tendens ses i anden del af strofen, hvor parrimet cheaper/stripper er placeret på samme sted i 

takten (4:1 og 4:2).  
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Perkussion-effusiv stil 

 

Eksempel (cd-eksempel 3): When will they shoot? (Ice Cube: 1992). 

 

1xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx4xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx         

1xxxxx2xxxxx3xxxxx4xxxxx1xxxxx2xxxxx3xxxxx4xxxxx1xxxxx2xxxxx3xxxxx4xxxxx1xxxxx2xxxxx3xxxxx4xxxxx 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxx   
 

XIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIx 
 

XIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxx 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

XIIxxxXIxxxxXIIxxXIIxxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxx 
 

XIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxxxxxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXxx 

 

Tekst: 

God 

dam, another fucking pay back with a tvist, 

the motherfucker shut with a postsmith, 

Ice Cube is outgoing, what is the  

outcome, will they do me like mouth, come… 

 

De to første linjer fungerer som en kupletform. De to enderim er placeret på samme sted i takten, 

og man ser altså tendenser i retning af rytmisk repetition. I linje tre og fire ses dog klare effusive 

tendenser. Her er rimgruppen outgoing / outcome / mouth,come placeret på en måde, som man 

ikke kender fra den sungne stil. På et syntaktisk niveau ses det, hvorledes det sidste rim 

(mouth,come) i denne periode, ikke har en kadencerende effekt, idet sidste del af rimet (come) 

indleder et nyt tekstled. Det ses altså via skemaet, at rapflowet er af effusiv karakter. Ved at 

sammenligne med Adam Krims’ skitsering af KRS-1’s tale-effusive rapflow ses det dog, at dette 

rapflow i højere grad falder i regelrette mønstre. Hermed tænkes der især på tilstedeværelsen af 

kupletformen og fraværet af trioler. Dette kunne antyde et perkussion-effusivt flow (jævnfør 

Krims’ definition af disse begreber). Skemaet kan blot ikke anvendes til at fastslå dette. Hertil 

indeholder skemaet for få informationer vedrørende artikulation og klang.  
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When will they shoot? (Ice Cube: 1982) skematiseret vha. et udvidet 

notationssystem 

 

Eksempel (cd-eksempel 3): When will they shoot? (Ice Cube: 1992). 

 

1xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx4xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx         

1xxxxx2xxxxx3xxxxx4xxxxx1xxxxx2xxxxx3xxxxx4xxxxx1xxxxx2xxxxx3xxxxx4xxxxx1xxxxx2xxxxx3xxxxx4xxxxx 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXIIxxxxxxxxxXIIxxx   
 

xxxxxxXIIxxxXIIxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxxxxxxxXIIxxxXIIx 
 

XIIxxxXIIxxxXIIxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXIIxxxXIIxxxxxxxxxxxxxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxx 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

XIIxxxXIxxxxxxxxxXIIxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxxxxxxxXIIxxxxxxxxxXIIxxxxxxxxxxxxxxx 
 

XIIxxxXIIxxxxxxxxxXIIxxxXIIxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXIIxxxXxx 

 

Tekst: 

God 

dam, another fucking pay back with a tvist, 

the motherfucker shut with a postsmith, 

Ice Cube is outgoing, what is the  

outcome, will they do me like mouth, come…  
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Bilag 9: Eksempler på citater vedrørende samples betydning i  

 rapmusik   
Daddy-O (fra rapgruppen Stetsasonic) interviewet i Dery (1988): ”We sometimes use the words 

’recontextualization’ or ’revivification’, but it means the same thing, which is to take something 

old and make it new again. The strong point of what sampling does for us, as a music form, is to 

establish some soul groove and some old funk that’s lost with today’s R&B in the name of 

crossover” (Dery 1988: 48).  

 

Tricia Rose: ”Sampling in rap is a process of cultural literacy and intertextual reference. Sampled 

guitar and bass lines from soul and funk precursors are often recognizable or have familiar 

resonances……In addition to the musical layering and engineering strategies involved in these 

soul resurrections, these samples are highlighted, functioning as a challenge to know these sounds, 

to make connections between the lyrical and musical texts. It affirms black musical history and 

locates these ”past” sounds in the present” (Rose 1994: 89). “For the most part, sampling, not 

unlike versioning practices in Caribbean musics, is about paying homage, an invocation of 

another’s voice to help you to say what you want to say. It is also a means of archival research, a 

process of musical and cultural archaeology” (ibid.: 79).  

 

Adam Krims: ”…with Public Enemy and their production team, the Bomb Squad, some of the 

most extremely complex layering and sampling techniques came, in the late 1980s, to mark out an 

new musical meaning of rap ”hardcore”” (Krims 2000: 71)  

 

Tony Mitchell: ”This recycling of past forms often crossed racial and ethnic boundaries: rap 

groups like Public Enemy sampled 1970s British glam rock icons Queen as grandmaster Flash had 

done before them, while funk superstar James Brown became the most heavily sampled artist by 

both black and white artists in popular music history, and eclecticism and a seemingly borderless 

bricolage of pop music history became the order of the day” (Mitchell: 1996: 12-13). 

 

Dick Hebdige: ”Afrika Bambaata likes mixing things up, too. He has been known to cut from salsa 

to Beethoven’s Fifth Symphony to Yellow Magic Orchestra to calypso through Kraftwerk via 

video game sound effects and the Munsters television series’ theme tune back to his base in James 

Brown” (Hebdige 1987: 144). ”The voices of Martin Luther King, the Civil Rights leader, and 

Malcolm X, spokesman for the Black Muslims, have both been brought back from the grave in this 

way [- dvs. via samples i rapmusik]” (ibid.: 145).  

 

Greg Tate (citeret hos Cross 1993): ”Since we are not only dealing with regenerated sound here 

but regenerated meaning, what was heard 20 years ago as as expression has now become rhetorical 

device, a trope. Making old records talk via scratching and sampling is fundamental to hiphop” 

(Cross 1993: 50).  
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Nelson George: ”…these records offer a challenge: Can you identify all of the Brown allusions, 

both musical and lyrical, on them? If you can, then you know you’ve got soul” (George: 1988). 

 

Samples betydning i en ikke-afroamerikansk sammenhæng  

Juan Flores: ”Like other Latino groups, Puerto Ricans are using rap as a vehicle for affirming their 

history, language, and culture under conditions of rampant discrimination and exclusion” (Flores 

1996: 103).  

 

Juan Flores: “Puerto Rican and Proud, Boyee (Microphone 1994): Om Puerto Ricans i hip hop: 

”The practice of sampling and the continual recycling of old-school fashion as a recurrent 

reference to cultural community and historical memory” (Flores 1994: 91). 

 

Tony Mitchell: ”Ombre est Lumière [et album lavet af Marseille hip hop-gruppen IAM]…feature a 

dramatic array of samples, from Marseilles football chants to Arabic, French and African and 

Italian songs” (Mitchell: 1996: 42). Om den italienske hip hop gruppe Onda Rosa Posse: 

”Dropping expletives into their discourse and attacking drug dealers in the style of US gangsta 

rappers like NWA, sampling national television news reports and police sirence, celebrating the 

courage of political prisoners….” (Mitchell: 1996: 152). Om den New Zealandske gruppe Upper 

Hutt Posse: ”…wedding together traditional Maori instruments and militant patere and karanga 

(raps and shouts), invocations of the spirits of the forest (tane mohuta) and the guardian of the sea 

(tangaroa) whit Nation of Islam  rhetoric” (Mitchell: 1996: 248). 

 

Maxwell citeret hos Mitchell om australsk hip hop: ”This Australian, specifically Sydney-based in 

this instance, hip hop community is almost obsessively self-reflexive: through the lyrics of the 

raps, the sources of the samples layered into the backing tracks…”(Mitchell: 1996: 197). 
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Bilag 10 Referencer i dansk rapmusik 
 

Nærværende bilag er opdelt i fem afsnit: 1) Eksempler på samples fra børnealbums i dansk 

rapmusik  – den humoristiske afdeling. 2) Referencer via melodi og tekstindhold  – den 

humoristiske afdeling. 3) Kulturhistoriske kollager – den humoristiske afdeling. 4) Interne 

referencer til den danske rapscene - samples med MC Einar. 5) Interne referencer til den danske 

rapscene - samples med hardcore rapmusikere 

 

 

Eksempler på samples fra børnealbums i dansk rapmusik  – den humoristiske 

afdeling 

Mange børneplader er via samples inddraget i dansk rapmusik. I kapitel 6 bemærkede Blæs Bukki, 

at samples fra albums som Kaj og Andrea oplagt kunne indgå i Malk de Koijns kompositioner 

(Pedersen: 28.04.1998). I nummeret I hate sucker DJ’s (Hip Hop til folket: 1996) anvender DJ Nut 

sådanne samples. Her sammenstilles Kaj og Andrea dog i højere grad med musikalske elementer 

end med samples af andre talende væsner. Fx kommenterer Kaj en ”mislykket” DJ-manøvre med 

orden ”Ahh undskyld, den smuttede du”. Samme strategi ses i nummeret Chefen er Løs (RBC 

1989: 12), hvor Andrea kommenterer Chief 1’s scratsh-teknik med bemærkningen ”det lød 

mægtigt godt”. I nummeret Vildmandens wienergryde (MC Einar: 1989) anvendes en længere 

sample fra Kajus og Baktus. Her indgår baktuserne i en dialog med et MC Einar-medlem på 

følgende måde: ”VI VIL HA’ WIENERBRØD” (Kajus og Baktus) – ”hvad fanden er nu det for 

noget pis” (formentlig Jesper Willeforte) – ”vi råber vi vil ha’ wienerbrød” (Ove Sprogø som 

Kajus) – ”det kan jeg kraftedeme godt høre” (Jesper Willeforte) – ”nu lukker han munden op, 

måske kommer der noget godt” (Sprogø som Kajus). Herefter indleder Willeforte et forløb med 

mundperkussion, hvor han improviserer over ordet ”wienerbrød”. Det ses, at der i denne dialog 

knyttes en forbindelse til musikken, idet Kajus og Baktus kommenterer Willefortes 

mundperkussion, i stil med ovenstående Kaj og Andrea-eksempler (dvs. med orden ”nu lukker han 

munden op”). Yderligere bemærkes den tematiske sammenhæng mellem samplingen fra Kajus og 

Baktus og nummeret Vildmandens Wienergryde. Denne forbindelse opstår via ordet ”wienerbrød”, 

som inddrages i nummerets titel og Willefortes mundperkussion. 

  

Af øvrige eksempler på børnealbums, der indgår i dansk rapmusik kan nævnes Bølle Bob og 

Junglebogen. Hvid Sjokolade bruger i 1996 et uddrag af Lasse har smilet til mig (fra albummet 

Bølle Bob) i en intro til nummeret Jeg Vil Ha’ Dig (Hvid Sjokolade: 1996). Samplingen er her 

ment som en henvisning til gruppemedlemmet Lasse, der rapper det efterfølgende nummer. 

Ligeledes inddrager Flopstarz en sampling fra Junglebogen i nummeret Jungleman’danz 

(Flopstarz: 1992). I dette citatet høres Baluu danse og synge, hvilket understreger temaet i 

Jungleman’danz, som omfatter Flopstarz’ version af en jungledans. Yderligere kan nævnes 

Flopstarz’ version af Røverne i Kaddemommeby (Flopstarz 1992: Røverhistorien). 
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Referencer via melodi og tekstindhold  – den humoristiske afdeling 

I nummeret Frisk Op afbrydes rapflowet pludseligt ved at Takt og Tone midt i et rapflow synger: 

”Det er så sjovt med T og T, så sjovt med T og T”. Her refereres der på et tekstligt og melodisk 

niveau til en kendt tv-reklame for lejetøj (med T og T menes der Takt og Tone). Denne reference 

indgår i et humoristisk forløb, hvor Takt og Tone anvender den teknik, som Jokeren betegner ”I’m 

Like” (Larsen 2001: 49-50). Kort før referencen til Tv-reklamen, hører man Twajs rappe; ”vi er 

friskere end Salandia, vi flyder helt som vandet i Lalandia, forsikrer ligesom Baltika”. Hermed er  

”I’m Like”-stilen introduceret og reklamereferencen indgår i samme strategi, hvor det ironisk 

påpeges, at det er ligeså sjovt, at lytte til Takt og Tone som at lege med legetøj. Det bemærkes at 

Takt og Tone lægger vægt på, at gruppen er ”sjov”, hvilket er med til at understrege, at rapgruppen 

tilhører den ”humoristiske og hyggelige” lejr i dansk rapmusik. 

 

Yderligere kan nævnes referencer til børnesangen Bro bro brille på Humleriddernes 

Brobygningshysteri (Humleridderne: 1997) og referencer til Røverne i Kardemommeby på Verdens 

længste rap (Østkyst Hustlers 1995: track nr. 10).  

 

Kulturhistoriske kollager – den humoristiske afdeling 

På RBC’s album fra 1996 ses et eksempel på, hvordan samples kan refererer til barndom og 

opvækst. I nummeret Min gamle Skole består refrænet af samples med de to ”folkekære” 

skuespillere Dirch Passer og Kjeld Petersen
130

. Disse samples er klippet sammen på følgende 

måde: ”Det er sandelig længe siden” (Dirch) / ”at vi” (Petersen) / ”gik” (Passer) / ”ud af” 

(Petersen) / ”skolen” (Petersen) / ”jahh” (Petersen). Som titlen antyder, er sangen en fortælling om 

opvæksten og miljøet på en dansk skole fortalt i jegform (af rapperen Isbjerg). Alt tyder på, at det 

er RBC’s tekstforfatter og komponists (Chief 1) egen opvækst, der fungerer som inspirationskilde. 

Dette fremgår særligt af jegfortællerens referencer til rapmusik, graffiti og breakdance, hvilket 

ligeledes var en vigtig del af Chief 1’s ungdom (se fx Hygum 1996). I denne sammenhæng hører 

man tilmed et kort udpluk fra rapklassikeren The Message (se kapitel 2). Samplingerne, som høres 

i refrænet, konnoterer i første omgang gamle danske spillefilm, revyer o.lign. Dette hænger 

sammen med, at man primært kender disse skuespillere fra sådanne sammenhænge, samt at 

tonefaldet antyder, at det drejer sig om skuespil. Da disse skuespillere er en væsentlig del af dansk 

underholdnings historie er det oplagt, at RBC bruger sådanne samples til at fremkalde et billede af 

fortid og kulturelle rødder. Igen bemærkes det, hvordan skuespillet anvendes som talerør i en 

RBC-fortælling, og lytteren befinder sig dermed atter i et maskespil, hvor det kan være vanskeligt 

at skelne mellem humor, parodi og alvor. 

 

Interne referencer til den danske rapscene - samples med MC Einar 

Kongehuset anvender en del samples fra MC Einars albums. Således indeholder deres debutalbum 

(1996) tre numre, hvor MC Einar inddrages (Nu går den vilde skattejagt, Ej blåt til lyst og 

Sex&90). På nummeret Nu går den vilde skattejagt anvendes MC Einar som talerør for 

                                                        
130 Jeg er dog ikke 100 % sikker på, at det er Kjeld Petersen – det kan eventuelt være Preben Kaas. 
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Kongehuset på følgende måde: Frontrapperen Kong Winther er interesseret i at komme af med en 

af sine mange damer og rapper: ”jeg regner med at Einar kan få gjort det klart”. Herefter hører 

man en sampling fra Provokerer, onanerer (MC Einar: 1988), hvor MC Einar rapper ”Du spiller 

min tid ta’ og skrid i en helvedes fart”. Hermed bruges Einar i en humoristisk form som ”an 

invocation of another’s voice to help you to say what you want to say” (Rose 1994: 79). Samtidig 

optræder Einar i denne sammenhæng som en af Kongehusets venner, hvilket har samme funktion 

som i eksemplet med Clemens i kapitel 6. Dvs., at Kongehusets position styrkes, og MC Einars 

centrale placering i dansk raphistorie understreges.   

 

Interne referencer til den danske rapscene - samples med hardcore rapmusikere 

G.Bach tilhører hardcoreafdelingen i dansk rapmusik. I nummeret Tiden er kommet beskriver 

rapgruppen egne kvaliteter samtidig med at dansk rapmusik kritiseres i generaliseret form 

(G.Bach: 1999). Eksempelvis rapper frontrapperen Rasmus Seebach: ”rap man kan grine af, har 

levet sin sidste dag”, hvormed der sigtes på den humoristiske del af dansk rapmusik. I teksten 

udtrykkes således et ønske om et generationsskifte i dansk rapmusik, hvilket er et ofte benyttet 

tema blandt rapmusikere i den tredje generation. I nummeret inddrages flere samples fra 

Transfusionen, som stammer fra Clemens andet album (Clemens: 1999). I Transfusionen fastslår 

Clemens, samt andre hardcore gæsterappere, at det er tid til ”det nye blod” – dvs. den nye 

generation, som omfatter dem selv og ligesindede. G.Bach anvender bl.a. følgende citat, der 

samtidig præsenterer nummerets titel: ”Tiden er kommet hvor svage MC’ers dage er talte”. På 

denne måde knytter G Bach både en forbindelse til temaet i Transfusionen og til de musikere, som 

indgår i denne oprindelige produktion. Dvs. at G Bach demonstrerer, at Tiden er kommet er en 

version over ”generationsskifte-temaet” og bekræfter samtidig deres tilhørsforhold til gruppen af 

hardcore musikere i dansk rapmusik.  
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Bilag 11: Krims’ layeringgraf over nummeret The Nigga Ya 

Love to Hate (Krims 2000: 104) 
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Bilag 12: Layeringgrafer og nodeeksempler 

 
 

 

Eksempel: Uddrag fra Opråb! Til det danske folk (RBC: 1989) 
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Perkussion i Opråb til det danske folk
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 Eksempel: Vi ved i har soul (Sund Fornuft: 1997) 
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Eksempel: Ååå Mæio (Malk de Koijn 1998) 
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Bilag 13: Musikeksempler på vedlagte cd 

 
Eksempel-cd 1 

1: Uddrag af MCs Act like they Don't Know (KRS-1: 1995) 

2: Uddrag af The Message (Grandmaster Flash & the furious five, featuring Melle Mel & Duke 

Bootee: 1982) I denne sammenhæng er nummeret kopieret fra compilation-cd’en The Roots 

(1999). 

3: Uddrag af When will they shoot? (Ice Cube: 1992) 

4: Uddrag af Provokerer, onanerer (MC Einar: 1988) 

5: Uddrag af Fuck’d up (Østkyst Hustlers: 1998) 

6: Uddrag af Flere Ho’s (Den Gale Pose: 1996) 

7: Uddrag af Den anden verden (Clemens: 1999) 

8: Rygter (Den Gale Pose: 1998) 

9: Hellere Se Dig Død (Humleridderne: 1997) 

10: Uddrag af Mæ å Min Kadett (El:Ron:Harald: 1998) 

11: Uddrag af Rapper’s Delight (Sugarhill Gang: 1979) I denne sammenhæng er nummeret 

kopieret fra compilation-cd’en The Roots (1999). 

12: Uddrag af Rock Box (Run-D.M.C: 1984) 

13: Uddrag af Fight for your right (Beasty Boys: 1986) 

14: Uddrag af Sophisticated Bitch (Public Enemy: 1987) 

15: Uddrag af Fight the Power (Public Enemy: 1990) 

16: Uddrag af Fear of a Black Planet (Public Enemy: 1990) 

17: Uddrag af Transmitting Live from Mars (De la Soul: 1989) 

18: Uddrag af Conspiracy (Gang Starr: 1992) 

19: Uddrag af Brand Nubian (Brand Nubian: 1998) 

20: Uddrag af Midnight (Ice-T: 1991) 

21: Intro til Skyd Dem Op (Hvid Sjokolade: 1996) 

22: Uddrag af 5 Fingres Udsalg (RBC: 1996) 

23: Uddrag af Onkel Pouls butik (RBC: 1996) 

24: Uddrag af Humletid (Humleridderne: 1995) 

25: Uddrag af Mælkekassen (Kongehuset: 2000) 

26: Uddrag af Suspex-files (Suspekt: 1999) 

27: Intro (Shaolin Finger Jab) (The Wu Tang Clan: 2000)  

28: Uddrag af Rimanarki (Clemens: 1999) 

29: Så vi ses senere (Sund Fornuft: 1997) 

30: Uddrag af Rabalderstræde (RBC: 1990) 

31: Uddrag af Den dræbende Joke (Den Gale Pose: 1998) 

32: Uddrag af Fuldstændig Vild (Clemens på compilationalbummet De Grimme Ællinger: 1996) 

33: Uddrag af KBH’s Vestside (Cas: 2000) 

34: Uddrag af Opråb! Til det danske folk (RBC: 1989) 
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Eksempel-cd 2 

35: Uddrag af Jagt (Malk de Koijn: 1998) 

36: The Nigga Ya Love to Hate (Ice Cube: 1990) 

37: Sorgenfri Rap (MC Einar: 1988) 

38: Fuck’d up (Østkyst Hustlers: 1998) 

39: Thompson (Humleridderne: 1995) 

40: Kniber (MC Einar: 1989) 

41: Vi ved I har soul (Sund Fornuft: 1997) 

42: Uddrag af Fuldstændig Vildt (RBC: 1989) 

43: Ååå Mæio (Malk de Koijn: 1998) 

44: Flere Ho’s (Den Gale Pose: 1996) 

45: Uddrag af Tabu Kompaner (Suspekt: 1999) 

46: Uddrag af For Heavens Sake (Wu-Tang Clan: 1997) 

47: Skaden (Clemens: 1999) 

48: Intensiv (Suspekt: 1999) 
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Abstract  
 

A study of Danish rap music  

 

The main focus of the thesis is Danish rap music. The study includes all Danish rap music published in 

Denmark in the period 1988-2001. Danish rap music is analysed and compared to American rap music and 

the study offers a review of various Danish versions of the American genre. American rap music is 

described in generalised terms. This way a detailed analysis of Danish rap music is compared to general 

characteristics found in the American genre. 

 

The transnational connections, which exist between the Danish and the American rap scene, are viewed in 

the light of a centre/periphery-model. This way Danish rap music is seen as local as opposed to the global 

and dominating American rap music. 

 

The focus of the study is a close reading of the musical text. Three areas - 1) rap flow 2) references and 3) 

the instrumental foundation - are studied separately and it is examined how these elements are 

treated/transformed in Danish rap music. The thesis introduces and suggests a number of methods for 

analysing rap music including a method for analysing rap flow (the structural character of the lyrics and the 

rappers treatment of this) and layering (the stratified structure of rap music). 

 

It is examined how the Danish rap artists tries to establish an independent expression. Danish rap music as 

an independent genre is a subject continually debated among rap artists and rap critics. This discussion in 

the Danish press is therefore included.      

 

Conclusion: Danish rap music has taken over a number of forms from American rap music. These forms are 

supplied with a new content. In different degrees this new content has the purpose to confirm a local Danish 

membership. In the early period of Danish rap music this local Danish membership implicitly and explicitly 

is confirmed. In the later periods of Danish rap music the Danish rap artists defines themselves, as part of a 

global music culture and the Danish membership is less confirmed.  

 

In its early period Danish rap music seems as an non-established genre. Parallels can be drawn to the earlier 

periods of American rap music why Danish rap music in this period can be seen as being at an earlier stage 

than contemporary American rap music. In the later periods of Danish rap music the genre is gradually 

established.  

 

The first period in Danish rap music can be seen as an attempt to define a local identity as a correspondence 

to the dominating American music culture. As the Danish rap scene is gradually established the need to 

confirm a local Danish membership is no longer in focus.  
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