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Ágrip 
Greinargerð og útvarpsþættir, alls þrír talsins, eru lokaverkefni mitt til M.A.- prófs í 

Blaða- og fréttamennsku við Háskóla Íslands. Greinargerðin lýsir undirbúningi og 

vinnuferli við gerð þáttanna sem fjalla um sögu rapptónlistar á Íslandi. Farið verður 

yfir hvar rapptónlist hófst og fyrir hvað tónlistin stóð. Skoðað verður hvernig hún festi 

rætur hér á landi, þá tengingu sem hún á við þjóðlegar hefðir og hvers vegna flestir 

rapparar semja texta á móðurmáli sínu. Einnig verður skoðað hvað er að gerast í 

rapptónlist hér á landi í dag og hver hugsanleg þróun tónlistarstefnunar verði. 
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1. Inngangur 
Greinargerð þessi er hluti af lokaverkefni mínu í Blaða-og fréttamennsku frá Háskóla 

Íslands. Í henni verður farið yfir vinnuferli útvarpsþátta sem unnir voru sem 

lokaverkefni, miðilinn sjálfan og sögu rapptónlistar 

1.1. Val verkefnis  
Saga rapptónlistar er fjölbreytt og áhugverð. Rapptónlist, líkt og margir þekkja í dag, 

á rætur sínar að rekja til borgarhluta minnihlutahópa í New York í Bandaríkjunum á 

áttunda áratug síðustu aldar (Árni Matthíasson, 2003, 8). Rappið er tónlistarform sem 

felst helst í taktfastri frásögn yfir hrynjanda en samkvæmt veforðabókinni Snöru 

merkir orðið rapp að hreyta út úr sér eða láta dæluna ganga (snara.is). 

Rapptónlist var í fyrstu helst notuð til að vekja athygli bágri stöðu 

minnihlutahópa. Oft mátti sjá mikla gagnrýni og ádeilu á samfélagið í textum 

tónlistarmanna. Fljótt eftir að rapp varð vinsælt fór tónlistin að breiðast út um allan 

heim og barst meðal annars til Íslands. Rappið náði fótfestu á Íslandi á níunda áratug 

síðustu aldar og því er saga rapptónlistar ekki verulega löng. Fyrstu sveitirnar hér á 

landi röppuðu á ensku en tónlistarsenan breyttist árið 2000 þegar XXX Rottweiler 

hundar sigruðu Músíktilraunir (Gunnar Lárus Hjálmarsson, 2012, 387). Sú sveit flutti 

rapptexta sína á íslensku og setti af stað fyrstu rappbylgju Íslands. Árin eftir steig 

fram fjöldi tónlistarmanna sem gaf út rapptónlist á íslensku. Þessi fyrri bylgja varði í 

um þrjú ár, en þá myndaðist ákveðin lægð í rapptónlist hér heima og erlendis. Árið 

2015 er síðan hægt að tala um að önnur bylgja hafi komið í rapptónlist. Rapparar líkt 

og Gísli Pálmi og Emmsjé Gauti og sveitir líkt og Úlfur Úlfur og Reykjavíkurdætur 

stigu fram og gáfu út efni. Þrátt fyrir að rappið sé enn ung tónlistarstefna hefur það 

náð að festa sig í sessi hér á landi.  

Rapptónlist er ein vinsælasta tónlistarstefna heims um þessar mundir. Margt 

hefur breyst frá því rappið kom fyrst fram og ólíkir tónlistarmenn hafa sett svip sinn á 

tónlistina. Þrátt fyrir þessar gríðarlegu vinsældir eru þó eru eflaust margir sem spyrja 

sig hvað sé heillandi við rappið   
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þeir eru ófáir sem skilja hreinlega ekki þetta tónlistarform. Því þótti mér 

áhugavert að fá innsýn inn í heim rappsins, hvað það stendur fyrir og skoða ástæður 

vinsælda þess.  

1.2 Upphaf verkefnis 
Verkefnið, sem er meistaraverkefni í Blaða- og fréttamennsku við Háskóla Íslands, 

var ákveðið á haustönn 2015 og var unnið á vorönn 2016. Umfang verkefnisins var 

ákveðið strax í byrjun. Þættirnir skyldu vera þrír og lengd þeirra miðaðist út frá 

útsendingartíma þáttaraðarinnar Fólk og fræði, þar sem þeir verða fluttir, sem eru 30 

mínútur að lengd. Efnistök fyrir hvern þátt voru ákveðin frá byrjun og viðmælendur 

valdir út frá því. Viðmælendur voru áhugamenn um tónlist, rapparar og aðrir 

tónlistarmenn og fræðimenn um íslenskar hefðir.  

Með þáttunum er ætlunin að skoða sögu og þróun rapptónlistar. Í fyrsta 

þættinum er farið yfir upphafið erlendis, hvert rappið á rætur sínar að rekja og fyrir 

hvað rappið stóð. Í öðrum þættinum er skoðað hvernig rapp náði að festa rætur hér á 

landi og er helst litið til þeirra tónlistarmanna sem hófu að semja rapptexta sína á 

íslensku. Einnig er litið á tengsl rappsins við þjóðlegar hefðir á Íslandi. Í síðasta 

þættinum er einblínt á stöðu rapptónlistar í dag. Rýnt er í hver hugsanleg þróun 

hennar verði, hvort megi gera ráð fyrir sömu lægð og fylgdi fyrri bylgjunni eða hvort 

rappið hafi náð að festa sig í sessi í íslenskri tónlistarflóru.  

1.3 Markmið verkefnisins 

Líkt og kom fram er markmiðið að gera sögu rapptónlistar skil, hvaðan þessi tónlist 

kom, hvernig hún þróaðist og festi rætur hér á landi. Með þáttunum er ætlunin að 

skoða tengingu við íslenskar hefðir, hvers vegna rapparar hófu að semja texta sína á 

íslensku og þessar hæðir og lægðir sem komið hafa í tónlistarsenunni. Lagt var upp 

með að skoða hvað það er sem veldur vinsældum tónlistarinnar og hver hugsanleg 

þróun hennar verður hér á landi. Forvitnilegt er að reyna að sjá hvað það er í 

samfélaginu sem veldur því að tónlist líkt og rapp nær vinsældum. Rapp er fjölbreytt 

tónlist en hefur lengi verið umdeild þar sem margir textar fela oft í sér gríðarlega 

mikla ádeilu og sumir þeirra einkennast af fordómum, kvenfyrirlitningu, upphafningu 

glæpa og eiturlyfjanotkun. Því lagði ég upp með að skoða rappið með þá í huga sem 

standa utan þessarar stefnu og hafa hugsanlega lítið vit á rappi. Grundvallarspurningin 

er því í raun, hvað er það sem er svona heillandi við rapp?  
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1.4 Rannsóknarspurning greinagerðar 
Lagt var upp með ákveðnar spurningar í byrjun sem ætlunin var að svara í þáttunum 

og greinagerðinni. Þær eru eftirfarandi: 

 

Hvar spratt rappið upp og á hverju byggir tónlistin? 

Fyrir hvað stóð rappið? 

Hvert var upphaf rapptónlistar á Íslandi og hvers vegna hófu rapparar að semja texta 

sína á íslensku? 

Hver er ástæðan fyrir þessum miklu vinsældum rapptónlistar uppá síðkastið? 

Hver er líkleg þróun stefnunar hér á landi? 

 

Þetta eru spurningarnar sem lagt var upp með við gerð þáttanna og vonast ég til að 

niðurstaðan endurspeglist í þeim. 

1.5 Heimildir 
Undirbúningur fyrir gerð þáttanna hófst með því að skoða upplýsingar um sögu 

rapptónlistar. Helstu heimildir greinargerðarinnar eru þó þau viðtöl sem ég tók fyrir 

þættina. Viðmælendur voru ýmsir, svo sem, áhugamenn, fræðimenn og tónlistarmenn. 

Arnar Eggert Thoroddsen, tónlistarblaðamaður sem stundar doktorsnám í 

dægurtónlistarfræðum, hefur skoðað margar tónlistarstefnur og hefur sýnt 

rappsenunni áhuga. Hann gat rakið söguna frá byrjun og rýndi í hugsanlega þróun 

stefnunnar. Sama má segja um Árna Matthíasson, blaðamann og dómara í 

Músíktilraunum. Hann hefur skoðað hvar tónlistin á rætur sínar að rekja og hefur 

fylgst með senunni hér á landi, allt frá fyrstu skrefunum í Músíktilraunum. Þeirra 

frásögn var notuð sem límið  þáttunum, þar sem þeir sögðu frá í tímaröð, allt frá 

upphafi tónlistarinnar erlendis og til stöðu tónlistarinnar í dag. 

 Til að hafa möguleika á að svara þeim helstu rannsóknarspurningum sem lagt 

var upp með ræddi ég einnig við tónlistarmenn, bæði innan rappsins og utan. 

Heimildir komu einnig frá viðmælanda sem hafði skoðað tengingu við þjóðlegar 

hefðir á Íslandi. Þó greinargerðin sé að mestu byggð á viðtölum studdist ég einnig við 

blaðagreinar, aðra útvarpsþætti og fræðilegar heimildir.  
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1.6 Val á miðli 
Útvarp er hentugur miðill til að fjalla um tónlistartengt efni. Viðmælendur segja sögu 

tónlistarinnar og efnið er brotið upp með tónlistarbrotum. Með því að nota 

mismunandi aðila til að segja söguna gæti verið auðveldara að höfða til hlustenda og 

fanga athygli þeirra. Tónlistin hefur þá þann eiginleika að lífga uppá frásögnina og 

gefa henni heildstæðari mynd. 

Persónulegur áhugi minn á útvarpi og að vinna útvarpsþætti hafði einnig áhrif 

á valið. Miðillinn er heillandi og hentar breiðum aldurshóp. Efni þáttanna er ætlað að 

miðla sögunni til þeirra sem eru aðdáendur rapps og líka þeirra sem þekkja það 

minna. Mér þótti útvarp henta vel fyrir slíkt. Ég hafði fengið tilsögn og æfingu í að 

vinna stuttar útvarpsfréttir í námi mínu en lokaverkefni mitt var frumraun mín í að 

vinna útvarpsþáttaröð. Til að undirbúa mig hlustaði ég á nokkra valda þætti sem fluttir 

hafa verið á RÚV sem leiðbeinandi minn benti á. Ég skoðaði uppbyggingu þeirra og 

fékk hugmynd um hvernig best væri að vinna efnið fyrir eigin þætti. 

1.7 Önnur miðlunarleið 
Mögulegt er að rekja sögu tónlistarstefnu í öðrum miðlum, til að mynda í sjónvarpi. 

Myndræna hlið sjónvarpsins gæti bætt miklu við umfjöllunina, en útvarpsþáttagerð 

heillaði mig meira. Efnið hefði getað virkað fyrir hlaðvarp, eða „podcast“. Hlaðvarp 

er mjög líkt útvarpi, en það sem skilur það helst að er að hlaðvarpið er á internetinu 

og ekki háð tíma eða útvarpsbylgjum (Björk Brynjarsdóttir, 2014). Engu að síður 

hafði ég meiri áhuga á að vinna þætti sem yrðu spilaðir í útvarpi. Aðrir miðlar hefðu 

eflaust ekki getað komið efninu til skila þar sem hljóðbrot og frásagnir gefa 

heildarsvip á sögu tónlistar. 

1.8 Markhópur 
Efni þáttanna er bæði ætlað að höfða til þeirra sem hlusta lítið á rapp, þeirra sem vilja 

skilja betur þessa vinsælu tónlistarstefnu og þeirra sem eru aðdáendur tónlistarinnar. 

Saga, þróun og vinsældir rappsins nú til dags er óneitanlega verulega áhugavert efni.   

Þættirnir verða fluttir á RÚV og geta þeir talist viðeigandi efni þar. Í reglum um RÚV 

segir að hlutverk Ríkisútvarpsins sé að „stuðla að lýðræðislegri umræðu, 

menningarlegri fjölbreytni og félagslegri samheldni í íslensku samfélagi [...] Það skal 

leggja rækt við íslenska tungu, menningu, sögu þjóðarinnar og menningarafleið“ 

(alþingi.is). Þrátt fyrir að margt í rapptónlist sé umdeilt og eflaust eru fáir hlustendur 
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RÚV aðdáendur rapptónlistar er því ekki að neita að tónlistin er orðin hluti af 

tónlistarsögu og þar með menningu Íslands. Flestir rapparar flytja texta sína á íslensku 

og skipar tungumálið því stóran sess í rapptónlist. Einnig má sjá tengsl við rímna- og 

þuluhefðir okkar Íslendinga í rapptónlist.  

Efnið getur að vísu hentað fyrir aðrar útvarpsstöðvar en líkt og kom fram er 

þáttunum ætlað að svara grundvallarspurningum í tengslum við rapptónlist. Því er 

hentugt að hafa fjölbreyttan og stóran hóp hlustenda líkt og RÚV hefur þar sem 

þáttunum er sérstaklega ætlað að miða efninu til þeirra sem lítið hafa kynnt sér 

tónlistina. 	  
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2. Saga rapptónlistar 
Hér á eftir verður farið yfir sögu rapptónlistar, allt frá upphafi og til dagsins í dag. Er 

hún að mestu byggð á frásögnum viðmælenda í útvarpsþáttunum sem og 

blaðagreinum og fræðilegum heimildum, en notast er við MLA heimildarkerfið til að 

vitna í heimildir. 

2.1 Upphaf rapptónlistar 
Rappið felst í raun í því að flytja texta við taktfastan undirleik tónlistar. Rapptónlist, 

líkt og við þekkjum hana í dag, á rætur sínar að rekja til Bandaríkjanna á áttunda 

áratug síðustu aldar. Rappið hófst sem rödd mótmæla hjá minnihlutahópum í Bronx 

hverfinu í New York. Cheryl L. Keyes, prófessor við háskóla í Indiana, hefur skoðað 

tónlist sem fræðigrein og hlutverk hennar í menningu samfélags. Keyes hefur lagt 

sérstaka áherslu á rapptónlist og fer yfir sögu hennar í bók sinni Rap Music and Street 

Consciousness. Þar segir hún að uppruna rapptónlistarinnar megi rekja til 

Karabíahafsins (Keyes, 2002, 17). Árni Matthíasson hefur skoðað uppruna, áhrif og 

þróun frá Karabíahafinu. Í blaðagrein sinni „Tungan hárbeitt“ fjallar hann um hvaðan 

textahefðin sem rapp byggir á er komin. Hann segir algengt að vísa til Griota, 

söngskálda í Vestur-Afríku. Með þeim barst talsöngur til eyja í Karabíhafinu. Í 

kalypsotónlist skipar texti og innihald hans gríðarlega miklu máli (Árni Matthíasson, 

2003, 8). Í viðtali mínu við Árna segir hann, „þetta var svona talsöngur um eitthvað 

sem var að gerast þá í samfélaginu, eitthvað pólitískt eða efnahagslegt“ (Árni 

Matthíasson, 2016). Hann hallast að því að rappið sé ákveðin þróun í þessari tónlist 

sem hafi skilað sér inn í rappið sem myndaðist í Bandaríkjunum. 

Arnar Eggert Thoroddsen, tónlistarblaðamaður, segir að rappið líkt og við 

þekkjum í dag hafi byrjað sem ákveðin tilraunastarfsemi. „Gerjunin er mikil í einu 

hverfi New York í tvö til þrjú ár og fer svo fljótt að breiðast út“ (Arnar Eggert 

Thoroddsen, 2016). Rappið var í fyrstu mikið notað af minnihlutahópum, þá helst 

svörtum eða fólki af rómönskum uppruna, til að lýsa eða mótmæla ríkjandi ástandi. 

„Mjög snemma fer þetta að vera mjög pólitískt afl, samfara tónlistinni. Þetta verður 

svona rödd sem byrjar að heyrast af krafti. Þetta var skýrt form af mótmælum, þar 

sem dægurtónlistin er notuð í meiri tilgangi en bara tónlist,“ segir Arnar Eggert. Árni 

tekur undir að rappið hafi verið form af mótmælum þó stundum hafi það einungis 
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verið notað til að lýsa umhverfinu og varpa ljósi á mismunandi stöðu fólks. Fljótt fór 

að bera á mismunandi tegundum af rapptónlist þar sem áherslur voru ólíkar. Fram á 

sjónvarsviðið kom til að mynda það sem kallað er bófarapp, sem margir tengja 

rapptónlist við. Þar var ofbeldi dýrkað og fíkniefni og kvenfyrirlitning voru stór partur 

af textunum (Árni Matthíasson, 2003, 9).  

Viðtökur rapptónlistar voru frá byrjun fremur góðar. Lítið bar á því frá það 

kom fyrst fram í kringum árið 1980 þar til ársins 1985. Þá fór að bera á því að rappið 

fylgdi meginstraum tónlistar og eftir árið 1990 varð gríðarleg sprenging í vinsældum 

rapptónlistar. Með því fór tónlistin að vera meira á yfirborðinu en þrátt fyrir 

vinsældirnar var hún ekki laus við gagnrýni, enda innihéldu textar rapptónlistar oft 

mikla ádeilu (Keyes, 2002, 2). Þó margir angar séu á rapptónlist hefur mikið borið á 

þessari fyrrnefndu tengingu við glæpagengi og eiturlyfjanotkun. Árni Matthíasson 

telur þó að þetta sé að mestu í raun sett á svið. „Það eru einhverjir sem voru í vondum 

málum en að stórum hluta er þetta leikþáttur. Það er svolítið oflætisblæti í rappinu,“ 

og tekur fram að ekki megi gleyma að það er húmor í rappinu. „Þó menn séu að spila 

sig svona mikla töffara eru þeir að gera það svolítið sér til gamans“ (Árni 

Matthíasson, 2016).  

Í fyrstu voru flestir rapparanir, líkt og áður segir, fólk sem tilheyrði 

minnihlutahópum. Árni segir að rappsenan hafi breyst mikið þegar hvítir rapparar 

komu fram á sjónarsviðið. Þeir hafi komið frá öðru umhverfi og oft fjallað meira um 

sálfræðilega þætti í sínu lífi eða þeirra í kringum sig. Með þessu fór rappið því að 

breytast og þróast. Helsti kúnnahópur og hlustendur rapptónlistarinnar voru hvít 

miðstéttar ungmenni (Keyes, 2002, 5). Í viðtali mínu við Árna segir hann „mín 

tilfinning er sú að fjöldavinsældir rapptónlistar meðal blökkumanna hafi aldrei orðið 

verulega miklar. Það var harður kjarni sem hlustaði á það en hlutfallslega eru eflaust 

fleiri hvít ungmenni en svört sem hrifust af rappi“ (Árni Matthíasson, 2016). Þetta átti 

einnig við með aðrar tónlistarstefnur áður en rappið kom fram, líkt og djass og blús 

(Árni Matthíasson, 2003, 9). 

2.2. Rappið kemur til Íslands 
Fljótlega eftir að rappið sló í gegn í Bandaríkjunum fór það að breiðast út til fleiri 

landa. Í fyrstu var mest verið að líkja eftir þeirri rapptónlist sem var í Bandaríkjunum, 

en þar sem stór hluti rappsins er að nota tónlistarformið til að lýsa eða gagnrýna 

ríkjandi ástandi í samfélaginu var fljótt farið að breyta frá upprunalegu tónlistinni. 
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Tónlistarmennirnir hófu að semja rapptexta um eigið samfélag og á sínu móðurmáli 

þar sem það auðveldar oft tjáninguna (Arnar Eggert Thoroddsen, 2016).  

Fyrstu íslensku rapphljómsveitirnar voru Quarashi og Subterranean. Sú 

fyrrnefnda gaf út fyrstu íslensku rappplötuna og náðu sveitirnar ágætum vinsældum. 

Þær fluttu texta sína á ensku og áttu hóp aðdáenda, en náðu þó ekki almennilega að 

festa sig í sessi. Mikil breyting varð á rappsenunni hér á landi þegar XXX Rottweiler 

hundar, sem þá kölluðu sig 110 Rottweiler hundar, sigruðu Músíktilraunir árið 2000 

(Árni Matthíasson, 2003, 10). Þar stigu á stokk rapparar sem fluttu texta sína á 

íslensku og fjölluðu um íslenskan veruleika. Rapparinn Eyjólfur Eyvindarson, þekktur 

sem Sesar A, gaf síðan út fyrstu hljómplötuna þar sem textarnir voru allir á íslensku. 

Einungis nokkrum dögum síðar gáfu XXX Rottweiler hundar út sína fyrstu plötu 

(Erpur Eyvindarson, 2016). Með þessu má segja að íslenska rappið hafi náð sér á flug 

og að fyrsta rappbylgjan hafi farið af stað hér á landi. Árið eftir gerðist gríðarlega 

mikið í rappsenunni á Íslandi og fjöldinn allur af hljómsveitum og tónlistarmönnum 

gáfu út efni, flest á íslensku. Þessi fyrri bylgja var þó ekki langlíf og segja má að 

rappsenan á Íslandi hafi fallið í dvala eftir um tvö viðburðarík ár. Enn voru þó margir 

að rappa en tónlistin var ekki jafn mikið í sviðsljósinu líkt og hún var í byrjun (Arnar 

Eggert Thoroddsen, 2016).  

2.3 Íslenskir rapparar rappa á ensku 
Sveitirnar Quarashi og Subterranean komu fram í kringum árin 1995-1996 (Árni 

Matthíasson, 2003, 9). Tónlist Subterranean var mjög lík því sem var að gerast í 

Bandaríkjunum á þeim tíma. Arnar Eggert líkir sveitinni Quarashi við bandarísku 

sveitina Beastie Boys þar sem heyra má blöndu af rapptónlist og rokki í efni þeirra. 

Árni Matthíasson segir að sveitirnar hafi aldrei náð að festa sig almennilega í sessi hér 

á landi. Þær skorti tengingu við íslenskt samfélag þar sem textar sveitarinnar voru á 

ensku. „Þau mynduðu menningarkima getum við sagt, sem var íslenskur en með mjög 

sterkum erlendum áhrifum og með mjög sterka skírskotun inn í amerískan rappheim“ 

(Árni Matthíasson, 2016). Árni talar sérstaklega um sveitina Subterranean og segir að 

þau hafi náð betri tengslum við rappsenuna erlendis en náðu þó að mynda sterka en 

mjög litla rappsenu hér á landi (Árni Matthíasson, 2016).  
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2.4 Að rappa á íslensku 
Eins og áður sagði varð mikil breyting varð á rappsenu Íslands þegar XXX Rottweiler 

hundar sigruðu Músíktilraunir árið 2000. Áður höfðu einhverjir reynt fyrir sér og 

rappað á íslensku en það var engin sveit sem náði að festa það jafn vel í sessi og XXX 

Rottweiler hundar. Áhrif frá bandaríska rappinu var ríkjandi í fyrstu en bræðurnir 

Erpur, meðlimur XXX Rottweiler hunda, og Eyjólfur, þekktur sem rapparinn Sesar A, 

breyttu miklu innan rappsenunnar. Þeir komu með evrópsk áhrif inn í rappið þar sem 

vinsælt var orðið að rappa á móðurmálinu. Með þessu breyttist rappsenan á Íslandi á 

augabragði (Árni Matthíasson, 2003, 10). Í viðtali segir Árni að hann telji ástæðu þess 

að tónlistarsenan breyttist svona við þetta vera að tungumálið skiptir okkur miklu 

máli. „Það er alveg sama hvað við skiljum ensku vel, við skiljum íslensku á allt annan 

hátt, við skiljum hana á miklu dýpri hátt. Þar af leiðandi þegar einhver rappar á 

íslensku þá snertir það okkur allt öðruvísi en þegar hann er að rappa á ensku“ (Árni 

Matthíasson, 2016). 

Erpur Eyvindarson, meðlimur í XXX Rottweiler hundum, segir að í fyrstu hafi 

hann, líkt og flestir rapparar þá, byrjað að semja texta sína á ensku. Hann segir að 

fljótt hafi hann áttað sig á því að auðveldara væri að nota móðurmálið við 

textasmíðar. „Rappið er rosalega öflugur tjáningarmáti þess sem á ekkert. Þetta kemur 

allt frá verkalýð eða öreigum [...] Þetta er í raun ennþá svo öflugur tjáningarmáti þess 

sem hefur ekkert annað. Sama hvort menn nýta það eða ekki. Og sama hvort menn 

rappi bara um bílana sem þá langar í, eða kellingarnar sem þá langar í, eða gullið sem 

þá langar í. Það er samt sem áður rosalega öflugt.“ (Erpur Eyvindarson, 2016). Í 

fyrstu mætti hann miklum mótbyr innan rappsenunnar þegar hann hóf að semja 

rapptexta á íslensku sem breyttist eftir sigur sveitarinnar í Músíktilraunum. Árið á 

eftir kom út mikið af íslensku rappi. Þessi fyrri bylgja í íslenska rappinu má því segja 

að hafi byrjað í kringum árið 2000 og endað um tveimur árum seinna, en á þessum 

tíma var ríkjandi að rappa á íslensku. Meðlimir XXX Rottweiler hunda léku sig oft 

mikla töffara en engu að síður voru textar þeirra kraftmiklir og einkenndi þá beittur 

húmor og pólitísk ádeila (Árni Matthíasson, 2003, 10). 

Eftir sigur sveitarinnar XXX Rottweiler hunda má segja að tónninn hafi verið 

sleginn. Þetta gerði rappið að vinsælli tónlist og frá þeim tíma má segia að rappið hafi 

orðið hluti af íslenskri tónlistarsögu. Árið 2015 má segja að rapptónlist hafi aftur 
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orðið vinsæl tónlist og þar er enn ríkjandi að rapptextarnir eru langflestir á íslensku og 

fjalla um íslenskt samfélag. 

2.5 Tengsl við þjóðlegar hefðir 

Það er óneitanlega áhugavert að skoða hvort rapp eigi einhverja tengingu við 

þjóðlegar hefðir, líkt og rímur, kvæði eða þulur. Prófessor T.M Johnstone fer yfir 

rímnahefð á Íslandi í grein sinni Nasib and Mansöngur. Í rímum var fjallað um 

atburðir líðandi stunda og samið um hið íslenska líf (Johnstone, 1972, 93). Aðalheiður 

Guðmundsdóttir, dósent við íslensku- og menningardeild Háskóla Íslands, kenndi 

áfangann þjóðfræði, rímur og rapp. Þar voru tengsl rapptónlistar við þjóðlegar hefðir á 

Íslandi skoðuð. Aðalheiður segir að sjá megi snertifleti með rappinu og íslenskri hefð, 

þá sérstaklega mansöngvum. „Þar eru rímnaskáldin að kvarta undan samfélaginu og 

því neikvæða og svo framvegis. Í raun að kvarta í rímuðu máli“ (Aðalheiður 

Guðmunsdóttir, 2016). Upprunalega voru mansöngvar ástarljóð karla til kvenna, en 

fóru síðan að þróast og innihald þeirra að breytast (Johnstone, 1972, 93). Aðalheiður 

segir að flæðið í rappinu minni oft á þulurnar, eða kvæði sem kallast langlokur.   

Rappið er innflutt tónlistarstefna og þurfti því að fara í gegnum aðlögunarferli 

til að verða íslensk tónlist. Aðlögunina má sjá í þremur skrefum. Fyrst má nefna 

menningarflutninginn, þegar hefðin kemur til landsins. Síðan kemur 

menningablöndun, en það er þegar hefðir fara að blandast saman. Fólk fer að prófa 

íslensk orð og rímur á þessari erlendu hefð. Lokastigið er svo menningaraðlögunin 

sjálf, þegar rappið nær því stigi að verða íslenskt (Aðalheiður Guðmundsdóttir, 2016). 

Óhætt er að segja að tungumálið spili stóran part í vinsældum rapptónlistar, 

líkt og áður hefur komið fram (Rogers, 2014, 19). Ástæðu þess telur Erpur 

Eyvindarson að menning íslenskrar tungu sé gríðarlega sterk hér á landi. „Fátækt 

íslenskt fólk í gegnum hundruði ára hefur alltaf lesið bækur [...] bókmenntahefðin er 

því alþýðleg.“ Hann segir því að óhætt sé að kalla rappið hluta af ljóðaparti 

bókmenntahefðar íslendinga. Rappið vinnur með orð og styrkleiki íslenskrar tungu sé 

því meðal ástæðna fyrir því að rapp sé vinsælt og nái að tengjast íslensku samfélagi. 

„Þetta er eitthvað sem við höfum langa, ríka og flotta hefð fyrir á Íslandi [...] Það er 

sterkt í okkar menningu að semja ljóð og semja texta og flytja þá“ (Erpur 

Eyvindarson, 2016). Því er ljóst að margt í rappinu tengist íslenskum hefðum, þrátt 

fyrir að tónlistin sé erlend að uppruna sínum. 
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2.6 Uppvöxtur 
Minna bar á íslenska rappinu um tveimur eftir bylgjuna sem fylgdi sigri XXX 

Rottweiler hunda. Enn hélt þó fjöldi tónlistarmanna áfram að semja texta, en tónlistin 

var minna í sviðsljósinu. Árið 2015 kom þó rappið aftur með miklum krafti. Erfitt er 

að segja til um hver sé  ástæða þess að rappið hafi fallið í lægð og náð síðan miklu 

vinsældum á ný. Líklega hafa þó samfélagsmiðlar hjálpað þar mikið til (Rogers, 2014, 

19) Arnar Eggert nefnir í viðtali mínu við hann miðla líkt og Facebook, Youtube, 

Sound Cloud og Bandcamp. Þessir miðlar hafa auðveldað möguleika á útgáfu efnis og 

ná til stærra hlutfalls hlustenda (Arnar Eggert Thoroddsen, 2016). 

Halldór Halldórsson, sem hefur rappað undir nafninu Dóri DNA, vinnur að 

sjónvarpsþáttunum Rapp í Reykjavík fyrir Stöð 2. Í þeim er rappsena Íslands í dag 

skoðuð. Halldór telur að skipta megi senunni upp í fjögur tímabil. Það sé fyrir tilkomu 

XXX Rottweiler hunda, eftir að þeir komu á sjónvarsviðið, áður en að rapparinn Gísli 

Pálmi kom fram og loks eftir að hann gaf út sína plötu (Halldór Halldórsson, 2016). 

Rapparinn Gísli Pálmi, sem Halldór nefnir, er gjarnan talinn hafa verið kveikjan að 

þessari seinni bylgju, þegar hann gaf út plötu sína árið 2015. Platan sló svo rækilega í 

gegn að fólk beið í röðum til að eignast eintak af henni (Sunna Karen Sigurþórsdóttir, 

2015). Halldór segir þó að um tvö til þrjú ár hafi verið gerjun í rappinu sem sprakk 

síðan út árið 2015. Eftir útgáfu Gísla Pálma fór að bera mikið á fleiri tónlistarmönnum 

og sveitum sem höfðu verið að gefa út efni áður en fóru að ná miklum vinsældum. 

Sem dæmi má nefna Emmsjé Gauta og sveitirnar Úlfur Úlfur og Reykjavíkurdætur. 

Halldór tekur undir með Arnari að tæknin hafi hjálpað til og segir að það einkenni 

rappið nú hvað það sé myndrænt. Flestir gefi út myndbönd og því fylgi ákveðin 

ímynd með lögum (Halldór Halldórsson, 2016). 

Það getur reynst erfitt að skoða nákvæmlega hvað það er sem veldur því að 

rapptónlist hefur náð svona miklum vinsældum á ný. Rappið hefur þó breyst mikið frá 

þessari fyrri bylgju. Tónlistarmennirnir Logi Pedro og Unnsteinn Manuel Stefánssynir 

segja að líklega megi rekja ástæðu þess að rapp sé að ná miklum vinsældum nú að 

áhrif tónlistarinnar koma helst frá popptónlist. Popptónlist hefur alltaf verið vinsæl. 

Logi segir þó að útvarpsstöðvar hér á landi fylgi ekki nógu vel því sem er að gerast í 

tónlistarheiminum og spili ekki vinsælasta efnið. Því komi það mörgum á óvart 

hversu vinsælt rapp sé, bæði hér og um allan heim (Logi Pedro Stefánsson, 2016). 

Arnar Freyr Frostason, meðlimur í sveitinni Úlfur Úlfur, telur ástæðu þess að 
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vinsældir rapptónlistar hafi komið aftur vera þá að í Bandaríkjunum stigu fram 

rapparar með efni sem hann kallar götutónlist. Íslensku rappararnir tengdu vel við það 

og það hafi valdið þessari seinni vinsældarbylgju tónlistarinnar (Arnar Freyr 

Frostason, 2016). Helgi Sæmundur Kaldalón Guðmundsson, sem er einnig í Úlfur 

Úlfur, tekur undir með honum og segir að betri upptökutækni hafi einnig breytt miklu. 

Þá séu gæðin betri og mögulegt að spila tónlistina í útvarpi, með því nær hún til fleiri 

hlustenda (Helgi Sæmundur Kaldalón Guðmundsson, 2016).  

Margt hefur þá breyst frá fyrri rappbylgjunni og telur Erpur að helsta 

breytingin sé aukin fjölbreytni í tónlistinni. Hann segist sjálfur lítið hafa tekið eftir 

lægð í tónlistinni þar sem rappsenan sé alltaf í gangi, þó hún sé ekki á yfirborðinu. 

Erpur hefur sjálfur haldið áfram að gefa út efni allt frá því að XXX Rottweiler hundar 

slógu í gegn. Hann gefur út efni sem rapparinn Blaz Roca og hefur lagt áherslu á að 

vinna mikið með nýjum og ungum tónlistarmönnum til að hjálpa þeim að koma sér á 

framfæri. Árni Matthíasson telur að það hafi áhrif hversu lítill markaður er hér á landi 

og að það geri það auðveldara að halda utan um litlar tónlistarsenur (Árni 

Matthíasson, 2016).  

Það sem hefur þá sérstaklega einkennt þessa seinni bylgju í rappsenunni hér á 

landi er aukin fjöldi kvenrappara. Þá má helst nefna rappsveitina Reykjavíkurdætur, 

en sveitina skipa hópur kvenna. Sveitin hefur vakið mikla athygli og hlotið mikið lof 

sem og last. Sveitin var til að mynda mikið í fréttum vegna framkomu sinnar í 

þættinum Vikan sem sýndur var á RÚV. Margir töldu sveitina hafa gengið fram af 

öðrum áhorfendum í sal með óviðeigandi látbragði (Jóhann Óli Eiðsson, 2016). 

Vigdís Ósk Howser Harðardóttir, meðlimur sveitarinnar, segir fremur eðlilegt að þær 

mæti mótbyr sem byltingarkenndur hópur. Hún segir að enn sé fremur ríkjandi 

karlaveldi í rappsenunni og að þær hafi þurft að sanna sig enn meira en karlar innan 

tónlistarinnar. Vigdís segir að gott sé að það séu breytingar í gangi. Hún segir sveitina 

þurfa að takast á við mun harðari gagnrýni en þá sem karlar innan rappsins fá (Vigdís 

Ósk Howser Harðardóttir, 2016). Logi Pedro og Unnsteinn Manuel segja að áhrif 

Reykjavíkurdætra séu og muni óumdeilanlega vera mikil. Unnsteinn segir ljóst að það 

mótlæti og gagnrýni sem sveitin lendir í sé eitthvað sem karlkyns tónlistarmenn hafi 

ekki þurft að takast á við (Unnsteinn Manuel Stefánsson, 2016). 
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2.7 Framtíð rapptónlistar 
Líkt og komið hefur fram áður kom ákveðin lægð í rapptónlist á Íslandi eftir þessa 

fyrri bylgju. Því er forvitnilegt að velta fyrir sér hver hugsanleg þróun rappsins verður 

nú. Árni Matthíasson telur að rappsenan muni nú vera stöðugri þar sem hún hafi náð 

að festa sig í sessi og að rappið fari því að eldast með fólki. Arnar Eggert segir að 

líftími vinsælla tónlistarstefna sé um tvö til þrjú ár. Hann telur að ákveðnum hápunkti 

verði náði í vinsældum rappsins árið 2016 en síðan munu vinsældirnar fara dvínandi 

(Arnar Eggert Thoroddsen, 2016). Árni Matthíasson er sammála að eflaust munu 

vinsældir minnka en telur þó að breytingin frá fyrri bylgjunni sé sú að rappsenan hafi 

náð að festa sig betur í sessi og muni því ekki hverfa alveg (Árni Matthíasson, 2016). 

Margar tónlistarstefnur, líkt og til að mynda rokk tónlist, hófust sem ákveðin 

uppreisnartónlist unga fólksins. Margir töldu að hún myndi eldast af fólki. „Við erum 

að sjá það gerast í fyrsta skipti í heiminum að þessir sem voru að njóta Bítlanna og 

Presley á sínum tíma, þetta er núna fólk um sjötugt og áttrætt,“ segir Arnar Eggert, en 

þetta fólk hlustar þó enn á tónlistina. „Það er mjög fyndið. Fólk hélt auðvitað á sínum 

tíma að þetta væri eitthvað sem þú hlustaðir á þegar þú værir unglingur, síðan þegar 

þú værir kominn yfir tvítugt færir þú bara að hlusta á Mozart,“ segir Arnar Eggert um 

þróun tónlistarinnar (Arnar Eggert Thoroddsen, 2016). Rappið hefur oft verið talin 

tónlist unga fólksins þar sem enn hefur ekki komið mikil reynsla á hvernig hún eldist 

með fólki. Helgi Sæmundur, meðlimur í Úlfur Úlfur segir að rapp hafi lengi verið 

tengd við yngri markhóp og hlustendur (Helgi Sæmundur Kaldalón Guðmundsson, 

2016). Arnar Freyr, annar meðlimur sveitarinnar, tekur undir það. Tónlistarstefnan er 

enn mjög ung og því er forvitnilegt að sjá hvernig rapptónlistin fer að eldast með fólki 

þar sem nú er fyrst farið að bera á því sem voru fyrstir að semja rapptónlist eru farnir 

að eldast. Arnar Freyr segist þó verulega spenntur að sjá hvert framhaldið er, „það er 

svo mikið formleysi, þetta er tónlistarstefna sem er í stöðugri þróun dag frá degi [...] 

og það er af því hún er svo ung. Það er ekki búið að fastmóta neitt,“. Hann segir að 

kynslóð yngri rappara sé að stíga fram núna og að þeir muni fegnir færa þeim keflið 

(Arnar Freyr Frostason, 2016). Senan er gríðarlega fjölbreytt og hefur tekið miklum 

breytingum (Rogers, 2014, 20). Óneitanlega eru margir spenntir að sjá hvert 

framhaldið verður í þessari fjölbreyttu senu.
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3. Miðlun í útvarpi  
Margt breyttist þegar útvarp kom fyrst fram og fjallar Robert McLeish um það í bók 

sinni Radio Production. Hann segir að helsti styrkleiki útvarpsins sé hvað það miði að 

ímyndunarafli einstaklingsins. Auðvelt sé að fá hlustendur í lið með sér til að sjá fyrir 

sér hlutina. Myndir útvarpsins verða því í raun stærri en myndir sjónvarpsins, en þar 

takmarkast þær ávallt við skjáinn sjálfan. Þar er áhorfandi í raun mataður af myndinni 

(McLeish, 2005, 2). Sjónvarpið færir áhorfanda sínum því efnið í heild á meðan 

útvarp krefst þess að hlustendur noti ímyndunaraflið (Mullen, 1994, 94). Útvarp nær 

til margra en þó eru einhverjir gallar við miðilinn. Til að mynda er erfitt að nýta 

miðilinn til að leggja sérstaka áherslu á einn ákveðinn hlut. Til að mynda er í dagblaði 

mögulegt að veita ákveðinni frétt meira vægi með því að nýta meira pláss í blaðinu 

fyrir hana en þetta má segja að eigi ekki við með útvarp, hlustandi stjórnar svolítið 

sjálfur hvernig hann meðtekur upplýsingarnar (McLeish, 2005, 6). 

Engu að síður er útvarp verulega heillandi miðill. Mannsröddin er áhrifamikið 

tól og hefur þá eiginleika að geta miðlað áherslum og tilfinningum. Raddir útvarpsins 

hafa því áhrif á upplifun fólks á efni og vinnur með tilfinningar fólks. Slíkt er ekki 

mögulegt í dagblaði. Þrátt fyrir að raddir séu notaðar í sjónvarpi er hætt við að myndir 

dreifi athygli frá þessum tilfinningum (McLeish, 2005, 6). Í útvarpi er það er ekki 

einungis mannsröddin sem dregur fólk að, heldur er hægt að bæta við hljóðbrotum 

sem auka áhrifin enn frekar. Þó getur alltaf orðið hætta á því að athyglin frá efninu 

dreifist, þar sem mögulegt er að hlusta á útvarp á meðan eitthvað annað er gert.  

Tæknframfarir síðustu ára hafa breytt miklu í öllum miðlum. Margir hræddust 

að með tilkomu sjónvarps myndi útvarp deyja út en miðillinn náði að laga sig að 

breytingum og lifir enn góðu lífi (Comish og McDonald, 2013, 51). Tæknin hefur 

aukið aðgengi og úrval efnis síðustu ár. Hlustendum stendur það til boða að nálgast 

það efni sem þeir vilja, þegar þeir vilja með hjálp internetsins.  

3.1 Gerð útvarpsþátta 
Í upphafi var ákveðið að útvarpsþættirnir skyldu vera þrír talsins. Í þáttunum er saga 

rappsins skoðuð í tímaröð, allt frá upphaf þess erlendis, hvernig það kom til Íslands og 

síðan þessar tvær meginbylgjur sem talað er um í rapptónlist hér á landi. Með þetta í 

huga voru viðmælendur valdir til að varpa ljósi og svara spurningum í tengslum við 

þetta.  
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Mikilvægt er að grípa hlustendur með sér strax og með því að hafa áhugaverða 

sögu að segja. Áður en lagt er í að hefja vinnslu á þáttunum er einnig nauðsynlegt að 

hafa skoðað efnið og söguna vel. Þar sem útvarpsþáttaröðin segir sögu er nauðsynlegt 

að hún hafi það sem allar sögur verða að hafa; upphaf, miðju og endi (DeForest, 2005, 

5). Frásögnin verður að vera skipulögð og línuleg. Því skiptir máli að raða 

viðtalsbútum rétt saman svo að sagan fái heilstæða mynd. Stiklað er á stóru þar sem 

erfitt er að greina ítarlega og kryfja tónlistarstefnu í aðeins þremur þáttum. 

Tónlistarbrotin skipta einnig miklu máli til að gefa heilsteyptari mynd af sögu og 

þróun tónlistarinnar.  

3.2 Viðtöl 
Viðtöl gefa útvarpsþætti aukna vídd og auka margbreytileika. Líkt og kom fram áður 

er einn helsti styrkleiki útvarps að höfða til tilfinninga fólks. Mismunandi raddir sem 

segja söguna gefa þáttunum því aukið gildi og fanga athyglina. Góður undirbúningur 

er gríðarlega mikilvægur áður en viðtöl eru tekin til þess að þau skili sem bestum 

árangri (Dilley, 2000, 131). Margar spurningar sem bornar voru upp í viðtölum fyrir 

þættina miðuðu við persónulega upplifun fólks á tónlistarstefnunni og þróun hennar. 

Erfitt getur reynst að koma með fræðilega eða ítarlega túlkun á slíku. Greinagerðin 

byggir hvað helst á þessum viðtölum en ég studdist einnig við bóklegar heimildir. 

3.3 Val á viðmælendum 
Undirbúningur fyrir viðtölin fólst í því að ég æfði mig á upptökutækið til að koma í 

veg fyrir óþarfa hljóð eða vandræði í upptökum á viðtölunum. Ég skrifaði gróft 

uppkast af spurningum á blað, en reyndi þó að hafa viðtölin eins náttúruleg og hægt 

væri. Viðmælendum var gefið frelsi til að spjalla um sína upplifun á tónlistinni. Í 

upphafi var ætlunin að hafa kynjahlutfall viðmælenda jafnt, en rappsenan hefur verið 

gríðarlega karlmiðuð frá byrjun. Því fór svo að meirihluti viðmælenda voru karlmenn 

og aðeins tvær konur.  

Viðtölin voru tekin á mismunandi stöðum, til að mynda í fundarherbergjum 

Háskóla Íslands, stúdíóherbergjum tónlistarmannanna eða í heimahúsum. 

Viðmælendur voru valdir af mismunandi ástæðum, en þeir voru eftirfarandi og voru 

viðtölin tekin í þessari röð:  
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Arnar Eggert Thoroddsen, tónlistarblaðamaður sem stundar doktorsnám í 

dægurtónlistarfræðum. Hann er fróður um hinar ýmsu tónlistarstefnur og hefur skoðað 

rapptónlist alveg frá upphafi.  

 

Árni Matthíasson, blaðamaður sem setið hefur í dómnefnd Músíktilrauna síðastliðin 

30 ár. Árni hefur mikin áhuga á rapptónlist og hefur skoðað íslensku senuna vel. 

 

Aðalheiður Guðmundsdóttir, dósent við íslensku- og menningardeild Háskóla Íslands. 

Hún hefur kennt áfangann þjóðfræði, rímur og rapp þar sem skoðuð eru tengsl 

rapptónlistar við íslenskar hefðir.  

 

Erpur Eyvindarson, meðlimur í XXX Rottweiler hundum og hefur gefið út efni sem 

rapparinn Blaz Roca. Erpur er einn þekktasti rappari landsins og hefur verið hluti af 

rappsenu Íslands alveg frá byrjun. Hann hélt áfram að gefa út mikið af tónlist jafnvel 

þegar minna fór að bera á rapptónlist í helstu miðlum landsins. Erpur hefur lagt 

áherslu á að reyna að fá unga tónlistarmenn með sér í tónlistarsmíðar. Líkt og hefur 

komið fram hefur XXX Rottweiler hundum oftast verið gefinn heiðurinn af því að 

hefja fyrri bylgjuna í rapptónlist hér á landi.  

 

Arnar Freyr Frostason og Helgi Sæmundur Kaldalón Guðmundsson, meðlimir í Úlfur 

Úlfur. Sveitin er ein stærsta rappsveit á Íslandi um þessar mundir, en þeir hafa gefið út 

tvær breiðskífur og vinna að þeirri þriðju. Textar sveitarinnar tengjast mjög íslenskum 

veruleika.  

 

Halldór Halldórsson, sem vann að sjónvarpsþáttunum Rapp í Reykjavík fyrir Stöð 2. 

Halldór hefur einnig rappað sjálfur undir nafninu Dóri DNA.   

 

Unnsteinn Manuel Stefánsson og Logi Pedro Stefánsson eru meðlimir í sveitinni 

Retro Stefson. Mér þótti áhugavert að ræða við aðila sem eru mikið inni í íslenskri 

tónlistarmenningi, þó svo að þeir sjálfir semji í raun ekki rapptónlist. Logi Pedro 

vinnur einnig sem upptökustjóri og hefur verið að vinna mikið með ungum röppurum.  
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Valdís Ósk Howser Harðardóttir er meðlimur í Reykjavíkurdætrum. Sveitin hefur 

komið með nýjan og ferskan blæ inn í rappsenu landsins og breytt miklu. Konurnar 

innan sveitarinnar hafa einnig mætt miklu mótlæti, líkt og áður kom fram. 

3.4 Tónlist 
Tónlistarbrotin í þáttunum voru valin af margvíslegum ástæðum. Í fyrsta þættinum 

voru nokkur lög nefnd sérstaklega af viðmælendum og voru því brot úr þeim lögum 

spiluð. Önnur lög voru valin þar sem þau pössuðu inn í frásögnina. Í fyrsta þættinum 

heyrast brot úr mismunandi erlendum lögum. Í öðrum þættinum eru lög með 

rappsveitinni XXX Rottweiler hundum ríkjandi þar sem þættinum er helst ætlað að 

einblína á þá rappsveit sem hóf byltinguna að rappa á íslensku. Í þeim þriðja eru lög 

með vinælustu rappsveitunum nú til dags.  

 

Eftirfarandi lög, bæði stuttir bútar og heil lög, voru í þáttunum í þessari röð og 

ástæður þess að lögin voru valin:  

 

Granmaster Flash and the Furious Five – The Message. Arnar Eggert Thoroddsen 

nefnir þetta sem eitt af fyrstu rapplögum til að ná vinsældum. Rappað var um hverfi 

minnihlutahópa og stöðu þeirra.  

 

Scholy D – P.S.K (What does it mean). Árni Matthíasson nefnir lagið sem dæmi um 

lag þar sem rappari lýsir bágri stöðu minnihlutahópa í Bandaríkjunum.  

	  

Coolio – Gangsta’s Paradise. Lagið kom út árið 1995 og náði miklum vinsældum. 

Lagið fjallar um gengjamenningu og tengsl rapps við glæpi. 

 

Beastie Boys – You gotta fight for your right to party. Árni Matthíasson nefnir 

hljómsveitina, en sveitin var með fyrstu þekktu hvítu röppurunum. Þetta er einnig 

sveitin sem Arnar Eggert líkir íslensku sveitinni Quarashi við í þætti tvö. Heyra má 

blöndu af rokktónlist í lögum þeirra.  

 

Sage Francis – Inherited Scars. Árni Matthíasson fjallar um lagið þegar þær 

breytingar verða á senunni þegar hvítir rapparar stíga fram. Í laginu fjallar rappari um 

sálræna erfileika systur sinnar.  
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Eminem – Real Slim Shady. Þekkt lag með einum stærsta erlenda rapparanum. Lagið 

fylgir eftir því sem Arnar Eggert Thoroddsen segir að mögulegt sé að hlusta á rapp sér 

til ánægju. 

 

XXX Rottweiler hundar – Sönn Íslensk sakamál. Kemur í lok fyrsta þáttar sem 

hálfgerð kynning inn í næsta þátt þar sem mikið er fjallað um sveitina. Lagið er eitt 

það þekktasta sem sveitin hefur gefið út. 

 

XXX Rottweiler hundar – Indruduzion. Fyrsta lag plötu þeirra XXX Rottweiler, en 

mikil áhersla er lögð á rappsveitina í öðrum þætti. 

 

Subterranean – It’s Tha Subta. Ein fyrsta rappsveitin á Íslandi en þau röppuðu á 

ensku. 
 

XXX Rottweiler hundar – Bent nálgast. Fyrsta rappsveitin hér á landi sem náði 

miklum vinsældum að flytja texta sína á íslensku.  

 

XXX Rottweiler hundar – Stígið upp. Af fyrstu plötu rappsveitarinnar. Rappararnir 

Bent og Blaz Roca flytja lag saman. 

 

Sesar A – Nafnið. Erpur Eyvindarson nefnir hann sem fyrsta rapparann til að gefa út 

rappplötu þar sem textarnir voru allir á íslensku aðeins nokkrum dögum á undan XXX 

Rottweiler hundum.  

 

XXX Rottweiler hundar – Hí á þig. Í lagi er Ómar Ragnarsson að flytja með þeim 

lagið og notast er við gamalt barnalag eftir Ómar. Lagið vísar í tengingu við þjóðlega 

hluti á Íslandi.  

 

Úlfur Úlfur – Tvær plánetur. Ein stærsta rappsveitin nú til dags. Lagið er af plötu 

þeirra, Tvær stjörnur, sem kom út árið 2015. 
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Úlfur Úlfur ásamt Kött Grá Pjé– Brennum allt. Eitt fyrsta lagið sem sló verulega í 

gegn með sveitinni.  

 

Úlfur Úlfur – 100.000. Lag sem fjallar um íslenskan veruleika.  

 

Blaz Roca – Landráð. Rapparinn Blaz Roca, eða Erpur Eyvindarson, hefur haldið 

áfram að gefa út efni frá sigurgöngu XXX Rottweiler hunda.  

 

Reykjavíkurdætur – Reykjavíkurdætur. Arnar Eggert Thoroddsen nefnir sveitina en 

hún er gríðarlega vinsæl en um leið ein umdeildasta rappsveitin hér á landi nú til dags. 

 

Emmsjé Gauti – Stákarnir. Árni Matthíasson nefnir rapparann sem dæmi um þá sem 

hafa reynt að láta rappið ná til stærri aldurshóps.  

 

Gísli Pálmi – Draumalandið. Gísli Pálmi gaf út plötu árið 2015 sem oft er talin að hafi 

byrjað þessa seinni rappbylgju hér á landi.  

 

Reykjavíkurdætur ásamt Kylfunni – Ógeðsleg. Sveitin hefur fengið mikla athygli út á 

þetta lag og fjallar texti lagsins mikið um stöðu kvenna.  

3.5 Uppbygging þáttanna 
Í þáttunum er saga rapptónlistar rakin í tímaröð og er uppbygging þáttanna í samræmi 

við það. Viðtalsbútarnir eru settir saman svo þeir segi sögu rapptónlistar, allt frá 

byrjun og til dagsins í dag. Í fyrsta þættinum segja Arnar Eggert Thoroddsen og Árni 

Matthíasson frá upphafi tónlistarinnar saman. Þeir koma einnig við sögu í öðrum þætti 

ásamt Erpi Eyvindarsyni einnig inn. Ég hafði áhuga að skoða það rapp sem flutt var á 

íslensku. Því ræddi ég ekki við þá rappara sem hófu að rappa á ensku. Aðalheiður 

Guðmunsdóttir fræddi mig síðan um tengsl rappsins við þjóðlegar hefðir hér á landi. Í 

síðasta þættinum er staða rappsins í dag skoðuð. Arnar Eggert og Árni komu þar 

einnig við sögu, sem og Erpur. Ég ræddi við meðlimi sveitarinnar Úlfur Úlfur og 

meðlim Reykjavíkurdætra sem fulltrúa þeirra sem eru að gefa út rapptónlist í dag. Mér 

þótti einnig áhugavert að ræða við einstaklinga innan tónlistarsenu Íslands, sem væru 

þó ekki rapparar. Því talaði ég við Unnstein Manuel og Loga Pedro Stefánssyni sem 

hafa gert það gott með sveit sinni Retro Stefson.  
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 Líkt og hefur komið fram áður var ákveðið frá byrjun að þættirnir yrðu þrír 

talsins og að efninu skyldi skipt upp á þennan hátt. Viðtalsbútarnir og hljóðbrotin voru 

valin með það í huga að segja sögu rapptónlistar á lifandi og skemmtilegan hátt og 

fanga athygli hlustenda. Þar sem þættirnir fjalla hver og einn um afmarkað tímabil í 

sögunni er hægt að líta á þá í raun sem sjálfstæða einingu.  

3.6 Klipping og stúdíóvinna 
Þættirnir voru klipptir og settir saman í aðstöðu Blaða- og fréttamennskunnar í 

Háskóla Íslands. Við klippivinnu notaði ég forritið Hindenburg sem ég hafði lært að 

nota á fyrsta ári mínu í náminu. Eftir smá upprifjun á forritinu var auðvelt að byrja að 

klippa viðtölin og raða þeim saman. Viðtalsbútar viðmælenda voru vistaðir 

sérstaklega og í sitthvoru lagi. Bútarnir voru síðan settir saman með hjálp tæknimanna 

í RÚV í Efstaleiti. Þar í stúdíói var minn texti einnig lesinn og lögin sem notuð voru í 

þættinum voru flest fundin í tölvukerfi RÚV. Þau sem ekki voru til kom ég sjálf með 

á minniskubb. 

3.7 Helstu spurningar 
Fjöldi spurninga komu upp þegar ég ákvað að skoða rappsögu Íslands, verandi sjálf 

ekki með innihald sögunnar á hreinu. Eftirfarandi spurningar voru þær sem ég lagði 

upp með frá byrjun og lagði fyrir viðmælendur:  

Hvar spratt rappið upp? 

Hverjar voru þjóðfélagslegar ástæður þeirra sem röppuðu?  

Fyrir hvaða þjóðfélagshópa var rappið? 

Hver var forveri tónlistarinnar? 

Hverjar voru viðtökurnar? 

Hjá hverjum sló rappið í gegn? 

Hver voru almenn viðbrögð í samfélaginu? 

Hvernig tók bransinn rappinu? 

Má líkja rappinu við einhverja aðra hreyfingu, til að mynda pönkið? 

Höfðu hljómplötufyrirtæki einhver áhrif?  

Sáu þau gróðann eða reyndu þau að milda innihaldið? 

Hvenær hættir rappið að vera jaðar og verður vinsældartónlist? 

Hvað fylgdi rappinu?  

Hver er lífsýn rapparans í ljósi tengsla við kvenfyrirlitningu og eiturlyf í textum? 
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Er rappið eigingjarnt? Er það bara „ég“ eða er það sameiginlegur grundvöllur? 

Á hvaða tónlistarstefnu byggir rappið? 

Hvert er upphaf rappsins á Íslandi? 

Var einhver forleikur hér á landi? 

Voru íslensku rappararnir að herma eftir því sem var úti eða náðu þeir einhverri 

tengingu við þjóðlegar hefðir? 

Við hvaða umhverfi var rappið tengt hér? 

Hverjar voru viðtökurnar? 

Hvert var viðhorfið í textunum? 

Af hverju sprettur rappsenan upp aftur? 

Er íslenska rappið ekta? 

Hvað er það í íslenskum jarðvegi sem veldur því að rappið er vinsælt? 

Rappið var jaðar en er að ná yfirborðinu, breytir það einhverju fyrir tónlistarstefnuna? 

Hvernig er rappið miðað við aðrar tónlistarstefnur á Íslandi? 

Rokkið var uppreisnartónlist áður fyrr en náði að eldast með fólki, verður rappið eins? 

Textagerð rappsins, má segja allt? Hversu langt má ganga? 

Er rappið til þess að ganga eins langt og hægt er? 

Geta allir rappað? Þarf ekki ákveðna hæfileika til þess? 

Hvernig er stemningin í rappsenunni á Íslandi? 

Aukin samvinna ólíkra hljómsveita, hver ætli ástæða þess sé? 

Mun rapptónlist aftur falla í lægð eða halda vinsældir hennar enn áfram? 
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4. Niðurstaða  
Þegar skoðuð er niðurstaða þáttanna er nauðsynlegt að líta til þess hvort að miðlun 

efnisins hafi skilað innihaldinu og að þættirnir hafi þar með náð markmiði sínu. 

Meginmarkmiðið sem lagt var upp með í byrjun var að skoða upphaf rapptónlistar og 

á hverju hún byggir. Ég leitaðist við að fá svör við því fyrir hvað rappið stóð, og 

stendur enn. Rappið hófst sem tónlistarform sem minnihlutahópar í Bandaríkjunum 

notuðu til að mótmæla og lýsa stöðu sinni í samfélaginu. Rappið varð vinsæl tónlist 

og með því fór það að þróast og breiðast út. Tónlistin náði til Íslands og í fyrstu var 

verið að líkja eftir rappinu í Bandaríkjum. Fljótt mótaðist þó íslensk rappsena þar sem 

ríkjandi varð að semja texta á móðurmálinu. Rapp er öflugur tjáningarmáti og 

innihalda textar oft mikla ádeilu. Því eru flestir rapparar sammála því að tjáningin 

skili sér best sé móðurmálið notað. Skoðaðar voru þessar tvær bylgjur í vinsældum 

tónlistarstefnunni hér á landi, sem eru tengd við árin í kringum 2000 og svo árið 2015. 

Litið var á hvað veldur vinsældunum og hver hugsanleg þróun verður. Áður fyrr var 

rapp oft tengt við yngri markhóp en nú fyrst er farið að bera á því að fyrstu 

rappararnir eru farin að eldast og áheyrendur þeirra með. Rappið hefur náð að festa 

sig í sessi í íslenskri tónlistarflóru og því líklegt að hún eldist með fólki.  

Viðtölin voru notuð sem heimildir í þáttunum sjálfum sem og greinagerðinni. 

Líkt og komið hefur fram er útvarp sem miðill afskaplega hentugur til að segja sögu 

tónlistar, þar sem raddir fólks ná til hlustenda og hægt er að brjóta upp efnið með 

tónlistarbrotum. Tónlistin gefur einnig betri heildarmynd á efnið. Í þáttunum er þessi 

fjölbreytta og unga tónlistarstefna skoðuð og svarar innihald þáttanna vonandi ekki 

aðeins spurningum áhugafólks, heldur líka þeirra sem minna vissu fyrir um stefnuna.  
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6. Handrit að þáttunum 
Þáttur 1 
 

Hljóðbrot: The Message - Grandmaster Flash and the Furious Five. Fade-out. 

00:53. 

 

Texti:  

Það hefur eflaust ekki farið framhjá mörgum að rapp tónlist hefur undanfarið verið  

áberandi í íslensku tónlistarlífi. Rappið má telja sem fremur nýja tónlistarstefnu en 

saga þessarar tegundar tónlistar er  mjög áhugaverð. Í þessum þætti verður rætt við 

Arnar Eggert Thoroddsen, tónlistarblaðamann, og Árna Matthíasson, blaðamann sem 

hefur setið í dómnefnd Músíktilrauna síðastliðin 30 ár. Þeir fara yfir sögu 

rapptónlistar, hver áhrif hennar voru og eru  og fyrir hvað rappið stendur?. En  hvar er 

upphafið – hvar byrjaði rappið? 00:54-1:26 

 

Árni:  

Inn: Mín skoðun er sú... 

Út: Það má ekki segja að þetta kemur allt annars staðar frá en verður til þar. En ég sé 

áhrifin koma þaðan. 1:27-2:27 

 

Texti: Rappið mótaðist þó óneitanlega helst í hverfum minnihlutahópa í New York. 

2:28-2:32 

 

Arnar Eggert:  

Inn: Þá var verið að vinna með, menn voru að tala í staðin fyrir að syngja.... 

Út: ...dægurtónlist er notuð markvisst í meiri tilgangi en bara tónlist. 2:33-4:05 

 

Árni:  

Inn: Það er mikill rasismi í Bandaríkjunum.... 

Út: ...Halló, svona höfum við það og það vill svo til að það er frekar skítt. 4:06-6:33 
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Hljóðbrot: Scholly D- P.S.K (What does it mean) Fade out. 6:34-7:12. 

 

Ég: Hverjar eru þá viðtökurnar? 7:12-7:14 

 

Arnar Eggert:  

Inn: Til dæmis hvítir... 

Út: ...og þá fer þetta að vera að því leitinu til í andhverfu við ræturnar. 7:15-8:25 

 

Árni:  

Inn: Það verður til þessi markaður.... 

Út: ...verður leikþáttur. Höfðar til ákveðis fólks, hættir að vera í sinki við samfélagið 

og áhrif þess verða þannig séð engin. 8:26-9:40 

 

Hljóðbrot: Coolio-Gangsta’s Paradise. Fade out. 9:41-10:51 

 

Ég: Heldurðu að hljómplöturfyrirtækin hafi haft einhver áhrif...10:52-10:58 

 

Árni:  

Inn: Ég held að þau hafa þegar þau sjá hvað selst.... 

Út: ...hærra hlutfal hvítra ungmenna sem hlustuðu. 10:59-12:57 

 

Hljóðbrot: Beastie Boys- You gotta fight for your right to party. Fade out. 12:58-

13:56 

 

Árni:  

Inn: Þegar hvítir menn fara að rappa.... 

Út: ...flott og fallegt lag og svoleiðis lag hafði maður ekki heyrt frá svörtum rappara. 

13:56-15:03 

 

Hljóðbrot: Sage Francis Inherited Scars. Fade out. 15:04-15:34 

 

Ég: Svo er ákveðin lífsýn sem fylgir rappinu...15:35-15:42 

 

Árni: Inn: Já, það var þessi lífsýn og tenging.... 
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Út: ...megum ekki gleyma því að það er húmor í þessu. 15:43-16:47 

 

Arnar Eggert:  

Inn: Oft með eins og þungarokk, pönk, rapp....  

Út:...hlusta á það sér til ánægju. 16:48-18:23 

 

Hljóðbrot: Eminem Real Slim Shady. Fade out. 18:24-19:02  

 

Ég: hvenær hættir rappið þá að vera jaðar...19:02-19:07 

 

Arnar Eggert:  

Inn: Ég myndi segja það væri... 

Út:...mjög fljótlega er pláss fyrir allkonar hluti. 19:08-20:08 

 

Ég: Hvenær fer rappið að breiðast út...20:09-20:12 

 

Árni:  

Inn: Það gerist tiltölulega snemma.... 

Út: ...á síðustu 20-30 árum. 20:14-21:08 

 

Arnar Eggert:  

Inn: Þá er gaman að fylgjast með því.... 

Út:...og byrja að rappa á eigin tungu til dæmis. 21:09-21:27 

 

Texti: Líkt og Arnar Eggert og Árni Matthíasson fóru yfir í þættinum er rapp tónlist 

gríðarlega fjölbreytt og breytti miklu innan tónlistabransans. Rappið sló fljótt í gegn 

og varð ein vinsælasta tónlistarstefna í heimi. Í næsta þætti verður fjallað um rapp á 

Íslandi, hvernig þessi tónlistarstefna sem ofast var tengd við minnihlutahópa í 

Bandaríkjunum náði að festa rætur hér á landi. Rappara hófu að semja texta á íslensku 

og hálfgerð sprenging varð í vinsældum stefnunar, þá sérstaklega eftir sigur Xxx 

Rottweiler hundana í Músíktilraunum árið 2000. 21:28-21:52 

 

Sönn Íslensk sakamál - XXX Rottweiler hundar. 21:53-26:53 

	  



	  33	  

Þáttur 2 
Hljóðbrot: Intruduzion – XXX Rottweiler hundar. Fade out. 00:34. 

 

Texti: Segja má að rapptónlist hafi fest sig í sessi í tónlistarflóru sem ein sú 

vinsælasta í heimi. Í síðasta þætti var farið yfir sögu rappsins, hvar tónlistarstefnan 

myndaðist og fyrir hvað rappið stóð. Rapp fór þó fljótt að breiðast út og festi rætur 

sínar meðal annars hér á landi. Árni Matthíasson, blaðamaður, hefur setið í dómnefnd 

Músíktilrauna síðastliðin 30 ár. 00.35-0:59 

 

Árni:  

Inn: Maður fór mjög snemma að sjá menn gera tilraunir.... 

Út: ...þar með var þetta komið, það sló rækilega í gegn.1:00-1:58 

 

Arnar Eggert:  

Inn: Það er svona eitt og eitt... 

Út: ...sitt líf og sínar upplifanir. 1:58-2:59 

 

Texti: Þetta sagði Arnar Eggert Thoroddsen, tónlistarblaðamaður, um eftirleikinn eftir 

sigur XXX Rottweiler hundanna í Músíktilraunum árið 2000. 3:00-3:07 

 

Ég: Hvert myndirðu segja að sé viðhorfið í íslensku textunum... 

 

Árni: 

Inn: Rottweiler hundarnir voru með pólitíska... 

Út: ...aðallega að leika sig töffara. 

 

Ég: Myndirðu þá segja að þeir voru að herma eftir... 

 

Árni: 

Inn: Rottweiler hundarnir gerðu það... 

Út: ...partur af þeirri senu. 3:36-4:52 

 

Hljóðbrot: Subterranean – To the fullest 4:43-5:23 
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Ég: Hverjar eru þá viðtökurnar?  

Árni: 

Inn: Þegar Subterranean.... 

Út:..snertir okkur allt öðrivísi en þegar það er rappað á ensku. 5:24-6:15 

 

Hljóðbrot: XXX Rottweiler hundar – Bent nálgast 6:15-6:50 

 

Texti: Þetta hafi Árni Matthíasson að segja um þau áhrif sem sigur XXX Rottweiler 

hundanna hafði á íslenska rappsenu. Erpur Eyvindarsson, meðlimur sveitarinnar, 

segist snemma hafa farið að semja texta og ljóð. 6:50-7:00 

 

Erpur:  

Inn: Allir röppuðu á ensku... 

Út: ...þurfti ég að hafa geðveikt fyrir þessu. 7:00-8:26 

 

Hljóðbrot: XXX Rottweiler-Stígið upp. Fade out. 8:27-8:42 

 

Erpur:  

Inn: Síðan er maður alltaf að baksa í þessu.... 

Út: ...í einhverjum núning við útaf tungumálinu byrjuðu að rappa á íslensku. 8:43-

9:47 

 

Hljóðbrot: Sesar A – Nafnið. Fade out. 9:48-10:14 

 

Ég: Hvað heldurðu að það sé í.... 

 

Erpur: 

Inn: Menning íslenskrar tungu.... 

Út: ...og það er eitthvað sem við höfum langa, ríka og flotta hefð fyrir á Íslandi. 

 

Ég: Þannig þú myndir segja að... 

 

Erpur:  
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Inn: Ég segi það... 

Út: ...þar sem tengingin liggur. 10:15-12:15. 

 

Texti: Aðalheiður Guðmundsdóttir,  dósent við íslensku- og menningardeild   

Háskóla Íslands, kenndi áfangann Þjóðfræði, rímur og rapp, þar sem skoðuð voru 

tengsl rapps við þjóðlegar hefðir á Íslandi. 12:16-12:27 

 

Aðalheiður: 

Inn: Það eru snertifletir... 

Út: ...fatta það að tungumálið er nátengt tjáningunni, við tjáum okkur með okkar eigin 

orðum. 12:28-15:46 

 

Hljóbrot: Hí á þig – XXX Rottweiler hundar. 15:47-16:46 

 

Aðalheiður: 

Inn: Það sem er svolítið... 

Út: ...hefur verið gert í mörgum löndum. 16:47-18:32 

 

Erpur:  

Inn: Það er mjög skýrt að rappið er vopn... 

Út: ...skítsama hvort þú notir það eða ekki. 18:43-20:11 

 

Texti: Rapp festi sig fljótt í sessi hér á landi og segja má að mikil breyting hafi orðið 

á senunni, sérstaklega eftir sigur XXX Rottweiler hundanna í Músíktilraunir árið 

2000. Fleiri hófu að semja texta sína á íslensku og urðu vinsældir rappsins gríðarlega 

miklar á árunum á eftir. Þó má segja að fljótt hafi komið ákveðin lægð og minna fór 

að bera á íslensku rappi þó margir hafi haldið áfram að semja. Árið 2015 kom þó ný 

bylgja þar sem fjöldinn allur af tónlistarmönnum hófu að gefa úr rapptónlist og flestir 

með efni sitt á íslensku. Í síðasta þættinum verður rapp á Íslandi nú til dags skoðað og 

litið á hver hugsanleg þróun tónlistarinnar verður. 20:12-20:51 

 

Heilt lag: Úlfur Úlfur – Tvær plánetur. 20:52-26:01 
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Þáttur 3 
 

Hljóðbrot: Úlfur Úlfur - Brennum allt. Fade out. 0:14 

 

Texti: Í fyrri þáttum hefur saga rapptónlistar verið skoðuð, hvar hún hófst, stóð fyrir 

og hvernig hún festi rætur hér á landi. Margir eru sammála að rappsveitin XXX 

Rottweiler hundarnir hafi breytt umhverfinu í rapptónlist hér á landi. Margir hófu að 

semja texta sína á íslensk en síðan kom ákveðin lægð í rapptónlist. Þetta breyttist þó 

gríðarlega árið 2015 þegar segja má að sprenging hafi komið í rappsenunni á Íslandi. Í 

þessum síðasta þætti verður þessi nýja bylgja skoðuð og hver hugsanleg þróun verður. 

Litið verður á þær breytingar sem orðið hafa frá þessari fyrri bylgju. Arnar Eggert 

Thoroddsen, tónlistarblaðamaður, telur að nýjir miðlar hafi hjálpað mikið til. 0:15-

0:55 

 

Arnar Eggert:  

Inn: Sko ef það er hægt að tala um sprengjur og byltingar, þá sér maður... 

Út:...eins og hafaldan, fer upp og niður og allskonar þættir sem stýra því. 0:56-2:02 

 

Texti: Halldór Halldórsson, einnig þekktur sem Dóri DNA, vinnur að 

sjónvarpsþáttum um rapptónlist á Íslandi í dag. 2:03-2:10 

 

Halldór: 

Inn: Þessu er gjarnan skipt í fjögur tímabil... 

Út: ...þar sem þeir geta gert allt. Það er það sem er líka svo ógeðslega skemmtilegt í 

þessu. 2:11-4:03 

 

Texti: Ég ræddi við tónlistarmennina Loga Pedro og Unnstein Manuel Stefánssyni 

um hvað þeir telja ástæðu vinsældar rapptónlistar nú til dags. 4:04-4:11 

 

Logi:  

Inn: Það kemur kannski mörgum á óvart... 

Út:...dregur mikil áhrif frá popptónlist. 
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Unnsteinn: Þetta er ekki jafn mikið jaðar. 

Logi:  

Inn: Já, ekki jafn mikið jaðar og þetta var... 

Út: ...af hverju fólk er allt í einu að taka eftir rapptónlist. 

 

Unnsteinn:  

Inn: Líka bara lang... 

Út: ...það er hip hop tónlista eða r’n’b. 4:12-5:19 

 

Árni:  

Inn: Það koma svona bylgjur í öllu... 

Út: ...þangað til þeir koma fram með sína sýn. 5:20-5:39 

 

Texti: Þetta hafi Árni Matthíasson, blaðamaður sem hefur setið í dómnefnd 

Músíktilrauna, að segja um lægðina sem kom í rappi á árunum eftir sigur XXX 

Rottweiler hundanna í Músíktilraunum árið 2000 og þá nýju bylgju sem við sjáum í 

tónlistinni núna. Arnar Freyr Frostason og Helgi Sæmundur Kaldalón Guðmundsson 

eru meðlimir rappsveitarinnar Úlfur Úlfur. 5:39-5:59 

 

Arnar Freyr:  

Inn: Það varð náttúrlega alveg ótrúlega bylgja... 

Út: ...íslensku göturnar.  

 

Helgi:  

Inn: Svo er það rosalega mikil... 

Út: ...mainstream, eða á yfirborðinu. 

 

Arnar Freyr:  

Inn: Já, þetta er alveg rétt... 

Út: ...eru bara ótrúlega ástríðufullir tónlistarmenn. 

 

Arnar Freyr: 

Inn: Það er svo mikið formleysi... 

Út: ...fastmóta neitt. 6:00-9:07 
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Hljóðbrot: Úlfur Úlfur – 100.000 9:08-9:24 

 

Helgi:  

Inn: Þetta hefur alltaf verið jaðartónlist... 

Út: hvað ertu að þykjast vera. 

 

Arnar Freyr:  

Inn: Og alveg lengi lengi... 

Út: hvert er markmiðið. 

 

Helgi:  

Inn: Og fólk lítur... 

Út: ...sem einhverja pjakka 

 

Arnar Freyr: 

Inn: Hún líka hefur verið þannig... 

Út: ...þetta hefur bara alltaf verið þannig. 

 

Arnar Freyr:  

Inn: En ég bara verð að gefa... 

Út: ...ef hann getur gert þetta, þá hlýt ég að geta gert þetta. Því það er kvetjandi að 

vera að horfa á einhvern annan vera að gera þetta. 9:25-10:58 

 

Hljóðbrot: Blaz Roca – Landráð. 10:59-11:13 

 

Texti: Erpur Eyvindarsson,  meðlimur í XXX Rottweiler hundunum sem hefur einnig 

gefið út tónlist sem rapparinn Blaz Roca, segist hafa tekið eftir lægð í rapptónlist. 

11:14-11:22 

 

Erpur:  

Inn: Það er alltaf rosalega gaman... 

Út: ...gera nákvæmlega það sem þeim sýnist, sem er rosalega gaman. 11:23-12:57 
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Texti: Líkt og Erpur segir er gríðarlega fjölbreytt rappsena hér á landi og miklar 

breytingar hafa orðið á henni. Óneitanlega er þó ein stærsta breytingin að farið er að 

bera á fleiri kvenkyns röppurum. 12:58-13:08 

Erpur:  

Inn: Þú veist núna, sem betur fer... 

Út: ...það er líka rosalega hollt. 13:09-13:50 

 

Arnar Eggert:  

Inn: Ákveðnum tónlistarstefnum fylgir... 

Út: ...sama gagnrýnin og pönkið fékk á sínum tíma. 14:51-14:17 

 

Hljóðbrot: Reykjavíkurdætur – Reykjavíkurdætur 14:18-14:39 

 

Texti: Rappsveitin Reykjavíkurdætur, sem Arnar Eggert Thoroddsen nefndi hér á 

undan, er skipuð hópi kvenna og hefur vakið mikla athygli. Vigdís Ósk Howser 

Harðardóttir er meðlimur sveitarinnar talar um viðbrögð senunnar og samfélagsins við 

sveitinni. 14:40-14:55 

 

Vigdís:  

Inn: Það þurfti pláss fyrir konur... 

Út: ...þetta er rosa fjölbreytt sko. 14:56-16:37 

 

Texti: Tónlistarmennirnir Logi Pedro og Unnsteinn Manuel eru sammála því að mikil 

breyting hefur orðið með tilkomu Reykjavíkurdætra. 16:38-16:44 

 

Logi:  

Inn: Það er alveg óumdeilanlegt... 

Út: ...verða mikil, og munu verða mikil. 

 

Unnsteinn:  

Inn: Og ekki síður... 

Út: ...er ekki eitthvað sem við höfum þurft að reka okkur á. 
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Logi:  

Inn: Eins og í gegnum tíðina... 

Út: ...hafa alltaf verið kvenrapparar. 

Unnsteinn:  

Inn: Þetta er bara ekkert sérstaklega welcoming... 

Út: ...uppá hillu í g-streng í videoinu. 

 

Logi:  

Inn: Já, ég er ekkert viss um... 

Út: ...ekki viss um að staðan þar sé eitthvað mikið öðrivísi en fyrir tíu árum. 16:45-

17:36 

 

Texti: Óneitanlega er rapptónlist ein sú mest áberandi og fjölbreyttasta í íslensku 

tónlistarlífi í dag. Senan náði líka ákveðnum hæðum í kringum árið 2000 en stuttu 

eftir fór að bera minna á henni. Hver er þá hugsanleg þróun tónlistarstefnunnar núna? 

17:37-17:51 

 

Árni:  

Inn: Það koma svona bylgjur í öllu... 

Út: ...þá verður engin harmonikkutónlist á elliheimilum. 17:52-18:33 

 

Hljóðbrot: Emmsjé Gauti-Strákarnir 18:34-19:02 

 

Texti: Þetta hefur Árni Matthíasson að segja um þróun stefnunnar. Arnar Eggert 

Thoroddsen telur einnig að rappið muni eldast með fólki. 19:03-19:10 

 

Arnar Eggert:  

Inn: Það er svo fyndið með dægurtónlist... 

Út: ...ekkert undanþegið því að eldast með fólki.  

 

Texti: En hver er þá framtíð tónlistarinnar?  

 

Arnar Eggert:  

Inn: Það er nú alveg búið að mæla það... 
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Út: ...erfitt að spá í framtíðina. 19:11-21:03  

Texti: En hvað segja tónlistarmennirnir sjálfir um framhaldið, Arnar og Helgi, 

meðlimir í  sveitinni Úlfur Úlfur, hafa þetta að segja. 21:04-21:10 

 

Helgi:  

Inn: Það eru allir spenntir.. 

Út: ...ómótuð stefna, ung.  

 

Arnar Freyr:  

Inn: Einmitt, framtíð hennar er bara... 

Út: ...fer höggbylgja um landið svona eins og þegar platan hans Gísla kom út. 21:11-

22:20 

 

Hljóðbrot- Gísli Pálmi – Draumalandið 22:21-23:07 

 

Arnar Freyr: 

Inn: Það er kynslóð að koma á eftir okkur... 

Út: ...ég bara get ekki beðið eftir framhaldinu. 23:08-23:16 

 

Texti: Líkt og kom fram í þættinum er íslenska rappsenan gríðarlega fjölbreytt og 

mikið að gerast. Rapptónlist er fremur ung tónlistarstefna og í þáttunum hefur verið 

farið yfir sögu hennar, hvar hún byrjaði og hvernig hún hefur þróast og breyst. 

Óneitanlega eru margir spenntir að sjá hvert framhaldið verður í senunni. 23:27-23:44 

 

Heilt lag: Reykjavíkurdætur – Ógeðsleg. 23:45-30:50 
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7. Dagbók lokaverkefnis 
 
18.-24. janúar  

Hugmyndin var komin að verkefninu í mánuðunum á undan. Fyrsti fundur með 

leiðbeinanda var 20. janúar þar sem fyrstu skref voru ákveðin. Fjöldi þátta og 

hugmynd að innihaldi hvers þátts fyrir sig var rædd.  

 

25.-31. janúar 

Vikan var notuð í að kynna mér efnið og skoða þær upplýsingar um sögu rapptónlistar 

sem til voru. Hugmynd að uppsetningu að greinagerðinni sett upp. 

 

1.-7. febrúar 

Vikan var notuð í að skoða uppsetningu á útvarpsþáttum og setja upp uppkast að því 

hvernig þættirnir ættu að vera settir upp. 

 

8.-14. febrúar 

Fundur með leiðbeinanda og yfirmanneskju Blaða- og fréttamennsku. Uppsetning 

greinagerðar rædd, hvernig klipping færi fram, skil á verkefninu og fleiri spurningar 

ræddar.  

 

15.-21. febrúar 

Rannsóknarplan sent til leiðbeinanda og rannsóknarspurningar settar fram. 

Uppsetning þátta ákveðin enn frekar. 

 

22.-28. febrúar 

Fundur með leiðbeinanda þar sem kennsla var á upptökutækið. Undirbúningur fyrir 

viðtöl hófst og spurningar settar upp. 

 

29. febrúar-6. mars 

Fyrsta viðtal við Arnar Eggert tekið upp og unnið. Næstu viðtöl skipulögð. 
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7.-13. mars 

Viðtöl féllu niður svo vikan var notuð í að vinna greinagerðina. 

 

14.-20. mars 

Viðtöl við Árna Matthíasson, Erp Eyvindarson, Helga Sæmund Guðmundsson og 

Arnar Frey Frostason tekin upp og unnin. Fyrsti þáttur klipptur og handrit að 

þættinum unnið. Upprifjun á Hindenburg klippiforritinu.  

 

21.-27. mars 

Handriti fyrir fyrsta þátt skilað til leiðbeinanda. Fyrsti stúdíótími þar sem fyrsti þáttur 

var unninn með tæknimanni á RÚV. Viðtal við Unnstein Manuel og Loga Pedro 

Stefánssyni. Þáttur tvö unninn. 

 

28. mars- 3.apríl 

Handrit að þætti tvö skilað til leiðbeinanda. Stúdíótími á RÚV þar sem þáttur tvö var 

unninn. Viðtal við Vigdísi Ósk Howser Harðardóttur tekið. Þáttur þrjú unninn. 

 

4.-10. apríl 

Þáttur þrjú unninn og handrit að honum. Stúdíótími á RÚV þar sem þættir eitt og tvö 

voru kláraðir. Handrit að þætti þrjú sent til leiðbeinanda. 

 

11.-17. apríl 

Síðasti þáttur unninn á RÚV og þáttunum þremur skilað til leiðbeinanda. 

 

18.-24. apríl 

Hitti leiðbeinanda og ræddum greinagerð og þættina. Greinagerð skilað til 

leiðbeinanda. 

 

25. apríl-1. maí 

Greinagerð löguð til og gerð tilbúin til prentunar. Þættir sóttir á RÚV og settir á 

minniskubb. 

	  


