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Útdráttur 

 
Í þessari ritgerð verður ráðist í það að greina rapptexta frá mismunandi tímabilum í sögu 

hip hops og félagsaðstæður skoðaðar bæði frá heimildarmönnum og áhrifafólki innan 

menningarinnar, en einnig utan hennar. Notast verður við heimildir bæði frá fíkniefnadeild 

bandarísku lögreglunnar og tónlistarmönnunum sjálfum sem stæra sig af sölu og neyslu 

eiturlyfja. Á upphafsárum hip hops voru fáar vísanir í eiturlyfjanotkun í textunum, neyslan 

var iðulega litin hornauga og jafnvel fordæmd í textum sem oft höfðu mikið fordæmisgildi. 

Seinna birtist dópið sem söluvara, stöðutákn og tól til þess að komast út úr 

fátækrahverfunum, eða að minnsta kosti til þess að eiga salt í grautinn. Í dag má segja að 

vinsælustu rapparar heims keppist við að upphefja eigin neyslu og stæra sig af 

fíkniefnaviðskiptum.  Markaðsvægi tónlistarstefnunnar er orðið svo mikið að sumir 

rapparar auglýsa jafnvel lyfseðilsskyld lyf með óbeinum hætti og hvetja til neyslu þeirra. 
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Inngangur  

 

Þegar ég rifja upp æsku mína er eitt tímabil sem er mér sérstaklega minnisstætt. Á 

aldrinum 4 til 8 ára átti ég heima á götu sem heitir Georges Creek Drive1 í Columbus, 

Ohio. Í hverfinu mínu var ekkert gras heldur bara drulla. Á sumrin fékk ég frítt að borða í 

félagsheimili hverfisins í boði ameríska ríkisins og eini maðurinn í hverfinu sem var hvítari 

en ég var pabbi minn sem á þeim árum var eldrauðhærður. Við fórum í kirkju alla 

sunnudaga, mánudaga, þriðjudaga, miðvikudaga, fimmtudaga og föstudaga vegna þess að 

skólinn var staðsettur í kirkjunni. Um jólin fékk mamma skartgripi frá pabba, þá sömu og 

hann hafði gefið henni á jólunum í Gerðhömrum nokkrum árum áður. Við krakkarnir 

biðum ekki eftir jólasveininum heldur manninum frá kirkjunni sem kom með jólagjafirnar, 

pakkarnir komu uppúr svörtum ruslapoka en ekki hefðbundnum rauðum sekk með hvítu 

kögri á barminum.  

 Krakkarnir í hverfinu voru úti allan liðlangan daginn á meðan foreldrarnir unnu 

allskyns láglaunastörf eða sátu hreinlega úti á palli, með risavaxnar sígarettur2 og drukku 

rosalega stóra bjóra úr brúnum glerflöskum3. Það var margt um manninn í hverfinu mínu, 

fólk af öllum stærðum og gerðum, en það var tvennt sem flestir virtust eiga sameiginlegt, 

við áttum ekkert sérlega mikið af peningum og við elskuðum hip hop tónlist. 

Eftir að hafa verið úti að leika allan liðlangann daginn, brjótandi ljósastaura, gramsandi í 

ruslinu og syndandi í klóakinu þegar ræsin stífluðust, þá var farið heim að horfa á MTV. 

Þar horfðum við á alla rapparana sýna hvað þeir höfðu mikið á milli handanna, talandi um 

að selja dóp og allskonar aðra hluti sem krakkar eiga ekki að hlusta á. Þetta þótti mér alltaf 

rosalega skemmtilegt og áhugavert fyrirbæri. 

 Þrátt fyrir ungan aldur, lítinn skilning á peningum og þeim félagslegu aðstæðum 

sem ég bjó við, þótti mér alltaf skrýtið að sjá nágranna okkar hinum megin við drullutúnið 

keyrandi um í glæsikerrum, alltaf í dýrum fötum og með kærustu sem skartaði 

demantseyrnalokkum. Nokkrum árum seinna fékk ég skýringu á þessu öllu saman. Þessi 

                                                
1 „Credio's Low Income Housing Database,“ 22. nóvember 2016, http://low-income-io.com/l/21775/George-
s-Creek. 
2 „Roll a Marijuana-Joint,“ Wikihow, 22. nóvember 2016, http://www.wikihow.com/Roll-a-Marijuana-Joint. 
3 „Malt liquor,“ Wikipedia, 22. nóvember, 2016, https://en.wikipedia.org/wiki/Malt_liquor. 
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maður heitir Cameron Ezike Giles, betur þekktur sem Cam’ron4 og var ein af stærstu 

stjörnum hip hop heimsins í kringum aldamótin. Í laginu „Get It In Ohio“ af plötunni 

Crime Pays lýsir hann dvölinni í hverfinu okkar svona:  

 
I’m the author for gangsters, tough guys 
Did the whole Ohio, but I started off a Buckeye 
Columbus to ‘Nati; them towns I raped ‘em 
Few clowns was hatin’, moved my pounds to Dayton 
And in Akron, my niggas they would throw things 
Not King James, these were coke kings.5 

 

Lausleg þýðing á ljóði Cam’rons er eitthvað á þessa leið: 

 
Ég er skáld glæpamannsins, harðjaxlanna. 
Ég sá um allt dóp í Ohio, en byrjaði í smásölu. 
Frá Columbus til Cincinnati, ég nauðgaði þessum smábæjum. 
Nokkrir trúðar vildu vesen svo ég færði kílóin mín til Dayton. 
Ég sá um Akron, enginn Lebron James en mínir menn þeir köstuðu kóki. 

 

Sögur af eiturlyfjum og neyslu þeirra er eitthvað sem hefur löngum verið hluti af hip hop 

tónlist. Í raun má varpa því fram að eiturlyf séu samtvinnuð bæði sögu og þróun hip hop 

tónlistar og eru þau jafnframt viðfangsefni í textum vinsælustu textahöfunda rappsins í 

gegnum tíðina. Þetta samtal er viðfangsefni þessarar ritgerðar. Til að varpa ljósi á þetta 

samband þarf að kanna upphaf þessarar menningar og félagslegan bakrunn hennar í 

sögulegu ljósi. Á eftirfarandi síðum verður ráðist í það að greina rapptexta frá mismunandi 

tímabilum í sögu hip hops og félagsaðstæður skoðaðar bæði frá heimildarmönnum og 

áhrifafólki innan menningarinnar, en einnig utan hennar. Notast verður við heimildir bæði 

frá fíkniefnadeild bandarísku lögreglunnar og tónlistarmönnunum sjálfum sem stæra sig af 

sölu og neyslu eiturlyfja. Á upphafsárum hip hops var fíkniefnaneysla iðulega litin 

hornauga og var hún fordæmd í textum sem oft höfðu mikið fordæmisgildi. Seinna birtist 

dópið sem söluvara og virðist hafa verið álitið sem tól til þess að komast út úr 

fátækrahverfunum, eða allavegana til þess að eiga salt í grautinn. Í dag má segja að 

vinsælustu rapparar heims keppist við að upphefja eigin neyslu og stæra sig af 

fíkniefnaviðskiptum. Markaðsvægi tónlistar-stefnunnar er orðið svo umfangsmikið að 

                                                
4 Nánari upplýsingar um Cam’ron má finna Wikipedia-síðu rapparans. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Cam'ron. 
5 Cam’ron, „Get it on Ohio,“ af plötunni Crime Pays, Asylum Records, 2009. 
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sumir rapparar auglýsa jafnvel lyfseðilsskyld lyf með óbeinum hætti og hvetja til 

ólöglegrar inntöku þeirra. 
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1.      Crack is Wack 

Upphafið 
Það má segja að hip hop hafi fæðst á fátæku heimili þar sem mikil óvissa ríkti, óvissa um 

atvinnu, óvissa um húsnæðismál og óvissa um sjálfsímynd. Um það leiti sem Richard 

Nixon, þáverandi forseti Bandaríkjanna, lýsti yfir formlegu stríði gegn eiturlyfjum6 árið 

1971 var hip hop að taka sín fyrstu skref. Hip hop ólst upp í hverfi sem segja má að hafi 

verið vitlausu megin við stríðslínuna. Þeir sem ólust upp í þessu umhverfi áttu langa og 

erfiða baráttu framundan. Eins og þetta er nú falleg myndlíking hér að ofan þá get ég 

ímyndað mér að þú spyrjir, kæri lesandi: „Hvaða heimili var þetta og í hvaða hverfi?“ 

Hip hop á rætur sínar að rekja til Bronx-hverfisins í New York-borg á  áttunda áratuginum. 

Á þessum tíma var borgin í ferlegri niðurnýslu og eins og eitt stórt grasserandi opið sár. 

Uppúr þessu samfélagssári vall hip hop menningin. Ungmenni komu saman í svokölluð 

götupartý (e. Block Party) þar sem ýmsir plötusnúðar snéru skífum og fóru í auknum mæli 

að afmarka og endurtaka ósungna hluta sálar- og fönklaga. Rappið sjálft byrjaði þannig að 

vinir plötusnúðana gripu í hljóðnemann til þess að kasta kveðjum á vini í salnum, og 

einfaldlega rífa kjaft. Í þessum teitum fæddist þetta menningarlega andsvar við bágum 

félagslegum aðstæðum þeirra og fékk heitið hip hop.7 

Árið 1983 var atvinnuleysi í Bandaríkjunum komið yfir 10 prósent8 sökum mikillar 

verðbólgu í landinu.9 Þessi þróun hélst í hendur við tíföldun á fjármagni10 sem bandaríska 

alríkislögreglan, FBI, fékk árið eftir til þess að berjast gegn eiturlyfjum og dreifingu þeirra. 

Ólögleg dreifing og sala eiturlyfja var vaxandi iðnaður og neyslan jókst sérstaklega í 

fátækum hverfum þar sem svartir voru í meirihluta. Eiturlyf voru orðin að lifibrauði fyrir 

margan manninn og þá sérstaklega unga svarta karlmenn. Í kringum 1980 kom meiri hluti 

kókaíns inn til Bandaríkjanna frá Bahamaeyjum. Offramleiðsla á kókaíni gerði það að 

                                                
6 „A Brief History of the Drug War,“ DrugPolicy.org, 16. nóvember 2016, 
http://www.drugpolicy.org/facts/new-solutions-drug-policy/brief-   history-drug-war-0. 
7 Darby Wheeler Hip Hop Evolution, (Banger Films, 2016), Sería 1, þáttur 1. 
8 Gregory Bresiger, „The Great Inflation Of The 1970s,“ Investopedia, 16. nóvember 2016,   
http://www.investopedia.com/articles/economics/09/1970s-great-inflation.asp.   
9 Thayer Watkins „The Recession of 1980-1982 in the U.S.,“ San Jose State University, 16. nóvember 2016, 
http://www.sjsu.edu/faculty/watkins/rec1980.htm. 
10 Michelle Alexander, „Abridged excerpt from The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of 
Colorblindness,“ 16. nóvember 2016, goo.gl/GkbhCO, bls. 4. 
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verkum að verðið lækkaði um allt að 80 prósent.11 Til þess að leysa þetta vandamál tóku 

eiturlyfjasalar upp á því að búa til „krakk“ (e. crack), eða reykjanlegt kókaín.  

 Sem fyrr segir varð Hip hop menningin og rappið til í fátækrahverfum New York-

borgar á áttunda áratugnum. Textarnir snérust þá aðalega um frjálst flæði „hibbí húbbí 

búbbí bibbí“ og „Hey Toni, þú lagðir ólöglega fyrir utan, færðu bílinn annars verður hann 

dreginn!“ Þannig segir Coke La Rock, sem talinn er vera einn sá fyrsti til að rífa í 

hljóðnemann, frá upphafi hip hopsins í heimildarþáttunum Hip-Hop Evolution. Hann 

minnist á það í sama viðtali að á sama tíma og hann var uppi á sviði að kasta kveðjum, þá 

var hann einnig að kasta út kannabis í miklu magni.12 Snemma á níunda áratugnum fóru 

þessi götuskáld í auknum mæli að fjalla um félagslegar aðstæður sínar og beina athygli 

sinni að eiturlyfjunum sem voru að verða æ meira áberandi í þeirra nánasta umhverfi.13 

Félagslega meðvituðu rapparanir (e. socially conscious rappers), skrifuðu um eiturlyfin og 

álitu þau eitt af mörgum vandamálum í samfélagi svartra – en þó ekki stærsta vandamálið. 

Þegar fjallað var um eiturlyf í rapptextum voru þau nánast undantekningarlaust fordæmd 

og litin hornauga. Að nota þau þótti vera veikleiki. New York rappsveitin Grandmaster 

Flash and the Furious Five fara vel yfir félagslegu aðstæður svartra í laginu „The Message“ 

frá árinu 1982. Þar tala þeir um vændi, glæpi sem umliggja hverfið, hve ágengur 

skattheimtumaðurinn er, um ofbeldi og eiturlyf.  

 
Broken glass everywhere 
People pissing on the stairs, you know they just don’t care 
I can’t take the smell, can’t take the noise 
Got no money to move out, i guess i got no choice 
Rats in the front room, roaches in the back 
Junkies in the alley with the baseball bat 
I trie to get away but i couldn’t get far 
‘Cause a man with a tow truck repossessed my car.14  

 
Söluvaran og stríðið gegn eiturlyfjum 
 

Atvinnuleysi var svo hátt á þessum tíma svo það reyndist mörgum erfitt að hafna 

eiturlyfjabransanum. Þetta var leið sem að margir ungir svartir menn völdu sökum þess að 

ekki margt annað var í boði. Framboð á krakki, sem er einskonar skyndibita útgáfa af 
                                                
11 „DEA history 1985 – 1990,“ DEA, 3. nóvember 2016, goo.gl/G9RXYO. 
12 Wheeler Hip Hop Evolution, Sería 1, Þáttur 1, 12:50-14:38. 
13 Wheeler, Hip Hop Evolution, Sería 1, Þáttur 1, 38:53-39:40. 
14 Grandmaster Flash and the Furious Five, „The Message,“ af plötunni „The Message,“ (Sugar Hill Records, 
1982). 
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kókaíni, jókst umtalsvert um miðjan níunda áratuginn. Að reykja krakk er ein mest 

ávanabindandi leiðin til þess að neyta kókaíns og því urðu vinsældir hjá fíklum mjög 

miklar.15 Að starfa við sölu gaf mönnum möguleika á því að eignast álíka mikinn aur og 

rekstraðili	  skyndibitastaðar, hinn möguleikinn þeirra væri að vinna á einum slíkum. 

Ungir menn töldu því að krakksalan gæti hjálpað þeim að halda fjölskyldum sínum uppi.  

 Í laginu „Renegade“ sem Jay-Z gaf út árið 2001, fjallar hann um hvernig það var að 

vera ungur eiturlyfjasali á 9. áratugnum. Hann talar um föðurleysi, fátækt, hungur og 

mikilvægi þess að færa fjölskyldunni fjárhagslega hjálp frá unga aldri: 

  
My pops left me an orphan/  
My momma wasn’t home/  
Could not stress to me I wasn’t grown/  
Specially on nights I brought something home/  
To quiet the stomach rumblings/  
My demeanor 30 years my senior/  
My childhood didn’t mean much, only raisin’ green up.16 

 

Þau dæmi sem hér hafa verið nefnd eiga það sameiginlegt að horft er á eiturlyfjabransann 

utan frá eða frá sjónarhorni eiturlyfjasala. Á þessum tíma var ríkjandi viðhorf meðal 

rappara að eiturlyf væru fyrst og fremst söluvara. Lagið „White Lines“ með Melle Mel 

kom út árið 1984 og er eitt fyrsta hip hop lagið þar sem fjallað er á opinskáan hátt um 

eiturlyf, ekki frá sjónarhorni áhorfanda eins og aðrir höfðu áður gert, heldur frá sjónarhorni 

eiturlyfjaneytanda.  

 
A million magic crystals, painted pure and white 
A multi-million dollars almost overnight 
Twice as sweet as sugar 
Twice as bitter as salt 
And if you get hooked, baby 
It's nobody else's fault, so don't do it!17 

 

Listamaðurinn talar í fyrstu persónu um áhrif kókaíns og lýsir þeim með spennandi hætti 

og er ákveðinn glamúr-bragur yfir frásögn hans. En inni á milli þá heyrist hvíslað „don’t 

do it“	  –	  ekki	  gera	  það	  –	  og með því er listamaðurinn að hvetja ungt fólk til þess að halda 

sig frá eiturlyfjum. Þetta eru því mjög blönduð skilaboð, þar sem áttaviltur hlustandi gæti 

                                                
15 Á þessum árum kostaði gramm af 55 % götu kókaíni í kringum 100 dollara. Með komu krakksins gátu 
menn boðið uppá vöru sem var rúmlega 80 % hrein fyrir sama verð. Sjá: „DEA history 1985 – 1990“ 
16 Jay-Z, „Renegade,“ af plötunni The Blueprint (Roc-A-Fella Records, 2001). 
17 Melle Mel, „White Lines,“ af smáskífunni White Lines (Don’t Don’t Do It) (Sugar Hill Records, 1983). 
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átt erfitt með að átta sig á því hvort hann eigi að hlaupa útá götuhorn og kaupa sér gramm 

af kóki eða fara í meðferð eftir að hafa hlustað. 

 Rapparar sem ólust upp á 9. áratugnum töluðu oftar en ekki um sjálfa sig sem 

einskonar öldunga – original gangster eða „O.G.,“	  innan eiturlyfjaleiksins vegna þess að 

eiturlyfjabraskið var áberandi valkostur á atvinnumarkaðnum þegar þeir voru að alast upp. 

Undir lok áratugarins hafði hip hop breyst og var orðið mótað af götum sem voru flæðandi 

í krakkkögglum, ríkum og miskunnarlausum eiturlyfjabarónum, hertum aðgerðum lögreglu 

og fangelsisdómum sem voru lengri en Biblían. Í kringum 1995 var hlutfall einstaklinga á 

bakvið lás og slá í heiminum trúlega orðið hæst í Bandaríkjunum. Tölurnar fóru frá því að 

vera 130 af hverjum 100.000 einstaklingum árið 1980 upp í meira en 400 af hverjum 

100.000 um miðjan 10 áratuginn.18 Stórt hlutfall þeirra sem voru fangelsaðir á þessum tíma 

voru ungir svartir karlmenn sem höfðu lent vitlausu megin við línuna í hinu svokallaða 

stríði gegn fíkniefnum. Í skýrslu frá Tölfræðideild Bandaríska Dómsmálaráðuneytisins (e. 

Bureau of Justice Statistics) sem gefin var út árið 1995, kom í ljós að frá 1991 til 1995, 

voru 16% af þeim sem seldu eiturlyf voru svartir, en 49% af þeim sem voru handteknir 

fyrir eiturlyfjasölu voru svartir.19 John Ehrlichman, fyrrum ráðgjafi Richard Nixon 

bandaríkjaforseta, komst svo skemmtilega að orði í viðtali við bókahöfundinn Dan Baum 

árið 1994: 

 
The Nixon campaign in 1968 and the Nixon White House after that, had two enemies: The antiwar 

left and black people. You understand what im saying? We knew we couldn’t make it illegal to be 

either against war or black but by getting the public to associate the hippies with marijuana and the 

blacks with heroin, then criminalizing both heavily, we could disrupt those communities.20 

 

Í stuttu máli þá játar hann hreint út að stóra ástæðan fyrir stríðinu gegn eiturlyfjum og 

glæpum hafi verið til þess að fangelsa og kúga pólitíska andstæðinga ríkisins, og 

svertingja. Í næstu köflum ætla ég að skoða hvaða tónlist þeir ungu svörtu menn sem fylltu 

fangelsi Bandaríkjanna voru að hlusta á og hvernig hún þróaðist næstu áratugina.	  

                                                
18 „Trends in U.S. Corrections,“ The Sentencing Project, 2014, http://sentencingproject.org/wp-
content/uploads/2016/01/Trends-in-US-Corrections.pdf. 
19 „The Racial Disparity in U.S. Drug Arrests,“ Bureau of Justice Statistics, 1 October, 1995, síður 2 og 3, 
http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/rdusda.pdf. 
20 Dan Baum „Legalize It All,“ Harpers, April 2016, http://harpers.org/archive/2016/04/legalize-it-all/. 
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2.    Brotnar rúður allstaðar 

 
Now this is some shit that's from the days of wayback 
When niggas in Compton first started to jack 
When the bitches wouldn't give you no pussy if you wasn't sellin' drugs 
So many bitches in my neighborhood got mugged 
They always loved that shit. They want a nigga that's sellin' Ks 
But nowadays they workin' at Mickey D's 
But in the days of wayback - I couldn't be laid back 
Because I needed ends and I made that 
I get the nine from my nigga that he lend me and 
Start robbin' muthafuckas, just like cowboys and Indians.21 
 

Svo segir Dr. Dre í laginu „The Dayz Of Wayback“ frá árinu 1991, en undir lok níunda 

áratugarins fór að bera á nýrri undirtegund rapptónlistar sem hefur verið kölluð „gangsta 

rapp.“ Full af reiði og heift gagnvart yfirvaldi snýst gangsta rapp í grófum dráttum um ýkta 

karlmennsku, mikilmennskubrjálæði og ofbeldi, bæði gagnvart konum og körlum. Á sama 

tíma og fátæktin jókst sökum af-iðnvæðingar ( e. deindustrialization) og efnahagsstjórnar 

Ronald Reagans, varð hip hop-tónlist tæki fyrir valdalítil ungmenni fátækari hverfum 

landsins til að segja sína sögu.22 Chuck D úr rappgrúppunni Public Enemy kallaði rapp 

tónlistina til að mynda CNN fyrir svarta Bandaríkjamenn.23 Á þessum tíma snérist hins 

vegar allt um orðsporið, það að selja dóp og vera ofbeldisfullur var einhverskonar 

stöðutákn innan hip hop samfélagsins. Reiðir ungir svartir menn sem voru áreittir af 

lögreglunni einfaldlega sökum húðlitar fóru að missa þolinmæðina gagnvart yfirvaldinu.24 

Færa má rök fyrir að þetta séu allt afleiðingar félagslegra aðstæðna sem 

listamennirnir ólust upp við. Afbrotafræðingurinn James Messerschidt lýsir því á þá vegu 

að í gegnum aldirnar hafi ofbeldi verið bendlað við vald og karlmenn. Mörg ungmenni sjái 

þar afleiðandi tengingu á milli þessara þátta í eigin fjölskyldulífi. Þetta leiðir til þess ungir 

menn hugsi í orsakasamhengi milli hugtakanna karlmennsku, valds, árásargirni og ofbeldi 

– og finnist allir þessir þættir haldast í hendur og gera þá að mönnum, eða uppfylla þeirra 

upplifun af karlmennsku.25 

                                                
21 Dr. Dre, „The Dayz Of Wayback,“ af plötu N.W.A, Niggaz4Life (Rutless Records, 1991). 
22 Sarah Diamond, Rey Bermudez, Jean Schensul, „What’s the Rap About Ecstasy?,” Institute for 
Community Research, bls. 10. 
23 Alan Light, The vibe history of hip hop (New York, Vibe Ventures, 1999), bls. 91-93. 
24 Robin D.G. Kelley, Race Rebels, Kindle, Free Press, bls. 193. 
25 Jessie L. Krienert, „Masculinity and Crime: A Quantitative Exploration of Messerschmidt’s Hypothesis,“ 
Electronic Journal of Sociology, 2003. 
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 Ein fyrsta hljómsveitin til að njóta vinsælda með þessa nýju tegund rapps var 

N.W.A, en nafnið er skammstöfun á Niggaz with Attitude, sem á íslensku gæti útleggst 

sem Surtar með stæla. Einn stofnmeðlimur þeirrar hljómsveitar, Dr. Dre, gaf út plötu árið 

1994 sem ber nafnið „The Chronic,“ sem er með vinsælli og áhrifameiri hip hop plötum 

sem komu út á tíunda áratuginum.26 Dr. Dre, eða Andre Romelle Young eins og hann heitir 

réttu nafni er fæddur og uppalinn í Compton, í suðurhluta Los Angeles. Á þessum tíma var 

Compton með hættulegri borgum Bandaríkjanna.27 Á níunda áratuginum voru helstu 

glæpir borgarinnar smávægilegar vasaþjófnaðir og innbrot. Með aukinni krakkneyslu 

breyttist þetta verulega og ofbeldisglæpir urðu sífellt algengari.28 Helsta aukningin var 

meðal ungra karlmanna, þar sem hópar eiturlyfjasala börðust um yfirráðasvæði voru 

ungmenninn notuð sem vopn. Þrátt fyrir allt ofbeldið og fjárhagslegan óstöðugleika sem 

kunni að fylgja krakksölunni, var það oft á tíðum talið hagkvæmasti kosturinn fyrir 

ungmennin.29  

Félagsfræðilega kenningin „Broken Window Theory” sem lögð var fram af 

afbrotafræðingnum George Kelling og félagsvísindamanninum James Q. Wilson, snýst í 

grófum dráttum um það að óreiða leiði af sér glæpi og glæpir leiða af sér frekari óreiðu og 

glæpi í stigvaxandi mæli. Lögregluyfirvöld eigi semsagt ekki einungis að einbeita sér að 

alvarlegum glæpum eins og morðum, nauðgunum og mannránum heldur snúa sér að rót 

vandans: óreiðunni. Einfalt dæmi er notað um það hvernig óreiða getur orðið til í samfélagi 

þar sem yfirgefin hús, brotnar rúður og götur fullar af rusli búa til óreiðu og gerir það að 

verkum að samfélagsþegnar fjarlægjast ábyrgðartilfinningu fyrir umhverfi sínu og fyllast 

frekar hræðslu, sannfærð um að hverfið sitt sé hættulegt. Réttlætingar fíkniefnasalana um 

að reyna að „brjótast út úr gettóinu“ með krakksölu má sjá í þessu ljósi, þeir fæddust inn í 

bágar aðstæður og reyna með öllum mætti að sporna við þeim, en verða í raun aðeins til 

þess að hella olíu á eldinn. 

 Þrátt fyrir hugmyndir almennings um glæsilífið, seðlabúntin og glamúrinn sem 

fylgir því að selja krakk, þá leiddi rannsókn fræðimannanna Peter Reuter, Roben MacCoun 

og Patrick Murphy það í ljós að meðal krakksalinn á þessum tíma þénaði ekki nema 700 

dollara á mánuði, sem á þeim tíma var ekkert mikið hærra tímakaup en þeir launalægstu í 

                                                
26 Jeff Weiss, „Why The Cronic Is the Greatest Album in Rap History,“ LA WEEKLY, 19 nóvember 2012, 
http://www.laweekly.com/music/why-the-chronic-is-the-greatest-album-in-rap-history-2412049. 
27 Robin D.G. Kelley, Race Rebels, Kindle, Free Press, bls. 193 
28 Dr. Dre, „The Dayz Of Wayback,“ af plötu N.W.A, Niggaz4Life, Rutless Records, 1991. 
29 Robin D.G. Kelley, Race Rebels, bls. 192 – 193. 
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Kaliforníu fengu, eða í kringum 3,8 dollara miðað við 6 tíma vinnudag.30 Krakkið var 

röppurum mjög kunnugt enda krakkið nánast einskorðað við fátækrahverfi þar sem svartir 

voru í meiri hluta. Krakkið var hægt að markaðsetja í tiltölulega ódýrum og litlum 

skömmtum og átti eftir að taka yfir heilu samfélögin, þá helst svarta samfélagið enda var 

krakkið vandamál í fátækrahverfum á meðan að kókaín var úthverfavandamál.31  

Eiturlyfjasala hefur verið eitt helsta yrkisefnið hjá gangster röppurum alveg frá upphafi. 

Eitt af fyrstu lögum N.W.A, „Dope Man“ gefur óþvegna innsýn í líf í hverfi þar sem 

krakksala og neysla hefur tekið öll völd. Yfir öskrandi elektrónískan takt byrjar Ice Cube 

þriðja erindi lagsins á því að segja „If you smoke caine you a stupid motherfucker.“ Svo 

heldur hann áfram að lýsa miður glæstum ferli fíkils sem leiðist útí vændi og glæpi sökum 

fíknar.32  

 Það er þó ekki svo að ekki hafi verið rappað um neyslu vímuefna eða ólöglegra 

lyfja – en það er skýrt hvaða efni má nota og hver ekki. Í rannsókninni The Drug Slang In 

Hip Hop Project, sem tók saman rapplög frá 1988-2013 og skoðaði tíðni mismunandi 

eiturlyfja í textum skáldana má finna mjög áhugaverðar niðurstöður. Þar kemur í ljós að 

kannabis er vinsælasta eiturlyfið í textum rappara og er oftast talað um að nota kannabis 

frekar en að selja það.33 Á plötunni The Chronic er ýmist talað um að reykja marijúanahass, 

drekka 40oz bjóra, skjóta negra og selja krakk. Það mætti áætla að þeim finnist ekkert 

eðlilegra en að reykja marijuana og neyta áfengis þrátt fyrir að færa megi rök fyrir því að 

það sé ekki það hollasta fyrir mann. Þessir gangsterar virðast við fyrstu sýn fylgja nánast 

engum reglum.  En reglan virðist þó vera ein, sama hvað þú gerir ekki reykja krakk. Það er 

álitið í lagi að neyta kannabisefna og áfengis en krakkið var fyrst og fremst álitin söluvara, 

tæki til að komast út úr fátæktinni og volæðinu fyrir þá sem seldu, en bein leið til helvítis 

fyrir þá sem notuðu. Persóna dópsalans Majestic fer vel yfir þetta með lærisveinum sínum í 

bíómyndinni Get Rich Or Die Trying, en myndin sem er eftir rapparann 50 Cent, fjallar um 

uppvöxt rappara í hörðum heimi eiturlyfjasala. 

 
You see this shit? This gone get us outa the ghetto, but there are rules in the house. 

                                                
30 Peter H. Reuter, Robert J. MacCoun, Patrick Murphy, Allan Abrahamse og Barbara Simon, Money from 
Crime: A Study of the Economics of Drug Dealing in Washington, D.C., Santa Monica, CA, RAND 
Corporation, 1990, http://www.rand.org/pubs/reports/R3894.html. 
31 Marc Mauer, Newt Ginrich, „Viðtal við Marc Mauer og Newt Ginrich,“ The 13th, Netflix, 2016, 22:25-
22:40. 
32 N.W.A, „Dopeman,“ af plötunni Straight Outta Compton, Ruthless Records, 1988. 
33 „Drug Slang In Hip Hop,“ Projectknow, http://www.projectknow.com/discover/hip-hop-drug-mentions/ 
20. nóvember 2016. 
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Number 1 - Never leave this product in the house. 
Number 2 - Get your own crew. 
Number 3 - Gotta have discipline in your crew, gotta be tough. 
Number 4 - Don’t praise a nigga to much, otherwise he gone think you soft. 
Number 5 - Don’t show no love, love will get you killed 
You see this, its like a bitch. You fuck a bitch, you don’t let a bitch fuck you. If you a 
man, you don’t need nothing, no one to get you through.  
This bitch, this bitch will take your soul. Y’all niggas aint got no family, all you got is 
respect. Don’t you ever forget that.  
Number 6, Don’t EVER take the panties off this bitch.34 

 

Þar höfum við skýrar línur um að ekki eigi að fikta í krakki því að á endanum mun það 

sjúga úr þér sálina og gjörsamlega eyðileggja líf þitt.  

 

 

                                                
34 Jim Sheridan, Get Rich or Die Trying (BNA: Paramount Pictures, 2005), mínúta 28:30. 
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3.       Of mikið af því góða 

I can mingle with the stars and throw a party on Mars 
I am a prisoner, locked up behind Xanax bars 
I have just boarded a plane without a pilot 
And violets are blue, roses are red 
Saisies are yellow, the flowers are dead 
I wish I could give you this feelin’, I feel like buying 
And if my dealer don’t have no more, then (I feel like dying).35 
 

Tíðarandinn hafði heldur betur breyst eftir aldamótin. Hip hop var orðið meiri söluvara en 

nokkurn tímann fyrr og orðið ein vinsælasta tónlistarstefna í heiminum. Með því fylgdu 

nýjar áherslur. Kúnnahópurinn hafði mikið breyst og samkvæmt könnun Kaiser Family 

Foundations sem var gerð 2005 var hip hop orðinn vinsælasta tónlistarstefnan meðal ungra 

Bandaríkjamanna.36 Markaðurinn hafði opnast að miklu leiti með komu Eminem sem var 

einskonar hvítur stjúpsonur Dr. Dre og fleiri listamanna sem skutust beint uppá topp 

metsölulistanna. Það að vera rappari hætti að snúast alfarið um það að vera harður, selja 

dóp og skjóta fólk. Það má segja að rappið hafi farið frá því að þrífast úti á götuhorni í 

ákveðnum láglaunahverfum Bandaríkjana yfir í það að vera komið uppí sófa til fólks.  

 Á nýju árþúsundi fóru önnur og fjölbreyttari vímuefni en þau sem voru bundin við 

fátækrahverfin hins vegar að verða meira áberandi í textum rappara. Árið 2000 fóru 

rapparar að semja lög um alsælu af fullum krafti, jafnvel eins og þeir fengu borgað fyrir 

það, og árið 2001 voru tónlistarblaðamenn farnir að tala um alsælu sem uppáhalds eiturlyf 

rapparanna. Neysla alsælu, sem er einnig þekkt sem MDMA,37 og dreifing þess víðsvegar 

um heiminn hélst þétt í hendur við techno dansiböll sem spruttu upp í kringum 1980, sem 

kallast „Rave“. Þessi reif voru upprunalega viðburðir þar sem hvít ungmenni komu saman, 

kjömmsuðu á E-pillum og dönsuðu sólarhringum saman við teknótónlist án þess að borða 

eða fara heim að kyssa mömmu góða nótt, það var bara svo gaman. Um miðjan 10. 

áratuginn hafði reif kúltúrinn brotist útúr hlekkjum jaðarmenningar og blasti við á 

yfirborðinu. Það var um svipað leiti sem tilvitnanir í alsælu komu til sögunnar í rappi. 

Þegar hip hop var að aðlaga sig að amerísku poppmenningunni fóru menn að semja um 

nýjungar eins og alsælu. Vissulega höfðu þó tilvísanir í eiturlyfið birst áður. Fyrsta hip hop 
                                                
35 Lil Wayne, „I Feel Like Dying,“ af plötunni The Drought Is Over 2 (Cash Money, 2007). 
36 Roberts, Foehr, & Rideout, „Generation M: Media in the Lives of 8-18 Yr-olds,“ Kaiser Family. 
Foundation, 15. nóvember 2016, https://kaiserfamilyfoundation.files.wordpress.com/2013/01/8010.pdf. 
37 3,4-metýlendíoxýmetamfetamín sem einnig gengur undir nöfnunum Molly, XTC, Kúlur, Ellur, 
Ástarmolinn, Mömmuknús, Afakoss og sykurpúði. 



 

17 

grúppan til þess að vitna í alsælu voru ef til vill Beastie Boys, stofnaðir 1981 sem 

hardcore-pönkhljómsveit tóku upp meiri hip hop stefnu seinna meir. Þeir vitna til dæmis í 

alsælu í laginu sínu „Car Thief“ sem kom út á plötunni Pauls Boutique árið 1989. Þar er 

áhrifunum lýst þannig að lyfið hefði einhverskonar aðdráttarafl og fólk sæktist í áhrif þess. 

Beastie Boys voru hvítir gyðingar frá New York en meðal fyrstu svörtu rapparanna til þess 

að nefna alsælu á nafn í vinsælum lögum voru The Roots, E40, Notorious BIG og Jay-Z.38 

 Amy Linden, blaðakona hjá Honey Magazine, sagði árið 2002 að þegar rapparar 

tala, þá hlusta aðdáendur þeirra og herma eftir. Svo benti hún á dæmi þess efnis, líkt og 

þegar Snoop Dogg fór að semja um gin og tónik, þá urðu kokteilar vinsælli í hip hop 

partímenningu. Þetta sést líka á því að þegar rapparar á borð við P. Diddy, LL Cool J og 

Busta Rhymes hafa veitt áfengistegundum á borð við Cristal, Hennessy og Courvoisier 

athygli þá sést það á sölutölum þessara tegunda. Það sem Linden segir um alsælu í þessu 

samhengi er svolítið áhugavert líka: 

 
What is new is that Ecstasy, once an almost exclusive plaything of white subcultures, is being 

increasingly embraced by young African Americans. And heading up the X appreciation society are 

chart-topping platinum artists who have found in the drug a new lyrical obsession and de facto 

status symbol.39  

Hún skoðar hvernig auglýsendur sterkra áfengistegunda reyna að gera vörur sínar áberandi 

í textum og tónlistarmyndböndum og bar saman við hvernig eiturlyf birtast. Hún bendir á 

það staðreynd að þegar tónlistarmenn tala um eiturlyf, þá hefur það vissulega áhrif á 

hlustandann. 

  Árið 2000 var ungt hvítt fólk helstu kaupendur hip hop tónlistar í Bandaríkjunum, 

eða um 70% var keypt af þeim þjóðfélagshóp og rapp-tónlist tók framm úr sveitatónlist í 

sölu.40 Fjármögnun frá stórfyrirtækjum (corporate financing, finna betra orð)Fjármögnun 

stórfyrirtækja ýtti ekki aðeins undir inngöngu rappsins inní meginstrauminn og á 

vinsældalista heldur varð til ný skilgreining á markaðsvægi tónlistar. Stórfyrirtæki fóru að 

nota rapp tónlist í auknum mæli til þess að auglýsa hina ýmsu hluti á borð við fatamerki, 

farsíma og sterkt áfengi. Þetta hafði þó sést í gegnum tíðina og er oft talað um að hip hop 

ofurbandið RUN DMC (oft kallaðir Bítlar hip hopsins) hafi nelgt fyrsta samningin af þessu 

                                                
38 „What’s the Rap About Ecstasy?,” bls. 282. 
39 Amy Linden, „How high,” Honey Magazine, Maí, 2002, bls. 97-99. 
40 „Music Industry Statistics,” Playlist Research, 2002, http://www.playlistresearch.com/data/riaa-2002.htm. 
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tagi árið 1986 með lagi sínu „My Adidas“. Í viðtali sem Adidas Group tóku við Darryl 

McDaniels meðlim sveitarinnar í tilefni af 25 ára afmæli lagsins segir hann viðhorf 

almennings gagnvart hip hop tónlist oft vera neikvæða. Fáir töldu hip hop vera komið til að 

vera og að samningurinn og sambandið sem RUN DMC þróuðu við Adidas hafi gefið 

tónlistarstefnunni meira vægi.41 Í ritgerð sinni um svokallað vörupot (e. product 

placement) í hip hop tónlist veltir Monae A. Davis því fyrir sér hve skrýtið það er að í hip 

hop kúltur sem á uppruna sinn að rekja í götumenningu þar sem orðsporið var allt hafa 

flestar stærstu stjörnur nútímans algjörlega snúið baki sínu við upprunanum og hafa skipt 

út áherslum forfeðranna fyrir hugarfar efnishyggjunnar sem tilbiður tískuvörur og 

peninga.42 Það má svosem deila um það hvort forfeðurnir hafi ekki líka verið uppteknir af 

efnishyggjunni en rétt er það hjá henni að áherslurnar höfðu vissulega breyst. Nóg um það 

í bili, nú skulum við snúa okkur aftur að eiturlyfjunum. 

Það voru ekki aðeins vörur frá þekktum tískufyrirtækjum sem fóru að skjóta upp 

kollinum í rapptextum heldur einnig vörur frá ýmsum lyfjaframleiðendum. Samkvæmt 

rannsókninni The Drug Slang In Hip Hop Project sem var gerð árið 2013 kom í ljós að 

lyfseðilsskyld lyf tóku stífa uppsveiflu árið 2007. Lyfseðilsskyld lyf komu varla fyrir í 

textum fyrir árið 2000 en það voru Morfín og Oxýkódon (bæði verkjalyf sem notuð eru til 

að hjálpa sjúklingum í miklum sársauka), algengust í textum rappara á þeim tíma. Uppúr 

2007 varð flóran önnur og lyf á borð við Adderall,43 Valium, Percocet og Xanax urðu 

sívinsælli í rapp lögum.44 Einn afkastamesti rappari þessa áratugs var enginn annars en hin 

útúrflúraði og útúrdópaði Lil Wayne. Í laginu sínu „I feel like dying“ sem kom út árið 2007 

segir Lil Wayne, einn allra vinsælasti rappari áratugarins, frá því að hann sé svo sáttur með 

vímuna sem hann kominn er í, svo sáttur er hann að hann vildi að öllum gæti liðið svona 

vel. Hér talar hann um Xanax eða Alprazolam, lyfseðilskyld kvíðalyf sem virðast ekki hafa 

jafn falleg frákvarfseinkenni. Hér fer hann frá því að halda kokteilboð á Mars yfir í það að 

vilja fremja sjálfsmorð og allt þetta á sér stað á 7 línum á blaði.45 Eins og má lesa í 

textanum í upphafi kaflans, þá er hann djúpt sokkinn í kviksyndi eiturleðjunnar á þessum 

                                                
41 „Exclusive interview: insights from Run DMC,” Adidas Group Website, 29. nóvember 2011, 
http://blog.adidas-group.com/2011/11/exclusive-interview-insights-from-run-dmc/. 
42 Monae A. Davis, „Hip-hop and product placement: The struggle to “keep it real”,” Rutgers.edu, 12. 
Desember 2011, http://dialogues.rutgers.edu/all-journals/volume-5/38-hip-hop-and-product-placement-the-
struggleto-keep-it-real/file. 
43 Húsmæðraspítt eða Mothers Little helper eins og það er kallað í þessari grein:  
http://www.wellcorps.com/files/MothersLittleHelper.pdf, sótt 13. Desember, 2016. 
44 „Drug Slang In Hip Hop.“ 
45 Lil Wayne, „I Feel Like Dying.“ 
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tíma. Þrátt fyrir það gaf Lil Wayne út 9 hljóðversplötur og 18 blandspólur (e. mix tape) á 

árunum 2000-201046, sem þykir nú vera gríðarlega afkastamikið fyrir tónlistarmann á 

einum áratug, hvað þá mann sem virðist ekki vakna án þess að kyngja lúku af verkjalyfjum 

sem almenningur hefur aldrei heyrt um. Árið 2007 gaf Lil Wayne út „mix tape“ sem heitir 

Da Drought 347 og töldu margir það vera hans besta mix tape fram að því. Dómarnir voru 

ekki af verri kantinum og var spólan meðal annars valin besta blandspóla ársins 2007 af 

tónlistarsjónvarpsstöðinni MTV. Spólan var að miklu leiti byggð upp af endurgerðum (e. 

remix) af lögum. Eitt lag sem þótti standa uppúr ber nafnið „I Cant Feel my Face“48, og er 

endurgerð af samnefndu en óútgefnu lagi sem hann sjálfur gerði ásamt Juelz Santana árið 

áður. Titill lagana gefur til kynna að þeir félagar hafi komist í snertingu við sterkt kókaín í 

miklu magni og þarafleiðandi finna þeir hvorugir fyrir andliti sínu sökum deyfiáhrifa 

lyfsins. Í upprunalega laginu49 talar Lil Wayne meðal annars um áhrifin sem fellibylurinn 

Katrina hafði á New Orleans, heimaborg sína, og lýsir því í kjölfarið að á götum úti séu 

fíklar og volæðið algjört, svipað og New York á tímum krakkfaraldsins. Það má segja að 

aðstæður séu ekki ósvipaðar þeim sem Grandmaster Flash and the Furious Five lýsa í 

laginu sínu „The Message“ tveimur og hálfum áratug áður. Munurinn er sá að Lil Wayne 

er orðinn óþæginlega líkur „the junky in the alley with the baseball bat“ vopnaður 

hríðskotabyssu í stað hafnaboltakylfunnar. Með sínum skilaboðum og textum er hann í 

raun orðinn hluti af þessu vandamáli sem fjallað er um í „The Message“, frekar en boðberi 

endurbóta. 

 Eitt alvinsælasta eitrið sem skaut upp kollinum af fullum krafti í rapptextum upp úr 

aldamótum var Purple Drank. Vísanir í eiturlyfið í rapptextum aukast mikið í kringum 

2000 og hefur sveiflan varla tekið dýfu síðan.50 Purple Drank er götunafnið yfir 

lyfseðlilsskylt hóstasaft sem inniheldur Kódein og Prómetazín. Þegar þú sullar skammti af 

hóstasaftinu út í gosdrykkinn Sprite og hrærir örlítið, þá ertu kominn með svalandi 

fjólubláa blöndu af Purple Drank. Það var Houston rapparinn og pródúserinn Dj Screw 

sem fær heiðurinn að því að gera drykkinn frægan upp úr 1990. Það sem hann og lærlingar 

hans, Big Moe og Pimp C eiga sameiginlegt fyrir utan ástina á hægum hip hop töktum sem 

eru sérstaklega hannaðir til þess að þess að leika eftir deyfandi Purple Drank vímunni, er 

                                                
46 „Lil Wayne albums discography,“ Wikipedia, 1. nóvember 2016, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Lil_Wayne_albums_discography. 
47 „Da Drought 3,“ Wikipedia, 14. Oktober 2016, https://en.wikipedia.org/wiki/Da_Drought_3. 
48 Lil Wayne, „I Cant Feel my Face,“ af plötunni Da Drought 3, Young Money, 2007. 
49 Lil Wayne, „I Cant Feel my Face,“ 2006. https://www.youtube.com/watch?v=rWroYuuvGYM. 
50 „Drug Slang In Hip Hop.“ 
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að þeir dóu allir úr of stórum skammti Kódeini.51 Í rannsókninni An addiction trend in the 

city of lean kom í ljós að ungmenni töldu almennt að rapp tónlist ýtti mikið undir neyslu á 

Purple Drank, rapparar eins og Big Moe og Three Six Mafia töluðu svo mikið um Purple 

Drank að það mætti halda að þeir væru að fá borgað fyrir það.52 

Rappgrúppan Three Six Mafia53 sem stofnuð var í Houstin í Texas af Dj Paul, Lord 

Infamous og Juicy J voru og eru enn þann dag í dag miklir aðdáendur fjólubláa seiðisins. 

Árið 2000 gáfu þeir ásamt félögum sínum þeim Pimp C og Bun B út lagið „Sippin’ on 

Some Syrup“.54 Þar fara þeir félagar heldur betur yfir málin á rúmlega fjórum mínútum. 

Juicy J sparar ekki stóru orðin í sínum kafla heldur tekst honum að troða ofan í sig alsælu, 

kókaíni, Purple Drank, svefnlyfjum og rúmlega 110 grömmum af kannabis á 40 sekúndum. 

Í viðtali við VladTv sem heldur úti viðtalsþáttum á Youtube, heldur Dj Paul því fram að 

Three Six Mafia hafi verið fyrsta rappgrúppan til þess að semja texta um notkun harðra 

eiturlyfja. Áður fyrr hafi jafnvel marijuanareykingar verið tabú í rapptextum en að þeir hafi 

opnað dyr þegar kom að því að rappa um sína eigin eiturlyfjanotkun. Af samtali DJ Paul og 

viðmælandans má skilja að þetta sé jákvæð þróun, enda þyrftu rapparar ekki lengur að vera 

feimnir við að segja frá sinni eigin eiturlyfjanotkun.55 En raunin er sú að rapp senan hefur í 

raun og veru ekki ennþá náð að loka þessum flóðgáttum sem opnuðust með þessu 

hugarfari. Eftir 2010 má segja að allur siðgæðisþröskuldur sem hip hop hafði í sambandi 

sínu við eiturlyf hafi brotnað.  

 
 
 
 

                                                
51 Melanie Hart, Laura E. Agnich, John Stogner, Bryan Lee Miller, „ Me and My Drank:’ Exploring the 
Relationship Between Musical Preferences and Purple Drank Experimentation,“  SpringerLink, birt í Mars, 
2013, http://link.springer.com/article/10.1007/s12103-013-9213-7. 
52 Peters, R. J., Kelder, S. H., Markham, C. M., Yacoubian, G. S., Peters, L. A., & Ellis, A. „Beliefs and 
social norms about codeine and promethazine hydrochloride cough syrup (CPHCS) onset and perceived 
addiction among Houstonian adolescents: An addiction trend in the city of lean”, Journal of Drug Education, 
2003, bls. 418-419. 
53 Nánari upplýsingar um Three 6 Mafia má finna á wikipedia-síðu hópsins, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Three_6_Mafia 
54 Three Six Mafia, „Sippin’ on Some Syrup,“ af plötunni When the Smoke Clears: Sixty, Sixty 1 (Loud, 
2000). 
55 „DJ Paul: We Almost Died While Making "Sippin' On Some Syrup"”, Youtube, 8. April 2015,  
https://www.youtube.com/watch?v=1atsfqbsLdY. 
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Lokaorð 

 

Ljóst er að hip hop í dag er ekki það sama og það var í upphafi. Hip hop hefur frá upphafi 

haft tengsl við eiturlyf, samtvinnuð bæði sögu og þróun hip hop tónlistar hafa eiturlyf 

komið víða fram í textum vinsælustu textahöfunda rappsins með mismunandi hætti. Þetta 

samtal eiturlyfja og hip hop menningar í gegnum árin var viðfangsefni þessarar ritgerðar. 

Til þess að varpa ljósi á þetta samband gerði ég mitt besta að kanna uppruna þessarar 

menningar og félagslegan bakgrunn hennar, en hip hop varð til í fátækum hverfum svartra 

bandaríkjamanna. 

Rapptextar frá mismunandi tímabilum hafa verið greindir auk þess sem 

félagsaðstæður voru skoðaðar frá heimildarmönnum og áhrifafólki innan menningarinnar. 

Ég hef gluggað í skjöl frá fíkniefnadeild Bandarísku alríkislögreglunnar til þess að fá 

sjónarhornið „utan frá“, en á sama tíma skoðað texta frá tónlistarmönnum sem monta sig af 

sölu og neyslu eiturlyfja árum saman. Á upphafsárum hip hops var fíkniefnaneysla iðulega 

litin hornauga og var hún fordæmd í textum sem oft höfðu mikið fordæmisgildi. Seinna 

birtist dópið sem söluvara og virðist hafa verið álitið sem tól til þess að komast út úr 

fátækrahverfunum, eða allavegana til þess að eiga salt í grautinn.  

Í dag þegar kannabis er innbyrt í vökvaformi í gegnum rafsígarettur sem hlaðnar eru með 

USB og rapparar virðast engan áhuga hafa á því að búa til og selja sitt eigið dóp, heldur 

kjósa þeir að semja texta til þess að auglýsa og upphefja kvíðalyf fyrir lyfjarisana og ganga 

þeir jafnvel svo langt að ganga í bolum merktum íslenska lyfjafyrirtækinu Actavis, má svo 

sannarlega segja að hip hop menningin hafi fjarlægst rót sína mjög mikið. Það má færa rök 

fyrir því að þetta sé eðlileg þróun og að menning þurfi að breytast til þess a lifa af, en í 

þessu tilfellu er þetta hættuleg þróun. Hip hop byrjaði sem jaðarmenning, en er í dag komin 

upp á yfirborðið og hefur aðlagað sig kapitalísku hagkerfi með tilheyrandi vörupoti og 

auknu markaðsvægi. Bent hefur verið á að rapptextar sinni mikilvægu hlutverki í orðræðu 

og hugarheimi þess sem á þá hlýða og frægir rapparar eru áhrifavaldar meðal ungs fólks. 

Menn hafa lengi talað um að hip hop menningin sé dauð. Ég er ekki endilega sammála því, 

heldur lít ég á það sem svo að hip hop sé við það að taka inn of stóran skammt og hefði 

gott af því að kíkja í meðferð. 
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