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Ritgerð þessi er 6 eininga lokaritgerð til BA-prófs í Tónsmíðum. 
Óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi höfundar. 



 

Útdráttur 

Ritgerð þessari er ætlað að kanna þá möguleika sem íslensk rapptónlist gæti haft á 

erlendum markaði. Íslenska rappið er ein stærsta menningarhreyfing í íslenskri tónlist 

okkar tíma og minnir um margt á nýbylgjunna á 9. áratugnum, því er áhugavert að skoða 

allar mögulegar leiðir sem þessi mikilvæga sena gæti farið í náinni framtíð. 

Þar sem heimildir eru af skornum skammti tengt rannsókn sem þessari þá munu 

upplýsingar koma að stórum hluta til frá viðtölum við listamenn og mikilvæga aðila í 

tónlistariðnaði Íslands, einnig er sagan skoðuð til samanburðar á líðandi atburðum og kafað 

er ofan í tónlistina á rökfræðilegan hátt til að byggja upp sýn á hvaða eiginleikar 

tónlistarinnar og senunnar sjálfrar gætu gefið tækifæri og ástæðu til útflutnings á erlendan 

markað sem og hvaða eiginleikar gætu verið áskorun og hindrun. 

Helstu niðurstöður eru þær að valmöguleikar fyrir íslenskt hip hop á erlendum markaði eru 

fleiri en í fyrstu mætti ætla en eru þeir bundnir við mismunandi lönd, tungumál og áhuga 

listamannana sjálfra. Íslenska tungan skapar bæði tækifæri og hindranir og nóg er einnig að 

gera nú þegar á íslenskum markaði að svo stöddu, það getur þó breyst því líftími sena er 

ekki svo langur og þegar tónlistarstefnur tvístrast þá fara leiðir til árangurs að verða 

fjölbreyttari og með víðari sjóndeildarhring. 
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Inngangur  

Á seinustu áratugum hefur Ísland öðlast sérstöðu á erlendum tónlistarmarkaði, fólk hvaðanæva að 

úr heiminum undrar sig á þeim gríðarlega sköpunarkrafti sprettur fram á þessari litlu eyju í 

Atlantshafinu. 

Einn af ráðandi þáttum í ímynd landsins síðan á 9. áratugnum hefur verið sérstaða sem 

tengd hefur verið listamönnum eins og Björk, Sigur Rós, Of Monsters & Men og fleirum. Flestir 

af þeim íslensku listamönnum sem heillað hafa heimsbyggðina á seinustu áratugum hafa nýtt sér 

Ísland sem vörumerki á einn eða annan hátt; er þá vörumerkið Ísland ýmist sett inn í tónlistina, 

innlimað í ímyndina eða bæði. Þessi notkun hefur orðið til þess að margir kjósa að fella saman 

náttúru landsins og tónlistina í eitt.1 En í hverju er þessi íslenska sérstaða fólgin í raun? 

Sigtryggur Balldursson, stjórnandi Iceland Music Export og fyrrum trommari Sugarcubes og Þeyr 

svarar þessari spurningu með eftirfarandi hætti: 

 

Þegar fólk spyr mig út í það hvað þetta íslenska „sound” er og hver þessi sérstaða íslands 
sé fram yfir aðrar þjóðir þá hef ég mjög einfalt svar: Það er ekkert „sound” eða sérstaða, 
það er bara „attitude". Það sem ég meina með því að það er hálfgerð hylling sem fylgir 
ímynd landsins sem litar skoðanir fólks en það sem heyrist í músíkinni sjálfri er þetta 
opna viðhorf til tónlistarinnar sem viðgengst á Íslandi þar sem að blöndun mismunandi 
menningarhópa og stefna er svo sjálfsögð og sérstaðan á svo auðvelt með að verða til.2 

 

Þrátt fyrir að ímynd íslenskrar tónlistar sem er tengd landinu sjálfu sterkum böndum þá er 

menningarheimur Íslands hvað sem öðru líður opinn og sú staðreynd kveikjan að 

aðalumfjöllunarefni þessarar ritgerðar. Á Íslandi er mun fjölbreyttari hópur tónlistarmanna en 

upptalningin hér að framan gaf tilefni til að ætla og nýir straumar og stefnur taka við af því sem 

áður var. Höfundur þessarar ritgerðar er í þeirri stöðu að hafa rætur í mismunandi 

menningarheimum íslenskrar tónlistar með nám að baki í jazzgítarleik við FÍH og tónsmíðum við 

Listaháskóla Íslands. Að auki býr hann að reynslu innan rokk, popp og hip hop senunnar sem 

falist hefur að miklu leyti í hljóðfæraleik hjá listamönnunum Axel Flóvent, Agent Fresco, 

Lockerbie, Einarindra, Úlfur Úlfur og fleirum ásamt því að vinna við útsetningar og 

upptökustjórn og halda úti eigin tónlistarverkefni undir listamannanafninu Ceasetone.  

                                                
1 Kristján Már Gunnarsson: Að slá í gegn „Græða íslenskir tónlistarmenn á því að segjast vera frá Íslandi?” (Júní 2016) 
https://skemman.is/bitstream/1946/24086/3/A%C3%B0%2bsl%C3%A1%2b%C3%AD%2bgegn.pdf 
2  Sigtryggur Baldursson (Framvkæmdarstjóri ÚTÓN), viðtal við greinarhöfund (október 2017) 
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Þessi víðtæka reynsla af tónlistarheiminum gefur nokkuð víðfeðma yfirsýn yfir atburði og þróun 

íslenskrar tónlistar á undanförnum áratug eða svo. Staða höfundar í tónlistarheiminum vakti 

áhuga höfundar á efni þessarar ritgerðar. 

Á ritunartíma þessarar rannsóknar hafa miklar breytingar átt sér stað í íslensku tónlistarlífi 

og sú stefna sem ræður ríkjum nú og tekur að hluta til við kyndlinum af fráfarandi „indie“ stefnu 

(sem innihélt m.a hljómsveitir á borð við Of Monsters & Men) er hin íslenska rapptónlist.3 

Vert er að leggja áherslu á að íslenska rapptónlistin nýtur langmestra vinsælda heimamanna og þó 

svo að erlent rapp njóti einnig mikilla vinsælda þá situr það á hliðarlínunni miðað við vinsældir 

íslenska rappsins. Við gefum Sigtryggi Baldurssyni aftur orðið: 

 

„Það sem er stórmerkilegt er að áhugi ungs fólks á íslandi liggur töluvert meira hjá 
íslenskri rapptónlist í stað erlendrar, t.d þá þurfti að hætta við stórtónleika rapparans 
Future, eins stærsta rapparans í Bandaríkjunum í dag, hér á landi um daginn sem þykir 
stórmerkilegt miðað hvað rapp er vinsæl tónlist hér á landi um þessar mundir.”4 
 

Í ljósi vinsælda íslenska rappsins um þessar mundir er áhugavert að bera það saman við fyrri 

stefnur og listamenn sem margir hverjir hafa notið mikillar velgengni á erlendum markaði. 

Velgengni íslenskrar tónlistar hefur meðal annars verið rakin til mjög opinnar og frjálsrar 

samvinnu í menningarheimi Íslands en svo virðist sem íslenska rappið tilheyri líka þessum heimi. 

Því er vert að spyrja: Hefur íslenskt rapp sömu möguleika á erlendum vettvangi og fyrri stefnur 

og er forsenda fyrir því að stefna á erlendan markað með íslenska rappið? 

Það liggur fyrir að á litlum markaði eins og á Íslandi springur þakið tiltölulega fljótt5 og því er 

vert að spyrja hvort þessi nýja vinsæla stefna geti farið út í hinn stóra heim og búið sér til 

aðdáendahóp. Í framhaldi af því má spyrja hvort það sé eitthvað í eðli íslenska rappsins, t.d sterk 

áhersla á íslenskan texta í tónlistinni, sem hindri að rappið geti náð sömu útbreiðslu og 

vinsældum á erlendum markaði og fyrri stefnur? 

Til að komast að svari við þessum spurningum þá þarf að skoða íslenskt hip hop frá 

nokkrum hliðum, bera það saman við fyrri senur frá Íslandi og leita til heimilda hjá fólki sem nú 

tekur virkan þátt í senunni og iðnaðinum í kringum hana. Þetta tiltekna umræðuefni, þegar þessi 

ritgerð er skrifuð, er ókannað og nýtt fyrirbæri, litlar sem engar rannsóknir eru til og  

                                                
3 Sigtryggur Baldursson (Framvkæmdarstjóri ÚTÓN), viðtal við greinarhöfund (október 2017) 
4 Sigtryggur Baldursson (Framvkæmdarstjóri ÚTÓN), viðtal við greinarhöfund (október 2017) 
5 Sindri Ástmarsson (Umboðsmaður, forstjóri Mid Atlantic Management) viðtal við greinarhöfund (október 2017) 
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reynslan takmörkuð. Þrátt fyrir það þá er hægt að búa til nokkuð skýra mynd á framtíð þessarar 

stefnu eða að minnsta kosti hvað hún getur orðið á erlendum vettvangi. Sú mynd er framkölluð 

með að kafa í eiginleika tónlistarinnar, gera sér grein fyrir markaðslegri og samfélagslegri stöðu 

sem hún getur nýtt sér erlendis, skoða þá markaði sem raunsæjast væri að herja á og skoða stöðu 

listamannana hér heima á Íslandi. 

 

 

Ágrip af sögu útflutnings íslenskrar tónlistar 

Til að setja umræðu þessarar ritgerðar í víðara samhengi er vert að líta aðeins aftur til fortíðar og 

skoða mikilvæga áfanga í útflutningi íslenskrar dægurtónlistar. Fyrsta markverða tilraunin til að 

ná fótfestu á erlendum markaði er á sjöunda áratugnum en þá reyndu Hljómar sem nutu 

geysivinsælda á Íslandi að ganga í augun á hljómplöturisanum EMI á Englandi. Reynsluleysi á 

þessu sviði og vondar ákvarðanir stoppuðu þó þessar tilraunir á miðri leið. Þó svo að nokkrar 7 

tommu vínylplötur hafi verið gefnar út í Bretlandi og Bandaríkjunum þá voru viðbrögðin lítil og 

dugðu ekki til að fleyta áfram ferlinum á erlendri grundu.6 

Lítið var um þróun í útflutningsmálum Íslands á 8. Áratugnum, enda var ákveðin stöðnun í 

myndun sterkra menningarhópa í samanburði við t.d hippatímabilið en slíkir menningarhópar 

virðast vera einstök uppspretta nýjunga í tónlist með samfélagslega ólgu til að magna upp 

áhrifin.7 

Mælanlegur árangur íslenskra tónlistarmanna fer þó að birtast á 9. áratugnum í pönk og 

nýbylgjusenunni sem myndaði fyrstu sterku menningarólguna frá því að hippatímabilið gekk 

yfir. Í fyrstu mætti nefna hljómsveitina Þeyr sem tók beinan innblástur frá breskum 

nýbylgjusveitum eins og Joy Division, Killing Joke o.fl.  

Þeyr dýfðu þó aðeins tánum í haf hins erlenda markaðs og ekki tókst að koma ferlinum 

almennilega á flot eftir nokkrar ferðir til Norðurlanda. 8 

Vert er að taka fram að fyrsta sveitin til að ná árangri erlendis sem er mælanlegur á 

raunverulegum skala var „fusion“ hljómsveitin Mezzoforte sem kom lagi sínu Garden party alla 

leið í 17. sæti á breska vinsældarlistanum, hápunktinum var þó náð með þeim árangri og þrátt 

fyrir nokkuð farsælar útlandaferðir sem teygðu sig alla leið til Japans þá náðist aldrei að skapa 
                                                
6 Gunnar Lárus Hjálmarsson: Stuð vors lands (Haust 2012) bls 134-137 
7 Gunnar Lárus Hjálmarsson: Stuð vors lands (Haust 2012) bls 144-148 
8 Gunnar Lárus Hjálmarsson: Stuð vors lands (Haust 2012) bls 238-240 
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viðhaldanlega keyrslu sem gæti verið á sama stigi og lagið Garden Party. 9 

Aftur að nýbylgju: Upp úr hljómsveitaólgu nýbylgjunnar, sem innihélt fyrst um sinn 

aðallega hljómsveitir undir beinum áhrifum frá Bretlandi, varð til hljómsveitin Sugarcubes.Sú 

sveit varð til út úr hljómsveitunum Kukl, Þeyr og Tappa Tíkarrassi. Sveitin var afleiðing 

þróunar á Íslandi þar sem loksins var komin tónlist með skýr sérkenni. Einnig var dulúðug 

ímynd Íslands nýtt í markaðsetningu hljómsveitarinnar, en þar með var komin fyrirmynd sem 

íslenskir listamenn hafa æ síðan nýtt sér í markaðssetningu erlendis. Í þessu sambandi mætti 

tala um náttúru-og-dulspeki ímynd. Sugarcubes seldi plötur í hundruð þúsundum eintaka og fór 

í löng og ströng tónleikaferðalög um Evrópu og Bandaríkin þar til hún lagði upp laupana árið 

1992.10 

Þessi fyrsti sigur Íslendinga á erlendum vettvangi var þó aðeins byrjunin á farsælum ferli 

Íslendinga í tónlistarheiminum. Söngkona Sugarcubes, Björk Guðmundsdóttir, hefur farið 

sigurför um heiminn síðan þá með framsækinni popptónlist og festi kyrfilega í sessi þá ímynd 

Íslands að mikið af þeirri tónlist sem héðan kemur sé „öðruvísi”, „skrýtin” o.s.frv. 

Hljómsveitin Sigur Rós fylgdi fljótlega eftir sem hitt stóra nafnið frá Íslandi og styrkti tenginguna 

á milli tónlistarinnar og náttúrunnar hér á landi sem fylgt hefur íslenskri tónlist að miklu leyti 

síðan þá.11 

21. öldin bar með sér fjölbreyttari hóp íslenskra listamanna sem létu af sér kveða á erlendri 

grundu. Hér á eftir fylgir yfirlit yfir nokkra af þeim tónlistarmönnum sem komið hafa mikið 

fram erlendis á árabilinu 2000-2016 og hvaða tónlistarstefnu þeir tilheyra, listinn ber ekki saman 

farsælni hvers verkefnis, einungis er tekið tillit til þess að þessi verkefni hafa látið reyna á 

markaði erlendis í mælanlegu magni:12 

   Hljómsveit           Tónlistartegund      Virknitímabil erlendis 

Quarashi Rapp-Rokk 2000-2004 

MÚM Indie-electro 2002- 

Emiliana Torini folk-pop-electro 2002- 

Gus Gus House-trip hop 2002- 

Ólafur Arnalds Neo Classical 2007- 

Jónsi indie-pop 2009-2011 

                                                
9 Gunnar Lárus Hjálmarsson: Stuð vors lands (Haust 2012) bls 278-281 
10 Gunnar Lárus Hjálmarsson: Stuð vors lands (Haust 2012) bls 310-314 
11 Gunnar Lárus Hjálmarsson: Stuð vors lands (Haust 2012) bls 382-385 
12  ÚTÓN gagnaskrá um tónleikahald íslensks tónlistarfólks erlendis (sótt nóvember 2017)  http://www.imx.is/gigs-abroad-archive 
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Jóhann Jóhansson Film, neo classical 2009- 

Árstíðir Folk 2009- 

Daníel Bjarnason Contemporary classical 2010- 

Sóley Indie-neo classical 2011- 

Skálmöld Viking Metal 2012- 

Of Monsters & Men Indie-pop-folk 2012- 

Sólstafir Metal-post rock 2012- 

Samaris Electro 2012- 

Mammút indie-rock 2013- 

Ásgeir Indie-electro-folk 2013- 

Kaleo Blues-rock-indie 2014- 

Kiasmos Electronic 2014- 

Júníus Meyvant Indie 2014- 

The Vintage Caravan Rock 2014- 

Agent Fresco Progressive Rock 2015- 

Axel Flóvent Indie-folk 2015- 

Vök electronica-indie 2015- 

Fufanu Rock 2015- 

Reykjavíkurdætur Hip Hop 2016- 

Sturla Atlas Hip hop - R&B 2016- 

Glowie Pop 2016- 

Úlfur Úlfur Hip hop 2017- 

JFDR experimental- indie 2017- 

Auður R&B 2017- 
(Tafla 1) Listi settur saman af höfundi útfrá yfirliti IMX yfir tónleikahald erlendis og úr sögulegu 
yfirlitií bók Dr. Gunna – Stuð Vors Lands 

 
 

Þessi tafla gefur nokkuð skýra mynd af senuþróun Íslands með indí, folktónlist, rokk, 

klassík og raftónlist í miklum meirihluta alveg fram til ársins 2017 þar sem hip hop og R&B 

bætist skyndilega við sem kandídatar til útflutnings. Hljómsveitin Quarashi er áhugaverð að því 

leyti að hún flokkast sem rapp en var engu að síður með fyrstu hljómsveitunum sem náðu 

verulegum árangri erlendis á 21. öldinni. Þegar hljómsveitin er skoðuð í samhengi við það sem 

var efst á baugi á þessum tíma má vera ljóst að Quarashi var undir beinum áhrifum frá erlendri  
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rapprokk-bylgju sem náði sér aldrei verulegri fótfestu hér á Íslandi. Þrátt fyrir miklar vinsældar 

Quarashi heima og heiman var sveitin því einangrað tilvik og ekki eiginlegur hluti af fyrstu 

grasrót íslensks rapps sem spratt upp á fyrsta áratug 21. aldarinnar m.a. vegna þess að textar 

sveitarinnar voru á ensku.. Af þessum sökum tilheyrir Quarashi ekki beint þeirri umræðu um 

íslenskt hip hop sem hér er verið að rýna í þar sem hún er ekki beinn áhrifavaldur á það sem 

koma skyldi og erfitt er að finna beina tengingu við íslenska hip hop senu sem nú er til staðar. 

 

 

Íslenskt hip hop  

Uppruna rappsins má rekja til New York á 9. áratugnum þar sem rappið ólgaði á afmörkuðu 

svæði í borginni í nokkur ár áður en það sprakk út um allan heim við upphaf  

10. áratugarins.13 Rapp byrjaði að heyrast í íslensku útvarpi á 9. áratugnum en fyrstu íslensku 

rappsveitirnar sem verulega kvað að komu ekki fram fyrr en um miðjan 10. áratuginn en það 

voru sveitirnar Subterranian og Quarashi. Síðarnefnda sveitin var fyrst til að gefa út íslenska 

rappplötu en það var árið 1996. Báðar þessar sveitir röppuðu á ensku og voru nokkuð bein 

eftirlíking af því sem var að gerast úti í heimi og falla því inn í þá formúlu, sem nefnd hefur 

verið áður, að fyrstu tilraunir í nýrri stefnu eru fremur eftirlíking af einhverju öðru en sjálfstæð 

fyrirbæri. Fyrsta rapphljómsveitin til að festa rapp á íslensku í sessi voru XXX Rottveilerhundar 

sem sigruðu Músíktilraunir árið 2000. Útfrá því reið yfir fyrsta bylgja íslenskrar rapptónlistar 

2000-2002  þar sem rappað var á íslensku sem festi tónlistarstílinn í sessi á landinu og bjó til 

sterkan menningarkima sem hefur verið á stöðugu floti síðan þá.14 

Rappið var búið að festa rætur á Íslandi en var ekki búið að taka yfir tónlistarmarkaðinn, það 

var ekki fyrr en rúmum áratug seinna að rappinu óx ásmegin og fjölbreyttari stílar fóru að 

myndast þegar tónlistarmenn eins og Úlfur Úlfur, Emmsjé Gauti, Gísli Pálmi og fleiri stigu fram á 

sjónarsviðið á tímabilinu 2011-2014. Þessi bylgja leiddi til þeirrar hip hop sprengju sem hefur 

haft keðjuverkandi áhrif allt fram á þennan dag. Árið 2015 má segja að íslenska rappið hafi 

stimplað sig inn fyrir alvöru með plötum Gísla Pálma, Úlfs Úlfs og Emmsjé Gauta sem allar ná 

miklum vinsældum.15 

                                                
13 Bradley, Adam Anthology Of Rap ( 13. September 2011) 
14Anna Guðjónsdóttir: Rapp, ég hætti að hlusta á þessa tónlist í áttunda bekk 
   (Júní 2016) https://skemman.is/bitstream/1946/24114/1/Greinargerd-saga-rapps-Anna-Gudjonsdottir-2.pdf 
15 Anna Guðjónsdóttir: Rapp, ég hætti að hlusta á þessa tónlist í áttunda bekk 
   (Júní 2016) https://skemman.is/bitstream/1946/24114/1/Greinargerd-saga-rapps-Anna-Gudjonsdottir-2.pdf 
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Ef við skoðum þessar þrjár hljómsveitir nánar þá varð tvíeykið Úlfur Úlfur til úr 

hljómsveitinni Bróðir Svartúlfs. Þar var á ferðinni indí-rokk hljómsveit í grunninn en naut 

nokkurrar sérstöðu þar sem rapp kom í stað söngs. Hljóðheimur Úlfs Úlfs hefur alla tíð síðan 

mótast af fjölbreyttum tónlistargrunni og áhrifum. Þegar horft er á textana þá eru þeir ljóðrænir, 

oft með raunsæjum blæ í stað áherslu á upphafna einstaklingsímynd sem algeng er í rapptextum.16 

Gísli Pálmi er aftur á móti gott dæmi um það síðarnefnda. Hann tók þann pól í hæðina að setja 

sjálfan sig og sína ímynd í fyrsta sæti. Yfirbragð tónlistar hans er þyngra, harðara og 

minimalískara þar sem djúpur bassi er í fyrirrúmi. Djúpur bassi er mjög mikilvægur partur af öllu 

nútíma hip hopi en í töktum Gísla Pálma fær bassinn oft aðalhlutverkið. Gísli var partur af því, 

ásamt öðrum, að koma með þáverandi stíl Bandaríkjanna til Íslands, þó svo Bandarískt rapp hafi 

alltaf verið áhrifavaldur, hér talar Logi Pedro Stefánsson um áhrifavalda á íslenskt rapp: 

 

„Senan fær sín helstu áhrif frá bandarísku rappi frá suðrinu og kanadískri R&B tónlist. 
Bæði Atlanta og Toronto hafa mótað mikið af þeirri músík sem að er hvað vinsælust hér á 
Íslandi.”17 

 

Emmsjé Gauti gefur frá sér upplyftandi rapptónlist sem hefur mjög sterkan karakter sem 

beintengist við Gauta sjálfan. Tónlistin talar til stórs markshóps þar sem lagasmíðar Gauta 

miðast að því að búa til tónlist sem er grípandi, orkumikil og oft með undirliggjandi húmor. Þessi 

uppskrift hefur leitt til þess að Gauti hefur verið einn vinsælasti tónlistarflytjandi og 

tónlistarmaður Íslands frá 2015 til 2017. Gauti hefur spilað fyrir alla markhópa Íslands, allt frá 

leikskólabörnum upp í stórar fyrirtækjaárshátíðir og því verður hann að teljast ákaflega 

mikilvægur trúboði íslenska rappsins.18 

Á sama tíma og Úlfur Úlfur, Gísli Pálmi og Emmsjé Gauti eru að slá í gegn spretta nýir 

rapparar upp á hverju horni. Rapp á ensku fór líka að láta á sér kræla upp úr 2015 og þar mætti 

helst nefna Sturla Atlas gengið og Cell7 en það er listamannsnafn Rögnu Kjartansdóttur sem var 

aðalrappari Subterranean. Önnur nöfn sem koma fram á árunum 2015-2017 eru Aron Can, GKR,  

Shades Of Reykjavik, Joey Christ, Herra Hnetusmjör, Birnir, Floni, Jói Pé & Króli o.fl.19 

 
 

                                                
16 Úlfur Úlfur heimasíða, http://ulfurulfur.is/ 
17 Logi Pedro Stefánsson (tónlistarmaður), viðtal við greinarhöfund (desember 2017) 
18 Sindri Ástmarsson (Umboðsmaður, forstjóri Mid Atlantic Management) viðtal við greinarhöfund (október 2017) 
19Sindri Ástmarsson (Umboðsmaður, forstjóri Mid Atlantic Management) viðtal við greinarhöfund (október 2017) 
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Framtíð borin saman við fortíð: 

Til að skoða framtíðina er gagnlegt að líta til baka og sjá hvernig aðrar stefnur á Íslandi uxu úr grasi og 

hvar þær enduðu. Sigtryggur Baldursson, sér mikil líkindi á milli núverandi rappbylgju og nýbylgju-

pönkbylgjunnar sem hann sjálfur var stór partur af á 9. Áratugnum. 

 
„Í fyrstu voru krakkar bara að herma eftir Breskri músík þess tíma, það voru bönd sem hljómuðu 
alveg eins og Joy Division og það voru bönd sem hljómuðu alveg eins og Siouxsie & the 
Banshees, Ég var í bandi sem hljómaði svolítið eins og hitt og þetta, hljómsveitin Þeyr, sem náði 
svolítið að búa til sinn eigin stíl, og það voru hljómsveitir þarna sem náðu einnig að búa til sinn 
eigin stíl og þá verða hlutirnir fyrst áhugaverðir því þaðan kemur loksins eitthvað nýtt. Þess vegna 
þegar fólk segir við mig að það sé tilgangslaust að vera að flytja út hip hop, það nennir enginn 
erlendis að hlusta á rapp á íslensku þá segi ég, gefum þessu eitt eða tvö ár, sjáum hvernig staðan 
verður þá.”20 

 

Hið nýja sem Sigtryggur talar um hér mætti helst tengja við Sykurmolana sem voru einmitt 

fyrsta íslenska grúppan til þess að skapa sér almennilegan sess á erlendri grundu eins og nefnt 

hefur verið áður. Sykurmolarnir sungu þó á ensku þegar hljómsveitin kom fram erlendis, 

tungumálið er stórt umhugsunarefni í tengslum við niðurstöðuna sem leitað er að og verður tekið 

sérstaklega fyrir seinna í þessari ritgerð. Meginpunkturinn í að bera saman þessar tvær senur er sá 

að það er sjaldan sem svo mikil ólga skapast í kringum eina stefnu þar sem allir virðast taka 

virkan þátt og yngri kynslóðin er heltekin í bæði hlustun og sköpun. Það er ekki að segja að aðrar 

senur milli 1980-2010 hafi ekki orðið til, dauðarokkið, indí rokkið, harðkjarni og fleiri senur 

höfðu sitt ólgutímabil sem í mörgum tilvikum gáfu af sér tilraunir til útflutnings, t.d hljómsveitin 

Mínus úr harðkjarnasenunni, hins vegar þá eru líkindin milli pönksins og rappsins einstaklega 

sterk með tilliti til þess hvernig þessar senur yfirtaka stóran part af heilli kyndslóð og mynda þar 

með töluvert meiri ólgu og þróun í tónlistinni. Þessa söguskoðun styður Sigtryggur Baldursson: 

 
„Fyrst kemur orkan sem felst í sköpunargleðinni að búa til músík sem maður elskar, síðan fer 
fólk að ná betri tökum á tækninni og að gera flottari „sound” o.s.frv. svo t.d þegar Agent Fresco 
strákarnir koma inn í þessa hip hop senu að spila með hinum og þessum þá einnig gerist eitthvað, 
þá kemur nýr blær yfir flutningnum á hip hopinu og allt er þetta partur af gróskunni. Ég bíð í 
raun bara eftir að íslenskir hip hop artistar ná meira máli erlendis og íslenskir pródúsentar fari t.d 
að pródúsa fyrir erlenda listamenn.”21 

 

                                                
20 Sigtryggur Baldursson (Framvkæmdarstjóri ÚTÓN), viðtal við greinarhöfund (október 2017) 
21 Sigtryggur Baldursson (Framvkæmdarstjóri ÚTÓN), viðtal við greinarhöfund (október 2017) 
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Tvíeykið Úlfur Úlfur er ein af langlífari rappgrúppum Íslands, þeim hefur með tímanum 

tekist að þróa nokkuð einkennandi hljóðheim bæði í undirspili og rappi. Undirspilið er m.a undir 

áhrifum frá „retro“ hljóðgervlum 9. áratugarins og rappið er  með sterka hrynjandi sem nýtir sér 

íslenska málið og eiginleika þess.22 Tvíeykið hefur farið í tónleikaferðalög til Austur Evrópu þar 

sem þeim hefur verið vel tekið af áhorfendum samkvæmt hljómsveitarmeðlimum og 

aðstandendum. 23 

Úlfur Úlfur líkjast fyrstu tilraun íslensku nýbylgjunnar til úflutnings og því vert að taka þá fram 

hér í þessu samhengi. Arnar Freyr annar af meðlimum sveitarinnar tekur undir orð Sigtryggs með 

þróun og fæðingu íslenska rappsins: 

 
„Þetta er rétt hjá Sigtryggi. Þegar senan hóf að myndast voru menn skiljanlega bara að apa eftir 
því sem var í gangi á MTV. Grunnurinn er innfluttur en síðan fóru menn að byggja á þeim grunni 
með íslenskum hráefnum beint frá býli. Núna er soundið séríslenskt en á sama tíma mun 
alþjóðlegra – ekki bara undir áhrifum frá USA heldur heiminum öllum. Það sem gerir soundið 
séríslenskt er umhverfið sem tónlistin verður til í, efnið sem lögin fjalla um og innblásturinn sem 
íslenskt líf veitir. 

Svo er ekki hægt að horfa framhjá því að þegar senan byrjaði vissu menn ekkert hvað þeir 
voru að gera, þetta voru bara krakkar að fíflast í kjallaranum heima hjá sér. Núna eru íslenskir 
rapptónlistarmenn professionals, vel lærðir og metnaðarfullir og hljóðheimurinn á sama kalíberi 
og annarstaðar um heim allan.”24 

 

Það er nokkuð rökrétt að Úlfur Úlfur skuli vera með þeim fyrstu af þeim sem rappa á 

íslensku til að herja á erlendan markað þar sem þeir hafa fengið tíma til að mynda sinn stíl. 

Ásamt þeim hefur Sturla Atlas herjað á erlendan markað með enskumælandi hip hop – R&B og 

kvenna-rappsveitin Reykjavíkurdætur hefur einnig fengið athygli erlendis útfrá því að vera 

einstakt og samfélagslega viðeignandi fyrirbæri í tónlistarheiminum á þeim tíma sem rannsókn 

þessi er gerð. Báðar þessar sveitir voru einnig fyrstu hip hop atriðin frá Íslandi til að fara á 

Eurosonic hátíðina árið 2017 en Eurosonic er ein stærsta tónlistariðnaðarhátíð Evrópu, nú árið 

2018 eru Úlfur Úlfur opinberir fulltrúar Íslands á hátíðinni á vegum Rásar 2 og því greinilegt að 

einhver vitundarvakning er til staðar á erlendum markaði þegar kemur að íslensku rappi.25 

 

                                                
22 Plata vikunnar: „Hefnið okkar” á Rás 2 mínútur 00:54-01:45 (29 maí 2017) 
     http://www.ruv.is/sarpurinn/ras-2/plata-vikunnar/20170529 
23  Arnar Freyr Frostason (tónlistarmaður – Úlfur Úlfur) viðtal við greinarhöfund  (nóvember 2017) 
24 Arnar Freyr Frostason (tónlistarmaður – Úlfur Úlfur) viðtal við greinarhöfund  (nóvember 2017) 
25 Úlfur Úlfur á Eurosonic https://www.eurosonic-noorderslag.nl/en/festival/line-up/act/ulfur-ulfur/ 
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Sprunginn Markaður á Íslandi 

Þetta segir Sindri Ástmarsson, umboðsmaður og forstjóri Mid Atlantic Management, um stöðu 

íslenska markaðsins þegar kemur að hip hopi þegar þessi rannsókn er gerð: 

 

„Fræðilega séð getum við ekki stækkað meir hér á Íslandi, listamenn eins og Jói Pé og Króli og 
Emmsjé Gauti eru nú þegar búnir að ná út í alla anga samfélagsins, þeir spila á árshátíðum hjá 
bönkum, spila á öllum helstu tónlistarhátíðum og mæta svo á fjölskylduskemmtanir að spila 
fyrir leikskólabörn. Emmsjé Gauti sló nú á árinu met Bjarkar um flest íslensk tónlistarverðlaun 
á árinu og mætti því segja að markaðurinn á Íslandi sé fullkembdur.“ 26 

 

Hvernig umhverfi býr þessi árangur til hjá tónlistarstefnum? 

Samkeppni býr til hærri gæðakröfur og hvetur samkeppnisaðila til að leita nýrra leiða og nýrra 

miðla og því má áætla að tvennt geti gerst út frá því umhverfi sem er í íslensku hip hopi í dag. 

1 - Fleiri hliðarstefnur og nýjar hugmyndir munu þróast í tónlistinni og ímyndinni 

2 - Listamenn munu byrja að leita að nýjum markhópi og þegar markhópur Íslands er 

allur fundinn þá er eina leiðin til að stækka sú að sækja í nýja markhópa erlendis. 

 

Ef skoðað er hvernig vinsældarsveifla tónlistarstefna lítur oft út þá byrjar sena sem grasrót, 

nær fótfestu, springur svo út, hefur mikil áhrif, hjaðnar svo niður og tvístrast í nokkrar áttir, 

einhverjir halda upprunalegri stefnu, sumir blanda stefnunni við aðrar stefnur og sumir munu 

taka stefnuna í allt aðra átt, síðustu tvær áttir eru þó nokkuð skyldar með þeim mun að þegar 

hlutum er blandað saman þá er ekki alltaf sjálfgefið hver aðalstefnan er í blönduninni. Í raun 

virðist meðallíftími tónlistarsena ,samkvæmt rannsóknum, vera um það bil þrjú ár, því getur það 

verið að ef íslenskt hip hop muni ná einhverjum arðbærum árangri þá mun það vera í allt annari 

mynd en við getum ímyndað okkur að svo stöddu. 27 

Það sem er áhugavert við rapp almennt er að vinsældir þess á alþjóðavettvangi hafa verið í 

stöðugri uppsveiflu allt frá upphafi. Því hefur rapp þróast frá því að vera ein stefna yfir í að vera 

jafn yfirgripsmikið hugtak og rokk. Þegar talað er um rokk þá birtist sú staðreynd að rokk hefur 

verið svo lengi til staðar að það er löngu hætt að lýsa einhverri ákveðinni tegund af tónlist heldur 

virkar orðið meira eins og einhvers konar regnhlífarhugtak sem bindur alls konar stefnur í 

                                                
26 Sindri Ástmarsson (Umboðsmaður, forstjóri Mid Atlantic Management) viðtal við greinarhöfund (október 2017) 
27 Reynolds, Simon Rip It Up And Start Again (21. Apríl 2005) 
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gegnum söguna saman sem eiga það sameiginlegt að koma frá sama hugsunar-og-stíls uppruna 

en hafa svo tvístrast yfir í allar aðrar tegundir af tónlist. 

Íslenskt rapp nú árið 2017 er á þeim stað þar sem sprengingin er í gangi og hliðarstefnurnar 

verða til, þetta er hið fullkomna umhverfi fyrir útrás á erlenda markaði, sérstaklega nú þegar 

hægt er að framleiða fullkomlega fagmanlega hip hop plötu í svefnherberginu, í raun er 

svefnherbergið og tölvan orðin staðgengill fyrir bílskúrinn og magnarana að því undanskildu að 

ekki var algengt að fagmannlegar stúdíóplötur skili sér beint úr bílskúrnum.  

 

 

Íslenskst samfélag í stað íslenskrar náttúru 

Stór partur af markaðsetningu tónlistar er hinar sjónrænu og samfélagslegu hliðar sem listamenn 

skapa í kringum sig. Íslenskar hljómsveitir hafa nýtt sér íslenska náttúru í miklum mæli við 

markaðssetningu sem hefur haldist vel í hendur við þá ferðamannasprengju sem hefur gerst á 

Íslandi seinustu ár. Hins vegar hefur íslenska hip hop senan tekið að sér aðra hlið á Íslandi í 

listrænni tjáningu sinni sem snýr meira að daglegu lífi og samfélaginu sjálfu sem á sinn hátt er 

einnig mjög einstakt eins og náttúran og því mjög sterk ímynd til að nota til markaðssetningar 

erlendis.Á heimsvísu er íslenska samfélagið talið mjög áhugavert bæði með tilliti til góðra 

lífsskilyrða hér á landi og hversu lítið samfélagið er, sérstaklega í samhengi við þá orku sem frá 

því kemur í íþróttum, menningu, viðskiptum og tónlist. Um þetta segir Sindri Ásmarsson: 

 

Sú sterka ímynd sem íslenska rappið getur veitt kemur mjög mikið í gegnum öll þau 
tónlistarmyndbönd sem hafa verið gerð fyrir rapplög frá Íslandi, Brennum Allt með Úlf Úlf verður 
viral á internetinu með því innihaldi m.a. að Arnar er ríðandi á hesti í Breiðholtinu, sama má segja 
með Emmsjé Gauta í Vesturbænum og Snælandsvideó, þessi myndskot gefa nýja sýn á Ísland.28 

 

Þegar tungumálið er óskiljanlegt þá er það hið myndræna sem kemur skilaboðunum til 

skila, því hefur myndbandagerð verið gríðarlega mikilvægur partur af útflutningi á íslensku hip 

hopi því myndirnar segja einnig það sem verið er að segja í textanum og komumst við þar yfir 

það vandamál að hluta til sem íslenska tungumálið getur haft í för með sér. Í íslenskri 

tónlistarmyndbandagerð hefur leikstjórinn Magnús Leifsson, ásamt fleirum,  átt stóran þátt í að 

                                                
28 Sindri Ástmarsson (Umboðsmaður, forstjóri Mid Atlantic Management) viðtal við greinarhöfund (október 2017) 
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skapa þessa myndrænu framsetningu sem einkennir íslenskt hip hop.29 Hægt er að halda því 

fram að íslenskt hip hop geti mögulega breytt ímynd Íslands í augum heimsbyggðarinnar. Þar 

með væri landinu gefin persónulegri rödd. Þessi nýja ímynd myndi spila saman við 

náttúruímyndina sem margir tengja við erlendis. Forsendan fyrir þessu er þó sú að íslenskir 

rapparar kjósi að halda útrás íslenskrar tónlsitar áfram. Ef til vill væri mætti hugsa þetta sem gott 

markaðsverkfæri ef kosið verður að fara á erlendan markað fremur en að hér sé um að ræða 

einhver örlög sem íslensku rappi beri að uppfylla. 

 

 

Misopnir menningarheimar 

Ef kanna skal raunsæ markmið í tengslum við útflutning á íslensku hip hopi þá er vert að kynna 

sér þá markaði sem eru hvað nálægastir okkur og gætu haft mögulegan grundvöll til góðrar 

starfsemi fyrir íslenskt hip hop, þeir markaðir sem nálægastir okkur eru eftirfarandi: 

 

1 - Norðurlönd (Noregur, Svíþjóð, Danmörk, Finnland)  

2 - GSA (Þýskaland, Austurríki, Sviss) 

3 - Austur Evrópa (Pólland, Rússland, Slóvakía, Ungverjaland, Eistland o.fl.)  

4 - Belgía - Holland 

5 - Spánn 

6 - Frakkland 

7 - Bretland 

8 - Bandaríkin 

 
Þessir markaðir eru gróflega settir saman miðað við hversu rökrétt er að hafa samhæfða 

starfsemi innan ákveðinna landahópa, markaðirnir eru ekki endilega nein opinber svæði sem 

verið er að vitna til heldur einfaldlega þau svæði sem auðvelt er að vinna í landa á milli. Þetta 

mætti einfalda með því að skipta Evrópu upp í vestur og austur en sú uppskipting gefur ekki 

praktíska eða nothæfa mynd af viðskiptamöguleikum þar sem nálgun á hvert svæði hefur mjög 

mismunandi áherslur, kosti og galla: 

 
                                                
29 Heimasíða Magnúsar Leifssonar: http://magnusleifsson.com/ (Sótt 1. Desember 2017) 
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1- Norðurlönd eru vitaskuld okkur nálægust og því mögulegur markaður til að kanna. Fólk á 

Norðurlöndum þekkir betur til Íslands og gæti því dulúð og ímynd sem markaðstæki ekki verið 

jafn gagnleg og á öðrum svæðum, allar aðrar hliðar tónlistarinnar munu þó gagnast vel. 

2- Fyrir íslenska tónlist almennt hefur aðgengilegasti markaðurinn síðustu ár verið GSA 

svæðið. Reynlan hefur sýnt að Þýskaland er mjög opið fyrir íslenskri músík og forvitnin 

mikil. Tónlistarmarkaður í Þýskalandi og nágrannalöndum veltur mikið á innflutningi 

utanaðkomandi tónlistar, enskan er ekki sterkur menningarlegur áhrifavaldur í Þýskalandi og 

umburðarlyndi gagnvart íslenskunni getur þess vegna verið meira. 

3- Miðað við áunninn árangur nú þegar þá er Austur Evrópa með sterkari svæðum til að 

stefna á. Umburðarlyndi gagnvart íslenskunni er mikið þar sem þessi lönd eru vön því að 

skilja ekki endilega tungumál í innfluttri menningu. Íbúar landanna eru forvitnir og drekka í 

sig utanaðkomandi menningu án þess að vera undir miklum áhrifum frá stórum fjölmiðlum 

eins og raunin er í löndum  Vestur-Evrópu og Bandaríkjunum. 

4- Holland og Belgía eru að miklu leyti svipuð og GSA þegar kemur að íslenskri tónlist, 

hingað til hefur gengið vel hjá íslenskum listamönnum að komast inná þennan markað útfrá 

þeim líkindum sem þau deila með GSA. 

5- Spánn hefur ekki verið algengur byrjunarstaður fyrir íslenska tónlistarmenn og því erfitt 

að tilgreina nákvæmlega möguleika þessa markaðar, hins vegar þá valdi showcase hátíðin La 

Mercé 2017 í Barcelona bæði Reykjavíkurdætur og Emmsjé Gauta á hátíðina meðal annara 

íslenskra listamanna útfrá einskærum áhuga á þessum listamönnum. Því er greinilega einhver 

undirstaða fyrir íslenskt rapp á Spáni en erfitt að segja til um framhaldið að svo stöddu. 

6- Frakkland er nánast ókannaður markaður þegar kemur að íslensku hip hopi, þó svo að 

íslenskir tónlistarmenn hafi reglulega spilað í Frakklandi þá eru ekki nægar heimildir til að búa 

til afstöðu gagnvart þessum markaði. 

7- Bretland er risi í tónlistarsögunni og þar með liggja ræturnar djúpt þar í landi, það þýðir 

þó ekki að ómögulegt sé að herja á þann markað. Íslendingum hefur tekist það áður í öðrum 

tónlistarsenum. Markaðurinn er þó líklegast einn sá erfiðasti fyrir hip hop þar sem bæði er 

minna umburðarlyndi fyrir íslenskri tungu og samkeppnin á ensku gríðarleg. Í London hefur 

mjög stór rappsena myndast með sérbresk einkenni sem ber nafnið „Grime”. 30 

 

                                                
30 „A history of grime by the ones who created it” tekið af vefsíu „The Guardian” (sótt 6. Desember 2017 
    https://www.theguardian.com/music/2012/dec/06/a-history-of-grime 
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8- Stærsti markaður í heiminum fyrir hip hop er líklegast Bandaríkin, hann er einnig 

líklegast sá erfiðasti að brjótast inn á. Bandaríkin eru risastór og fjölmenn, enskumælandi og 

síðast en ekki síst fæðingarstaður hip hopsins, einnig er það auka þrep að komast í gegnum 

atvinnuleyfisvegg Bandaríkjanna, aldrei ætti þó að útiloka neitt, sérstaklega þegar kemur að 

svo stórum markaði því möguleikarnir þar geta verið margir sem myndu leiða til 

einhverskonar mælanlegs árangurs. 

 

Samanburður á þessum mörkuðum er þó alls ekki svart og hvítt og eitthvað sem birtist sem 

hindrun fyrir einn listamann gæti verið tækifæri fyrir annan. Erfitt er að fullyrða í eitt skipti fyrir 

öll hvaða markaður væri bestur fyrir íslenskt hip hop því að á endanum er ómögulegt að spá 

fyrir hvað gæti gerst í tilviljunarkenndri atburðarrás lífsins. Að svo stöddu er mælanlegur 

árangur takmarkaður og á algjöru byrjunarstigi (sjá töflu nr.2 á bls 19 fyrir nákvæmt yfirlit). 

 

 

Hetjur á heimavelli 

Það má ekki gleyma þeirri staðreynd ef nóg er af verkefnum heima þá lengist leiðin sem þarf að 

fara fyrir marga listamenn áður en hugsun að fara erlendis byrjar að birtast fyrir listafólki. 

Líklegast eru tvær leiðir til árangurs erlendis með tilliti til þess: 

1- Sú fyrri er að ganga í gegnum mikla velgengni heima fyrir og ná ákveðnum hápunkti, eftir að 

hápunkti er náð á ákveðnum markaði fara augun að leita að næsta markmiði og mikil reynsla 

virkar sem gott veganesti þegar haldið er á nýjan markað erlendis, slíkt dæmi má sjá skýrt hjá 

t.d Úlf Úlf sem gefa út þrjár vinsælar plötur heima fyrir áður en stefnan er tekin á útlönd.31 

2- Seinni leiðin væri sú að ef t.d ef tiltekin listamaður eða grúppa gerir tónlist sem ætti betur 

heima á öðru landsvæði þar sem meiri ólga er í gangi fyrir þeim stíl sem unnið er með. Slíkt 

dæmi fyrirfinnst t.d í rapparanum og tónlistarpródúsernum Þórði Inga Jónsson, betur þekktur 

sem Lord Pusswhip. Lord Pusswhip flytur hip hop sem hefur drungalegri stíl sem tekur áhrif úr 

pönki, goth og neðanjarðarsenu, hann flutti fljótlega til Berlínar þar sem slík sena dafnar vel í 

stórri neðanjarðarmenningu sem fyrirfinnst þar en ekki á Íslandi.32 

 

                                                
31 Sindri Ástmarsson (Umboðsmaður, forstjóri Mid Atlantic Management) viðtal við greinarhöfund (október 2017) 
32 „Who the fuck is Lord Pusswhip?” (2017) http://rokmusik.co/tonmatur-episode-one-who-the-f-is-lord-pusswhip/ 
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Báðar brautir eiga sér mörg dæmi hér á Íslandi. Of Monsters & Men náði miklum vinsældum 

heima sem hljómsveitin nýtti til að byggja upp grunn áður en haldið var út. Einnig kemur það 

fyrir að listamenn finni sér ekki stóran hljómgrunn á heimasvæði sínu og stefna því beint út þar 

sem góðum árangri er náð, gott dæmi er t.d tónlistarkonan Sóley sem spilar fyrir stóra hópa af 

fólki víða um heim án þess að hafa mikla nærveru á Íslandi, sumir passa svo á milli þessara 

tveggja leiða eins og t.d Kaleo sem ná árangri heima fyrir en flytja til Texas þar sem virkasta 

umhverfið er fyrir þeirra tónlist. 33 

Munurinn á þessum listamönnum liggur þó einfaldlega í að Of Monsters & Men og Kaleo spila 

aðgengilegri tónlist sem er einnig á ensku og þar með hafa þeir aðgang að markhópum bæði 

heima fyrir og erlendis. Íslenskar indí hljómsveitir sáu ekki endilega fyrir sér neina braut sem 

beindist erlendis í fyrstu, það var í raun ekki fyrr en Sigur Rós og Björk taka af skarið þar sem 

þessir valmöguleikar fara að verða miklu ofar í huga þessara hljómsveita. Sama mætti segja um 

íslensku rappsenuna, ástæðan fyrir því að eftirsókn er ekki mikil eftir því að beina ferlinum til 

útlanda um þessar mundir er sú að nóg er að gera heima og því hefur sá möguleiki ekki verið 

tónlistarfólkinu ofarlega í huga. 

 

 

Íslenska tungan: Eftirspurn eða erfiðleikar? 

Þá er það spurningin með tungumálið, á þeim hluta tónlistarinnar eru í raun tvær hliðar.  

Sigtryggur Baldursson tilgreinir þær hliðar hér: 

 

Íslenskir rapparar verða ansi lítill fiskur í stórum sjó ef rappað er á ensku en ef þeir halda áfram 
að rappa á íslensku þá verða þeir ansi stór fiskur í litlum sjó. 
Þó eru menningarheimar þarna úti eins og Pólland og þar í kring sem eru vön því að skilja ekki 
endilega þá tónlist sem þau eru að hlusta á og eru kannski að hlusta á tónlistina með svolítið 
öðrum forsendum, einnig er minna þar um stór tímarit og áhrifaaðila sem segja fólki hvað það 
ætti að hlusta á eins og gengur og gerist í t.d Bandaríkjunum og Bretlandi.34 

 

Ef vitnað er aftur í Sigtrygg þá talar hann einnig um að því sérstæðari og öðruvísi sem 

tónlistin er (t.d Sigur Rós) því minna máli skipti tungumálið því forsenda þess markhóps sem 

sækir í slíka tónlist þarf alls ekki að vera tungumálið.  

                                                
33 Sindri Ástmarsson (Umboðsmaður, forstjóri Mid Atlantic Management) viðtal við greinarhöfund (október 2017) 
34 Sigtryggur Baldursson (Framvkæmdarstjóri ÚTÓN), viðtal við greinarhöfund (október 2017) 
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Því einkennilegri sem stíllinn á tónlistinni er því sértækari markhópa höfðar hún til sem eru 

í leit að einhverju mjög sérstöku og slíkir markhópar láta það sig minna varða á hvaða tungumáli 

er verið að syngja/rappa, vert er þá einnig að taka fram að Sigur Rós hefur nú stóran 

aðdáendahóp út um allan heim sem gefur hugmynd um stærð þessa sértæka markhóps að sögn 

Sigtryggs: 

 
Í kringum tvítugt fór ég mikið aða detta inn í world music pakkan, þá var ég mikið að hlusta á 
músík frá Afríku og Suður-Ameríku og aldrei orð af því sem var verið að segja, en fyrir mér þá 
var það bara eðlilegt. Ég var að sækja í músík frá öðrum forsendum, aðallega út frá rytmískum 
áhrifum og svo einnig seinna meir út frá menningarlegum áhuga. Þess vegna er til dæmis gott 
dæmi með Sigur Rós sem sungu bara á íslensku og enginn skildi hvað þeir voru að segja, en það 
leiðir inn í þá staðreynd að því sértækari og sérstakari sem músíkin er, því minna skiptir máli á 
hvaða tungumáli verið er að syngja eða rappa.35 

 

Ef horft er á stóru myndina þá er textinn mikilvægt aðdráttarafl fyrir hlustendur hip hops 

og skilaboðin sem hann hefur fram á að færa. Í sögunni hefur hip hop verið mikilvægur partur 

af því að ljá hópum í samfélaginu rödd sem þurftu á henni að halda, eitt frægasta dæmið er 

grúppan, N.W.A. frá Compton sem lýsir í textum sínum t.d því óréttlæti sem blökkumenn í 

Compton og víðar hafa orðið fyrir hendi valdhafa og samfélaginu yfirhöfuð. Þrátt fyrir þessi 

sterku máldrifnu upptök tónlistarinnar þá hefur stefnan víkkað gríðarlega síðan 

N.W.A og með því hafa skilaboð tónlistarinnar tekið á sig fleiri myndir og skilaboðin orðið 

misbeinskeytt og brýn.36 

Því er það mikilvæg spurning í heildarmyndinni hvort tungumálið skipti miklu máli þegar flytja 

skal tónlistina af heimavelli um þetta sagði Arnar Freyr í Úlfi Úlfi: 

 
Tungumálið er tvíeggja blað. Annarsvegar er Ísland í tísku, mjög hip þjóð sem fólk erlendis er 
mjög forvitið um. Hinsvegar skilur enginn tungumálið og það getur verið hindrun því það er 
ákveðinn angle sem fólk mun aldrei skilja þótt það dýrki tónlistina. Þannig að þetta er bæði: 
íslenskan hjálpar til á sama tíma og það er risavaxin áskorun.37 

 

 

                                                
35 Sigtryggur Baldursson (Framvkæmdarstjóri ÚTÓN), viðtal við greinarhöfund (október 2017) 
36 „N.W.A biography” tekið af vef Rolling Stone (sótt 5. Des 2017)  
     https://www.rollingstone.com/music/artists/n-w-a/biography 
37 Arnar Freyr Frostason (tónlistarmaður – Úlfur Úlfur) viðtal við greinarhöfund  
     (nóvember 2017) 



 18 

Það virðist nokkuð öruggt að tungumálið mun búa til hindranir í veginum fyrir íslenskt rapp en þó 

það þrengi markhópinn þá eyðir það honum alls ekki.  

Þó textinn kunni vera mikilvægur þá þarf vanskilningur á tungumálinu ekki endilega að skemma 

upplifunina, heldur býr það einfaldlega til annað hlustunarumhverfi að sögn Arnars: 

 
Á sama tíma og við höfum verið að ferðast þá höfum við líka spilað með og kynnst hljómsveitum 
sem syngja á sínu móðurmáli, t.d. rapparar frá finnlandi og hvíta rússlandi, og ekki í eitt 
sekúntubrot truflaði það mig að ég skildi ekki textann. Þegar textinn skiptir svona litlu máli fær allt 
annað við röddina líka meira pláss, þú veist, hrynjandinn og raddbeitinginn, og það er mjög 
skemmtilegt perspective. Ætli það sé ekki nákvæmlega ástæðan fyrir því að þótt fólk skilji ekki 
textana okkar en nennir samt að hlusta á okkur – hrynjandin og raddirnar okkar eru svo sexy!38 

 

Ástæða fyrir því að íslenskan er tekin svo sérstaklega fyrir er sú að í núverandi íslenskri 

rappbylgju er mestmegnis verið að rappa á íslensku, rappteymið Sturla Atlas er eina grúppan 

sem rappar á ensku um þessar mundir og herjar á enskan markað, þeirra stíll hallar einnig meir í 

átt að R&B og poppi á köflum.  

Tónlistarmaðurinn Auður flytur tónlist sína á ensku en tónlist hans hallar líka meir í átt að 

R&B. Nútíma stíll R&B er þó náskyldur nútíma hip hopi með svipaðan hljóðheim í undirspili 

sínu og því vert að taka listamann eins og Auður og Sturla Atlas með í reikninginn. Einnig er 

Cell7 þekkt fyrir að rappa á ensku, stíll hennar á þó meiri rætur að rekja til 9. áratugarins og 

jafnvel til dub tónlistar og er hún því partur af enn einni hliðarstefnu sem fyrirfinnst á íslandi. 

Það liggja því nokkrar brautir fyrir þegar kemur að tungumáli tónlistarinnar. Íslenskan getur haft 

sinn markhóp sem er þó þrengri og sértækari hvort sem það væri meginstraums-stíll eða 

hliðarstefna, enskan hefur töluvert stærri markhóp en meiri samkeppni. Nú á Íslandi má þó 

einnig finna hliðarstefnur í heimi hip hops þar sem notast er við ensku og fyrir þá tónlist eru 

opnar brautir á erlendum markaði. 

 

 

                                                
38 Arnar Freyr Frostason (tónlistarmaður – Úlfur Úlfur) viðtal við greinarhöfund  
     (nóvember 2017) 
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Árangur í útflutningi hingað til 

Hér er listi yfir allt tónleikahald íslensks hip hop listafólks á erlendri grundu frá byrjun 2016, tekið 

saman af heimasíðu ÚTÓN.39 

Reykjavíkurdætur 11/03/2016 London UK Birthdays Dalston 

Reykjavíkurdætur 10/03/2016 London UK DIY Space 

Lord Pusswhip 30/04/2016 Berlin Germany TBA 

Auður 17/04/2016 Los Angeles USA Musexpo 

Reykjavíkurdætur 28/06/2016 Roskilde Denmark Roskilde Festival 

Lord Pusswhip 24/06/2016 Berlin Germany Berlin Midsommar Festival 

Reykjavíkurdætur 22/06/2016 Harstad Norway Arctic Arts Festival 

Reykjavikurdætur 15/07/2016 Benicàssim Spain Festival Internacional de 
Benicàssim 

     
Auður 13/08/2016 Göteborg Sweden Way Out West 

Úlfur Úlfur 10/09/2016 Warsaw Poland New Neighborhoods Festival 

Sturla Atlas 16/09/2016 London UK KAMIO(Red Gallery) 

Sturla Atlas 17/09/2016 London UK The Jazz Cafe 

Sturla Atlas 12/01/2017 Groningen Netherlands Platformtheater 

Reykjavíkurdætur 11/03/2017 London UK SouthBank Centre 

Úlfur Úlfur 22/04/2017 Poznań Poland Klubokawiarnia Meskalina 

Úlfur Úlfur 06/09/2017 St. Petersburg Russia Ионотека 

Úlfur Úlfur 09/09/2017 Vilnius Lithuania Europavox Stage, Loftas Fest'17 

Úlfur Úlfur 07/09/2017 Moscow Russia Nordic Showcase, Moscow Music 
Week 

Úlfur Úlfur 08/09/2017 Moscow Russia Europavox Stage, Moscow Music 
Week 

Úlfur Úlfur 09/09/2017 Vilnius Lithuania Europavox Stage, Loftas Fest'17 

Úlfur Úlfur 12/09/2017 Warsaw Poland BARdzo Bardzo 

Úlfur Úlfur 13/09/2017 Poznań Poland Projekt Lab 

Úlfur Úlfur 14/09/2017 Sopot Poland Mewa Towarzyska 

Úlfur Úlfur 21/09/2017 Toruń Poland NRD Klub 

Emmsjé Gauti 24/09/2017 Barcelona Spain La Mercè 2017 

Reykjavikurdætur 24/09/2017 Barcelona Spain La Mercè 2017 

Reykjavíkurdætur 25/11/2017 Caen France Le Cargö 

(Tafla 2) 
 

                                                
39 ÚTÓN gagnaskrá um tónleikahald íslensks tónlistarfólks erlendis (sótt nóvember 2017)  http://www.imx.is/gigs-abroad-archive 
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Hafa skal þó í huga að listi yfir skráða viðburði segir lítið sem ekkert um velgengni viðburða, t.d 

hefur höfundur verið flytjandi á viðburðum sem finna má á heildarlistanum á síðu ÚTÓN þar 

sem aðsókn hefur verið allt frá þrem manneskjum upp í þúsund. 

Á árabilinu 2002-2015 er lítil sem engin atburðarrás í útflutning á íslensku rappi eftir 

Quarashi, næstu sveitir til að stíga fram á þann markað eru Reykjavíkurdætur, Sturla Atlas og 

Úlfur Úlfur. Arnar Freyr hefur þetta að segja um útrás þeirra: 

 
Að fara erlendis er meiri stemning fyrir okkur en ég hefði getað ímyndað mér fyrirfram. Við 
ákváðum að fara ekki inn á markaði þar sem ensk tunga er ráðandi því þar virðist vera minna 
umburðarlyndi fyrir framandi málum. Við settum stefnuna á austur evrópu með áherslu á Pólland 
því þar var góður grundvöllur fyrir þessu ævintýri. Það eru svipaðir hlutir í gangi á þessu svæði 
og hér á Íslandi, þ.e. mikill uppgangur og einhver evrópsk framúrstefna á tungumáli sem 
afmarkast við landið.40 

 

Samvkæmt þessum gögnum eru það Reykjavíkurdætur sem eru fyrstar til að láta reyna á 

íslenskt rapp á erlendum vettvangi, líklegt er að áhugi á þeim hafi vaknað svo snemma erlendis 

frá vegna þeirra sérkenna sem þær búa yfir, að vera stór hópur af kvenröppurum hefur ekki verið 

mjög algengt fyrirbæri hingað til og þar að auki eru þær frá Íslandi. Þær eru einnig gott dæmi um 

hvernig rappið getur þjónað sem innsýn í íslenskt samfélag þar sem sveitin sýnir heiminum þá 

sterku kvenréttindabaráttu sem ólgar á Íslandi í flutningi sínum, textum og tónlistarmyndböndum 

ásamt því að gefa ádeilu á allt það sem enn mætti betur fara í þeim málum á Íslandi sem og í 

heiminum öllum. Oft segir sjón meir en orð og nýtast þessir eiginleikar því vel þegar tungumálið 

er torskilið, Reykjavíkurdætur geta komið skilaboðum sínum til skila í sterkum lifandi flutningi 

og þeirri ímynd sem hópurinn geislar frá sér. 41 

 

 

Niðurstaða 

Eftir að hafa nú rannsakað staðreyndir og skoðanir, litið í fortíð og framtíð og skoðað alla helstu 

eiginleika íslensku hip hop senunnar þá getum við sett saman nokkuð skilvirka niðurstöðu sem 

skipta mætti upp í sex hluta spálíkan. 

                                                
40 Arnar Freyr Frostason (tónlistarmaður – Úlfur Úlfur) viðtal við greinarhöfund  (nóvember 2017) 
41 Umfjöllun um Reykjavíkurdætur í Noisey tímaritinu (8. Mars 2016) 
    https://noisey.vice.com/en_us/article/64y87j/reykjavkurdtur-interview-2016 
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1- Hip hop senan er sambærileg við pönksenuna á 9. áratugnum sem gat af sér fræga 

íslenska tónlistarmenn eftir að nógu mikil þróun hafði átt sér stað. Það tónlistarfólk sem naut 

árangurs söng þó mestmegnis á ensku þar til að Sigur Rós kom fram á sjónarsviðið en 

sérstækur stíll sveitarinnar fleytti henni áfram, svipað mætti hugsa sér varðandi íslenskt hip 

hopi, ef stíllinn er einstakur þá getur verið að til sé markhópur fyrir hann þrátt fyrir íslenska 

tungu. 

2- Markaðurinn á Íslandi er mjög arðbær í hip hop senunni og er nú þegar farinn að geta af 

sér einstaka listamenn sem sumir stefna úr landi, þó er líftími sena oftast bara þrjú ár og því 

mögulegt að rappið taki hamskiptum áður en miklum árangri er náð erlendis. Þetta umhverfi 

setur upp þá mögulegu braut að íslenskir rapparar fari í einhverju magni á erlendan markað 

en sama gildir um margar undanfarandi senur þar sem árangur hefur verið á flökti, því er 

vert að taka fram að möguleikinn er til staðar en í enda dags þá veltur það á hverjum 

listamanni fyrir sig hvort árangur erlendis sé rökréttur og þó brautin sé til þá segir það 

ekkert til um það hvort hún verði nýtt almennilega eða ekki. 

3- Íslenska hip hopið hefur tækifæri á að gefa heiminum innsýn inn í íslenskt samfélag og 

raunveruleika, eitthvað sem fyrri stefnur hafa ekki gert svo mikið af, eitt helsta tólið í því 

samhengi er myndbandagerð og lifandi flutningur þar sem ímyndinni er skilað í sjónrænu 

formi, best er þó að hugsa þetta sem mögulega öflugt markaðstæki, niðurstaðan veltur 

einungis á því hvort og hvernig listamenn kjósa að nýta það. 

4- Menningarheimar eru misopnir fyrir framandi tungumáli eins og íslensku og 

enskumælandi þjóðir geta verið einstaklega erfitt markmið fyrir þá sem rappa á íslensku. 

Evrópa virðist öll vera þó opnari fyrir rappi á íslensku og þá sérstaklega Austur Evrópa, 

allavega miðað við þær heimildir sem eru til en þær veita mjög takmarkaða yfirsýn. Bretland 

og Bandaríkin gætu verið erfiðustu löndin fyrir þá sem rappa á íslensku en eru þó einir 

stærstu markaðirnir til að herja á fyrir þá sem rappa á ensku þó svo að mjög erfitt gæti verið 

að brjótast í gegn á þeim slóðum með hip hop. Þó er það ekki ómögulegt og til eru dæmi um 

evrópska rappara sem náð hafa árangri í þessum löndum. 

5- Hin hliðin á arðbærum markaði á Íslandi er sú að listamenn í senunni hafa nóg að gera 

hér heima, því mun það alltaf vera einhver partur af senunni sem sér ekki tilgang í að fara 

með tónlist sína út, jafnvel verður það mögulega mjög stór meirihluti sem hugsar þannig en 

hver veit hvernig hugarfarið mun breytast á næstu árum þegar hæsta tímabilið líður yfir hér 

á Íslandi. 
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6- Íslenska tungan er tvíeggja blað, hún bæði vekur áhuga og skerðir markhóp. Enskan 

stækkar markhópinn en eykur samkeppnina, líklegasta útkoman er sú að þeir listamenn 

sem rappa á ensku eiga möguleika á miklum árangri alveg eins og Kaleo og Of Monsters 

& Men á erlendum vettvangi þó leiðin gæti orðið erfiðari, þeir sem rappa á íslensku eiga 

möguleika á árangri en fyrir töluvert minni markhóp.  

Hvað segir þetta okkur að lokum? Er hægt að mynda eitthvað endanlegt svar við svona spurningu 

sem hefur hingað til svo litlar heimildir til að styðjast við? Með því að skoða alla króka og kima á 

umræðuefni eins og þessu þá sjáum við að það sem flestir myndu ekki einu sinni reyna að ímynda 

sér að gæti virkað gæti á endanum verið töluvert minna galið en gert var ráð fyrir, þá er ekki verið 

að segja að „hin einu sönnu örlög íslensks rapps” birtist þar, heldur segir það að sjóndeildarhringur 

víkkar, möguleikum fjölgar og pælingar sem fólk myndi ekki taka til greina verða raunhæfari, 

hvort það leiði árangur af sér er svo undir listamönnunum komið. Því mætti segja að rannsókn sem 

þessi sé undirstrikun á mikilvægi þess að vísa ekki hlutum á bug fyrr en að öll rök og hliðar hafa 

verið lagðar á borðið og mögulegar áskoranir og lausnir settar undir smásjá því oft leynist snilldin í 

smáatriðunum. 

Að lokum má einnig leiða hugann að því að árangur er nokkuð afstætt hugtak. Hvað er í raun hinn 

svokallaði árangur? Er það fjölmiðlaumfjöllun eða sæti á vinsældarlistum? Það er allavega ein 

mynd af árangri en þó mjög grunn mynd. Í sínu hreinasta formi er árangur í list einfaldlega sá að 

flytjandi hreyfir við lífi annarar manneskju með list sinni, það er þó kannski aðeins of altækt 

hugtak. Best væri í samhengi þessar rannsóknar að fara hinn praktíska milliveg og segja: Ef 

listamaður getur farið í ferðalag og flutt tónlist sína, komið aftur heim og haft svo fjárhagslega og 

samfélagslega útkomu sem býr til forsendu til að endurtaka leikinn, þá hefur árangri verið náð.  

Útfrá þeirri túlkun þá er árangur nú þegar orðin raunin í heimi íslenskrar rapptónlistar, þó í litlum 

mæli sé enn sem komið er og alls ekki sambærilegt við það sem er að gerast í t.d íslensku rokki.  

Í þessari ritgerð hefur hins vegar verið sett upp spálíkan um hugsanlegan framhaldsárangur á 

erlendri grundu hvað rappið áhrærir og næstu misseri munu síðan leiða í ljós hversu mikið af því á 

eftir að rætast. 

 



 23 

 

Heimildaskrá: 

 
Anna Guðjónsdóttir: Rapp, ég hætti að hlusta á þessa tónlist í áttunda bekk 

(Júní 2016), sótt 5.október 2017 á  

https://skemman.is/bitstream/1946/24114/1/Greinargerd-saga-rapps-Anna-Gudjonsdottir-

2.pdf 

 

Arnar Eggert Thoroddsen „Hvað er indí tónlist?” visindavefurinn.is  

(27. Október 2017), sótt 5.október 2017 á  

https://www.visindavefur.is/svar.php?id=25802 
 

Plata vikunnar: „Hefnið okkar” á Rás 2 mínútur 00:54-01:45  

(29 maí 2017), sótt 11.nóvember 2017 á 

http://www.ruv.is/sarpurinn/ras-2/plata-vikunnar/20170529 

 

Arnar Freyr Frostason (tónlistarmaður – Úlfur Úlfur)  

viðtal við greinarhöfund (nóvember 2017) 

 

Bradley, Adam Anthology Of Rap 

 ( 13. September 2011), bls 1-20 

 

Gunnar Lárus Hjálmarsson: Stuð vors lands  

(Haust 2012)  

bls 134-137, 144-148, 238-240, 278-281, 290-291, 310-314 

 

Kristján Már Gunnarsson: Að slá í gegn „ 

„Græða íslenskir tónlistarmenn á því að segjast vera frá Íslandi?” (Júní 2016), sótt 

5.október 2017 á 

https://skemman.is/bitstream/1946/24086/3/A%C3%B0%2bsl%C3%A1%2b%C3%

AD%2bgegn.pdf 

 



 24 

Logi Pedro Stefánsson (tónlistarmaður), viðtal við greinarhöfund (desember 2017) 

 

Reynolds, Simon Rip It Up And Start Again (21. Apríl 2005) 

 

Sigtryggur Baldursson (Framvkæmdarstjóri ÚTÓN), viðtal við greinarhöfund (október 2017) 

 

Sindri Ástmarsson (Umboðsmaður, forstjóri Mid Atlantic Management)  

viðtal við greinarhöfund (október 2017) 

 

ÚTÓN gagnaskrá um tónleikahald íslensks tónlistarfólks erlendis, sótt nóvember 2017) á 

http://www.imx.is/gigs-abroad-archive 

 

Úlfur Úlfur á Eurosonic, sótt 15.nóvember 2017 á 

https://www.eurosonic-noorderslag.nl/en/festival/line-up/act/ulfur-ulfur/ 

 

„Reykjavíkurdætur Are a 15-Strong Rap Crew from the Volcanic Climes of Iceland, and They Are 

on Fire” Umfjöllun um Reykjavíkurdætur í Noisey tímaritinu (8. Mars 2016), sótt 

15.nóvember 2017 á https://noisey.vice.com/en_us/article/64y87j/reykjavkurdtur-

interview-2016 

 

Heimasíða Magnúsar Leifssonar: http://magnusleifsson.com/ (Sótt 1. Desember 2017) 



 
 

 

 

 

 

1 

 


