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Útdráttur 

Markmið þessa verkefnis er að kanna birtingarmyndir lögregluandúðar og 

lögregluofbeldis í bófarappi og harðkjarnarappi og hvernig þær hafa breyst. Borin eru 

saman fimm lög frá tímabilinu 1986 til 1998 við fimm lög frá tímabilinu 2012 til 2020. Farið 

er yfir uppruna og rætur hipp hopp tónlistar og menningar áður en farið er ýtarlega út í 

texta allra laganna tíu. Textarnir eru greindir eftir því hvernig orðræðan er í sambandi við 

lögregluandúð og/eða lögregluofbeldi. Kenningar Elijah Anderson (1999) um 

„götureglurnar“ voru hafðar til hliðsjónar og sömuleiðis athugað hvort fullyrðingar í bók 

Soren Baker (2018) standist um að rappið hafi farið frá því að hræða mann yfir í að fá 

mann til að hugsa. Niðurstöður sýndu fram á ýmsar breytingar milli tímabilanna tveggja 

sem og ýmislegt sem var sameiginlegt með þeim. Helst mátti greina að tímabilið 1986-

1998 einkenndist af meiri reiði og ofbeldi í garð lögreglu á meðan tímabilið 2012 til 2020 

einkenndist af heldur yfirvegaðri og íhugaðri textum. Munur á félagslegri stöðu og þroska 

rapparanna var einnig áberandi. 
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1 Inngangur  

Í Bandaríkjunum er kynþáttahyggja rótgróin í samfélaginu. 

Þó að þrælahald hafi verið afnumið þar árið 1865 þá þurfa svartir enn þann dag í dag 

að upplifa fordóma. Aðskilnaðarstefna ríkti í um heila öld og samtök eins og Ku Klux Klan 

fengu að grassera. Margar hafa réttindabaráttur svartra verið í Bandaríkjunum og sumar 

hverjar umdeildar. Sögufrægir baráttumenn eins og Martin Luther King Jr. og Malcolm X 

eru nöfn sem gjarnan eru nefnd þegar talað er um baráttu svartra fyrir réttlátara 

samfélagi. Eitt er þó afl þar sem erfiðara virðist vera að uppræta fordóma og ofbeldi gegn 

svörtum. Það er lögreglan í Bandaríkjunum. Stofnanabundna kynþáttahyggjan sem er við 

líði í Bandaríkjunum hefur atvikast þannig að í dag eru margir meðvitaðir um þann halla 

sem liggur á svörtum þegar kemur að löggæslu (Chaney og Robertson, 2013). Svartir 

foreldrar hafa neyðst til að kenna börnum sínum hvernig litaðir þurfi að haga sér í návist 

lögreglumanna, eitthvað sem hvítir foreldrar kannast ekki við (Anderson, O‘Brien Caughy 

& Owen, 2021). Með tilkomu baráttuhreyfinga á borð við Black Lives Matter á síðustu 

árum, hefur svörtum Bandaríkjamönnum tekist að vekja athygli á því misrétti sem þeir 

horfast í augu við á hverjum degi af hendi lögreglunnar. Smám saman hefur hvítt fólk í 

Bandaríkjunum farið að opna augun og átta sig á þeim raunveruleika sem lengi hefur verið 

þeim óljós. 

 Í gegnum tíðina hafa margvísleg mál lögregluofbeldis á hendur svartra komið upp 

í Bandaríkjunum og hafa fjölmiðlar verið duglegir að fjalla um þau. Dæmi um þau mál eru 

til dæmis mál Trayvon Martin, sautján ára unglings sem skotinn var til bana af lögreglu í 

Sanford, Florida þegar hann var á leið sinni frá matvöruverslun. Í kjölfarið á morðinu spratt 

grasrótarhreyfingin Black Lives Matter upp (Lebron, 2017). Sömuleiðis er mál Michael 

Brown eftirminnilegt en hann var skotinn af lögregluþjóni í Ferguson, Missouri aðeins 

átján ára gamall. Eitt af nýlegri dæmum er mál George Floyd sem var drepinn af lögreglu 

þann 25. maí 2020 í Minneapolis, Minnesota. Það mál vakti svo mikla reiði að mótmæli 

brutust út víðs vegar í Bandaríkjunum og sum staðar má segja að algert stjórnleysi hafi 

ríkt á meðan mótmælum stóð þar sem ofbeldi og þjófnaður átti sér stað (Mourtgos, 

Adams & Nix, 2021).  
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Í framhaldinu af þessu sorglega máli hefur viss sundrung átt sér stað í samfélagi 

Bandaríkjanna. Fólk flokkar sig ýmist sem stuðningsfólk Black Lives Matter eða 

lögreglunnar. Aðrir ganga enn lengra og aðhyllast ANTIFA, and-fasíska fjöldahreyfingu og 

enn aðrir styðja samtök á borð við Proud Boys, neófasísk samtök sem er eingöngu skipuð 

af karlmönnum. Bandarískt samfélag er sannarlega klofið þegar kemur að þessu málefni 

þó svo að sýnileiki ofbeldisins sé orðinn meiri (Clark, Freelon og McIlwain, 2018).  

Tónlist er tilvalinn vettvangur fyrir listamenn til að tjá sinn veruleika og upplifun á 

samfélaginu. Með textaskrifum eiga listamenn möguleika á því að segja það sem liggur 

þeim á hjarta. Í lagatextum svartra er því hægt að finna margar birtingarmyndir um 

kúgunina sem þeir verða fyrir. Allt frá blúsinum, í gegnum frumrokk og til 

sálartónlistarinnar er hægt að finna brot úr veruleika svartra, og víðs vegar annars staðar 

(Sullivan, 2011).  

Í þessari ritgerð verður talað um birtingarmyndir kúgunarinnar í hipp hopp tónlist, 

einkum bófa- og harðkjarnarappi. Borin verða saman fimm lög frá upphafstímum bófa- 

og harðkjarnarappsins við fimm lög sem komið hafa út á síðustu árum. Markmið þessarar 

ritgerðar er að komast að því hvað hefur breyst milli þessara tveggja tímaskeiða í bófa- og 

harðkjarnarappi þegar kemur að textum um lögregluofbeldi og -andúð. 

Félagslegur heimur okkar er sífellt að breytast, ekki síður en listin, og því verður 

fróðlegt að sjá hvernig orðræðan hefur breyst í rappinu. Með því að bera fimm lög frá 

gullaldarskeiði rappsins við fimm lög sem komið hafa á nýliðnum áratug verður hægt að 

teikna upp ákveðna mynd af því hvernig orðræðan hefur annað hvort breyst eða staðið í 

stað.
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2 Hipp hopp 

Hipp hopp er ekki einungis tónlistarstefna heldur er oft talað um hipp hopp sem 

menningarstefnu. 

Hún inniheldur allt mögulegt sem hægt er að tengja við bandaríska „urban“ menningu, 

svo sem dans, plötusnúða, rapp og graffítí-spreyjun svo eitthvað sé nefnt (Price III, 2006). 

Þegar talað er einungis um tónlistarstefnuna sjálfa þá er rapp oftar en ekki samnefnari 

yfir hipphopp-tónlist. Rappið er sögulega að mestu leyti tengt við blökkumenn í 

Bandaríkjunum en rapparar af öðrum kynþáttum eru vissulega til staðar. Sömuleiðis hafa 

rapparar verið í miklum meirihluta karlmenn, þó svo að hlutfallið hafi breyst örlítið á 

síðustu árum. Ákveðin þemu má greina innan rapptónlistar en þemun eru misjöfn eftir 

því um hvaða undirstefnu er að ræða. Harka götunnar, glamúr-lífstíll og samfélagsleg 

gagnrýni eru til að mynda oft tengd við rapptónlist. Tónlistin hefur oft verið gagnrýnd fyrir 

kvenfyrirlitningu og hómófóbíu sem hefur komið fyrir í textum margra vinsælla rappara 

(Love, 2016). Í dag er hómófóbían mun minni en hún var áður fyrr þó svo að enn sé 

kvenfyrirlitning til staðar sem virðist vera nokkuð rótgróin í stefnunni. Ef litið er dýpra má 

sjá að félagslegt réttlæti, friður og virðing er í hjarta hipp hopp tónlistar. Svartir 

tónlistarmenn í Bandaríkjunum eru engu ókunnir þegar kemur að því að gagnrýna það 

félagslega óréttlæti sem þeir hafa þurft að lifa við. Blúsinn var að miklu leyti framhald af 

svokölluðum þrælasöngvum sem sungnir voru á plantekrum þrælahaldaranna á öldum 

áður (Oliver, 1997). Þar fjölluðu textarnir gjarnan um súran veruleika lífs þeirra þar sem 

stritað var dögum saman að tína bómul svo eitthvað sé nefnt.  

Rapptónlist snýst að mörgu leyti um það að gagnrýna þær félags- og efnahagslegu 

kringumstæður sem margir svartir búa við. Í stað þess að fjalla um að lifa undir boðum og 

bönnum þrælaeigenda, þá fjalla textarnir um öðruvísi óréttlæti. Rapp fjallar þó ekki alltaf 

um þunga og erfiða hluti, heldur getur það einnig verið upplífgandi, skemmtileg og minnt 

okkur á það jákvæða í lífinu. Öllu jafna er þó hipp hopp tónlist þannig að textinn er ekki 

sunginn heldur „rappaður“ með textum sem ríma og er það gert yfir undirspili. Þó hefur 

stefnan þróast í þá átt að línurnar milli hennar og annarra stefna eru sífellt að verða 

óskýrari (Bradley & DuBois, 2010). 
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2.1 Uppruninn og staðan í dag 
Ef litið er aftur í tímann má sjá að hipp hopp er tiltölulega ung stefna. 

Það var ekki fyrr en á áttunda áratugnum sem einhvers konar drög að hipp hoppi sem 

við þekkjum í dag urðu til. Það var í Bronx-hverfi New York borgar þar sem afró-amerísk 

og latnesk-amerísk ungmenni fóru að prófa sig áfram með því að fara með hlutverk 

svokallaðs „MC“ (e. Master of Ceremony). Þar léku þeir sér að því að rappa með því að 

láta texta sína ríma yfir tónlist sem var oftar en ekki spiluð af plötusnúðum. Hljómlegir 

áhrifavaldar hipp hopp tónlistar voru margs konar tegundir svartrar tónlistar í 

Bandaríkjunum. Má þar nefna sálartónlist, fönk og diskó sem dæmi auk þess sem 

hljóðbútar úr verkum Kraftwerk voru vinsælir. Plötusnúðar voru duglegir við að þeyta 

skífum sem innihéldu tónlist þessara stefna sem allar höfðu það sameiginlegt að vera 

meira og minna eftir svarta flytjendur (Price III, 2006). Hipp hopp tónlist hefur á síðasta 

áratugi innsiglað sig sem ein vinsælasta stefna allra tíma (Nielsen Music, 2018). 

Topplistarnir eru uppfullir af röppurum sem margir hverjir hafa blandað tónlist sína við 

áhrif frá poppi og R&B og uppskorið miklar vinsældir. Sömuleiðis hefur popptónlistafólk 

verið duglegt við það að búa til tónlist með röppurum til þess að græða á vinsældum 

rappsins. Sú rappbylgja sem ríður yfir núna er þó ekki sú eina sem hefur hlotið 

meginstraums árangur, en á níunda og tíunda áratugi síðustu aldar fór athygli almennings 

að beinast að heldur ósvífnari persónum innan rappstefnunnar. 

 

2.2 Bófarapp 
Bófarapp eða „gangsta rap“ eins og það er kallað á ensku, er einn af fjölmörgum krókum 

og kimum hipp hopp tónlistar. 

Tegundin byrjaði að vekja athygli í lok níunda áratugarins og var í byrjun tíunda 

áratugarins orðin sú stærsta innan hipp hopp senunnar. Upphaf stefnunnar má rekja til 

austurstrandar Bandaríkjanna, nánar tiltekið Philadelphia-ríkis þar sem rappari að nafni 

Schoolly D var farinn að vekja athygli fyrir hranalega og hispurslausa texta sem fjölluðu 

um ofbeldi og klíkuskap. Þökk sé röppurum eins og Ice-T var bófarappið fljótt að flytjast 

yfir til vesturstrandar landsins þar sem senan átti eftir að springa út (Baker, 2018). Árið 
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1988 gaf hópurinn N.W.A frá Compton í Kaliforníu út sína fyrstu breiðskífu „Straight Outta 

Compton“ og voru þar með búnir að rita nafn sitt í sögubækurnar. Sveitin innihélt mikið 

af frumkvöðlum bófarappsins en þar má til dæmis nefna þá Dr. Dre, Ice Cube og Easy-E. 

Eftir útistöður innan sveitarinnar sundraðist hún árið 1991. Meðlimirnir fóru hver í sína 

áttina en áttu ennþá eftir að hafa áframhaldandi áhrif á bófarappssenuna. Dr. Dre og The 

D.O.C. stofnuðu plötuútgáfuna Death Row Records með hinum umdeilda Suge Knight þar 

sem margar af helstu perlum bófarappsins voru gefnar út. Árið 1995 sömdu Dre og félagar 

í Death Row Records við súperstjörnuna Tupac Shakur sem er sennilega allra stærsta 

nafnið innan bófarappssenunnar. Hann var á mála hjá þeim allt þar til hann dó ári seinna. 

En það voru ekki aðeins Dr. Dre og félagar sem voru að gera það gott í bófarappinu. Út 

um öll Bandaríkin voru að spretta upp rapparar sem voru undir áhrifum bófarappsins. Eitt 

af því sem einkenndi bófarappið á tíunda áratugnum var samkeppnin milli 

vesturstrandarinnar og austurstrandarinnar. Tupac var í broddi fylkingar vestan meginn 

og The Notorious B.I.G. austan meginn. Því miður var snemma bundinn endi á feril þeirra 

beggja og á sex mánaða tímabili höfðu þeir báðir verið drepnir. Bófarappið er áfram 

vinsælt í dag, en hefur þó breyst mikið í gegnum tíðina. 

 

2.3 Harðkjarnarapp 
Að mörgu leyti er erfitt að greina harðkjarnarappið frá bófarappinu. 

Strangt til tekið þá er harðkjarnarappið regnhlífarhugtak sem bófarappið fellur undir, 

en margir horfa öðrum augum á það og kjósa að sjá þessar tvær tegundir sem mismunandi 

öfl. Helsti greinarmunurinn mun vera efnið í textunum, en ekki allt harðkjarnarapp fjallar 

um klíkuskap eins og í bófarappinu. Áður en bófarappið sprakk út á vesturströndinni, þá 

var harðkjarnarappið í fullu fjöri á austurströndinni. Harðkjarnarappið á uppruna sinn líkt 

og bófarappið að rekja til Ice-T en sömuleiðis til sveita eins og RUN-DMC. Lögin einkennast 

af mikilli úlfúð og árásargirni og lýsa gjarnan hörkunni við það að alast upp í 

fátækrahverfum og þeim verkefnum sem því fylgja (AllMusic, e.d.). Sveitin Wu-Tang Clan 

frá Staten Island í New York borg kom á sjónarsviðið í upphafi tíunda áratugarins og með 

tilkomu þeirra fór fólk að sjá meiri greinarmun á harðkjarnanum og bófarappinu. Wu-

Tang Clan komu með minimalískari nálgun á tónlistina og undir grófum textum sínum 

höfðu þeir fallegar píanómelódíur. Þeir byggðu hljómsveitina á austrænni 
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hugmyndafræði og voru miklir áhugamenn um kung-fu kvikmyndir sem endurspeglast að 

einhverju leyti í textum þeirra (Erlewine, e.d.). Meðlimir hljómsveitarinnar voru í kringum 

tíu talsins (matsatriði með suma þeirra) og er sveitin ennþá starfandi. Þrátt fyrir það áttu 

flestir meðlimir einnig vel heppnaða sóló ferla utan sveitarinnar. Þekktasta verk þeirra er 

„Enter The Wu-Tang (36 Chambers)“ en þeir hafa gefið út átta breiðskífur undir nafni 

sveitarinnar. Harðkjarnarappið er ansi víðfemt og hefur átt sér hinar ýmsu undirstefnur 

sem eru ekki einungis bundnar við austurströndina. Þar má nefna stefnur eins og Drill sem 

hefur notið gríðarlega vinsælda síðustu ár. 

3 Aðferð 

Borin verða saman tíu bófarapp/harðkjarnarapplög. 

Fimm þeirra frá árunum 1986-1998 annars vegar og fimm sem gefin voru út á öðrum 

áratug 21. aldar hinsvegar. Öll lögin eiga það sameiginlegt að innihalda texta sem fjalla 

um lögregluofbeldi og/eða lögregluandúð og verður leitað eftir því hver munurinn er milli 

þessara tímabila og hvað hefur breyst. Ástæða þess að þessi tilteknu tímabil verða skoðuð 

er sú að hið fyrra er af mörgum talið gullaldarskeið hipp hopp tónlistar og hið síðara er sá 

áratugur sem rappið hefur náð hæstu hæðum þegar kemur að vinsældum. Lögin fimm frá 

gullaldarskeiðinu eru eftirfarandi: Fuck Tha Police með N.W.A, Anti-Nigger Machine með 

Public Enemy, Crooked Officer með Geto Boys, Capital Punishment með Big Pun og 

Prospect og Represent með Nas. Þau lög sem eru frá seinna tímabilinu eru: Front Lines 

eftir Conway The Machine, Crime Pays með Freddie Gibbs og Madlib, Cops Shot The Kid 

með Nas og Kanye West, Reagan með Killer Mike og Nothin New með 21 Savage. Lögin 

frá fyrra tímabilinu eru valin á grundvelli þess að hafa verið áhrifamikil innan stefnunnar 

á sínum tíma hvað gagnrýna texta varðar og byggir val þeirra á innsæi og þekkingu 

höfundar á þessum geira. Lögin frá seinna tímabilinu eru valin eftir sömu forskrift. Farið 

verður yfir lagatextana og farið ítarlega í þau þemu sem innihalda lögregluofbeldi og/eða 

lögregluandúð. Notaðar verða kenningar Elijah Anderson (1999) til hliðsjónar og 

sömuleiðis athugað hvort að fullyrðingar úr bók Soren Baker (2018) um að rappið hafi 

farið frá því að hræða mann yfir í að fá mann til að hugsa, eigi við. 
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4 Fimm lög frá árunum 1986-1998 

 

4.1 „Fuck Tha Police“ eftir N.W.A 
Árið 1988 kom platan Straight Outta Compton með rapphópnum N.W.A út. 

Platan var sú fyrsta með sveitinni sem tekin var upp í hljóðveri og var hún jafnframt 

fyrsta bófarapp platan til að slá í gegn og ná til meginstraums hlustendahóps. Í dag er hún 

í hávegum höfð hjá mörgum hipp hopp unnendum og eru mörg vinsælustu lög 

sveitarinnar á henni. Eitt af þeim er lagið „Fuck Tha Police“, sem eru mótmæli sveitarinnar 

gegn lögreglunni í Bandaríkjunum og ekki er verið að skafa utan af því. 

 

Fuck the police comin' straight from the underground. A young nigga got it bad 'cause 

I'm brown. And not the other color, so police think they have the authority to kill a 

minority. Fuck that shit, 'cause I ain't the one, for a punk motherfucker with a badge 

and a gun to be beating on and thrown in jail. We can go toe-to-toe in the middle of a 

cell. 

 

Til að byrja með rappar Ice Cube um fordómana sem hann verður fyrir af hálfu 

lögreglunnar vegna húðlitar síns. Hann heldur áfram og segir að hann og lögregluþjónninn 

ættu að mætast í miðjum fangaklefa án vopna og sjá hver hefði betur. 

 

Searchin' my car, lookin' for the product. Thinkin' every nigga is sellin' narcotics. You'd rather 

see me in the pen than me and Lorenzo rollin' in a Benz-o. Beat a police out of shape. And 

when I'm finished, bring the yellow tape to tape off the scene of the slaughter ... I don't know 

if they fags or what. Search a nigga down and grabbing his nuts ... Black police showing out 

for the white cop. Ice Cube will swarm on any motherfucker in a blue uniform. Just 'cause I'm 

from the CPT punk police are afraid of me, huh ... And when I'm finished, it's gonna be a 

bloodbath of cops dying in L.A. 

 

Ice Cube fer síðan út í það hvernig lögreglan beinir sjónum sínum alltaf að svörtum þegar 

glæpir eru annars vegar og að það síðasta sem hún myndi vilja sjá væri auðugur 

blökkumaður. Ice Cube rappar síðan um það hvernig hann myndi lemja lögregluþjón og 
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girða svæðið af með lögregluborðum. Stuttu seinna fáum við að sjá dæmi um 

hómófóbíuna sem ekki var óalgeng á þessum tíma í hipp hoppi, þar sem Ice Cube spyr sig 

að því hvort lögreglan sé samkynhneigð vegna þess að hún leitar á honum eftir 

fíkniefnum. Auk þess bætir hann við að svartir lögregluþjónarnir séu engu skárri en þeir 

hvítu og að honum sé illa við hvern sem er sem klæðist bláum lögreglubúningi Los Angeles 

borgar. Að lokum segir hann að blóðbað eftir dauðar löggur sé í vændum í borginni. 

Næst er komið að rapparanum Ren sem talar um mikið af því sem Ice Cube hafði 

fjallað um fyrr í laginu. Hann bætir við að hann er lunkinn glæpamaður og það að drepa 

löggu myndi gera daginn hans betri. 

 

For police, I'm saying, "Fuck you, punk!" Reading my rights and shit, it's all junk. 

Pulling out a silly club, so you stand with a fake-ass badge and a gun in your hand ... 

And we'll go at it, punk, and I'ma fuck you up ... I'm sneaky as fuck when it comes to 

crime ... Smoke any motherfucker that sweats me or any asshole that threatens me 

... Takin' out a cop or two, they can't cope with me ...So I'ma turn it around. Put in my 

clip, yo, and this is the sound (skothvellir) ... Takin' out a police would make my day 

but a nigga like Ren don't give a fuck to say. 

 

Þetta lag er það sem mörgum dettur í hug þegar talað er um lagatexta um lögregluandúð. 

Það er ekki af ástæðulausu því eins og sjá má þá er textinn uppfullur af birtingarmyndum 

þess hvernig lögreglan mismunar eftir húðlit og sömuleiðis því hvað ungum svörtum 

karlmönnum finnst um vinnubrögð lögreglunnar. 

4.2 „Anti-Nigger Machine“ eftir Public Enemy 
Public Enemy er af mörgum talin ein af mikilvægustu hljómsveitum rappsögunnar. 

Blómaskeið sveitarinnar er liðið en hún var vinsælust á árunum 1987 til 1993. Hún er 

í dag skipuð af þremur meðlimum og tveir af þeim eru sérstaklega eftirminnilegir, þeir 

Chuck D og Flavor Flav. Þriðji meðlimurinn er DJ Lord sem tók við af Terminator X sem 

plötusnúður hljómsveitarinnar. Annar meðlimur hljómsveitarinnar var Professor Griff 

sem starfaði sem svokallaður „uppýsingaráðherra (e. minister of information)“ 

sveitarinnar en hann var inn og út úr sveitinni þangað til að hann loks yfirgaf sveitina 

vegna umdeildra ummæla sem einkenndust af gyðingahatri og hómófóbíu. Tónlist Public 
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Enemy einkennist af gagnrýnum og pólitískum textum um misrétti á hendur svartra í 

Bandaríkjunum. Lagið sem um er að ræða er af plötunni „Fear of a Black Planet“ og heitir 

„Anti-Nigger Machine“. Chuck D er sá eini sem rappar á þessu lagi en Flavour Flav kemur 

fyrir í lok lagsins. 

 

Some say it's nothing worse than a verse to hear some nigga curse ... Claimin' I boast, 

smoke, sometimes sing the blues. Twang metal and settle, try to never back pedal. 

From the power some got to get a nigga shot ... This is what I mean the anti-nigger 

machine. 

 

Í fyrsta versi lagsins fjallar Chuck D um það hvernig sumum þykir ekkert verra en að heyra 

blökkumann blóta og vísar í að það séu þeir sömu og hafa valdið til að láta skjóta svarta. 

 

Instead of peace the police just wanna wreck and flex on a kid, what I did was try to 

be the best. And so they fingered the trigger, figured I was a bigger nigga and they 

started to search me, so I headed West. Went to Cali, a rally was for a brother's death. 

It was the fuzz who shot him and not the bloods or cuzz. I wondered why it was like, so 

I just held my mike. But in my mind I was blind, so I just tried to find a reason we was 

just the way that we was. 

 

Það er í öðru versinu sem Chuck D fer út í það hvernig lögreglan vilji ekki frið heldur vilji 

frekar lumbra á ungum (svörtum) krökkum. Hann segir einnig frá því að hann hafi farið á 

samkomu þar sem væri verið að mótmæla dauða svarts manns sem hafi verið banað af 

lögreglunni. Að lokum greinir hann frá erfiðleikum með að koma tilfinningum sínum í orð 

og að hann hafi í blindni sinni farið að reyna að réttlæta fyrir sjálfum sér það sem hafði 

skeð. Chuck D fer óvarlega í það að gagnrýna það óréttlæti sem er í samfélagi svartra og 

þetta lag er engin undantekning. Hér er verið að lýsa því hvernig lögreglunni er hreinlega 

gefið skotleyfi á svarta og ætlast er til þess að almenningi finnist það eðlilegur hluti af 

lífinu. Reiðin er áþreifanleg í flutningi Chuck D og eins og í svo mörgum öðrum Public 

Enemy lögum, þá er textinn ætlaður til að vekja fólk til umhugsunar um stöðuna í 

samfélagi svartra í Bandaríkjunum. 
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4.3 „Crooked Officer“ eftir Geto Boys 
Geto Boys er rappsveit sem stofnuð var í Houston í Texas árið 1986. 

Þó svo að bófarappið hafi verið frægt fyrir blygðunarlausa texta þá þóttu Geto Boys 

taka ósvífnina á næsta þrep. Þeir lentu meðal annars í vandræðum með útgáfu fyrstu 

plötu sinnar „Geffen“ sem innihélt þemu á borð við líkþrá (e. necrophilia) og morð. 

Meðlimir sveitarinnar hafa einnig notið vinsælda sem sóló listamenn, þá sérstaklega 

rapparinn Scarface. Lagið sem fjallað verður um er af plötunni „Till Death Do Us Part“ frá 

árinu 1993. Það heitir „Crooked Officer“ og eins og titillinn gefur til kynna fjallar lagið um 

spillta lögregluþjóna. 

 

I got a grudge against you blue suits, black suits, white suits and state troops ... 

Send a nigga to the penitentiary is how you play us. Lock us up for the summer. 

Took a nigga's name away and passed his ass a number. Just because you legally 

pack a gat man doesn't necessarily mean you have to point it at the black man. 

Especially you black cops, you let your gats pop because them honkies got you 

brainwashed ... I'm letting freedom ring. From the hole in my Glock, for fuckin' off 

Rodney King ... And since justice is blind I'ma buy the bitch some glasses. Wake the 

fuck up, chucks I'm coming after your ass crooked officer. 

 

Lagið hefst snögglega og á Scarface fyrsta versið. Hann talar um það hvernig lögreglan 

handtekur svarta af ástæðulausu og gefur þeim fanganúmer í stað nafns þeirra. „Gat 

man“ er slangur yfir byssumann og Scarface segir að þó svo að löggunni takist að klófesta 

byssumanninn þurfi það ekki að þýða að beina þurfi byssunni að svarta manninum. Hann 

heldur áfram og fer að gagnrýna svartar löggur. Þær hleypi af byssunum sínum einungis 

vegna þess að „hvítinginn“ hafi heilaþvegið þá. Hann vitnar síðan í frægt 

lögregluofbeldismál sem hafði skeð þremur árum áður þar sem þeldökkur leigubílstjóri 

að nafni Rodney King var laminn ítrekað af lögreglumönnum fyrir það eitt að hafa keyrt 

of hratt (Levin, 2021). Scarface er reiður yfir þessu tiltekna máli sem og ítrekuðum brotum 

lögreglunnar og tekur fram að hann eigi byssu og sé „á eftir þér, spillti lögregluþjónn“. 

Eftir þetta vers tekur grípandi viðlag við sem sungið er af einum af þáverandi meðlimum 

sveitarinnar, Big Mike, og hljóðar svo: „Mr. Officer, crooked officer. I wanna put your ass 

in a coffin, sir. 'Cause you done fucked with niggas like myself for too long. It's time to 
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grab my motherfucking nine and get it on“. Hér skín reiðin í gegn þar sem Big Mike talar 

um að hann vilji koma spilltum lögregluþjóni fyrir í líkkistu og að tími sé kominn til að taka 

upp byssuna sína og hefja lætin. Næsta vers á Bushwick Bill. 

 

Oh Mr. Officer ... what's happenin'? You beat another black man's ass and now 

you're high cappin'. Friend, do I have to ... bleach my fuckin' skin so I can look like 

these white folks?... if I talk back you wanna bust my black ass just like Rodney 

King. But if you try that shit with me, its gonna be a different scene. Try to pull me 

over on a dark road but I'll be damned if I don't grab my nine and unload until 

every blue shirt turns red ... I want all you crooked motherfuckers dead. So you 

better start pickin' out your coffin, sir 'cause I'm comin' after your ass. 

 

Hann talar um að kannski þurfi hann að bleikja húð sína með klóri til þess að komast hjá 

áreiti lögreglunnar. Einnig er vitnað aftur í mál Rodney King en tekið fram að ef 

lögregluþjónninn ætli sér að reyna að ganga í skrokk á honum líkt og í máli King þá verði 

útkoman önnur. Í næstu línu lýsir Bill því á ofbeldisfullan máta hvernig hann væri til í að 

taka upp byssuna sína og breyta hverri einustu blárri lögregluskyrtu í rauða. 

Lögregluþjóninum sé hollara að velja sér líkkistu vegna þess að líkt og Scarface þá er 

Bushwick Bill „á eftir þér“. Næst syngur Big Mike viðlagið í annað sinn og fer síðan með 

þriðja og síðasta versið í laginu. 

 

Punk ass laws ... Said I shot a nigga the other day at a party. Lyin' out they ass ... 

A big black nigga did the killin' and I fit the description. And you know they think 

all black niggas look alike ... Coppers wanna ... put bullets into the back of me. 

Time and time again I told them I didn't do it and they knew it, but they still 

pursued it ... So now I'm about to grab my shit and put them son of a bitches six 

feet under 'cause I'm sick of runnin' from them motherfuckers ... Fuckin' around 

with the B-I-G. They'll be in a G-R-A-V-E. 

 

Big Mike segir hér að lögreglan hafi ranglega ásakað hann um að hafa skotið mann. Hann 

hafi passað við lýsingu lögreglunnar á manninum en að mati Mike er það einungis vegna 

þess að hvíta löggan þyki allir svartir menn líta eins út. Hann hafi sagt þeim ítrekað að 
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hann væri ekki sekur og að þeir hafi vitað það en samt sem áður haldið áfram að ásaka 

hann. Það er svo í næstu línu sem reiði Mike verður áberandi þegar hann segir að hann 

ætli, rétt eins og félagar hans Scarface og Bushwick Bill, að koma lögregluþjónunum fyrir 

í líkkistu. Þrátt fyrir að þetta lag er með skemmtilega poppaðan og aðgengilegan fíling, þá 

eru textarnir sannarlega ekki fyrir viðkvæma. Reiðin er nánast áþreifanleg og frásagnir 

rapparanna eru fullar af tilfinningum. Ofbeldið er sömuleiðis mikið og lýsingarnar á því 

hvað rappararnir myndu gera ef þeir kæmu höndum sínum á lögreglumennina eru vægast 

sagt grafískar. 

 

4.4 „Capital Punishment“ eftir Big Pun og Prospect 
Big Pun (Big Punisher) var rappari sem þótti vera einkar flinkur þegar kom að því að rappa 

sniðugar rímur á gífurlegum hraða (Huey, e.d.) 

Hann þótti einstaklega tungulipur og skrifaði sniðuga texta með félagslegum ádeilum. 

Hann ólst upp í Bronx í New York borg og var af Púerto Ríkóskum uppruna. Hann var 

fæddur árið 1971 en dó ungur að árum, aðeins 28 ára árið 2000 af völdum hjartaáfalls. 

Fyrsta stúdíóplata Big Pun, Capital Punishment, kom út árið 1998 og inniheldur lagið sem 

hér verður fjallað um og er samnefnt plötunni. Á laginu úthrópar Big Pun ekki lögregluna 

sérstaklega heldur yfirvöldin öll sem honum þykir koma illa fram við minnihlutahópa og 

þá verst settu. Á laginu syngur rapparinn Prospect viðlagið sem og rappar síðustu tvö vers 

lagsins. 

 

I've seen child blossom to man. Some withered and turned to murderers. Led astray by 

the liars death glorifiers observin' us. Watching us close ... purposely overtaxin' the 

earnings ... They're scared of us, rather beware than dare to trust. Throw us in jail, 

million dollar bail, left there to rust. Let's call in order ... Advance to where minorities 

are the majority voter ... Fuck it, I'd rather sell reefer than do pizza delivery. That's how 

the city be, everybody gettin' they hustle on. Judge singin' death penalty like it's his 

favorite fuckin' song. Word is bond, takin' my life you know they lovin' it. God, F the 

government and it's fuckin' capital punishment. 

 

Big Pun rappar hér um það að hann hafi séð börn alast upp og verða að morðingjum, 

kennir yfirvöldum um það og segir þau skipuð af blóðþyrstum dauðadýrkendum. Hann 
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talar síðan um að yfirvöldin skattleggi heldur þá verr settu. Ríkisstjórnin sé hrædd við 

glæpaþyrstu lágstéttina þannig að þau henda þeim í fangelsi og leyfa þeim að dúsa þar. 

Big Pun kallar á breytingar þar sem minnihlutahópum sé gefinn möguleiki á að hafa meira 

að segja um gang mála. Glæpahegðunin sé hinsvegar skömminni skárri en að þurfa að 

vinna við láglaunastörf á borð við pitsu útkeyrslu sem leiðir til þess að allir grípi til þess 

ráðs að „get their hustle on“ eða verða sér úti um fjármagn á ólöglegan hátt. Dómarinn 

dæmir fólk til dauða eins og ekkert sé eðlilegra og elskar ekkert heitar en að taka lífið í 

burtu frá fólki. Að lokum segir Big Pun til fjandans með yfirvöld og dauðarefsingar. Í 

kjölfarið fylgir viðlagið, sungið af Prospect: „Capital punishment, given by the 

government. System so organized they get to you and who you runnin' with. Can't live 

alone, watch for the spies and tapped phones ... Disable the Republicans, then reverse 

capital punishment“. Kerfið er, samkvæmt Prospect, svo skipulagt að ekkert mál sé fyrir 

yfirvöld að klófesta mann. Ekki sé hægt að vera viss um hvort verið sé að njósna um mann 

eða ekki. Samkvæmt honum ætti að leggja niður Repúblikanaflokkinn í Bandaríkjunum og 

síðan snúa við dauðarefsingunni og dauðadæma þá sem sjá um að dæma aðra til dauða. 

 

I've seen it all up close, shit out the movies you'd be buggin'. My cousin Chuchi, barely 

a juve', lost it and turned on the oven. He wasn't playin', blew out the flame and started 

inhalin' ... Listen to me, shit is rough in the ghetto ... We need some unity, fuck all the 

Jeeps and jewelry. The maturity, keeps me six feet, above obscurity. The streets are 

deadly and everybody's a desperado ... The Man's claws are diggin' in my back, I'm 

tryin' to hit him back. Time to counteract, where my niggas at? 

 

Í seinna versi Big Pun rappar hann um það hvernig frændi hans Chuchi þoldi ekki grimman 

veruleika glæpanna og sneri sér að fíkniefnum. Það notar Big Pun til að undirstrika hversu 

erfitt lífið sé í glæpahverfunum og sé það að miklu leyti yfirvöldunum að kenna. Hann 

kallar eftir sameiningu í stað sundrungar og að leggja skuli glamúrlífstílinn til hliðar. Klær 

„mannsins“ séu í baki hans og hann sé að reyna að slá til baka. „Maðurinn“ verandi hið 

opinbera. Tími sé til kominn að bregðast við. Það er athyglisvert að fá að heyra þessar 

pælingar sem eiga sér stað í kollinum á Big Pun á þessu lagi. Stéttarvitundin er gríðarleg 

og er Big Pun með sterkar hugmyndir um valdamisræmið í Bandaríkjunum sem honum 

þykir augljóslega meingallað. 
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4.5 „Represent“ eftir Nas 
Nas er vafalaust eitt virtasta nafnið í rappbransanum. 

Hann kom upp á sínum tíma í New York senunni með fyrstu plötu sinni Illmatic og 

hefur verið í hálfgerðri guðatölu meðal rappunnenda síðan þá (Birchmeier, e.d.). Illmatic 

er almennt talið hans besta verk og ein besta plata í sögu hipp hoppsins (Adaso, 2019). 

Lagið sem fjallað verður hér um er einmitt af þeirri plötu og er það næstsíðasta á henni. 

Lagið er pródúserað af DJ Premier sem kom að nokkrum lögum á plötunni. 

 

Straight up shit is real and any day could be your last in the jungle. Get murdered on 

the humble, guns'll blast, niggas tumble. The corners is the hot spot, full of mad 

criminals ... The streets is filled with undercovers, homicide chasing brothers. The D´s 

on the roof, trying to, watch us and knock us. And killer coppers, even come through in 

helicopters ... Nas is a rebel of the street corner. Pulling a Tec out the dresser, police 

got me under pressure. 

 

Í fyrsta versinu kemur Nas inn á harðan veruleika götunnar sem hann kýs að kalla 

„frumskóginn“. Skothvellir og morð séu þar daglegt brauð og göturnar uppfullar af 

brjáluðum glæpamönnum. Lögreglan er á eftir þeim, ýmist í formi leynilögreglumanna 

sem fylgjast með ofan af þaki byggingar eða morðóðra lögregluþjóna sem ferðast um í 

þyrlum. 

 

Yo, they call me Nas, I'm not your legal type of fella. Moet drinking, marijuana smoking street 

dweller. Who's always on the corner, rolling up blessed ... Love committing sins and my friends 

sell crack ... Life ain't shit but stress fake niggas and crab stunts ... I used to wake up every 

morning, see my crew on the block. Every day's a different plan that had us running from cops 

... Could use a gun Son, but fuck being the wanted man ... My shit is on the streets, this way 

the Jakes'll never stop it. It's your brain on drugs, to all fly bitches and thugs. Enough respect 

to the projects, I'm ghost, One Love. 

 

Í öðru og þriðja versi lagsins fullyrðir Nas að hann sé ekki löghlýðna týpan. Aftur á móti 

elski hann að „syndga“. Hann rifjar upp að hver einasti dagur á götunni hafi verið 
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eltingaleikur við lögregluna. Hann fullyrðir að „my shit is on the streets“ svo að lögreglan 

geti engan veginn stöðvað það. Má ætla að Nas sé þar að tala um dóp sem hann er að 

selja. Að lokum skilar hann ástarkveðju til götunnar. Færni Nas í líflegum lýsingum á 

klíkuskap götunnar er erfitt að jafna. Háskalegur veruleikinn blasir nánast við manni þegar 

Nas byrjar að rappa, með allri sinni reynslu og vitneskju um lögmál götunnar. 

4.6 Samantekt á lögunum fimm frá 1986-1998 
Lögin fimm bera mörg sameiginleg einkenni þó svo að hver og einn listamaður komi með 

sína túlkun á viðfangsefninu. 

Listamennirnir virðast allir gera sér grein fyrir því að kerfið sé gallað og að strúktúrinn 

sé hannaður með hagsmuni annarra í huga. Því má segja að stéttavitundin sé sannarlega 

til staðar í öllum þessum lögum. Annað sem einkennir lögin er reiðin og ofbeldið. Oftar en 

ekki er ofbeldi útgangspunkturinn í þessum lögum og ekki að ástæðulausu. Ofbeldið sem 

þessir rapparar hafa mátt þola af höndum lögreglunnar er ekki af skornum skammti og 

virðast þeir flestir vilja svara í sömu mynt. Af lögunum fimm þá eru þrjú þeirra eftir 

rappsveitir sem innihalda fleiri en einn meðlim sem er eitthvað sem tíðkast ekki mikið í 

dag. Hráa „pönk orku“ er að finna í öllum þessum lögum og er ekki verið að skafa af 

hlutunum. Einnig fær maður á tilfinninguna að þessir listamenn séu raunverulega tilbúnir 

að deyja fyrir málstaðinn sem liggur þeim svo mikið á hjarta. 

5 Fimm lög frá árunum 2012-2020 

5.1 „Front Lines“ eftir Conway The Machine 
Conway The Machine er rappari frá Buffalo, New York. 

Hann gerði garðinn frægan með plötufyrirtækinu/rappsveitinni Griselda sem skipuð 

er af honum sjálfum, hálfbróður hans Westside Gunn og frænda Benny The Butcher sem 

báðir eru einnig rapparar. Lagið sem fjallað er um er á hans fyrstu sólóplötu sem kom út 

á árinu 2020, „From King To A God“. Platan kom út í september 2020, um það bil þremur 

og hálfum mánuði eftir morðið á George Floyd sem framið var af lögreglumanninum 

Derek Chauvin. Black Lives Matter-hreyfingin var á fullum snúning á sama tíma og platan 

var í vinnslu og eru áhrifin augljós á plötunni. Textar Conway fjalla oftar en ekki um 
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klíkuskap og ofbeldi blandað við grobb um glysgjarnan lífstíl. Lagið byrjar á þeim nótum 

en þegar kemur að öðru versinu fjallar Conway um daginn örlagaríka þar sem George 

Floyd var drepinn af lögreglu. 

 

I just seen a video on the news I couldn't believe. Another racist cop kill a nigga and 

get to leave. He screamin', "I can't breathe", cop ignorin' all his pleas. Hands in his 

pocket, leanin' on his neck with his knees. Cracker invent the laws, that's why the 

system is flawed. Cops killin' black people on camera and don't get charged. We ain't 

takin' no more, we ain't just pressin' record. Can't watch you kill my brother, you gon' 

have to kill us all. 

 

Hann talar um að hann hafi séð myndskeiðið sem birst hafi í fréttunum þegar vegfarandi 

náði mynd af lögregluþjóninum Chauvin með hné sitt á hálsi Floyd. Floyd hafi verið 

algerlega varnarlaus og hrópað að hann næði ekki andanum. Conway heldur áfram og 

fullyrðir að kerfið sé gallað vegna þess að hvíti maðurinn hafi fundið upp lögin og þar af 

leiðandi komist lögreglumenn upp með að drepa svarta. Hann geti ekki horft upp á 

lögregluna halda áfram að drepa „bræður“ sína og ef þetta haldi áfram þá þurfi að mæta 

„okkur öllum“. 

 

Just 'cause he from the ghetto, that don't mean he sellin' crack. He drivin' home from 

work, you pull him over 'cause he black. Think he gangbangin' 'cause he got dreads 

and a few tats. He reach for his ID, you think he reachin' for a strap. He get out, put his 

hands up, and he still gettin' clapped. But if he try to run, you just gon' shoot him in his 

back. What if it was my son? I wonder how I'm gon' react. I bet I'm finna run up in this 

precinct with this MAC. I swear to God. 

 

Conway lýsir í grófum dráttum því hvernig lögreglan framkvæmir það sem kallast í 

Bandaríkjunum „racial profiling“ þar sem lögreglan gefur sér fyrirfram gefna mynd um 

kynþátt þess sem líklegur er til að fremja glæpi. Hann setur fram atvik þar sem svartur 

maður er að keyra heim úr vinnunni og er stöðvaður af lögreglunni af ástæðulausu. 

Maðurinn teygir sig í skilríki sín og lögregluþjónninn heldur að hann sé að teygja sig í 

skotvopn. Hann lýsir því hvernig maðurinn yrði skotinn jafnvel ef hann kæmi út úr bílnum 

með hendur á lofti og ef hann reyndi að flýja þá yrði hann skotinn í bakið. Conway spyr 
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síðan hvernig hann myndi bregðast við ef umræddur maður væri sonur hans. Hann myndi 

líklega ráðast inn á lögreglustöðina með vélbyssu. Í lokin á laginu er spilað innslag úr 

fréttastöð frá Minneapolis þar sem fréttamaður lýsir ástandinu á tilteknum stað í borginni 

í kjölfar morðsins á George Floyd. Þar er meðal annars verið að brjótast inn í lögreglustöð 

og leggja hana í rúst. Hvernig Conway kemur í orð þeim tilfinningum sem hann upplifði 

þegar hann frétti of morðinu á George Floyd er aðdáunarvert. Það er erfitt að hlusta á 

þennan texta og fá ekki gæsahúð yfir því hvernig hann nær að fanga tilfinningarnar sem 

svartur almenningur hefur fundið fyrir þegar það sá fréttirnar af morðinu örlagaríka. 

5.2 „Crime Pays“ eftir Freddie Gibbs og Madlib 
Freddie Gibbs er einn skrautlegasti rapparinn innan bófarappssenunnar í dag. 

Hann er þekktur fyrir að liggja ekki á skoðunum sínum og hefur hispursleysi hans orðið 

að því að hann lendi í útistöðum við aðra í rappheiminum. Árið 2014 slóst hann í hóp með 

goðsagnakennda pródúsentinum Madlib og gaf út plötuna Pinata. Platan hlaut mikið lof 

og árið 2018 gáfu Gibbs og Madlib út aðra plötu saman, Bandana, og er lagið sem verður 

fjallað um af henni. Lagið heitir Crime Pays og fjallar um lífsstíl dópsala og fríðindin sem 

honum fylgja. Hægt er að túlka ákveðna kaldhæðni og jafnvel satíru í texta þessa lags en 

Gibbs kemur einnig inn á það hvernig hann sé í raun og veru þræll kerfisins og sér enga 

greiða leið út, jafnvel þó svo að hann sé orðinn ríkur og frægur. Lagið er grípandi og er 

drifið áfram með viðlagi sem Madlib hefur sett saman úr hljóðbút. 

 

Crime pays, nigga, crime pays. Choppin' up the change wit' cocaine in my microwave. 

Made it through my home wit' my lights out I seen brighter day. Watch this shit get 

me high, boy, you live and you die by this game ... Diamonds in my chain, yeah, I slang 

but I'm still a slave. Twist it in the system, just a number listed on a page. 

 

Gibbs talar um að lifa og deyja þurfi með „leiknum“ og á hann þá við glæpalifnaðinum. Þó 

svo að hann sé að selja dóp þá sé hann samt sem áður þræll í kerfinu, aðeins tala á blaði. 

Eins mikill töffari og Gibbs er þá er hann óhræddur við að viðurkenna vanmátt sinn 

gagnvart kerfinu í þessu lagi. Glæpirnir borga sig segir Gibbs, en maður fær að gjalda á 

annan hátt. 
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5.3 „Reagan“ eftir Killer Mike 
Killer Mike er ekki hinn dæmigerði rappari. 

Hann hefur meðal annars gert garðinn frægan í gegnum aktívisma og pólitíska 

gagnrýni. Hann kom fyrst fram á sjónarsviðið í kringum aldamótin þegar hann kom fram 

á einu af lögum rappdúósins Outkast. Killer Mike er einnig þekktur fyrir að hafa verið einn 

helmingur rappdúósins Run The Jewels sem er enn starfrækt í dag. Fyrir tíð Run The 

Jewels gaf Killer Mike út plötuna R.A.P. Music. Lagið sem fjallað verður um hér er af þeirri 

plötu og ber nafnið Reagan. Lagið er gagnrýni á áhrif Ronald Reagan fyrrum 

Bandaríkjaforseta á bandarískt samfélag og þau áhrif sem það hafði á svarta 

Bandaríkjamenn. Mike kafar svo djúpt í málin að á köflum minna textarnir á gagnrýnar 

kenningar Frankfurt-skólans um það hvernig yfirvöld og efri stéttir ná að stjórna 

almenningi í gegnum dægurmenningu. 

 

The ballot or the bullet, some freedom or some bullshit. Will we ever do it big or just 

keep settling for lil' shit? We brag on having bread, but none of us are bakers. We all 

talk having greens, but none of us own acres ... Who will feed our people when our 

people need to eat? So it seems our people starve from lack of understanding. 'Cause 

all we seem to give them is some ballin' and some dancin'. And some talkin' about our 

car and imaginary mansions ... Hand the children death and pretend that it's exciting. 

We are advertisements for agony and pain. We exploit the youth, we tell them to join 

a gang. We tell them dope stories, introduce them to the game. Just like Oliver North 

introduced us to cocaine in the 80s when them bricks came on military plane. 

 

Mike byrjar versið á að gagnrýna allsráðandi hugmyndina um frelsi í Bandaríkjunum. 

Bandaríski draumurinn er sá að hver sem er geti gert það gott og „meikað það“ en Mike 

spyr sig hvort þetta sé einfaldlega tálsýn. Hann heldur áfram og kemur inn á efnishyggju 

og það hvernig allir þykist hafa það gott en í rauninni sé það ekki nema smáræði í augum 

hinna raunverulega valdamiklu. Mike segir síðan að við höldum fólkinu frá sannleikanum 

og afvegaleiðum þau með dansi og gleðskap, eða fínum húsum og bílum. Ekki nóg með 

það heldur er fátækum börnum seldur dauði sem spennandi kostur með því að upphefja 

gengjamenningu. Að lokum minnist Mike á það að það hafi í raun og veru verið af vilja 
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stjórnvalda sem kókaín kom til landsins, væntanlega til þess að geta betur stjórnað svörtu 

fólki í gettóinu sem fíklum og glæpamönnum. 

 

The end of the Reagan era ... shit had changed forever. They declared the war on drugs, like 

a war on terror. But what it really did was let the police terrorize whoever. But mostly black 

boys, but they would call us niggers. And lay us on our belly, while they fingers on they 

triggers. Boots was on our head, they dogs was on our crotches. And they would beat us up if 

we had diamonds on our watches. And they would take our drugs and moneys as they pick 

our pockets. I guess that that's the privilege of policing for some profits. But thanks to 

Reaganomics, prison turned to profits. 'Cause free labor's the cornerstone of US economics. 

'Cause slavery was abolished, unless you are in prison. You think I am bullshittin´, then read 

the 13th Amendment. Involuntary servitude and slavery it prohibits. That's why they givin' 

offenders time in double digits. Ronald Reagan was ... just an employee of the country's real 

masters. Just like the Bushes, Clinton and Obama ... We invaded sovereign soil, going after oil 

... They only love the rich and how they loathe the poor ... I leave you with four words. I'm 

glad Reagan dead. 

 

Í seinna versinu segir Mike frá því þegar hann var krakki og valdatíð Reagan hafði liðið 

undir lok, en engu að síður höfðu hlutirnir breyst til frambúðar. Stríðið gegn fíkniefnum 

eða „the war on drugs“ eins og Reagan sjálfur kallaði það gaf lögreglunni heimild til að 

áreita hvern sem þeim lysti. Þó hafi það verið svartir drengir sem hafi fengið mest að finna 

fyrir því og orðið fyrir ofbeldi af hálfu lögreglunnar, barðir og rændir. Mike kynnir 

hlustandanum fyrir 13. grein stjórnarskrár Bandaríkjanna sem segir að innan 

fangelsisveggja sé frítt vinnuafl löglegt. Þannig getur þrælahald fengið að viðgangast og 

eins og frægt er þá er stór hluti fanga í Bandaríkjunum þeldökkir. Mike segir að Reagan 

hafi einungis verið strengjabrúða þeirra sem hafa mesta valdið í landinu rétt eins og 

forsetarnir sem komu á eftir honum. Að lokum fullyrðir Mike að hann sé ánægður að 

Reagan sé dauður. 

Það er augljóst hversu þungt þessi mál liggja á Killer Mike og er texti þessa lags 

vitnisburður um það. Það er hreinlega snilld að sjá hvernig hann kemur svo flóknum og 

viðkvæmum málefnum í hnitmiðaðan og auðskiljanlegan texta. Killer Mike er einn af þeim 

röppurum sem ekki eru hræddir við að taka upp hanskann fyrir litla manninn og gagnrýna 
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ráðandi öfl. Þannig listamenn eru gríðarlega verðmætir fyrir nútímasamfélag og ber að 

hlusta á það hvað þeir hafa að segja. 

5.4 „Nothin New“ eftir 21 Savage 
21 Savage er rappari sem notið hefur mikilla vinsælda síðustu ár. 

Hann er þekktur fyrir ofbeldisfullar lýsingar á klíkulífstílnum í lögum sínum og hikar 

hann ekki við að minna áheyrendur á það hversu hættulegur hann er. Sólóplötur hans eru 

tvær talsins til þessa en hann hefur einnig slegist í lið með þekktum pródúsentum og 

röppurum og gefið út plötur í samvinnu við þá. Lagið sem fjallað verður um hér er af fyrstu 

stúdíóplötu hans „Issa Album“ sem kom út árið 2017. Lagið heitir „Nothin New“ og 

bregður Savage frá grófum morðlýsingum yfir í lágstemdar og á tíðum sorglegar lýsingar 

á ástandi samfélagsins og sálarlífi hans sjálfs. 

 

They thought I only rapped about murder and pistols. I'm tryna feed my family, I ain't 

being political ... Lost his faith in Jesus Christ, he prayin' to a bandana. Police gunned 

his brother down, this shit too hard to handle. Loading up his chopper, he gon' show 

'em Black Lives Matter 

 

Í fyrsta versinu greinir Savage frá því að meginástæða þess að hann rappi um 

ofbeldisfullan lífsstíl sé til þess að þéna pening fyrir fjölskyldu sína. Hann setur síðan upp 

sögu af klíkumeðlim sem hefur misst trú sína á Jesú og fer að tilbiðja klíkuna í staðinn. 

Þessi karakter hefur misst bróður sinn og má álykta að það hafi verið af lögreglunnar hendi 

vegna þess að í næstu setningu er karakterinn farinn að hlaða hríðskotabyssuna til þess 

að sýna fram á að líf svartra skipti máli (e. Black Lives Matter). Í viðtali í útvarpsþættinum 

The Breakfast Club greinir Savage frá því að með þessu hafi hann átt við að allt líti út fyrir 

að mótmæli Black Lives Matter gegn lögregluofbeldi séu ekki að skila sér. Á einhverjum 

tímapunkti eigi fólk eftir að átta sig á því og þá er ofbeldi óumflýjanlegt (Casey o.fl. 2017). 

Hugleiðingar Savage hafa ræst að einhverju leyti því eins og áður segir þá brutust út miklar 

óeirðir árið 2020 í kjölfar morðsins á George Floyd. 

 

Another nigga made the news, it ain't nothin' new. He done dropped outta school, it 

ain't nothin' new. He done got his first tool, it ain't nothin' new. Mama on that dog 
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food, it ain't nothin' new. He smokin' weed and he changin', it ain't nothin' new. All his 

friends gang bangin', it ain't nothin' new. Got a pocket full of hundreds and they all 

blue. Another nigga from the hood tryna ball too 

 

Eftir fyrsta versið kemur viðlagið þar sem Savage lýsir bágum aðstæðum sem margir 

svartir þurfa að lifa við og hvernig það sé ekkert nýtt af nálinni. 

 

... Treat us like slaves then they lock us up in cages. Young, black, poor, ain't had a father since 

a baby. Why you think we skip school and hang out on the pavement? Why you think we ridin' 

'round with choppers off safety? Streets cutthroat, nigga, so I'm cutthroat. I used to sell dope, 

nigga, now I can't vote. Poppin' Percocets to kill the pain, I can't cope. Anger in my genes, they 

used to hang us up with ropes. Civil rights came so they flood the hood with coke. Breakin' 

down my people, tryna kill our faith and hope. They killed Martin Luther King and all he did 

was spoke. Welcome to the hood, yeah where niggas dyin' at ... Same place where the police 

killin', tellin' lies at. It ain't just the babies, man, I swear the mama's cryin' now. 

 

Savage lýsir í seinna versinu hvernig lögreglan kemur fram við svarta eins og þræla og 

þeim hent í búr. Hann spyr síðan hvers vegna ætli sé að svartir skrópum í skólanum og 

tökum þátt í áhættuhegðun. Það sé vegna þess að götumenningin er grimm og það sé það 

eina í stöðunni. Nú geti hann ekki einu sinni kosið vegna þess að hann hefur verið 

dæmdur. Eina leiðin til að takast á við sársaukann virðist vera með því að deyfa sig með 

vímuefnum. Hann heldur áfram með samfélagslega gagnrýni sína og fullyrðir að þegar 

borgaraleg réttindi svartra voru löguð þá hafi flætt inn kókaín í gettóið til þess að 

glæpavæða svarta enn og aftur. Þannig er raunveruleikinn í „hverfinu“ og býður Savage 

okkur velkomin: „Velkomin í hverfið. Þar sem svartir deyja og lögreglan drepur“. 21 

Savage sýnir hér sínar dýpstu hliðar og gefur lagið til kynna að „hverfið“ sé talsvert 

meðvitað um skilyrðin sem þeim eru sett af yfirvöldum. Engu að síður er erfitt að brjótast 

út úr hringiðu ofbeldisins og ástandið stendur eftir óbreytt. 

5.5 „Cops Shot The Kid“ eftir Nas og Kanye West 
Cops Shot The Kid er annað lagið eftir Nas í þessari ritgerð, í þetta sinn frá seinna 

tímabilinu. 
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Lagið er af plötunni Nasir sem kom út árið 2018 og er meðal annars pródúseruð af 

rapparanum heimsfræga Kanye West sem flytur einnig vers á umræddu lagi. Lagið byrjar 

á hljóðbút úr uppistandi hjá Richard Pryor þar sem hann lýsir því þegar hann var ungur að 

hanga með félögum sínum og lögreglan skipaði þeim að hætta að skemmta sér. Ef 

útivistartíminn var búinn þá voru Pryor og félagar jafnvel handteknir og hrópað á þá „Upp 

með hendur svarti strákur!“. Eftir þetta intró spilast hljóðbútur úr lagi rapparans 

góðkunna Slick Rick og er endurtekið aftur og aftur þar sem hann segir „Cops Shot the 

Kid“ eða „löggan skaut krakkann“. 

 

I don't wanna hurt nobody. We just came here to party ... I'm a top shotta, kid, stay in your 

lane. The cop shot the kid, same old scene. Pour out a little liquor, champagne for pain. Slap-

boxin' in the street. Crack the hydrant in the heat. Cop cars on the creep. Doin' they round-

ups, we just watch for the sweep ... It's the summer when niggas die. It's the summer when 

niggas ride. Together we'll be strong, but forever we divide ... White kids are brought in alive. 

Black kids get hit with like five. Get scared, you panic, you're goin' down. The disadvantages 

of the brown. How in the hell the parents gon' bury their own kids. Not the other way around? 

Reminds me of Emmett Till. Let's remind 'em why Kap kneels. 

 

Nas segir hér að hann sé ekki kominn til þess að meiða neinn, heldur bara til að skemmta 

sér. Hann kemur inn á það að „löggan hafi skotið krakkann“ og það komi honum ekkert á 

óvart. Hann lýsir síðan því sem hann upplifir sem dæmigerðum sakleysislegum aðstæðum 

í hverfinu á heitum sumardegi. Krakkar að leika sér, búnir að skrúfa frá brunahananum til 

þess að kæla sig í hitanum en löggan er handan við hornið að fylgjast með. Þetta sé sumrið 

þar sem svartir deyja. Þegar hvítu krakkarnir lenda í vandræðum sleppa þeir lifandi en 

þeir svörtu „fá á sig fimm“. Að „fá á sig fimm“ eða „get hit with five“ hefur að öllum 

líkindum tvíþætta merkingu í þessu tilviki. Annars vegar að vera skotinn fimm sinnum eða 

að fá á sig fimm ára dóm. Nas spyr sig, af hverju í fjandanum eiga foreldrar að þurfa að 

jarða börnin sín en ekki öfugt. Það minnir hann á mál Emmett Till sem var fjórtán ára 

svartur drengur sem var hengdur árið 1955 fyrir það eitt að hafa verið ásakaður um að 

hafa flautað í átt að hvítri konu í matvöruverslun („We Suffered“, 2021). 
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Stay tuned up and down your timeline. This fake news, people is all lyin'. Money is bein' made 

when a mom cries. Won't be satisfied 'til we all die. Tell me, who do we call to report crime. 

If 9-1-1 doin' the driveby? It's certain things I can't abide by. I ain't bein' extreme, this is my 

side. Talkin' big shit, ready to die. I know every story got two sides. Claimin' he paranoid by 

the black guy. Cop wanna make it home by nighttime. Just a good kid, he wasn't that guy. 

Had a little hit, he wasn't that high. Cop gon' claim that it was self-defense. Say he was ridin' 

dirty so the case rests. 

 

Seinna vers lagsins flytur Kanye West. Hann gagnrýnir fjölmiðla fyrir umfjallanir sínar um 

það þegar svart fólk er myrt af lögreglunni. Grátandi móðir þýðir gróði fyrir þá. West spyr 

hvern skuli hringja í ef lögreglan sé sú sem er að fremja glæpinn. Kanye setur síðan upp 

atburðarrás sem er ekki ósvipuð og sú sem talin er hafa átt sér stað þegar Michael Brown 

var drepinn af lögreglu árið 2014. Í þessari atburðarrás er bíll svarts manns stöðvaður af 

lögreglu og svarti maðurinn er pirraður og svarar löggunni fullum hálsi. Lögreglan er, að 

sögn, skelkuð og skýtur svarta manninn í „sjálfsvarnarskyni“. Lögregluþjónninn kemst 

síðan upp með allt saman. 

 Alltaf er gaman að sjá þegar tveir hæfileikaríkir rapparar á borð við Nas og Kanye 

West koma báðir fyrir á sama lagi. Persónuleikar þeirra beggja skína í gegn á þessu lagi. 

Nas snöggorður og beinskeyttur og Kanye skefur ekkert af hlutunum og kemur með 

áhugaverðan punkt um hvernig fjölmiðlar haga sér þegar lögreglumorð á sér stað. 

Línurnar í þessu lagi eru stuttar og hnitmiðaðar og koma skilaboðunum í gegn á einfaldan 

og sniðugan máta. Þrátt fyrir að takturinn sé drífandi og mikill um sig þá heyrir maður 

stöðugt frasann „Cops shot the kid“ spilaðan undir öllu saman sem minnir mann á 

raunveruleg skilaboð lagsins. 

5.6 Samantekt á lögunum fimm frá árunum 2012-2020 
Lögin fimm sem komu öll út á þessu tímabili eiga það sameiginlegt, ekki ósvipað og lögin 

úr fyrra tímabilinu að listamennirnir eru allir greinilega meðvitaðir um óréttlætið og stöðu 

þeirra í samfélaginu. 

Reiðin gagnvart lögreglunni og yfirvöldum er til staðar en grafískar lýsingar á ofbeldi 

eru ekki eins mikil og maður myndi gera ráð fyrir. Heyra má á lögunum öllum að mikið 

púður hefur verið lagt í þau, ekki síður þegar kemur að pródúseringu. Gæðin eru mikil á 

því sviði, enda margir af færustu hipp hopp pródúsentunum sem komu að gerð laganna. 
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Þungur og alvörugefinn undirtónn er í öllum lögunum þrátt fyrir að í lagi Gibbs sé 

undirspilið glaðlegt. Það er einnig áþreifanlegt hversu þreyttir listamennirnir eru orðnir á 

núverandi ástandi. Það sé eins og ekkert hafi breyst og í textum nokkurra þessa laga er 

hægt að skynja vonleysi í röddum þeirra. Eins og tíminn hafi leytt í ljós að lítið muni 

breytast. Athyglisvert er að samsæriskenningar um ásetning yfirvalda að svartir þurfi að 

búa við félagslegt umhverfi sem stútfullt sé af fíkniefnum, koma fyrir í sitthvoru laginu á 

þessu tímabili.  

6 Samanburður 

Þegar borin eru saman lögin fimm frá árunum 1986-1998 við lögin fimm frá 2012-2020 er 

ýmislegt að sjá. 

Það sem birtist manni fyrst er það að uppsetning laganna er öðruvísi. Á fyrra 

tímabilinu voru þrjú af lögunum fimm eftir hljómsveitir á meðan seinna tímabilið innihélt 

enga hljómsveit. Þess í stað var meira um rappara sem pöruðu sig saman með frægum 

pródúsentum. „Boom-bap“ taktar, einfaldir taktar sem einkenna jafnan rapptónlist af 

gamla skólanum, einkenna fyrra tímabilið. Í því seinna hefur það vikið fyrir nútímalegri og 

fínpússaðari pródúseringu þar sem meiri áhersla er lögð á fagurfræði taktanna heldur en 

hráa uppsetningu. Leiftrandi orkan og eldmóðurinn frá fyrra tímabilinu er ekki að finna í 

sama mæli og í því seinna. Þess í stað eru flytjendurnir yfirvegaðri og rólegri í flutningi 

sínum sem hefur bæði sína kosti og galla. Þó svo að orkustigið sé á allt öðrum stað þá 

virðist meðvitundin um kerfislæg vandamál vera til staðar á báðum tímabilum. Rapparar 

beggja tímabila gera sér grein fyrir vandamálunum sem eru til staðar og vilja knýja fram 

breytingar. Reiðin er enn til staðar á seinna tímabilinu en þó hafa ofbeldisfullar lýsingar á 

því hvernig lögreglan muni finna fyrir því vikið fyrir meiri áherslu á þá sorglegu staðreynd 

að kerfið með öllum sínum göllum virðist meitlað í stein og vald lögreglunnar er að því 

virðist óhagganlegt. Línur eins og „Another racist cop kill a nigga and get to leave“ og „The 

cop shot the kid, same old scene“ undirstrika það hversu daglegt brauð þetta er orðið 

fyrir þeim. Það er því ákveðin svartsýni sem einkennir seinna tímabilið í stað öfgakennds 

ofbeldis. Það er þó ekki þar með sagt að fyrir röppurum seinna tímabilsins sé öll von úti 

og slagurinn tapaður, annars væru þeir ekki að semja þessi lög. Það má einfaldlega segja 
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að ákveðinn þroski sé til staðar á seinna tímabilinu sem fyrra tímabilið skortir. Þegar öllu 

er á botninn hvolft þá er munurinn á tímabilunum tveimur ekki ósvipaður og munurinn á 

unglingi og fullorðnum einstakling. Unglingurinn er uppreisnargjarn, skapmikill og leyfir 

engum að vaða yfir sig. Á meðan er fullorðni einstaklingurinn reynslunni ríkari og leyfir 

tilfinningum sínum ekki að flækjast fyrir sér. Í stað þess að vera hvatvís reynir hann að 

velta hlutunum fyrir sér og komast að yfirvegaðri ákvörðun. Þetta kemur ef til vill ekki á 

óvart þar sem rappararnir á seinna tímabilinu eru að meðaltali talsvert eldri en þeir sem 

koma fyrir á því fyrra. 

7 Niðurstöður 

Markmið þessarar ritgerðar var að koma auga á mögulegar breytingar á birtingarmyndir 

bófa- og harðkjarnarapps milli tveggja tímabila. Eins og áður segir var áberandi breyting 

sú að lögin frá tímabilinu 1986-1998 einkenndust heldur af árásar- og uppreisnargirni á 

meðan lögin frá 2012-2020 einkenndust af meiri þroska og hugmyndafræðilegri 

pælingum. Það stemmir við efirmála bókar Soren Baker, The History of Gangster Rap 

(2018). Þar kemur fram að bófarappið sé hætt að hræða mann og farið að fá mann til að 

hugsa. 

Við nánari athugun má einnig finna að munur er á stöðu rapparanna milli tímabila. 

Lög fyrra tímabilsins gefa frá sér þá tilfinningu að rappararnir séu ennþá á götunni og 

slagurinn við lögguna sé ennþá í fullu fjöri. Það er götufnykur af lögunum þeirra, ef svo 

má að orði komast. Rapparar seinna tímabilsins hafa meira á milli handanna vegna þess 

að þeir hafa „meikað það“ og þéna að öllum líkindum talsvert meiri pening. Á meðan eru 

rapparar fyrra tímabilsins raunverulega í hverfinu, með minna á milli handanna og hafa 

fáa möguleika aðra en að taka þátt í ofbeldisfullri gengjamenningu. Það hvernig rapparar 

fyrra tímabilsins upplifa kringumstæður sínar og hvernig þeir haga sér samræmist 

kenningum Elijah Anderson (1999) um það hvernig félagsmótun á sér stað í 

fátækrahverfum svartra. Þar ráða „götureglur“ (e. code of the streets) lögum og lofum, 

og hefur það gjarnan í för með sér ofbeldi og glæpi. Anderson kemst svo að orði: 

 



32 

Í fátækrahverfum dagsins í dag (1999) virðast vera mun meiri glæpir og meira um ofbeldi og 

morð ... Til viðbótar hefur hugmyndafræði firringar sem styður andófsmenningu þróast; þetta 

sést sérstaklega skýrt í rapptónlistinni sem hvetur unga áheyrendur sína til að drepa löggur. 1 

 

Rapparar seinna tímabilsins eru eldri og hafa vafalaust lifað við erfiðar aðstæður á árum 

áður en með tímanum hafa þeir fjarlægst þær. Að því sögðu þá þýðir það ekki að þeir hafi 

yfirgefið „lífstílinn“ fyrir fullt og allt og horfi niður á hann úr fílabeinsturni. Þeir hafa 

einfaldlega náð að stíga frá hinu raunverulega glæpaumhverfi og eru „komnir út úr 

hverfinu“ (e. „made it out the hood“), eins og gjarnan er mælt í rapptónlist. Skýrt dæmi 

er Nas sem árið 1994 (þegar Illmatic kemur út) er ungur og umvafinn gengjamenningunni 

og vandamálum hennar. Árið 2018 (Þegar NASIR kemur út) hefur hann slegið margsinnis 

í gegn og getur leyft sér að horfa á hlutina úr ákveðinni fjarlægð, þrátt fyrir að uppruninn 

sé enn í hjarta hans. 

8 Lokaorð 

Þegar undirritaður hóf að skrifa verkefnið var meginmarkmiðið að gera skil á mikilvægi 

rapptónlistar í samfélaginu. 

Á endanum komst ég að þeirri niðurstöðu að skrifa um eina af helstu togstreitum sem 

eiga sér stað í textum rapptónlistar, togstreita svartra við lögregluna í Bandaríkjunum. 

Þrátt fyrir að hafa verið aðdáandi rapptónlistar í árabil þá viðurkenni ég að ég hafði enga 

yfirburðarþekkingu á undirstefnunum bófarapp og harðkjarnarapp, en eftir að hafa kynnt 

mér efnið og skrifað þessa ritgerð þá tel ég mig vera mikils fróðari. Eitt af því sem ég hef 

lært í félagsfræðinni er að dægurmenning þarf ekki einungis að vera lágmenning sem 

þjónar þeim eina tilgangi að deyfa almenning, heldur þvert á móti getur hún verið frábært 

mælitæki á það hvar samfélagið er statt. Vinsæl tónlist, og þá sér í lagi rapptónlist, hefur 

 

1 In today’s ghetto there appears to be much more crime and higher levels of violence and 

homicide ... In addition, an ideology of alienation supporting an oppositional culture has 

developed; this can be seen with particular clarity in the rap music that encourages its young 

listeners to kill cops. 



33 

gjarnan verið álitin einhvers konar lágmenning eða innihaldslaust bull fyrir ungt fólk. 

Sannleikurinn er hinsvegar sá að rapptónlist er sennilega áhrifamesta listastefna síðarri 

ára og hefur oft heilmikið af gagnlegu og fróðlegu innihaldi. Það var eitt sinn að djass þótti 

vera ómerkileg lágkúra, og það sama má segja um rokktónlist. Í dag er djass frekar talin 

vera fín og tilkomumikil tónlistarstefna. Ekki er útilokað að í framtíðinni munum við líta til 

baka á rappið og hugsa að miklu meira hafi verið spunnið í þetta heldur en samtíminn 

taldi. Þess vegna er mikilvægt að rannsakendur haldi áfram að vera duglegir við að skoða 

rapptónlist og greina hana í bak og fyrir. 

 Á tímum þar sem allir virðast hafa það gott er mikilvægt að rödd þeirra kúguðu 

heyrist. Þar getur tónlist reynst hjálpleg. Tónlist er nánast óumflýjanlegt fyrirbæri í 

nútímasamfélagi og er því frábær leið til að koma skilaboðum á framfæri. Ef við förum að 

horfa á það þannig, sjáum við hversu dýrmætt það er að rapparar í Bandaríkjunum haldi 

áfram að láta í sér heyra og segja frá því hræðilega óréttlæti sem til er í heiminum. Í krafti 

tónlistar er þannig hægt að fá fólk til að gera sér grein fyrir ýmsum vandamálum í 

þjóðfélaginu og í kjölfarið breyta samfélaginu til hins betra. Oft þarf ekki nema eina línu 

úr einu lagi til að blása fólki kjark í brjóst og hrinda af stað breytingum. 
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