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SAMMENDRAG 

I masteroppgaven utforsker jeg om fristil rap kan fungere som åndelig terapi.                               

Jeg har fordypet meg i fem forskjellige rapartister, og deres fristiler. Artisten jeg har lagt 

hovedtyngden på, heter Herbie Skarbie og kommer fra Uganda. Han mistet broren sin i 

ghettoen utenfor hovedstaden Kampala, og ga meg en cirka ti minutter lang fristil, hvor han 

levde ut hvordan det var å miste broren. Han hadde mange sterke og såre følelser i kroppen, 

og brukte fristilen som et verktøy for å bearbeide disse. 

I oppgaven har jeg sett på de fem fristilene i lys av fire temaer, Roller, Selvforståelse og livet, 

Spiritualitet og gudsbilde, samt Terapi. Jeg har lurt på hvilke roller artistene benytter seg av 

når de fristiler, om de får økt selvforståelse gjennom å fristile og om de gjennom å fristile 

utøver selvterapi. 
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1.0 INNLEDNING 

I denne oppgaven vil jeg utforske spørsmålet ”Kan fristil rap fungere som åndelig terapi?”  

Terapi kan i fristilsammenheng være helsehjelp for den som ser på, eller for den som fristiler, 

men her vil jeg fokusere på den sistnevnte formen. Åndelig terapi forstår jeg som en metode 

for å komme i kontakt med sitt ”åndelige / spirituelle jeg.” Jeg vil prøve å finne ut av om det 

ligger en frihet innenfor de noe rigide rammene som er satt når en lager en fristil rap, friheten 

til å komme i kontakt med noe spirituelt i en selv. I vår tid tror jeg at man kan bruke rap, poesi 

og fristil rap til å finne sine egne sannheter, ’guddommelige sannheter’ og fastere 

holdepunkter. I en tid der mange faste holdepunkter, for eksempel felles verdier for alle i 

samfunnet, ikke lenger er så innlysende. Mange nordmenn går ikke sammen i kirken for å 

synge felles sanger, men hver og en lever sitt individuelle liv og tror på det hun eller han 

måtte ønske. Det er noe av dette jeg vil utforske med denne oppgaven, hvordan det å gå 

tilbake til noe ”enkelt og gammeldags” som fristil rap, kan hjelpe ungdommer å finne 

holdepunkter i en ”flytende tidsepoke.”  

 

1.1 MOTIVASJON 

I 2001 ble jeg ved en tilfeldighet dratt med noen venninner til en ungdomsskole, vi skulle 

nemlig lære oss breakdance. De to venninnene mine holdt ikke på så lenge, men jeg fortsatte å 

breake i flere år, jeg gjør det faktisk fortsatt. Det er noe med den enorme energien og 

lekenheten innenfor breakdance som tiltrekker meg, jeg finner noe veldig forløsende, men 

allikevel vanskelig å forklare, i den.  

Jeg følte meg aldri helt hjemme innenfor breakdance-miljøet, jeg syns at mange av guttene 

virket som om de skulle være veldig tøffe og ”harde,” noe jeg ikke er selv. Jeg ville bare 

danse, og lære å danse. I og med at jeg ikke følte meg helt hjemme, så vurderte jeg ofte å 

slutte å danse breakdance, men allikevel klarte jeg det aldri helt.  

Så var det en kveld jeg var litt sent oppe, og da gikk det et program på tv om norsk rap.              

Jeg forbandt rap med breakdance, og tenkte at jeg kunne jo se det siden jeg allikevel var 

våken. Jeg kjente ikke noe særlig til rapgenren den gangen, men etter å ha fått se Gatas 

Parlament, Klovner i Kamp og Equisez, for å nevne noen, levere råe rim med en rå energi og 

flyt, ble jeg tent. Jeg skrev da min første ordentlige rap, ”KKK,” og fremførte den for min 

mor, akkompagnert av det eneste jeg fant hjemme som kunne minne om en ”beat.”  
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Per dato driver jeg fortsatt, ni år etter, på med både å lage rapmusikk og å danse breakdance. 

Jeg har tatt med meg disse genrene innenfor statskirken, da jeg jobbet der, og bruker dem 

innenfor idealistisk ungdomsarbeid, samt for eldre damer på aldershjemmet.  

For et par år siden ble jeg også kjent med en prest, Carl Petter Opsahl, som også var 

lidenskapelig opptatt av rap, musikk, jazz, breakdance, og som attpåtil skrev en oppgave om 

spiritualitet i hiphop. Da tenkte jeg at dette var et interessant tema som jeg også kunne tenke 

meg å skrive oppgave om, men kanskje heller på et mer lokalt nivå. Jeg snakket med læreren 

min på kurset jeg gikk, ”How to write a master thesis,” og han syns det hørtes spennende ut, 

men tente enda mer på det jeg fortalte om i forhold til improvisasjon innenfor hiphop.  

Det var et slitt snevrere område, og mer spennende, syns han, som han tenkte kunne danne et 

godt grunnlag for en god oppgave. Så skal det også sies at jeg er veldig glad i å improvisere, 

både innenfor psykodrama, teater, dans og rap. Og at jeg føler det kan være som en terapi for 

meg, samtidig som jeg kan si alle tankene som er inne i meg, uansett hvor frastøtende eller 

politisk ukorrekte de måtte høres ut.  Og slik gikk det til at jeg valgte å skrive en 

masteroppgave rundt spørsmålet: ”Kan fristil rap fungere som åndelig terapi?” 

Grunnen til at jeg har valgt å fokusere på denne problemstillingen, er at fristil rap som en 

form for terapi er et viktig tema, som jeg har fått inntrykk av at ikke har blitt så mye beskrevet 

innenfor akademia eller i samfunnet generelt. Det er et viktig tema i og med at vi lever i et 

postindustrielt samfunn, der de fleste av oss daglig blir eksponert for mange inntrykk gjennom 

tv-titting, reklame og internett, for å nevne noen kanaler. I dette samfunnet, der det kan virke 

som om ”alt er relativt,” er det muligens vanskelig å ”finne seg selv” og å finne ut hva som er 

ens livssyn. Jeg ser for meg at det kan være lett å føle seg rotløs, særlig for ungdom som er i 

prosessen av å finne ut hvem de er. Mange mennesker i den vestlige verden går også til 

terapeuter for å få hjelp med å løse opp i spenninger og vanskelige tema. I så måte tror jeg at 

fristil rap kan være et fullgodt alternativ, eller et hjelpende supplement, til det å gå til en 

terapeut.  
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1.2 TERAPI 

Jeg vil i denne oppgaven se på om en kan bruke fristil rap til å jobbe med vanskelige temaer i 

livet, altså fristil rap som en terapeutisk aktivitet, en mulighet til å "helbrede,” hele" eller 

konstruktivt jobbe med en selv. ”Terapi (fra gresk θεραπεία) er i dagligtale brukt om en aktiv 

handling for å løse et problem hos en selv (egenterapi) eller andre. Som regel brukes ordet om 

helsehjelp utøvd av en terapeut overfor en pasient eller pasientgruppe, der det anvendes 

metoder eller prosedyrer som krever skolering. Samlinger av terapeutiske grep og teknikker 

utgjør gjerne et hele som får fellesbenevnelsen (Navn)-terapi. Siktemål er fra helbredelse via 

bedring av funksjoner til rene velbefinnende.”
1
 Innenfor feltet ”terapi” finner en mange 

undergenre, blant annet samtaleterapi. Det ”betegner et fagfelt innen psykoterapi der utøvere 

med samtaleterapeutisk ekspertise arbeider med klienter innen de rammer som den fortrolige 

samtalen kan gi. Typiske arbeidsfelt i samtaleterapi er angst, depresjon, overgrep og andre 

traumer, sosiale og personlige relasjoner, livskriser, psykosomatisk sykdom og annet.”
2
 

Samtaleterapeuter kan hjelpe en til å jobbe med blant annet ”meningsfullhet, ekthet, evne til å 

møte utfordringer og livssmerte, vilje, selvbilde, egne potensial og selvutvikling.”
3
 Kanskje 

har mennesket selv evnen til å vite hva det trenger for å komme videre, kanskje har vi det ”i 

oss?” Er det viktig å bli bevisst de tankene og følelsene en har og hvordan man uttrykker seg, 

og kan dette gi en mulighet til i større grad å "eie seg selv?”  

Utfordringen for mange mennesker i dag er muligens å få kontakt med sine følelser, å kunne 

være oppmerksom på følelsene og forstå hva en føler. Har man problemer i livet, eller 

spenninger i kroppen, kan det være konstruktivt å arbeide med kroppen gjennom å nå de dype 

lagene i en selv, altså underbevisstheten. I slike tilfeller kan det hende man trenger hjelp med 

å avdekke sine ”ubevisste” trosoppfatninger. Er det nyttig å bli bevisst hvorfor man velger 

slik man gjør? Når en fristiler om et tema, kan det være at illusjonene man har skapt seg 

plutselig brister.  

 

                                                           
1 http://no.wikipedia.org/wiki/Terapi 

2
 http://no.wikipedia.org/wiki/Samtaleterapi 

3 http://no.wikipedia.org/wiki/Samtaleterapi 
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Resultatet kan være at en føler seg trist i første rekke, men samtidig kan det i etterkant kanskje 

bli godt å oppleve seg selv, slik man virkelig er ”på bunnen.” Kanskje skjønner man slik at 

man har den fulle rett til å være slik man er, og det kan hende det da oppstår en følelse av 

frihet.
4
               

 

1.4 ÅNDELIGHET 

Spiritualitet kan, i følge engelske Wikipedia, ”referere til en ultimat eller immateriell 

virkelighet, en indre vei som gjør at en person blir i stand til å avdekke essensen av deres 

væren, så vel som de dypeste verdiene som folk lever etter.”
5
 Spiritualitet, slik jeg forstår 

begrepet, kan ofte oppleves som en kilde til inspirasjon eller orientering i livet. Den kan gjøre 

slik at en får en tro på immaterielle virkeligheter eller erfaringer av den transcendentale 

naturen av denne verden.  I Bibelen kan jeg lett få inntrykk av at Jesus representerer 

kjærlighet, og kjærlighet består blant annet i å komme i kontakt med andre mennesker, deres 

behov, deres tårer og deres smerte. Er det, gjennom spirituelle øvelser, mulig å ”gå fra å være 

et menneske som er delt, som splitter og setter opp barrierer, til å bli et ”helt” menneske som 

helbreder og skaper fred?”
6
   

”Ordet spiritualitet kommer fra ordet spiritus: vind, pust, åndedrett.”
7
  Det innebærer en 

bevegelse, kanskje innebærer ordet et steg nærmere kjærligheten. En overgang fra 

egosentrisitet til kjærlighet. ”Spirituelle aktiviteter, være seg meditasjon, bønn eller 

kontemplasjon, har som formål å utvikle menneskets individuelle indre liv. Ofte hevdes det at 

disse fører til en erfaring av å knyttet bånd med en større virkelighet, som igjen fører til at en 

forstår seg selv bedre i samspillet med andre individer, samfunnet, naturen, kosmos eller den 

guddommelige virkelighet. Om man holder på med spirituelle aktiviteter, kan dette omfatte en 

tro på en immateriell virkelighet eller på verdens transcendentale virkelighet.”
8
  

                                                           
4 Tanker hentet fra http://www.livsvalg.no/Samtaleterapi.htm, samt en paralell til hupomnemata i Self writing i Ethics: Subjectivity and truth 

(Allen Lane 1997) av Michel Foucault s. 207 

5 http://en.wikipedia.org/wiki/Spirituality 

6 http://www.trooglys.no/spiritualitet.htm 

7 http://www.trooglys.no/spiritualitet.htm 

8 http://en.wikipedia.org/wiki/Spirituality, fritt oversatt  
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Åndelighet er, i følge norske Wikipedia, et begrep som ”uttrykker menneskets oppfatning av 

sannhet omkring spørsmål som ligger utenfor det materielle.”
9
 Videre står det at ”åndslivet 

manifesterer seg i språk, tradisjoner, religion og livssyn, estetikk og kreative uttrykksformer 

som kunst, litteratur, musikk, teater, teknologi og annet som danner en kollektiv identitet.”
10

 

Begrepet ”åndelighet” kan en, gjennom blant annet artikler i blader og aviser, se at er i stadig 

utvikling. Her i Norge har en jo for eksempel kunnet lese mye i senere tid om prinsesse 

Marthas engleskole, som tar for seg temaer rundt åndelighet.       

Åndelighet og religiøsitet henger for mange sammen. En måte å forstå religiøsitet på, er som 

en dyp dimensjon ved menneskelivet. Jeg er bevisst på at mange kristne synes å ha et syn på 

at Gud eksisterer utenfor hvert menneske, og i forhold til det syns jeg ”stemmen bak 

stemmen” som Marius Holth
11

 snakker om representerer et interessant synspunkt. Han ga 

utrykk for, på et stemmekurs på Nesodden, at man kan komme i kontakt med en stemme som 

begynner å snakke, rope eller synge for deg når du improviserer sang, rap eller liknende. 

Allikevel kan en i panteisme, naturreligioner og nyreligiøse retninger få inntrykk av at Gud er 

i alt, også i hvert menneske. Man må finne sin guddom og sin personlige kraft for å utvikle 

seg selv og få et mer meningsfullt liv, kan en få inntrykk av gjennom flere nyreligiøse blader 

som for eksempel Visjon eller Ildsjelen.  

 

1.5 FREMGANGSMÅTE OG ARTISTER 

Jeg vil se på fem rapartister i masteroppgaven, KRS-1, Mos Def, Nils m/Skils, Smart 9000 og 

Herbie Skarbie. Jeg har valgt disse artistene fordi alle driver med fristil rap, og fordi alle 

rapper en del om religiøse anliggender og frihet, samt at de, i sine låter og fristiler, kommer 

med en del samfunnskritikk. Jeg vil prøve å løse oppgavens problemstilling ved å se på 

fristiler fra de to amerikanske artistene og de to norske artistene, for så å la disse fristilene 

danne bakgrunnen når jeg skal se på fristilen til Herbie Skarbie.  

 

                                                           
9 http://no.wikipedia.org/wiki/%C3%85ndelighet 

10 http://no.wikipedia.org/wiki/%C3%85ndelighet 

11 http://www.stemmer.nu/marius.html 
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Jeg vil se om jeg kan dra paralleller mellom de amerikanske fristilrapperne, og de tre artistene 

som jeg har hovedfokus på, fra Oslo og omegn. Jeg vil at leseren skal bli litt kjent med hver 

av artistene, før jeg presenterer hoved-fristilene deres. Alle artistene får en fyldig biografi, der 

jeg skriver om dem og en ”eksistensiell” hiphop-låt de har skrevet og fremført, før hoved-

fristilen deres presenteres og drøftes. Fra de to amerikanske artistene, som jeg ikke har 

intervjuet, presenterer jeg en ekstra fristil i biografien, og drøfter den kort. 

Den artisten som får hovedfokus i oppgaven, er Herbie Skarbie. Dette fordi han gav meg en 

fristil i studio, helt spontant foran mikrofonen, i etterkant av brorens død i Uganda. Dette 

passer godt inn i forhold til at jeg vil prøve å finne ut av om det, innenfor fristil rap, eksisterer 

en frihet til å komme i kontakt med sitt spirituelle jeg og om en kan helbrede, hele og 

konstruktivt jobbe med en selv. Jeg har intervjuet de tre artistene bosatt i Osloområdet i litt 

over en time hver, om deres bakgrunn og refleksjoner rundt eksistensielle spørsmål og 

spørsmål til tre låter som de respektive artistene har laget. Jeg vil sammenligne de to 

amerikanske artistenes fristiler og de to norske artistenes fristiler, for så å sammenlikne 

Herbie Skarbie med de fire andre. 

 

1.6 KVALITATIV METODE OG TEKSTANALYSE 

Jeg har i oppgaven valgt å bruke ”kvalitativ metode,”
 12

 og dette er en metode for innhenting 

av opplysninger hvor man istedenfor å undersøke flest mulig forekomster (kvantitativ 

metode), konsentrerer seg om noen få, og undersøker disse svært grundig.  Datainnsamlingen 

i oppgaven foregår ved hjelp av å få låter og fristiler fra artistene, og ved hjelp av 

semistrukturerte intervjuer. Jeg baserer meg på å bruke få enheter, men mange variabler. 

Ulemper ved dette er at jeg ikke kan trekke bastante slutninger eller generalisere resultatet, 

siden utvalget er lite, og derfor kanskje ikke representativt for flertallet av fristilrappere. En 

annen ulempe er at siden intervjuobjektene ikke får anonymitet, svarer de kanskje ikke ærlig. 

Det kan være at artistene gir meg uriktig informasjon hvis spørsmålene mine oppleves som 

ledende, eller at de kommer med det de anser som strategisk riktige svar.  

                                                           
12 Opplysningene er hentet fra http://www.giaever.com/sosiologi/KM.htm 
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I og med at intervjuene er semistrukturerte, har artistene noen ganger fått 

oppfølgingsspørsmål som ble stilt hvis jeg for eksempel ikke forstod svaret de ga meg. Slike 

oppfølgingsspørsmål blir forskjellige fra artist til artist, avhengig av hva som var uklart ved de 

forskjelliges intervjuer.                                                                                                             

Fordelene ved å bruke kvalitativ metode, er blant andre at intervjuobjektene får mulighet til å 

utdype sine meninger og at jeg og intervjuobjektene får mulighet til å stille 

oppfølgingsspørsmål. Den egner seg svært godt til å undersøke sosiale prosesser og sosialt 

samspill, og å bruke for den som ønsker kunnskap om menneskers virkelighetsforståelse,  

deres tanker, erfaringer og meninger. Det er et svært fleksibelt opplegg, der problemstillinger 

foregår samtidig med analysen, og det er en fleksibilitet i hvert spørsmål. Man kan få avstemt 

en ide med noen nøkkelpersoner tidlig i en prosess, den gir intervjuobjektene mulighet til å 

utdype sine meninger og den gir mulighet for oppfølgingsspørsmål både fra intervjuer og 

intervjuobjekt. 

I tekstanalyse
13

 undersøker man et tema, analyserer et problem og formidler et materiale eller 

et resultat. En spør seg hva forfatteren vil formidle, hvilke retoriske grep forfatteren bruker i 

teksten og hvordan teksten forholder seg til andre tekster. En analyserer og prøver å forstå en 

tekst, gjerne fra flere synsvinkler. I oppgaven har jeg prøvd å forstå hva artistene mener med 

det de rapper, og for å finne ut det har det vært nyttig å vite litt om deres liv, erfaringer, 

holdninger og verdier. Det har også vært nyttig å forstå hva teksten gjør med meg når jeg leser 

eller hører den, og å forsøke å begrunne det ut fra teksten.  

Noen nyttige spørsmål som veiledet meg, når jeg analyserte tekstene: 

-Hvordan underbygges temaet av fortellemåten, personskildringen og miljøskildringen?             

-Sier innledningen, tidsforholdene og avslutningen noe om tematikken?                                              

-Hvilket konkret motiv har teksten, og følger den et spesielt komposisjonsmønster som 

underbygger temaet?                                                                                                                                     

-Hvordan er strofer, avsnitt og linjedeling med på å underbygge tematikken?                                                        

-Har teksten rim og rytme som underbygger tematikken?  

 

 

                                                           
13 All informasjon er hentet fra http://spenn3.cappelendamm.no/binfil/download.php?did=38898 
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- Nils m/Skils: Fristil fra 27.04.2010 i Storsalen i Oslo. Låt: Religiøs fra mixtapen Mens vi 

venter (2005). Intervju i Storsalen i Oslo 27.04.2010. 

- KRS-1 og Mos Def: youtube.com: /watch?v=d0mtQBmYhns, /watch?v=ARC6s_xEjTs, 

/watch?v=ARC6s_xEjTs, /watch?v=M4_YsV3fqDQ&feature=related 

Fristilene til artistene har jeg skrevet ned, etter å ha hørt på lydfiler som jeg har tilgang til. 

Dette har ikke bare vært enkelt, i og med at mange bruker et såkalt ”gatespråk,”  med mange 

slangord, blant annet. Når jeg rapper, skriver og snakker, bruker jeg ikke ”slang,”  men jeg er 

vant til å høre på rap, og har prøvd å skrive ned tekstene slik jeg tror artistene ville ha satt pris 

på at de ble skrevet ned. Låtene har jeg gjort det samme med, men jeg har fått artistene, og da 

særlig Herbie Skarbie, til å gå igjennom de respektive tekstene etterpå, og rette opp eventuelle 

feil. Låttekstene til amerikanerne har jeg funnet nedskrevet på LYRICS-sider på internett, og 

jeg har i tillegg hørt på lydfilene til sangene deres, og sett at jeg syns teksten stemmer med det 

jeg hører de rapper.  

Jeg har spurt hver av de tre ”Oslo-baserte” artistene cirka 20 spørsmål hver, og ba dem i 

tillegg å gi meg en fristil om ”liv og død.” Jeg gjorde personlige, halvstrukturerte intervjuer i 

avslappede settinger. Spørsmålene hadde jeg skrevet ned på forhånd, men det var av og til jeg 

også la til oppfølgingsspørsmål der jeg syntes det passet seg. Jeg brukte analoge og digitale 

opptakere for å ta opp intervjuene og fristilene. Alle tre artistene ga meg en kort fristil rap 

etter intervjuet, hvorav jeg brukte to av dem. Fra ”hovedartisten,” Herbie Skarbie, bruker jeg 

en lang fristil rap, som han ga meg ett år før intervjuet fant sted, og ikke den korte 

fristilrappen som jeg fikk i forbindelse med intervjuet.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=d0mtQBmYhns
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I og med at fristilene fra de to norske artistene er så korte, blir intervjuene desto viktigere som 

bakgrunn for å forstå dem og deres fristiler. Jeg intervjuet artistene for å finne ut mer om dem 

som personer og deres ståsted i forhold til eksistensielle spørsmål. Jeg var ikke ute etter korte 

og enkle svar, men prøvde å få dem til å utdype svarene. Noen av de eksistensielle 

spørsmålene var: ”Eksisterer Gud? Om Gud eksister, hva er Gud eller hvem er Gud? Og, 

hvorfor er vi her på jorda?” Her er jeg ute etter hva artistene mener om Guds eksistens, og 

ikke om Gud faktisk eksisterer eller ikke.  

Siden jeg i oppgaven blant annet prøver å finne ut av hvilket liv som kommer til uttrykk 

gjennom fristil raptekstene, så syns jeg det var interessant å høre om deres tanker rundt temaet 

”livet.” Jeg spurte blant annet: ”Hva vil det si å leve et lykkelig liv? Hva kjennetegner et 

lykkelig liv? Hva vil det si å være lykkelig? Hva er lykke? Og, hva skjer når vi dør?” Dette er 

allmennmenneskelige spørsmål, som sikkert mange stiller seg nå og da. Jeg spurte dem også 

om de følte seg spirituelle når de sang eller rappet. Til slutt ble de spurt litt om hiphop-

kulturen, blant annet hvilken rolle de hadde innenfor den, litt om hva hip hop består av, og om 

hiphop-musikk appellerer spesielt til unge, og hvorfor. 
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2.0 RESSURSER 

Jeg har latt meg inspirere av, og hentet metode og ideer fra Thick description, Alt jeg kan si, 

Self writing, psykodrama, hiphopkulturen og Freestyle: The art of rhyme. Thick description 

bruker jeg som en metodeartikkel, altså en artikkel som viser meg hvordan jeg kan gi presise 

beskrivelser av hiphopkulturen, fristilsesjonene og fristilrapkulturen. Alt jeg kan si har gitt 

meg noen filosofiske spørsmål med hensyn til livet, ungdom og språket, spørsmål som jeg kan 

ha i bakhodet når jeg skriver og som jeg kan lufte i forbindelse med artistene og fristilen i 

oppgaven. Self writing og psykodrama har jeg brukt når jeg ser på det terapeutiske aspektet 

ved fristil, i og med at de presenterer terapeutiske metoder som minner om fristil rap. 

 

 2.1 THICK DESCRIPTION 

I denne oppgaven vil jeg la Clifford Geertz sin artikkel Thick Description
14

 hjelpe meg med å 

lage fyldige og nøyaktige beskrivelser av kulturelle sfærer, som for mange kan virke 

fremmede. Som hiphopkulturen, fristil rapkulturen og en rapper fra et annet og eksotisk land, 

nemlig Uganda. Denne artikkelen kan være mitt hjelpemiddel til å vite hvordan jeg skal lage 

fyldige, nøyaktige og nyanserte beskrivelser av hiphop, og, da særlig, rapkulturen, av fristil 

rap som fenomen og av de fem artistene. Det er en hjelp i å bruke artikkelen Thick description 

for å beskrive væremåte og kontekst, slik at oppgaven kan bli meningsfull for en leser som 

ikke på forhånd kjenner rap- og fristil rapkulturen. 

Thick description handler om at i en kultur må vi, for å kunne undersøke den, isolere 

kulturens elementer, spesifisere det interne forholdet mellom elementene, karakterisere hele 

systemet generelt, i tråd med de kjernesymbolene kulturen er organisert rundt.  

Å forstå et folks kultur er å eksponere deres dagligdagse eller normale side uten å redusere 

deres partikularitet,
15

 skriver Geertz, og jeg vil prøve å presentere dagligdagse scener innenfor 

rapkulturen. Men jeg vil også vise at de representerer viktige hendelser, som kan hjelpe 

leseren til å forstå mer av et så stort tema som åndelig terapi. Hvordan kan noe så dagligdags 

og tilsynelatende ”ugudelig” som rap, føre til at en kommer mer i kontakt med et spirituelt 

jeg? 

                                                           
14Geertz, Clifford: Thick Description: Toward an Interpretative Theory of Culture i The Interpretation of Cultures. Basic Books, New York 

2000 

15 Ibid side 14 
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2.2 ALT JEG KAN SI                                                                                                                 

I oppgaven har jeg brukt Alt jeg kan si
16

 av Eli Glomnes som en hjelp for å sette meg inn i 

tekster. Denne filosofiske boken diskuterer mulighetene og betingelsene for å være et talende 

menneske i vår tid, og dette belyses ved hjelp av teoretikere som Wittgenstein, Barthes, 

Merlau-Ponty og Kristeva. De utforsker alle det levende språket og viser hvordan 

kommunikasjon er kontakt. Denne boken er blant annet en innføring i tekstteori og 

språkfilosofi, der forfatteren stiller spørsmål, diskuterer og resonnerer. 

Glomnes stiller spørsmålet: ”Hvordan vet vi at det vi snakker om er mer enn språklige 

konstruksjoner?” Rapmusikk handler mye om, slik jeg ser det, å komme tilbake til det 

jordnære, til en jordrytme. Når en fristiler kan en komme til et punkt der man er i en slags 

transetilstand, og der ”stemmen bak” snakker. Kanskje er det da lettere å komme i kontakt 

med det man innerst inne mener er sant, altså en slags sannhet som er lagret i en selv? 

Glomnes peker videre på at tekster kan fungere som et redskap til å forstå hva livet er,
17

 og 

jeg tror at rap egner seg godt for å utforske hva livet er. Rytmen kan minne om hjerteslagene 

du hører i mors mage. Glomnes påpeker at om vi skriver en tekst, kan den fungere som et 

mønster, og i det mønsteret kan vi ordne våre egne opplevelser.
18

 Dette er en filosofisk bok, 

og den prøver å utforske språkets grenser. Trenger vi et språk for å tenke, og blir vi begrenset 

av å bruke et språk som allerede er konstruert, med de gitte rammene det gir?
19

  

Glomnes nevner ofte Wittgenstein i boken, og blant annet diskuterer hun (på bakgrunn av 

Wittgensteins filosofiske tanker) ordet ”smerte,” om det betyr det samme for alle personer. 

Hun nevner også at Wittgenstein mente man burde studere hvordan dagligspråket brukes. Og 

hvordan vet vi at en setning er sann?
20

 I en fristil har man mye tid på seg, og mange ord, til å 

drøfte med seg selv hva som er sant. Kanskje finner man ut at det man trodde var sant for to 

setninger siden, ikke lenger føles sant. Man kan kverulere med seg selv, og hvis det utvikler 

seg til en ”hiphop battle,” kommer andre rappere kanskje frem med hva de syns er sant og 

hvorfor, og slik får meninger brynt seg på hverandre i et hurtig tempo.  

                                                           
16 Glomnes, Eli: Alt jeg kan si. Språk, virkelighet og subjektets stemme. Cappelen, Oslo 2005 

17 Ibid side 23 

18 Ibid side 24 

19 Ibid side  48 

20 Ibid side 60 
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Glomnes sier også at vi ikke kan løsrives fra kulturen vi lever i, og lurer på hva som ligger 

fast og hva kan vi gjøre noe med.
21

 Hun mener at meningen med livet skapes i samspillet med 

omgivelsene. Et spor kan ha blitt til ved vanvare, et uhell eller ved en tilfeldighet, og allikevel 

gir det mening.
22

 Mye av Glomnes’ bok, slik jeg forstår den, brukes til å diskutere hvordan det 

er å leve i ”postmodernismens tid,” der det er vanskelig for mennesker å finne faste 

holdepunkter, og der mye er relativt.  

Glomnes lurer på om en ved å gi opp evig sanne svar, også gir opp felles forpliktende normer. 

Dersom sannheten ikke finnes noe sted, er alt likegyldig? Glomnes mener at vi alle sliter med 

fødselstraumer eller atskillelsestraumer, og at vi hele livet fortsetter med å streve med 

temaene selvstendighet og avhengighet, samhørighet og ensomhet. Alt dette på grunn av at vi 

har levd i den trygge, intime og nære atmosfæren inne i et menneske.
23

 Det er rytme i å puste, 

suge og vugge, og det er lyd i gråt, pludring, latter og sang. ”Stemmen er kontakt før den er 

informasjon og representasjon.”
24

 Hun mener at talen derfor ”bærer i seg en henvendelse og 

en forventning om kontakt.”
25

 I rapmusikken finner du, som nevnt, mye rytme, og en stabil 

hovedrytme. Den repeteres om og om igjen, og den fungerer fint for å kunne klare å havne i 

en transeliknende tilstand, i og med at rytmen er så stabil og at den repeteres om og om igjen. 

Rytmen kan minne om den trygge hjerterytmen vi hørte og følte i mors mage, og i tillegg 

pleier den å ha en fyldig bass som ”pakker den inn” så en kanskje lettere får en trygg følelse 

av kontakt når en jobber med rytmen.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Ibid side 105 

22 Ibid side 106 

23 Ibid side 134 

24 Ibid side 136 

25 Ibid side 140 



16 

 

2.3 SELF WRITING 

I artikkelen Self Writing
26

 skriver Michel Foucault om at det går an å skrive på en måte som 

de antikke grekerne gjorde, med målet å forme en selv. Ved hjelp av denne skrivepraksisen 

skal en klare å “forme en identitet, og gjennom den identiteten kan en hel spirituell genealogi 

bli lest.”
27

  

Foucault bruker nesten hele artikkelen på å gjøre rede for begrepet hupomnemata, et begrep 

som jeg forstår som personlige tekster en skriver regelmessig. Målet med hupomnemata er å 

”bli et bedre menneske” og å bli kjent med sin egen sjel. Hupomnemata blir også ens våpen i 

sjelelig kamp, og vil hjelpe en til å leve et riktig liv, slik man egentlig vil leve det.
28

             

Slik jeg ser det, har du en bok som du står til ansvar for hvis du gjør noe du ikke egentlig føler 

at var riktig å gjøre. Det står også om viktigheten av disiplin og trening, hva skrivingen angår. 

Hupomnemata kan være en bok med referater, en individuell notatbok eller liknende, med det 

formål å hjelpe en å huske på det som er skjedd, slik at man kan lære av det. Livets bøker, 

veiledere for hvordan en skal leve livet sitt. I dem kan man skrive ned det man har lest, hørt 

eller tankene sine, alt blir til ens skattekiste og kan leses om og om igjen, og mediteres over.
29

  

Den stoiske filosofen Epictetus fremhever rollen skriving har, som en personlig trening. Man 

mediterer, skriver og trener seg selv. Videre mente han at tankene du skriver ned skal være på 

post for deg dag og natt, man skal skrive om tankene, snakke om dem til seg selv og til 

naboen. I tillegg kan hupomnemata brukes som en hjelp til å overvinne vanskelige 

omstendigheter, for eksempel sorg eller nedverdigelse.
30

 Å skrive hupomnemata handler om å 

gjenoppleve og gjenta det som allerede har skjedd, i tillegg til at det fungerer som en omsorg 

for selvet. Her kan en se en parallell til rap, som er en genre med mye fokus på ”en selv.” Noe 

av poenget med hupomnemata, slik jeg ser det, er å lage seg et hjelpemiddel for å kunne holde 

fast hvem du er.  

                                                           
26 Foucault, Michel: Self writing i Ethics: Subjectivity and truth. Allen Lane, London 1997 

27 Ibid side 214, fritt oversatt 

28Ibid s.208 

29 Ibid s.208 

30 Ibid s.210 
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Men hva om man bytter ut penn og dagbok med å bruke stemmen sin foran et publikum? Har 

man da et slags underholdningsansvar, slik at hvis man for eksempel plutselig stopper opp 

utleveringen, så må man stå til ansvar for det man har gjort? Føler man seg kanskje mer 

tvunget til å fortsette under en hip hop fristil enn hvis man satt med dagboken sin? Kanskje er 

det bra, at en får mer selvdisiplin? På den annen side har en ikke like lang betenkningstid som 

når en skriver i dagboken, og har derfor mer rom for grundig kontemplasjon og ettertanke ved 

skriving av en personlig tekst dedikert til en selv. 

 

2.4 PSYKODRAMA 

Fristil rap minner meg om en arbeidsmåte jeg ble kjent med som kalles psykodrama,
 31

 som 

også har å gjøre med å improvisere for å bli kjent med dypet av en selv. Psykodrama betyr, 

oversatt fra gresk, ”sjel i handling.” I psykodrama tar man i bruk kreativiteten og ressursene i 

hver enkelt person, slik at man kan utvikle seg mot en sannere forståelse av seg selv og sitt liv 

og finne nye måter å forholde seg til seg selv og andre på. Ideene er blant annet hentet fra 

barns lek. Grunnleggeren, Jacob Levy Moreno, observerte det spontane i leken og hvordan 

barn gjennom fri vilje utvider sitt rollereportoir og sin rolleforståelse, og dette fikk ham til å 

se hvordan mennesker i voksen alder ofte kan befinne seg i stivnede roller. Han erfarte 

hvordan man gjennom spontanitet kunne finne en ny respons på en gammel situasjon eller en 

adekvat respons på en ny situasjon gjennom sitt eget rollereportoir, med utgangspunkt i at 

ingen behøver å bli i sine egne begrensninger. "Spill deg selv slik du aldri var, slik at du kan 

være hva du kunne bli. Vær din egen inspirasjon, din egen forfatter, din egen aktør, din egen 

terapeut og til slutt din egen skaper,"
32

 sa han i 1972.  

”Psykodrama kan blant annet brukes ved kommunikasjonsproblemer, konfliktløsing, 

oppbygging av selvtillit, for selvinnsikt, indre frigjøring, kreativitetsutvikling og 

avhengighetsproblematikk. Psykodrama foregår ved at pasienter/klienter under veiledning av 

en terapeut spiller roller i situasjoner som er hentet fra deres liv.”
 33

 

 

                                                           
31 http://www.alternativ.no/behandlingsmetoder/psykodrama.html 

32 http://www.alternativ.no/behandlingsmetoder/psykodrama.html 

33 http://www.alternativ.no/behandlingsmetoder/psykodrama.html 
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2.5 SENTRALE SPØRSMÅL 

I denne oppgaven vil jeg ha tre hovedtemaer i bakhodet mens jeg skriver, Roller, 

Selvforståelse, spiritualitet og gudsbilde og Terapi. Under hvert av temaene har jeg skrevet 

ned noen spørsmål som jeg vil se nærmere på i de fem fristilene, og som alle er relatert til sitt 

respektive tema. 

ROLLER: Hvilket rollereportoir tar rapperne i bruk, hvilket språk bruker de og på hvilken 

måte frigjør de seg fra uønskede roller? 

SELVFORSTÅELSE, SPIRITUALITET OG GUDSBILDE: Hva slags selvforståelse og 

holdning til livet kommer til uttrykk, på hvilken måte kommer livet til uttrykk og hvilket liv 

kommer til uttrykk? Hvordan presenteres Gud, og hvilken spiritualitet kommer til uttrykk? 

Hvordan kommer det guddommelige til uttrykk og på hvilken måte benytter de seg av de tre 

modellene av Gud: Gud som en del av mennesket (innenfor), Gud utenfor mennesket og Gud 

innenfor og utenfor mennesket samtidig? 

TERAPI: Blir de, gjennom fristilen, kjent med dypet av dem selv (og på hvilken måte), får 

sjelen utfolde seg (og i så fall hvordan) og utøver rapperne selvterapi? 

 

2.6 HIPHOP 

Hiphopens historie
34

 begynner på 70-tallet i Bronx (NY), USA, der dj’er, ofte med 

jamaicanske røtter, spiller plater over store mobile høytaleranlegg i skolegårder, mens de 

snakker litt over og innimellom låtene for å få med seg publikum på å danse og ha det bra. 

Disse dj’ene ville ofte isolere ”breaket,” trommepartiet som fungerte som fyll mellom to 

partier i en låt, for så å spille det frem og tilbake på nye måter. Dette fordi de fant ut at 

mengden syns trommepartiet var det mest fengende i låten. Publikum ble også inspirert av 

break’ene / trommepartiene i låten til å danse på en ny, og litt hakkete måte, som etter hvert 

fikk navnet ”breakdance.”  Dj’ene ville ofte skru bassgitaren og trommene ganske høyt, og 

gjerne også forvrenge dem.  

                                                           
34 Oppsahl, Carl Petter: Med Jesus i miksen i Jesus: år 2000 etter Kristus Universitetsforlaget, Oslo 2000 
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Bass og tromme er meget viktig som bakgrunnsmusikk for rapperne den dag i dag.                   

Rappere i dag lar også ofte en fengende 4/4 takt gå i loop gang på gang, mens de rapper over. 

Det å bruke bruddstykker av soul- og funksanger, men av og til også biter fra andre type låter, 

på nye måter, er også vanlig.  

På 70-tallet opptrådte en gruppe i gatene i New York, kalt The last poets. De spilte på 

perkusjonstrommer, mens de improviserte meget energisk ”spoken poetry” om samfunnet, 

Gud og annet. Disse, samt jazz sangere som improviserte ”scatting” på 30-tallet, er viktige 

forløpere til rappen som oppstod sent på 70 tallet i USA. Den bygger videre på elementer i 

afroamerikansk kultur.  Albumet Rappers Delight med gruppen Sugarhill Gang blir av mange 

regnet som den første store raputgivelsen i USA. Den bærer, som mange tidlige raputgivelser, 

med seg atmosfæren av de tidlige jammene som ble arrangert, folk huier og roper i 

bakgrunnen og rapperne oppfordrer lytterne til å danse og ”lage liv.” 

På 80-tallet begynte dj’en og rapperen Afrika Bambaataa å bruke bruddstykker fra sanger 

laget av europeiske synthgrupper, han brøt dermed en barriere i forhold til hvilken type 

bakgrunnsmusikk en skulle bruke. Så kom gruppen Run DMC, som brukte et langt mer rocka 

lydbilde, som igjen appellerte til et bredere lag av den amerikanske befolkningen.  På slutten 

av 80-tallet oppstod rapgenren ”gangstarap,” der det rappes om en brutal virkelighet fylt med 

stjeling, våpen, etc. I musikken høres det politisirener i bakgrunnen, og rapperne fremstår som 

aggressive og tøffe. Rapperne rapper om at de driver med vold og stjeling for å klare seg, de 

skildrer hvordan livet er for noen, og kanskje er det også slik for dem. Den egentlige 

undertrykkingen kan det hende ligger i det amerikanske samfunnet og i ”systemet,” der 

afroamerikanere kanskje kan sies å ikke stille med like muligheter som resten av det 

amerikanske samfunn.  Rap er, ofte meget energisk, poesi som foregår i 8 4/4 takter om 

gangen, og i enden av hver 8. takt kommer ofte et hardtslående rim, en såkalt ”punchline.” 

Rapperen deklamerer poesi med mange komplekse rim i hver takt samt komplekse 

rimstrukturer, gjerne over en programmert trommeloop. 

Helt siden filmen ”Beatstreet” kom i 1984, har en ofte sagt at hiphop-kulturen baserer seg på 

fire elementer; rap (rigid poesi, fremført i 8 og 8 4/4 takter), grafitti (spraymaling på vegger), 

dj’ing (spille plater, mikse sammen flere låter, isolere en del av en låt og transformere den ved 

hjelp av effekter, etc.) og breakdance (en akrobatisk, rask og leken/barnslig dans bygget rundt 

improvisasjon og rap/funk-musikk).  
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Etter hvert har folk etterlyst andre elementer som beatboxing, kunnskap, et cetera som 

hovedelementer innenfor hiphop-kulturen. Denne oppgaven fokuserer på rap musikk, og da 

mer spesifikt fristil rap, og derfor er dj’en (som gir rapperen beaten og spiller på rapperens 

lag) og rapperen viktig. Dessuten er sted, kropp og identitet viktige stikkord innenfor 

rapkulturen. Hvor du kommer fra blir veldig ofte nevnt i rapteksten, og kroppen er der fra 

første rytmeslag, for rap er dansemusikk. Her finner man et lydideal som fokuserer på groover 

og kraftig basslyd som går rett i mellomgulvet. I tekstene og billedbruken tematiseres kroppen 

også på ulike måter. Signyfying, det å levere kjente elementer i en tekst på en ny måte, tabuord 

og erotikk og det å si det en mener rett ut, hvor enn brutalt budskapet høres ut, er ofte 

representert i rap. 

 

2.7 FRISTIL RAP 

I begynnelsen av 80-åra ble en fristilrap
35

 sett på som en ferdigskrevet og slagkraftig raptekst 

uten noe spesielt tema, men etter hvert ble det vanlig å kalle en improvisert tekst for en fristil. 

Å fristile i rap handler om å utrykke sin tanke, og å ikke ha skrevet ned rimene en sier på 

forhånd. De skal være funnet på der og da, i øyeblikket. ”Menneskets stemme er forheksende, 

du blir deg selv i din poesi” sier en fra gruppen The last poets i filmen ”Freestyle. The art of 

rhyme” (heretter omtalt som ”filmen”). Fristil rap blir ofte sammenliknet med improvisert 

jazz. Noen ganger får en rapper et og et tema, og så skal vedkommende improvisere en 

raptekst om hvert av dem. Det å fristile kan bli sammenliknet med en prediker i en 

baptistkirke i USA, for ofte inneholder prekenen deres både rytme og rim. Samtidig blir de 

inspirert til å si det de sier der og da, teksten er ikke noe de har skrevet ned på forhånd. Det 

blir et samspill mellom menigheten, som kanskje sitter og tapper føttene til rytmen, eller 

klapper en rytme som passer til det hun eller han sier. De kommer gjerne med tilrop som 

”yes” og ”Halleluja,” fordi de er begeistret eller enige med det forkynneren sier, og dette vil 

de vise. 

 

                                                           
35 Fitzgerald, Kevin: Freestyle: the art of rhyme Palm Pictures, LCC, New York 2004 
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En kan si at freestyle rap er noe som har kommet i kjølvannet av for eksempel scatting i 

jazzmusikk, og fra poetene The last poets på 60- og 70-tallet i USA. The last poets brukte 

perkusjon, og ville deklamere poesi om blant annet Gud og samfunnet på en sterk og energisk 

måte. Poesien fant de på i øyeblikket, og de formet ofte en halvrunding der de stod, eller noe 

som kunne minne om de senere ”cypherne,” eller sirklene, som rappere bruker.  

I 1989 åpnet B-hall et helsesenter i San Francisco, The good life, der freestyle rappere kunne 

komme og freestyle. Der slapp artistene å bli plaget av politiet, som syns rap-sirklene i 

parkene så voldelige ut, og brøt dem opp fordi de var redde for at det skulle utvikle seg 

voldelige episoder eller bråk. På The good life var det plass til 75 mennesker, men ofte kom 

det 300. Mange måtte stå utenfor, og der kunne en se ”cyphers,” eller sirkler, der det ble 

improvisert frem knivskarpe raptekster og folk ”kjempet” mot hverandre med blant annet rim, 

tøffe holdninger og gester. En freestyle rapper kalt Sway i filmen sier at måten rapperne 

rappet ikke hadde vært hørt noe sted før.  Fra 1993 til 1997 var en spesiell park i San 

Francisco et ”Mekka” for freestyle rappere. Der startet også den mest kjente freestyle 

rapperen per dato, Supernatural, sin karriere. Supernatural mener at freestyle rap handler om å 

være spontan akkurat her og nå. Han leser ordbøker og rimordbøker fra perm til perm for å bli 

flinkere til å fristile, og sier at alt i hans omgivelser hjelper ham til å bli bedre, samt er en 

fristil for ham. I dag er Freestyle fellowship, Supernatural og Juice eksempler på 

verdenskjente og meget flinke freestyle rappere og rapgrupper. 

En fristil blir enten fremført a cappella (uten noen beat i bakgrunnen), over beatboxing (en 

trommerytme lagd ved hjelp av stemmen) eller over en instrumental versjon av en raplåt. Ofte 

blir en fristil gitt i en gruppe (cypher, sirkel) eller som en del av en fristil battle (konkurranse 

mellom to rappere om å være den beste rapperen, og best til å ødelegge den andres karakter 

ved hjelp av rim). I en slik setting forbereder noen ganger rapper nummer to noe av sin fristil i 

hodet mens den første rapper sin del. Mange artister baserer fristilen på situasjonen og deres 

daværende mentale tilstand, men har allerede forberedt et lager av tekster og rim mønstre de 

kan bruke som fyllmateriale, eller som basis for å konstruere en raptekst. Ofte brukes det 

metaforer, og en god punchline er viktig. Regler for meter og rytme i fristil rap er ofte mer 

avslappet enn i konvensjonell rap.  

 



22 

 

I filmen sier en rapper at musikk er kreativitet, kreativiteten hjelper en til å gjøre ting 

spontant, og at kreativitet er vår nærmeste link til Gud. Medusa, en kjent afroamerikansk 

fristil rapper, sier om ”battle,” et fenomen der to rappere prøver å overgå hverandre i å ha den 

beste fristil rappen ved å rakke ned på hverandres kvaliteter, at det ikke er noen regler og at 

det ser voldelig ut, men er det ikke. Det er bare det at menneskene blir litt sterke, og for øvrig 

er det fordelaktig å fristile. Det er et følelsesmessig utbrudd, og bedre enn å slåss, siden en får 

utløp for mye av det samme gjennom fristil som gjennom en slåsskamp, og da har man ikke 

lenger behov for å sloss. Noen rapper for å vinne, for å få den andre rapperen til å ikke ville si 

noe mer, mens andre er opptatt av kommunikasjonsaspektet ved fristil rap. En battle kan se ut 

som et slagsmål, men egentlig er det bare noen som fremfører poesi. Inne i sirkelen, the 

cypher, er du beskyttet og fri. Noen rapper med øynene lukket, for å isolere sinnet nesten helt 

fra påvirkning utenfra. Sirkelen er en fullførelse av tanken og en sirkel av samhold, sies det i 

filmen. Den kan føles som uendelig, at den aldri stopper, alle har noe å si. Hvis alle i sirkelen 

gjør det de skal, blir det neste nivået åndelighet. 

En i The last poets sier i filmen at hiphop oppstod fordi mennesker har et behov for å bli kvitt 

raseriet sitt, og etter at de har blitt kvitt det, kan en starte å helbrede seg selv. Han sier videre 

at ”som poeter bærer vi ånden.” Ike, en fristil rapper i filmen, sier at det spesielle med fristil 

rap er at en må rime, og da kan en ikke jobbe med tankene sine på samme måte som hvis en 

sier noe til vanlig i dagliglivet. Slik kan man, ved å bli tvunget til å bruke ord man vanligvis 

ikke ville ha valgt ut, finne konstruktive løsninger og få nye innsikter. En annen i filmen sier 

at når en er ”i sonen,” da vil man komme med farligere setninger og rim enn noen på forhånd 

skrevet tekst kan gjøre.  I filmen sies det at en som skriver rimene sine på forhånd, må gjøre 

noe med dem i etterkant for å gi dem liv. I fristil kommer livet naturlig, i øyeblikket. Mange 

mener fristil er mer ekte og ærlig innenfor hiphop, og at det har mindre å gjøre med det å 

selge, enn på forhånd skrevet rapmusikk har. I filmen sies det at det å fristile handler om å 

være universell, og å representere den guddommelige siden ved seg selv. Det sies også at det 

handler om energi, og om ”the inner g” (den indre gangsteren). Om å gjøre opprør. 
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Elementer innenfor fristil rap 

“Fristil rap” er en form for rytmisk, ofte rask improvisert poesi som fremføres i et rigid takt- 

og rytmemønster, gjerne over en programmert trommeloop. Inspirert av filmen ”Freestyle. 

The art of Rhyme” av Kevin Fitzgerald, har jeg kommet frem til 4 typer viktige 

karakteristikker, eller forutsetninger ved fristil rap, som trår inn i forkant og etterkant av en 

fristil rap, samt idet rapperen begynner å fristile. Forutsetninger i settingen rundt fristil-

rapperen og forutsetninger i bakgrunnsrytmen (”beaten”) utgjør de første to gruppene av 

karakteristikker og forutsetninger. Disse er viktige for å forstå litt mer av hva fristilrap går ut 

på, men dette er ikke de karakteristikkene jeg vil fokusere mest på når det gjelder de fem 

fristilene jeg har valgt å dreie oppgaven rundt. Derimot vil jeg fokusere mer på forutsetninger 

innenfor rap-genren og resultater / ettervirkninger av fristilen, og da særlig på resultater / 

ettervirkninger av fristilen. 

 

Forutsetninger i settingen rundt fristil-rapperen 

De som står der sammen med rapperen, for det et ofte i hvert fall én person der foruten den 

som rapper, hører hva rapperen sier, slik at rapperen blir gitt en utfordring til å prestere. Om 

rapperen er flink, eller ikke. Om hun eller han snakker sant, eller ikke. Om det rapperen 

rapper om høres troverdig ut. I det ligger det en utfordring, slik som under dueller mellom to 

riddere i middelalderen. Ofte foregår freestyle rap i en battle, altså kamp, der to rappere 

rakker ned på hverandre, eller prøver å vinne ved å være flinkest med ord, foran et publikum 

som, ved hjelp av buing, klapping, eller roping av den beste rapperens navn, kårer vinneren. 

Rapperen står veldig alene, det handler om å være sterk i seg selv og ikke redd. Bare snakke 

på, kompromissløst, og uten å være redd for å dumme seg ut. Samtidig står rapperen ofte 

innenfor en beskyttende og utfordrende sirkel, eller har noen andre folk der samtidig med 

seg. Det er kontinuitet i rappen, rapperen "kan ikke" stoppe. På grunn av beaten (rytmen i 

bakgrunnen) og de andre så blir hun eller han presset til å gå videre og videre.  

Fristil rap et enkelt/primitivt konsept, det kan gjøres hvor som helst av hvem som helst. Det 

forutsetter at den som skal rappe kan snakke, og så er det bare å begynne å snakke i takt med 

bakgrunnsrytmen som best en kan. Man kan være for seg selv mens en fristiler, og kan godt 

bruke en rytme inni seg istedenfor å bruke en hørbar bakgrunnsrytme.  
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Forutsetninger i bakgrunnsrytmen (”beaten”) 

Rapperen rapper ofte over en beat/rytme som repeterer seg om og om igjen, 16 4/4 takter av 

gangen. Basstrommeslaget er tungt, og det første slaget i hver takt. Skarptrommeslaget er ofte 

skarpt, gjerne et håndklapp (noen som klapper), og kommer på det 3. slaget i takten. 

Bassgitaren følger trommene nøye, og er ofte høy. Det viktigste i beaten er basstrommen, 

skarptrommen og bassgitaren, selve fundamentet. Kanskje ligger det noen synthstrykere oppå 

trommene, og en kan ofte høre biter av gamle soulsanger som er brukt på nytt, gjerne på en 

litt maskert og forandret måte. Forutsigbarheten i beaten er et viktig element, en stor del av 

raprytmer går i 80 til 90 pulsslag i minuttet, saktere enn mye pop og rockmusikk. 

Basstrommeslaget på 1. taktslag, og skarptrommeslaget på 3. taktslag i en 4/4 takt markerer 

en stødig rytme som repeterer seg i en loop på 16 takter, som ofte går om og om igjen. 

Bassgitaren følger også bass- og skarptrommerytmen nøye.  

Siden dette kjennetegner størsteparten av rap-bakgrunnsrytmer, vet en rapper etter hvert hva 

hun eller han skal forvente seg å rappe over. Beaten inneholder inspirerende toner og rytmer, 

som har til hensikt å motivere rapperen til å ville si eller synge noe på toppen av den. Bassen 

og trommene kan føles som de har til hensikt å presse eller inspirere rapperen med sin sterke 

og stødige takt fylt med energi. Videre blir rapperen presset til å fortsette, så det ofte blir en 

kontinuitet i fristilen. På grunn av beaten (rytmen i bakgrunnen) og de andre så blir hun eller 

han presset til å gå videre og videre. Derfor kan rapperen heller ikke sensurere tankene sine, 

slik hun eller han normalt kanskje ville ha gjort hvis betenkningstiden var lengre.  

 

Forutsetninger innenfor rap-genren  

Tilstedeværelse er veldig viktig innenfor fristil rap, det kreves at rapperen er ekstremt til 

stede i seg selv. En sier at rapperen er ”på mikrofonen” eller ”on the microphone,”og det 

merkes lett at energien i rapmusikk ofte er enorm. Kanskje kan en sammenlikne fristil 

rapperen med en forkynner som holder en energisk preken i en kirke. Videre kan en si at 

siden hun eller han er presset inn i en spesiell rim-struktur, kan rapperen ikke si akkurat det 

hun eller han vil, noen ganger må rapperen komme opp med et rim som får hun eller han til å 

tenke videre. Det ligger kanskje frihet i å være bundet av å måtte rime, og å måtte rime på en 

bestemt måte.  
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I en rap kan en snakke om å, bevisst eller underbevisst, komme inn i en flow/flyt, det vil si 

hvordan rapperen velger å rappe over rytmen, raskt eller sakte, og hvor hun/han plasserer 

ordene for å skape en eksakt rytme. Rapperen ”flyter,” og bruker ikke energi på å tenke 

hvordan hun eller han skal rappe, rytmen og ordene kommer naturlig og uanstrengt. Også 

ordspill er viktig i fristil rap, for eksempel det å si noe som er sagt før på en litt forskjellig 

måte, så meningen blir helt forskjellig. Eller å leke med ord på en ny og kreativ måte. I rap er 

også ironi hyppig brukt.  

 

Resultater / ettervirkninger av fristilen 

Vi lever i et postindustrielt samfunn, der mange oppgaver som før ble gjort av mennesker, nå 

utføres av maskiner. En konsekvens kan derfor være at det moderne mennesket føler seg 

fremmedgjort. Da kan freestyle rap hjelpe til å finne tilbake til en slags dypt menneskelig puls 

i en selv, som igjen kan hjelpe en med å finne tilbake til røttene sine. Slik kan man møte det 

industrielle samfunnet på en mer harmonisk måte, uten å føle seg så fremmedgjort og 

umyndig. Ta tilbake urkraften sin, på en måte.  

Fristil rap kan gi en forløsning for rapperen selv, og gi en forløsning til lytterne samtidig, ofte 

kan en negativ følelse i rapperen selv bli omgjort til noe positivt ved å få snakket om det på en 

kreativ måte oppå en beat. Mange har følt hvor godt det er å si noe en sliter med høyt, gråte 

over det eller skrive det ned. Da føler en seg plutselig lettere til sinns. Kanskje er dette mange 

ungdommers moderne måte å skrifte på, eller å gi et vitnesbyrd, slik Augustin i sin tid gjorde. 

I pinsebevegelsen er ekstase et viktig element av gudstjenestene, men ekstase er også viktig 

innenfor fristil rap. Det at rapperen når det punktet hvor hun eller han overstiger seg selv, og 

den såkalte underbevisstheten snakker. En kan ofte se at en rapper som har fremført en fristil 

full av energi, vil være veldig rolig etterpå. Dette kan ha noe å gjøre med det Medusa sa i 

filmen, om at fristil er et emosjonelt utbrudd, og at det er sunt. Det er bedre enn å sloss, sier 

hun. 
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3.0 KRS-1 OG MOS DEF 

3.1 KRS-1  

KRS-1
36

 (Knowledge Reigns Supreme Over Nearly Everyone), eller Lawrence Parker, ble 

født i Brooklyn i 1965, og er fortsatt i live. Innenfor hiphopmiljøet har KRS-1 blitt en 

legende, han er høyt respektert og anerkjent av mange hiphopere verden over for sitt 

samfunnsengasjement, sine glimrende og energiske fristiler og det at han "holder det ekte. 

Han flyttet hjemmefra som 14-åring for å spille basketball og lese, og endte etter hvert opp i 

et hjem for hjemløse. Der ble han blant annet interessert i bevegelsen Hare Krishna, og han 

malte kunst på vegger, kalt graffiti. KRS-1 har en sterk kjærlighet for hiphop, og mener at rap 

musikk er opprørsk, men ikke en musikk laget av og for kjeltringer (såkalt gangster-rap). Han 

har gitt ut boken The Gospel of Hip Hop: The First Instrument, der han undersøker den 

spirituelle og guddommelige siden ved hiphop-kulturen. Denne boken vil bli en ny religion på 

jorden, sa han til allhiphop.com. KRS-1 uttrykker i boken at han evner å komme i direkte 

kontakt med Gud, og derfor ikke trenger å gå gjennom en allerede etablert religion eller 

tenkemåte. Han har skrevet boken for å frigjøre leserne fra rådende tankesett, og sier at han 

respekterer eksisterende religioner, men at de nå er avleggs. Videre sier han at denne boken er 

en livsveileder til hiphoppere. Boken kombinerer filosofi med tro, praktisk kunnskap og 

spirituell lære. KRS-1 forteller i tillegg om hiphop-kulturens opprinnelse, og bruker historiske 

eksempler for å undervise om helse, kjærlighet, bevissthet og velstand.  

Jeg vil ta for meg en sang av KRS-1 som heter Know thyself,
37

 den handler blant annet om at 

du må bli ”født på ny,” ”våkne opp” og bli kjent med deg selv. I denne tydelige låten, som er 

tung og funky på samme tid, begynner KRS-1 med å spørre om du er rede til å dra. Så 

kommer refrenget, der han er opptatt av at når du blir kjent med deg selv, vil du også bli kjent 

med universet og Gud. I låten får han frem at Gud er både far, mor og venn, samt at det er 

mange navn på Gud (Allah, Krishna, Buddha, et cetera). KRS-1 er opptatt av at man skal 

være i verden, men ikke av verden, altså skal en ikke elske verdslige ting.  

Han mener at hip hoppere skal være frie og selvstendige. Til fedre sier han at de skal lære 

barna sine å ikke stjele. 

                                                           
36 http://www.urbanbassline.com/biography/KRS1.htm og http://www.allhiphop.com/stories/news/archive/2009/08/20/21903171.aspx 

37 http://www.stlyrics.com/songs/k/krsone2221/knowthyself681513.html 
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KRS-1 mener at stilen hans er designet for å åpne unge barns sinn og løfte dem opp når han 

rapper. Han sier også at hvis en bruker man negative ord, vil det avle mer negativitet. Videre 

rapper han at hiphoppere som lever ærlig, aldri vil la en negativ tanke stoppe seg.  

Han mener at alle må rette opp holdningen sin, ikke være redd for lyset, samt være klare til å 

sloss. KRS-1 appellerer til mengden når han sier at ”vi representerer ekte folk, mennesker 

som tar vare på seg selv.” Videre sier han at barn trenger helse, kjærlighet, bevissthet, 

velstand og kunnskap om Gud. "Når studenten er rede, skal læreren komme, så her er jeg, 

men er du forberedt på å møte din frykt?,” rapper KRS-1. Han mener at på ett eller annet 

punkt i livene våre, så må vi klare å høre ham, og at hiphop-kulturen trengte en lærer, og den 

jobben tok han på seg. Det viktigste for KRS-1 er ikke, som så mange andre rappere, opptatt 

av å fortelle sin historie, men å vekke opp guden som bor inne i enhver. 

KRS-1 rapper i denne låten om språket, og mener at negative ord avler mer negativitet.
38

 

Videre kan det virke som om KRS-1 mener at meningen med livet skapes i samspillet med 

omgivelsene, for han bruker mye tid i låten på å snakke om samspillet mellom foreldre og 

barn, samt om det at det er viktig for ungdommer å ikke la kriminelle ”gangster-rappere” være 

deres forbilder.
39

 KRS-1 virker, gjennom det han sier i rappen, sikker på at det fins en 

sannhet. Han mener at han kjenner til deler av den, eller hele sannheten. På samme tid sier 

han til hver og en at de må kjenne seg selv for å kjenne sannheten, så i tillegg til å gi bort 

lærdom fra det som er en felles sannhet, virker det som om det, i følge ham, også bor en 

individuell sannhet i hver og en. Og for å bli kjent med vår individuelle sannhet, må vi bli 

”født på ny.”
40

 KRS-1 prøver med denne sangen, slik jeg forstår ham, å få mennesker til å 

finne sin religiøse identitet
41

 og bli kjent med sin egen sjel.
42

  

 

 

 

                                                           
38Jevnfør Eli Glomnes i Alt jeg kan si: Språk, virkelighet og subjektets stemme side 48 

39 Jevnfør ibid side 106 

40 Eli Glomnes drøfter begrepene postmodernisme, sannhet og likegyldighet i  Alt jeg kan si. Språk, virkelighet og subjektets stemme side 155 

41 I artikkelen Self writing skriver Foucault om hupomnemata, skrifter vi skriver med målet å forme oss selv. Ved hjelp av denne 

skrivepraksisen skal en klare å forme en identitet, og en del av begrepet identitet mener jeg også består av en religiøs identitet.  

42 Ibid side 207 
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I den første fristilen av KRS-1
43

 som jeg vil ta for meg, står det to rappere inne i en "dj-boks" 

sammen med KRS-1, og en del publikum er på dansegulvet. Etter at de to andre rapperne har 

gitt gode fristiler, er det hans tur, han har fått en utfordring. De to rapperne som står der 

sammen med ham har allerede nevnt KRS-1 med respekt i sine fristiler, de representerer en 

støtte rundt ham når han til slutt går foran mikrofonen for å rappe, og KRS-1 utstråler en 

selvsikker og positiv holdning. De to andre rapperne lager slik en beskyttende og oppløftende 

atmosfære rundt ham, men sørger også for at KRS-1 fullfører åtte 4/4 takter på en verdig 

måte, i og med at han antageligvis føler at han bør prestere like godt som de to andre nettopp 

har gjort. Når jeg hører og ser KRS-1 rappe her, virker det som han syns det er enkelt og litt 

dagligdags, han virker avslappet. Fra den gode og tilbakelente stemningen, får jeg inntrykk av 

at listen ikke legges så høyt når det gjelder det å gi/fremføre en fristil rap. Dette er noe som 

ikke krever så mange ressurser, utenom en, eller helst flere, personer som kan snakke. Beaten 

er funky og går hele tiden i loop, KRS-1 velger seg en flyt som går godt sammen med beaten. 

Han virker som han liker å rappe på denne beaten, og kanskje er han også inspirert av de som 

har rappet før ham.                                                                                                                                    

Jeg kan se likheter mellom ham og en forkynner i en baptistkirke, for han klarer å dra med seg 

mengden, en kan høre publikum juble og komme med bekreftende tilrop når han er ferdig å 

rappe. I fristilen kommer han med utsagn som "I speak to the youth” og "Stop the violence on 

the block.” I andre linje av rappen sier han: ”I’m a tell you how I manifest,” kanskje ligger det 

i dette at han er i kontakt med urkraften sin. 

 

3.2 FRISTIL  

I fristil nummer to,
44

 som jeg har valgt å fokusere på, gir KRS-1 selv seg, samt at publikum 

gir ham, en utfordring. Man kan se at han står på en scene, og det er god stemning i salen. 

Publikum har antageligvis forventninger til ham, mange roper og huier positivt før han starter 

og på slutten av raplinjer de syns er gode, antageligvis vil han ikke skuffe dem.  Krs-1 ser ut 

til å være alene på scenen, bortsett fra en dj som står bak ham. KRS-1 har gjennomført mange 

avanserte fristiler og vært med i mange fristil-konkurranser (battles) før, så jeg kan se for meg 

at han har høye forventninger til seg selv om å gjøre det bedre for hver gang. I tillegg snakker 

han her en del om om spiritualitet og Gud, og disse er viktige temaer for ham.  

                                                           
43

 http://www.youtube.com/watch?v=d0mtQBmYhns 

44 http://www.youtube.com/watch?v=b39qR0qauPw&feature=related, hvor jeg bruker de to første minuttene, og det siste minuttet  
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Publikum skaper en energisk og god stemning der, men de lager ingen ring rundt ham. Rapper 

og publikum er litt, men ikke mye, adskilt fra hverandre. KRS-1 tar en god pause etter 

annenhver strofe han rapper. Han hauser seg opp, og har enderim som er gode og rimer godt, 

så det er en ”flyt” i det han gjør.  

 

 We are the ones prophesising the return. My main concern is for all of you to learn 

how to live, yes. Do the lyrics and give it, send my friend. This age is comming to an 

end. 

 Not the word, but the age is ending. Listen to the astrological message I’m sending. 

 Truth is truth whether or not they like me. We are living now in the Age of Pisces, 

 but Pisces were over at the age 2000. When the Son of God changes his house 

 and enters the Age of Aquarius, the son of God is hilarious. 

 When you think of Jesus, think of yourself. When you think of Jesus, think of the son. 

 The flaming son; this was where he stole his concept from. Stop believing and read 

your Bible logically. The New testament is real low astrology. 

 But I’m a jump off into another situation. The meaning of God is self-creation. 

 This is what we forgot. Not the goal, not the jewels, not us standing on the plot. 

 What we lost in slavery was our citizenship to our courage and our bravery. 

 We lost the birthright. And now the goddess look where the diamonds, saying: “that’s 

all right.” 

 All that shit is a part of your being. But you gotta change how you’re seeing. 

 You gotta stop believing in God and start perceiving in God. Let me tell you it’s not 

hard. 

 See trough the eyes of infinity. That’s where I’m at. That’s why I’m mc’ing and don’t 

rap. 

 I allow rap to be on the radio, cause that’s crap. (Slutten, med beat:) I just do my shit 

from the spirit. I’m a represent, and keep God on my head like this hat. 

 And you should do the same. Knowledge reigns supreme, that’s my name. 

 Wow, you’re shining like the flame. I don’t know your name, but I’m glad you came. 
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Grunnrytmen lager KRS-1 selv, dette er en rap a cappella (uten bakgrunnsrytme). Han virker 

veldig engasjert, energisk og tilstede i det han gjør. Mange prester i baptist- og 

metodistkirkene henvender seg veldig direkte til publikum, overbevisende, ganske sakte, 

energisk og klart og tydelig, med flere gjentagelser. De preker ofte som en slags snakke-

synging, og venter etter at de har sagt sin ”punchline” (hardtslående endelinje), slik at 

tilhørerne, kan bekrefte eller reflektere over det hun eller han sier. KRS-1 er tydelig, han 

stopper også ganske ofte, for han har mange ”punchlines.” Enderim er viktig for ham, og han 

virker som om han er inne i en ”flyt.”  

Han bruker ironi i fristilen, men er også belærende. Han bruker ironi når han snakker om at 

han er ”master of ceremonies,” og rapper ikke. Dette følger han opp med å si at rap kan spilles 

på radio, for rap er søppel. Han er belærende når han mener han vet hva som er sant, og vil at 

andre også skal lære hans sannhet. ”Truth is truth whether or not they like me,” sier han, og 

denne setningen kan ses på som en respons til postmodernismen, som Glomnes skriver mye 

om i Alt jeg kan si. Dette er en tid hvor oppvoksende generasjoner lærer at ”alt er relativt,” 

eller i hvert fall mye. KRS-1 ser ut til å mene at vi er på vei inn i en mer holistisk tidsalder, 

Vannmannens tidsalder. Allikevel kommer han med noen holdepunkter som ungdom og andre 

tilhørere kan holde seg fast i, hvis de vil. Han rapper: ”When you think of Jesus, think of 

yourself.” I Bibelen får jeg et inntrykk av Jesus som en person som hadde mye kjærlighet og 

omtanke å gi andre, og hvis publikum kan holde fast ved et ideal som representerer kjærlighet, 

så har de i hvert fall et fast holdepunkt i en flytende tidsepoke. Det virker som om KRS-1 vil 

tilbake til noe ”reaksjonært,” men samtidig opplyst. Med linjen ”What we lost in slavery was 

our citizenship to our courage and our bravery,” ser det også ut som om han setter dygden 

modighet høyt. 

Slik jeg ser det, minner KRS-1 oss i denne rappen på hvor stort livet er. Når han sier: “My 

main concern is for all of you to learn how to live, yes. Do the lyrics and give it, send my 

friend. This age is comming to an end” bruker han store ord, han legger trykk på at det 

viktigste for ham er at vi skal lære oss hvordan vi skal leve. Han sier at vi skal ”gjøre teksten 

og gi den bort,” og med dette kan det være at han vil vise hvor viktig poesien, og eventuelt 

fristil rap, er for hver enkelt av oss. Han sier at essensen av Gud er å skape seg selv, og at det 

er viktig å se gjennom evighetens øyne.  
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Og kanskje er noe av meningen med livet å skape seg selv?
45

 Han sa også at du skulle være 

din egen skaper. For mange kunstnere og musikere er det livsviktig å få holde mye på med 

kunst og musikk, fordi det er det de lever for, og kanskje også slik de skaper seg selv, blir 

kjent med seg selv og klarer å overleve og skape livskvalitet. ”Wow, you’re shining like the 

flame” avslutter KRS-1 med, og med dette kan i hvert fall jeg merke at jeg blir oppglødd, selv 

om det virker som om han henvender seg til en spesifikk person i salen når han sier det. 

Når man hører på fristilen, og ser på teksten, kan man få inntrykk av at det kommer en dyp og 

”komplisert” tanke som brått blir avløst av en ny dyp og ”komplisert” en. Det er kaotisk, og 

jeg vet også selv at hvis jeg skriver tanker ned så er det lettere å få et større perspektiv og mer 

ryddighet i dem i etterkant. Litt i tråd med Foucaults tanker i Self writing. Så jeg kan lett se 

for meg at KRS-1 får noe ut av fristilene i etterkant, når de filmes og for eksempel legges ut 

på Youtube. Men også i øyeblikket, når man sier noe høyt, kan det oppfattes som en lettelse, 

eller klargjøring av noe som var uklart før en fikk sagt det høyt.  

Slik jeg ser det kan du høre på denne låten på flere nivåer, kanskje de i publikum som føler 

seg undertrykt i samfunnet biter seg merke i at han snakker om slaveri på en negativ måte, 

mens andre leser mer ut av de samme linjene. Hvis en tenker videre, kan det virke som om 

KRS-1 syns at menneskeheten har vært, eller er, slaver, og at i det å være slaver så har man 

mistet motet sitt. Det kan virke som KRS-1 snakker bruker et dagligdags, på ett vis tilbakelent 

språk, for å huke inn en del av mengden, og et mer akademisk språk for å huke inn resten.  

I denne rappen mikser KRS-1 et ”kult” og ungdommelig språk med akademiske ord og 

begivenheter som det kanskje er mest spesielt interesserte som har fått med seg, som det at 

flere innenfor nyreligiøse retninger mener at vi er på vei over i ”vannmannens tidsalder.”    

Han sier at ”du må slutte å tro på Gud, og starte å sanse gjennom Gud. La meg fortelle deg, 

det er ikke vanskelig,
46

” og ut av dette syns jeg det kan virke som om KRS-1 føler at han 

allerede har blitt kjent med Gud, og kanskje bor Gud nettopp i dypet av oss selv.  

 

                                                           
45 Jevnfør Morenositat under kapitlet om psykodrama 

46 ”You gotta stop believing in God and start perceiving in God,” fritt oversatt 



32 

 

Det er meget mulig at det å skrive og improvisere rap har hjulpet ham å komme nærmere 

Gud, han bruker jo tross alt mye av tiden sin på å lage uskreven og skreven rap-poesi om 

spirituelle tema. Når han sier ”Det jeg gjør, kommer ut ifra ånden. Jeg representerer, og 

beholder Gud oppå hodet mitt akkurat slik som denne hatten,
47

” kan det virke som om det er 

sjelen hans som får utfolde seg, i og med at han sier at det han gjør kommer ut ifra ånden. 

Dette minner meg om det mange fristil rappere snakker om i filmen ”Freestyle. The art of 

rhyme,” det at når man gir en fristil rap skal teksten komme ”fra/av toppen av hodet.” Altså 

skal teksten komme uten at du tenker den ut på forhånd, og her kan det være at det er en 

”stemme bak stemmen” eller guddommelig kraft inne i bildet, en kraft som gir deg det du skal 

si før du sier det. Hvis en fristiler ”fra/av toppen av hodet,” er det underbevisstheten eller Gud 

som snakker gjennom den som fristiler? ”Stopp å tro og les Bibelen logisk. Det nye 

testamentet er veldig lav astrologi,
48

” rapper han, og med det kan det virke som han prøver å 

få kristne tilhørere ut av kristne stivnede roller. 

 

3.3 OPPSUMMERING 

KRS-1 er en legende innenfor hiphop, og han viser gjennom fristilene og låtteksten at han er 

opptatt av kunnskap, ikke bare for sin egen del men også av at andre skal tilegne seg 

kunnskap. Det kan virke også som om han prøver å spre sin kunnskap til andre, særlig til 

ungdommen. Allikevel setter han søkelys på at det er viktig å bli kjent med dypet av en selv, 

for å skjønne hva som er sant og usant. 

I fristil nummer to bruker han en myndig tone, og stopper opp etter sluttpoengene, slik at 

publikum skal få sjansen til å tenke over det han har sagt. Teksten bærer preg av 

nyreligiøsitet, for eksempel når han rapper om ”vannmannens tidsalder” og at denne 

tidsepoken er i ferd med å avsluttes. 

 

                                                           
47 “I just do my shit from the spirit. I’m a represent, and keep God on my head like this hat,” fritt oversatt 

48 “Stop believeing and read your Bible logically. The New testament is real low astrology,” fritt oversatt 
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3.4 MOS DEF 

Dante Terrell Smith
49

 bærer artistnavnet Mos Def, og er en amerikansk rapper og skuespiller. 

Han ble født i 1973, og lever fortsatt. Smith ble uteksaminert i Musikalsk teater ved Talent 

Unlimited High School of the Performing Arts, og har senere studert ved New York 

University og The Gallatin School of Individualized Study. Han konverterte til islam som 

nittenåring, etter å ha fått lære om religionen av blant annet sin far, som var medlem av 

organisasjonen Nation of Islam. Etter det har religionen vært en hjørnestein i musikken hans, 

hvor han både engasjerer seg i sosiale og spirituelle temaer. Du kommer deg ikke gjennom 

livet uten å være dedikert til- og tilbe noe, altså jobben eller dine lyster, sier Mos Def i et 

intervju med nettstedet beliefnet.com.
50

 Det beste er da å være dedikert til bønn, altså å be til 

Allah, legger han til.  

Mos Def er, sammen med rapperen Talib Kweli, en del av en musikkbølge som kan kalles 

“social aware hip hop.” Både Mos Def og Kweli hjalp “social aware hip hop music” å få en 

oppsving sent på 1990-tallet. Mos Def har samarbeidet med sistnevnte, noe som resulterte i 

albumet Black Star, der de fokuserte på vold og negativitet i hiphop-kulturen. I sitt store 

sosiale engasjement, er Mos def blant annet opptatt av vannrettigheter, menneskehetens 

skjebne og selvtilliten til afroamerikanere. Blant annet dro han, sammen med tv-programmet 

4Real, til Rio de Janeiro, Brasil i 2006, for å sette fokus på kriminalitet og sosiale problemer 

der. ”Hvis islams eneste interesse er menneskenes velferd, så er islam den sterkeste advokaten 

for menneskerettigheter noe sted på jorden,” sier han i samme intervju. Han sier også at ”Det 

handler om å utrykke din mening mot undertrykking hvor enn du kan” og ”Vi so muslimer er 

”belastet” med å være lederne av menneskeheten.” I 2004 ga Mos Def ut albumet The New 

Danger, som var et eksperimentelt album som kombinerte blues, hiphop og rock, og hvor han 

ikke legger så mye vekt på å rappe. 

 

                                                           
49 http://en.wikipedia.org/wiki/Mos_Def og  http://www.beliefnet.com/Entertainment/Music/2001/04/Youre-Gonna-Serve-

Somebody.aspx?p=1 

50
 http://www.beliefnet.com/Entertainment/Music/2001/04/Youre-Gonna-Serve-Somebody.aspx?p=1 
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Her vil jeg vil kommentere en låt av Mos Def som heter Love.
51

 I den rapper han at han er 

troende, fordi det gode i livet, sies det, kommer til de som tror. Videre sier han at han synker 

ned i papiret, er fanget innimellom linjen, og at han flykter når han avslutter rimet.  

I sangen leker han seg med for eksempel tilrop av lydord på enden av noen av linjene, og i 

mange låter jeg har hørt av Mos Def får jeg følelsen av at han kommer inn i et barnlig modus, 

han smiler ofte og virker til å gå helt ”i ett” med rytmen, melodiene og teksten når han rapper.  

I denne sangen sier Mos Def at faren hans var forelsket når han lagde ham, og at hele 

sekvensen antageligvis ladet med følelse. ”Mitt liv er en erklæring” og ”Vi lever nuet som 

portretterer evigheten,” rapper Smith. Han sier også at alle (tilhørerne) skal føle ham, sjekke 

ham ut og sjekke det ut. Smith mener at han kontemplerer essensen av beats, rim og livsførsel 

i låten. Det at han er en MC (Master of ceremonies, rapper) betyr at han må kultivere jorden. 

Han ber Allah om å gjøre så sjelen og hjertet hans forblir rene, og dette ber han også om for 

alle som han har med seg på laget sitt. I sangen rapper han at han så den nye dagen komme, 

og den så ut akkurat som ham selv. Han sier også at ”jeg bringer lys til dagen din og forhøyer 

graden din,” samt at ”den universelle magnetismen må du respektere.” Den strekker seg fra 

enden til begynnelsen, og er sann og levende. Hver eneste forandring, mener Mos Def, er en 

praktfull tilstand. Mos Def avslutter låten med å si at han har kjærlighet, og at hvis du får 

kjærlighet, blir du det mest bestemte (The M-O-S-D-E-F-initely). 

 

Under den første fristilen av Mos Def,
52

 er han omgitt av en tett sirkel som støtter ham, og det 

virker som de liker godt det han gjør. En i sirkelen lager en hovedrytme ved hjelp av 

beatboxing, og de andre støtter opp rytmen innimellom. Selv om Mos Def hører dem som står 

rundt ham, inkludert rytmen, virker det som om han trekker seg en del inn i sin egen verden 

samtidig. Mos Def lander på en tett, ganske rigid og god flyt når han rapper, og mengden 

rundt viser at de har forventninger til ham, slik tror jeg at det blir lettere for ham å finne en 

kontinuitet i det han gjør, i og med at så mange vil bli skuffet hvis han stopper. Mos Def 

kjører på med den satte og tette flyten, og ender hver 4/4 takt med nesten helt komplette eller 

komplette rim, altså rim som rimer nesten hundre eller hundre prosent.  

                                                           
51 http://www.youtube.com/watch?v=Kc8eD0prHIM 

52 http://www.youtube.com/watch?v=ARC6s_xEjTs 
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Hvert enderim kommer på nesten nøyaktig samme plass som det forrige, og dette gjør at 

linjene får en "snapp" over seg, som et kort og hardt trommeslag (en skarp skarptromme eller 

et høyt og "crispy" knips) som avslutter hver 4/4 takt på nesten nøyaktig samme sted.                 

Det virker som om det er ganske enkelt for Mos Def å fristile i denne fristilen, men en ser og 

hører samtidig at han må være inne i det for å få det til og konsentrere seg en del for ikke å 

falle ut eller å begynne å rime på en kjedelig måte. Mos Def virker som om han er inspirert av 

beaten, for han "flyter" ganske likt som den. 

En kan se noe likhet mellom ham og en forkynner i en baptistkirke i sørstatene i USA, for 

mengden lytter til det han sier på en respektfull måte, og man ser at han drar med seg 

mengden, for de gir ham tilrop og støtter opp med rytme og ord under det han sier. Allikevel 

er det et skille mellom ham og en baptist forkynner, fordi han her rapper mer om strøket han 

kommer fra, om følelsen han har når han rapper her (for eksempel linjen "The jam's got me 

open") og om at de skal fortsette å feste hele natten. Men han representerer, slik jeg ser det, et 

godt forbilde innenfor rap, fordi han ikke prøver å være en tøff og voldelig "gangster," men 

rapper isteden om det å ha det fint med å lage en fest og med å fristile.  

            3.5 FRISTIL 

 Ha ha, said the world world world famous,                                                                 

Said wa wa wa wa world world world famous                                                            

Said wa wa wa wa world world world famous 

 Said the world premier, who's standin here 

 Ill let you know 

 Flow so diligently (Mos Def) 

 I make it sound so differently (Mos Def) 

 Me and Sean j. both willing to be considerably 

 Shine like a good feeling to me 

 To all my people all originally all from Brooklyn shows 

 Give the party people what they lookin for 

 And its lookin mo bright, my game mo tight 

Said its alright, alright, I said this all night                                                              

Rockin all night, all night, we rockin all night 

 All my people in Brooklyn, show yo respect 

 All my people in QB, show yo respect 

 Flex mix this, Mos kick this, now you gon get this 

 Handlin the business 
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 I’m here from here on to the city limits 

 Them other cats sounded unfinished 

 But let me jump in it, I rump wit it, I thump in it 

 I got the Sean J. Jump in it 

 Accompanied by what be fly, speakin candidly, me and my family 

 Is doin very outstand idly, it ain't nuttin but a jam to me 

It’s just my man and me 

 And that’s the f-u-n-k-m-a-s-t-e-r 

 Flexin it, respectin it, make the honey dolls get affectionate 

 I’m in your section wit de womp de womp de womp de de womp womp 

 World, world world famous, we ain't nameless 

 Yo you know this jam it be bumpin in the foreign lands 

 And all your mans be like yo, damn! Tap yo hands and raise yo hands up high 

 

Det er mye liv i denne fristilen,53 og den er leken. Her leker Mos Def seg med stemmen, 

spesielle ord og kreative vendinger, som for eksempel f.u.n.k.m.a.s.t.e.r. Han sier også at 

enten han og Sean J eller publikum skinner, eller skal skinne, slik som en god følelse skinner 

(for ham). I baptist- og metodistkirker i USA, har jeg følt på en positiv stemning, hvor 

menigheten gjerne tapper med foten sin til salmene eller i takt med prekenen. Her kan se en 

likhet mellom Mos Def og en predikant, i det han avslutter: ”Tap yo hands and raise yo hands 

up high.” 

Slik jeg forstår fristilen, omhandler den gatelivet i Brooklyn, og dette har tidligere vært et røft 

område i New York. Det virker for meg som om han vil bringe glede til de som har slitt i 

Brooklyns undergrunn, for han refererer og hyller sine venner i Brooklyn flere ganger i 

fristilen. Her inkluderer Mos Def i stor grad omgivelsene.
54

 Han viser respekt til innbyggerne 

i Brooklyn, og utrykker glede over å få lov til å rappe, det hører man i den koselige 

stemningen som han skaper i fristilen, for det ser ut som om Mos Def koser seg med den 

groovy teksten og stemningen han lager. 

                                                           
53 http://www.youtube.com/watch?v=M4_YsV3fqDQ&feature=related  

54 Jevnfør Eli Glomnes i Alt jeg kan si: Språk, virkelighet og subjektets stemme  side 106 
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Kanskje oppstår det også da en mulighet for at sjelen hans får utfolde seg, litt som det å 

”danse seg fri,” slippe tanker å la alt få flyte i en fin stemning. Få være barnlig, slik mange 

ville syns et voksent menneske i Oslo sentrum var, hvis vedkommende klatret i trær. Men det 

er mulig at slike treklatrere føler en frigjøring, i hvert fall hvis de klarer å ignorere folk som 

stirrer på dem, kanskje syns de at treklatrerne er rare eller går utenfor de rammene som er 

”lagt” for voksne mennesker i det moderne samfunnet. Han sier også at ”it’s just my man and 

me,” med henvisning til dj’en (the funkmaster)som han er så heldig å få ha med seg her. I 

likhet med mange rappere virker det som Mos Def finner sine røtter i strøket der han vokste 

opp, for Brooklyn blir nevnt flere ganger i fristilen.
55

  

Mos Def bruker et uformelt og tilbakelent språk, en kan nesten se på det som på grensen til 

useriøst. Men, i motsetning til mange rappere, banner han ikke en gang eller sier noe jeg selv 

syns høres ”ufint” eller støtende ut. Det er et ”glad-språk” med positivt ladede ord, i hvert fall 

i mine ører, som jeg syns egner seg like godt for barn som for ungdom og voksne. 

Gjennom fristilen syns jeg at jeg merker at Mos Def er veldig knyttet til stedet der han har 

vokst opp, altså Brooklyn. Dette er et velkjent fenomen innenfor rap, det at man er knyttet til 

ett sted, og det stedet, pluss en vennegjeng eller ”hiphopgruppe” som man er medlem av der, 

representerer man gjennom handlinger og ord i kunsten sin og i dagliglivet. Innenfor den 

perioden vi nå lever, uten så mange faste holdepunkt, så kan det være lett å føle seg rotløs.
56

 

Hvis alt føles som relativt, og en ikke en gang har et fast sted som man føler seg hjemme, da 

er det kanskje også vanskelig å finne ut hvilke verdier og ”levernormer” som er viktige for 

deg, alstå hva du står for. For 60 år siden hadde man kanskje en større forankring til familie 

og nærmiljøet enn mange har i dag, og i så måte presenterer hiphopkulturen et alternativt, 

eller reaksjonært, levesett, der hjemstedet og gjengen din er viktige holdepunkter som står fast 

når du skal prøve å ”finne deg selv.” I biografien til Mos Def skrev jeg om at moren og faren 

hans er hans viktigste støttespillere, foruten Allah. I denne fristilen rapper han om at han og 

familien hans gjør det enestående.
57

  

                                                           
55 Jevnfør det Eli Glomnes skriver om postmodernisme og rotløshet  i  Alt jeg kan s:. Språk, virkelighet og subjektets stemme  side 155  

56  Jevnfør Alt jeg kan si: Språk, virkelighet og subjektets stemme av Eli Glomnes, for eksempel side 155 

57 Eli Glomnes tar i Alt jeg kan si: Språk, virkelighet og subjektets stemme  for seg hvor viktig kontakt oppfattes av hver og en, etter at vi 

brutalt rives vekk fra mors mage etter ni måneder. Mos Def viser her at han setter familien høyt 
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Faren til Mos Def var medlem av den muslimske liberale gruppen Nation of Islam, og 

inspirerte Mos Def til å konvertere til islam i en alder av nitten år.
58

 Jeg ser på Mos Def som 

en muslim som klarer å passe inn i det moderne amerikanske samfunnet. Kanskje han prøver 

å vise andre muslimer at de gjennom å være spontane innenfor fristil rap, kan finne nye 

responser i forhold til hvordan de velger å forholde seg til liberale samfunn, som for eksempel 

det norske eller urbane amerikanske. Han drar også til steder der mennesker har det vanskelig, 

som for eksempel fattige strøk i Rio de Janeiro, sammen med et hiphop tv-program som heter 

4real. Her virker det som om han vil bruke det at han er en kjent rapper, til å hjelpe fattige å 

frigjøre seg fra fattigdommen, kanskje kan de gjøre det ved hjelp av den opposisjonelle rap-

musikken. Avslutningsvis virker det som om Mos Def bruker sine fristil låter til å forme 

viktige deler av identiteten sin. Her rapper han for eksempel om hvor viktig nabolaget hans, 

Brooklyn, er for ham. Han sier også at han er en person som bare ”hopper i det,” altså later 

han ikke til å være en reddhare, men at han er modig. 

 

3.6 OPPSUMMERING                                                                                                         

Mos Def er en samfunnsengasjert, muslimsk rapper, som ofte bruker et eksperimentelt 

lydbilde i musikken sin. I de tre låtene, har han en ”barnlig” tilnærming til publikum, han 

roper for eksempel funky lydord og leker seg med å rappe. For ham virker det som om noe av 

det viktigste er å være positiv, vise nabolag, dj og publikum respekt samt å spre glede og lage 

en god atmosfære rundt seg. Han ser samtidig ut til å gå en del ”inn i seg selv” når han 

fristiler, og ordene kommer ofte fort og med en tett flyt. 

 

 

 

 

 

                                                           
58  http://www.beliefnet.com/Entertainment/Music/2001/04/Youre-Gonna-Serve-Somebody.aspx?p=1 
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3.7 SAMMENLIKNING  

Skal jeg nevne noen likheter mellom de to rappernes fristil nummer to, er stikkordene 

”kjærlighet” og ”god stemning.” KRS-1 snakker om Jesu kjærlighet, og spiller dermed på et 

kristne bilder som mange kjenner til. Allikevel kan en få inntrykk av, gjennom fristilen, at det 

er en blanding av nyreligiøse og reaksjonære ideer som han vil nå ut med. For Mos Def, er 

forholdet til familien viktig. Og begge bruker humor i fristilen, men på forskjellig måte. Mos 

Def sier for eksempel mange barnlige lydord, som kan høres morsomme ut. For eksempel: 

”wit de womp de womp de womp de de womp womp.” Slik lager han en lun stemning.   

KRS-1 sin fristil er hardere, han er mer alvorlig, og bruker ironi. For eksempel når han sier at 

han lar rap være på radioen, for det er søppel. Allikevel driver han med rap selv, slik jeg ser 

det. Selv mener han at han er en mc, ”master of ceremonies,” og ikke en rapper, altså at det er 

et skille mellom en mc og en rapper. Dette er diskutabelt, da en mc i dag ofte er synonymt 

med en rapper. 

Begge later til å sette dygden ”modighet” høyt, for KRS-1 virker som han er trist når han sier 

” What we lost in slavery was our citizenship to our courage and our bravery.” Mos Def 

rapper at han er en person som bare hopper i det, og det virker som om han ser på den siden 

av seg selv som en veldig positiv side. Jeg tror begge prøver å forme en identitet gjennom å 

fristile, Mos Def  gir positiv respons til nabolaget der han vokste opp, Brooklyn. Han virker 

også som han setter stor pris på familien, når han, i en glad tone, sier at han og familien gjør 

det fortreffelig. Han viser respekt, noe som er vanlig i rap, til dj’en, nabolaget og venner av 

ham. KRS-1 tror jeg prøver å gå grundigere til verks, enn bare å anerkjenne sider som bygger 

ham opp som person. Han prøver, gjennom fristil, å ”misjonere ut” sannheten, og på samme 

tid virker det som om han blir kjent med nye aspekter av det han mener er sant. Sannheten er, 

som sagt, viktig for KRS-1, det at folk skal rette opp sofaholdningene sine og begynne å grave 

etter den. Han mener for eksempel at det er viktig å sanse Gud istedenfor å bare blindt tro på 

Gud slik du har fått lære at Gud er. Mos Def snakker ikke om sannhet i fristilen sin, men det 

ser ut som om viktigheten av vennskap, en familie som har det fint og god stemning noen en 

slags sannheter for ham. KRS-1 gir mest inntrykk av å likne på en forkynner når han fristiler. 

KRS-1 tar opp religiøse anliggender met et veldig alvor, og han roper ut budskapene sine med 

en veldig energi, og blir svett.  
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Mos Def gir ikke så mye inntrykk av å være en predikant, men på slutten sier han: ” Tap yo 

hands and raise yo hands up high,” og det å tappe rytmen og å veive med armene er noe som 

jeg har opplevd blir gjort på amerikanske metodist- og baptistandakter.  

KRS-1 lager rytmen inne i seg, i og med at han rapper a cappella. Rytmen rundt Mos Def er 

forhåndsbestemt for ham, for den lages av dem rundt ham. Allikevel har han en større frihet i 

bakgrunnsrytmen enn om den hadde vært ferdig innspilt, i og med at folk rundt ham 

improviserer den der og da. Atmosfæren rundt Mos Def er mer intim, i og med at han har en 

tett sirkel av folk rundt seg, og alle bøyer seg litt fremover og beveger seg i takt med ham. 

KRS-1, derimot, rapper fra en scene, foran en sal med et publikum, så han står rimelig alene i 

det han gjør. Allikevel gir publikum i salen ham tilrop og støtter ham, slik det ofte er vanlig 

under en fristilsesjon. 

Både KRS-1 og Mos Def  har en flyt når de rapper, men Mos Def ser ut til å være mer ”inne 

i” flyten, og den er ustoppelig. KRS-1 stopper opp litt etter poengene, kanskje er det for at 

folk skal få tid til å tenke litt over dem der og da. KRS-1 har en belærende tone, mens Mos 

Def rapper med en mer vennlig og barnlig en. KRS-1 har en mer tydelig innfallsvinkel enn 

Mos Def, det virker som om det er meget viktig for ham at folk skal ”våkne opp” og starte å 

bry seg mer om å utvide sin virkelighetsforståelse. KRS-1 bruker et alvorspreget og litt 

moraliserende språk for å peke på hvordan han syns folk bør leve, mens Mos Def later til å 

bare leve og kose seg i sin fristil. Kanskje tilhørere etterfølger Mos’ eksempel, og slipper seg 

mer løs enn de er vant til når de hører denne fristilen? Allikevel kommer det noen glade, 

oppløftende ”gullkorn” fra KRS-1 nå og da, som for eksempel ”Wow! Du skinner som en 

flamme!
59

 Mos Def viser også at han setter pris på publikummet, eller rettere sagt 

innbyggerne der han er fra, altså Brooklyn i New York. KRS-1 bruker i denne fristilen et mer 

akademisk språk enn Mos Def, som bruker et heller barnlig og lekent vokabular. Det kan 

virke som om KRS-1 velger sine ord mer med omhu, han stopper opp etter hver ”punchline” 

og får således tid til å i større grad tenke før han snakker. Jeg har et inntrykk av at KRS-1 

prøver å løsrive seg fra det materielle livet når han skal finne sine sannheter, mens at Mos 

Def, derimot, bruker stedet han kommer fra som en trygg forankring i livet sitt og kanskje 

også som en basis for sine verdivalg. Begge virker som om de har sterke meninger om Gud og 

samfunn, selv om jeg har inntrykk av at KRS-1 flagger dem oftere i sine raptekster. 

                                                           
59 ”Wow! You’re shining like a flame,” fritt oversatt 
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4.0 SMART 9000 OG NILS M/SKILS               

4.1 SMART 9000                                                                    

Smart 9000 er en 29 år gammel mannlig rapper, som er medlem av den tidligere kristne 

rapgruppen Evig Poesi, fra Tønsberg. Evig Poesi lager, i tillegg til låter som tar for seg kristne 

tema, låter med et kritisk blikk på urettferdighet i samfunnet, og har en del eksistensielle 

tekster som skal få lytteren til å tenke. Smart 9000 kommer fra en kristen familie og var en 

aktiv kristen før, men kaller seg nå for en åpen ateist. Han har gitt ut flere cd’er, og er en 

anerkjent rapartist i Norge. Smart 9000 rapper ofte litt dystert eller i en frustrert tone på norsk.  

I intervjuet jeg fikk med Smart 9000, sier han at han ikke er så åpen for at det eksisterer noen 

Gud, men at om Gud eksisterer tenker han seg Gud som et Alfa og omega i universet et sted, 

som ikke griper inn i våre liv. Han vet ikke hvorfor vi er her på jorda. Videre håper han at 

hans liv skal telle for dem som er rundt ham. Men han legger til at før eller siden finnes det 

ikke lenger mennesker, og da vil heller ikke livet hans telle. Et lykkelig liv er, for Smart 9000, 

veldig forskjellig fra person til person, men for ham er det blant annet å kunne utnytte de 

evner og talenter han har til å gjøre folk glade. Et lykkelig liv er også når han vikelig kjenner 

at han lever her og nå, klarer å nyte nuet, ved hjelp av for eksempel musikk, venner, sex eller 

andre stimuli. Om livet etter døden sier han at vi ikke kan vite noen ting, men det som er 

skremmende er at alle mennesker vet de skal dø helt fra de er små. Allikevel kan en leve et 

autentisk liv her på jorden, og det er, for Smart 9000, å ta seg selv på alvor nok til å våge å 

prøve og feile. Ikke bare sitte på sin høye hest, og tro at en vet alt. Sannhet er viktig for ham. 

Men han understreker at det som er sant for ham, kanskje ikke er sant for en annen. Allikevel 

betyr ikke det, for ham, at alt er relativt. For Smart 9000 er det ”ekte” å rappe om egne 

erfaringer. Være ydmyk, og ikke påstå at man er verdensmester. Men også det å prøve å 

bevare noen av idealene man har. Det er viktig for ham å være ekte, at musikk og poesilaging 

ikke bare skal være en lek for lekens skyld. Videre sier Smart 9000 at han ofte føler seg 

spirituell når han rapper, men han kan føle det i mange andre settinger, også. Han mener 

spiritualitet har en stor plass innenfor hiphopkulturen, hvis en mener at spiritualitet er følelser. 

I all musikk og kunst kan en klare å gi slipp på all fornuft og bare la alt flyte, og denne 

tilstanden er noen ganger et gode. Evnen til å av og til la det skje, det er veldig bra, syns han. 

Det å være her og nå. Spiritualitet mener han at er søken etter noe høyere, det er alt fra å gå på 

engleskolen til å sitte hjemme og meditere.  
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Han mener at rapmusikken har hjulpet ham de gangene han har hatt en tøff hverdag, gjennom 

blant annet å gi ham selvtillit og mange muligheter. Han sier at han har brukt mange år på å 

finne seg selv.  Det som er viktig for ham når han lager musikk er at han vil lage ting som er 

personlig, men ikke privat. ”Jeg lager ikke rapmusikk som terapi, men jeg lager rapmusikk for 

at folk virkelig skal få noe ut av det,” sier han.  ”Jeg bruker ord og vendinger som gjør at folk 

skal kunne kjenne seg igjen i det. Får mye tilbakemelding på musikken at folk kjenner seg 

igjen i den. Det er det største komplementet jeg kan få.” 

Her vil jeg se på raplåten 80 år, som starter opp med en slags militær og rigid åpning, kanskje 

vil Jon Petter med ”en, to, venstre, høyre” gi oss inntrykk av noen som følger et system som 

de ikke vil følge. Er det vi som følger et system ufrivillig? Inspirasjonen til denne åpningen 

fikk Smart 9000 i militæret, har han fortalt. Vi hører noen ”pling plong” lyder, etterfulgt av en 

nedstemt og tung instrumental. Det blir telt (en, to, et cetera) en del i 80 år. Smart 9000 var 25 

år da han skrev 80 år, og sier at dette var en ille periode i livet hans, og at det er mye indre uro 

i låten. Han rapper at ”klokka tikker for fort,” og med det mener han at vi bare har et visst 

antall sekunder å leve, samt at han har lyst til å leve lenge. I flere år har han følt at han ikke 

har kommet i gang med livet sitt, og at disse periodene føles mer bortkastede enn de 

periodene han i større grad klarer å leve i nuet. Han bruker apostelen Peter som et bilde på det 

å fornekte Gud, og sier at han føler seg som apostelen Peter når hanen galer.  

Smart 9000 sier at han tenker mye, og har mye ufrivillig tankestress i hodet. Jeg vet at Smart 

9000 er flink til å fristile, og at han bruker en del tid på dette. Når jeg snakker med Smart 

9000 begynner han ofte å stamme, men når han fristiler virker det som om stemningen 

forsvinner. Jeg tror at fristil rap kan være en god metode for å bli kvitt ufrivillige tanker.         

I 80 år er det en negativ stemning, Smart 9000 klager på en del forskjellige ting. Han sier at 

han er en utenforstående som ikke klarer å slå seg til ro med hva som helst, men som vil gå 

dypere til verks. Smart 9000 rapper at han slites mellom ånd og materie, og sier at mange 

lever et tomt liv. I tillegg til at livet lett kan oppfattes som tomt og at det er en slags ”tomhet” 

i sangen, er det mye stress. Smart 9000 vil ha lyd til å dekke over at han føler seg rotløs, har 

mange tanker og er og stresset, så han setter på den kjedelige radioen. Dette er noe jeg også 

har lagt merke til når jeg går på gaten, det at mange vil ha lyd rundt seg hele tiden.  
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Folk går og jogger med bærbare mp3-spillere, og er du på et kjøpesenter, så kanskje er det en 

reklame-tv eller bakgrunnsmusikk i butikkene. Kanskje er det lettere å glemme at en lett kan 

føle seg rotløs, liten og stresset i livet, og da særlig i en postmoderne tid, hvis en setter på tv 

eller radio? 

Smart 9000 sier at han gir deg 80 år av livet sitt, og at du kan gjøre hva du vil med dem. 

Muligens har han gitt opp å bry seg, og kanskje syns han det er for vanskelig å velge selv hva 

han skal gjøre. For meg, gjennom intervjuet jeg hadde med ham, samt denne låten, virker det 

som om han er veldig opptatt av at man skal ta bevisste valg i forhold til hva man bruker tiden 

sin på. Smart 9000 er følsom, og klarer ikke å trykke på stoppknappen i livet sitt. Det bare 

turer fram som det selv vil, uten at han er fullstendig herre over sitt eget liv, slik tolker jeg 

ham. Plutselig i sangen blir det helt stille, og det er et fint virkemiddel. Da får man en 

pustepause til å reflektere litt over alt han har sagt, eller til å føle på stillheten i noen sekunder, 

føle på hvor dyrebar stillheten er. 

Dette er en sang om tomhet og tomme liv, innsvøpt i et tankekaos, der Smart 9000 ikke får 

falt til ro. Kanskje har dette å gjøre med at Smart 9000 ikke har funnet ut om han tror på en 

”høyere makt” eller en ”åndelig virkelighet.” Han er i ferd med å bryte opp fra den trygge 

kristentroen, og gå over til et kaotisk liv i en postmoderne tidsepoke. 

 

4.2 FRISTIL 

I fristilen jeg fikk av Smart 9000, rapper han over en veldig lav beat som avsluttes en gang i 

løpet av fristilen, men begynner igjen etter et lite stille opphold. Det virker som beaten hjelper 

ham til å holde en stødig rytme, for han følger den ganske slavisk rytmisk sett. 

Jeg fikk fristilen en måned etter at jeg spurte, og han hadde tatt den opp over en beat på øving. 

Han husket ikke at temaet  skulle være ”om liv og død,” et tema jeg tidligere hadde bedt ham 

å rappe om, da han tok den opp. Men han husket at det var noe ”i den duren.” Fristilen dreier 

seg om eksistensielle anliggender som blant annet evigheten.  
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 M-hm, hvilket tema skal jeg velge, 

 det åndelige eller det endelige? 

 -Jeg ække no helgen, 

 Har vært langt fra dét så lenge jeg har levd, men først i det siste  

 har jeg bynt å sette ut tankene som er triste. 

 Setter de ut i virkeligheten. 

 Hva skal jeg si nå? 

 Kanke forholde meg til evigheten. 

  Jeg blir kanskje nitti år, kanskje litt mer, 

 eller kanskje jeg blir påkjørt imorra, kanskje jeg aldri blir bedre. 

 Kanskje jeg aldri kommer til å be mer, 

 kanskje jeg rett og slett ikke kommer til å se mer. 

 Bli skutt i hue, det vil si øya sånn at,- jeg blir blind. 

 Jeg kan ikke fuckings forutsi noenting. 

 Men jeg kan fortelle deg hva som virker sannsynlig, 

 det materielle virker litt mer enn bare tydelig. 

 Det virker ganske opplagt, 

 men påstår jeg mer nå så blir jeg oppsagt, 

 og hei sann, flosshatt, yo! 

 

I denne fristilen rapper Smart 9000 over en beat som jeg tror han kjenner fra før, den høres ut 

som en ganske standard rapbeat, og er noe forutsigbar. Han venter et taktslag før han 

begynner rappen, det er et tegn på at han er bevisst på flyt. Det virker som han er ganske 

inspirert av beaten, siden han følger den en del. Etter hvert slukner beaten nesten helt, det blir 

nesten stille, og Smart 9000 må holde rytmen selv, noe han klarer fint. Sånn sett er ikke denne 

beaten så forutsigbar som mange andre fristil rapbeats. Han rapper med samme flyt og samme 

slags energi eller stemning som beaten. Litt dystert og hverdagslig, så det virker som om han 

er inspirert av den. Han rapper i takt med mange av trommeslagene, og treffer dem. Altså er 

det kontinuitet i rappen hans, og det virker som han er til stede. 
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 Ellers kunne han ikke ha improvisert så godt. Han virker, i likhet med under intervjuet, 

engasjert i det han snakker om. Han har energi i stemmen, det virker som om tema engasjerer 

ham. Han rapper ikke med en veldig boblende energi, men har energi allikevel. Smart 9000 er 

flink til å lage mange enderim, men ikke alle er perfekte.  

Det kan virke som han fortsatt ber, og det står litt i kontrast til intervjuet, der han mer 

indikerer at han er ateist eller agnostiker. Han har rytmen i seg, han klarer å fortsette med 

samme flyt og rytme selv om beaten stopper. Allikevel er han ikke helt i takt med beaten hele 

tiden. Han har funnet frem til at han ikke kan forholde seg til evigheten, og det er sikkert en 

slags forløsning å få sagt dette i en fristil, i og med at det virker som han har tenkt mye over 

temaet. Det kan også være en forløsning for de som lytter til fristilen, hvis de også synes det 

er vanskelig å forholde seg til evigheten, og de hører at det er en annen som også syns dette er 

vanskelig.  

 

4.3 OPPSUMMERING  

Smart 9000 er ganske kritisk til livet sitt og samfunnet i flere av tekstene sine. I intervjuet 

snakket vi en del om det å være ekte, og Smart 9000 mener blant annet at det å leve et 

autentisk liv er å ta seg selv på alvor nok til å våge å prøve og feile.  

I sangen 80 år er han ikke helt fornøyd med livet sitt, og mener at han har sløst bort en del tid. 

Det er en militant stemning i låten, og det føles nesten som om klokken tikker i bakgrunnen. 

I fristilen jeg fikk av ham, rapper han over en instrumental, og han får til mange enderim. Han 

syns det er vanskelig å rappe om evigheten, og han sier at ”det materielle” virker mer enn bare 

opplagt. Dette er i tråd med det han gir uttrykk for i intervjuet, om at det er det materielle livet 

her og nå på jorden som teller. 
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4.4 NILS M/SKILS 

Nils m/Skils har flere ganger blitt kåret til Norges beste fristil rapper. Han er 29 år, og fra 

Gjerdrum like utenfor Oslo. Han kaller seg kristen, men kan, ut ifra sine synspunkter på 

spirituelle temaer, også lett gå under betegnelsen ”New age religiøs.” Han rapper litt dystert, 

til tider på grensen til uengasjert, på norsk, om samfunnet, religion, Gud og andre tema.  

I intervjuet jeg fikk gir han uttrykk for at grunnen til at han ser cd-spilleren som står foran oss, 

er at den reflekterer lys som øynene hans har evnen til å fange opp. Men han tenker at det blir 

for begrenset å bare gå ut ifra sansene å smake, høre, lukte og se, og at øyets kapasitet til å 

fange opp lys er veldig begrenset. Blant annet derfor tenker han at det er sannsynlig at 

anliggender vi ikke kan se, som for eksempel Gud, eksisterer. Målet for menneskene, per 

dato, mener Nils, er å vokse fra den egoistiske bevisstheten. Dette for å komme mer og mer i 

kontakt med ”kilden,” det er der det er mest fordelaktig for menneskene å være, mener han. 

Nils tror på reinkarnasjon, og mener døden er en slags ”lallet tilstand” der det er deilig å være, 

men at det i den tilstanden ikke er mulig å utvikle seg så raskt av mangel på (livets) friksjon. 

Nils har, for noen år siden, laget en låt som heter Religiøs. Den starter med mystisk, etnisk 

perkusjon, som etter hvert glir inn i en rolig, enkel og litt dyster instrumental. Han åpner med 

å si at han er religiøs, men man skjønner etter hvert at han ikke helt vet hva han tror på eller 

hvorfor han tror. I så måte blir denne låten en selvransakelse, en sang der han kan gå ned i 

dypet av seg selv og se om han kan hente opp kunnskap om ”det spirituelle.” Skal han stole på 

sanser som lukt, smak og balanse, eller på intuisjonen? Og bunner en intuisjon ut i det å 

betrakte noe, eller er den en plutselig og overbevisende tanke? Hvorfor stoler så mange på de 

vanlige tre sansene, syn, lukt og smak? Nils mener at men kan ane spirituell visdom, selv om 

vi ikke kan se den helt klart. Å lære, mener Nils, er å avlære all vranglæren som vi har fått 

med oss opp igjennom årene. Dette er en låt full av kritikk, Nils kritiserer for eksempel det at 

kirken er redd for å vurdere personer som Buddha og læren om reinkarnasjon. Han kritiserer 

også trenden med å sette seg ned og se på tull på tv, istedenfor å tørre å bli kjent med seg selv, 

bry seg om naboen og sannhet. Nils er opptatt av at alt og alle er del av en helhet, og at vi ikke 

må glemme eller fornekte dette. Han vil ha oss bort fra egoet og egoismen, og heller ha oss til 

å identifisere oss med alt og alle og tørre å anerkjenne at vi er en del av det, til og med 

ubehagelige handlinger begått av ”andre.”  
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Nils mener videre at vi, i denne verdenen, dras mellom ånd og materie, og at dette kan være 

en belastning. Kanskje er det også en belastning i forhold til hva man skal velge, ånden eller 

materien. Helle mer mot den ene eller den andre, eller kanskje er mental balanse, i motsetning 

til å døyve smerter med piller fra legen, nøkkelen til et lykkelig liv? Det er mye kritikk av 

postmodernismen i sangen, i det at vi har lagt bort en søken etter det religiøse til fordel for en 

lettere utvei, å se sitcoms på tv og skaffe oss større materiell luksus for å bote på våre tomme 

og rotløse liv. Vi frykter også så mye i dag, blant annet kunnskap, og dette, mener Nils, står i 

veien for lykke. Nils spør hva det er som gir deg noe, og her kommer han inn på et tema som 

jeg snakket en del med Smart 9000 om i intervjuet. Hva er lykke? Smart 9000 mente at lykke 

kunne være mye forskjellig, det å lage en fin låt eller å spise et godt måltid kunne være lykke, 

mente han. For meg virker det, i denne låten, som om Nils legger listen ”høyere” i sin søken 

etter hva man helst bør oppnå eller oppleve i løpet av dette, samt fremtidige, liv. Nei, for Nils 

er det bare å sette seg ned og be en bønn, selv om en ikke vet helt sikkert hva man tror på. 

Han rapper også at historiens vendepunkt kom med Jesu død, og kanskje mener han her at 

Jesus snudde en egoistisk utvikling eller tidsalder, i det han spredde budskapet om å bry seg 

om andre, til det punktet hvor han til og med døde for at andre skulle kunne føle seg lettere? 

 

4.5 FRISTIL 

Nils ga meg en fristil i Storsalen, en kirke, i Oslo med tema ”liv og død” til en soullåt som 

spiltes da. Han rappet foran min mobiltelefon til en soullåt som mange breakdansere danset 

til. Han hadde ikke så lyst til å rappe om ”liv og død,” og han rappet 8 4/4 takter på sin 

tilbakelente måte. Det var som om han befant seg i en salgs sirkel, på grunn av alle breakerne 

som var tilstede og sørget for en høy energi i rommet. 

 Åkei, du vil ha fristil om liv og død? 

 Hvorfor en fristil på liv og død? 

 Må tenke på det samtidig, 

 å måtte rime om det, si no, er så vanskelig. 

 Er du død, så, tror jeg ikke det er no annet enn 

 en annen tilstand etterpå 

 Eller, etterpå,  når du dør, 
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 hvem kan si at den tilstanden ikke er at det var før? 

 Er du død, er den verden like fysisk, 

 forskjellen er først og fremst psykisk. 

 Du skjønner ikke begrensninger i forskjellige frekvenser. 

 Den her ble rimelig døv, 

 det er så vanskelig å rime om liv og død. 

 

Nils brukte litt ironi eller humor når han sa: ”Hvorfor en fristil på liv og død?” Han ga uttrykk 

for at temaet var vanskelig, og at det var vrient å tenke på tema samtidig som han sørget for å 

gi en fristil. Slik kan det virke som han ikke ”overga seg helt” til sin underbevissthet, men 

strevet litt ”på overflaten.” Jeg hadde gitt uttrykk for at jeg ikke trengte mer enn en cirka ett 

minutts fristil, så han hadde ikke så mye tid på seg til å ”komme inn i det.” 

 

4.6 OPPSUMMERING 

Jeg fikk et inntrykk, fra intervjuet, av at Nils kan kalles en nyreligiøs, og at han er glad i 

buddhistisk filosofi. Han bruker mye ironi og ”svart humor” i tekstene sine, filosoferer over 

dype tema og er samfunnsengasjert. Han lurte i intervjuet på hvorfor vi bare skal stole på 

sanser som smak, lukt og hørsel, istedenfor for eksempel intuisjon. 

I låten Religiøs kritiserer han mangt og mye, blant annet ”sofaslitere” og kirken. Han gir 

uttrykk for at han dras mellom ånd og materie, og mener at vi alle er del av en større helhet, 

og at vi burde legge bort egoet. 

I fristilen om død og liv bruker han ironi. Han sier også at han syns at det er vanskelig å tenke 

på temaet samtidig som at han skal fristile om det. Han klarer allikevel å si noe, eller 

filosofere, over hva som skjer når vi dør. Han lurer på om ikke den tilstanden er noe vi har 

opplevd før, og sier at denne tilstanden ikke vil være så forskjellig fra vårt liv her på jorden.  
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4.7 SAMMENLIKNING 

Begge artistene åpner med et litt nølende lydord, som ”åkei” og ”m-hm,” og kanskje gjør de 

det fordi de ikke syns jeg gav dem et lett tema å rappe om. For det virker, også senere i 

fristilene deres, som om både Smart 9000 og Nils m/Skils syns det er vanskelig å rappe om 

temaer som liv, død, åndelighet og evigheten. Allikevel holder begge seg til temaene de har 

fått, og de rimer mye om fremtiden. Men der Smart 9000 rapper om at han kanskje blir nitti år 

før han dør, strekker Nils seg så langt som til å snakke også om livet etter døden. Smart 9000, 

på sin side, mener at ”det materielle virker mer tydelig,” altså er det lettere for Smart 9000 å 

rappe om ting han kan smake, høre og se enn en transcendental virkelighet. 

Både begynnelsen og slutten av de to fristilene bærer likhetstrekk, for de høres begge litt 

oppgitte, på grensen til negative, ut når de avslutter. ”Den her ble rimelig døv,” sier Nils, og 

Smart 9000 sier: ”Men påstår jeg mer nå så blir jeg oppsagt.” Kanskje er det en lettelse for 

dem begge å få lov til å avslutte en fristil om så kompliserte tema. Begge syns at det er 

vanskelig å forholde seg til liv / død og evigheten. For Smart 9000 virker det som om det 

materielle livet nå på jorden, med alle de gleder og gode sanseopplevelser det medfører, er det 

viktigste. Og at det er viktig å leve som om hver dag er den siste, for kanskje blir han skutt i 

hodet i morgen, og da kan han angre på at han ikke utnyttet dagen før til det fulle. Som 

tidligere nevnt, er det ingen av de to artistene som syns det er spesielt lett å fristile om livet, 

døden og evigheten, så da er det kanskje en lettelse for underbevisstheten deres at jeg 

”tvinger” dem til å rappe om det. Kanskje kommer det ut av dette en dyp forløsning, det at 

noen sjelelige eller kroppslige spenninger løsner opp. Smart 9000 presenterer sine verdier, 

som later til å være mer på det materielle plan, mens Nils ikke vil bli en slave som er knyttet 

til materialisme, noe som igjen kan synes å være i tråd med buddhistisk filosofi.   

Når Nils rapper, er det en oppstemt soullåt, som han ikke hører veldig sterkt, i bakgrunnen. 

Denne har han ikke valgt selv. Smart 9000, derimot, har valgt beaten selv, og den er litt 

”uengasjert,” monoton og nedstemt. Nils kverulerer, i forhold til tema, når han sier: ”Hvorfor 

en fristil på liv og død?” Dette spørsmålet viser også at Nils bruker humor i teksten, noe 

Smart 9000 ikke later til å gjøre. Smart 9000 kverulerer ikke, men det har gått så lang tid fra 

jeg gav ham tema at han har glemt det. Derfor blir det hele mer frivillig for Smart 9000, og 

mindre press er lagt på ham. Nils høres litt irritert eller sint ut når han rapper, og har derfor 

tilsynelatende mer energi i rappen.  
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Allikevel høres Smart 9000 mer engasjert ut når han rapper enn Nils. Nils m/Skils bruker i sin 

låt et ”penere” språk enn Smart 9000, som, på sin side, sier ”fuckings,” ”kanke” (kan ikke) og 

”hue.” I tillegg snøvler Smart 9000 mer, og ”mister” språket og ordene mellom ”skutt i hue” 

og ”blir blind.” Kanskje er det hans ”strengt kristne” bakgrunn som gjør at han har et behov 

for å si for eksempel banneordet ”fuckings,” etter en lang artistperiode i den kristen-profilerte 

gruppen Evig Poesi, der de ikke bannet i tekstene. 

”Er du død, så, tror jeg ikke det er no annet enn en annen tilstand etterpå. Eller, etterpå,  når 

du dør, hvem kan si at den tilstanden ikke er at det var før? Er du død, er den verden like 

fysisk,” rapper Nils, og legger til at frekvensskillet vi kjenner ved forskjellige tilstander nå, vil 

ikke kjennes i mellomstadiet mellom død (når vi dør)  og gjenfødelse. Smart 9000, på sin side, 

sier at han aldri har vært noen helgen, men at han først i det siste har turt å sette ut sine triste 

tanker i virkeligheten, eller hverdagen.  
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5.0 KRS, MOS, SMART OG NILS 

Alle fem rappere virker engasjerte, og de gir også ut relativt mye energi. Det virker nemlig 

som om de snakker om noe som er viktig for dem, og de vinkler tema inn på aspekter ved 

livene deres som de liker å tenke over. Jeg sitter også igjen med en følelse av at alle fire vet 

hva som er sant for dem, og at de også tenker at noe av det samme er sant for andre, altså at 

sannheten i verden ikke bare er relativ.  

Alle har en tydelig innledning, eller åpning/invitasjon, og en tydelig avslutning på fristilen. 

Mange av dem later også til å komme i kontakt med noe av dypet i dem selv, for eksempel 

virker det slik når KRS-1 sier at man bør slutte å tro på Gud, og isteden starte å sanse Gud, og 

kanskje er dette noe han har funnet ut av gjennom denne fristilen. Mos Def kommer muligens 

i kontakt med noe dypt når han sier at han og Sean, publikum eller alle tre skinner som en god 

følelse ville ha skint for ham. Smart 9000 gir uttrykk for at i det siste har han klart å forholde 

seg til de triste tankene, og sette dem ut i livet eller virkeligheten. Tristhet er også noe som jeg 

føler kan være en reaksjon, noen ganger, på at vi kommer i kontakt med eksistensielle 

spørsmål som vi kanskje har lagt ligge og ”slumre” i på bunnen, eller i dypet, av oss selv. Han 

sier også at han ikke kan forholde seg til evigheten, kanskje er det et for vanskelig eller sårt 

tema for ham. Ofte tror jeg at det er lettere å ”pakke evigheten bort” eller velge å ikke 

forholde seg til den, fremfor å faktisk gjøre det, i og med at mange kanskje har en del frykt 

knyttet til tanker rundt temaet evigheten. Nils fristiler om at når en dør, er den verden som 

man møter like fysisk som den tilstanden eller eksistensen vi lever i nå, og for å finne ut dette 

tror jeg at han må ha vært i kontakt med dypet av ham selv på et eller flere tidspunkt, for dette 

vil nok for mange være en ganske ”drøy” påstand. 

Jeg syns det er mange likhetstrekk mellom det Nils og det KRS-1 rapper om, at de presenterer 

en del ”nyreligiøse” synspunkter som sannheter. KRS-1 rapper om at vi går over fra fiskene 

til vannmannens tidsalder, at det, slik jeg forstår det, er viktig å bli kjent med guden inni seg 

og at Det nye testamentet er ”lav astrologi.” Nils rapper, slik jeg forstår ham, om at vi lever 

flere liv, og at vi fortsatt er bevisste når vi dør, eller ”som døde.” Smart 9000 og Mos Def, på 

sin side, fristiler mer om livet her og nå, og viser, på to forskjellige måter, at det er viktig å 

nyte det. 
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Har fristilen hjulpet noen av artistene til å frigjøre seg fra roller de har stivnet i? Det kan virke 

som om KRS-1 vil få publikum til å slutte å tro på Gud, og heller starte å sanse Gud, altså å 

kvitte seg med et trossystem som de kanskje har stivnet i. Muligens har han også trodd på 

Gud før, men har sluttet med det, altså kvittet seg med et trosmønster. Smart 9000 har kvittet 

seg med et mønster, nemlig det å ikke la tankene som er triste få leve. Dette tror jeg han har til 

felles med mange i Norge i dag, at vi skal dvele ved hyggelige tanker for å få en best mulig 

livskvalitet. Jeg tror at det å snakke om vanskelige temaer, uten å hele tiden gå å gruble på 

dem, uten å komme noe videre, kan fungere som god terapi. Jeg får også inntrykk, ved å 

snakke med mennesker og lese aviser, av at mange i dagens Norge syns døden er 

skremmende, og kanskje er det derfor at mange av de eldre skal være mest mulig av tiden 

inne på alders- og sykehjem, slik at andre slipper, i så stor grad, å forholde seg til døden som 

snart vil innhente dem. Her kan fristilrapping rundt temaer som død og evighet kanskje være 

til hjelp, for å, ved å koble underbevisstheten sammen med den daglige bevisstheten, komme 

til fruktbare, personlige innsikter rundt vanskelige, og kanskje også skremmende, 

eksistensielle spørsmål. 

Begge de to  norske artistene starter med å spørre spørsmål relatert til tema, jeg syns det 

virker som om de syns liv og død, er vanskelig å fristile om. De åpner nølende, der 

amerikanerne kommer med selvsikre åpninger. Det er litt mer positiv stemning og 

”kjærlighet” i amerikanerne sine fristiler, de virker ikke så ”tunge.” I tillegg høres det ut som 

om de virkelig har lyst til å dele fristilene med andre, nesten som to predikanter, i motsetning 

til de to norske som virker mer som om de snakker/mumler til/for seg selv. Smart 9000 og 

Nils virker også lettet på slutten av fristilen, for at de nå er ferdige, og kanskje også fordi de 

har fått litt ”terapi” eller ”lettet brystet sitt litt” gjennom å få rappe om liv og død. 

Amerikanerne, derimot, kommer med oppløftende utsagn som ”You’re shining like a flame” 

og ”Raise your hands up high” på slutten, de gir en mer positiv, eller oppløftende, avslutning 

enn nordmennene. Jeg syns det virker som om de to norske rapperne gjerne ville ha snakket 

eller rappet lenger om liv og død, de virker ikke like fornøyde og ”avsluttede” med fristilen 

som KRS-1 og Mos Def.  
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Smart 9000 og Nils virker lettet fordi de fikk rappet litt om tema og lettet fordi de er ferdige 

og ikke trenger å anstrenge seg mer, men allikevel også litt nedtrykte misfornøyde med fristil-

sesjonen. Hadde de fått beskjed om å rappe i ti minutter, altså cirka like lang tid som Herbie 

Skarbie, så ville de kanskje fått diskutert mer frem og tilbake med seg selv, og hatt lengre tid 

på å virkelig finne ut mer om tema. Det å virkelig få jobbe med et tema en syns er 

skremmende eller vanskelig, tror jeg kan hjelpe en i ettertid. 

Mos Def har, slik jeg ser det, laget en slags ”fest-fristil” og en hyllest til livet. KRS-1 og Nils 

har gitt fristiler der de snakker om (vanskelige) eksistensielle spørsmål og (mulige) svar på 

dem. Smart 9000 rapper om at han ikke vet så mye helt sikkert, og om at han ikke må kaste 

bort tiden her på jorden, for man vet ikke når man skal dø. I forhold til temaet ”liv,” så 

snakker Nils om livet man lever når man dør, Smart 9000 rapper om livet sitt her på jorden, 

som kan virke som et ikke bare positivt liv. Amerikanerne virker fornøyde med sine liv, og 

forteller hvorfor de er fornøyde. Her presenterer KRS-1 flere åndelige årsaker til dette, for 

eksempel at han, slik jeg forstår ham, sanser Gud og har Gud, i hvert fall i noen grad, inni seg. 

Mos Def, derimot, kommer med andre forklaringer på hvorfor han er oppstemt og fornøyd, 

for eksempel det at han og familien sammen gjør det enestående og at han har et godt forhold 

til den involverte dj’en og nabolaget sitt. Smart 9000 synes å være den eneste av de fire som 

ikke vil forholde seg til mer enn det han kan sanse her og nå, men gir allikevel uttrykk for at 

han kanskje ikke kommer til be mer, og for meg gir han her uttrykk for at han fortsatt ber, og 

kanskje er dette til en form for gud. 

Alle trekker frem relevante sider ved livet som de vil vi skal tenke over. KRS-1 snakker om at 

vi må slutte å tro på Gud, og heller starte å sanse Gud. Mos Def sier at han og Sean, publikum 

eller alle på en gang skinner slik en god følelse ville ha skint for ham. Han sier også at han og 

familien gjør det utmerket for tiden. En som ikke bare har glade tanker om livet, er Smart 

9000. Han gir uttrykk for at i det siste har han også turt å sette ut tankene som er triste i 

virkeligheten. Nils m/Skils synes kanskje det er mer spennende å snakke om livet etter døden, 

og han lurer, slik jeg tolker ham, på om det hele går i en (evig?) runddans. Man lever flere liv, 

som er flettet sammen ved hjelp av en ”døds-tilstand” som inntrer hver gang vi dør.  
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KRS-1 snakker på en litt akademisk og autoritær måte, mens Mos Def bruker enkle ord, og 

finner i tillegg selv på barnlige lydord som går godt til bakgrunnsrytmen. Smart 9000 bruker 

et ”østkantspråk,” ikke helt korrekte bokmålsord, men en slang. Mens Nils holder seg tett 

opptil bokmål, eller ”vanlig” Oslo sentrum-sosiolekt.  
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6.0 HERBIE SKARBIE 

Herbie Skarbie er en 25 år gammel kristen artist fra Uganda, som rapper og synger med 

raggamuffin/jamaikansk stil. Skarbie var kristen som barn, men sluttet å tro som 10-åring da 

faren døde. Han har levd et tøft liv i gettoen utenfor Kampala, som er hovedstaden i Uganda. 

Han ble igjen kristen for ti år siden, og har begynt å samarbeide med vestlige misjonærer om å 

ta vare på hjemløse barn i Kampala.  

Herbie synger på språket luganda og ”jamaikansk engelsk.” Han lager musikk med lystige 

melodier, om, blant annet, samfunnet, urettferdighet og Gud. I intervjuet han gav meg, sier 

han at Gud vet enden og begynnelsen, altså at Gud er allvitende. Han sier også at Kristus, som 

han mener er den eneste sannheten, skal komme tilbake, men vi vet ikke når. I mange sanger 

han har laget rapper og synger han om Jesus og Gud, og da føler han seg selvsagt spirituell. 

Skarbie mener at hvis du ikke lever et kristent liv, bærer det til helvete på dommedag, og at 

helvete er et meget varmt og fryktelig sted. 

Her vil jeg se på låten hans Believe in the Lord Almighty God, som har en positiv stemning til 

seg, og er en tydelig låt full av gjentakelser. Den handler om Herbie Skarbies fortid og nåtid. 

Han forklarer at Gud hjelper ham i hverdagen, og at Gud aldri har aldri gitt ham opp eller 

skuffet ham. Derfor hyller han Guds navn, ved å rope det ut hver dag. Dette gjør han også for 

å kommunisere med Gud. Etter å ha fortalt om dette i refrenget, går han, i første vers, over til 

å snakke om all ølen han pleide å drikke, marihuanaen han røyket og bensinen han sniffet før 

han ble kristen. Men dette ga han ikke hjelpen, freden og gleden som han trodde det ville gi 

ham, bare mer trøbbel. I dag vet han at han sløste vekk, eller mistet, en del av livet sitt ved å 

gjøre alt dette. Herbie Skarbie bruker mange virkningsfulle bilder i teksten, for eksempel at 

han sniffet bensin som en bil og at han datet brune og sorte damer slik som han vanligvis 

bytter klær. Så kommer et break i låten, med en egen melodi. Der synger han om at han levde 

I en forvirrende verden full av distraksjoner, og at ingen kom for å redde ham. Men så sier 

han at Jesus døde for frelse. Og siden Jesus dedikerte sitt liv til andre, vil Herbie Skarbie leve 

for Jesus. Nå kommer break nummer to, hvor han energisk insisterer på at publikum skal 

komme seg på føttene og prise Herren. Han mener vi skal tviste på hoften, og snu oss rundt. 

Glemme alle våre bekymringer og svake mentaliteter, for nå skal det bli velstand og fremgang 

for alle som begynner å tro på Gud!  
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6.1 FRISTIL 

Jeg, og en felles venn av meg og Herbie, var tilstede da han bestemte seg for å fristile ”på 

mikrofonen” om broren som nylig var skutt i gettoen utenfor Kampala i Uganda. Jeg tror ikke 

han i utgangspunktet hadde tenkt til dette når han kom til musikkstudioet der jeg var, men i og 

med at det var en mikrofon der og at jeg allerede jobbet med en sang, spurte han om å få ta 

opp noen ord. Det var en veldig energi i fristilen han fremførte, og den rørte både meg og 

kameraten dypt.  

 Yeah. Run out to this, so that I can send it out to the spirit of my brother. My youngest 

brother. My beloved brother.…. 

 It feels like I didn’t get a chance to be there for you to give you the love and 

everything you need. Yet I was your big brother…..Ah, maybe I wasn’t that good 

brother for you. That would show you the right direction, cause most of you took the 

direction that you saw me taking living this kind of life. 

 And now your life is gone and I can’t bring it back. It’s too sad that you died when 

you’re still young. That I didn’t get a chance to share your teenager age and have time 

with you. 

 But I know some day one day I am gonna meet you. In the life after death. 

 Cause we got hope in God, you know, we’re living life in Christ…… 

 So, my brother, it feels sometimes like I should just pick up a sword and soon I would 

start putting this man down who took away your life.… but an eye for an eye makes 

the whole world blind. So, I try to force my heart to forgive him. But it’s still hard for 

me. 

 And I pray that your death might mean a lot to all the youth in the ghetto. 

 What they call life is not life , life can be gone within a moment of a second. 

 So it’s always good for you to know that there say not be no tomorrow and we doing 

the best that we can to live for today .. 

 I even, my brother, I loved you. With all my heart and with all my spirit. 

 I know you met mum and dad first before I met them. 

 But you say I want to them, and you tell them that… One day we’re commin, too 

 (Puster tungt). 

 Just have a wonderful rest and, rest in God. 

 Amen. (Pust). 
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 Alright then. 

 Big up to all my homies, my boss.. King Arafat. My producer in Norway.. Åsta Maria. 

 I am so happy that I have met you, so if I can not come back in Norway I believe to 

meet you one day again. 

 And maybe you get to come down in Africa.. But I’m a telling you that even if I ain’t 

comming back, I ain’t giving up the game, so you keep on checking on all you know 

that stations, on the MTV, maybe one day you might tune up and you see Skarbie in 

(a) the area running them thing, ait? 

 (En “stor lettelsespust”). …Alright..That’s enough…For today. Ikke sant? 

 (Tygger tyggis… Ler… Roper: “Yeah hah..!!”) 

 (Roper:) 

 I was raised up in the ghetto.. Not for that the life is gonna end up like this.  Now I’ve 

seen my father, my mother falling day and night.. But I never knew that I was gonna 

face these hardship.. 

 But I always keep on throwing on and a going on. Cause we gotta keep on plausing 

on.. No matter. How many niggas keeping on falling by every day and every night. 

Falling by h.i.v. and some are just. Falling by the gunshots. And now I see my brother 

dying over sword that’s really dangerous to me.. Now I tell it to all my niggas in 

the…… Ghetto.  

 You better change your life so that we can a keep on building our self, not keepin of 

killing one another like that cause we only keepin on putting our community down and 

bring all the black color down, so we better check our way so that we can live for one 

another. Now this goes to nigga who took away the life of my brother (heftige 

bølgeskvulp høres i bakgrunnen) that I will pick up a gun or sword so that I can put 

your life down. But I’m forgiving and I pray that you can replace the place for my 

brother… Big up, nigger. Oh God ..(sekkepipe begynner å spille i bakgrunnen, lange 

toner) yeah, sometimes it feel like life is just flowing out of you . Just it swims out 

water and now you can’t even think about what is going and not  in your mind. You 

can’t relax cause every now when you close your eyes it’s all what you’re thinking is 

coming back into you again. You feel you’re loosing your breath and you can’t 

breathe but you get a keep on pressing on them.. Cause even God say that we forgive 

these who trespass us and he forgives our sins every day, so I give, forgive you, nigga,  

 I forgive you and I forgive you with all my heart. No I pray for my brother that you 

raised up in peace. 

 May you take down through all the seed goes to Christ.. For thou say for those who 

believe in me… Will have everlasting life…. Oh, God, take away this pain I feel.. 

There’s only you who can heal my soars. 

 It’s only you who can heal my heart, Lord (Palchebels Kanon begynner rolig og 

forsiktig i bakgrunnen). 
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 Yeah.. I can’t even remember the last time I called your name nor the last time I hold 

your shorter… I dont know whether I would be there nor your last breath that I can 

wipe away your tears… I would make you comfortable when I tell you that you’re 

gonna face God (a) high.  

 But I wasn’t there I’m sorry brother. May your soul rest in peace. 

 (Puster). Oh, Selko, I miss.. N sekoso. I’ve done, my brother. 

 (Synger nynner, I harmoni med Palchebel.. Synger): This life that were living in.. We 

can just keep on thinking on doing other things we do without even thinking. 

 (Begynner å ropesnakke:) Yeah mothers are crying cut with the pregnancy for nine 

months and then they loose their kids when they are just growing up cause of the 

putting of brains that we got inside. With that we don’t take time to think…  

 What you’re gonna have when you take your brothers life? Why you’re killing another 

brother yet after you’re gonna lie him in some cemetery. We better use plains like 

Africans so that  we can unite as one together. 

 Chill out, chill out, chill out, chill out. Chill out.  

 Mama, receive your son with joy and happiness.. And I mean to you papa, too... 

 That’s the way to go.. It’s the pain I feel. 

 I still remember your laughters when you were still young.. My mama used to tell me 

that I gotta carry you and I never let you fall.. But now you’ve grown up and I let you 

sum by your own and now you’re gone.  

 I wish it can be that I could give you your breath again but I can’t hold it again. 

 If I was gone, maybe I would give it to you, but I can’t hold it again.. I only got to let 

you go having hope within this tells me that I will meet you someday again my 

brother. 

 It’s the pain that I feel. 

 I don’t know what you’re doing right now, but I know you’re in heaven smiling down.  

 That’s the way it goes. I never knew that you were going before me. I always feel that 

you were too young to die. 

 

 But that’s the way we go. Maybe you’d have believed us so that you could have kids 

and they can call me uncle so that they can be proud of you and me, so that we can 

bring up a family. That’s how they expect the other, expect it to be. Now we done, just 

a little edge just turning just 18 and 20 we’re not making it up. 

  How can we grow up? Used it to protect yourself from h.i.v… And you died by the 

sword or the gun.. The nigger was just  banging you till you looged out of breath. 
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 Makes no sense.. But that’s the way it go. So tell you all my brothers… Even don’t 

gonna take us anywhere, no bragging, no killing one another for the things of the 

world. It’s better we just connect as one. So that we can keep on growing and then e 

keep on throwing on. This is the only way how we can share the planet. We make it to 

the better to the next generation. We put down the guns and the swords , just uncover 

your fist. Stop fighting and get one together. (Et “guddommelig pling” i musikken). 

Go to school and become doctors.  

 Not just being gangsters in the ghetto. Try to bring the ghetto so that you can make it a 

better place where we can be… Nor be killed nor be sat down.  

 This is not the way to go. This is not life… 

 Now I give up.  I wanna live a checked life.  I don’t wanna be a gangster anymore. I 

don’t wanna live this kind of life anymore. I want my kids to have a better future. So 

that they can look at their dad and be proud of me. It’s better we make it through life.. 

This is not the life to go. 

 I’ll always miss you my brother. And in my heart I’ll allways keep you. I’ll always 

remember you. I’ll always think of you. (Gråter mens han sier det). I’ll always pray… 

My brother (han gråter fortsatt), this is not the life to go. 

 I love you, bro. So this goes to all my sisters. My sister, my brothers. Life gotta go on 

for I even want the best for us (han gråter litt).  Let’s forget the sorrow and the pain 

and have hope that is resting. 

 This is for our fathers in the kingdom of the heavens. With the almighty God, the Alfa 

and the omega, who knows our beginning and the end. I love u all. 

 

6.2 INNDELING  

I løpet av fristilen veksler Herbie, slik jeg forstår ham, mellom å henvende seg til forskjellige 

mottakere. Fristilen kan deles i fem, for den inneholder fire litt lengre, ”avsluttende” pauser.     

I første del av fristilen er det først tvetydig hvem han henvender seg til, det kan være oss to 

”publikummere” i studio, Gud eller noen andre, kanskje er det han sier her myntet på hele 

verden. Så veksler han til å henvende seg til den døde broren. En gang i løpet av seansen sier 

han ”we,” og da tolker jeg det som om han snakker på vegne av ham selv og den døde broren. 

Han begynner fristilen med å si at han vil sende noen tanker, en beskjed, eller en hilsen til den 

døde brorens ånd. Herbie beklager seg også over at han ikke har vært der for lillebroren, slik 

han burde. Men sier også at en dag skal de treffes igjen.  
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Så lurer Herbie om han skal drepe mannen som myrdet broren, men kommer etter hvert frem 

til at, selv om han må tvinge hjertet sitt til det, skal tilgi ham med hele sitt hjerte. I tillegg 

rapper Herbie om at mennesker ikke bør drepe hverandre, og kommer i den anledning med 

Gandhis gullkorn: ”An eye for an eye makes the whole world blind.” Herbie ber om at 

brorens død skal føre til en positiv forandring for ungdommene i ghettoen. Han sier også at 

”det de kaller liv, ikke er liv. Livet kan være over i løpet av et øyeblikk av et sekund.” Han vil 

også at broren skal ha en vidunderlig hvile, at han skal hvile i Gud. 

I andre del av fristilen henvender Herbie seg hovedsakelig til meg og kameraten hans, oss 

som er der i studio sammen med ham. Han uttrykker at han er glad for at han har blitt kjent 

med oss, og han lurer på om han en gang kommer til å bli berømt, og at vi da kanskje vil se 

ham på tv. 

I den tredje delen av fristilen begynner han med en appell, og det kan virke som om den er 

myntet på hele verden, men det kan også være at han egentlig henvender seg bare til oss to 

andre i studio. Så henvender han seg, slik jeg tolker det, til ”niggerne” i ghettoen, etter det til 

mannen som drepte broren, så til Gud, og til slutt til broren. Til broren uttrykker han at han er 

veldig lei seg fordi han ikke fikk vært den støtten som broren fortjente, og at han savner ham. 

Herbie forteller at han ble oppdratt i ghettoen, og at han alltid har jobbet hardt, at han har gått 

på, eller ”kastet på” (engelsk: throwing on), på tross av all motgangen og at mange folk døde 

rundt ham. Herbie forteller ungdommen i ghettoen at de må forandre livene sine, slik at de 

kan bygge seg selv opp. Og at de ikke må fortsette å drepe hverandre, men heller bygge opp 

lokalsamefunnet, hedre den sorte hudfargen og å begynne å leve for hverandre.                   

Deretter ber han for at mannen som drepte broren skal klare å fylle plassen som broren hadde, 

og for at boren skal bli oppdratt eller reist opp i fred.          

I fjerde del av fristilen henvender Herbie seg først til broren, så roper han ut en appell til hele 

verden, og til slutt ber han flere ganger seg selv om å roe seg ned, noe som virker.                

Herbie rapper om hvor bortkastet det er at broren ble drept, men ber også mennesker om å 

forenes som én.  

I femte del av fristilen snakker Herbie først til moren, så til begge foreldrene. Etter det vet jeg 

ikke, det kan være alt fra broren, Gud, ham selv, eller noen andre. Så henvender han seg igjen 

til broren, og deretter til alle brødrene.  
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Så henvender han seg til folk og ”gangstere” (småkriminelle og kriminelle) i ghettoen. Etter 

dette er det igjen uklart hvem han henvender seg til, kanskje er det Gud.                                                 

Han lurer på om han skal gi opp, men kommer fram til at: ”We make it,” og med ”we” tror 

jeg han mener innbyggerne eller ”gangsterne” i ghettoen. Etter dette henvender han seg til 

broren, og så til søsknene sine. Med ”brothers and sisters” kan det være at han mener de 

biologiske søsknene, men det kan også være at han mener alle menneskene på jorden.    

Herbie avslutter med: ”Jeg elsker dere alle,” og med det forstår jeg alle mennesker på jorden.                                                                                                             

I denne delen av fristilen har Herbie snakket om smerten han føler, men han har også mimret 

over hyggelige familieminner. Herbie vil gi broren livet tilbake, men klarer det ikke, og 

trøster seg med at han skal møte broren igjen en dag. Han beskriver drapet, og legger til at i 

Afrika er det mange ”naturlige” årsaker man kan dø av (sult, aids, sykdommer, et cetera), så 

da gir drapet på broren enda mindre mening enn hvis det skjedde i et rikt og trygt land som for 

eksempel Norge. Han vil at de unge i ghettoen ikke skal være kriminelle, men heller gå på 

skole og få nyttige jobber og forbedre ghettoen. Selv vil han i hvert fall ikke lenger være en 

”gangster,” og dette viser han ekstra tydelig ved å si: ”I love you all.” Han sier i tillegg at han 

alltid vil ha med seg broren i ånden sin, og at Gud er allmektig og vet vår begynnelse og slutt. 

 

6.3 HIPHOP OG TERAPI 

Herbie mener at hiphop-kulturen betyr mye for ham, og at det finnes mange rappere som 

rapper ut fra sjelen, altså at det er sjelen som får utrykke det den har å komme med. At det er 

helt sant, det de har å komme med. Noen rapper om at man ikke skal drepe hverandre, eller at 

de vil ha en positiv forandring i samfunnet. De rapper altså om temaer som Herbie mener 

betyr noe, og da mener han også at musikken deres automatisk er spirituell. Andre, derimot, 

rapper kanskje om penger, biler og andre materielle goder som de besitter. Da mener Herbie 

at musikken deres ikke er spirituell. Men han er opptatt av hva hiphop-kulturen var den gang 

den oppsto og i tiden like etterpå, han gir uttrykk for at den, generelt sett, var mer sann den 

gang. Den gang rapperne lukket øynene og trakk seg, eller følte, “inn i seg selv” / innover, det 

er én måte å forholde seg til musikk på. Å rope ut livene og alle følelsene sine, for Herbie så 

er den måten å forholde seg til musikk på synonymt med hiphop. Å gi bort det som andre 

trenger.  
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Herbie sier også at all musikk som kommer ut av sjelen, ut av folks hjerter og som med det 

skaper en forandring, er ekte, altså virker det som om de tre nevnte karakteristikkene er hans 

kriterier for å vurdere hvorvidt musikk er ekte eller ikke. Herbie følger opp med å si at det er 

mye kraft i hiphop-musikk, fordi folk alltid trenger noe som er sant og ekte.  Han sier også at 

noen amerikanske rappere rapper om dem selv og hvor farlige (engelsk: bad) de er, men deres 

popularitet pleier ikke å vare lenge. De som startet hiphop-kulturen, derimot, og som ikke 

rappet om hvor farlige de var, hører vi fortsatt på, fordi de hadde noe som var sant og ekte. 

Han sier at det er selvsagt at hiphop-musikk appellerer til ungdom. Han sier også at 

ungdommen holder på å forandre seg, og at det er bra, for verden holder også på å forandre 

seg samtidig. Det å rappe kan minne om å forkynne i en kirke, for det å forkynne handler om 

å sende ut en melding, og det handler rap om, også. Det er mye sannhet i hiphopkulturen, 

fordi hiphop-artistene snakker om følelsene sine. I Herbies musikk rapper og synger han om 

sin glede, og hiphop-musikken hjelper han i alt han gjør, altså i livet generelt. Foran en 

mikrofon kan han helle ut innholdet (engelsk: pour out) i hjertet sitt. Jeg syns dette 

harmoniserer godt med det jeg så og hørte når Herbie var i studio og ga meg fristilen, det 

virket som om han fikk kontakt med underbevisstheten, at han fikk en sjelelig ”utblåsning” og 

at han fikk klarnet tankene sine litt mer i løpet av sesjonen. Herbie begynte fristilen rolig, men 

klarte etter hvert å hausse seg opp ved å snakke om mannen som hadde skutt broren hans, og 

om sin egen dype kjærlighet til lillebroren.  

I Herbie s fristil sier han, mens han gråter: “I always think of you. I’ll always pray….. my 

brother. This is not the life to go…..I love you, bro. So this goes to all my sisters. My sister, 

my brothers. Life gotta go on, for I even want the best for us. That’s the way it goes. I never 

knew that you were going before me. I always feel that you were too young to die…. But 

that’s the way we go.  Lets forget the sorrow and the pain and have hope that is resting.”   

Dette sier han omtrent midt i den cirka ti minutter lange fristilen, etter å tidligere ha vært 

ganske sint og vurdert muligheten for å hevne seg, ved hjelp av et sverd eller en pistol, på 

personen som drepte broren hans. Men omtrent i midten av fristilen roer han seg ned, og 

kommer frem til at ”that’s not the way” og at ”an eye for an eye makes the whole world 

blind.”  
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Herbie ga seg selv en utfordring, i det han så mikrofonen, og det er at han skulle rappe, 

snakke og synge ut sine tanker og følelser, bevisste som underbevisste, i forbindelse med 

brorens død. Herbie begynte rolig, men hauset seg så opp til å rope ut sin frustrasjon. Deretter 

bestemte han seg for å slutte av, han følte kanskje det var en byrde for oss å måtte høre på. Da 

han sluttet, fortsatte vi å være stille og beveget, så han begynte etter hvert å rappe igjen. I 

løpet av fristilen ropte, sang, sukket, pustet, snakket, hvisket og gråt han, og fikk til slutt, slik 

jeg ser det, en forløsning gjennom vitnesbyrdet han ga oss. Etter den cirka 10 minutter lange 

fristilen virket det som, etter å ha ropt, sunget mykt og grått, at han var rolig og at han hadde 

fått en salgs forløsning gjennom vitnesbyrdet som han hadde gitt oss, og det virket det som 

om Herbie følte seg mye roligere og lettere til sinns. Han sier også i intervjuet at det hjelper 

ham å ha en mikrofon å snakke til. Herbie begynte fristilen rolig, men hauset seg etter hvert 

opp til å rope ut sin smerte og frustrasjon.  

Herbie har alltid elsket musikk, og sier at den første musikken han hørte var på morsmålet 

luganda. Det ble sunget om forskjellige problemstillinger i lokalsamfunnet, om hva de følte 

inne i seg. Han lærer seg en flyt i musikken, fordi han elsker musikk. Alle typer musikk, så 

lenge musikken er god. Han er åpen for at musikken muligens forandrer menneskers liv når 

de hører den, men han sier at den i hvert fall forandrer ham selv, siden han hører på sin egen 

musikk. Videre sier han at han for eksempel kan synge om at han ikke vil begå feil eller gjøre 

bommerter, og når han etterpå hører på sangen, så er det større sjanse for at han klarer dette. 

Den gangen hiphop i Uganda startet, var det i undergrunnen, og man rappet om de små 

tingene i hverdagen, og at fokus for rappen var mer tellende for livet. Nå føler han at flere og 

flere rapper om penger, damer og tull. I Herbies fristil kan det virke som om han nærmest er i 

kontakt med sin brors ånd og at han får tatt et intimt farvel med broren. Det Herbie deler med 

mange av de rapperne han kritiserer, er ”gangsterimaget,” det at han ser kul og tøff ut, med 

merkeklær og smykker. Han bruker også et typisk, ”tøft” og hardt ”gatespråk,”  med ord som 

“Nigga,” som er slang for å si at noen er ”svart” i huden. Han sier også: ”Big up, homie,” og 

med det prøver han å ”bygge opp under” en annen eller ”gjøre en annen person viktig,” 

kanskje publikum, broren eller, mindre sannsynlig, brorens drapsmann. Herbie Skarbie har 

lært seg ”jamaikansk engelsk,” så en kan høre en blanding av en jamaikansk ”dancehall-

aksent” og en afrikansk aksent. Det er ikke alltid like lett å forstå hva han sier med en gang.  
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6.4 LIVET, FORVIRRING OG ØDELEGGELSE 

Herbie sier at forvirring ikke er bra, og at han har sett at folk er forvirret i forhold til om de 

elsker elskerne sine eller ikke. Og er man forvirret, mister man fokus, og vet ikke lenger hva 

som er rett og galt eller hvilke valg man skal ta. Herbies nåværende fokus er Gud, men en 

periode levde han et liv der han prøvde å finne glede overalt, for eksempel blant annet 

alkohol, damer og dop, men det kunne ikke gi ham fred. Herbie sier at den rikeste kanskje er 

den fattigste, så han begynte å tro på Gud, og drømmene hans gikk i oppfyllelse. Han fant ut 

at penger og kvinner ikke teller, men at han har noe annet å se opp til, og det er Gud.           

Han sier at djevelen, som er hans fiende, lurer mennesker, og får dem til å utføre slemme 

gjerninger. Han mener at han tidligere selv også ble lurt av djevelen, da han drakk, brukte dop 

og ikke var så opptatt av å spre kjærlighet rundt seg. I fristilen tar han, slik jeg ser det, et 

oppgjør med sin tidligere rolle som kriminell eller ”gangster,” ved blant annet å si at han ikke 

vil være det lenger. Men også når han i fristilen har lyst å finne et sverd eller en pistol for å 

hevne seg på mannen som drepte broren, men så finner ut, noen linjer senere, at det er bedre å 

tilgi. Et eksempel på dette, er når han i fristilen roper: “I was raised up in the ghetto.. Not for 

that the life is gonna end up like this.  Now I’ve seen my father, my mother falling day and 

night.. But I never knew that I was gonna face these hardship..” Kanskje frigjør han seg her en 

siste gang fra en rolle han kjenner godt, nemlig gangster-rollen. At han gir uttrykk for at “nok 

er nok,” og kanskje er han den første av barna I familien som bryter ut av livet i ghettoen.      

Han sier også: ”Now I give up.  I wanna live a checked life.  I don’t wanna be a gangster 

anymore. I don’t wanna live this kind of life anymore. I want my kids to have a better future. 

So that they can look at their dad and be proud of me. It’s better we make it through life.. This 

is not the life to go.” Jeg forstår dette som at han er ferdig med å være en gangster, og at han 

vil at hans barn skal ha en bedre og sikrere fremtid enn det han og broren hadde. Herbie 

Herbie snakker også om at: ”This is not the way to go. This is not life…,” og dette forstår jeg 

som at et liv i ghettoen ikke kan ses på som et verdig liv. Det virker for meg som om Herbie 

gjerne ville gi broren sin et bedre liv, et liv utenfor ghettoen, og at føler på det tunge ansvaret 

ved at han ikke klarte dette. 

Herbie mener at man kan glemme bekymringene sine ved å ha håp. Kanskje dreier 

bekymringene dine seg om du har for lite penger, men Herbie mener at vi isteden for å tenke 

på det, heller burde fokusere på noe positivt. Spør du kjæresten din om penger, så vil 

bekymringen din bli borte, i og med at du vet at han eller hun vil gi deg penger.  
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Barn går til faren sin, sier Herbie, og spør om å få det de trenger. Du får tilbake håpet om at 

du vil lykkes, og slik er det også hvis du tror på Gud, mener Herbie. Tror du på Gud, som er 

den ene mektige og har alt, vil bekymringene dine og dine uheldige, negative tankemønstre 

(engelsk: your weak mentality) forsvinne. Herbie forteller at i ghettoen var det lett å tenke at 

man ikke noen gang kom til å lykkes, i og med at man var vant til å ha det fattigslig rundt seg. 

Allikevel tenkte Herbie at han kunne jobbe hardt, og tjene godt med penger. Herbie mener at 

alle som tynges av sorg og smerte, burde erstatte det med vedvarende håp. Og alles liv teller, i 

følge ham, fordi da Gud skapte verden, hadde han hver og en i tankene, også Herbie. Og med 

rapmusikken sin, deler Herbie det han føler. Han sier også at han alltid ønsket å bli noen, ikke 

bli begrenset av omstendighetene, og så på hvilke muligheter han hadde, ikke hvilke 

begrensninger. Videre sier han at han var fem år da han ble kristen for første gang, men 

senere, da foreldrene døde, hadde han ingen til å veilede seg. Da ble han ganske ”gæren” 

(engelsk: crazy), og begynte å gjøre mange dårlige valg, som å velge å være en ”gangster” og 

drikke mye alkohol. I intervjuet sier han at perioden som ”gangster” skapte et tomrom i sjelen, 

så når han var rundt tyve år gammel startet han igjen å tro.  

Det er viktig å legge sin tillit i Jesus Kristus (engelsk: trust in Christ), men det mest sentrale er 

å tro på ham. Og tror man på Kristus, slik Herbie gjør, er man, i følge Herbie, kristen. Men 

religiøs er han ikke, og han mener at religion er full av roller og regler som en skal følge, for 

eksempel er det regler for hvordan en skal gjøre Gud glad. Han mener at det eneste som kan 

gjøre Gud glad, er at vi tror på Gud. Religion gir en den menneskelige måten å gjøre Gud glad 

på, og den betyr, i følge Herbie, ingenting. Han mener også at ingen mennesker kan være 

hundre prosent vis og hellig, det kan bare Gud være. Allikevel poengterer Herbie at han er 

rettskaffen på grunn av sin tro, og at også alle andre mennesker trenger å tro på Kristus. Han 

mener også at livet hans er viktig på grunn av Kristus, og for meg virker det som om Herbie 

har erstattet deler av sin gamle familie med en ny. Han har nok savnet mor og far,  og kanskje 

har det vært lettere å takle det savnet med hjelp fra en en ny ”familie,” som utgjøres av Gud 

og Jesus. Han er i hvert fall familieorientert i intervjuet og fristilen, og i intervjuet mener han 

blant annet at det er viktig å kontakte de du elsker og som står deg nær før du dør. ”Call your 

mama when u’re feeling that,” sier Herbie. I fristilen gråter han, og sier: “I always think of 

you. I’ll always pray…I always feel that you were too young to die…” Her sier han at han 

alltid føler at broren var for ung til å dø, men “føler” er et verb i nåtid, så kanskje hadde han 

sett for deg at broren skulle dø en stund før det skjedde.  
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Herbie Skarbie snakker mye om ”livet.” Han sier blant annet: ”But I know some day one day 

I am gonna meet you. In the life after death.” Her ser vi at han tror på et liv etter døden, og det 

virker som om det gir ham trøst og trygghet å vite at han en dag skal se broren igjen. Han 

rapper også: “We better use plains like Africans so that we can unite as one together.” Med 

dette forstår jeg at han er stolt av å være afrikaner, og at han føler at afrikanerne har noe 

spesielt sammen. Samt at de har et ansvar for å stå sammen, og å lage et samhold, for slik å 

klare seg godt og leve gode liv. I fristilen retter han kritikk mot samfunnet, slik jeg ser det, når 

han gjentar Ghandi-sitatet ”an eye for an eye makes the whole world blind.” 

 

6.5 DØD, GUD OG ÅNDELIGHET 

I intervjuet sier Herbie at vi er her for å forberede oss på evigheten, og at det er ”sånn det 

går,” det er helt naturlig at alle skal dø en dag. Herbie mener at når vi dør skilles kroppen fra 

ånden, og da havner vi enten i himmelen eller helvete, alt ettersom hvilken type liv vi har 

levd. Helvete er et veldig varmt sted, ifølge Herbie, og representerer en spirituell død, så vel 

som en fysisk. Snart er livet over, sier han, så det er viktig å forberede seg på døden, men også 

å gjøre mest mulig ut av livet mens du kan. I fristilen virker det som om han finner en trøst og 

trygghet i kristentroen, for da vet han at han får se igjen broren i himmelen. Lykkeliv:Å leve 

et lykkelig liv er, i følge Herbie, å vite hvilken hensikt Gud har med ditt liv og ha glede i 

sjelen, noe du får gjennom å elske Jesus. Det er viktig å være fokusert, og å gjøre det du syns 

er fornuftig, godt og riktig, og for Herbie er det blant annet viktig at barna hans skal kunne 

være stolt av ham. Et autentisk liv er, for Herbie, et liv der du tror på Jesus, og alle kan gjøre 

noe ut av livet, livet handler tross alt om hva du gjør ut av det. Allikevel mener han at mange i 

dag lever et tomt liv, et liv der de bare gleder seg over materielle ting, og lever et liv uten noe 

håp og noen virkelig mening. Har man ingen mening i livet, føler man seg, i følge Herbie, tom 

og uelsket. Herbies løsning er å søke Gud, så får man trøst og kjærlighet. Hvis ens 

forventninger er avhengige av andre, og de svikter en, er det lett å føle seg tom, mener Herbie. 

Og svikter de deg ikke, så kan de uansett ikke vare evig, alle skal dø en dag. Ingenting kan 

vare evig, foruten Gud. Men til tross for at mennesker ikke varer evig, mener Herbie at 

jordens befolkning trenger å forandre seg. At alle skal komme sammen, forenes som én for en 

bedre framtid. Både i intervju og fristil nevner Herbie håp flere ganger, det er åpenbart at han 

mener at det er viktig for mennesker å ha håp.  
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Det er mulig at håp er så viktig for ham nettopp fordi han har tilbragt mye tid i ghettoen, og i 

fristilen påpeker han at et liv i ghettoen ikke er et liv. Han uttrykker også skyldfølelse fordi 

han ikke fikk gitt broren et bedre liv, og fordi han ikke fikk støttet broren slik han skulle. I og 

med at foreldrene er døde, er det nok ekstra sårt for Herbie at han ikke har lykkes med å være 

den storebroren han føler han burde. Herbie selv syns han er heldig, som har Gud til å støtte 

seg i livet sitt. I intervjuet kaller han Gud skaper, allmektig og kjærlighet, og sier at dette er 

guden som alle nasjoner og stammer kaller på, bare på sine egne unike språk. Dette kan peke 

på noe viktig ved Herbies gudsbilde, for det kan høres ut som om han mener at alle 

mennesker i verden som tror på en gud, tror på den samme guden, bare kaller guden 

forskjellige navn. Hvis det er så, har Herbie en åpnere forståelse av Gud enn det mange andre 

kristne kan synes å ha. 

Han sier også at man ikke kan sammenlikne folks hjerter. Og hvis ikke Gud eksisterte, ville 

ikke Herbie ha eksistert. Han setter mye lit til Gud, og på slutten av fristilen ytrer han at bare 

Jesus kan hele sårene hans. Han avslutter med å si at han er med Gud; “With the almighty 

God, the Alfa and the Omega, who knows our beginning and the end. I love you all.”           

Her syns jeg han ser ut til å komme i kontakt med en spirituell og beveget side av seg selv.                 

Og spiritualitet er noe han prøvde å definere i intervjuet, da han sa: ”Undersøk ånden, og du 

vil se (hva det er).” Han sa også at ”vi har en ånd, Gud pustet ånd inn i oss. Det er derfor vi 

har en sjel.” Videre nevner han at i Genesis så står det at ”Gud ga ham (Adam) liv, pustet 

ånden inn i neseborene hans.” I fristilen så ber Herbie om helbredelse fra en høyere makt, og 

rapper at bare Jesus kan helbrede sårene hans. Herbie synger om virkeligheten, og gir i 

intervjuet uttrykk for at de fleste sangene hans er spirituelle, og når han synger, lager eller 

hører på dem så føler han seg også spirituell. Han føler seg spirituell i sangene fordi han 

synger fra innsiden, eller fra inne i seg (engelsk: from within). For Herbie SKarbie er det 

likegyldig om han synger på luganda, norsk, engelsk eller et annet språk han behersker, det er 

innholdet som teller i forhold til graden av spiritualitet som han opplever når han synger. Gud 

er inni Herbies musikk hans når han rapper eller synger, fordi han synger, preker og snakker 

om Gud. Musikken hans er sjelfull, og han mener at mennesker har sjel, fordi de har ånd. 

Uten ånd, ingen sjel. Dyr og planter har derimot ikke sjel, ifølge Herbie. Det hender av og til 

at Herbie ikke synger om Gud, men da er Gud likevel tilstede i musikken. Dette er fordi 

Herbie da synger om kjærlighet, for eksempel kjærlighet til kjæresten sin, og Gud er 

kjærlighet.  
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Hvor enn det er kjærlighet, er Gud. Herbie sier at Gud alltid er sammen med ham, også når 

han ikke synger eller rapper. Videre forstår jeg at hans spirituelle liv har vært godt, og dette 

begrunnes med troen på et liv etter døden, på å utføre gode gjerninger og på kjærlighet. I 

fristilen ber Herbie om helbredelse fra Gud, og sier, som tidligere nevnt, at bare Jesus kan 

lege sårene hans. 

”Alle, også jeg, søker etter glede, hell, suksess og kjærlighet,” sier Herbie. I tillegg sier han at 

hvis en ser rundt seg, så ser en at opphavet til alt Gud. “Men jeg streber virkelig etter å bli 

kjent med ham,” fortsetter han. Allikevel søker ikke Herbie Gud, fordi han vet at Gud alltid er 

der. Han vet at man kan være sammen med og kjenne Gud hundre prosent, men det er når 

man dør. Da blir, i følge Herbie, ånden fjernet fra kroppen, og man får komme til himmelen, 

altså den spirituelle verdenen. Da får en bli mest kjent med Gud, fordi Gud er ånden. Herbie 

anerkjenner og hyller ofte Gud, også i slutten av fristilen, hvor han sier: “Med den allmektige 

Gud, Alfa og Omega, som kjenner vår begynnelse og slutten. Jeg elsker dere alle.” Her virker 

det for meg som om han er i kontakt med en åndelig side av seg selv. Han snakker også mye 

om død, og om livet etter døden, og jeg syns det virker som om han finner lettelse og trøst i 

den kristne troen i forbindelse med brorens død. Kanskje er det en trygghet for Herbie å vite 

at han en dag skal få se broren igjen, altså i himmelen. 

Under fristilen henvender han seg mye til broren, og den starter med et ønske om å ta kontakt 

med, eller å gi et vitnesbyrd, til brorens ånd. Han sukker dypt, og sier: ”Yeah..Run out of this 

so that I can send it out to the spirit of my brother.” Og følger opp med, like etterpå: “It feels 

like a didn’t get a chance to be there for you, to give you the love and the.., everything you 

need.” Her er et eksempel på at han henvender seg til broren, og gjennom fristilen henvender 

han seg stadig til forskjellige mottakere. Herbie ber, slik jeg ser det, om å få kontakt med sin 

brors ånd, og det er godt mulig at han gjennom hele, eller en del av, fristilen føler at han får 

kontakt med den. Muligens føler han og at han ved hjelp av fristilen får tatt et intimt farvel 

med broren. Herbie tar ikke bare et ”oppgjør” med broren og mannen som drepte broren i 

fristilen, men også med ”gangster-rollen” (rollen som småkriminell). I fristilen så vil han også 

først hevne seg på gjerningsmannen, men kommer etter hvert frem til at dette ikke er noen 

god idé. I en fristil kan det se ut som om man roer ned det sedvanlige tempoet, der man skal 

gjøre noe konstruktivt store deler av tiden. Her har man fokus på å la underbevisstheten få 

rom, det er nesten som om man roer seg ned såpass at man av og til til og med kan høre hva 

sjelen har å si og å høre hvordan den har det.  
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I fristilen sier han: ”That’s the way it goes. I never knew that you were going before me. I 

always feel that you were too young to die. But that’s the way we go,” “I would make you 

comfortable when I tell you that you’re gonna face God a high,” og til slutt, “With the 

almighty God, the Alfa and the Omega, who knows our beginning and the end. I love you 

all.” Her snakker han om Gud, den kristne guden slik han opplever den, og for meg kan det 

virke som han føler at han her kommer i kontakt med en spirituell side ved seg selv. Og jeg 

får inntrykk av at Herbie flere ganger er i kontakt med noe dypt i seg selv under fristil-

sesjonen, og at han får bearbeidet mye under seansen. For eksempel når han sier: “Chill out, 

chill out, chill out, chill out. Chill out.” Da hører det ut som om han roer seg ned, og jeg tror 

det er nettopp når vi roer oss ned at sjelen får rom til å “snakke” eller gi uttrykk for hvordan 

den har det. 

På  et tidspunkt ganske langt ute i fristilen trekker han en stor ”lettelsespust, og sier: 

”Allright.. That’s enough…For today. Ikke sant?” Han føler seg ferdig, men vi svarer ham 

ikke, og da roper han (etter å ha tygd litt tyggis og ledd): “Yeah hah..!! Yeah. Run out to this, 

so that I can send it out to the spirit of my brother.” Her vil han sende fristilen til sin brors 

ånd, og det er for meg spirituelt. Kanskje føler han til og med at han under fristilen er i 

kontakt med sin brors ånd, og at han ved hjelp av fristilen får tatt et intimt farvel med ham. 

 

6.6 OPPSUMMERING  

Det er ofte lett å finne en kristen moral i Herbies låter, som kan handle om alt fra utroskap til 

at han elsker og hyller sin mor. I sangen ”Believe in the lord Almighty God” synger han at 

Gud aldri har gitt ham opp eller skuffet ham, og derfor hyller han Guds navn. I sangen bruker 

han også mange virkningsfulle bilder. 

I Herbies fristil begynte han rolig, men klarte etter hvert å hausse seg opp ved å snakke om 

mannen som hadde skutt broren hans, og om sin egen dype kjærlighet til lillebroren. I løpet av 

cirka ti minutter fikk han grått ropt, snakket rolig, nesten hvisket og pustet mye. Det var mye 

dynamikk i fristilen, som også inneholdt stillhet og klassisk rolig bakgrunnsmusikk. Skulle 

han hevne seg på mannen som drepte broren? Til slutt konkluderte han med at ”nei, det skulle 

han ikke,” og at han tilga gjerningsmannen. Dette var sterkt å oppleve for oss to som var 

tilskuere. 
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7.0 KONKLUSJON 

7.1 ROLLER 

I de fem fristilene ser vi at de som fristiler tar mange forskjellige roller. Mos Def velger seg 

en rolle som gledesspreder, en som vil spre god stemning og lage fest. KRS-1 opptrer ofte i 

fristilen som en slags forkynner, en autoritær figur, en lærer. Smart 9000 og Nils m/Skils 

syntes temaet liv og død var et så vanskelig tema å fristile om, at de  var ganske motvillige til 

å fristile. Dette merkes, i det de begge begynner litt nølende, og Nils bringer til og med den 

negative holdningen inn i fristilen, når han sier i en litt sur mine: ”Hvorfor en fristil på liv og 

død?” De to inntar en slags negativ rolle. Herbie derimot, gir seg selv en utfordring som han 

griper, han tar først rollen som intiativtaker. Senere tar han mange roller, for eksempel rollen 

som ansvarsfull storebror, hevner og lærer. Som storebror er han lei seg for at han ikke fikk 

vært der for lillebroren, for å gi broren den støtten og veiledningen som han trengte.       

Herbie unnskylder seg også for det urette (engelsk: unrightous) ”gangsterlivet” han tidligere 

levde,  og for at det var lett for lillebroren og søsknene å kopiere dette levesettet. Herbie lurer 

på om han kan gjøre noe for broren nå i ettertid, som for eksempel å drepe mannen som drepte 

broren. Han sier også: ”I dont know whether I would be there nor your last breath that I can 

wipe away your tears. I would make you comfortable when I tell you that you’re gonna face 

God (a) high,” og her tar han på seg rollen som en omsorgsfull trøster. Han sier: “But I wasn’t 

there I’m sorry brother. May your soul rest in peace.” Kanskje tenker han at det er for sent å 

gjøre noe nå, men det virker for meg som om han blir inspirert gjennom brorens død, til å ta 

på seg rollen som et forbilde. Et forbilde for alle mennesker på jorden, men spesielt de som 

lever fattige, og kanskje også ”urette” liv, i ghettoen. Han vil at de skal komme sammen, og 

skape en bedre framtid for dem selv og for andre.  

 

7.2 SELVFORSTÅELSE, SPIRITUALITET OG GUDSBILDE  

Både KRS-1 og Herbie forstår deler av, eller hele, livet sitt i lys av Gud. Riktignok høres det 

ut som om de har et ganske forskjellig syn på Gud, men en kan også finne noen likheter i 

deres gudsbilder. KRS-1 rapper i fristilen, slik jeg forstår det, om at det er viktig å leve et ekte 

liv, og å bli kjent med hva og hvem Gud virkelig er. Han sier at vi må begynne å føle i eller 

føle ut fra Gud, og ikke bare tro på Gud. Altså å ta vårt forhold til Gud til et nytt nivå.  
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Han sier også at meningen med Gud er å skape seg selv, og at når vi tenker på Jesus, skal vi 

tenke på oss selv. Dette kan tyde på at Gud er i oss eller at Gud er en del av oss.                      

Han presenterer med alt dette, slik jeg ser det, en mer personlig form for religion, og et mer 

personlig gudsbilde,  enn det kristendommen ofte gir inntrykk av å gjøre. I intervjuet sier 

Herbie at han streber etter å bli kjent med Gud, han tillegger Gud mange gode kvaliteter, og 

sier at Gud alltid er der med ham. Dette kan vi se i fristilen, der Herbie sier: ”Oh, God, take 

away this pain I feel,” og det kan se ut som om han tar det for gitt at Gud er der med ham 

samt at Gud har kreftene til å helbrede ham der og da. I fristilen sier han også: ”But I know 

some day one day I am gonna meet you. In the life after death. Cause we got hope in God, 

you know, wer’e living life in Christ,” og her viser han at han har håp i Kristus, og at troen på 

Gud og Kristus er en viktig og trygg bærebjelke i livet hans. Herbie bruker mye tid på å hylle 

Gud, for eksempel i fristilen når han sier: ”May you take down through all the seed goes to 

Christ” og “It’s only you who can heal my heart, Lord.”  

Herbie ser nesten alt i lys av Gud, som han i intervjuet kaller skaper, universell, allmektig og 

kjærlighet. Helt til slutt i fristilen rapper han: “With the almighty God, the Alfa and the 

omega, who knows our beginning and the end. I love u all,” og viser med dette hvor høyt han 

setter, og hvor stor tiltro han har til, Gud. I tillegg sier Herbie i fristilen at ”vi lever livet i 

Kristus,” og KRS-1 rapper at det er viktig å føle ut fra Gud. Slik jeg ser det, bor KRS-1 ”sin” 

Gud i oss, mens Herbie mener at vi bør leve livet i Gud og Kristus. For meg ser det ut som om 

Herbie Skarbie ser på Gud som en veldig kraft som eksisterer uavhengig av mennesket, mens 

KRS-1 ser på Gud som noe som er lagret inni mennesket, og som vi må lære oss å føle og 

jobbe for å bli kjent med. Allikevel er begge opptatt av at det er viktig å bli kjent med Gud, og 

at en først da kan få et godt og autentisk liv. 

KRS-1 opererer med en appelerende spiritualitet, for eksempel når han sier: “All that shit is a 

part of your being. But you gotta change how you’re seeing.” Han vil ha folk til å forandre på 

sin levemåte, og bruker derfor retorikk. Han sier først at ”we lost the birthright,” altså putter 

han seg selv i samme rolle som lytteren. Etterpå vil han at lytteren skal ta vekk skitten, eller 

mye av de dårlige åndelige kvalitetene, som vedkommende besitter. Og hvem vil vel ikke 

frigjøre seg fra det som ikke er bra? Nils, derimot, er mye mindre insisterende enn KRS-1, i 

det han ikke en gang virker veldig engasjert. Allikevel vet jeg at liv og død egentlig er et tema 

som engasjerer ham, som han har rappet om og filosofert mye over. 
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I Herbie Skarbie sin fristil så ser jeg mange former for spiritualitet komme til uttrykk. For 

eksempel en slags rastafariansk eller buddhistisk enhets-spiritualitet, en trøster-spiritualitet, 

en hvilende spiritualitet og en sår spiritualitet. Skarbie sier i fristilen: “Stop fighting and get 

one together.” Her ser det ut som om han kommer i kontakt med en spiritualitet som kan 

minne om rastafari-tankegang, der en sverger til å leve sammen i ”one love.” Men tankene går 

også til nyreligiøsitet og buddhisme, der egoet ofte må vike for en tro på at ”alle er en” og at 

alt og alle henger sammen med hverandre.                                                                                      

Herbie sier også: ”Just have a wonderful rest and, rest in God.” Her får jeg assosiasjoner til at 

han tar på seg en slags preste-rolle, men også at han er i kontakt med en trøstende spirituell, 

eller dyp, side ved seg selv. At han trøster broren ved hjelp av å være i kontakt med dype 

følelser i seg selv. Senere sier han rolig: ”I forgive you and I forgive you with all my heart. 

Now I pray for my brother that you raised up in peace,” og her virker det som om han 

kommer i kontakt med en hvilende form for spiritualitet. Han kommer også flere ganger i 

kontakt med dyp smerte, kanskje har smerten noe å gjøre med sorgen som det er vanlig å 

oppleve ved tap av en person som står en nær. Setningen som blir gjentatt flere ganger i løpet 

av fristilen er sår og rolig, han sier kort: ”It’s the pain I feel,” for så å ta en god pause før han 

sier noe annet. Som en spirituell konklusjon på en passasje, for å skille delene i fristilen fra 

hverandre og føle på smerten som ikke har blitt borte. 

 

7.3 TERAPI  

KRS-1 ytrer et ønske om forandring i løpet av fristilen, om forandring for seg selv og for 

andre, uttrykt ved ”vi.” Han rapper om at meningen med Gud er å skape seg selv, og at det de, 

altså han og publikum, mistet i slaveriet, blant annet var dygden modighet. Så rapper KRS-1 

om at all skitten er en del av din eksistens, og at du må begynne å føle ut fra Gud, istedenfor å 

tro på Gud. Her ser jeg det som om han vil gjennomgå, eller har gjennomgått, selvterapi, og at 

han vil at også andre skal gjøre det. Alt dette for å komme mer i kontakt med den sanne 

spirituelle siden ved seg selv, den guddommelige siden, som kanskje også er synonym med 

Gud. Herbie fremmer, slik jeg ser det, også et eksplisitt ønske om at han vil ha terapi, og at 

alle andre også bør få det. Og ikke hvilken som helst form for terapi, men en positiv 

livsforandring, gjennom å bli godt kjent med Gud og å involvere Gud i alle aspekter av livet.                                        
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Han mener at hvis en tror på Gud, som er den ene mektige som har alt, vil ens bekymringer og 

uheldige tankemønstre (engelsk: your weak mentality) forsvinne. Dette har han selv erfart 

gjennom sitt eget liv, hvor han gikk fra å ha uheldige tankemønstre, til å få suksess i livet 

gjennom å bli kjent med Gud. Herbie sier at ”gangsterne” i ghettoen må forandre seg, og få 

seg positive og fremgangsrike liv. Han sier også flere ganger at det bare er Gud og Jesus som 

kan helbrede sårene og smerten hans, så han kaller på dem for å få helbredelse og terapi.                                                                                            

I fristilen rapper Herbie også: ”But I always keep on throwing on and a going on. Cause we 

gotta keep on plausing on. No matter. How many niggas keeping on falling by every day and 

every night. Falling by h.i.v. and some are just. Falling by the gunshots. And now I see my 

brother dying over sword that’s really dangerous to me.. Now I tell it to all my niggas in the.. 

Ghetto.” Her rapper han om sykdom og død, altså hiv og drap, i ghettoen. Det kan ikke være 

helsemessig fordelaktig å leve i et miljø der du er konstant utsatt for å bli alvorlig syk eller å 

bli myrdet, og dette er et miljø som Herbie har klart å bryte ut av. Jeg tror han har brukt sine 

kreative sider når det gjelder musikk, dans  og billedkunst, til å klare å skape seg et annet liv 

enn ghettolivet han levde, som blant annet var mye preget av dop og alkohol. I fristilen kan 

det dessuten virke som om han tar et siste oppgjør med gangsterlivet i ghettoen, og det kan 

karakteriseres som helsehjelp, i og med at han tar avstand fra et fysisk og psykisk destruktivt 

liv. 

Fristilen fungerer, slik jeg ser det, som terapi for Herbie Skarbie, i det at han får følt på og 

jobbet med følelsene sine, slik at han etter fristilen er mer i balanse og harmoni enn da han 

kom, og har det bedre med seg selv. I fristilen gjentar Herbie flere ganger ”It’s the pain I 

feel,” og ber om at Gud og Jesus skal hele sårene hans. Han gikk fra å være stille og rolig da 

han først kom inn i studio, til å snakke om, gråte over og be om hjelp med å takle smerten. 

Slik virker det som om han fikk mer og mer kontakt med hvilke følelser han følte i takt med at 

fristilen skred frem. Han får også kontakt med den sterke følelsen av kjærlighet for broren, og 

med savnet av broren. ”I even, my brother, I loved you. With all my heart and with all my 

spirit,” sier Herbie i fristilen. Han kommer også i kontakt med følelsen av å være rasende, 

nesten ute av kontroll, når han rapper om at han vil ta livet av mannen som drepte broren.                                                           

I løpet av seansen får han jobbet med og bearbeidet vanskelige og ”tunge” følelser, gjennom 

blant annet gråt, hvisking, sukking, roping, pusting, rapping, flyt, stillhet, dynamikk, snakking 

og sang. Han starter opp med en innledning, hvor han forklarer hva han vil gjøre, nemlig å ta 

kontakt med brorens ånd.  
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Gjennom fristilen tar han også kontakt med moren, faren, søsknene og mannen som drepte 

broren. Han tar opp temaer som det vanskelige livet i ghettoen, at han ikke vil være en 

kriminell (”gangster”) lenger, kjærlighet og savnet av broren. Og Herbie kommer med en 

verdig avslutning, i det han dedikerer fristilen til sine fedre i himmelen, til den allmektige 

guden som han tror på, og sier: ”Jeg elsker dere alle.” 

Rapper artistene om noe eller rapper de noe? Mos Def  og Nils rapper om mye, blant annet 

rapper Mos Def om at de andre høres uferdige ut, sammenlignet med ham, og Nils rapper om 

livet etter døden. Herbie rapper også om forskjellige tema, blant annet hvor uverdig livet i 

ghettoen kan være, om brorens latter og om at livet til broren nå er borte (engelsk: gone).   

Men i noen sekvenser virker det som om Herbie Skarbie selv er det han rapper, for eksempel i 

den delen hvor ”vannet,” eller ordene, ”flyter” ut av ham. 

Sometimes it feel like life is just flowing out of you . Just it swims out water                  

and now you can’t even think about what is going and not  in your mind.                  

You can’t relax cause every now when you close your eyes it’s all what you’re 

thinking is coming back into you again. You feel you’re loosing your breath             

and you can’t breathe but you get a keep on pressing on them..  

Her virker det som ”livet kommer naturlig” når Herbie fristiler, han er spontan, kreativ, 

poetisk og en kan kanskje si at han ”bærer ånden.”
60

 Ordene ”flyter” ordentlig, og lytteren kan 

få inntrykk av at Herbie føler livet flyte ut av ham. Her er han i harmoni med bakgrunnen, 

lydene og rytmen, der man hører heftige bølgeskvulp og en sekkepipe som begynner å spille 

”oppløftende,” som en slags hyllest til livet. Herbie sier at noen ganger klarer man ikke å 

slappe av, fordi hvis man lukker øynene, så kommer alt det (triste) man tenkte på tilbake. Man 

føler at man mister pusten, men man fortsetter å ”presse på dem” uansett. Og Gud tilgir de 

som gjør noe galt mot oss, så Herbie tilgir gjerningsmannen med hele sitt hjerte. Dette 

samsvarer med inntrykket jeg har fått av Herbie gjennom intervju og fristil, av at han  

inspirerer seg selv, og prøver å inspirere andre, til å gjøre det han ser på som godt, altså å spre 

kjærlighet, glede, livskvalitet og lykke.   

 

                                                           
60 Jevnfør tidligere nevnt sitat fra Medusa filmen Freestyle: The art of rhyme 
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I den foregående passasjen, der det høres ut som om ordene flyter ut av ham, kan det se ut 

som om Herbie går ”i ett” med dønningene som han hører i bakgrunnen, og med sekkepipen 

som, med sin lange, klare og sterke tone, legger an stemningen. En stemning som passer for å 

ransake seg selv, og det er det Herbie gjør. På bare et par linjer, har han sagt det han ga 

uttrykk for da han kom inn i studio, og det han gir uttrykk for i store deler av fristilen.            

At det er vanskelig å slappe av, for da kommer de triste, såre, ”ukorrekte” og frustrerte 

tankene tilbake. Ved å slappe av, så får kanskje kroppen ro til å la noe av underbevisstheten 

komme opp til overflaten, for eksempel de ”mørke,” sinte og såre tankene som en har 

fortrengt. Og muligens er det derfor Herbie roper mye i fristilen, fordi han har noe som det er 

bedre for ham å komme ut med, enn å la ligge i bevisstheten.  

I psykodrama er det vanlig å kommunisere med personer som ikke er tilstede fysisk i 

rommet.
61

 Da later klienten som om hun eller han er den andre personen, og slik kan man 

prøve å løse opp i mange temaer, spenninger, konflikter og liknende. Ved å spille både en 

selv, og etterpå de som en kommuniserer med. I fristilen jobbet Herbie blant annet med 

hvordan han skulle forholde seg til de forskjellige mottakerne, ved å ta kontakt med dem og 

”være” dem eller spille dem, slik at han kunne føle seg lettere etterpå. Dette kan 

sammenliknes med, og representere et verdig alternativ til, psykodrama (og kanskje også 

andre former for terapi). I fristilen så ser det ut som om Herbie konverserer med flere, og de 

eneste av dem som er i rommet, er jeg og kameraten hans. Herbie samtaler med mannen som 

drepte broren, med broren, med foreldrene, med oss og med Gud. Han er veldig personlig i 

måten han gjør det på, og noen ganger bruker han betegnelsen vi, det vil si at han snakker for 

seg selv og den han samtaler med på samme tid. Kanskje benytter Herbie seg av denne typen 

kommunikasjon, fordi det er vanskelig for ham å ta kontakt med dem det dreier seg om ansikt 

til ansikt. Broren, faren og moren er død, og mannen som drepte broren befinner seg langt 

borte fra Herbie, i Uganda. Det virker som om Herbie Skarbie får løst opp i disse 

problematiske relasjonene, ved å snakke direkte til dem det gjelder, selv om de ikke fysisk er 

til stede. I løpet av fristilen har Herbie forsøkt å ta kontakt, og kanskje også fått kontakt, med 

foreldrene, mannen som drepte broren, søsknene, oss to andre i studio, Gud, Jesus, afrikanere 

og folk i verden generelt.  

 

                                                           
61 http://www.psykodrama.no/sider/hva.htm 
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I denne oppgaven har jeg prøvd å klargjøre begrepene spiritualitet, hiphop, terapi og 

psykodrama, for så å se på om fristil rap kan fungere som åndelig terapi. Motivasjonen min er 

at det å fristilrappe hjelper meg i hverdagen, og jeg vil inspirere andre til å prøve det ut.                                

Dessuten kjenner jeg godt til psykodrama, en terapiform som, i likhet med fristil-rap, bygger 

på å slippe seg løs og improvisere. Begge gir en et nyttig verktøy for å jobbe med og realisere 

seg selv eller sitt potensial, og jeg ville trekke inn tanker fra psykodrama og sammenlikne 

dem med elementer innenfor fristil rap. 

Kan fristil rap fungere som åndelig terapi?  

Etter å ha jobbet med de fem fristilene, og da særlig Herbie sin, er svaret ”ja.”                                     

I oppgaven har jeg latt leseren ta del i Herbies forløsning, hvordan han fikk lettet hjertet sitt 

under fristilsesjonen i etterkant av lillebrorens død. Jeg har analysert Herbies fristil i lys av 

begrepene roller, selvforståelse, spiritualitet, gudsbilde og terapi, og slik latt leseren får ta del 

i hvordan Herbie bearbeider sorg og frustrasjon gjennom å fristile.  

Det har vært utfordrende og spennende å skrive en oppgave om et tema det ikke har vært 

skrevet så mye om fra før, og det har vært både et vanskelig og artig tema å skrive om.         

Jeg tror at oppgaven kan være nyttig. Blant annet som inspirasjon til en oppvoksende 

generasjon, som kanskje har vanskelig for å få et stødig og selvstendig fotfeste innenfor en 

verden i kontinuerlig og rask forandring. 
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