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ForordForordForordForord    

Genreteori, musikkritik, hiphop og forholdet mellem musik og sprog (musikdiskurs) er 
nogle af de interesser, som for mit vedkommende samles med denne afhandling. Ældst 
er interessen for musik og sprog, som har præget store dele af min uddannelse – vakt på 
et sidefag i filosofi i 1997 og udviklet gennem opgaver og ikke mindst mit speciale Mu-

sikalsk betydning – i dagbladenes popanmeldelser (2002) på Afdeling for Musikviden-
skab. Udviklingen har hovedsagelig bestået i en stigende opmærksomhed på de måder, 
vi faktisk taler om forskellig musik i bestemte sammenhænge, samt på genrebegrebers 
centrale placering i vores musikalske ordforråd. Med afsæt i avisernes journalistiske 
musikkritik, foranledigede mit speciale således en opfattelse af faktiske skriverier om 
musik som en vej til at bedrive genreteori. Den vej har foreløbig ført til denne afhand-
ling, som ikke alene handler om populærmusikalske genrer, men i særdeleshed om hip-
hop. Her var i udgangspunktet tale om en velegnet case, som imidlertid viste sig at føre 
ind i fascinerende og for mit vedkommende relativt ukendte områder af dagens popu-
lærmusikkultur. Alene den tur har været det hele værd. 

Jeg vil gerne sige tak til det daværende Statens Humanistiske Forskningsråd for midler 
til gennemførelse af projektet. Dernæst tak til den række af musikkritikere, som velvil-
ligt har medvirket til interviews i forbindelse med projektet. Også tak til Afdeling for 
Musikvidenskab ved Institut for Æstetiske Fag, Aarhus Universitet, hvor jeg har følt 
mig hjemme som en ligeværdig del af forskerkollegium og lærerstab. Tak ligeledes til 
alle deltagere i forskningsprojektet Dansk rockkultur fra 1950’erne til 1980’erne og 
særlig til projektets leder, min sidevejleder, Morten Michelsen, for støtte og spændende 
diskussioner. En stor tak skal lyde til min hovedvejleder, Steen Kaargaard Nielsen, for 
inspiration og opbakning gennem mange år. Sidst men ikke mindst den største tak til 
min familie og mest af alle til Ditte, Kristian og Marie – fordi I tog turen med og holdt 
ud undervejs. 

 

Mads Krogh 

Århus, juni 2006 
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1.1.1.1. IndledningIndledningIndledningIndledning    

 

Black Eyed Peas laver hiphop. Det siger de selv i Urban, eller var det i MetroXpress? Never-
mind, det var i hvert fald noget med, at hvis man selv synes det musik man laver er hiphop, så 
er det hiphop. […] Fair nok, vi kalder det hiphop og retfærdiggør det med en anmeldelse. Her-
efter er fløjlshandskerne kastet. [fremhævelse i original] (Andersen 28.08.2005)  

[In] the world of popular music, ideological and social discourses are invariably put together 
generically. It is genre rules which determine how musical forms are taken to convey meaning 
and value, which determine the aptness of different forms of judgement, which determine the 
competence of different people to make assessments. (Frith 1996: 95) 

 

Hiphop er, hvad man gør det til – eller er det? I hvert fald hersker der sjældent enighed 
om begrebets præcise betydning. Ikke engang blandt musikpressens skribenter; kritiker-
ne – en gruppe, som lever af at rubricere og beskrive bud på den gode, dårlige, rigtige 
eller forkerte musik inden for forskellige genrer.  

Særlig påfaldende er kritikkens uenighed, taget i betragtning hvordan genrer præger en 
lang række forhold i dagens populærmusikkultur: Vi møder dem som organiserende 
eller regulerende momenter i pladeforretninger, radio, tv, musikbiblioteker, på Internet-
tet og ikke mindst i musikpressens skriverier. I de talrige sammenhænge, hvor musik 
rubriceres, og hvor vi som forbrugere, lyttere, læsere osv. har behov for at kunne orien-
tere os i et stadig voksende musikudbud. Endvidere taler vi om og i en vis forstand i 
musikalske genrer, når fx en koncert eller en pladeudgivelse diskuteres. Her ligger gen-
rernes ’regulering’ ofte i en forståelses- og værdimæssig distinktion – hvorfor ’fløjls-
handskerne’ under tiden kastes, når andres brug af bestemte genreprædikater strider for 
meget mod ens egen. 

Det er således heller ikke alene kritikere, men også musikere, pr-folk, fans etc., som i 
konkrete situationer giver deres bud på, hvad fx hiphop er. Bud, der aflejres som mere 
eller mindre konventionelle opfattelser og værdier i den tale og ageren omkring musik, 
vi kan samle under betegnelsen musikdiskurs. Og for så vidt regulerer genrebegreberne 
heller ikke alene musikkulturen, de reguleres samtidig i og med vores musikkulturelle 
gøren og laden. Eller sagt med andre ord: de konstituerer, samtidig med at de konstitue-

res i forskellige musikkulturelle praksis. 

1.11.11.11.1 Emne, problemformuleringEmne, problemformuleringEmne, problemformuleringEmne, problemformulering, antagelser, antagelser, antagelser, antagelser og  og  og  og analytisk analytisk analytisk analytisk tttteeeesssseeee    

Emnet for denne afhandling er populærmusikalske genrer og i særdeleshed deres konsti-
tuering i populærmusikkulturen. Da det er en grundlæggende antagelse i relation til det-
te emne, at genrer konstitueres pragmatisk, dvs. i bestemte, konkrete sociale og kulturel-
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le praksissammenhænge, undersøges en specifik case, nemlig konstitueringen af begre-
bet hiphop i den journalistiske populærmusikkritik i skrevne medier i Danmark, og en 
mere specifik problemformulering lyder således: Hvordan konstitueres begrebet hiphop 
som genre i dansk populærmusikkritik, og hvordan kan denne konstituering undersøges 
og teoretiseres i relation til kritikken som social og kulturel praksissammenhæng? 

Med den grundlæggende pragmatiske antagelse – den pragmatisme – som underligger 
denne problemformulering, placeres afhandlingen i forlængelse af en fremtrædende 
udvikling i nyere populærmusikalsk genreteori, hvor genrer i stigende grad beskrives 
som produkter af og interventioner i den kontekst, i hvilken de anvendes. Denne tilgang 
til genrestudiet har i en vis udstrækning afløst en mere traditionel og almindelig ud-
bredt, hvor genrer beskrives typologisk, dvs. ved opregning af en kortere eller længere 
række af karakteristika uden tanke for, hvordan forbindelsen mellem disse er etableret. 
Idet pragmatismen ofte fungerer som et metaniveau på den typologiske tilgang, under-
streges det imidlertid i denne afhandling, at typologier er et nødvendigt islæt i genrestu-
diet – for beskrivelsen af ’hvad’ bestemte genrer betyder, som forudsætning for og/eller 
generalisering af den pragmatiske beskrivelse af ’hvordan’ denne betydning etableres. 
For så vidt betragtes typologi og pragmatisme ikke alene som forskellige genreteoreti-
ske abstraktionsniveauer, men som kompletterende optikker i en given beskrivelse. Og i 
forlængelse af problemformuleringen ovenfor bliver det således centralt for projektet at 
vise, hvordan genrer konstitueres (pragmatisk), samtidig med at de virker konstitueren-
de (ud fra den til enhver tid etablerede typologi), og dvs. hvordan populærmusikkritik-
ken virker konstituerende for begrebet hiphop, samtidig med at den praksis, i hvilken 
denne konstituering finder sted, i en vis udstrækning bestemmes af hidtidige forståelser 
af selv samme begreb. 

Med afhandlingens pragmatiske grundopfattelse følger endvidere den antagelse, at gen-
rer ultimativt må beskrives som begreber, som godt nok indgår i ikke-sproglige sociale 
og kulturelle praksissammenhænge, men hvis betydning ikke desto mindre for en stor 
dels vedkommende ligger i netop en begrebsliggørelse af disse sammenhænge i musik-
kulturen. Det er med andre ord i og med brugen af bestemte begreber – givne genrepræ-
dikater og forskellige ord og vendinger i relation til disse – at genrer konstituerer og 
konstitueres som socialt og musikkulturelt fænomen. Således udelukkes det ikke, at 
genrers betydning kan række ud over det rent begrebslige, men at tale om eller forestille 
sig genrer uden at implicere et begrebsligt niveau er omvendt umuligt. Af samme grund 
henfører afhandlingen, med mindre andet angives, til genrer som netop begreber (i 
modsætning til fx grupper af værker eller bestemte essentielle materielle, musikalske 
eller sociale træk ved forskellige former for musikkultur), og af samme grund gennem-
føres som case for afhandlingens teoretiske arbejde et studie af et specifikt genreprædi-
kat i en sammenhæng, hvor den sproglige (eller diskursive) formidling af musik er gan-
ske åbenbar – nemlig analysen af konstitueringen af begrebet hiphop i dansk populær-
musikkritik. 
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Ved kritik forstår afhandlingen argumenterende og fortolkende tekster, mens den jour-
nalistiske populærmusikkritik indskrænkes til skrevne medier – dvs. aviser, musikblade 
og -magasiner, fanzines og internetbaserede tidsskrifter (netzines), i hvilke kritikken 
hovedsagelig findes i anmeldelser, klummer, interviews og featureartikler. Afhandlin-
gen anvender termen populærmusikkritik som analytisk samlebegreb for kritikken af 
forskellige populærmusikalske genrer, af hvilke undersøgelsen af kritikken af hiphop 
udgør afhandlingens analytiske hovedanliggende.  

At jeg betragter begrebet hiphop som eksempel på et populærmusikalsk genreprædikat 
beror – i forlængelse af den pragmatiske grundopfattelse – på den antagelse, at begrebet 
anvendes som sådan i bestemte sociale og kulturelle praksissammenhænge, idet konkre-
te musikudgivelser og artister rubriceres som hiphop i fx populærmusikkritikken.1 Man 
kunne med reference til den gruppe af generiske begreber i vores musikalske ordforråd, 
hvor genre udgør blot ét blandt flere, hævde, at hiphop var en stil, en musikalsk form, 
type eller lignende. Jeg differentierer ikke inden for denne gruppe, men koncentrerer 
mig om genrebegrebet og mere specifikt om begrebet hiphop ud fra den overbevisning, 
at hiphop i reglen betragtes som en genre velvidende, at hiphop kan betragtes som fx en 
stil.2 

Valget af netop hiphop som case for afhandlingens undersøgelse beror på den antagelse, 
at her er tale om en ganske udbredt og for så vidt betydende genre i dagens populærmu-
sikkultur – en genre som er kommet til at fylde stadig mere i kritikkens spalter, hvor den 
kan ses i forhold (og i visse henseender i modsætning) til bl.a. rock, idet hiphoppen her-
ved udfordrer noget af den rockkritiske tradition,som har tegnet dansk populærmusik-
kritik (jf. Lindberg et al. 2000). 

Som teoretisk og metodisk grundlag for undersøgelsen af populærmusikkritikkens kon-
stituering af begrebet hiphop introducerer afhandlingen en kombination af diskursanaly-
tiske tilgange – i særdeleshed de franske teoretikere Ernesto Laclau og Chantal Mouffes 
diskursteori samt den engelske lingvist Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse – 

                                                
1 Jeg vender tilbage til en indkredsning af populærmusikkritikken i afs. 4.1. Institutionelt karakteriseres 
denne imidlertid ved, at en række genrer som fx rock, pop, R’n’B, elektronisk dansemusik og hiphop 
dækkes af samme kritiker eller af samme gruppe af kritikere på en redaktion – i reglen adskildt fra kritik-
ken af fx klassisk musik, verdensmusik og jazz. En egentlig definition af populærmusikalske genrer eller 
af populærmusikkritikken gives ikke her, idet afhandlingen imidlertid tilstræber en øget forståelse af disse 
emner – ikke mindst ved det planlagte casestudie. 
2 Jf. fx Bjurström (1997). Omtalen af genre som et blandt flere generiske begreber er hentet hos Holt 
(2003). Jeg vender tilbage til forholdet mellem genre og stil samt andre distinktioner i gruppen af generi-
ske begreber, for så vidt de spiller en rolle i mit materiale men uden at foretage nogen overordnet beskri-
velse eller teoretisering af gruppen som helhed – det ville sprænge rammerne for nærværende projekt. Jeg 
mener dog, at den forståelse af begrebet hiphop og mere generelt af genrebegrebers diskursive konstitue-
ring, som måtte resultere af denne undersøgelse, vil kunne appliceres på konstitueringen af andre generi-
ske begreber som fx stil eller mere specifikt pop, rock, techno etc. 
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mens den sociokulturelle kontekstualisering af kritikkens diskursive praksis foretages 
med anvendelse af den franske kultursociolog Pierre Bourdieus feltanalyse. Disse teore-
tiske kilder deler i en generel beskrivelse af den sociale verden den pragmatiske grund-
opfattelse, som jeg advokerer for i relation til forståelsen af genrers konstituering i po-
pulærmusikkritikken. De giver med andre ord en teoretisk og metodisk ramme for, 
hvordan genrer kan beskrives som konstituerende for og konstituerede i kritikkens di-
skursive praksis – en ramme, der kan beskrives som socialkonstruktivistisk og post-
strukturalistisk. 

Det er endvidere i relation til afhandlingens undersøgelse og på baggrund af nævnte 
teorier en grundlæggende antagelse, at begrebet hiphop konstitueres som et organise-
rende moment (et nodalpunkt) i en gradvis etableret diskurs om hiphop i kritikken. 
Denne diskurs oparbejdes og udvikles i kritikkens diskursive praksis over de godt 20 år, 
hiphop har været dækket i danske medier, og afhandlingen vil med afsæt i et rids af hip-
hopkritikkens udvikling (historisk og som felt) og ud fra en diskursanalytisk tese søge at 
afdække denne udvikling gennem tre tematiske læsninger. Den tese, som organiserer 
disse læsninger, forstår udviklingen af hiphopkritikkens diskurs og hermed konstitue-
ringen af begrebet hiphop som præget af tre overordnede processer: 

1) En kontinuerlig introduktion af ord og vendinger til beskrivelse af ny musik og mu-
sikkultur – fra en basal introduktion af prædikatet hiphop samt relaterede begreber 
som fx rap, scratch og breakdance i den etablerede jazz- og rockkritik til en gradvis 
udvidelse af en mere og mere etableret diskurs om hiphop, i det som med tiden kan 
kaldes dansk hiphopkritik. 

2) En stadig forhandling af værdien og i videre forstand forståelsen af begrebet hiphop 
samt relaterede begreber i den gradvist etablerede diskurs om hiphop i kritikken. I 
analysen af denne forhandling beskrives en række tematikker, som forekommer sær-
lig fremtrædende i forskellige skribenters specifikation og afgrænsning af den gode, 
dårlige eller mere eller mindre rigtige hiphop. 

3) En naturalisering af begrebet hiphop, dvs. en bevægelse i den gradvist etablerede 
diskurs – fra en forståelse af genren som en ny og eksotisk modedille og et virke-
middel i kendte genrer som rock og jazz til en forståelse af hiphop som en selvfølge-
lig side af populærmusikkulturen og af begrebet som samlebetegnelse (eller ’meta-
genre’) for et stigende antal ’undergenrer’. 

Mens denne strukturering som antydet baseres på basale principper for beskrivelsen af 
diskursiv praksis, er her samtidig tale om en struktur afledt af kritikkens udvikling hi-
storisk og som felt. Herved imødekommes projektets målsætning om at se konstituerin-
gen af begrebet hiphop i relation til kritikken som social og kulturel praksissammen-
hæng, idet det er min opfattelse, at genrebegrebets konstituering i og med kritikkens 
diskursive praksis sker i et samspil mellem en række aktører, som har forskellige inte-
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resser i kritikken. Særlig betydende er i den henseende (og i relation til alle processer) 
en skelnen mellem, hvad man kan kalde kritikkens insidere og outsidere, dvs. skribenter 
med et mere eller mindre personlig engageret forhold til genren. 

Samtidig er den analytiske adskillelse af de tre processer imidlertid en abstraktion, for 
så vidt som her er tale om integrerede sider af samme diskursive praksis. Den analytiske 
adskillelse sker i den henseende som forudsætning for en mere nuanceret forståelse af 
hiphopbegrebets konstituering. 

1.21.21.21.2 Indkredsning af Indkredsning af Indkredsning af Indkredsning af emnet som emnet som emnet som emnet som forskningsforskningsforskningsforskningsfeltfeltfeltfelt    

Afhandlingen betragter, som det er fremgået, genrer som begreber, hvis rolle og betyd-
ning betinges af den måde de artikuleres i bestemte sociale og kulturelle praksissam-
menhænge i musikkulturen.  

Som eksempel på en sådan praksissammenhæng udgør den journalistiske populærmu-
sikkritik et oplagt valg, idet der er tale om en central institution i musikkulturen – cen-
tralt placeret i det musikkulturelle kredsløb, som formidlende instans i forholdet mellem 
musikere, industri, fans, lyttere eller købere. Ikke mindst spiller kritikken i dette forhold 
en central rolle i relation til netop den sproglige formulering omkring musik, som jeg 
betragter som værende særlig central i relation til en pragmatisk forståelse af populær-
musikalske genrer. 

Kritikkens centrale placering i populærmusikkulturen er dokumenteret internationalt i 
en række videnskabelige studier – jf. fx Jones (1992) og (red.) (2002), Toynbee (1993), 
Regev (1994), Shuker (1994/2001), Lilliestam (2003), Kaijser (2005) og i særdeleshed 
Lindberg et al. (2000), hvis rapport om angloamerikansk og nordisk rockkritik udgør 
det indtil videre mest substantielle bud på en beskrivelse af populærmusikkritikken med 
primært fokus på musikblade og -magasiner.3 Også den danske populærmusikkritik er 
beskrevet, om end i mindre omfang og igen med Lindberg et al. (2000) som det mest 
substantielle bidrag, mens omtale i øvrigt finder sted i enkelte artikler (jf. fx Andresen 
1982 og Krogh 2004), en række uudgivne universitetsspecialer (fx Larsen 2000, Tang 
2001 og Krogh-Christensen 2002) og som side af redegørelser for relaterede emner, fx 
dansk mediehistorie (Jensen (red.) 1996-2003), dagbladskritik i det hele taget (Jørgen-
sen 1991), begrebet rytmisk musik (Michelsen 2001) og dansk rock ’n’ roll (Jakobsen et 
al. 1980). For så vidt er den journalistiske populærmusikkritik altså ikke alene et oplagt 
genstandsfelt for denne undersøgelse, men også et i forskellig henseende beskrevet 
forskningsfelt, som har høstet stigende opmærksomhed gennem de senere år, samtidig 
med at der stadig er mange ubeskrevne facetter. 

                                                
3 Rapportens afhandling af den angloamerikanske rockkritik er publiceret i bogform i 2005, mens en 
tilsvarende udgivelse af rapportens fremstilling af den nordiske kritik er under udarbejdelse. 
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Det gælder ikke mindst den fokusering på genrebegrebers konstituering i kritikken, der 
tegner denne afhandling, idet flere af de netop nævnte studier nok beskæftiger sig med 
dette forhold, men uden en grundlæggende genreteoretisk refleksion og som oftest un-
derlagt en primær interesse i de sociale, kulturelle og massemediale bevægelser, som 
karakteriserer kritikken og musikkulturen i øvrigt. Det gælder fx redegørelsen for rock-
kritikken hos Lindberg et al., hvis todelte sigte er en beskrivelse af rockkritikkens kon-
stituering som et kulturelt felt (i forlængelse af Pierre Bourdieu) og af udviklingen af en 
diskurs om rock i kritikken. Den sidste af disse ambitioner, som ligner denne afhand-
lings, underprioriteres imidlertid de facto, ligesom Lindberg et al. mangler en basal gen-
reteoretisk og diskursanalytisk afklaring som forudsætning for en sådan beskrivelse. 
Rapporten bliver således i højere grad en redegørelse for idealer og magtkampe i kritik-
ken end en redegørelse for, hvordan disse forhold manifesteres i et genreteoretisk per-
spektiv. Og denne afhandling lægger sig således med anvendelsen af Pierre Bourdieus 
feltanalyse i beskrivelsen af dansk hiphopkritik i forlængelse af Lindberg et al., samti-
dig med at jeg med fremstillingens diskursanalytiske orientering og genreteoretiske sig-
te mener at føje nye aspekter til en generel forståelse af den journalistiske populærmu-
sikkritik, dens funktioner og ikke mindst de processer, der karakteriserer kritikkens kon-
stituering af genrer på et diskursivt niveau.  

Som en videre differentiering af afhandlingens sigte skal her markeres en forskel til 
mere stilistisk orienterede beskrivelser af populærmusikkritikken med henblik på en 
karakteristik af fx anmeldelser som litterær genre (fx Tang 2001). Denne afhandlings 
diskursanalytiske undersøgelse betjener sig nok af en række tekstanalytiske greb men 
uden hermed at sigte mod en beskrivelse af kritikkens litterære genrer (jf. den indleden-
de karakteristik af begrebet kritik i det foregående). Derimod søges en afdækning af de 
ideer, forestillinger og på et overordnet plan de diskursive processer, der knyttes til mu-

sikalske genrebegreber, og afhandlingen udgør derfor nærmere en hiphopkritikkens ide-
historie end en hiphopkritikkens stilistik. Det er klart, at adskillelsen af musikalske og 
litterære genrer helt grundlæggende må betragtes som analytisk, al den stund at sidst-
nævnte ikke nødvendigvis fungerer radikalt anderledes end førstnævnte (også litterære 
genrer konstitueres i og med forskellige diskursive og ikke-diskursive praksis). Her er 
imidlertid tale om en nødvendig prioritering af afhandlingens fokus funderet på en pri-
mær interesse i musik og musikkultur for mit vedkommende.  

Ved siden af det forskningsfelt, som tegnes omkring populærmusikkritikken, placerer 
afhandlingen sig som nævnt i forlængelse af en pragmatisk orienteret udvikling i nyere 
populærmusikalsk genreteori. Samtidig med at afhandlingen gennemgår, diskuterer og 
kritiserer prægnante udtryk for denne forskningstradition, søges på to fronter en forny-
else. Dels teoretisk, hvor flere af de prægnante bidrag arbejder med ganske uafklarede 
begreber for beskrivelsen af genrer som socialt og kulturelt konstituerede, samtidig med 
at man ikke i tilstrækkelig grad teoretiserer de processer, i hvilke genrer konstitueres, og 
hvor de virker konstituerende. Dels empirisk, hvor flere af de prægnante bidrag fattes en 
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tilstrækkelig empirisk fundering modsat denne afhandling, hvis fokus på populærmu-
sikkritikken endvidere betyder afdækningen af en i denne sammenhæng sparsomt be-
skrevet institution. Hvad angår den processuelle forståelse af genrers konstituering, skal 
her nævnes den danske musikforsker Fabian Holt, hvis artikel ”Genre Formation i Po-
pular Music” (2003) udgør det i herværende sammenhæng nyeste og mest substantielle 
bidrag til en sådan, hvorfor artiklen er viet en i forhold til dens omfang særlig kritisk 
opmærksomhed.4 

Musikvidenskabelig genreteori rækker selvsagt langt videre end det begrænsede reper-
toire, som berøres her. Og mens jeg under modsætningen mellem en henholdsvis typo-
logisk og pragmatisk orienteret tilgang diskuterer to dominerende tendenser i den mu-
sikvidenskabelige tradition på området overordnet, findes også en del af dette forsk-
ningsfelt, som ikke berøres, nemlig den genreteori, der med afsæt i semiotik og kogniti-
onsteori søger at beskrive genrer som et basalt vilkår for den menneskelige perception 
og ageren overhovedet (fx Fabbri 1999). Mit sigte er heroverfor sociologisk og kultur-
teoretisk, idet betydningen af bestemte genrer for mig at se altid vil være relativ til be-
stemte sociale og kulturelle praksissammenhænge, også selv om brugen af genrebegre-
ber i det hele taget kan henføres til basale egenskaber ved vores sprog og/eller sanseap-
parat. 

Endnu et aspekt af afhandlingens teoretiske baggrund er forskning i, hvad man kan kal-
de musik-sprog-problematikker, dvs. spørgsmål omkring forholdet mellem klingende 
musik og den måde musikken omtales og forstås på et semantisk niveau. Her er igen 
tale om et forskningsfelt præget af semiotiske og kognitionsteoretiske tilgange (jf. fx 
Monelle 2000, Horner 1999 og Michelsen 1997), mens empirisk baseret forskning i 
konkrete menneskers tale om bestemte former for musik er relativ sparsom. Eksempler 
er Cavicchi (1998), Lilliestam (2001) samt Hesmondhalgh (2003). Og det er klart, at 
eftersom populærmusikkritikken kan betragtes som et forum, hvor forskellige menne-
sker netop ytrer sig om forskellige former for musik, føjer denne afhandling sig i en vis 
forstand til rækken. Når jeg imidlertid tager et lille forbehold for denne forskningsmæs-
sige relation, er det, fordi jeg med introduktionen af Norman Faircloughs kritiske di-
skursanalyse som del af afhandlingens teoretiske ramme, underforstår en sammenhæng 
mellem musik og sprog, der tilsvarer sammenhængen mellem sproget og andre ikke-
sproglige momenter af den sociale verden. Det vil sige, at betydningsbærende relationer 
i forholdet mellem musik og sprog ifølge afhandlingens teoretiske tilgang skabes i be-
stemte diskursive praksis i relation til de sociale og kulturelle sammenhænge, hvor klin-
gende musik indgår. At genrebegreber spiller en afgørende rolle i den forbindelse, er 
efter min mening oplagt, og afhandlingen leverer således med denne ganske specifikke 

                                                
4 Artiklen er skrevet som led i en større men desværre endnu upubliceret fremstilling (personlig mail 
13.01.2005). 
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tilgang til fænomenet musikdiskurs et pragmatisk orienteret bidrag til musik-sprog-
forskningen. Her er imidlertid tale om en forskningsmæssig relation, som forbliver im-
plicit afhandlingen igennem – derfor nævnte forbehold. 

Sidst men ikke mindst er afhandlingen et bidrag til dansk hiphopforskning. Her er i lig-
hed med den anførte forskning i dansk populærmusikkritik tale om et emergerende felt, 
som imidlertid i endnu højere grad, end det var tilfældet i forbindelse med populærmu-
sikkritikken, trives i uudgivne specialeafhandlinger (fx Jensen 1992, Boysen 2002, Wal-
levik 2002), mens reelle publikationer er sjældne. Bidragydere er fortrinsvis sociologer 
(fx Demant et al. 1997, Jensen og Hviid 2003) samt journalister (Hygum 1996, Skyum-
Nielsen 2006), og man har på den ene side været optaget af genrens identitetsskabende 
og socialpædagogiske potentiale, på den anden af at skrive de danske artisters historie. 
Set på den baggrund tegner afhandlingens fokus på genrens reception i dansk musik-
presse således ikke alene et nyt bidrag til dansk hiphopforsking men en væsentlig udvi-
delse af det emergerende forskningsfelt. 

1.31.31.31.3 IndledendIndledendIndledendIndledende e e e bbbbegrebsafklaringegrebsafklaringegrebsafklaringegrebsafklaring    

Afhandlingen betjener sig i denne indledning og gennem de følgende kapitler af en 
række begreber, der fortjener afklaring. Det gælder fx socialitet, kultur og diskurs – be-
greber, der alle diskuteres gennem afhandlingens videre forløb, men som indtil da kræ-
ver en foreløbig afklaring som forudsætning for overhovedet at ’komme i gang’ med 
udredningen. 

Ved socialitet eller det sociale forstås i udgangspunktet bestemte mellemmenneskelige 
eller intersubjektive relationer, og det er en grundlæggende antagelse, at sådanne relati-
oner er en forudsætning for menneskers oplevelse af virkeligheden som meningsfuld 
overhovedet.5 Et udbredt argument for denne påstand er det såkaldte privatsprogsargu-
ment fremsat af den tyske filosof Ludvig Wittgenstein, som i Philosophische Untersu-

chungen (1953) hævder, at forestillingen om private sprog, dvs. private opfattelser af 
verden eller privat mening løsrevet fra sociale sammenhænge, må indebære et privat 
sandhedsbegreb, hvilket er umuligt. Argumentet går kort sagt ud på, at jeg, i fald jeg 
ville afgøre identiteten af en given oplevelse (er dette a eller ikke-a), måtte forholde den 
givne oplevelse til en standard (a er B), og for så vidt det kun var mig, der kendte denne 
standard, ville jeg umuligt kunne afgøre, om den givne oplevelse nu faktisk også levede 
op til standarden, eller om jeg fx huskede forkert. Kun ved at prøve min antagelse (a er 
B) på andre og gennem deres accept eller forkastelse kan jeg forsikre mig om identite-
ten af og dermed meningen med den givne oplevelse. Denne antagelse om socialitetens 
centrale betydning placerer afhandlingen i en socialkonstruktivistisk tradition6, i hvilken 

                                                
5 For den grundlæggende definition jf. Lübcke (red.) (1983: 402). 
6 Se fx Jørgensen og Phillips (1999: 14) samt Collin og Køppe (2003: 249) 
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vores forståelse af virkeligheden netop antages at være en konsekvens af bestemte men-
neskers sociale (inter)ageren nærmere end en konsekvens af egenskaber ved virkelighe-
den ’i sig selv’ (min viden om at a er B er ikke givet som noget intuitivt eller naturligt). 
Jeg omtaler af samme grund den socialt oplevede virkelighed som den sociale verden. 
At oplevelser af virkeligheden ikke baserer sig på en forud givet mening betyder dog 
ikke at samme oplevelser ændres fra dag til dag. Den sociale verden er træg, for så vidt 
det kræver manges overbevisning, før en given opfattelse vinder anerkendelse og ud-
bredelse, og før den altså i fundamental forstand byder sig til som meningsfuld. Og man 
kan sige, at den sociale verden i en given situation, til et givet tidspunkt og for givne 
personer vil fremtræde som relativ givet, eller sagt lidt anderledes: som givet i relation 
til netop den givne situation, de givne personer osv. Afhandlingens opfattelse af den 
sociale verden er i den forstand, som det også fremgik i forbindelse med afhandlingens 
teoretiske fundament, poststrukturalistisk, idet menneskelige oplevelser betragtes som 
bestemt ved forskellige relationer, hvis samlede hele udgør strukturer, som imidlertid 
forandres i og med forskellige menneskers (inter)ageren over tid. 

Samme (inter)ageren kan umiddelbart ligestilles med det begreb om (social) praksis, 
som dominerer gennemgangen af afhandlingens formål ovenfor, mens jeg med begrebet 
praksissammenhænge søger at betone den situering, der altid kendetegner bestemte per-
soners handlinger – en situering som kan være mere eller mindre etableret i fx forskelli-
ge institutionelle sammenhænge. 

Jeg refererede tidligere til sociale og kulturelle praksissammenhænge, hvorved betones 
netop den situerede sociale praksis’ mere eller mindre etablerede karakter – idet afhand-
lingens kulturbegreb er antropologisk, dvs. defineret som de praksis (og praksissam-
menhænge) bestemte mennesker finder meningsfulde, hvorved impliceres ikke alene 
bestemte oplevelser af givne forhold men som en væsentlig side heraf bestemte normer 
og værdier. 

Endnu et begreb, der fortjener omtale, er diskurs, hvorved forstås en sammenhæng af 
konkret sprogbrug og bestemte videnssystemer eller verdensbilleder. Hermed betones 
igen afhandlingens poststrukturelle grundlag, idet diskurs i betydningen videnssystemer 
kun eksisterer i og med den konkrete sprogbrug, dvs. som diskursiv praksis. Jeg betrag-
ter diskurs og det diskursive som den semantiske side af den sociale verden, dvs. blot én 
side blandt andre, men selvsagt en overordentlig betydningsfuld side.  

Afhandlingens poststrukturelle grundlag pointeres ligeledes i det begreb om konstitue-

ring, som står centralt i undersøgelsens formål. Ved konstituering forstås således ikke 
alene en organisering eller en regulering af et givet forhold, men en praksis, der skaber 
det forhold den organiserer eller regulerer, og dvs. en praksis, som optræder som mulig-
hedsbetingelse for dette forhold overhovedet (Lübcke (red.) 1983: 245). 
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Ved siden af denne række af centrale teoretiske begreber fortjener også omdrejnings-
punktet for afhandlingens analyse, nemlig begrebet hiphop en kort bemærkning. Af-
handlingen betragter som nævnt hiphop som eksempel på en populærmusikalsk genre, 
og det ville selvsagt være forkert at definere det begreb, hvis konstituering afhandlin-
gens forsøger at afdække på forhånd. Alligevel skal her anføres, hvad man kan kalde 
’standarddefinitionen’ af hiphop, som en foreløbig og løs men ikke desto mindre almin-
delig udbredt opfattelse af, hvad hiphop er.7 

’Standarddefinitionen’ forstår kort sagt hiphop som en kultur med fire elementer: 
breakdance, graffiti, dj’ing og rap, idet udøvelse af disse fire kulturelle udtryksformer 
bindes sammen af samme kulturelle kodeks (fx forestillinger om konkurrence på ud-
øvelsen af de fire udtryksformer som kriminalpræventiv aktivitet). Og når jeg i det føl-
gende omtaler fx den amerikanske rapindustri, er det således i overensstemmelse med 
’standarddefinitionen’ underforstået, at rap har noget med hiphop at gøre. Jeg har ikke 
tænkt mig gennem afhandlingens teoretiske udredning eller diskussion at rydde op i det 
for hiphopkulturen presserende spørgsmål om, hvorvidt den udbredelse rap (og i mindre 
omfang dj’ing) har nået i dagens populærmusik generelt gør rapmusik til en selvstændig 
genre eller til et musikalsk virkemiddel, der ikke nødvendigvis har noget med hiphop at 
gøre. Jeg berører denne problemstilling analytisk som et aspekt af kritikkens konstitue-
ring af begrebet hiphop, men henviser indtil da til ’standarddefinitionens’ forståelse. 

Hvad angår konstitueringen af begrebet hiphop, så antydes denne proces i selve begre-
bets stavning, som har ændret sig gennem tiden, idet den danske presse har forsøgt sig 
med bl.a. Hip Hop, hip hop, Hip-hop og hiphop. Jeg gør, som det allerede er fremgået, 
brug af den sidste af disse former, som måske kan anføres som den for tiden mest ud-
bredte, samtidig med at her er tale om en sammenskrivning, der letter sammentræknin-
ger og bøjninger a la hiphoppere, hiphopkritik, hiphopkulturen, hiphopdiskurser osv. 

1.41.41.41.4 DDDDispositionispositionispositionisposition    

Afhandlingen falder overordnet i tre dele, af hvilke første del udgør afhandlingens teo-
retiske og metodiske afklaring; anden del udgør analysen af konstitueringen af begrebet 
hiphop i dansk populærmusikkritik; mens tredje del udgør en diskussion af analysens 
genreteoretiske resultater set i forhold til den introducerede teori. Af disse overordnede 
dele er afhandlingens analysedel langt den vægtigste, idet det må understreges, at her er 
                                                
7 Definitionen er standard for så vidt den refereres i opslagsværker, historiske fremstillinger samt ikke 
mindst kritikken, når en kort karakteristik af genren synes påkrævet. Hermed imidlertid ikke sagt, at defi-
nitionen er fyldestgørende i forhold til den forståelse af hiphop, som i øvrigt præger de givne tekster, som 
det vil fremgå af afhandlingens analyse. Jf. fx Bille et al. (2002: 213), Hygum (1996: 142), 
www.allmusic.com (besøgt 03.05.2005), Toop (2001: 12-15), Poulsen (3, 2000), Pedersen (3, 
1998/1999), Skyum-Nielsen (08.09.2004), Josevski (05.04.2002), Carlsen (01.01.1994) samt Bisgaard (2, 
1994). 



 16

tale om en diskuterende analyse, hvor den anvendte teori søges reflekteret i analysens 
materiale. De overvejelser, som præger afhandlingens første del, søges, således integre-
ret i afhandlingens analyse, mens tredje del udgør en specifik genreteoretisk overvejelse 
med sigte på en generalisering af analysens resultater. 

Under den overordnede tredeling tegnes afhandlingen af en række kapitler. I kapitel 2 
introduceres således en række genreteoretiske positioner med henblik på dels at etablere 
et vokabular for forståelsen af genrer som socialt og kulturelt konstituerede, dels at pege 
på en række udfordringer for den eksisterende teori. Herefter følger i kapitel 3 en intro-
duktion til projektets grundlæggende teoretiske og metodiske optik – en kombination af 
Pierre Bourdieus kultursociologi og forskellige diskursanalytiske tilgange. 

Anden del indledes med en analytisk forbemærkning (i kapitel 4) til på den ene side 
undersøgelsens materiale – med diskussion af afhandlingens begreb om kritik og be-
grundelser for materialets afgrænsning; på den anden side en kort introduktion til hip-
hopkritikkens forhistorie i Danmark. Herefter følger i fire kapitler afhandlingens analy-
se: Først tegnes således i kapitel 5 et feltanalytisk rids af dansk hiphopkritik. Formålet 
med dette kapitel er at levere en social og historisk rammesætning for de diskursanalyti-
ske læsninger, der følger i kapitlerne 6-8 i overensstemmelse med den analytiske tese, 
som er skitseret ovenfor. Her undersøges og diskuteres således kritikkens karakter af 
introduktion, forhandling og naturalisering. En detaljeret teoretisk ansats findes som 
indledning til de tre læsninger, mens en samlet opsamling følger i kapitel 9. 

Tredje del udgøres af ét kapitel opdelt i en række afsnit med fokus på forskellige genre-
teoretiske tematikker. Diskussionens tematiske opdeling spejler de problematikker, som 
er påpeget i første kapitels genreteoretiske redegørelse, idet disse reflekteres på bag-
grund af analysen. I forlængelse af denne diskussion følger en afsluttende opsamling og 
afrunding (kap. 11). 

Bagerst i afhandlingen findes forskellige litteraturlister (samlet under overskriften ”Re-
ferencer”), dernæst to bilag og endelig et dansk og et engelsk resume. De nævnte bilag 
rummer dels en oversigt over musikblade, magasiner, fan og netzines i undersøgelses 
materiale (bilag 1), dels en kort præsentation af anvendte databaser i afhandlingens ma-
terialeindsamling (bilag 2) med indikation af aviskritikkens kvantitative udvikling. En 
nærmere introduktion til afhandlingens analysemateriale (med referencer til nævnte 
bilag) indleder som nævnt anden del. 
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Første del:Første del:Første del:Første del:        

TTTTeoretisk og metodisk eoretisk og metodisk eoretisk og metodisk eoretisk og metodisk aaaaffffklaringklaringklaringklaring    

2.2.2.2. GenreteoriGenreteoriGenreteoriGenreteori    

Den opfattelse, at genrebegreber er af vital betydning for vores forståelse af og omgang 
med (populær)musik, er selvsagt ikke ny. Der findes en række akademiske studier af 
populærmusik, som i større eller mindre udstrækning forholder sig til betydningen af 
genrer. Desuden optræder specifikke genrebegreber som rock, pop, techno osv. ofte (om 
end relativ ureflekteret) i musikvidenskabelige afhandlinger i beskrivelser og afgræns-
ning af et givet genstandsfelt. Af det udvalg af tekster, som indgår i det følgende, gæl-
der det for nogle, at de specifikt søger at etablere en genreteori, mens det for andre gæl-
der, at den genreteoretiske refleksion optræder som led i en anden undersøgelse (af fx 
værdisætning i musikkulturen eller kreativitet i musikindustrien; jf. Frith 1996 og Negus 
1999). Begge tilfælde er af interesse, idet min undersøgelse netop søger at bidrage til en 
teoretisering af populærmusikalske genrebegreber ud fra en forståelse af disse som soci-
alt og kulturelt konstituerede (dvs. som led i bl.a. vurderingsmæssige eller kreative pro-
cesser). 

Kapitlet falder i tre dele: Først introduceres den overordnede skelnen mellem en hen-
holdsvis typologisk og pragmatisk tilgang til studiet af genre, som er anført indled-
ningsvis. Herefter følger en mere indgående diskussion af et mindre udvalg af centrale 
tekster med henblik på forståelsen af genre som socialt og kulturelt konstitueret. Endelig 
følger en kort opsummering med operationalisering af en række genreteoretiske begre-
ber og uddifferentiering af en række udfordringer for den eksisterende genreteori. 

2.12.12.12.1 TypologiTypologiTypologiTypologi og  og  og  og pragmatipragmatipragmatipragmatismesmesmesme    

Den skelnen mellem en henholdsvis typologisk og pragmatisk orienteret tilgang til stu-
diet af musikalske genrer, som skal præsenteres i det følgende, er i vid udstrækning in-
spireret af den engelske musikforsker Jim Samson, der introducerer en lignende opde-
ling i sin artikel om genre i The New Grove Dictionary of Music and Musicians (2001)8. 
De to tilgange repræsenterer (ifølge Samson og undertegnede) dominerende traditioner i 
det musikvidenskabelige genrestudie, og de manifesterer en forskel i opfattelsen af gen-
rer og i tilgangen til og produktet af genrestudier, som relaterer genrestudiet til en række 
grundlæggende videnskabelige dikotomier som fx synkront/diakront, system/praksis, 

                                                
8 Samson (2001: 657-659) – Samson skelner mellem typologier og genrestudier, som er orienteret mod 
social praksis. Jeg har valgt betegnelsen pragmatisme som en mere ’mundret’ betegnelse for sidstnævnte. 
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værk/oplevelse etc. Forholdet mellem de to tilgange kan for så vidt betragtes som kom-
pletterende. 

 

Den typologiske tilgang kendetegnes helt basalt ved et forsøg på klassifikation af musi-
kalske værker med henblik på oparbejdelsen af en typologi. Tilgangen er systematisk og 
synkron, idet typologien præsenterer et billede af den musikalske mangfoldighed ’fros-
set’ i en række kategorier, og opgaven for et studie af en given genre består således i at 
isolere de konstituerende træk for den givne genre som kategori – hvad kendetegner fx 
pop i modsætning rock, techno, soul etc. Tilgangen er som oftest analytisk og deskrip-
tiv, idet karakteristikken af forskellige genrer typisk sker på baggrund af analyse af fo-
religgende musik (i mere eller mindre kontekstualiseret forstand), men den kan også 
være præskriptiv og uden analyse, som det kendes fra kunstneriske poetikker. Eksem-
pler på den typologiske tilgang findes i musikteoretisk sammenhæng fra omkring år 
1300 e.kr., hvor den franske musikteoretiker Johannes de Grocheo i sin traktat De Mu-

sica udviklede et elaboreret generisk system med inddeling af musik i tre hovedgenrer 
(1. Musica simplex, civilis, vulgaris; 2. Musica composita, regularis, canonica, 

mensurata; 3. Musica ecclesiastica) med hver et antal underinddelinger (Danuser 1995: 
1046). 

Typologier har været en uadskillelig del af udviklingen af forskellige tiders musikteori, 
og typologiske genrestudier har fungeret (og fungerer) som del af kompositionslære og 
som forlæg for spille- og satstekniske lærebøger – også i populærmusikalsk sammen-
hæng, hvad fremgår af undervisningsmateriale som Rytmisk Improvisatorisk Musik 
(Haastrup et al. 1985), ARR Boken (Hjortek og Johansen 1999) eller Rockmusik i tid og 

rum (Aare et al. 2000). I disse bøger karakteriseres genrer som rock, pop, blues, bossa 
nova og bebop ud fra parametre som rytmik, melodik, form og harmonik etc.  

Andre eksempler på en nutidig anvendelse af generiske typologier er musikleksika samt 
pladeforretninger og musikbibliotekers kategoriseringer, og behovet for stadig mere 
elaborerede typologier er endvidere accelereret i takt med introduktionen af computer- 
og Internet-baserede databaser, som typisk giver mulighed for en mere detaljeret søg-
ning med inddragelse af flere parametre end kort- og reolbaserede arkiver. Et eksempel 
er hjemmesiden www.allmusic.com – en Internetbaseret musikinformationsdatabase, 
hvor fx rock underinddeles i mere end 150 kategorier hver med sin korte beskrivelse.9 

Samson beskriver den typologiske tilgang som fokuseret på kategoriseringen af værker, 
men det er vigtigt, at der ikke nødvendigvis er tale om værker i autonom forstand. Soci-
ale, kulturelle, institutionelle, geografiske forhold kan inddrages som parametre i en 
                                                
9http://www.allmusic.com/cg/amg.dll?p=amg&token=ADFEAEE4791AD347A87220C9992D4BCEBC7
0FA1BD750EEAE162F5E58DDBC3D068E027BFD51FE9B92E6A239B578B0FE2BBB580FD3CEA25
1F6DC6137398AFED71D&sql=73:20 (besøgt 15.11.2004). 
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typologi. Der har fx inden for vestlig kompositionsmusik været tradition for at skelne 
mellem kammer-, kirke- og teatermusik, og samme institutionelle kategorisering kendes 
i populærmusikalsk sammenhæng fra termer som stadion- og garagerock. Et blik på en 
definition af netop garagerock fra www.allmusic.com illustrerer en yderligere inddra-
gelse af kontekst: 

Garage Rock was a simple, raw form of rock & roll created by a number of American bands in the mid-
'60s. Inspired by British Invasion bands like the Beatles, Kinks, and Rolling Stones, these midwestern 
American groups played a variation on British Invasion rock. Since they were usually young and ama-
teurish, the results were much cruder than their inspirations but that is what made the sound exciting. 
Most of the band emphasized their amateurishness, playing the same three chords, bashing their guitars 
and growling their vocals. In many ways, the garage bands were the first wave of do-it-yourself punk 
rockers. Hundreds of garage bands popped up around America and a handful of them — the Shadows 
of Knight, the Count 5, the Seeds, the Standells — had hits, but most were destined for obscurity. In 
fact, nearly all of the bands were forgotten in the early '70s, but the Nuggets compilation brought them 
back to the spotlight. In the '80s, there was a garage rock revival that saw a number of bands earnestly 
trying to replicate the sound, style, and look of the '60s garage bands.10 

Som det fremgår blandes enkelte referencer til traditionelle musikalske parametre som 
form (”simple”), harmonisk struktur (”three chords”) og sound (”growling […] vocals”) 
med et væld af referencer til geografi, historie, popularitet, økonomi osv. Genren karak-
teriseres langt ud over det traditionelt musikalske, og denne kontekstualiserede forståel-
se af genrebegrebet har fået forskere til at tale om fx genrekulturer og genreverdner – 
begreber, som jeg vender tilbage til nedenfor. 

Den relativt løse karakteristik af garagerock ved sammenblanding af en lang række me-
re og (især) mindre værknære parametre kunne også være fundet i musikpressen, hvor 
typologier optræder som lister, fremstillinger af ’genretræer’, i genreportrætter og histo-
riske oversigtsartikler. Oftest er kritikkens brug af typologier dog implicit, idet nye 
grupper og udgivelser beskrives ved reference til genrer (ved simpel rubricering af an-
meldelsen, interviewet etc. eller ved brug af genrebegreber i brødteksten). Og beskrivel-
sen går begge veje, idet referencer til genrer indgår i beskrivelsen af en nyudgivelse, 
samtidig med at beskrivelsen af denne nyudgivelse optræder som eksemplificering og 
således beskrivelse af den givne genre. Pressen gør således ikke bare brug af typologier 
(mere eller mindre direkte), men bidrager også til en stadig udvikling af disse. 

Inddragelsen af kontekstuelle parametre er almindelig i typologier over populærmusik, 
men det indebærer ikke nødvendigvis en opløsning af hverken musik- eller værkbegre-
bet. Under den kontekstualiserede beskrivelse af garagerock ovenfor ligger stadig en 
traditionel forståelse af musik som numre, hvilket i denne sammenhæng ækvivalerer en 

                                                
10http://www.allmusic.com/cg/amg.dll?p=amg&token=ADFEAEE4791AD347A87220C9992D4BCEBC
70FA1BD750EEAE162F5E58DDBC3D068E027BFD51FE9B92E6A239B578B0FE2BBB580FD3CEA2
51F6DE6737398FFED71D&sql=77:411 (besøgt 15.11.2004). 
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traditionel forestilling om autonome værker.11 Og man kan mere generelt hævde, at den 
typologiske tilgang måske ligefrem ’favoriserer’ en opfattelse af musik som værker. I 
hvert fald sker der med typologiens systematiske og synkrone fremstilling af den musi-
kalske mangfoldighed – fikseret i en række kategorier – en objektivering og afgræns-
ning af det typologiserede, og det er indlysende, at dette billede af en objektiveret og 
afgrænset musik harmonerer godt med en opfattelse af musik som værker. Samtidig er 
det imidlertid også klart, at der sagtens kan oprettes generiske typologier for mere dy-
namiske forståelser af musik (musik som praksis, proces, kultur etc.), ligesom der kan 
oparbejdes generiske typologier for musikalske ontologier overhovedet (jf. fx Bohlman 
1999). 

Den fiksering, objektivering og afgrænsning, der ligger i typologien som en systematisk 
og synkron fremstilling af genrer, indikerer samtidig en helt fundamental kritik, som 
kan rettes mod den typologiske tilgang. Nemlig, at der altid vil opstå eksempler, der 
falder udenfor typologiens kategorier, eller mere principielt: at den typologiske tilgang 
implicerer en essentialistisk forståelse af musikalske genrer, som kun vanskeligt rum-
mer forandringer i musikalsk praksis. Det er med andre ord ikke nok, at der kan opstil-
les typologier for dynamiske genrebegreber. Den dynamiske forståelse må arbejdes ind i 
selve typologien, hvis den skal hævde nogen systematisk gyldighed – eller blot et ele-
ment af langtidsholdbarhed. Den pragmatisk orienterede tilgang, som jeg præsenterer i 
det følgende, kan forstås som et svar på denne kritik, som dog (om end fundamental) 
formentlig ’preller af’ på de fleste, der bruger typologier til hverdag (til satslære, indret-
ning af pladeforretninger osv.) uden nødvendigvis at tænke over deres principielle gyl-
dighed. 

 

Den pragmatisk orienterede tilgang adskiller sig fra den typologiske ved et fokus på den 
æstetiske oplevelse nærmere end det æstetiske værk samt en interesse i genrer som ud-
tryk for en kategorisering nærmere end som et system af kategorier (jf. Samson 2001: 
657-658). Tilgangen er således diakron og ikke nødvendigvis systematisk, idet genrer 
forstås situeret, dvs. som (led i) en proces eller en kommunikationssituation, hvor nogen 
bruger genrebegrebet til noget. Opgaven for et genrestudie ligger her i at afdække, hvil-
ken rolle genrebegreber spiller i denne proces, og dette kan selvfølgelig ske både med 
særligt henblik på afsender eller modtager i kommunikationen og med større eller min-
dre fokus på det udsagte – hvad enten genrer opleves som koder i et værk eller som be-

                                                
11 Dette bliver helt klart, hvis man følger den indledende generiske reference til opslaget om rock’n’roll 
(jf. citatet): ”In its purest form, Rock & Roll has three chords, a strong, insistent back beat, and a catchy 
melody” (http://www.allmusic.com/cg/amg.dll?p=amg&token=ADFEAEE4791AD347A87220C9992 
D4BCEBC70FA1BD750EEAE162F5E58DDBC3D068E027BFD51FE9B92E6A239B566AEFC31A65A
0FD686E75CFDD96C383C9D9FDB&sql=77:32, besøgt 12.01.05) Her er, som det fremgår, tale om 
traditionelle musikalske og værk-interne parametre. 
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greber, der ytres eller optræder i en skreven tekst, som det fx sker i populærmusikkritik-
ken.  

Samson anfører, at udviklingen af den pragmatisk orienterede tilgang sker som følge af 
en nyorientering i litteraturvidenskaben i 1960’erne (2001: 658). Jeg vil imidlertid hæv-
de, at denne tilgang i studier af populærmusik først og fremmest skyldes nogle påvirk-
ninger fra film- og medievidenskab. Denne indflydelse illustreres ved den simple kom-
munikationsmodel, som ligger under min forklaring af den pragmatisk orienterede til-
gang ovenfor og understøttes af referencer hos skribenter på området – i særdeleshed til 
den amerikanske filosof og filmteoretiker Stephen Neale. Ét eksempel er den engelske 
populærmusikforsker Keith Negus, hvor Neale citeres for, at genre eksisterer som et 
sociologisk nærmere end et formalt koncept, dvs. ”not [...] as forms of textual codifica-
tions, but as systems of orientations, expectations and conventions that circulate bet-
ween industry, text and subject”.12 Denne korte definition indfanger både det processu-
elle fokus og den udvidelse af kontekst, som følger den pragmatisk orienterede tilgang: 
Genre må hermed studeres som led i sociale, kulturelle, industrielle og mediale proces-
ser.  

Jeg var ovenstående inde på, hvordan den typologiske tilgang ligger implicit i kritikkens 
beskrivelse af nyudgivelser, bands osv. ved reference til genrer. Et pragmatisk blik på 
samme artikler kunne fx fokusere på, hvordan introduktionen af nye genrer influerer 
salgstal for både pressen og musikken, eller hvordan dækningen af givne genrer varierer 
med både bladet og anmelderens politiske og kulturelle ståsted. 

Samson anfører, at den pragmatisk orienterede tilgang har været favoriseret i mange 
nyere genrestudier, og man får det indtryk, at den pragmatisk orienterede tilgang har 
afløst den typologiske som det dominerende genreteoretiske paradigme (2001: 657). En 
sådan udvikling harmonerer fint med, at den pragmatisk orienterede tilgang med intro-
duktionen af en dynamisk forståelse af genrer kan ses som et svar på den kritik, der kan 
rejses af den typologiske tilgangs latente essentialisme (se ovenfor). Det er imidlertid 
vigtigt at gøre sig klart, at om end den pragmatisk orienterede tilgang måske dominerer i 
nyere musikvidenskabelige (og især populærmusik-videnskabelige) genrestudier, og om 
end her ofte er tale om et metaniveau på bestemte typologier, som disse kommer til ud-
tryk i givne musikkulturelle praksis, så er her ikke tale om, at de to tilgange udelukker 
hinanden gensidigt. Forholdet mellem de to tilgange er derimod kompletterende, og det 
kræver et analytisk kunstgreb at holde dem adskilt, som jeg har forsøgt det her: På den 
ene side anvendes typologier som allerede anført i fx kompositionslære, satstekniske 
lærebøger og som baggrund for organiseringen af pladebutikker, musikbiblioteker etc., 
og denne konkrete anvendelse af givne typologier og implicerede genrebegreber kan 
underkastes en pragmatisk undersøgelse (hvilket selvfølgelig også gælder oparbejdelsen 

                                                
12 Neale (1980: 19) citeret hos Negus (1999: 28). Samme passage citeres hos Toynbee (2000: 103). 
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af typologier i musikvidenskaben). På den anden side er det vanskeligt at foretage et 
pragmatisk genrestudie uden at arbejde med en eller anden form for typologi. I hvert 
fald så snart undersøgelsen hæver sig ud over det partikulære, dvs. så snart man forsø-
ger at generalisere på baggrund af anvendelsen af et givet genrebegreb i en given situa-
tion. I så fald opstår et behov for at skelne mellem forskellige anvendelser og opfattelser 
af den givne genre, og et behov for at klassificere forskellige kulturelle situeringer, for-
skellige genrebestemte praksis osv. – med andre ord et systematisk eller typologisk be-
hov. Den typologiske og pragmatisk orienterede tilgang er således kompletterende, idet 
de manifesterer en henholdsvis synkron og diakron optik med fokus på henholdsvis 
system og praksis. Overgangen fra den typologiske til den pragmatisk orienterede til-
gang spejler derved i en genreteoretisk kontekst den for human- og samfundsvidenska-
berne overordnede overgang fra strukturalisme til post-strukturalisme, og som struktu-
rerne ikke forsvinder med poststrukturalismen, således optræder typologiske opstillinger 
til stadighed i pragmatisk orienterede genrestudier. 

2.22.22.22.2 OmOmOmOm    genrer som genrer som genrer som genrer som socialt og socialt og socialt og socialt og kultkultkultkulturelt urelt urelt urelt konstitueredekonstitueredekonstitueredekonstituerede    

Den opfattelse, at genrer må forstås under inddragelse af sociale og kulturelle forhold, 
er som antydet ikke usædvanlig i studier af populærmusik, og i såvel typologiske som 
mere pragmatisk orienterede beskrivelser optræder forskellige begreber for forståelsen 
af genrer som socialt og kulturelt konstituerede.  

Jeg diskuterer nogle af disse i det følgende – begyndende med den italienske musikfor-
sker Franco Fabbris begreb om genreregler, som introduceres i artiklen ”A Theory of 
Musical Genres: Two Applications” fra 1981.13 

2.2.12.2.12.2.12.2.1 Franco Fabbri: GenrereglerFranco Fabbri: GenrereglerFranco Fabbri: GenrereglerFranco Fabbri: Genreregler    

Fabbri formulerer sit begreb som led i en generel definition af musikalske genrer. Det 
sker i artiklens teoretiske førstedel, og med afsæt i denne definition udvikles begrebet 
om genreregler i et system af regeltyper, fulgt af en diskussion af disses forankring i 
musikkulturen (the musical community). Artiklens anden og tredje del består i en hen-
holdsvis synkron og diakron analyse af først det system af genrer, som samles under den 
italienske betegnelse Canzone, dernæst én specifik genre inden for dette system, den 
såkaldte canzone d’autore. Anden og tredje del fungerer således (som antydet i over-
skriften) som to applikationer af første dels teoretiske overvejelser i henhold til først den 

                                                
13 Artiklen har med tiden opnået noget nær kanonisk status i nyere populærmusikalsk genreteori (jf. fx 
Middleton 1990, Frith 1996, Negus 1996 og 1999, Toynbee 2000, Moore 2001, Holt 2003). En status, 
som antyder, at her er tale om et pionerarbejde og derfor også et oplagt udgangspunkt i nærværende 
sammenhæng. 



 23 

systematiske udredning af genreregler (regeltyper) dernæst de musikkulturelle proces-
ser, i hvilke reglerne opstår og forandres. 

Fabbri definerer en genre som: “a set of musical events (real or possible) whose course 
is governed by a definite set of socially accepted rules.” Og ved musikalsk begivenhed 
forstås ”any type of activity performed around any type of event involving sound”.14 
Som det fremgår, er der tale om en meget generel definition, og det generelle fokus bi-
beholdes i de regeltyper, der skitseres efterfølgende. Fabbri skelner her mellem formelle 
og tekniske regler; semiotiske regler; regler for adfærd; sociale og ideologiske regler 
samt økonomiske og juridiske regler (1981: 3-6) – regler, som alle determinerer og af-
grænser de musikalske begivenheder i forskellig henseende, og som således i en given 
konfiguration (et givet sæt) definerer en bestemt genre (jf. første citat). De forskellige 
regler optræder dog ikke nødvendigvis med samme prioritet, og Fabbri omtaler mulig-
heden for en ’over-regel’ (hyper-rule) eller ’genre-ideologi’, i de tilfælde hvor én regel 
bliver særligt dominerende.  

I overvejelserne over musikkulturen berøres først den meget forskellige organisering af 
forskellige kulturer som et definerende træk ved en given genre. Herefter overvejes, 
hvordan genreregler opstår. Fabbris udgangspunkt er, at nye genrer opstår ved overskri-
delse af gamle genreregler, og han argumenterer for, at overskridelse af etablerede reg-
ler sker, når de musikalske begivenheder bliver forudsigelige. Der er altså et spil mel-
lem forventning og overraskelse for musikkulturens aktører, og der er forskel på både 
den viden og de (praktiske og analytiske) kompetencer, som forskellige aktører ligger 
inde med. Fabbris bud på, hvorfor nogle genrer holder længere end andre, er, at disse 
beror på et mere komplekst sæt af regler end andre. 

 

Man kan rette en række spørgsmål og kritikpunkter mod Fabbris teori og i særdeleshed 
mod udredningen af forholdet mellem genrer og musikkulturen. Det er ikke ganske 
klart, hvordan forholdet er mellem regler og praksis, dvs. hvordan regler anerkendes 
som regler og omsættes (eller overskrides) i praksis. Fabbri taler om koder som et ud-
tryk for ’anvendte regler’, men herved flyttes (og forstørres) forklaringsproblemet bare, 
så det i stedet for forholdet mellem regler og praksis nu er forholdet mellem regler, ko-
der og praksis, som står uklart. Også påstanden om genrers holdbarhed som udtryk for 
et komplekst sæt af regler virker lidet overbevisende – man kunne forestille sig genrer, 
der overlever i kraft af deres enkle konventioner (en radiogenre som ”Top 40” kunne 
være et eksempel). 

Den væsentligste kritik retter sig dog mod det forhold, at Fabbris teori fremstiller genrer 
som statiske, klart adskilte og determinerende. Det er oplagt, at en kombination af 

                                                
14 Fabbri (1981: 1) – Fabbri refererer i sin definition til den Italienske semiolog Stefani. 
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Fabbris genredefinition med rækken af regeltyper kan udmøntes i et skema med rækker 
af genrer og kolonner af regler, hvor et hvert felt ville markere værdien af en given regel 
for en given genre. Fabbri tager godt nok forbehold for en sådan skematisk oversigt, 
som han mener udelukkende bør tjene forskerens hukommelse (1981: 3). Men med den 
svage udredning af forholdet mellem regler og praksis, er det ikke desto mindre dette 
statiske og klart opdelte billede, der står tilbage – et billede, hvor alle genrer defineres 
ved et individuelt sæt af regler, som trods inddragelsen af sociale og kulturelle forhold 
udtrykker en form for essentialisme.15 At teorien også fremstiller genrer som determine-
rende ligger implicit i hele forestillingen om genreregler, og der er i min optik ingen 
tvivl om, at genrer regulerer vore musikalske praksis i en vis udstrækning. Fabbri beto-
ner imidlertid denne pointe og formår med sin statiske fremstilling ikke at favne en for-
ståelse af genrer som regulerede. Der er med andre ord et skisma mellem Fabbris sy-
stem og den (foranderlige og ofte diffuse) verden, han søger at beskrive. 

2.2.22.2.22.2.22.2.2 Simon Frith: GSimon Frith: GSimon Frith: GSimon Frith: Genreverdner og enreverdner og enreverdner og enreverdner og ----diskurserdiskurserdiskurserdiskurser    

Forestillingen om genrer som karakteriseret ved et sæt af genreregler overtages af den 
engelske musiksociolog Simon Frith, der endog bruger Fabbris begreb som overskrift 
for sit kapitel om genrer i bogen Performing Rites fra 1996.16 Frith spiller imidlertid på 
den dobbelte betydning af det engelske rules som henholdsvis substantiv og verbum, 
dvs. ”Genre Rules” i betydningen genreregler og genrer regerer. Herved antydes en 
mere dynamisk og pragmatisk opfattelse af genrer end Fabbris statiske. Genrer er for 
Frith ikke blot organiserende, men også begreber, som bruges i forskellige sammen-
hænge med forskellige formål og følgelig forskellige betydninger. Dét står klart fra 
kapitlets begyndelse, hvor han skriver: 

In this chapter I will argue, that such [genre] labelling lies, in practise, in the heart of pop value judge-
ments. I’ll start […] with the use of genre categories to organize the sales process. [Kursiveringer i ori-
ginal] (1996: 75) 

Friths kursivering fremhæver opfattelsen af genre som organiserende for salgsproces-
sen, men som det fremgår afdækkes dette forhold gennem en undersøgelse af, hvordan 
denne organisering foregår i praksis – i brugen af de givne genrebegreber.  

Den pragmatiske orientering indikeres også ved Friths fokus på salgsprocessen, som 
netop betegner en overordnet brugssammenhæng i musikkulturen – og Frith går videre 
end salgsprocessen og undersøger også, hvordan genrer bruges til at organisere det, han 
kalder, spille- og lytteprocessen. Jeg gennemgår ikke Friths mange eksempler fra bru-

                                                
15 Indtrykket af essentialisme er særlig stærkt i forbindelse med Fabbris overvejelser over genreideologi, 
hvor én regel definerer en given genre. 
16 Det egentlige emne for Performing Rites er ikke genrer, men værdi og vurderingsprocesser i populær-
musikkulturen, og diskussion af genrer indgår således som ét (vigtigt) led i afdækningen af dette emne.  
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gen af genrebegreber i disse processer her, men med tanke for min egen undersøgelse 
synes det passende at gengive nogle eksempler fra populærmusikkritikken, som Frith 
omtaler i forbindelse med både salgs- og lytteprocessen: 

○ I forbindelse med salgsprocessen – som her angår salget af det givne medie (avisen 
eller bladet) – tjener genreprædikater til at målrette den givne publikation mod en 
bestemt læserskare og købergruppe. For et dagblad vil denne målsætning typisk 
udmøntes i omtale af et bredt udvalg af genrer ud fra et formodet ønske blandt læ-
serne om en bred musikalsk orientering. For et fanzine vil strategien være anderle-
des. Her præsenteres typisk en specifik genre (eller et smalt udvalg af genrer) ud fra 
en formodning om, at læserne interesserer sig særligt for denne specifikke genre. I 
begge tilfælde er der imidlertid en sammenhæng mellem en forestilling om potenti-
elle læsere og forskellige genrebestemte interesser. 

○ I forbindelse med lytteprocessen – som her angår kritikernes måde at lytte til og 
skrive om den musik, der skal bedømmes – tjener genreprædikater som indirekte 
musikalsk referenceramme, idet de forbinder den musik, som påhæftes det givne 
prædikat, med tidligere udgivelser inden for samme genre – dvs. musik, som tidlige-
re er påhæftet samme prædikat. Genrer udgør af den grund et effektivt beskrivelses-
redskab, fordi de ved at associere til anden musik omgår det problem, der ellers kan 
ligge i at ’sætte ord’ på musikken (1996: 88). 

Som det fremgår, er her tale om to ret forskellige anvendelser af genrer på forskellige 
niveauer i kritikken – fra en overordnet redaktionel tænkning i målgrupper til musikal-
ske beskrivelsesproblematikker i udformningen af en anmeldelse. Men Frith påpeger, at 
niveauerne hænger sammen, og at sammenhængen (mellem genrer, beskrivelse, musik 
og målgruppe) er ideologisk: 

[g]eneric labelling involves a complex interplay between musical, marketing and ideological forces. 
This is obvious in the […] music press, which is designed to appeal to pop fans generally but also to 
forge them into a newly committed – ideological – readership. (1996: 84) 

Også Fabbri var inde på ideologi som et parameter i karakteristikken af en genre, men 
uden noget egentligt bud på, hvordan musikalsk ideologi genereres. For Frith spiller 
musikpressen her en særlig rolle ved at tilbyde et genrebestemt ideologisk fællesskab på 
baggrund af læsningen, og etableringen af dette ideologiske fællesskab sker ikke som en 
overordnet strategisk beslutning men på tekstplan: i ord, billeder og i bladets layout – 
dvs. i sammenhængen mellem anvendelsen af et givet genrebegreb og beskrivelsen af 
musikken og musikkulturen i øvrigt.  

Processen er ifølge Frith særlig markant i fanzines, hvor ikke blot en enkelt artikel, men 
typisk hele bladet samles under samme genre: 

It is in fanzines […] that sounds are systematically lined up with attitudes (musicians and audiences) 
and genres most earnestly argued about ideologically (and related to ways of life). (1996: 88) 
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Og Frith fortsætter: 

Focal ideological figures [fx kritikere] and their programs, clubs, and magazines play, something of the 
same role in the formation of popular genre-consciousness as galleries in the formation of new move-
ments in the fine arts. A new “genre world,” that is to say, is first constructed and then articulated 
through a complex interplay of musicians, listeners and mediating ideologues, and this process is much 
more confused than the marketing process that follows, as the wider industry starts to make sense of the 
new sounds and markets and to exploit both genre worlds and genre discourses in the orderly routines 
of mass marketing. (1996: 88) [mine kursiveringer] 

Som det fremgår af sidste citat, kædes overvejelserne om konstruktionen af et genre-
ideologisk fællesskab (i fx fanzines) sammen med konstruktionen af det Frith kalder 
genreverdner – et begreb, der betegner en bredere musikkulturel sammenhæng, for-
mentlig med reference til den amerikanske sociolog Howard Beckers begreb om art-

worlds, som Frith introducerer tidligere i bogen. Som introduktion af Beckers begreb 
hedder det: 

Becker suggests that to understand art objects and people’s response to them we have to understand the 
institutional and discursive processes (the art world) in which they are constructed as art objects, as 
works to which a particular sort of aesthetic response is socially appropriate. (1996: 36)  

’Kunstverdenen’ er altså den sammenhæng af institutionelle og diskursive processer, i 
(kraft af) hvilke kunstobjekter konstrueres som sådan (dvs. som kunstværker), og gen-
reverdner skulle pr. analogi være den sammenhæng af diskursive og institutionelle pro-
cesser, der betinger forståelsen af musik (i bredeste forstand) som udtryk for en given 
genre. Begrebet betegner således en institutionel og diskursiv rammesætning af brugen 
af det givne genrebegreb, og i Friths fremstilling markeres herved et teoretisk metani-
veau: Det er genreverdner, som bestemmer, hvordan genrer bruges til at organisere 
salgs-, spille- og lytteprocessen, og det er inden for forskellige genreverdner, at man kan 
tale om forskellige sæt af (konstituerende) genreregler – jf. kapitlets overskrift og 
Fabbris oversigt over regeltyper, som Frith gennemgår sidst i kapitlet (1996: 91-93).  

Trods den centrale rolle, som begrebet om genreverdner spiller i Friths fremstilling, 
defineres det ikke direkte, og Frith forlader det hurtigt for at koncentrere sig om de kon-
krete processer, i hvilke genrer afgrænses for den enkelte (ved konkrete til- og fravalg: 
”does this fit my playlist, my ruster, my review pages, my collection?”; 1996: 89), og de 
problematikker, der ligger i at skrive genrehistorie (skismaet mellem historikerens øn-
ske om at se de store linjer og den diffuse pragmatiske proces, i hvilken genrer faktisk 
konstitueres).  

Uklarhed hersker også i forhold til begrebet genrediskurs, som Frith anvender i forlæn-
gelse af begrebet om genreverdener (jf. citatet ovenstående). Frith introducerer – i for-
længelse af Beckers begreb om artworlds tidligere i bogen – tre overordnede og i hvert 
fald delvist genrerelaterede diskurser, nemlig en kunstmusikdiskurs, en folkemusikdi-
skurs og en popdiskurs, som styrer musikalske evalueringsprocesser i bred forstand 
(1996: 39ff). Friths omtale af genrer i kapitlet ”Genre Rules” drejer sig imidlertid ho-
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vedsagligt om mindre overordnede, populærmusikalske genrer som rock, funk, heavy 
osv. Og der er grund til at tro, at sammenkædningen af genreverdner og -diskurser i 
citatet ovenfor sker på dette mindre overordnede plan, som en sammenkædning af rock-
verdenen og forskellige rockdiskurser, soulverdenen og forskellige souldiskurser etc. 
Antagelsen bestyrkes af, at Frith anvender begrebet om genrediskurser i forbindelse 
med sin omtale af spilleprocessen, som betegnelse for musikeres indforståede brug af 
genrebegreber som termer for en bestemt spillestil, et bestemt musikalsk udtryk, en be-
stemt teknik etc. – fx ”give it some funk!” eller ”try a reggae bass!” (1996: 87). Det 
indforståede ved denne form for genrediskurs ligger i, at genrebegreberne ikke forkla-
rer, men refererer til en fælles praktisk musikalsk viden, og Frith lader her diskursbe-
grebet række ud over det rent semantiske (verbalsproglige) og ind i det musikalske – her 
er i en vis forstand tale om genrediskurs som musikalsk diskurs nærmere end som en 
diskurs om musik. Herved antydes for mig at se en mindre overordnet forestilling om 
genrediskurser end ideen om en kunstmusikdiskurs, en folkemusikdiskurs og en pop-
diskurs, uden at begrebet imidlertid forklares. Et spørgsmål ville fx være, hvordan gen-
rediskurser genkendes og afgrænses – er det fx nok, at talen er om hiphop, eller må der 
være noget særlig hiphop’sk ved en hiphopdiskurs. Jeg vender tilbage til både diskurs-
begrebet og dette samt andre spørgsmål til begrebet genrediskurs nedenfor. 

2.2.32.2.32.2.32.2.3 Keith Negus: GenrekulturerKeith Negus: GenrekulturerKeith Negus: GenrekulturerKeith Negus: Genrekulturer    

Friths begreb om genreverdner adopteres af den engelske kulturforsker Keith Negus, 
som i bogen Music Genres and Corporate Cultures fra 1999 bemærker: 

It can be reasonably argued that the vast majority of musical production at any one time involves musi-
cians working within relatively stable ’genre worlds’ (Frith, 1996) within which ongoing creative prac-
tice is not so much about sudden bursts of innovation but the continual production of familiarity […] 
(1999: 25) 

Bemærkningen falder i indledningen til en diskussion af kreativitet og genre i samspillet 
mellem musikkultur og musikindustri (bogens egentlige emne), og Negus introducerer 
Friths begreb som betegnelse for den genrespecifikke, sociale og kulturelle situering, i 
hvilken kreativitet udfolder sig. Ikke som pludselige nybrud (jf. en traditionel geniæste-
tiksk tankegang) men som en kontinuerlig produktion af lighed, dvs. som minimale 
overskridelser af de genreregler, der hersker i den givne genreverden.  

Med genreregler hentydes til Fabbris system, som Negus introducerer i forlængelse af 
Friths begreb som en påpegning og konceptualisering af det konventionelt bundne ved 
musikalsk kreativitet, idet Negus dog understreger det statiske og deterministiske i 
Fabbris fremstilling (1999: 25-26).  

Imidlertid er en teoretisering af genre som foranderlige (transformative) ifølge Negus 
mere eller mindre fraværende inden for populærmusikalsk genreteori (1999: 26) – et 
problem, han søger at overkomme ved inddragelse af den Puerto Ricanske musiksocio-
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log Angel Quintero Riveras studier af salsa.17 Her findes nemlig ”a particular idea of 
’practise’”, som Quintero bruger til at ”oppose the notion that salsa can simply be un-
derstood formally according to a series of codes, conventions or rules” (1999: 27). 

Quinteros ide om praksis består i en særlig åben forestilling om salsa som ”a manner of 
making music” karakteriseret ved ”[a] free combination of rhythms, forms and traditio-
nal Afro-Carribian genres”. En ide, ved hvilken selve overskridelsen af etablerede gen-
rekonventioner forstås som karakteristisk for salsa som genre.18 Jeg går ikke i dybden 
med Negus udredning af Quintero her, men konstaterer, at forståelsen af genre som 
praksis leder Negus til at fremsætte begrebet genrekultur (genre culture). Et begreb, 
som i en vis forstand medierer det restriktive ved på den ene side Fabbris genreregler og 
Friths begreb om genreverdener og på den anden side Quinteros fokus på genrer som 
foranderlige. 

Ved kultur forstår Negus ”a ’whole way of life’” og ”the practices through which peo-
ple create meaningful worlds in which to live”19. Her er altså tale om en antropologisk 
kulturopfattelse – en forståelse af kultur som praksis – som Negus introducerer med 
reference til den engelske tradition for cultural studies.20 Begrebet genrekultur introdu-
ceres med reference til Stephen Neale i den allerede citerede passage (se s. 21) – her 
med Negus’ forsætning: 

In using the term ‘genre-culture’ I am drawing on Steve [sic!] Neale’s use of genre as a sociological 
rather than a formal concept, ‘not…as forms of textual codifications, but as systems of orientations, ex-
pectations and conventions that circulates between industry, text and subject’ […] (1999: 28) 

Genrer er altså systemer af orienteringer, forventninger og konventioner, som cirkulerer 
i en kompleks institutionel, tekstuel og (inter)subjektiv sammenhæng – den sammen-
hæng, som Negus tidligere har betegnet med Friths begreb om genreverdner.21 Med 
begrebet genrekultur sker imidlertid en tilsyneladende fokusering ikke så meget på den 
sammenhæng, i hvilken genrer cirkulerer, men nærmere på den praksis ved hvilken de 
cirkulerer – og Negus sætter således, mere eksplicit end det var tilfældet hos Fabbri og 
Frith, den pragmatiske forståelse af genrer på begreb.22  

                                                
17 Angel Rivera Quintero (1998): Salsa, Sabory Control: Sociologia de la Música ’Tropical’. Havana: 
Premio Casa de las Américas. 
18 Quintero citeret hos Negus (1999: 27) 
19 Raymond Williams og Stuart Hall refereret i Negus (1999: 20) 
20 Jf. den tidligere reference til Williams og Hall. 
21 Negus (1999: 29) peger apropos denne undersøgelse på netop medierne som centrale for denne cirkula-
tion. 
22 Om end det må erindres, at genreverden hos Frith også betegnede en processuel forståelse af genrer – 
bestemt ved en konfiguration af bestemte institutionelle og diskursive processer. Negus gengivelse af 
Friths begreb som restriktivt er måske i den forstand ikke helt retfærdig. 
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Hertil må dog føjes, at Negus’ skelnen mellem genreverden og genrekultur fremstår 
noget uklar, ligesom de to begreber i det hele taget savner afklaring. En uddybning af 
begrebet genrekultur gives i følgende passage, hvor Negus som afslutning på første ka-
pitel fremsætter en ’programerklæring’ for resten af bogen: 

I will be highlighting how the music industry shapes the possibilities for creative practices and how this 
intersects with broader historical, social and cultural processes. In this way I will be thinking about 
‘genre cultures’ as involving far more than aesthetic debates within the ‘genre worlds’ of musicians, 
fans and critics. I shall be highlighting how genres operate as social categories; how rap cannot be sepa-
rated from the politics of blackness […] I will be thinking about genre cultures as arising from the 
complex intersection and interplay between commercial structures and promotional labels; the activities 
of fans, listeners and audiences; networks of musicians; and historical legacies that come to us within 
broader social formations. In developing these themes through the substantive discussion of this book, I 
shall be arguing that the social tensions and divisions formed in relation to these broader genre cultures 
are shaping the music business as much as the music business is shaping the meanings of genres: in 
short, how an industry is producing culture and how culture is producing an industry. (1999: 29-30) 

Det uddybes her, hvordan genrekulturer betegner den praksis, som i allerbredeste for-
stand (socialt, kulturelt, musikalsk, politisk, økonomisk, institutionelt og organisatorisk) 
konstituerer en genre, men stadig rejser der sig en række spørgsmål: hvordan er fx for-
holdet mellem forskellige praksisformer inden for kulturen og forskellige sociale sfærer; 
hvorledes defineres og afgrænses forskellige genrekulturer internt og i forhold til hinan-
den; og (med tanke for Negus’ fokus på samspillet mellem industri og kultur) regnes 
industrien som del af genrekulturen eller er den ’udenfor’? Jeg skal i det følgende op-
holde mig kort ved et par af disse spørgsmål. 

Forholdet mellem industri og kultur er centralt i Negus’ fremstilling, og spørgsmålet om 
industriens mere eller mindre inkluderede position i genrekulturen rejser sig umiddel-
bart af citatets sidste frase (som i øvrigt løber som et credo gennem hele bogen). Det 
indikeres her, at industri og kultur er gensidigt konstituerende, hvilket peger på et inte-
greret forhold. Samtidig med at Negus dog opretholder en konceptuel adskillelse med 
industri og kultur indskrevet i en dualisme, som relaterede men separate størrelser. Og 
dette billede af adskillelse styrkes gennem bogen, i hvis kapitel 4-6 Negus gennemfører 
en række casestudier af bl.a. rap-industrien23. Det diskuteres her, hvordan industrien 
håndterer udgivelsen af rapmusik: hvordan man forsøger at overkomme usikkerhed og 
reservationer overfor rapkulturen, og hvordan man agerer i forhold til en forestilling om 
rap som ’ghetto-’ og ’gadekultur’. Diskussionen af disse forhold styrker det indtryk, at 
industrien forsøger at agere fra en position ’udenfor’ kulturen, og én forklaring er, at 
Negus fokuserer på store pladeselskaber (majors), for hvem en strategi netop er at sam-
arbejde med mindre selskaber (minors), der opfattes som ’tættere på’ kulturen eller som 
det hedder i bogen: ”they are ’closer to the street’” (1999: 91). 

                                                
23 De andre cases er country-, latin- og verdensmusikindustrien (kap. 5-7). Jeg fremhæver rap-industrien 
med tanke for mit eget casestudie i afhandlingens 2. del.  
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Spørgsmålet om industriens mere eller mindre inkluderede position i genrekulturen er 
relateret til problemerne med overhovedet at definere og afgrænse en genrekultur – i 
forhold til andre genrekulturer og i forhold til andre kulturer i det hele taget (fx det Ne-
gus kalder virksomhedskultur (corporate culture)). Negus løser ikke disse problemer, 
men af hans fremstilling fremgår det, at i hvert fald industriens medarbejdere arbejder 
med forskellige forestillinger om genrekulturer – hvor ubevidste og uklart definerede 
disse end måtte være – og vigtigere, at industriens medarbejdere forstår sig selv i for-
hold til disse kulturer, som værende mere eller mindre distancerede eller integrerede og 
informerede. Herved peges for mig at se på et forhold, som gælder ikke alene industri-
ens medarbejdere men musikkulturens aktører i det hele taget, og en afklaring af begre-
bet genrekultur ville for mig at se skulle tage højde for denne forestilling om, hvad man 
med den engelske subkulturforsker Sarah Thorntons termer kan kalde, insidere og out-

sidere. Jeg vender tilbage til dette i afhandlingens kultursociologiske afklaring nedenfor 
(se afs. 3.1.2.2). 

2.2.42.2.42.2.42.2.4 Fabian Fabian Fabian Fabian HoltHoltHoltHolt: Genreformatio: Genreformatio: Genreformatio: Genreformationernernerner    

Det nyeste forsøg på en konceptualisering af genrer som socialt og kulturelt konstitue-
rede hentes (som nævnt i afhandlingens indledning) hos den danske musikforsker Fabi-
an Holt, i hvis artikel ”Genre Formation in Popular Music” (2003) fremlægges ansatsen 
til et elaboreret system for forståelsen af populærmusikalske genrer.  

Holts intention er (på linje med Fabbris) at opstille en genreteori eller i det mindste en 
teoretisk ramme for studiet af genrer (i modsætning til Frith og Negus for hvem teoreti-
seringen af genre indgik som aspekt af et videre forehavende).24  Holt vægter dog i 
modsætning til Fabbri sociale og kulturelle processer tungt og er i sin systematik langt 
mere orienteret mod en pragmatisk forståelse af genrer. Mest markant illustreres dette 
ved artiklens fokus på genreformationer (jf. titlen), dvs. på de processer i hvilke genrer 
formes og forandres, i modsætning til Fabbris mere deskriptive og statiske fokus i for-
søget på at opstille en universel genredefinition. 

Holt udvikler sit system med afsæt i ti udvalgte genrer, nemlig: ”Tin Pan Alley, jazz, 
R&B, country, rock/pop, soul, reggae, disco, hip hop and contemporary dance music 
(techno and house)” (2003: 82). Her er ifølge Holt tale om populærmusikalske genrer, 
der alle optræder almindeligt accepteret som sådan i daglig tale, medier og i akademiske 
studier af populærmusik, hvilket gør det plausibelt at undersøge dem i sammenhæng, 
samtidig med at de i antal og forskellighed indikerer en vis generalitet for artiklens kon-
klusioner. Udviklingen af systemet tager sit afsæt i den overordnede antagelse, at:  

                                                
24 Holt tager sidst i artiklen (2003: 92) et vist forbehold for den systematiske ambition, som ikke desto 
mindre antydes i artiklens gennemgang og i en indledende kritik af ”the antifoundationalist mood of 
postmodernism” (2003: 78). 
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[A] genre is a cultural formation, which is constituted in particular places and historical processes. The 
genre begins somewhere and can be disseminated along many different avenues in dialectical relations 
with a wide range of social contexts through the practises of production, distribution, consumption, rep-
resentation, and regulation.25 

Her er, som det fremgår, tale om en radikal kontekstualisering, og Holts strategi – i for-
søget på at teoretisere genre ud fra denne kontekstuelle forståelse – består i en opbryd-
ning af den kulturelle formation i en række ’essentielle’ delprocesser og dimensioner 
under en overordnet kronologisk forståelsesramme: 

My strategy is to focus on a few essential aspects and understand them in the large context of genre 
formation. I organize a framework that has an overall progression with elements of chronology in the 
sense that it follows the principal stages in the life of a genre. While genres are not formed the same 
way, al popular music genres are involved in two basic processes: They are founded (and codified) in 
what I call ‘centre communities’ and they are negotiated (and re-codified) with other cultural spheres to 
which the culture of the centre communities might disseminate. [kursivering i original] (Holt 2003: 83) 

Jeg skitserer i det følgende Holts gennemgang af disse processer. 

 

Som aspekter ved en genres grundlæggelse (foundation) peger Holt på 1) genrers socia-

le netværk og 2) den sammenhæng af koder, værdier og praksiser, ved hvilke den givne 
genre får sin betydning. 

Ved sociale netværk forstår Holt en løs sammenhæng af forskellige sociale grupper, 
som trods forskelligartede oplevelser opfatter forskellig musik som værende af samme 
slags. Disse netværk kan være stærkt varierende i størrelse, og forskellige dele af net-
værket kan være mere eller mindre intimt forbundne. Holt bruger som eksempel ’rock-
netværket’, som inkluderer alle, der indimellem lytter til rock, og alle som deltager i 
aktiviteter, der virker til at opretholde rock som genre – lige fra radiolytning over plade-
indkøb til bandvirksomhed (2003: 84).  

Som sådan fremstår begrebet om sociale netværk som et ’overbegreb’ – en relativt løs 
påpegning af en genres sociale forankring – under hvilket Holt imidlertid arbejder med 
begreberne centre community og inner circle26 som mere snævre betegnelser for de so-
ciale forhold, som konstituerer en genre. Om centre communities skriver Holt: 

I define a centre community as a community that a large part of the [social] network orient itself to-
wards. It gives direction and helps to keep the pieces together. Well-known representatives of centre 
communities are often performers with status as ’leading’ or ‘key’ figures and celebrities […] in at least 
a few cities and sometimes in more than one country. They often consist of people from different social 

                                                
25 Holt (2003: 83) – Holt refererer i sin forståelse af kultur i lighed med Negus til (den sene) Stuart Hall. 
26 Jeg har ikke kunnet finde nogen tilfredsstillende oversættelse af centre community, så om end inner 

circle uproblematisk kan oversættes til inderkreds, bibeholder jeg for systematikkens skyld den engelske 
ordlyd i begge tilfælde. 
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groups. In some cases centre communities of a genre has extended to specialised magazines, radio sta-
tions, and departments in record shops and record companies. (Holt 2003: 85) 

Som det fremgår her betegner centre community så at sige den ’ledende’ del af socialt 
netværk, og det fremgår endvidere, at centre communities er karakteriseret ikke blot ved 
bestemte personer men ved en sammenhæng af personer, institutioner og steder.  

Med begrebet inner circle sker en yderligere indsnævring, idet ”an inner circle is part of 
a centre community and acts as its elite when agents declare them selves to be authorita-
tive experts and insiders in opposition to imagined outsiders and the general public” 
(2003: 85). En genres inner circle er i følge Holt et mindretal blandt musikere, kritikere 
og fans, og med dette begreb etableres således en koncentrisk model, ved hvilken en 
genre konstitueres ved en social kerne, hvis indflydelse spreder sig udad som ringe i 
vandet. Holts model kan som sådan forstås som en videreudvikling og specifikation af 
en traditionel center/periferi-tankegang. 

 

Efter at have skitseret genreformationernes sociale aspekter går Holt videre til den 
kommunikationsproces, som sker i netværkene. Det overordnede spørgsmål er i den 
forbindelse: hvad udveksler netværkets personer? Og det korte svar lyder ifølge Holt: 
musik og forskellige forståelser af musik. Denne betydningsudveksling, som på linje 
med sociale forhold konstituerer en genre, kan ifølge Holt skitseres ved termerne koder, 
værdier og praksisser.  

Koder spillede, som det erindres, også en vigtig (om end temmelig uafklaret) rolle hos 
Fabbri. Hos Holt forklares begrebet som en konventionsbestemt ”correlation of signs, 
concepts and ’things’ (objects, events, etc.)” (2003: 86), og som eksempel gives sam-
menhængen mellem ideen om, ordet for og oplevelsen af en solnedgang – eller sam-
menhængen mellem bestemte melodier og tekster (fx ”If I feel tomorrow : like I feel 
today”) og et begreb om genre repræsenteret ved ordet blues (2003: 86). 

Som synonym til koder anføres begrebet regler (jf. igen Fabbri), idet det herved under-
streges, at koder ikke alene faciliterer, men også regulerer den kommunikative praksis, 
som udspiller sig i den givne genres sociale netværk. Og Holt fortsætter: 

In this line of thought, genres are cultural systems that function as interpretive contexts. To be sure, 
signs, codes, and practises do not operate separately but are organized and classified in relation to each 
other in representational systems and discourses. (Holt 2003: 86) 

Det er oplagt, at Holt her åbner for den forestilling om genrediskurser, som også Frith 
var inde på, men begrebet introduceres ikke, og Holt går heller ikke i dybden med, 
hvordan tegn (ord, lyde, billeder, gestik osv.), koder og praksisser organiseres i repræ-
sentationelle systemer eller diskurser. Her er nærmest tale om en forbigående konstate-
ring. 
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Næstefter koder (og regler) introduceres som sagt værdier som konstituerende træk ved 
en genre, og som eksempel anføres country, der i reglen har været forbundet med no-
stalgi, enkle følelser og en provinsiel tilværelse for hvide arbejderklasse-mænd (cow-
boys og truckdrives). Trods en vis forenkling peger dette billede ifølge Holt på essenti-
elle værdier for genren – uden at det dog ekspliciteres hvordan (2003: 87).  

Også bestemte praksis indgår som konstituerede træk ved en genre, og Holt hæfter sig 
ved, at praksis synes mere holdbare end tegn og værdier, idet praksis kan bestå, mens 
fortolkningen af den givne praksis forandres. Lidt uklart skelnes efterfølgende mellem 
musikalske praksis (spille-, kompositions- og produktionsteknikker) og sociale praksis 
(fx dansetrin og koncertritualer som normer for applaus). Holt understreger, at social og 
musikalsk betydning ikke lader sig adskille, hvilket ikke desto mindre synes at ske i 
relation til praksis i den temmelig summariske fremstilling. 

 

Gennemgangen af anden halvdel af Holts system (vedr. genrers forhandling) sker under 
overskrifterne Identity and classification, Genre and industry og Media and Ontologies, 
og Holt diskuterer her forskellige sammenhænge, i hvilke genrer forhandles og foran-
dres i forhold til deres oprindelige betydning: Under første overskrift gemmer sig for-
holdet mellem genrer og overordnede sociale og kulturelle strukturer – dvs. de ændrin-
ger, der kan ske i forståelsen af en genre ved sociale og kulturelle ændringer i genrens 
netværk eller ved ændringer i omverdenens syn på samme. Som eksempel anføres rock-
ens overgang fra arbejderklasse- til middelklassefænomen gennem 1960’erne og den 
deraf følgende legitimering af genren (2003: 89). Diskussionen under de to sidste over-
skrifter fokuserer som antydet på forhandlingen af genrer i industri og medier. Diskus-
sionen af førstnævnte gengiver Negus’ undersøgelse af samme forhold (jf. Negus 1999), 
mens diskussionen af forholdet mellem genrer og medier fokuserer på mediers betyd-
ning for distributionen (og dislokationen) af genrer fra centre communities til den brede-
re befolkning (lokalt og globalt) samt mediers betydning for artikulationen af genrebe-
greber på tekstniveau. I denne artikulation opretholdes eller ’opblødes’ etablerede gen-
rebegreber, idet ”magazines for devoted listeners and fans have strong feelings for the 
genre label and a more sophisticated definition than record companies and mainstream 
mass media” (Holt 2003: 92). 

Forhandlingen retter sig i alle tilfælde mod de koder, værdier og praksis, som genren og 
dens sociale netværk karakteriseres ved, og Holt introducerer således ikke ny teori i 
denne del af artiklen, hvorfor jeg var valgt at gøre min gennemgang relativ kort. 

 

Holt opregner med sit system for mig at se en række frugtbare greb for studiet af popu-
lærmusikalske genrer, og jeg er grundlæggende enig i den pointe, at genrer må studeres 
under en eller anden form for kronologi – eller som Frith udtrykker det: ”genre analysis 
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must be […] narrative analysis” (1996: 90). Det er en pointe, der peger på den diakrone 
eller processuelle optik, som jeg allerede har fremhævet som karakteristisk for pragma-
tisk orienterede genrestudier, og som jeg pointerer i min egen undersøgelse (jf. s.7). Jeg 
stiller mig imidlertid tvivlende overfor Holts fokus på genrers grundlæggelse. Det anty-
des for mig at se herved, at en genre har en distinkt oprindelse – et specifikt udgangs-
punkt i tid og sted, som lader sig identificere, i Holts system artikuleret ved forestillin-
gen om en social kerne (centre community og inner circle) og bestemte (essentielle) 
koder, værdier og praksis. Det er ganske oplagt, at genrer retrospektivt forbindes med et 
sådant udgangspunkt, men hermed ikke sagt, at det findes (eller fandtes), og jeg vil 
hævde, at en afdækning af bestemte genrers oprindelse typisk vil pege på andre genrer 
og på en diffus social og kulturel situation, som netop kun retrospektivt lader sig redu-
cere. Mere frugtbart er det efter min mening, at fokusere på en genres introduktion i en 
bestemt sammenhæng. Herved flyttes fokus fra forestillingen om et udgangspunkt til de 
kilder en given genre trækker på, hvad enten det er andre genrer eller tidligere artikula-
tioner af samme genre i andre sammenhænge. Og Holts begreber er absolut brugbare 
også i denne optik – idet en introduktion af en given genre ofte vil referere til og trække 
på bestemte geografiske lokaliteter, personer (center communities), koder, værdier og 
praksis for andre genrer eller samme genre i en tidligere kontekst. 

Som en konceptualisering af genrer som socialt og kulturelt konstituerede anvender 
Holt, som anført, begrebet genreformationer. Jeg har fortolket dette begreb som en poin-
tering af det processuelle ved genrers konstituering, samtidig med at begrebet selvfølge-
lig kan betegne en tilstand – en given genres sociale og kulturelle betydning til et givet 
tidspunkt. Ved siden af genreformation anvendes Negus’ begreb om genrekulturer, til-
syneladende i en betydning, som svarer til Negus’ egen brug, men det må pointers, at 
ingen af de to begreber reelt afklares. Jeg vil i det følgende som led i en samlet opsum-
mering forsøge klargøre min egen brug af kapitlets centrale begreber. 

2.32.32.32.3 Genreteoretisk Genreteoretisk Genreteoretisk Genreteoretisk ooooppppsamlingsamlingsamlingsamling og  og  og  og videre overvejevidere overvejevidere overvejevidere overvejellllserserserser    

Det har været intentionen med nærværende kapitel at gennemgå og diskutere et udvalg 
af den populærmusikvidenskabelige genreteori, som allerede foreligger, i et forsøg på at 
reflektere over den tradition, som herværende projekt skriver sig ind i. Kapitlet har cen-
treret sig om først introduktionen af en skelnen mellem en henholdsvis typologisk og 
pragmatisk orienteret tilgang til studiet af populærmusikalske genrer; dernæst diskussi-
onen af en række begreber for forståelsen af genrer som socialt og kulturelt konstituere-
de. Her følger en kort opsummering, nogle videre overvejelser og en præcisering af min 
egen brug af den gennemgåede teori. 
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Det kan hævdes, som jeg gjorde det indledningsvis og i slutningen af kapitlets første 
afsnit, at overgangen fra typologi til pragmatisme i akademiske studier af populærmusi-
kalske genrer følger en overordnet bevægelse i human- og samfundsvidenskaberne: fra 
strukturalisme til poststrukturalisme og til forskellige socialkonstruktivistiske optikker, 
idet den pragmatisk orienterede tilgang kan ses som udtryk for en poststrukturalistisk 
kritik af det essentialistiske ved typologiske fremstillinger. Endvidere kan det konstate-
res, at den pragmatiske tilgang er fremherskende i det udvalg af tekster, som er gen-
nemgået i sidste afsnit, hvor den i vid udstrækning optræder som et meta-
refleksionsniveau på den måde bestemte typologier manifesteres i praksis.  

Også mit projekt har i en vis forstand denne form, hvor i dette tilfælde kritikkens (i ho-
vedsagen) typologiske måde at beskrive genrer underkastes en pragmatisk orienteret 
analyse, idet jeg samtidig på den ene side har understreget, at typologi og pragmatisme 
må betragtes som kompletterende optikker i en given undersøgelse, og at typologier ofte 
vil indgå i større eller mindre grad i pragmatisk orienterede genrestudier (jf. fx Fabbri 
og senere Friths brug af Fabbris skema); på den anden side vender tilbage til denne po-
inte i den genreteoretiske diskussion af analysens resultater i afhandlingens del. III.  

 

De fire tekster, som er gennemgået i sidste afsnit, trækker på hinanden og tegner således 
en linje i udviklingen af det populærmusikalske genrestudie. Det er en linje, der analogt 
med den pragmatiske orientering i højere og højere grad betoner en kontekstuel og pro-
cessuel forståelse af genrer fokuseret i afsnittets række af nøglebegreber (genreregler, 

-verdener, -kulturer, -diskurser og -formationer). Jeg har diskuteret disse begreber, der 
på forskellig vis betegner de brugssammenhænge, som med den pragmatisk orienterede 
tilgang gøres til genrestudiets egentlige genstand, og jeg skal i det følgende søge at præ-
cisere min egen brug af disse begreber. 

Som centralt begreb for afhandlingens omtale af genrer som socialt og kulturelt konsti-
tuerede tjener begrebet genrekultur. Fordelen ved Negus’ begreb er, at det qua forståel-
sen af genrer som praksis harmonerer godt med den socialkonstruktivistiske optik, som i 
øvrigt præger det teoretiske grundlag for nærværende projekt.  

Endvidere harmonerer begrebet genrekultur med den forestilling om hiphop som en 
kultur baseret på udøvelsen af fire kulturelle praksis (breakdance, rap, dj’ing og graffi-
ti), der ligger i den såkaldte ’standarddefinition’ (jf. den indledende begrebsafklaring, 
s.15). Jeg vender tilbage til denne definition i analysen af dansk hiphopkritik (afs.7.1.1), 
men konstaterer her, at begrebet genrekultur umiddelbart virker som et oplagt valg som 
metabegreb for hiphopkulturen. 

Ved siden af begrebet genrekultur optrådte i det foregående begreberne genreregler, 
-verden, -diskurs og -formation. Friths begreb om genreverdener peger for mig at se på 
den institutionelle og diskursive ramme, i hvilken en given genrekultur artikuleres, og 
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begrebet betoner, i lighed med Fabbris genreregler de restriktioner, der præger denne 
artikulation. Som rammesætning kan Friths begreb relateres til Pierre Bourdieus begreb 
om kulturelle felter, som jeg udlægger nedenfor, men som også betegner en relation af 
institutioner og personer, i hvilken betydningen og værdien af et givet begreb forhand-
les. Feltet konstituerer endvidere et sæt af normer, der (for så vidt som feltet er konstitu-
eret ved en given genre) kan forstås i analog med Fabbris forestilling om genreregler. 
Jeg uddyber som sagt Bourdieus begreb om kulturelle felter (i kapitel 3), og holder mig 
herefter til Bourdieus terminologi (frem for Fabbris eller Friths).27  

Hvad angår Holts begreb om genreformationer, er jeg som tidligere anført grundlæg-
gende enig i det diakrone perspektiv, som begrebet indikerer. Dog forbindes begrebet i 
Holts fremstilling med en noget manifest forestilling om en genres grundlæggelse og 
udvikling, som jeg ikke deler, og som strider mod min undersøgelses mere begrænsede 
fokus på konstitueringen af begrebet hiphop i dansk populærmusikkritik. Den analytiske 
tese, der strukturerer analysen i afhandlingens anden del, og som underbygges teoretisk 
i det følgende, er efter min mening et fleksibelt (om end klart relateret) alternativ til 
adskillelsen af grundlæggelse og forhandling som basale processer i formationen af en 
genre, idet jeg som nævnt søger at belyse introduktion, forhandling og naturalisering 
som separate og samtidig relaterede processer. 

Når jeg taler om konstituering frem for fx formation er her hovedsagelig tale om en fag-
terminologi lånt fra den (diskurs)teori jeg benytter – begge begreber betoner en dyna-
misk og processuel forståelse af den dobbeltrolle, som genrer spiller i musikkulturen, 
ved på den ene side at konstituere genrekulturen som social praksis, samtidig med at de 
på den anden side konstitueres i og med selv samme praksis. 

Jeg antager som nævnt indledningsvis denne dobbelthed som en central præmis for af-
handlingens undersøgelse, samtidig med at den i varierende grad præger de fire frem-
stillinger. Tydeligst hos Negus – fokuseret i forholdet mellem genrekultur og industri, 
og formuleret i den antagelse, som repeteres bogen igennem, at ”an industry is produ-
cing culture and […] culture is producing an industry.” (1999: 30). Og som indikeret i 
min diskussion af Negus’ undersøgelse af rap-industrien følger heraf det spørgsmål: 
Hvordan defineres og afgrænses en genrekultur? Jeg har ikke noget svar til dette 
spørgsmål, men jeg pointerede som ansatsen til et svar det forhold mellem insidere og 
outsidere, som Negus’ undersøgelse for mig at se peger på (uden at Negus dog bruger 
disse betegnelser).  

Forholdet mellem insidere og outsidere tematiseres også i Holts system, hvor en genre-
kultur grundlægges ved en social kerne og bestemte essentielle koder, værdier og prak-
sis, som efterfølgende forhandles i mødet med industri, medier og samfundet i øvrigt. 

                                                
27 Friths begreb om genreverdner er formentlig inspireret af Howard Becker, som også er inspirator for 
Sarah Thornton, hvis beskrivelse af subkulturer jeg vender tilbage til i afs. 3.1.2.2. 
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Der ligger i Holts fremstilling (og særligt i den koncentriske opfattelse af genrers socia-
le forankring) en forestilling om, at genrer opstår så at sige ’indefra’ og forhandles i 
forskellige relationer ’udadtil’, hvilket i mine øjne er en grov forenkling. Jeg mener, 
som tidligere anført, at en forståelse af genrekulturer må tage højde for musikkulturelle 
aktørers følelse af større eller mindre involvering i og større eller mindre distance til en 
genre. Det er i den forbindelse problematisk at hævde, at genrers værdier kommer ’inde-
fra’, idet bevægelsen mellem forskellige aktørers mere eller mindre involverede eller 
distancerede forhold til kulturen er langt mere kompleks, end Holts opdeling i (intern) 
grundlæggelse og (ekstern) forhandling lader antyde. Endnu engang vil det for mig at se 
være frugtbart at arbejde med Holts begreber i en løsere ramme, hvor der fx kan være 
flere centre og forskellige inderkredse afhængig af den forhandling og kontekst, som 
undersøges. Denne antagelse reflekteres i mit fokus og valg af genstandsfelt, idet dansk 
populærmusikkritik netop er én af de arenaer, hvor mødet mellem insidere og outsidere 
finder sted – i en national dansk sammenhæng, lokalt i forhold til amerikansk hiphop-
kultur og -presse og i en stadig udvikling, som illustrerer, hvordan hiphopkulturens en-
hedskarakter varierer over tid. 

Holt peger, som det erindres, i lighed med Negus på betydningen af praksis for forståel-
sen af populærmusikalske genrer, og i Holts skelnen mellem koder (symbol- og sprog-
brug), værdier og (social og musikalsk) praksis ligger tilsyneladende et forsøg på at 
skelne forskellige praksisformer inden for genrekulturen. Jeg uddyber min egen forstå-
else af praksis nedenfor (i afs. 3.2.3.1), men vil her gentage, at min undersøgelse foku-
serer på netop den sproglige eller diskursive praksis, og det er der umiddelbart to årsa-
ger til: For det første må genrer som anført betragtes som begreber, hvorfor et studie af 
genrer for mig at se må forholde sig til den type af praksis, i hvilken disse begreber arti-
kuleres, dvs. diskursiv praksis. For det andet er forholdet mellem forskellige praksis-
former ikke nødvendigvis så enkelt, som man kunne formode. Således eksisterer der 
ikke nogen nødvendig sammenhæng mellem genrer som diskursiv praksis (artikulatio-
nen af genrebestemte diskurser) og resten af de praksisformer, som konstituerer en gen-
rekultur (hiphopjargon har fx spredt sig til store dele af dagens ungdomskultur uden, at 
alle unge af den grund opfatter sig som hiphoppere). En opmærksomhed på forskellige 
praksisformer inden for en given kultur kan således øge forståelsen af, hvordan kultu-
rens udbredelse og enhedskarakter varierer over tid. 

 

Så vidt de genreteoretiske overvejelser for herværende. I det følgende er opsummeret en 
række (del)problematikker, som vil blive taget op i afhandlingens tredje del i lyset af det 
foretagne casestudie: 

○ Typologi og pragmatisme: Hvordan er forholdet mellem typologi og pragmatis-
me i populærmusikkritikkens konstituering af begrebet hiphop, og hvordan kan 
disse tilgange appliceres i en teoretisering af genrers konstituering i musikkultu-
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ren – i relation til den dobbelte forståelse af genrer som konstituerende for og 
som konstituerede i sociale og kulturelle praksissammenhænge? 

○ Hiphopkultur som genrekultur: Hvordan kan forståelsen af genrer som socialt og 
kulturelt konstituerede forbindes med den hos Negus introducerede forestilling 
om genrekultur? Hvordan kan forestillinger om insidere og outsidere indgå i en 
sådan teoretisering, og hvordan defineres og afgrænses genrekulturer i sammen-
hæng med en forestilling om genrediskurser? 

○ Processer i konstitueringen af en genre: Hvordan kan genrers konstituering teo-
retiseres i et diakront perspektiv? Ved hvilke processer, og hvordan opretholdes 
en fleksibilitet i forståelsen af disse under hensyntagen til afhandlingens prag-
matiske grundopfattelse og uden essentialistiske beskrivelser af genrekulturens 
sociale praksis? 
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3.3.3.3. KuKuKuKultursociologi og diskursanltursociologi og diskursanltursociologi og diskursanltursociologi og diskursanaaaalyselyselyselyse    

Med opfattelsen af, at genrer konstitueres pragmatisk i bestemte sociale og kulturelle 
praksissammenhænge, følger et behov for yderligere teoretisering – i to henseender:  

For det første fordres en teoretisering af det sociale og kulturelle, dvs. af, hvorledes kul-
turen og den sociale virkelighed fungerer. Jeg har tidligere peget på behovet for en så-
dan afklaring i dele af den genreteori, som er gennemgået i det foregående, og jeg skal i 
det følgende søge at efterkomme dette krav ved introduktionen af den franske sociolog 
Pierre Bourdieus kultursociologi med særligt fokus på hans teori om sociale felter. Teo-
rien synes oplagt i relation til min undersøgelse, idet den ved sit fokus på magtrelationer 
(magt og magtkampe) i den sociale verden bereder en række begreber til forståelse af 
den forhandling, der udgør et centralt moment i genrers konstituering (jf. afhandlingens 
analytiske tese, s.9). Dog er Bourdieus teori udviklet i analyser af sociale sfærer, som 
ligger langt fra undersøgelsesområdet for nærværende projekt28, og der er følgelig be-
hov for at supplere og uddybe Bourdieus teori i forskellig henseende – i særdeleshed i 
relation til analysen af populærkulturelle sammenhænge (se afs. 3.1.2). 

For det andet fordres en udredning af begrebet praksissammenhænge. Jeg har tidligere 
diskuteret en skelnen mellem forskellige praksisformer og understreget, at nærværende 
projekt er særlig fokuseret på populærmusikkritikkens diskursive praksis, og jeg uddy-
ber i kapitels anden del min forståelse af begreberne praksis og diskurs, ligesom di-
skursanalysens teoretiske og metodiske implikationer diskuteres.  

Den teoretiske introduktion sker i hele kapitlet i en løbende refleksion af den givne teo-
ris anvendelse i analysen af undersøgelsens materiale. 

3.13.13.13.1 FeltanalyseFeltanalyseFeltanalyseFeltanalyse    

Pierre Bourdieu (1930-2002) er som allerede indikeret mest kendt som sociolog og kul-
turforsker, men var oprindeligt uddannet filosof, og hans arbejde præges af et konstant 
forsøg på at overkomme en række grundlæggende filosofiske og videnskabsteoretiske 
dikotomier – mellem struktur og agens, teori og metode, ratio og empiri, synkroni og 
diakroni, objektivisme og subjektivisme. Dikotomier, som Bourdieu betragter som ud-
tryk for filosofiske misforståelser nærmere end reelle problemer ved virkeligheden eller 
den menneskelige erkendelse. Som alternativ lanceres gennem en lang række empiriske 
studier en tænkning, der er grundlæggende relationel, ifølge hvilken struktur aldrig kan 

                                                
28 Her er tale om analyser af bl.a. bondesamfund i Algier, sociale hierarkier i 1970’ernes Frankrig, de 
højere udannelser samt 1800’tallets kunst og litteratur, ligeledes i Frankrig. 
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forstås uden agens, teori uden metode, ”being” uden ”being percieved”, og i hvilken 
forskeren må se ”the objectivity of the subjective” og omvendt.29  

Den grundlæggende og dynamiske relationisme, som således præger, hvad Bourdieu 
selv kalder sin genetiske sociologi eller genetiske strukturalisme (Bourdieu og 
Wacquant 1992/1996: 19), placerer teorien solidt i en poststrukturalistisk og socialkon-
struktivistisk tradition (jf. afhandlingens indledende begrebsafklaring, s.13), hvilket 
selvsagt kvalificerer teorien i relation til afhandlingens pragmatiske opfattelse af genrers 
konstituering. Samtidig medfører relationismen imidlertid to forhold for introduktionen 
og anvendelsen af Bourdieus teori. For det første betragtes teoriens centrale begreber 
som analytiske, dvs. at de kun for alvor udfoldes i analysen af en konkret empiri, hvilket 
selvsagt vanskeliggør en teoretisk introduktion (Bourdieu og Wacquant 1992/1996: 83). 
Nedenstående må derfor i overensstemmelse med Bourdieus synspunkt kun betragtes 
som foreløbig i relation til afhandlingens analyse, ligesom konstateringen af, at projek-
tets teori introduceres i en løbende refleksion af teoriens anvendelse i analysen, ligger 
indlejret som en præmis i Bourdieus tænkning. For det andet forstås teoriens centrale 
begreber i relation til hverandre, hvilket vanskeliggør en lineær introduktion (hvor star-
ter man?), samtidig med at relationismen i denne sammenhæng behæfter systemet med 
en vis selvreferencialitet. Bourdieu er opmærksom på denne fare for cirkelslutninger, 
som jeg vender tilbage til nedenfor (Bourdieu og Wacquant 1992/1996: 114).  

3.1.13.1.13.1.13.1.1 FeltFeltFeltFelt,,,,    kapitalkapitalkapitalkapital    og habitusog habitusog habitusog habitus    

Bourdieu betragter den sociale verden som opdelt i en række relativt autonome og hie-
rarkisk organiserede felter30, hvor forskellige aktører (dvs. personer og institutioner) 
samles om en given interesse. Eksempler fra Bourdieus arbejde er det økonomiske felt, 
uddannelsesfeltet og det kulturelle felt, hvor sidstnævnte kan underinddeles i fx det aka-
demiske felt, det religiøse felt og kunstfeltet. Hvert felt konstitueres, idet forskellige 
aktører strides om forståelsen og værdien af den fælles interesse. I denne strid hævdes 
forskellige normer og værdier, og forskellige felter differentieres således ikke alene ved 
den givne interesse, men også ved de fremherskende normer i aktørernes forhold til den 
givne interesse. Som eksempel nævner Bourdieu forskellen på det økonomiske felt og 
kunstfeltet, hvor førstnævnte historisk set er ”blevet til som et univers, i hvilket traditio-
nelt set vigtige relationer som venskab, kærlighed og familiemæssige bånd principielt er 

                                                
29 Bourdieu (1979/1986: 483 og 1993: 4) samt Bourdieu og Wacquant (1992/1996: 29 og 108). En reel 
diskussion af, hvorvidt denne intention faktisk lykkes, ville falde udenfor rammerne af denne afhandling 
(jf. fx Jenkins 1992: 66-102). 
30 Bourdieu (1993: 162-163). Som alternativ til felt tales undertiden om rum (fx Bourdieu 1994/1997: 20), 
hvorved betones en multidimensional strukturering nærmere end den todimensionalitet, der måske anty-
des ved termen felt. 
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forsvundet”, mens kunstfeltet er ”blevet til som en bevidst negation af hensynet til ma-
teriel profit” (Bourdieu og Wacquant 1992/1996: 85). 

I striden om en given interesse positionerer aktørerne sig i forhold til hinanden afhængig 
af holdning og mængde af ressourcer (kapital). Et felt kan således beskrives som en 
relationel struktur (eller et spændingsfelt), hvor den enkelte aktørs forståelse af og mu-
ligheder i forhold til den givne interesse i høj grad bestemmes af de andre aktører, som 
Bourdieu her forklarer det: 

[…] et felt [kan] defineres som et netværk eller en konfiguration af objektive relationer mellem forskel-
lige positioner. Positionerne er objektivt defineret i kraft af deres eksistens og de bindinger, de påtvin-
ger de aktører og institutioner, der udfylder positionerne, i kraft af deres øjeblikkelige og potentielle 
placering i relation til fordelingen af forskellige former for magt (eller kapital), som giver adgang til de 
specifikke fordele og goder, der står på spil i det enkelte felt [den givne interesse], og dermed samtidig i 
kraft af deres objektive relationer til andre positioner (dominans, underkastelse, homologi etc.). (Bour-
dieu og Wacquant 1992/1996: 84) 

Aktørernes positionering sker i alle deres handlinger – fra valg af tøj, job, venner, måde 
at snakke på til den smag de giver udtryk for, idet enhver handling betragtes som en 
forhandling (som led i den strid, som konstituerer feltet), og idet feltbegrebet bygger på 
den antagelse, at sociale aktører altid vil søge at skille sig ud med henblik på social op-
stigning: ”At skille sig ud og have betydning er én og samme ting” (Bourdieu 2003: 66). 
En antagelse, som også udtrykkes i titlen på et af Bourdieus hovedværker Distinktionen 
(1979/1995), der både kan læses med reference til de skelsættende handlinger (distink-
tioner) aktørerne gør, og til den sociale status (distingvering), som søges i disse hand-
linger. 

Feltets relationer er, som det fremgår, objektive, for så vidt som de optræder som givne 
bindinger for de enkelte aktører til et givet tidspunkt, og feltet kan således forstås som et 
begreb for den enkelte aktørs situering, dvs. en kontekstuel begrænsning af vedkom-
mendes handlinger til et givet ’rum af muligheder’. Samtidig er feltets positioner og 
relationer imidlertid ikke objektive i den forstand, at de ikke kan forandres. Feltet eksi-
sterer kun, for så vidt som det artikuleres i praksis, dvs. i og med aktørernes stadige po-
sitionering, og enhver handling ændrer principielt feltets opbygning. Resultatet er en 
form for ’situeret frihed’ – en begrænsning af aktørens råderum til et givet perspektiv og 
en given situation inden for en struktur, som opstår og udvikles i og med aktørernes 
praksis (jf. Bourdieus betegnelse: genetisk strukturalisme – en forestilling som for mig 
at se er i klar overensstemmelse med et poststrukturalistisk standpunkt; jf. den indle-
dende begrebsafklaring).  

Den sociale verden udgøres som sagt af en række hierarkisk organiserede felter, hver 
styret af et sæt af egne love eller logikker, som definerer og afgrænser det givne felt i 
forhold til andre felter, og Bourdieu nævner som eksempel kunstfeltets negation af hen-
synet til materiel profit, som en historisk betingelse for dette felts løsrivelse fra det øko-
nomiske felt. Det vil sige, at selv om kunstnere er mennesker med behov som alle an-
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dre, og selvom kunstværker er varer, som må sælges, hvis der skal brød på bordet, så 
formåede kunstfeltets aktører (kunstnere, galleriejere, forlag, mæcener, kritikere etc.) 
over en periode i 1800’tallets Frankrig at etablere det princip, at kunst har værdi i sig 
selv (dvs. autonomiæstetikkens forestilling om ”l’art pour l’art”), og at interessen for 
kunst og kunstnerisk kvalitet går forud for kravet om økonomisk vinding – ja, at øko-
nomisk vinding ligefrem korrumperer kunsten. Ved dette princip frigjordes kunstfeltet 
fra det økonomiske felt for herved at blive autonomt, dvs. selvregulerende.  

Hermed ikke sagt, at kunstfeltet og det økonomiske felt kan forstås som uafhængige i en 
overordnet samfundsmæssig optik (hvad Bourdieu henviser til som ’magtens felt’; 
1993: 38). Her indgår forskellige felter i et socialt hierarki, og fx er økonomisk formåen 
og følgelig det økonomiske felt stadig højere vurderet af samfundets dominerende lag 
end kunstnerisk kvalitet. Et forhold, som kan give særlige vanskeligheder for fx stats-
støttede kunstnere og museer, hvor hensynet til æstetisk relevans og krav om offentlig 
interesse (udtrykt i ’billetsalg’) ikke altid harmonerer. 

Den interesse og det princip, som tegner et felt (fx forestillingen om l’art pour l’art for 
kunstfeltets vedkommende), kalder Bourdieu for feltets doksa. Ved doksa forstås en 
selvfølgelig eller ureflekteret viden, og begrebet sigter således til den grad af selvfølge-
lighed, hvormed det konstituerende princip for et givet felt optræder. Kunstfeltets aktø-
rer kan fx udmærket strides om god og dårlig kunst, og hvad der er kunstnerisk kvalitet, 
men hvorvidt der overhovedet er noget, der hedder kunst eller kunstnerisk kvalitet, og 
hvorvidt det er afgørende at diskutere disse forhold, betvivles ikke – og en sådan tvivl 
ville formentlig føre til eksklusion fra feltet. Bourdieu sammenligner flere gange et felt 
med et spil, og doksa kan i dette billede lignes ved spillets regler – betvivles de, så spil-
ler man ikke længere.  

Endvidere må det understreges, at den forhandling, som konstituerer feltet, ikke nød-
vendigvis er aktørerne bevidst. Feltet tilbyder (i og med doksaen) en forståelsesramme 
og i kombination med aktørens position og mængde af ressourcer (kapital) et rum af 
muligheder, inden for hvilket den enkelte aktørs handlinger (positioneringer) forholder 
sig til andres handlinger (positioneringer), hvad enten aktøren søger denne forholden sig 
eller ej. Som Bourdieu her forklarer det med reference til ’felterne for kulturel produkti-
on’ (dvs. fx kunstfeltet): 

Felterne for kulturel produktion tilbyder et rum af muligheder til de agenter, de er involveret i dem. 
Dette rum af muligheder har en tendens til orientere agenterne i deres søgen, i og med at det definerer et 
univers af problemer, referencer, intellektuelle holdepunkter (som ofte består af navnene på ledende 
personligheder), ismer, kort sagt: et helt system af koordinater som man må have i hovedet – hvilket ik-
ke er det samme som bevidstheden – for at være med i spillet. […] Dette rum af muligheder, som over-
skrider de enkelte agenter, fungerer som en slags fælles koordinatsystem, der gør, at samtidige skabere 
af kunst er placeret objektivt i forhold til hinanden, selv når de ikke forholder sig bevidst til hinanden. 
(Bourdieu 2003: 57-58) 
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Denne relationelle og overindividuelle dimension, som feltet manifesterer i den enkelte 
handling, har analytiske konsekvenser: Den fordrer en komparativ optik som forudsæt-
ning for analytisk at indfange handlingernes relationelle betydning. Det vi sige, at ana-
lysen af eksempelvis forskellige anmeldelser må ske i sammenhæng, idet den enkelte 
anmeldelse betragtes som et udtryk for en forhandling, hvad enten den givne anmelder 
relaterer sig eksplicit til andre eller ej. 

 

Forskellige aktørers øjeblikkelige og potentielle placering i feltet afhænger som tidlige-
re nævnt af fordelingen af forskellige former for kapital. Begrebet kapital er ved siden 
af felt og habitus en af de begrebslige hjørnestene i Bourdieus teori og betegner de mid-
ler eller ressourcer, som den enkelte aktør har til rådighed, og som ytrer sig i den anse-
else, autoritet eller magt, vedkommende nyder i et givet felt.  

Ved kapital forstås imidlertid ikke blot materielle eller økonomiske ressourcer, men 
også venskaber og sociale evner (social kapital) eller (ud)dannelse, dvs. viden, smag og 
manerer (kulturel kapital). Inden for kunstfeltet, som jeg tidligere har brugt som eksem-
pel, og hvor det særligt er viden om og smag for kunst, der sættes i højsædet, er det så-
ledes klart, at striden primært står om forskellige former for kulturel kapital, og Bour-
dieu karakteriserer da også i The Fields of Cultural Production (1993) kunstfeltet som 
et kulturelt felt. Under hovedtypen kulturel kapital skelnes imidlertid mellem forskellige 
undertyper (fx akademisk, litterær eller juridisk kapital) i relation til forskellige kultu-
relle felter (det akademiske, litterære eller juridiske felt), og det er ikke nødvendigvis 
sådan, at kulturelle felter udelukkende præges af kulturel kapital. Som forklaret tidligere 
konstitueredes fx kunstfeltet ved en nedvurdering (devaluering) af økonomiske interes-
ser (og følgelig økonomisk kapital). Hermed imidlertid ikke sagt, at økonomisk kapital 
ingen rolle spiller (fx for et museums mulighed for at prioritere ’kunstnerisk kvalitet’), 
ligesom også social kapital (fx i form af netværk kunstnergrupper og gallerier imellem) 
spiller en oplagt rolle (fx for hvilke kunstværker som udstilles, anmeldes og kanonise-
res). Endvidere kan forskellige typer kapital i en vis udstrækning ’veksles’, fx kan de 
rigtige bekendtskaber (social kapital) for en kunstner resultere i prestigiøse udstillinger 
(kulturel og evt. økonomisk kapital), ligesom mange penge (økonomisk kapital) brugt 
på kunst og bøger kan give indtryk af dannelse (kulturel kapital). 

Den eller de relevante kapitaler i et givet felt bestemmes af den interesse og det princip, 
som konstituerer feltet – i en forhandling af hvilke egenskaber, der tjener den givne in-
teresse bedst – men med kapital er samtidig givet et begreb for den relative styrkefor-
skel, som præger feltets aktører:  

Varje fälts specifika logik bestämmer vilka egenskaper som är gångbara på just den marknaden, vilka 
som är relevanta och verksomma i den aktuella spelet, och som i forhold til detta fält fungerar som 
specifikt kapital och derigenom som forklarende faktor till praktikerna. Detta betyder konkret att den 
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sociala rang och specifika makt agenterna finner sig tildelade på ett visst bestämt fält beror på vilket 
specifikt kapital de kan mobilisera. [kursiveringer i original] (Bourdieu 1979/1986: 263) 

Det er aktørernes kapital (mængden og sammensætningen), der bestemmer deres magt 
og anseelse i feltet (deres relative styrke), og som forklarer deres muligheder for at 
handle inden for det givne felt. Forklaringen er, at aktørernes kapital fungerer som både 
indsats i og udgangspunkt for den forhandling, der tegner feltet. En forhandling, som 
her angår afvejningen af hvilken kapital, som tjener den konstituerende interesse i det 
givne felt bedst, og som viser sig i anerkendelsen (eller afvisningen) af værdien af for-
skellige former for kapital inden for det givne felt. Netop fordi værdien af aktørernes 
kapital er relativ til det givne felt, vil enhver handling rumme en potentiel bekræftelse 
eller afvisning af de andre aktørers egenskaber, ligesom aktøren vil søge en bekræftelse 
af egne egenskaber. Bourdieu beskriver i den forbindelse aktørernes praksis som inve-

steringer, hvorved indikeres på den ene side det forhold, at aktørerne gennem deres 
handlinger har mulighed for at øge (eller tabe) både mængden og værdien af deres kapi-
tal – ved dels at oparbejde ny viden, nye venskaber etc., dels at øge anerkendelsen af 
den viden og de egenskaber som aktøren allerede besidder. På den anden side ligger i 
investeringer en påpegning af den risiko, aktørerne løber ved gennem deres handlinger 
at sætte (værdien af) deres kapital på spil. Det er således oplagt, at ’kapitalstærke’ aktø-
rer (fx en anerkendt kritiker) vil have lettere ved at vove nytækning (fx ved at anbefale 
traditionelt ringeagtede genrer, som kriminalromaner eller popmusik), fordi vedkom-
mende har mere kapital og følgelig autoritet at sætte ind og bedre mulighed for at bære 
et eventuelt tab end mindre etablerede kolleger. 

I Bourdieus beskrivelse af forhandlingen af værdien af forskellige former for kapital 
indgår en fjerde type ved siden af den økonomiske, sociale og kulturelle kapital, nemlig 
symbolsk kapital. Her er imidlertid ikke tale om en kapital på linje med de andre hoved-
typer, men om et metabegreb, som Bourdieu forklarer som: 

[…] den form, hver af de tre basale kapitaltyper kan fremtræde i, når den filtreres gennem en percep-
tionsmatrice, der er indrettet i overensstemmelse med dens specifikke logik – eller om man vil – sådan 
at det arbitrære i besiddelsen og akkumulationen af en bestemt kapital forbliver uerkendt (Bourdieu og 
Wacquant 1992/1996: 104) 

Det fremgår her, at symbolsk kapital betegner en særlig status, som hver af de øvrige 
kapitalformer kan tillægges, for så vidt værdien af den givne kapital opleves som natur-
lig inden for det givne felt. Bourdieu beskriver oplevelsen af denne naturlighed med 
reference til en ’perceptionsmatrice’ (dvs. agenternes habitus, som jeg vender tilbage til 
i det følgende), men oplevelsen af symbolsk kapital kan også forklares med reference til 
feltets doksa, dvs. som oplevelsen af den kapital, som tilsvarer feltets konstituerende 
princip. Med symbolsk kapital er således givet et begreb for fremhævelsen af den domi-
nerende kapital i et givet felt (dvs. målet for aktørernes forhandling af forskellige kapi-
talformer), og et begreb for den selvfølgelige autoritet som demonstrationen af den giv-
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ne kapital afstedkommer (fx besiddelsen af kanoniserede værker i kunstfeltet eller aka-
demiske grader i det akademiske felt). 

 

Som det er fremgået af citaterne ovenfor indgår kapital som faktor i bestemmelsen af 
aktørernes praksis, men for at forstå kapitalernes virkning må endvidere tages højde for 
det sæt af ”perceptions-, vurderings- og handlingskriterier”, som findes socialt indlejret 
i aktørerne, og som Bourdieu betegner med begrebet habitus (Bourdieu og Wacquant 
1992/1996: 112). 

Habitus er en inkarnation af aktørernes sociale livshistorie, dvs. deres hidtidige færden i 
forskellige felter indlejret som et ”strategisk-generativt princip” (Bourdieu og Wacquant 
1992/1996: 29), dvs. som et sæt af dispositioner (for forståelse, vurdering og handling), 
der til stadighed udfoldes i aktørernes praksis, og på baggrund af hvilket man kan tale 
om mere eller mindre sandsynlige livsbaner. Mindre abstrakt ytrer habitus sig i en per-
sons holdninger, temperament, smag, måde at gå, tale og klæde sig etc. uden, at her 
(nødvendigvis) er tale om et bevidst rationale. Habitus kan beskrives som en praktisk 

sans indlejret gennem tidligere praksis; som anlæg for kommende praksis og artikuleret 
i aktuelle handlinger i samspil med aktørens øjeblikkelige kapital i det givne felt 
(1994/1997: 44). 

Fordi habitus formes ved aktørernes færden i bestemte felter, disponerer den i særlig 
grad aktørerne for at færdes i samme felter, og Bourdieu taler i disse tilfælde om, hvor-
dan spillet næsten ’spiller sig selv’ uden, at aktørerne er sig deres bevæggrunde bevidst, 
men fordi habitus ’føler sig hjemme’, i de felter den er affødt af (Bourdieu og Wacquant 
1992/1996: 113). Interessant bliver i den forbindelse social mobilitet eller såkaldte 
’mønsterbrydere’, dvs. aktører, som bevæger sig succesfuldt fra en opvækst i fx et ar-
bejdermiljø (et arbejderklassefelt) til et virke i det akademiske felt eller kunstfeltet. Der 
gives her to forklaringsmodeller:  

I den første sker egentlig ikke noget brud med det mønster, som er indlejret qua den 
sociale baggrund. I stedet transponeres habitus, så dispositioner (fx uholdenhed, stræb-
somhed og konkurrencementalitet) etableret i én sammenhæng (fx ved en opvækst un-
der fattige kår i et arbejdermiljø) appliceres succesfuldt i nye sammenhænge (fx ved en 
karriere i den akademiske verden). Bourdieu beskriver i den forbindelse forskellige fel-
ter som homologe, dvs. at den strukturelle organisering af forskellige felter kan være 
overensstemmende, hvorfor et sæt af dispositioner udviklet i et felt undertiden vil kunne 
appliceres succesfuldt i andre felter også. 

I den anden forklaring sker en tilpasning af habitus i takt med den sociale bevægelse. 
Det er nemlig ikke sådan, at habitus er en én gang given størrelse. Den er som sagt en 
inkarnation af aktørernes sociale livshistorie og udvikler sig derfor gennem hele livet. 
Da habitus imidlertid etableres som en akkumulering af erfaringer, der vil have en ten-
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dens til at reproduceres qua habitus (således at aktørernes igen og igen bekræftes og 
cementeres i deres allerede etablerede dispositioner), sker en ændring af habitus kun 
langsomt, og Bourdieu anfører i den forbindelse, at tidlige erindringer i barndommen 
følgelig har tendens til at forme os for livet. En ændring af habitus kan fremskyndes og 
støttes ved aktiv modarbejdelse af de dispositioner, som habitus indebærer, men det 
kræver, at forhold, som ofte er ubevidste og for en stor dels vedkommende kropslige, 
bevidstgøres (Bourdieu og Wacquant 1992/1996: 121). 

Habitus er, som det fremgår, ikke reelt determinerende, men ligesom feltbegrebet et 
forsøg på at overkomme dikotomien mellem struktur og agens – denne gang med fokus 
på aktørerne – ved en internalisering af strukturen (feltet) i den enkelte aktør. Begrebet 
habitus peger på de restriktioner, som afgrænser aktørernes muligheder for at handle, 
qua en bestemt livsbane – en bestemt historisk situering. Det er oplagt at, det relationel-
le forhold, der består mellem felt og habitus (og kapital), indebærer en fare for enkle 
cirkelslutninger af typen: strukturerne producerer habitus, som bestemmer aktørernes 
praksis, der reproducerer strukturerne etc. Her er imidlertid ifølge Bourdieu tale om en 
fejllæsning, som glemmer aktørernes aktive rolle i skabelsen af såvel strukturer som 
habitus, dvs. det genetiske moment i Bourdieus sociologi (Bourdieu og Wacquant 
1992/1996: 120). 

3.1.1.13.1.1.13.1.1.13.1.1.1 Autonomi og heteronomiAutonomi og heteronomiAutonomi og heteronomiAutonomi og heteronomi    

De felter, som organiserer den sociale verden, konstitueres som nævnt ved forhandlin-
gen af en specifik interesse i overensstemmelse med et givet princip. Det enkelte felt 
betragtes, for så vidt det formår at hævde sit eget princip, som autonomt, dvs. som selv-
bestemmende, og feltets autonomi kan aflæses ved dets evne til at ’spejle’ udefra kom-
mende krav i sin egen logik.31 Jeg har allerede peget på kunstfeltets refraktion af de 
økonomiske krav som også kunstnere er underlagt, udtrykt ved Bourdieus betegnelse 
for kunstfeltet: ”The economic world reversed”. I tilfælde, hvor felter konstitueres med 
en høj grad af autonomi, som det ifølge Bourdieu skete for kunstfeltet i Frankrig i løbet 
af 1800’tallet, tales om stærke felter, mens felter med en lav grad af autonomi betegnes 
som svage, semi-autonome eller relativt heteronome. Ved heteronomi forstås det mod-
satte af autonomi, dvs. en ekstern regulering – for kulturelle felter ofte af økonomisk art, 
som det fx kendes fra det journalistiske felt, som Bourdieu betegner som svagt, idet de 
fleste medier trods principper om objektiv og kritisk journalistik virker på kommercielle 
vilkår (Bourdieu 1996/1998).  

Konstitueres et felt som autonomt ved hævdelsen af et givet princip sker imidlertid sam-
tidig en stadig forhandling af dette princip, og som det er fremgået, har ikke alle aktører 
samme magt til at sætte dagsordnen i den forbindelse. Forholdet mellem dominerende 
                                                
31 Johnson i Bourdieu (1993: 14). 
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og underlegne aktører i et felt konstituerer, hvad Bourdieu betegner som feltets hen-
holdsvis autonome og heteronome pol. Her er i en vis forstand tale om en internalisering 
af konflikten mellem selvbestemmelse og ekstern regulering i det enkelte felt, hvorved 
feltet åbnes principielt i det uendelige: Bourdieu anfører, at grænsen for et felt går, hvor 
det ikke længere har indflydelse – dvs. at fx kunstfeltet strækker sig så langt, som der er 
aktører, der kerer sig om kunst, og som agerer i forhold til feltets doksa, dvs. negationen 
af økonomiske krav (Bourdieu og Wacquant 1992/1996: 88). Men som det også konsta-
teres, formuleres ”grænserne for hvor et felt går […] altid inden for rammerne af feltet 
selv” (1992/1996: 87), og for aktører i feltet vil gruppen af potentielle aktører omkring 
den heteronome pol være uendelig stor, idet den potentielt omfatter alle, der er i berø-
ring med kunst men uden i øvrigt at kere sig om kunsten som kunst (men fx som vare, 
underholdning, politik osv.). 

Lidt mindre abstrakt betyder dette, at feltanalysens primære objekt bliver feltets auto-
nome pol, og at forståelsen af enkelte aktørers status må fokusere på deres forhold til 
agenterne omkring den autonome pol. Feltet er principielt åbent, men det springende 
punkt bliver, hvilke krav som må være opfyldt for, at aktørerne omkring feltets autono-
me pol tager nytilkomne alvorligt. Disse krav betegnes under tiden som feltets adgangs-
kriterier (Bourdieu og Wacquant 1992/1996: 87).  

Polariseringen mellem autonome og heteronome organiserer alle felter, og udtrykkes i 
kulturelle felter typisk som modstilling mellem legitim (seriøs) og illegitim (populær) 
kultur, æstetisk og økonomisk interesse, intellektuelle og kommercielle aktører, begræn-

set produktion og masseproduktion, finkultur og massekultur eller simpelthen høj og lav 
(Lindberg et al. 2000: 22). Fælles for det æstetiske, intellektuelle og den begrænsede 
produktion (fx unikaer, ’limited editions’ osv.) er en afsværgelse af den økonomiske 
nødvendighed, der tilskrives den heteronome pol, hvorved demonstreres den autonomi, 
som giver høj status i feltet. I Bourdieus analyse af samfundet udtrykker hævdelsen af 
disse værdier et vist overskud (det er kun relativ velstillede mennesker, som har råd til 
at interessere sig for kunst), og kunstfeltet positioneres således sammen med det øko-
nomiske felt ved samfundets (og dvs. magtfeltets) dominerende (autonome) pol – idet 
kunstfeltet imidlertid i modsætning til det økonomiske felt positioners som relativt hete-
ronomt ved magtfeltets autonome pol (1993: 37-39). Det er, når alt kommer til alt, sta-
dig penge, som betyder mest. 

3.1.1.23.1.1.23.1.1.23.1.1.2 Ortodoksi og heterodoksiOrtodoksi og heterodoksiOrtodoksi og heterodoksiOrtodoksi og heterodoksi    

For en kommerciel producent, der søger anerkendelse i fx kunstfeltet synes umiddelbart 
kun to muligheder åbne. Enten kan aktøren underkaste sig det etablerede princip i feltet 
og afsværge sin kommercialitet. Eksempler på denne manøvre kunne være ’blockbu-
ster’-instruktører, der kaster sig ud i eksperimenterende kortfilm, eller popmusikere som 
begynder at skrive klassisk kompositionsmusik (jf. fx Poul McCartneys Liverpool Ora-
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torio (1991) eller Elvis Costellos samarbejde med strygekvartetten The Brodsky Quartet 
på The Julias Letters (1993)). Opretholderne af feltets etablerede princip, betegner 
Bourdieu som ortodokse, dvs. de ’rettroende’, konservative og traditionsbundne – kort 
sagt, de som forfægter feltets etablerede doksa. 

Den anden mulighed er at legitimere den kapital, som vedkommende allerede besidder. 
I tilfældet med den kommercielle producent, der søger anerkendelse i kunstfeltet, ligger 
muligheden således i at gå imod feltets etablerede doksa ved at søge at legitimere kom-
merciel produktion (som eksempelvis Andy Warhol forsøgte det med sin popart). Ud-
fordrere til feltets etablerede doksa benævner Bourdieu heterodokse, dvs. ’anderledes-
troende’, kættere, rabiate eller i kunstnerisk sammenhæng avantgardister af enhver art. 

Modsætningen mellem ortodokse og heterodokse markerer en polaritet omkring feltets 
autonome pol, som kan visualiseres som følger: 

Figur 1:Figur 1:Figur 1:Figur 1: Poler i det kulturelle feltPoler i det kulturelle feltPoler i det kulturelle feltPoler i det kulturelle felt    

 

Udvekslingen mellem heterodokse og ortodokse betegner en forhandling af feltets dok-
sa (og således af rammerne for feltet), i hvilken de heterodokse søger at legitimere den 
kapital, de måtte besidde. I relation til min korte diskussion af Bourdieus begreb om 
symbolsk kapital ovenstående, angår striden netop kåringen af feltets symbolske kapital, 
ofte med et element af revisionisme i det øjeblik en ny doksa er etableret – som det fx 
sker, når rødderne til en nyligt accepteret kunst eller kultur skal opdyrkes.32  

Oppositionen mellem heterodokse og ortodokse, og aktørernes bevægelser mellem disse 
positioner, er en vigtig kilde til forandring i feltet. Det siger sig selv, at en udvikling i 
retning af feltets heteronome pol ville medføre en svækkelse og potentiel opløsning af 

                                                
32 Et hjemligt eksempel er relanceringen af Peter Belli som dansk rocks ’grand old man’ i kølvandet på de 
senere års legitimering af rocken (jf. arrangementer som Rock’n’Royal i forbindelse med Kronprinsebryl-
lupet i 2004 og det planlagte rockmuseum i Roskilde) – en relancering, hvor Bellis karriere som dansk-
topsanger nedtones. 

 
Heterodokse (avantgardister, rabiate, ’kættere’) 
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feltet, mens udviklinger omkring feltets autonome pol – i spillet mellem ortodokse og 
heterodokse – sker inden for feltet (om end feltet herved redefineres). Det er således i 
dette forhold, at feltet henter sin primære dynamik – i en proces, hvor feltets heterodok-
se (avantgarden) ’etableres’ for herved at blive de nye ortodokse (nye konservative), 
hvorved selvfølgelig åbnes for nye angreb fra nye heterodokse. Modernismens kunsthi-
storie med dens strøm af ’ismer’ (impressionisme, symbolisme, ekspressionisme, ku-
bisme, surrealisme, dadaisme etc.) eksemplificerer denne proces. 

Ved siden af bevægelsen mellem ortodokse og heterodokse kan imidlertid peges på 
endnu to dynamikker i forholdet mellem feltets poler.33 Den ene består i en ’nedsivning’ 
af ortodoksien (fx den etablerede finkultur) til mindre kapitalstærke positioner omkring 
feltets heteronome pol (i populær- eller massekulturen). Et oplagt eksempel kunne være 
det brede gennembrud opera har haft gennem 1990’erne som effekt af bl.a. De Tre Te-
norer (Luciano Pavarotti, Placido Domingo og José Carreras). Her er tale om en popula-

risering og ofte en kommercialiseringsproces i hvilken de produkter, forestillinger og 
værdier, som før var forbeholdt det kulturelle felts kapitalstærke, udbredes til flest mu-
ligt, hvorved sker en devaluering af den status, der knytter sig til besiddelsen af disse 
produkter, forestillinger og værdier. Ud over den kommercielle masseproduktion spiller 
massemedierne og ikke mindst uddannelsessystemet her en central rolle i finkulturens 
udbredelse.  

Samtidig sker imidlertid også en bevægelse fra feltets heteronome pol mod den auto-
nome eller rettere heterodokse pol, idet produkter, forestillinger og værdier, som på et 
givet tidspunkt nyder lav status i feltet, tjener som reservoir for avantgardens udfordring 
af tidens ortodoksi. Et oplagt eksempel på denne avantgardisme er (igen) Andy Warhols 
popart eller tidligere dadaisternes kunstgørelse af det barnlige og legen. Og man kan se 
mere generelle teoretiske positioner som eksotisme og karnevalisme som refleksioner af 
denne tendens. 

De tre dynamikker for bevægelse i feltet, som er beskrevet i det foregående, kan visuali-
seres som følger: 

                                                
33 Følgende er inspireret Motti Regev (2002) samt Lindberg et al. (2000: 18-20) 
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Figur 2:Figur 2:Figur 2:Figur 2: Dynamiske processer i Dynamiske processer i Dynamiske processer i Dynamiske processer i forholdetforholdetforholdetforholdet mellem  mellem  mellem  mellem polerpolerpolerpolerne i det kulturelle feltne i det kulturelle feltne i det kulturelle feltne i det kulturelle felt    

 

De stiplede pile illustrerer de beskrevne dynamikker i forholdet mellem feltets poler. 
Her er for mig at se tale om typiske og ganske grundlæggende bevægelser, hvilket ikke 
udelukker andre forhold mellem feltets poler. 

 

Jeg forlader hermed overvejelserne over Bourdieus feltbegreb, men kun for at tage dem 
op igen i forbindelse med introduktionen af nogle tilføjelser til Bourdieus teori i de føl-
gende afsnit. Først skal imidlertid Bourdieus begreb om det sociale og kulturelle kom-
menteres. 

3.1.1.33.1.1.33.1.1.33.1.1.3 Ekskurs om deEkskurs om deEkskurs om deEkskurs om det sociale og kulturellet sociale og kulturellet sociale og kulturellet sociale og kulturelle    

Det er som nævnt formålet med nærværende kapitel at levere en teoretisering af det so-
ciale og kulturelle som forudsætning for afhandlingens undersøgelse, og jeg har med 
introduktionen af Bourdieus kultursociologi søgt at møde dette krav. Det står imidlertid 
stadig tilbage at eksplicitere, hvad Bourdieu faktisk forstår ved kultur og socialitet, idet 
begreberne, som det er fremgået, indgår på forskellige niveauer i teorien og tilsynela-
dende med lidt forskellig valeur. 

Bourdieus arbejde rubriceres, som jeg har gjort det nogle gange, under betegnelsen so-

ciologi, dvs. som bud på ’læren om det sociale’, hvorved antydes et fokus på det sociale 
i almindelighed – på det mellemmenneskelige eller intersubjektive som et grundvilkår 
for en meningsfuld menneskelig (sam)eksistens overhovedet (jf. min indledende afkla-
ring af begrebet, s.13). Samme forståelse antydes, når Bourdieu helt overordnet omtaler 
det økonomiske, kulturelle, akademiske felt etc. som sociale felter (fx 1994/1997: 55). 

Samtidig arbejder Bourdieu imidlertid med et begreb om det sociale som blot ét para-
meter blandt andre i aktørernes positionering, som det giver sig udtryk i forestillingen 
om social kapital. Med denne forestilling indikeres, at mellemmenneskelige relationer 
ikke bare er et grundvilkår, men noget, der i konkrete situationer, kan have forskellig 
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værdi, dvs. noget man kan have mere eller mindre af; noget man kan være mere eller 
mindre god til; noget som kan være mere eller mindre værdsat og noget som følgelig 
distingverer – jf. forskelle i omgangskreds, familiemæssig baggrund, professionelle 
netværk og sociale kompetencer som empati, samarbejds- og lederevner. Med forestil-
lingen om social kapital antydes med andre ord en differentiering og ’normativering’ af 
det generelle socialitetsbegreb i relation til forskellige personer i forskellige konkrete 
situationer. 

Samme manøvre sker tilsyneladende med kulturbegrebet, om end i modsat ’retning’: 
Ser man på Bourdieus analyser af kulturelle felter, har det netop været analyser af det, 
som regnes for kultur inden for forskellige specifikke og begrænsede områder af sam-
fundslivet, fx litteratur, journalistik og videnskab inden for det henholdsvis litterære, 
journalistiske eller akademiske felt.  

I disse tilfælde afdækkes imidlertid den specifikke forestilling om litteratur, journalistik 
og videnskab, som hersker i de givne felter, og i særdeleshed afdækkes de kvalitetskrite-
rier, legitimeringsstrategier, adgangskrav osv. ved hvilke der herskes – idet Bourdieus 
grundlæggende opfattelse er, at hvad man i almindelighed regner som (legitim) kultur i 
et givet felt afgøres af feltets dominerende aktører, samtidig med at det legitimerer selv 
samme aktørers dominerende position.34 Herved forskydes imidlertid forståelsen af kul-
tur fra bestemte, afgrænsede forståelser af den gode (eller dårlige) litteratur, journalistik 
etc. til et mere generelt begreb om kultur (eller rettere kulturel kapital) som den viden, 
smag og de manerer, der står på spil i et kulturelt felt. Og denne generelle kulturforstå-
else synes med Bourdieus betoning af praksis, at pege i retning af den antropologiske 
opfattelse af kultur som de praksis, der karakteriserer en given levemåde som menings-
fuld (jf. den foreløbige afklaring af kulturbegrebet s.14). Den engelske sociolog Richard 
Jenkins har opsummeret denne læsning af Bourdieus kulturanalyse, som Kulturens 
opløsning i kulturen: 

Bourdieu’s initial subversive tactic is the dissolution of Culture into culture (in the wide anthropologi-
cal sense). And here we witness at work, once again, the ‘objectification of objectification’. In the first 
move, a domain of practices and objects which are subjectively defined as Culture (or not) by the actors 
concerned is empirically constituted as an object for sociological analysis. In the second, the principles 
of definition which are at work in that first process of objectification are themselves objectified as 
something to be examined: The classificatory boundary between Culture and culture becomes revealed 
as arbitrary and one mere manifestation of the reality of class relations. (Jenkins 1992: 129) 

Med Bourdieus analytiske ’taktik’ sker således en dobbeltbevægelse: På den ene side en 
relativering af forskellige opfattelser af god og dårlig kultur (Kultur) til bestemte sociale 
sammenhænge (felter), hvorved hævdes en generel (antropologisk) kulturopfattelse 

                                                
34 Af samme grund kritiseres Bourdieu under tiden for at reducere kultur til udelukkende at handle om 
magtkampe (Lindberg et al. 2000: 25) 
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(kultur); på den anden side en differentiering og pointering af den normative dimension 
ved det generelle kulturbegreb.  

Denne dobbeltbevægelse forklarer Bourdieus brug af kulturbegrebet på forskellige ni-
veauer i teorien. Her er, som det var tilfældet med begrebet om det sociale, ikke tale om 
nogen egentlig modstrid men om en større eller mindre grad af abstraktion og konkreti-
on – dvs. en begrebslig fleksibilitet, som harmonerer fint med den analytiske og empiri-
ske tilgang Bourdieu i øvrigt pointerer med hensyn til udviklingen af teoriens centrale 
begreber. Ligesom samme begrebslige fleksibilitet selvsagt tjener til at uddybe den fore-
løbige afklaring af det sociale og kulturelle, som er foretaget i indledningen til denne 
afhandling, idet Bourdieus teori anvendes grundlag for afhandlingens analyse. 

3.1.23.1.23.1.23.1.2 EmEmEmEmergerende ergerende ergerende ergerende populærpopulærpopulærpopulærkulturelle felterkulturelle felterkulturelle felterkulturelle felter    

Redegørelsen for Bourdieus feltteori har indtil videre fokuseret på organiseringen af 
sociale og i særdeleshed kulturelle felter – med kunstfeltet som et fremtrædende eksem-
pel. Redegørelsen har været synkron i sit perspektiv, idet jeg har skitseret forskellige 
feltinterne dynamikker, men uden at det er tilstrækkelig afklaret, hvordan nye felter op-
står. Endvidere karakteriserer Bourdieu som illustreret s.47 kulturelle felter ved kriteri-
er, der umiddelbart synes problematiske i en populærmusikalsk og i videre forstand 
populærkulturel sammenhæng. Det gælder fx prioriteringen af æstetiske interesser frem 
for økonomisk interesse og begrænset produktion frem for masseproduktion – idet det 
så at sige ligger i begreberne populærmusik og populærkultur, at her er tale om masse-
kultur som oftest masseproduceret på kommercielle vilkår. Man kan rejse det spørgs-
mål, om disse egenskaber umuliggør, hvad man kunne kalde populærkulturelle felter 
(idet populærmusikken i så fald ville være et anliggende for det økonomiske felt ude-
lukkende). Eller om man kan tale om etableringen af populærkulturelle felter på trods af 
de givne kommercielle og massekulturelle implikationer. Dette spørgsmål behandles i 
det følgende ved inddragelse af udvalgte applikationer af Bourdieus teori i populærkul-
turel sammenhæng. 

3.1.2.13.1.2.13.1.2.13.1.2.1 EEEEtableringstableringstableringstablerings---- og legitimeringss og legitimeringss og legitimeringss og legitimeringsstrtrtrtrategierategierategierategier    –––– i r i r i r i rockockockockenenenenssss og rockkritikkens  og rockkritikkens  og rockkritikkens  og rockkritikkens fefefefelllltttt    

Det følger af Bourdieus udspecificering af kulturbegrebet i (forhandlingen af) forskelli-
ge kulturelle kapitaler, at også hidtil miskendte interesser inden for det kulturelle felt 
kan danne grundlag for nye kulturelle (del)felter. Sådanne felter kan analogt med Bour-
dieus skelnen mellem ortodoksi og heterodoksi etableres i opposition til eller i alliance 
med det overordnede kulturelle felts dominerende positioner, idet aktører søger at legi-
timere en hidtil miskendt interesse (fx populærmusik) med afsæt i et etableret delfelt (fx 
fra en position som akademiker) eller modsat som en afstandtagen til et etableret delfelt 
(fx den såkaldt klassiske musik). 
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Hos den svenske ungdomskulturforsker Erling Bjurström teoretiseres denne mulighed 
for etableringen af populærkulturelle felter, idet han i sin bog Högt og lågt – smak och 

stil i ungdoms kulturen (1997: 480) anfører tre måder en populærkulturel interesse eller 
færdighed kan vinde anseelse i samfundets kulturelle felt overordnet:  

○ For det første kan populærkulturelle interesser legitimeres ved udbredelsen af 
såkaldt embryonale (embryonala) felter. Her er tale om små, esoteriske felter 
konstitueret ved aktører, som har specialiseret sig i bestemte typer af populær-
kultur, hvis værdi de forhandler internt. Det vil sige felter med meget svag auto-
nomi, eftersom de kun anerkendes (eller overhovedet bemærkes) i meget be-
grænset omfang i det kulturelle felt overordnet.35 Embryonale felter har imidler-
tid ifølge Bjurström mulighed for hurtigt at udvikle sig til i det mindste semi-
autonome felter ved at styrke deres autonomi og vægt i det overordnede kultu-
relle felt, idet det ligger i ’kim-’ eller ’fostertanken’, at feltets karakteristika lig-
ger udviklet i mikroformat i en afgrænset sammenhæng og relativ ubemærket-
hed, klar til udbredelse efterhånden som flere aktører får øjne og øre for den 
givne interesse.  

○ For det andet kan en populærkulturel interesse integreres i et allerede etableret 
kulturelt felt, idet legitimeringen af den givne interesse trækker på den status, 
som allerede tilkendes det etablerede (moder)felt. 

○ Og for det tredje kan den negative holdning til den givne populærkulturelle inte-
resse i bestemte kulturelle (del)felter langsomt ændres i en gradvis udfordring og 
underminering af disse felters dominerende princip. 

Bjurström peger selv på rockens legitimering som et eksempel på et embryonalt felt, der 
gradvist har opnået semi-autonom status med specifikke positioner, værdimæssige hie-
rarkier osv. Og samme eksempel tages op af Lindberg et al., som pointerer den tidlige 
rockkritiks rolle for rockfeltets udvikling frem mod en højere grad af autonomi (2000: 
35 og 464). Som afsæt for beskrivelsen af denne udvikling inddrager Lindberg et al. fire 
legitimeringsstrategier hentet hos den israelske sociolog Motti Regev (1994). Her er tale 
om diskursive strategier i kritikkens fremstilling af rocken, som gennem beskrivelsen af 
bestemte aspekter af genren som mere en blot kommerciel underholdning muliggjorde 
etableringen af en autonom pol i det fremvoksende rockfelt. De fire strategier kan skit-
seres som følger:36 

1. Rocken skulle således være subversiv. Ikke alene i betydningen samfundsomstyr-
tende eller -forandrende, men også i æstetisk forstand, som en pointering af mu-
sikkens avantgardistiske udforing af etablerede sociale og æstetiske normer. I 

                                                
35 Bjurströms introduktion af begrebet om embryonale felter sker med reference til Broady (1990). 
36 Jeg refererer de fire strategier, som de er fremstillet i Lindberg et al. (2000: 44-46). 
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første forståelse medfører fodringen et fokus på rockens budskaber, som gerne 
skulle afspejle og/eller kritisere sociale forhold, mens sidste forståelse tenderer til 
at medføre krav om originalitet og udvikling i musikkens udtryk. 

2. Rocken skulle være produceret af autonome autoritative subjekter (autonomous 
authorial subjetcs). Kravet reflekterer en grundlæggende antagelse i de fleste 
kunst-ideologier (og i særdeleshed i romantisk geni-æstetik) nemlig, at meningen 
med et givet værk kan henføres til kunstneren – auteuren, dvs. dén som udtrykker 
sig.37 En forudsætning for, at kunstneren kan fremtræde som auteur, er imidlertid, 
at han/hun er autoritativ og autonom. Det vil sige, at kunstneren må være selvbe-
stemmende i modsætning til fx kommercielt styret, samtidig med at han/hun må 
have autoritet til at sikre realiseringen af den kunstneriske intention. Er kunstne-
ren ikke autonom og autoritativ, forsvinder sikkerheden for, at værket netop er 
kunstnerens personlige, inderlige, oprigtige, originale udtryk etc. 

3. Rocken skulle tillade kanonformation. Kunne rocken først ses som udtryk for au-
tonome subjekter var der samtidig åbnet mulighed for historiske forbindelser 
kunstnere og værker imellem. Ud fra denne tankegang er det en vigtig forudsæt-
ning for, at rocken kan legitimeres som mere end kommerciel underholdning, at 
der kan konstrueres historiske fortællinger, udviklingslinjer, kanondannelse etc. 

4. Rocken skulle have sine egne kunstneriske udtryksformer – det vil sige, at sidste 
strategi fokuserer på, med hvilke æstetiske virkemidler rock kom til at betyde. Og 
Regev peger på fire centrale: Den elektriske lyd (særlig det beskidte lydideal, fx 
forvrængede guitarer), studie-produktion (teknologisk manipoleret ‘sound’), et 
særligt forhold mellem stemme og sangtekst (samspillet mellem personlig vokal-
sound og indholdsrige tekster) samt genremæssig eklekticisme. 

Ser man på disse legitimationsstrategier er det klart, at de pointerer forhold ved rocken, 
som distingverer genren fra musik, der bestemmes af krav om underholdning og kom-
merciel indtjening (nemlig poppen). I modsætning hertil fremstilles rocken som en mu-
sik, der sætter sin egen æstetiske og kulturelle dagsorden (som det måske tydeligst 
fremgår i kravet om subversion og autonome autoritative subjekter), hvorved genren i 
sagens natur kan betragtes som i det mindste semi-autonom (idet musikkens kommerci-
elle produktionsforhold opretholdes, trods genrens legitimering). Og de fire strategier 
illustrerer således, hvordan rockkritikken på et diskursivt plan styrker det emergerende 
rockfelts embryonale udgangspunkt. 

Samtidig fremgår det imidlertid også, at de fire legitimeringsstrategier i vid udstrækning 
afspejler traditionelle normer i kunstfeltet og måske i det kulturelle felt i det hele taget –

                                                
37 Auteurbegrebet har sin oprindelse i filmteori, som en måde at adskille instruktøren – kunstneren, hvis 
projekt er filmen, fra de ansatte skuespillere, scene-, lys- og lydfolk etc. (2000: 45). 
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tydeligst igen kravet om subversion og autonome autoritative subjekter, der afspejler 
traditionelle kunstideologier som avantgardisme og romantisk geni-æstetik. Og Regevs 
pointe er faktisk heller ikke, at rockkritikken opfinder nye måder at legitimere sin sag, 
men tværtimod at kritikken i vid udstrækning fremstiller rocken i finkulturens billede:  

[…] the discourse on rock music – with it’s specific jargon of subversiveness and authenticity – has 
been claiming artistic status for this music along the traditional parameters of such status. (1994: 87)  

Den tilføjelse om autenticitet og subversivitet, som optræder i citatet, illustrerer, hvor 
Regev mener, at rockens legitimering trods alt adskiller sig fra kunstens, og samme på-
stand modereres ganske betragteligt af Lindberg et al., der konstaterer at: 

In the critics’ view rock was as much art as jazz, but, like film, far more democratic. In some cases they 
explicitly claimed art status for rock. In others – the majority – they did not, because rock was valued 
among other things because it differed from high art in being anti-élitist. If it was ‘art’, then it was 
popular art. Yet, because of its dependence on mass mediation and commerce, it could not be classified 
as clear-cut folk music either. In the end rock aesthetics was more or less bound to turn out as a mêlée 
of different impulses, mostly of romantic origin: avant-garde ideas of art as non-autonomous and sub-
versive, the hegemonic notion of art as subjective expression, folk art’s contrary emphasis on shared 
experience, the entertainment apparatus’ claims on accessibility […] (2000: 40) 

Uagtet rockkritikkens forskellige æstetiske impulser er den feltanalytiske pointe her 
imidlertid den samme nemlig, at rocken ikke alene legitimeres i overensstemmelse med 
Bjurströms første princip (som udviklingen af et embryonalt felt), men også i overens-
stemmelse med det andet, dvs. i en alliance med (bl.a.) kunstfeltet – i en accept af dets 
regler og i en overtagelse af principperne for dets kulturelle legitimitet. Og samme poin-
te slås fast i rapportens beskrivelse af rockkritikkens felt, der altså indgår i rockfeltet, 
men som samtidig introducerer rocken som interesse i det etablerede journalistiske felt. 
Det forsyner rockkritikken med en række journalistiske kriterier (om aktualitet og ob-
jektiv, kritisk reportage), som igen (ved siden af den nævnte række af æstetiske kriteri-
er) bidrager til at legitimere omtalen af rock.38  

Flerheden i rockkritikkens impulser – hvoraf nogle er anti-kommercielle, mens andre 
(som fx det journalistiske krav om aktualitet) afspejler en kommerciel virkelighed – får 
Lindberg et al. til at karakterisere kritikken som et bastard felt (2000: 36). Total bliver 
kompleksiteten i etableringen af rockens og rockkritikkens felter imidlertid, idet legiti-
meringen af rock med tiden resulterer i introduktionen af musikken i felter, som i ud-
gangspunktet stod i modsætning til rocken. Man ser således en introduktion af musikken 
i uddannelsessystemet39 og senere uddelingen af statsstøtte til rockmusikere40, der anty-
der, at rockfeltet har influeret reglerne på disse delfelter (dvs. uddannelsesfeltet og det 
                                                
38 Ved siden af aktualitet, objektivitet og kritisk distance udmønter rockkritikkens journalistiske indfly-
delse sig (i det mindste i Danmark) i en fordring om professionel formidling – dvs. godt sprog og veldre-
jede historier (Lindberg et al.2000: 326). 
39 Jf. fx oprettelsen af de rytmiske musikkonservatorier fra 1986 (Michelsen 2001: 78). 
40 Fx Dicte og Lars H.U.G., der begge har modtaget Statens Kunstfonds treårige arbejdslegater.  
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officielle kunstfelt) inden for det overordnede kulturelle felt. Og hermed impliceres 
Bjurströms tredje princip, idet rocken ikke alene legitimeres ved egne principper men 
også i en gradvis underminering af modstanden mod den i dominerende delfelter inden 
for det kulturelle felt. 

Hvad diskussionen i det foregående således viser er, at Bjurströms principper ikke må 
betragtes som skarpt adskillelige. Her er tværtimod tale om delvist overlappende mulig-
heder for en ganske kompleks etablering af populærkulturelle felter – i relation til 1) det 
givne felts selvstændige (embryonale) konstituering, 2) dets konstituering i mødet med 
andre felter og 3) dets indflydelse på rivaliserende felter inden for det overordnede kul-
turelle felt. 

3.1.2.23.1.2.23.1.2.23.1.2.2 SSSSubkulturel kapitalubkulturel kapitalubkulturel kapitalubkulturel kapital    

I akademiske studier af populærmusik og populærkultur har forestillinger om subkultu-
rer spillet en fremtrædende rolle41, og såvel Bjurström som Lindberg et al. inddrager i 
deres diskussion af populærkulturelle felter den engelske kulturforsker Sarah Thorntons 
begreb om subkulturel kapital (Thornton 1995). I begge sammenhænge kritiseres be-
grebet (ganske summarisk), fordi Thornton efter forfatternes mening ikke formår at be-
grunde forholdet mellem den legitime kapital i det kulturelle felt overordnet og den spe-
cifikt subkulturelle kapital – og altså hermed hvordan den subkulturelle kapital legitime-
res og erkendes som kapital overhovedet. Som det vil fremgå af gennemgangen i det 
følgende og af afhandlingens analyse nedenfor, mener jeg imidlertid ikke, at en sådan 
afklaring er umulig, ligesom jeg i det hele taget ikke mener, at Thorntons begreb adskil-
ler sig essentielt fra Bourdieus forestilling om kulturelle (del)kapitaler. Hvad Thornton 
efter min mening leverer, er ikke en ny kapitaltype, men en Bourdieusk optik på den 
distinktion, som kan ligge i (forestillingen om) subkulturelle tilhørsforhold (eget såvel 
som andres) samt ikke mindst en diskussion af mediernes rolle for konstitueringen af 
denne distinktion. Teorien skal følgelig introduceres og diskuteres i det følgende. 

Thornton konciperer sit begreb om subkulturel kapitel i et forsøg på at beskrive de soci-
ale hierarkier, hun mener findes i engelske klubkulturer. Her er tale om smagskulturer 
blandt unge, som holder af at danse på diskoteker og til raves, og med termen subkultur 

sigtes således ikke til disse klubkultures særlige subversive eller socialt afvigende ka-
rakter42, men slet og ret til mediernes rubricering af disse kulturer som sådan, og til kul-
turernes selvforståelse som undergrund: 

                                                
41 Jf. Gudmundsson (2004) for en skitse af engelsk og amerikansk subkulturforsknings rolle i udviklingen 
af en tradition for rocksociologi. 
42 Thornton tager her afstand fra den såkaldte Birmingham-skole i britisk subkulturforskning og lægger 
sig i stedet op af den såkaldte Chicago-skole med repræsentanter som Howard Becker (jf. diskussionen af 
Simon Friths begreb om genreverdener ovenfor; Thornton 1995: 8-10). 
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I use the term ’subcultures’ to identify those taste cultures which are labelled by media as subcultures 
and the word ‘subcultural’ as synonym for those practises that clubbers call underground. (8) 

Her er, som det fremgår, tale om en pragmatisk definition af begrebet subkultur, som i 
dets konkrete brug hovedsageligt bestemmes relationelt og negativt – dvs. i en afstand-
tagen til ’overgrunden’ og ’mainstream’, idet subkulturens såkaldte insidere herved 
modstilles de, som står udenfor, dvs. kulturens såkaldte outsidere.43  

Forskellen på insidere og outsidere i og omkring en given subkultur består i besiddelsen 
af subkulturel kapital, som Thornton i lighed med Bourdieus begreb om kulturel kapital 
bestemmer som det at være velinformeret og kunne begå sig, hvilket i subkulturelle 
termer ekvivalerer det at være ”hip”: 

Subcultural capital confers status in the eyes of the relevant beholder. In many ways it affects the stand-
ing of the young like its adults equivalent. Subcultural capital can be objectified or embodied. Just as 
books and paintings display cultural capital in the family home, so subcultural capital is objectified in 
the form of fashionable haircuts and well-assembled record collections (full of well-chosen, limited edi-
tion ‘white label’ twelve-inches and the like). Just as cultural capital is personified in ‘good’ manners 
and urbane conversation, so subcultural capital is embodied in the form of being ‘in the know’, using 
(but not overusing) current slang and looking as if you were born to perform the latest dance styles. 
[kursiveringer i original] (11-12) 

Som det fremgår, består subkulturel kapital i en bestemt viden, smag og bestemte mane-
rer, og den subkulturelle kapital afviger således ikke grundlæggende fra Bourdieus be-
greb om kulturel kapital. Heller ikke for så vidt som subkulturel i lighed med andre ty-
per kulturel kapital kan optræde intelligibelt, objektiveret og kropsliggjort.  

De primære forskelle på Thorntons begreb om subkulturel kapital og Bourdieus kultu-
relle ditto består som tidligere nævnt i den rolle medierne spiller i bestemmelsen og di-
stribueringen af de to kapitaler og (ifølge Bjurström samt Lindberg et al.) i kapitalernes 
konverterbarhed – idet det som nævnt er et spørgsmål, om subkulturel kapital kan kon-
verteres til andre former for (kulturel) kapital, sådan som det er tilfældet inden for 
Bourdieus system.  

Hvad angår spørgsmålet om mediernes rolle, konstaterer Thornton, at Bourdieu betrag-
ter medievaner på linje med andre kulturelle aktiviteter, dvs. som noget, der distingverer 
den enkelte aktør (13-14). Mens medier ifølge Thornton spiller en afgørende rolle for 
ikke alene besiddelsen men også distribueringen og definitionen af subkulturel kapital: 
Det ligger implicit i fremstillingen af subkulturer som ’undergrunden’, at omtale i mas-
semedier (som landsdækkende aviser, radio og tv) udgør en fare for eksponering, ud-
bredelse og (følgelig) devaluering af den viden, smag osv., som netop konstituerer ’un-

                                                
43 Jeg har allerede anvendt dette begrebspar (som Thornton henter hos Howard Becker 1963) i diskussio-
nen af genrekulturer og –formationer ovenstående. Og koblingen af genrekulturer, genreformationer og 
subkulturer forekommer relativt oplagt, al den stund musikalske subkulturer ofte navngives med reference 
til bestemte genrer (jf. fx punk, rockabilly, nothern soul og hiphop). 
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dergrunden’ og dermed insidernes position som sådan. Anderledes er det, med omtale i 
det Thornton kalder ’mikromedier’ (fx fanzines og flyers), fordi her er tale om insider-
nes beretninger til hinanden, og dvs. en ’intern’ udveksling af subkulturel kapital, hvor-
ved udbredelse til outsidere og devaluering af kapitalen undgås. Forskellen på masse- 
og mikromedier består i tilgængeligheden såvel fysisk som semantisk – dvs. i relation til 
både oplag, udbredelse og forståelighed – idet massemedier som oftest forklarer subkul-
turen for en uindviet læserskare, mens fanzines og flyers reproducerer subkulturens ko-
der og markører (slang, tøjstil, billedsprog osv.) ’uoversat’. Pointen er imidlertid, at 
begge typer af medier virker konstituerende for subkulturen, idet mikromedierne konsti-
tuerer subkulturen positivt ved at levere et forum for den interne distribution og udvik-
ling af subkulturens viden og værdier – også i helt praktisk forstand som i annoncerin-
gen af raves (137ff); mens massemediernes (sensationsprægede) dækning konstituerer 
et negativ for subkulturens aktører, dvs. et billede, man distingverer sig fra, men som 
samtidig bekræfter subkulturens status af oppositionel avantgarde:  

Youth resent approving mass mediation of their culture but relish the attention conferred by media con-
demnation. How else might one turn difference into defiance, lifestyle into social upheaval, leisure into 
revolt? (129) 

Polariseringen af insidere og outsidere, ’undergrund’ og ’mainstream’ findes således 
institutionaliseret i mediebilledet. Det medieres imidlertid i en vis forstand ved det, 
Thornton kalder ’nichemedier’. Her er tale om musikblade og -magasiner, for hvem 
subkulturelle kategorier (i lighed med genrebegreber, jf. Friths betragtninger s.25) udgør 
effektive redskaber til at specificere en bestemt læserskare, idet man på den ene side 
adresserer en bestemt gruppe, som formodes at eksistere; på den anden side virker til at 
’skabe’ selv samme gruppe ved at skrive om den. Nichemedierne befinder sig således et 
sted mellem masse- og mikromedier ved på den ene side at fremstille musiklivets nye 
trends (som massemedierne) og på den anden side at henvende sig til udøverne af disse 
trends (som mikromedierne). Og om end nichemedierne er bredt ’tilgængelige’, så legi-
timeres deres dækning i subkulturens øjne ved for det første at være mindre sensations-
præget; for det andet ved det forhold, at mange skribenter på fx musikmagasiner ifølge 
Thornton (1995: 153) selv har en baggrund som subkulturelle aktører (dvs. en vis 
mængde subkulturel kapital). 

Thorntons tredeling af mediebilledet i masse-, mikro- og nichemedier skitserer det 
komplekse forhold mellem medier og subkulturel kapital. Her er imidlertid tale om en 
skitse, hvis brug i en dansk sammenhæng kræver nogle bemærkninger, i særdeleshed 
med henblik på en mere nuanceret forståelse af massemediernes rolle. Thorntons di-
skussion angår i den sammenhæng (for de skrevnes vedkommende) primært tabloid-
pressen, hvilket gør sensationsjournalistisk og såkaldte moral panics til fremherskende 
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emner.44 Problemet med denne fokusering er imidlertid, at Thornton forbigår den del af 
den skrevne presse, der ikke er (særlig) sensationsjournalistisk, og hvis musikredaktio-
ner spiller noget af den samme rolle som nichemedierne ved at levere en konstant, vel-
informeret og nyhedsorienteret dækning af nye tendenser i musikkulturen. I Danmark 
gælder det de fleste landsdækkende dagblade, som jeg vil hævde, har spillet en lige så 
stor rolle for fremstillingen af musikalske subkulturer som vores relativt få musikmaga-
siner.45 

Forskellen på dagblade og musikmagasiner er selvfølgelig, at førstnævnte ikke arbejder 
med subkulturer som redskab til en karakteristik af læserne i samme grad som sidst-
nævnte. Hertil er dagbladenes oplag for store og læserne for forskellige. Men dermed 
ikke sagt, at dagbladene ikke på sektions- eller rubrikplan tænker i subkulturelle mål-
grupper, og i lighed med Thorntons antagelse om engelske magasinskribenters subkul-
turelle baggrund kendes også fra den danske presse (fra såvel musikblade og -magasiner 
som dagbladene) eksempler på skribenter med personlige relationer i kulturen omkring 
den musik de dækker (for en omtale af en række danske skribenters baggrund se kap. 5; 
jf. i øvrigt Lindberg et al. 2000: 307-344). 

Med insidere ansat i massemedier medieres igen forholdet mellem ’undergrund’ og 
’mainstream’, i hvert fald for så vidt som disse skribenter vedblivende artikulerer deres 
subkulturelle manerer, idet det således kræver en vis mængde subkulturel kapital at få 
det fulde udbytte af beretningerne trods deres massemedielle eksponering.  

Og trods Thorntons adskillelse af masse- af nichemedier er den redaktionelle logik ved 
ansættelsen af insidere for mig at se den samme. I begge tilfælde reageres på et behov 
for information, og i begge tilfælde følges klassiske journalistiske idealer om at ’gå til 
kilden’ og prioritere ’førstehåndsviden’, hvorved antydes en løsning på det andet 
spørgsmål i relation til forholdet mellem subkulturel kapital og andre kulturelle kapita-
ler, nemlig spørgsmålet om den subkulturelle kapitals konverterbarhed. Man kan nemlig 
anføre, at massemediers interesse i subkulturelle udviklinger og følgende ansættelse af 
subkulturelle aktører netop konverterer subkulturel kapital til andre kapitaltyper – ikke 
alene økonomisk kapital (i og med ansættelsen) men også andre former for kulturel ka-
pital (fx journalistisk ditto46). Jeg vender tilbage til denne diskussion i en analytisk kon-
tekst nedenfor (jf. kap. 5). 

                                                
44 Ved moral panics forstås den brede offentligheds forskrækkelse for og mere eller mindre uinformerede 
og hysteriske rektioner på fx subkulturers fremmede og uforståelige udtryk. 
45 Min undersøgelse dokumenterer denne påstand mht. hiphop, mens tilsvarende undersøgelser mangler i 
forhold til andre genrer. 
46 Argumentationen for denne type af konvertering kan udvides udover medierne til anvendelsen subkul-
turelle færdigheder i andre professioner – som når breakdancere konverterer til showdance, når graffiti-
malere bruger deres grafiske bevidsthed som AD’ere i reklamebranchen, når djs engageres som producere 
af fx popnumre eller filmmusik etc. Jf. Skyum-Nielsen (2006) for eksempler i en dansk kontekst. 
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3.1.33.1.33.1.33.1.3 Feltanalytisk Feltanalytisk Feltanalytisk Feltanalytisk afrundingafrundingafrundingafrunding    

Med gennemgangen i det foregående står spørgsmålet om muligheden for etablering af 
populærkulturelle felter principielt uløst. Jeg har anført forskellige teoretiseringer af 
spørgsmålet, men der er stadig behov for en substantiel udvikling af Bourdieus teori.  

Fælles for de populærkulturelle felter, som beskrives af de anførte forfattere, er, at de 
konstitueres ved en delvis ’fortrængning’ (misrecognition) af populærkulturens kom-
mercielle og massekulturelle islæt: Hvor legitimeringsstrategierne i konstitueringen af 
rockfeltets autonomi i vid udstrækning bestod i en fremstilling af musikken som mere 
end kommerciel underholdning, samtidig med at visse kritikere dog omfavnede disse 
kvaliteter (jf. Lindberg et al.s beskrivelse af feltet som et bastardfelt), konstitueres sub-
kulturens autonomi i højere grad i en afstandtagen til massekulturen (’mainstream’). I 
begge tilfælde sker etableringen endvidere i relation til andre felter – fx kunstfeltet og 
det journalistiske felt. 

Udviklingen af Bourdieus teori med henblik på en forståelse af populærkulturelle felter 
fortsætter i afhandlingens feltanalyse af dansk hiphopkritik, om end det må understre-
ges, at jeg ikke ser denne udvikling som analysens primære mål. Feltanalysen fungerer i 
herværende sammenhæng som et diskursanalytisk grundlag, og Bourdieus teori bruges 
og diskuteres i forhold til undersøgelsens materiale. Det vil sige i beskrivelsen af et felt, 
som i det mindste i udgangspunktet er underlagt en kommerciel institutionel ramme, en 
allerede etableret tradition for musikkritik og orienteret mod en ’modedille’, og som 
således må betragtes som relativ svagt. 

3.23.23.23.2 DiskursDiskursDiskursDiskursanalyseanalyseanalyseanalyse    

Afhandlingen betragter, som det er fremgået, genrebegreber som konstituerede i be-
stemte sociale og kulturelle praksissammenhænge. Og denne pragmatiske grundopfat-
telse deles i vid udstrækning af de gennemgåede eksempler på nyere populærmusikalsk 
genreteori, ligesom den – som en mere generel opfattelse af den sociale verden – ligger 
i Bourdieus generative sociologi. Jeg har endvidere understreget, at nærværende projekt 
er særlig fokuseret på musikkritikkens diskursive praksis, og det skal i det følgende ud-
dybes, hvorledes afhandlingen forstår begreberne praksis og diskurs. Dette sker med 
afsæt i indledningens provisoriske definition af sidstnævnte og med introduktionen af en 
kombination af diskursanalytiske tilgange – i en løbende refleksion af forholdet mellem 
disse teorier og Bourdieus sociologi samt undersøgelsens materiale. 

3.2.13.2.13.2.13.2.1 DDDDiskurs, diskursteori og iskurs, diskursteori og iskurs, diskursteori og iskurs, diskursteori og ----analyseanalyseanalyseanalyse        

Ved diskurs forstår afhandlingen en sammenhæng af konkret sprogbrug og bestemte 
videnssystemer eller verdensbilleder udtrykt gennem denne sprogbrug. Her er tale om 
en definition, som trækker på en henholdsvis lingvistisk og samfundsvidenskabelig for-
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ståelse af begrebet diskurs (Hjort (red.) 1997: 28), og som kan uddybes ved tilføjelse af 
en sprogfilosofisk opfattelse, ifølge hvilken diskurs betegner en fremstilling ved en kæ-

de af udtryk (Lübcke 1983: 92). Denne sidste betydning af diskursbegrebet understreger 
det strukturerede ved den viden, der kan formidles diskursivt (som det også impliceres 
af betegnelsen videnssystemer), idet her er tale om semantisk eller symbolsk viden (i 
modsætning til fx intuitiv kropslig eller følelsesmæssig erfaring). Samtidig åbnes di-
skursbegrebet imidlertid ud over det verbalsproglige til også at omfatte andre semanti-
ske udtryksformer (fra matematiske tegn over nodenotering til spillekort og vejskilte). 

Betegnelsen diskursanalyse refererer selvsagt til analysen af diskurs, ligesom diskurste-

ori refererer til teorier om diskurs. Samtidig er der imidlertid tale om specifikke beteg-
nelser for en gruppe af teorier og metodikker, som nok deler en poststrukturalistisk 
sprogopfattelse og en socialkonstruktivistisk opfattelse af viden, værdier, subjektivitet 
osv., men hvis fokus og forståelse af diskurs varierer – i en sådan grad, at man (med 
skelen til Bourdieu og i tråd med de danske diskursanalytikere Marianne Winther Jør-
gensen og Louise Phillips 1999: 9) kan tale om et diskursanalytisk felt. Jeg baserer som 
anført min redegørelse på to prominente tilgange inden for dette felt – nemlig (som den 
første) den diskursteori, der fremsættes af de franske politiske teoretikere Ernesto 
Laclau og Chantal Mouffe i bogen Hegemony and Socialist Strategy (1985)47; og (som 
den anden) den kritiske diskursanalyse, der forfægtes af den engelske lingvist Norman 
Fairclough (1992, 1995, 2003 og med Chouliaraki 1999).48  

De to tilgange har deres forcer forskellige steder. Faircloughs kritiske diskursanalyse er 
i modsætning til Laclau og Mouffe relativ konkret i sin analytiske metodik og yder en 
god beskrivelse af forholdet mellem diskurs, diskursiv praksis og en social kontekstuali-
sering af denne praksis. Teorien er imidlertid ’begrebssvag’, hvad angår beskrivelsen af 
diskurs som sprogstruktur og videnssystem – forhold, som teoretiseres af Laclau og 
Mouffe. Man kan pege på grundlæggende ontologiske og erkendelsesteoretiske uenig-
heder de to tilgange imellem uden, at dette efter min mening umuliggør en kombination 
– som Fairclough i en vis forstand selv praktiserer i sit arbejde med den i Danmark bo-
siddende diskursanalytiker Lilie Chouliaraki (1999). Jeg vender tilbage til forholdet 
mellem de to tilgange nedenfor.49 

                                                
47 Udlægningen af Laclau og Moffes teori støtter sig endvidere på den udlægning og anvendelse af teori-
en, som findes hos Jørgensen og Phillips (1999)  
48 Kritisk diskursanalyse bruges også som betegnelse for en bredere retning inden for det diskursanalyti-
ske felt – se Jørgensen og Phillips (1999: 72,1) for en oversigt. Jeg forholder mig udelukkende til 
Faircloughs version, som imidlertid fremstilles med en vis variation i de anførte værker. Specifikke kilder 
til min redegørelse fremgår løbende. 
49 Bredden i det diskursanalytiske felt, bemærkes i flere introduktioner (jf. fx Jørgensen og Phillips 
(1999), Phillips og Hardy (2002), Torfing (2001) og Fairclough (1992)), som oftest med en opfordring til 
den enkelte forsker om at ’finde sin egen vej’, hvilket er, hvad jeg forsøger her. 
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3.2.23.2.23.2.23.2.2 Diskurs ifølge Diskurs ifølge Diskurs ifølge Diskurs ifølge ddddiskursteoriiskursteoriiskursteoriiskursteorienenenen    

Laclau og Mouffe forstår i overensstemmelse med min definition ovenfor diskurs som 
videnssystemer manifesteret i sproglig praksis. Diskursens mindstedele (dens tegn eller 
begreber) kaldes momenter, og de har på strukturalistisk vis deres betydning i relation 
til andre momenter. Den praksis, i hvilken diskursen kommer til udtryk, kaldes for arti-

kulation, og fordi diskursens struktur (qua teoriens poststrukturelle sprogopfattelse) ikke 
kan betragtes som én gang givet, er artikulationen den proces, i hvilken diskursen kon-
stitueres – i hvilken givne udtryk eller begreber får deres betydning som netop momen-
ter af en given diskurs. Begreber, som ikke artikuleres, og hvis betydning således ikke 
fastlægges af diskursen, kaldes elementer: 

[…] we will call articulation any practise establishing a relation among elements such that their identity 
is modified as a result of the articulatory practise. The structured totality resulting from the articulatory 
practise, we will call discourse. The differential positions, in so far as their appear articulated within a 
discourse, we will call moments. By contrast we will call element any difference that is not discursively 
articulated. [kursiveringer i original] (1985: 105) 

Som Laclau og Mouffe her pointerer, konstitueres momenter af en given diskurs relati-
onelt – som differentielle positioner i diskursens interne struktur. Det vil sige, at be-
stemte relationer mellem givne tegn i og med artikulationen vælges til, mens andre væl-
ges fra. Her er på det mest basale niveau tale om relationer som lighed og forskel, idet 
begrebet mand fx ækvivaleres med begreber som far, hankøn eller overskæg, mens 
samme begreb differentieres fra begreber som kvinde, mor eller vagina, i hvad man 
kunne kalde traditionelle diskurser om køn og seksualitet. Som betegnelse for en følge 
af ligheder introduceres begrebet ækvivalenskæder, hvorved forstås en konstituering af 
betydningen af et givet begreb ved en række på hinanden følgende relationer. Så fx 
mand ækvivaleres med muskelstyrke, som igen ækvivaleres med magt – en betydning 
som reflekteres tilbage gennem kæden som moment i artikulationen af begrebet mand.50 

Laclau og Mouffe kalder summen af mulige betydningsrelationer (dvs. summen af mo-
menter og elementer) for det diskursive felt (the field of discursivity; 1985: 111), inden 
for hvilket diskursen søger at lukke sig. Det vil sige, at diskursen forsøger at fastlægge 
ethvert tegns betydning – at reducere alle elementer til momenter – ved at etablere be-
stemte relationer og udelukke andre, for herved at reducere tegnenes flertydighed til 
entydighed. Diskursens lukning er altid midlertidig, idet tegnene hele tiden kan forsky-
des i forhold til hinanden, så nye betydninger opstår i og med den artikulatoriske praksis 
(1985: 113).  

                                                
50 Begrebet ækvivalenskæder introduceres med lån fra den franske psykolog Jacques Lacan – dog ikke i 
Hegemony and Socialist Strategy men gennem flere af Laclaus senere skrifter (Jørgensen og Phillips 
1999: 55). 
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3.2.2.13.2.2.13.2.2.13.2.2.1 Diskurs og dDiskurs og dDiskurs og dDiskurs og diskurseriskurseriskurseriskurser    

Jeg har hidtil i introduktionen af Laclau og Mouffes diskursteori talt om diskurs (i ube-
stemt ental) og i eksemplet med begrebet mand om traditionelle diskurser (i flertal). 
Forskellen i denne brug peger på en differentiering af diskursbegrebet i tråd med den 
differentiering af Bourdieus begreb om kultur og socialitet, som er diskuteret ovenfor – 
hvor den ubestemte entalsanvendelse (diskurs) således betegner sproget og sprogbrug i 
almindelighed (inkl. brugen af nonverbale semantiske strukturer), mens den bestemte og 
flertalsbrugen af ordet (diskursen, diskurser, diskurserne) samt den ubestemte entals-
brug med artikel (en diskurs) kan betegne sprogbrug i bestemte sociale sammenhænge. 
Der kan således tales om en kunstdiskurs, den journalistiske diskurs, forskellige rock-
diskurser eller popdiskurserne, mens diskursen kan bruges både generelt som synonym 
for sprogbrug i almindelighed og partikulært som i kunstdiskursen. Endvidere kan be-
grebet specificeres mere eller mindre ved forskellige typer af præsuppositioner – som i 
forskellen på en henholdsvis journalistisk og akademisk kunstdiskurs.  

Laclau og Mouffe teoretiserer, som det er fremgået, i forhold til diskurs (generelt), men 
forsøger samtidig at redegøre for konstitueringen af enkelte diskurser. Og disse etable-
res ifølge de to forfattere omkring bestemte nøglebegreber, de såkaldte nodalpunkter 
(nodal points; 1985: 112). Her er tale om privilegerede momenter, som resten af diskur-
sens momenter er organiseret i forhold til. I en romantisk kunstdiskurs kunne nodal-
punkter foruden romantik og kunst være værk, geni og ånd – begreber, som er afgøren-
de for betydningen af andre begreber som maleri, strygekvartet, tradition, kunstner, 
originalitet, værdi osv. 

Med forestillingen om specifikke diskurser konstitueret omkring bestemte nodalpunkter 
åbnes imidlertid for en kritik af Laclau og Mouffes begreb om det diskursive felt, idet 
de to forfattere med dette begreb hævder, at en given diskurs altid må forholde sig til en 
i princippet uendelig række af betydningstilskrivninger uden, at der tilsyneladende dif-
ferentieres mellem vigtigheden af disse begrebslige relationer. Således burde den ro-
mantiske kunstdiskurs i teorien forholde sig til begreber om fx international handelspo-
litik, atomfysik eller fluefiskeri – begreber, der umiddelbart forekommer ganske perife-
re i forhold til romantisk kunst, og som i det mindste forekommer mindre betydende end 
fx tradition, kunstner, originalitet osv. Som forsøg på en løsning af dette problem hos 
Laclau og Mouffe skal her berøres Norman Faircloughs begreb om diskursordener (som 
jeg vender tilbage til nedenfor). Begrebet betegner en konfiguration af diskurser inden 
for et socialt domæne og implicerer den påstand, at enkelte diskurser ofte vil forholde 
sig til netop socialt beslægtede diskurser, dvs. diskurser, som qua det sociale domæne 
deler nodalpunkter. Laclau og Mouffe bruger ikke diskursorden-begrebet, men begrebet 
indgår for mig at se uproblematisk i diskursteoriens begrebskompleks – som en diffe-
rentiering af relationerne mellem enkelte diskurser inden for det diskursive felt. 
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Et sidste begreb vedrørende struktureringen af forskellige diskurser er flydende betegne-

re (floating signifyers; Laclau 1990: 28). Med denne term benævner diskursteorien de 
elementer, der er særligt åbne for betydningsforskydninger. Nodalpunkter er i en vis 
forstand flydende betegnere, idet en forskydning i diskursen netop vil afsløre sig som en 
ændring i nodalpunkternes betydning, samtidig med at rivaliserende diskurser inden for 
et givet socialt domæne typisk strides om netop nodalpunkternes betydning. Nodalpunk-
ter og flydende betegnere kan således ses som betegnelser for samme tegn, hvor først-
nævnte fokuserer på diskursens etablering af elementernes relationelle betydning (som 
momenter), mens sidstnævnte pointerer det foranderlige i samme forhold. 

Det spil mellem fastsættelse og forandring, som ligger i begreberne om nodalpunkter og 
flydende betegnere, sigter helt umiddelbart til diskursens altid foreløbige karakter – dvs. 
dens løbende konstituering i og med den artikulatoriske praksis – og i forlængelse heraf 
den konflikt, der præger samme praksis, idet Laclau og Mouffe, som det erindres, hæv-
der, at diskursen altid vil søge at lukke sig. Det vil sige, at den artikulatoriske praksis 
altid sker med henblik på at udelukke bestemte betydninger mens andre fremhæves 
(som momenter af diskursen). Diskursteorien arbejder for så vidt med en opfattelse af 
det sociale som præget af modsætninger, konflikter og søgen efter magt – dvs. en opfat-
telse, der ligner Bourdieus. Og man kan i en vis forstand ækvivalere Laclau og Mouffes 
beskrivelse af den artikulatoriske praksis som forsøg på at lukke diskursen i en given 
social sammenhæng med Bourdieus beskrivelse af aktørenes stræben mod at sætte den 
konstituerende dagsorden i et felt. Diskursteoriens nodalpunkter (og flydende betegne-
re) ville i denne sammenligning svare til den interesse, om forståelsen af hvilken aktø-
rerne i det givne felt strides. Mens diskursteoriens betegnelse for en situation, hvor for-
ståelsen af en given interesse (artikulationen af en given diskurs) er så stærkt etableret, 
at den (med de værdier og sociale hierarkier, som følger) forekommer de sociale aktører 
naturlig eller selvfølgelig, er hegemoni (Jørgensen og Phillips 1999: 48). At konstitue-
ringen af et felt i en vis forstand sigter mod etableringen af et hegemoni antydes i Bour-
dieus terminologi af begrebet doksa, der netop betoner det ureflekterede eller selvfølge-
lige ved de forestillinger, værdier osv., som tegner feltets autonome pol (jf. s.42). 

3.2.33.2.33.2.33.2.3 Kritisk diskursanalyseKritisk diskursanalyseKritisk diskursanalyseKritisk diskursanalyse    afafafaf    ssssocial ocial ocial ocial ppppraksisraksisraksisraksis,,,,    diskursiv pdiskursiv pdiskursiv pdiskursiv praksisraksisraksisraksis    ogogogog    tttteeeekkkksterstersterster    

Diskursteorien yder, som det er fremgået, en række begreber til forståelse af diskurs 
generelt og af forskellige diskursers strukturering. Samtidig har teorien imidlertid det 
efter min mening fundamentale problem, at man ikke skelner mellem det diskursive og 
det ikke-diskursive. Laclau og Mouffe anerkender, at der findes en virkelighed med 
objektive og sociale egenskaber, men hævder samtidig, at menneskers adgang til denne 
virkelighed er udelukkende diskursiv (1985: 107). Herved impliceres, at alle former for 
erkendelse og viden skulle være semantiske – en påstand som for mig at se negligerer fx 
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basale følelsesmæssige, kropslige eller for den sags skyld musikalske oplevelser, der 
kan være vanskelige (om ikke umulige) at omsætte i sprog. 

Som alternativ til den ’diskursidealisme’, der altså ligger i Laclau og Mouffes diskurs-
teori, abonnerer jeg i lighed med Fairclough og Chouliaraki (1999: 19-23) på en mere 
pluralistisk opfattelse af tilgangen til den sociale verden, i hvilken social praksis og ikke 
diskurs regnes for den basale meningsgivende parameter. Samtidig må det endvidere 
understreges, at en forkastelse af Laclau og Mouffes erkendelsesteoretiske grundopfat-
telse ikke nødvendigvis indebærer en afsked med deres begreber til forståelse af diskurs. 
Faktisk appliceres disse i vid udstrækning af Fairclough og Chouliaraki, som det vil 
fremgå af redegørelsen i det følgende, i deres beskrivelse af praksis – et forhold, der 
godtgør også min kombination af den henholdsvis diskursteoretiske og kritisk diskurs-
analytiske tilgang. 

3.2.3.13.2.3.13.2.3.13.2.3.1 Praksisformer i den sociale verdenPraksisformer i den sociale verdenPraksisformer i den sociale verdenPraksisformer i den sociale verden    

Det begreb om social praksis, som står centralt i den kritiske diskursanalyse, udlægges 
af Fairclough og Chouliaraki i bogen Discource in Late Modernity (1999) som:  

[…] habitualised ways, tied to particular times and places, in which people apply resources (material or 
symbolic) to act together in the world. (1999: 21) 

Det fremgår her, at social praksis er situerede handlinger, dvs. måder at gøre forskellige 
ting (lappe en cykel, gå til rockkoncert eller skrive en ph.d.-afhandling), bundet til tid, 
sted og tilgængeligheden af materielle og symbolske ressourcer hos de involverede ak-
tører. Jeg har tidligere talt om forskellige praksissammenhænge, som en anden beteg-
nelse for praksis’ situering – en situering, der selvsagt også kan være af institutionel og 
økonomisk art, som det fx er tilfældet, for den journalistiske populærmusikkritik af-
handlingen undersøger (idet kritikken hovedsagelig bedrives i kommercielle medier). 

Endvidere fremgår det af citatet, at praksis er relationelt bestemt, idet her er tale om 
’interageren’, hvilket er grunden til, at Fairclough og Chouliaraki netop taler om social 
praksis. Og endelig pointeres det, at praksis er bestemt af vaner – i større eller mindre 
grad, idet man kan tale om mere eller mindre etablerede praksis og om praksis som en 
bekræftelse eller udfordring af sociale normer og regler, idet praksis således kan forstås 
som konventionel eller kreativ. 

I alle disse forhold peges på praksis’ rolle som medierende faktor mellem strukturelle 
forudsætninger og konkrete begivenheder, hvad enten disse strukturelle forudsætninger 
optræder internaliseret som vaner hos den enkelte aktør (jf. Bourdieus begreb om habi-
tus) eller som et givet rum af spatiale, temporale, materielle, økonomiske eller sociale 
muligheder etc. (jf. Bourdieus begreb om sociale felter). Og denne mediering, som 
Fairclough og Chouliaraki betegner med diskursteoriens begreb om artikulation (1999: 
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21), er ikke værdifri, eftersom artikulationen af mere eller mindre etablerede praksis i en 
vis forstand spejler Bourdieus skelnen mellem henholdsvis ortodoksi og heterodoksi.  

Med begrebet artikulation følger hos Laclau og Mouffe transformationen af elementer 
til momenter, og også denne terminologi annekterer Fairclough og Chouliaraki med den 
afgørende forskel, at elementer for sidstnævnte betegner ikke alene diskursive men også 
ikke-diskursive (sociale, økonomiske, materielle etc.) aspekter ved virkeligheden. Jeg 
pointerede denne forskel i forståelsen af diskursbegrebet ovenfor, og den fremgår gan-
ske tydeligt af følgende definition: 

We shall use the term ’discourse’ to refer to semiotic elements of social practises. Discourse therefore 
includes language (written and spoken and in combination with other semiotics, for example, with mu-
sic in singing), nonverbal communication (facial expressions, body movements, gestures, etc.) and vis-
ual images (for instance photographs, film). The concept of discourse can be understood as a particular 
perspective on these various forms of semiosis – it sees them as moments of social practices in their ar-
ticulation with other non-discursive moments. (1999: 38) 

Som det fremgår af citatet, artikuleres diskursive og ikke-diskursive elementer som 
momenter af en given praksis, og det er en pointe, at praksis ikke alene præger de enkel-
te elementer respektivt (som når artikulationen af bestemte begreber i sammenhæng 
ændrer forståelsen af samme), men endvidere at forskellige elementer artikuleres i en og 
samme praksis, og at disse forskellige elementer således indvirker gensidigt på hinan-
den. Fairclough har ud fra denne logik i en senere fremstilling søgt at opstille fem ele-
menter, som altid artikuleres som integrerede momenter af sociale praksis (Fairclough 
2003: 25): 

Figur 3:Figur 3:Figur 3:Figur 3: Faircloughs elementer i den sociale verdenFaircloughs elementer i den sociale verdenFaircloughs elementer i den sociale verdenFaircloughs elementer i den sociale verden    

○ aktion og interaktion 

○ sociale relationer 

○ personer (med overbevisninger, attituder, historier osv.) 

○ materielle forhold  

○ diskurs (semantiske forhold, sprogbrug) 

Vi genfinder her en række af de forhold, som er anført i det foregående (i forlængelse af 
definitionen af praksis ovenfor), og pointen er ikke så meget om listen er udtømmende – 
dvs. om man kunne forestille sig aspekter ved virkeligheden, der ikke omfattes af 
Faircloughs typologi – men at den sideordnede opstilling illustrerer det ligeværdige for-
hold og den relationelle bestemmelse, som ifølge Fairclough og Chouliaraki hersker 
mellem praksis’ elementer. En given praksis (fx det at skrive en anmeldelse) er således 
både et spørgsmål om materielle forhold (en konkret musikudgivelse, computer, cd-
spiller, et redaktionslokale osv.), personlige forhold (fx anmelderens baggrund), diskur-
sive forhold (viden og formuleringsmæssige evner), sociale forhold (fx organiseringen 
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af avisens musikredaktion) samt aktion og interaktion (anmelderen lytter, skriver og 
sender anmeldelsen til sin redaktionssekretær, som læser, redigerer osv.). Ingen af disse 
forhold kan reduceres til de andre, mens de på den anden side alle influerer hinanden 
(anmelderens baggrund kommer fx til udtryk i hans sprogbrug, og avisens økonomiske 
formåen kommer fx til udtryk i materielle forhold som redaktionslokaler osv.).  

Man kan, mener jeg, som en udvikling af Faircloughs opstilling tale om forskellige 
praksisformer som en analytisk pointering af den relative betydning eller ’vægt’, hvor-
med forskellige elementer artikuleres i en given praksis. Således kan fx dans beskrives 
som materiel (eller kropslig) praksis, for så vidt dette element ønskes fremhævet analy-
tisk, mens fx anmelderi kan beskrives som diskursiv praksis, som det sker i denne af-
handling. Blot skal det erindres, at den fokusering, som sker i og med, fx musikkritik 
studeres som diskursiv praksis, netop er udtryk for en analytisk fokusering, som må tage 
højde for andre, ikke-diskursive forhold. Jeg har tidligere anført afhandlingens funde-
ring af diskursanalysen på Bourdieus feltanalyse som en måde at efterkomme dette 
krav, og man kan på forskellig vis søge at ækvivalere fx Bourdieus forestilling om soci-
ale felter med Faircloughs sociale relationer eller Faircloughs personer med Bourdieus 
aktør-begreb i kombination med begrebet om habitus. Her ville imidlertid blive tale om 
en grel forenkling eller en meget lang teoretisk udredning, og jeg henviser derfor til den 
konkrete analyse i kapitel 5-9 for illustration af, hvordan feltanalysen godtgør kritikkens 
diskursive praksis’ karakter af social praksis, dvs. dens samspil med andre elementer i 
den sociale verden. 

3.2.3.23.2.3.23.2.3.23.2.3.2 KoKoKoKommunikative begivenhedermmunikative begivenhedermmunikative begivenhedermmunikative begivenheder    

Som anført betegner praksis artikulationen af strukturelle forudsætninger i konkrete 
begivenheder. Og for så vidt her er tale om diskursiv praksis, kan konkrete begivenhe-
der beskrives som kommunikative begivenheder (jf. definitionen af diskurs som sprog-
brug), hvis konkrete manifestation er tekster – i allerbredeste forstand, fra vejskilte over 
samtaler til videnskabelige afhandlinger.  

Det forhold mellem social praksis, diskursiv praksis og tekster, der gør sig gældende i 
kommunikative begivenheder, kan ifølge Fairclough (1992: 73) fremstilles som følger: 
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Figur 4:Figur 4:Figur 4:Figur 4: Faircloughs modelFaircloughs modelFaircloughs modelFaircloughs model for kommunikative begivenheder for kommunikative begivenheder for kommunikative begivenheder for kommunikative begivenheder    

 

 

Tekst 

  

Diskursiv praksis 

  

Social praksis 

Det fremgår af modellen, hvordan tekst forstås som diskursiv praksis, der igen forstås 
som social praksis. Forholdet mellem de enkelte dimensioner er dialektisk, men det må 
erindres, at Fairclough ultimativt betragter både tekst og diskursiv praksis som sider af 
samme sociale praksis, hvilket endnu engang understreger diskursanalysens behov for 
kontekstualisering.  

Samtidig betyder opfattelsen af social og diskursiv praksis, som noget der artikuleres i 
konkrete tekster, imidlertid, at Faircloughs kritiske diskursanalyse adresserer et ganske 
håndgribeligt objekt i modsætning til Laclau og Mouffes temmelig abstrakte diskursteo-
ri. Og Fairclough ser det netop som en væsentlig ambition at forene lingvistisk oriente-
ret tekstanalyse med moderne social- og kulturteori ud fra et ønske om at forklare di-
skursive forudsætninger for sociale og kulturelle tilstande samt disses forandring 
(Fairclough 1992: 3 og 62, 1995: 18, 2003: 2 samt Chouliaraki og Fairclough 1999: 
s.59ff).  

Til indfrielse af denne målsætning, introduceres med reference til såkaldt systemic func-

tional lingvistics51 tre grundlæggende funktioner (eller typer af betydning) ved de fleste 
tekster: 

○ identifikation: Teksten fremstiller en version af afsender og modtager, dvs. at 
teksten konstruerer forskellige opfattelser af identitet. 

○ handling: Teksten betegner en måde at (inter)agere i sociale begivenheder.  

○ repræsentation: Teksten fremstiller en bestemt version af virkeligheden eller en 
del af virkeligheden. 

De tre funktioner knytter sig til forskellige momenter af det sociale, som disse artikule-
res i den givne tekst, idet identifikation kan betragtes som artikulationen af sociale rela-
tioner og personer; handling som artikulationen af aktion og interaktion; og repræsenta-
tion som artikulationen af bestemte diskurser (jf. fig. 3). Vi ser således en lingvistisk 
udlægning af det forhold, at en given social og i dette tilfælde diskursiv praksis artikule-
rer forskellige elementer i sammenhæng – i en relationel bestemmelse, idet artikulatio-

                                                
51 Fairclough (2003: 26) – Fairclough henviser i særdeleshed til den engelske lingvist Michael Halliday.  
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nen af bestemte diskurser (repræsentation) kan involvere bestemte konstruktioner af 
afsender og modtager (identifikation) og ske med henblik på at ændre noget, i interakti-
on med andre talende eller skrivende (handling). Det kan måske forvirre, at Fairclough 
på den ene side omtaler kommunikative begivenheder som diskursiv praksis, samtidig 
med at artikulationen af bestemte diskurser altså kun er en side af denne praksis. Jeg 
henviser imidlertid til den analytiske skelnen mellem forskellige praksisformer, som jeg 
introducerede ovenfor, idet omtalen af kommunikative begivenheder som diskursiv 
praksis, for mig at se netop er en analytisk pointering af teksters karakter af sprogbrug – 
og altså diskurs i den generelle betydning af ordet. Samtidig understreges det, at de 
elementer som Fairclough identificerer i tekstens identifikation og handling artikuleres i 
og med tekstens sprogbrug, dvs. i og med den diskursive praksis. Denne pointe bliver 
helt klar, idet Fairclough på et mere konkret, tekstanalytisk plan knytter de tre funktio-
ner til forskellige aspekter af den sprogbrug, som teksten repræsenterer (Fairclough 
2003: 26):  

o Stil: “[…] discourses figure alongside bodily behaviour in constituting particular 
ways of being, particular social or personal identities. I shall call the discoursal 
aspect of this style. An example would be the style of a particular type of man-
ager – his or her way of using language as a resource for self-identifying.” Her 
er altså tale om en personlig sprogtone, dvs. forkærlighed for bestemte ord og 
vendinger, dialekt, brug af slang, poetisk, journalistisk eller akademisk sprog 
etc. som led i selvidentifikation eller identificering af andre. 

o Litterære genrer: “[…] we can distinguish genres as different ways of (in-
ter)acting discoursally – interviewing is a genre, for example.” Genrer betegner 
her forskellige og (som følge af den sociale forankring) mere eller mindre kon-
ventionelle måder at interagere, hvilket giver sig udslag i forskellige måder at 
organisere en tekst – et andet eksempel kunne være anmeldelsen som ’svar’ på 
en udgivelse. 

o Bestemte diskurser: ”[…] particular ways of representing part of the world” som 
udtryk for forskellige aktørers sociale situering, dvs. ”from different perspecti-
ves og positions.” Som eksempler anføres New Labours politiske diskurs vs. det 
gamle Labours eller Thatcherismens. 

Afhandlingen fokuserer som nævnt på konstitueringen af (musikalske) genrebegreber i 
kritikken, og vi kan nu med Faircloughs differentiering af den diskursive praksis præci-
sere dette fokus, idet afhandlingen hovedsagelig er interesseret i repræsentationen af 
genre og i videre forstand i hvad vi måske kan kalde genrediskurser i kritikken. Samti-
dig må imidlertid igen understreges den relationelle bestemmelse i forholdet mellem 
tekstens funktioner og de forskellige momenter af praksis, fordi stil, litterære genrer og 
fremstillingen af bestemte diskurser selvsagt ikke kan adskilles i den konkrete tekstana-
lyse. De tre aspekter indgår dog i afhandlingens analytiske ’design’ på lidt forskellige 
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niveauer, idet litterære genrer spiller en vigtig rolle i afgrænsningen af afhandlingens 
analysemateriale, mens den personlige stil i høj grad angår aktørernes fremstilling af sig 
selv og andre, dvs. deres positionering i kritikkens felt (Fairclough jævnfører selv den 
sproglige selvidentifikation med Bourdieus begreb om habitus; 2003: 29). 

Til den konkrete beskrivelse af de elementer, som artikuleres i den diskursive praksis, 
og af tekstens funktioner, introducerer Fairclough ved siden af den funktionelle lingvi-
stik et rigt mål af mere traditionelle tekstanalytiske greb, hvoraf her skal gengives et 
mindre udvalg:52 

Som den mest basale forudsætning for identifikation og karakteristik af en diskurs anfø-
rer Fairclough identifikationen af de aspekter af virkeligheden, der repræsenteres i den 
givne diskurs, hvilket i tekstanalytiske termer vil sige de tematikker, som står centralt i 
teksten, og den afsenderposition, dvs. det perspektiv eller den synsvinkel, fra hvilken 
disse beskrives. 

Såvel tematikker som synsvinkel afslører sig i tekstens vokabular, dvs. dens ordvalg og 
(som følge heraf) måde at rubricere og evaluere bestemte emner. At visse tematikker 
indtager en særlig fremtrædende position, afslører sig i hyppigt tilbagevendende og 
markant placerede begreber (Jf. Laclau og Mouffes nodalpunkter) – fx i overskrifter, 
manchetter eller mere basalt i sætningers forfelter. Mens synsvinklen fremstår dels eks-
plicit i referencer til skribenten selv (ved over- og undertegning eller som et ’jeg’ i tek-
stens fortælling), dels implicit i fremstillingen af givne tematikker og den selvfremstil-
ling, som følger med (idet skribenten fx fremstår som fan, ekspert, nøgtern observatør 
etc.). 

Også tekstens disponering eller kohæsion – dens sammenhæng på begrebs-, sætnings-, 
afsnitsplan osv. – spiller ind, idet fx lighed (synonymer), kontrastering (antonymer), 
logisk argumentation eller narrativ opbygning har betydning for fremstillingen af en 
given tematik (her er i en vis forstand tale om de tekstuelle udtryk for diskursens relati-
onelle strukturering, i fx ækvivalenskæder). 

Vigtige er også udeladelser og selvfølgeligheder i argumentation og begrebsafklaring, 
idet herved indikeres (underforståede) antagelser om en given tematik. Og det samme 
gælder i en vis forstand sammenligninger, analogier og metaforer, som altid implicerer 
underforståede forestillinger om det, de beskriver. 

I den komparative analyse af flere tekster vil forskelle i forståelsen af centrale begreber 
indikere forskellige diskurser, mens overensstemmelse og permanens i fremstillingen af 

                                                
52 Fairclough 2003: 129-133, jf. endvidere Fairclough 1992: 234-237. De udvalgte greb angår primært 
identifikationen og karakteristikken af diskurser (dvs. tekstens repræsentationelle funktion), mens den 
tekstanalytiske identifikation og karakteristik af litterære genrer og stil er udeladt her. 
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en given tematik indikerer den givne diskurs’ relative etablering i det givne sociale do-
mæne.  

Beskrivelsen af de diskurser, som artikuleres i en given praksis på baggrund af tekstana-
lytiske ’facts’ (som sætningsopbygning, vokabular osv.) implicerer et element af argu-
mentation og fortolkning. Dette er begrundelsen for den ret begrænsede liste af analyti-
ske fokuspunkter her, idet jeg i øvrigt henviser afhandlingens konkrete analyse. 

3.2.3.33.2.3.33.2.3.33.2.3.3 DiskursordenDiskursordenDiskursordenDiskursordener og diskursive processer:er og diskursive processer:er og diskursive processer:er og diskursive processer:    FFFForhandlingorhandlingorhandlingorhandling,,,,    iiiintroduktion ntroduktion ntroduktion ntroduktion og og og og     

nnnnaaaaturaliseringturaliseringturaliseringturalisering    

Diskursiv praksis kan være både kreativ og konventionel i den måde bestemte diskurser 
artikuleres i en tekst. Samtidig følger imidlertid med praksis’ situering en vis begræns-
ning af de diskurser, der står til rådighed for den enkelte aktør, og som konceptualise-
ring af denne begrænsning indfører Fairclough det begreb om diskursordener, som jeg 
omtalte i forbindelse med Laclau og Mouffe ovenfor. Her følger en mere regulær defini-
tion: 

An order of discourse is a particular combination or configuration of genres, discourses and styles 
which constitutes the discoursal aspect of a network of social practices. As such, orders of discourse 
have a relative stability and durability – though they do of course change. […] We can see orders of 
discourse in general terms as the social structuring of linguistic variation or difference – there are al-
ways many different possibilities in language, but choice amongst them is socially structured. [kursive-
ring i original] (2003: 220) 

Det fremgår af citatet, at en diskursorden betegner en stabil (dvs. etableret) konfigurati-
on af diskurser, genrer og stil (jf. differentieringen af den diskursive praksis i det fore-
gående), som udgør det diskursive aspekt af en sammenhæng af sociale praksis inden 
for et bestemt socialt domæne. Og begrebet betegner således en diskursiv situering af 
den kommunikative begivenhed – diakront, idet den enkelte tekst forholder sig kreativt 
eller konventionelt til en allerede etableret diskursorden i det sociale domæne; og syn-
kront, idet den kommunikative begivenheds prioritering af bestemte diskurser (etc.) 
inden for den etablerede diskursorden kan afspejle konflikter i det sociale domæne og 
den sproglige aktørs positionering i forhold til andre aktører. 

Vi ser her den samme grundlæggende konfliktuelle opfattelse af det sociale, som præ-
gede Laclau og Mouffes diskursteori såvel som Bourdieus sociologi. Og Fairclough 
peger selv i sit arbejde med Chouliaraki på forestillingen om diskursordener som et op-
lagt bindeled mellem den kritiske diskursanalyse og feltanalysen. Sidstnævnte betragtes 
således som en kortlæggelse af de strukturer, der præger en given (sammenhæng af) 
social(e) praksis, hvis diskursive udtryk er artikulationen af en diskursorden, som såle-
des kan betragtes som den diskursive ækvivalent til det sociale felt (1999: 106). Jeg 
mener, at denne kobling af diskursanalysen og Bourdieus sociologi er oplagt, samtidig 
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med at begrebet om diskursordener imidlertid kræver en vis modifikation i relation til 
feltanalysen – i hvert fald i forhold til min undersøgelse.  

Problemet er, at feltanalysen skitserer forholdet mellem poler, i mellem hvilke sociale 
aktører positionerer sig i et hierarkisk kontinuum (dvs. i indbyrdes modsætning, men 
uden at her er tale om nogen skarp og umedierbar adskillelse); mens Faircloughs begreb 
om diskursordener beskriver et dikotomisk (dvs. klart adskilt og uforeneligt) forhold 
mellem de sociale positioner, som i analogien mellem felt og diskursorden repræsente-
res ved forskellige diskurser henholdsvis. 

Det dikotomiske forhold mellem forskellige diskurser (og – i analogien mellem felt og 
diskursorden – i forholdet mellem feltets positioner) beror på den grundlæggende kon-
stituering af forskellige diskurser i forskelle og ligheder i relation til forskellige nodal-
punkter (jf. diskursteorien ovenfor). Samtidig er det imidlertid anført, at rivaliserende 
diskurser inden for et socialt domæne typisk strides om netop forståelsen af fælles no-
dalpunkter (jf. begrebet om flydende betegnere), hvilket indikerer et vist sammenfald 
mellem forskellige diskurser nærmere end den klare afgrænsning, der umiddelbart lig-
ger i Faircloughs begreb.  

Umiddelbart, fordi Fairclough i den seneste af de udgivelser, som ligger til grund for 
herværende fremstilling, introducerer en differentiering i det ’omfang’ eller abstrakti-
onsniveau, der præger forskellige diskurser: 

[…] discourses differ in their degree of repetition, commonality, stability over time, and in what we 
might call their ‘scale’, i.e. how much of the world they include, and therefore the range of representa-
tions they can generate. (2003: 124) 

Eksempler på denne forskel i omfang og abstraktionsniveau er forskellige politiske dis-
kurser (fx en konservativ, liberal eller nyliberal diskurs), der alle indeholdes i en over-
ordnet borgerlig diskurs. Og det er klart, at med den differentiering ligger vejen åben for 
at betragte om ikke alle så i hvert fald de fleste diskurser som kombinationer af og del-
mængder i mere eller mindre abstrakte diskurser: 

[…] discourses, except at the lowest level of generality, the level of the most specific and localised dis-
courses, can them selves be seen as combinations of other discourses articulated together in particular 
ways. (2003: 126) 

Hermed synes forestillingen om en diskursorden, som en konfiguration af klart adskilte 
og uforenelige diskurser, at være afløst eller i hvert fald nuanceret i retning af en fore-
stilling om samme begreb, som en konfiguration af overlappende og mere eller mindre 
integrerede diskurser. Diskurser, som kan være modstridende på et niveau (fx i den poli-
tiske forståelse af det fri marked, traditioner eller fædrelandet), men forenelige på et 
andet (fx i synet på fagforeninger og privat ejendomsret) og som således kan dele visse 
nodalpunkter, mens andre divergerer.  
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Det kontinuere forhold mellem positionerne i Bourdieus felt matches godt nok stadig 
ikke til fulde af Faircloughs begreb, men en reel kontinuitet i forholdet mellem forskel-
lige diskurser ville som sagt også stride mod den grundlæggende antagelse, at diskurser 
konstitueres i forskelle og ligheder (dikotomier og ikke polariseringer). Samtidig er det 
imidlertid klart, at den differentiering af forholdet mellem forskellige diskurser, som 
ligger i tanken om forskellige abstraktionsniveauer, giver et langt mere fleksibelt billede 
af den orden, der hersker inden for én mere eller mindre overordnet diskurs eller i rela-
tionen mellem forskellige diskurser. Et fleksibelt billede, som bedre beskriver de konti-
nuere og undertiden subtile forskelle, som præger sociale og i særdeleshed såkaldt svage 
felter. 

Jeg har i afhandlingens analytiske optik søgt at tage konsekvensen af Faircloughs diffe-
rentiering af forholdet mellem forskellige diskurser, idet jeg som udgangspunkt betrag-
ter hiphopkritikken som artikulationen af én overordnet diskurs om hiphop, om betyd-
ningen af hvis nodalpunkter kritikerne forhandler, og inden for hvilken en række mere 
eller mindre distinkte forskelle kan påpeges. Hvorvidt det giver mening, at betragte de 
diskursive forskelle i kritikken som udtryk for forskellige diskurser og altså som indika-
tion af en diskursorden, må godtgøres analytisk (se afs. 8.3). 

Som yderligere karakteristik af den forhandling, der præger kritikkens diskursive prak-
sis, peger jeg igen tilbage på Laclau og Mouffes beskrivelse af diskurser som strukture-
ret i forskelle og ligheder, idet denne strukturering i praksis (i tekstens begrebslige op-
bygning – dens synonymer og antonymer) kan karakteriseres som en henholdsvis speci-

fikation og afgrænsning af diskursens tematikker (dens nodalpunkter eller – i relation til 
det sociale felt – dens interesse).53 Naturligvis optræder forhandling også eksplicit som 
direkte kritik, men det mest almindelige er (i det mindste i kritikken), at virkeligheden 
slet og ret repræsenteres forskelligt, hvilket giver sig udtryk i de tekstuelle forskelle, der 
fokuseres med Faircloughs lingvistiske ’værktøjskasse’ (jf. gennemgangen ovenfor). 

Et spørgsmål, som trænger sig på i forhold til den diskursive praksis’ karakter af for-
handling er, hvor nye diskurser og for så vidt hvor den kreative udfordring af en etable-
ret diskursorden kommer fra. Og igen er her tale om et forhold som Fairclough i en vis 
forstand godtgør med introduktionen af forskellige abstraktionsniveauer – idet foran-
dring selvsagt vanskeligt forklares, for så vidt diskurser opfattes som separate og klart 
adskilte størrelser, mens forestillingen om forskellige abstraktionsniveauer tillader for-
nyelse ved kombination af forskellige diskurser på forskellige niveauer. Som Fairclough 
skriver i forlængelse af sidste citat: “This is how new discourses emerge – through 
combining existing discourses together in particular ways” (2003: 126-127). 

Faircloughs term for kombinationen af eksisterende diskurser er interdiskursivitet 
(2003: 218), og her kan være tale om en samtidig (og sammenhængende) artikulation af 
                                                
53 Terminologien er her lånt fra Ifversen (2003). 
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diskurser, som allerede er præsente i den etablerede diskursorden, såvel som en intro-

duktion af nye diskurser i den givne sammenhæng – idet det dog må erindres, at denne 
introduktion blot er udtryk for en kombination af kendte diskurser på et højere abstrak-
tionsniveau. Den grundlæggende præmis er for så vidt, at radikalt nye diskurser (dvs. 
sprogbrug, som ikke tidligere har været anvendt til at fremstille aspekter af virkelighe-
den fra bestemte synsvinkler) ikke findes. 

Interdiskursivitet viser sig i konkrete tekster som intertekstualitet, som Fairclough for-
klarer, som en hver henseende i hvilken en tekst trækker på andre tekster – fra eksplicit-
te referencer og markerede citater til den indforståede brug af bestemte ord og gengivel-
se af bestemte antagelser (2003: 39-40). Intertekstualitet kan være præklusiv eller affir-
mativ, i den måde en given kilde gengives, på samme måde som de diskurser, der arti-
kuleres, kan være modstridende eller sammenfaldende (ækvivalente). Og det er i relati-
on til feltanalysen et vigtigt spørgsmål, hvordan bestemte diskurser positioneres qua 
intertekstualiteten – også (og måske i særdeleshed) for så vidt intertekstualiteten beteg-
ner en gradvis introduktionen og etablering af nye diskurser i en given sammenhæng. 

Et praktisk problem i relation til intertekstuel analyse er imidlertid den meget brede de-
finition, som inkluderer tilfælde, hvor løsrevne ord og vendinger bruges indforstået, og 
hvor bestemte antagelser fremstilles med reference til andre tekster uden, at denne refe-
rence fremgår. Fairclough betegner i bogen Discourse and Social Change (1992: 85) 
denne implicitte intertekstualitet som interdiskursivitet slet og ret, hvilket giver god 
mening, eftersom her er tale om en intertekstualitet, der kun lader sig afsløre som arti-
kulationen af bestemte diskurser i teksten. På den anden side antager den intertekstuelle 
diskursanalyse herved en vis cirkularitet, idet den intertekstuelle identifikation af di-
skurser i en tekst fordrer, at man kender de diskurser, som søges identificeret, i forvejen. 
Jeg mener af den årsag, at intertekstualitet giver bedst mening som diskursanalytisk 
fokuspunkt, for så vidt her er tale om en vis eksplicitet i de intertekstuelle relationer, 
dvs. hvor fx citater eller referencer indikerer, at en given tekst trækker på andre. Jeg 
vender tilbage til intertekstualitetsbegrebet i kapitel 6. 

Nye kombinationer af etablerede diskurser og introduktionen af diskurser, som fore-
kommer nye i en given sammenhæng, modvirker selvsagt en etableret diskurs’ (eller 
diskursordens) lukning om en bestemt repræsentation af virkeligheden. Men samtidig 
optræder interdiskursivitet ofte som specifikationer af et givet emne (som når definitio-
ner fx citeres i udlægningen af et begreb) og således som en side af den forhandling, der 
i øvrigt præger den diskursive praksis. Introduktionen og den kreative artikulation af 
etablerede diskurser betegner i disse tilfælde blot ’åbningen’ af en etableret diskurs med 
henblik på en ny og anderledes lukning. 

Som betegnelse for den situation, hvor en given diskurs optræder så veletableret, at den 
forekommer de sociale aktører naturlig, arbejdede diskursteorien som nævnt med be-
grebet hegemoni. Også Fairclough introducerer dette begreb (med reference til Laclau 
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og Mouffe; 1992: 93, 2003: 45) og kæder det i sit fokus på diskursiv praksis sammen 
med en forestilling om naturalisering som en proces (”a proces of naturalization”; 
1992: 97), i hvilken forhold, der først forekom de sociale aktører nye, fremmedartede og 
underlige, gradvist antager karakter af selvfølgeligheder.  

Her er i en vis forstand tale om en diskursanalytisk pendant til den etableringsproces, 
som jeg beskrev i forholdet mellem heterodokse og ortodokse i Bourdieus sociale felter 
– hvor nye (heterodokse) forståelser af og værdier i forhold til feltets interesse gradvis 
konstitueres som feltets doksa (ortodoksi). Og det understreges samtidig, at bestemte 
begrebers naturalisering kan betragtes som en side og i en vis udstrækning som en kon-
sekvens af den forhandling, der præger forholdet mellem aktørerne i et felt, i det om-
fang bestemte aktører faktisk formår at etablere en bestemt dagsorden for feltet. 

Til gengæld står forestillingen om naturalisering principielt i modsætning til den intro-
duktion, som er diskuteret i det foregående, idet sidstnævnte som anført modvirker den 
hegemoniske lukning af en given diskurs, der indikeres ved bestemte begrebers natura-
lisering. At her er tale om en modsætning, som imidlertid ikke umuliggør en simultan 
introduktion og naturalisering i samme diskursive praksis, beror på Faircloughs diffe-
rentiering af forholdet mellem forskellige diskurser, idet man kan forestille sig en natu-
ralisering af bestemte begreber inden for en relativ overordnet diskurs, mens en mere 
detaljeret forståelse af samme udfordres ved introduktionen af nye begreber og diskur-
ser på et relativ underordnet niveau. Et eksempel kunne igen være en borgerlig politisk 
diskurs(orden), inden for hvilken fx ejendomsret betragtes som et ret selvfølgeligt be-
greb, der ikke nødvendigvis udfordres ved introduktionen af fx en nyliberal diskurs. 
Denne fleksibilitet i forholdet mellem introduktion og naturalisering som analytiske 
fokuspunkter er grunden til, at jeg omtaler kritikkens introduktionsproces og naturalise-
ring som integrerede sider af samme diskursive praksis. 

3.2.43.2.43.2.43.2.4 Diskursanalytisk Diskursanalytisk Diskursanalytisk Diskursanalytisk afrundingafrundingafrundingafrunding        

Så vidt redegørelsen for afhandlingens diskursanalytiske fundament. Jeg har gennem de 
foregående afsnit introduceret en række begreber til forståelse og analytisk redegørelse 
for diskurs og diskurser som momenter af en videre social praksis og mere konkret som 
kommunikative begivenheder, dvs. tekster. Redegørelsen har været centreret omkring 
Laclau og Mouffes diskursteori samt Faircloughs kritiske diskursanalyse – med en vis 
overvægt i retning af sidstnævnte. 

De to teorier har deres forcer forskellige steder: Faircloughs teori er forholdsvis konkret 
i sine anvisninger til analyse og introducerer en mængde begreber til forståelse af dis-
kurs i relation til social praksis, men mht. diskursers interne strukturering er teorien ef-
ter min mening ’svag’. Dette er grunden til, at jeg har introduceret diskursteorien som  
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optakt til den kritiske diskursanalyse, og det er påfaldende, at en række af diskursteori-
ens begreber annekteres af Fairclough og Chouliaraki i redegørelsen for social praksis, 
samtidig med at netop spørgsmålet diskursens ontologiske prioritet, dvs. forholdet mel-
lem diskurs og andre aspekter af den sociale verden, illustrerer den primære uenighed 
de to teorier imellem. Jeg har anført min holdning til dette spørgsmål og anvender altså i 
lighed med Fairclough og Chouliaraki diskursteoriens begreber i en kritisk diskursana-
lytisk ramme. 

Endvidere er diskursanalysen relateret til Bourdieus feltanalyse, om end det står klart, at 
den reelle kombination af disse teorier står tilbage for afhandlingens analyse at vise. Jeg 
har dog indikeret, hvordan fx Faircloughs begreb om diskursordener kan sammentænkes 
med Bourdieus sociale felter, ligesom jeg har angivet, hvordan jeg i udgangspunktet ser 
kritikkens diskursive praksis som artikulationen af én overordnet diskurs, inden for 
hvilken forskellige forskelle optræder med større eller mindre vægt – og potentielt i et 
omfang, så det giver mening at tale om en kritisk diskursorden. I forlængelse heraf er 
også de diskursive processer, dvs. den introduktion, forhandling og naturalisering, som 
tegner afhandlingens analytiske tese, identificeret inden for rammerne af den kritisk 
diskursanalytiske tilgang. Jeg vender tilbage til disse processer i de respektive indled-
ninger til afhandlingens analytiske læsninger (kap. 6-8). 

Det sidste, jeg mangler i denne teoretiske afklaring, er en bemærkning til det kritiske 
ved Faircloughs teori, idet det umiddelbart kan forekomme problematisk at hævde en 
kritik på en relationel, socialkonstruktivistisk baggrund. Fairclough hævder imidlertid 
ikke sin kritik på baggrund af en sandhed, men på baggrund af tilstande som sociale 
agenter oplever på bestemte måder, men som kunne være og måske ønskes anderledes. 
Det kritiske fokus er således funderet på visheden om, at forholdene (social praksis – og 
med Bourdieu – sociale felter) er kontingente, men at de trods deres principielle kontin-
gens er træge og har betydning.  

Situationen omkring kritik og sandhed afspejles i verifikationen af diskursanalysens 
resultater i det hele taget. Konkrete analyser vil altid implicere et element af fortolkning, 
og det ville således være misforstået at tilkende diskursanalysen (og følgelig min analy-
se) nogen sandhedsværdi. Jeg håber imidlertid ud fra en blotlæggelse af mine teoretiske 
og analytiske antagelser og dispositioner at kunne præsentere en række læsninger, som 
ud fra præmisserne virker plausible, og som således kan være med til at styrke forståel-
sen af musikkritikkens konstituering af populærmusikalske genrer. 
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Anden del: Anden del: Anden del: Anden del:     

Dansk hiphopkritik Dansk hiphopkritik Dansk hiphopkritik Dansk hiphopkritik     

–––– Et rids og tre læsninger Et rids og tre læsninger Et rids og tre læsninger Et rids og tre læsninger    

4.4.4.4. AnalytiskAnalytiskAnalytiskAnalytisk    forforforforbemærkningbemærkningbemærkningbemærkning    

Efter i det foregående at have gennemgået afhandlingens teoretiske og metodiske fun-
dament følger med afhandlingens anden del den analytiske redegørelse for konstituerin-
gen af begrebet hiphop i dansk populærmusikkritik. Redegørelsen indledes i dette kapi-
tel ved en karakteristik af undersøgelsens materiale samt hiphopkritikkens forhistorie i 
Danmark men struktureres i øvrigt i overensstemmelse med afhandlingens analytiske 
tese – som anført indledningsvis (se s.9).  

Der gives således (i kapitel 5) et rids af hiphopkritikkens udvikling i Danmark – histo-
risk og som felt. Formålet med dette kapitel er at levere en social og historisk ramme-
sætning for de efterfølgende diskursanalytiske læsninger – dvs. en situering af kritik-
kens diskursive praksis i en videre social praksis – og kapitlet argumenterer for en ræk-
ke positioner og polariseringer, som genfindes i de efterfølgende kapitlers udredning.  

Dernæst følger i kapitel 6-8 tre diskursanalytiske læsninger med fokus på (som det før-
ste) kritikkens introduktion af nye ord og begreber som led i en gradvis etablering af en 
diskurs om genren, dernæst forhandlingen af forskellige forståelser af hiphop blandt 
kritikerne, mens den tredje og sidste af analysens læsninger afdækker den gradvise natu-
ralisering af visse af disse forståelser i og med periodens (inter)diskursive konstituering 
af hiphopkritikkens diskurs. De tre læsninger afdækker i alle tilfælde gennemgående 
processer i kritikkens diskursive praksis, og adskillelsen af introduktion, forhandling og 
naturalisering er, som det erindres, analytisk – idet nye ord og begreber til stadighed 
introduceres som led i skribenternes specifikation og afgræsning (og dvs. forhandling) 
af den stadige strøm af ny musik, mens den gradvise selvfølgeliggørelse af bestemte 
forståelser af begrebet hiphop indikerer visse skribenters succes i forhandlingens be-
stræbelse på at sætte en dagsorden for hiphopkritikkens felt. Den analytiske adskillelse 
sker med henblik på en tydeliggørelse af de tre processer henholdsvis, idet analysens 
hovedvægt ligger på kritikkens forhandling (dvs. anden læsning), samtidig med at de tre 
processer relateres løbende. 

En mere detaljeret afklaring indleder de tre læsninger henholdsvis, mens analysedelen 
konkluderes af en samlet opsamling (kap. 9). 
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4.14.14.14.1 AnalysematerialeAnalysematerialeAnalysematerialeAnalysemateriale    

Afhandlingens analysemateriale er resultatet af en afsøgning af skreven kritik af hiphop 
i dansk musikpresse i perioden 1983 til august 2005. I afhandlingens forståelse af kritik 
læner jeg mig op af rapporten Amusers, Bruisers & Cool-Headed Cruisers – The Fields 

of Anglo-Saxon and Nordic Rock Criticism (Lindberg et al. 2000: xviii), hvor rockkritik 
defineres som følger: 

[…] ’rock criticism’ does not equal but is taken as a qualified subdivision of ’rock journalism’. The 
term designates printed texts, which has argumentative and interpretive ambitions but are more ‘jour-
nalistic’ than ‘academic’. News is not criticism according to this definition, nor is practical information 
or passing commentary, while reviews, in-depth interviews, overviews, debate articles and essays (or 
‘think pieces’ as rock critics like to call them) are.  

Definitionen gengiver en traditionel journalistisk skelnen mellem reportage (nyheds-
stof) og kritik (holdningsstof; Jørgensen 1991: 12) og specificerer i første omgang kritik 
som argumentation og fortolkning, dernæst som en række litterære genrer – nemlig an-
meldelser, dybdegående interview, oversigts- og debatartikler samt essays. Der er selv-
sagt en række problemer med såvel skellet mellem reportage og kritik som lighedsteg-
net mellem argumentation, fortolkning og rækken af litterære genrer – idet nyheder, 
information og kommentarer principielt altid er argumenterende og fortolkende i den 
måde de præsenterer (eller ’vinkler’) deres stof, samtidig med at dybdegående inter-
view, oversigtsartikler osv. langt fra altid er eksplicit argumenterende eller fortolken-
de.54 Som en relativ løs påpegning af, hvad man kan kalde ’fremtrædende’ kvaliteter 
ved bestemte teksttyper og som udtryk for en helt nødvendig indskrænkning af kritikken 
som genstandsfelt, fungerer definitionen imidlertid, og jeg har valgt at overtage den 
med to tilføjelser: Nemlig for det første, at essays og debatartikler figurerer relativ sjæl-
dent i dansk musikpresse, i den periode analysen dækker, i modsætning til klummer, 
som for mig at se føjer sig naturligt til rækken af åbenlyst argumenterende og fortolken-
de tekster. Og for det andet, at prioriteringen af oversigtsartikler og dybdegående inter-
views forekommer ubegrundet, hvorfor jeg i stedet inddrager featureartikler og inter-
views i bredere forstand. Afhandlingens analysemateriale indskrænkes således til an-
meldelser, klummer, interviews og featureartikler – med en klar overvægt af de to første 
genrer. 

                                                
54 Faktisk regnes interview traditionelt som reportage (Jørgensen 1991: 12), mens ikke engang anmeldel-
ser altid er eksplicit argumenterende eller fortolkende – eksempler er de såkaldte ’kortanmeldelser (Jør-
gensen 1999: 96; jf. fx Queitsch 01.12.2001). Til rækken af problemer føjer sig endvidere det spørgsmål, 
hvorvidt tekster kan have intentioner. Her er tale om et grundlæggende hermeneutisk (og epistemologisk) 
spørgsmål om forholdet mellem læser og tekst, som rapporten ikke afklarer, og som ville føre for vidt her. 
Afhandlingens opfattelse følger i en vis forstand med den diskursanalytiske optik, ifølge hvilken læsnin-
gen sker i en brydning mellem de i teksten artikulerede diskurser og læserens analytiske greb og ressour-
cer (se afs. 3.2.3.2). 
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Som angivet indledningsvist arbejder afhandlingen med begrebet populærmusikkritik 
som en samlebetegnelse for kritikken af forskellige populærmusikalske genrer (herun-
der hiphop). Den væsentligste begrundelse for dette begreb er institutionel, idet de fleste 
redaktioner på aviser, blade og magasiner arbejder med en separat stab af kritikere til 
varetagelse af kritikken af forskellige populærmusikalske genrer – ofte i modsætning til 
kritikken af fx jazz, verdensmusik og klassisk musik, der dækkes som tilsvarende sepa-
rate stofområder.55 Samtidig er begrebet populærmusikkritik imidlertid en abstraktion, 
idet enkelte tekster og kritikere typisk relaterer sig til bestemte genrer (hiphop, rock, 
techno etc.) nærmere end til begrebet populærmusik (men under tiden til fx rytmisk mu-
sik). Og taler man om populærmusikkritik overordnet er det en tradition, som i hvert 
fald i Danmark er grundlagt på kritikken af rock – også hvad angår kritikken af andre 
genrer end netop rock (jf. Lindberg et al. 2000: 307-344 samt Krogh-Christensen 2002). 

Jeg skitserer denne tradition i forlængelse af dette afsnit som optakt til kapitlets histori-
ske rids, og vender tilbage til forholdet mellem den danske tradition for rockkritik og 
kritikken af hiphop gentagne gange i de følgende kapitler, idet det er et spørgsmål, 
hvorvidt kritikkens konstituering af hiphop sker i rockens billede (dens felt og diskurs). 
Den potentielle modsætning mellem kritikken af rock og hiphop er imidlertid endnu et 
argument for populærmusikkritikken som en analytisk samlebetegnelse for det felt, den 
diskurs eller diskursorden, hvor rockkritikken og hiphopkritikken i givet fald brydes. 

Hvad angår analysens afgrænsning af kritikken af hiphop inden for populærmusikkri-
tikken overordnet, ville det selvsagt være forkert som forudsætning for denne afgræns-
ning at definere det begreb, hvis konstituering analysen søger at afdække. Jeg antydede 
denne problematik indledningsvis og pointerede i den forbindelse afhandlingens prag-
matiske opfattelse af begrebet hiphop, samtidig med at jeg angav en foreløbig forståelse 
af begrebet med reference til den såkaldte ’standarddefinition’. I afgrænsningen af af-
handlingens genstandsfelt har det imidlertid været det styrende princip at inkludere kri-
tik af udgivelser, koncerter, artister osv.56 som i det mindste nogle kritikere rubricerer 
som hiphop, og materialet rummer således mange eksempler på musik, som rubriceres 
som hiphop af nogle, mens andre omtaler samme som fx rapmusik, pop, rock eller jazz. 

                                                
55 Det gælder herhjemme alle de landsdækkende dagblade, mens de musikblade og -magasiner, som ind-
går i undersøgelsen (jf. bilag 1), slet og ret dækker en større eller mindre vifte af populærmusikalske 
genrer – evt. i sammenhæng med verdensmusik eller jazz (som i fx MM), men ikke i sammenhæng med 
klassisk musik. Det er klart, at enkelte kritikere på en redaktion kan være mere eller mindre specialiserede 
på enkelte populærmusikalske genrer, men det ændrer ikke ved, at kritikken af forskellige populærmusi-
kalske genrer oftest tænkes redaktionelt som et samlet stofområde (jeg refererer her til en række personli-
ge interviews foretaget med udvalgte kritikere, jf. litteraturliste). 
56 Begrebet artister kan synes som en anglicisme i en dansk sammenhæng. Min brug af begrebet skyldes 
imidlertid, at det dækker såvel grupper som solister, musikere (fx djs) såvel som vokalister (rappere), 
samtidig med at det udgår de normative associationer, der knytter sig til et dansk alternativ som fx 
kunstnere. 
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Eneste undtagelser fra dette princip findes i periodens første år (1983-84), hvor tekster 
om hiphoppens fire elementer (rap, dj’ing, breakdance og graffiti – jf. ’standarddefiniti-
onen’) er medtaget uden, at begrebet hiphop nødvendigvis optræder. Argumentet for 
denne disponering har været at belyse situationen omkring den tidlige introduktion af 
begrebet hiphop, som det sker i kapitel 6. 

Afgrænsningen af afhandlingens analysemateriale til dansk musikkritik er begrundet i et 
ønske om at undersøge kritikken i forskellige medier inden for en ’samlet’ ramme, samt 
et behov for begrænsning af afhandlingens genstandsfelt kombineret med et spørgsmål 
om materialets tilgængelighed (især hvad angår uofficielle medier som fx fanzines). At 
den danske kritik udgør en samlet ramme indikeres ved det sproglige fællesskab (her er 
tale om kritik på dansk) og i forlængelse heraf af det fælles marked (her er helt basalt 
tale om medier, der henvender sig til dansktalende læsere). Det sproglige fællesskab er 
af særlig vigtighed analysens diskursanalytiske optik taget i betragtning. Selv om dansk 
hiphopkritik ikke kan betragtes som et isoleret fænomen – idet sprog og diskurser hele 
tiden mødes, når begreber fx oversættes eller lanceres ’uoversat’ fra eksempelvis ameri-
kansk til dansk – så markerer udgangspunktet i det danske sprog et karakteristikon, som 
afgrænser dansk kritik i forhold til udenlandsk. Jeg tematiserer forholdet mellem hip-
hopkritikken i Danmark og udlandet i analysedelens første læsning og giver i den for-
bindelse enkelte referencer til (hovedsagelig) amerikansk hiphopkritik (jf. i øvrigt bilag 
1). Endvidere diskuteres kritikkens nationale karakter enkelte steder analysen igennem.  

Med disse begrebslige bestemmelser in mente, er afhandlingens afsøgning af kritikken 
af hiphop i dansk musikpresse – dvs. materialet for afhandlingens analyse – helt konkret 
et resultat af: 

1) en systematisk afsøgning af danske musikblade og -magasiner for perioden 
1980-2005 (jf. bilag 1 for en specifikation). De tidligste opslag på hiphop, 
breakdance, rap, graffiti og dj’ing findes i 1983, deraf afhandlingens periode-
mæssige afgrænsning; 

2) en ’guidet’ søgning i landsdækkende danske aviser fra perioden 1983-1989 (på 
mikrofilm) på baggrund af den systematiske læsning af blade og magasiner; 

3) en systematisk gennemlægning af opslag på søgeordet hiphop (samt hip hop og 
hip-hop) i anmeldelsesdelen af den digitale avisdatabase Infomedia for perioden 
1990-1994 (jf. bilag 2 for en beskrivelse af Infomedias indhold). Manglende 
dækning af visse dagblade i denne periode er søgt kompenseret ved opslag på ar-
tikelbasen på de danske bibliotekers hjemmeside www.bibliotek.dk (jf. igen bi-
lag 2 for en kort beskrivelse). 

4) en systematisk gennemlæsning af opslag på følgende artister i anmeldelsesdelen 
af avisdatabasen Infomedia (se bilag 2): Beastie Boys, Big Daddy Kane, Bone 
Thugs-N-harmony, Boogie Down Productions, Busta Rhymes, Cypress Hill, De 
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La Soul, Den Gale Pose, Digital Underground, Dr. Dre, Missy Elliot, Eminem, 
Eric B. & Rakim, The Fugees, Gang Starr, Grandmaster Flash, Hvid Sjokolade, 
House of Pain, Ice Cube, Ice-T, Jay-Z, Jokeren, Kongehuset, Kool Moe Dee, 
Li’l Jon, LL Cool J, L.O.C., Malk de Koijn, Mc Clemens, Mc Einar, Mc Ham-
mer, Moob Deep, Mos Def, The Notorius B.I.G., N.W.A., OutKast, Outlandish, 
P.M. Dawn, Public Enemy, Puff Daddy, Queen Latifah, Rockers by Choice, 
Run-DMC, Salt-N-Pepa, Slick Rick, Snoop Doggy Dogg, The Streets, Suspekt, 
Sugar Hill Gang, A Tribe Called Quest, 2Pac, Wanilla Ice, Whodini, Will Smith, 
Wu Tang Clan samt Østkyst Hustlers. 

5) en afsøgning og systematisk gennemlæsning af (selverklærede) hiphopfanzines 
og -netzines i perioden. 

Hertil kommer som nævnt enkelte referencer til amerikanske kilder samt en række 
personlige interviews med danske kritikere (jf. afhandlingens oversigt over referen-
cer). 

Materialet er, som indikeret ved denne ’fem-trins-raket’, resultatet af et forsøg på at 
afsøge periodens kritik af hiphop i dansk musikpresse bredest muligt under hensyntagen 
til rammerne for afhandlingens arbejde. 

Aviserne har i den forbindelse voldt nogle særlige udfordringer, fordi danske aviser før 
1990 for langt størstedelens vedkommende kun findes tilgængelige på mikrofilm, og 
fordi antallet af ’hits’ på søgeordene hiphop, hip-hop og hip hop i Infomedia (hvor de 
fleste danske aviser findes i fuld tekst efter 1990) stiger gennem 1990’erne for gradvist 
at nå et ganske anseeligt omfang (jf. bilag 2). I begge tilfælde ville en systematisk gen-
nemlæsning således indebære et tidsforbrug langt uden for rammerne af afhandlingens 
undersøgelse, og jeg har i første tilfælde brugt musikblade og -magasiner som ledetråd i 
mikrofilmsøgningen, mens afsøgningen i sidste tilfælde er specificeret i forhold til et 
bredt udvalg af nye og ældre mere eller mindre kommercielt succesfulde, danske og 
udenlandske artister, som af en række opslagsværker (og ikke mindst kritikere) rubrice-
res som hiphop57.  

Hvad angår fan- og netzines findes ingen fyldestgørende officielle optegnelser, og iden-
tifikationen af disse medier er således sket ved referencer i andre tekster og samtaler 
med kritikere. Analysen af fanzines er sket på baggrund af udlån58 (jf. bilag 1 for en 

                                                
57 Jf. fx Nelson og Gonzales (1991); Light (red.) (1999); Bogdanov et al. (red.) (2003) samt Bynoe (2006) 
– blandt udvalgets udenlandske artister er kun The Streets ikke-amerikanske. Denne prioritering er ikke 
strategisk, men følger den fremherskende tendens i rækken af opslagsværker (og i kritikken). Ikke-
amerikanske artister – som franske MC Solaar eller engelske Derek B – inkluderes endvidere i den sy-
stematiske gennemlæsning af blade og magasiner fra hele perioden samt infomediaopslag fra perioden 
1990-1994. 
58 I den forbindelse en særlig tak til Rasmus Poulsen og Søren Klinkby. 
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nærmere specifikation af tilgængeligt materiale), mens analysen af netzines er sket på 
baggrund af de enkelte siders (stadigt skiftende) arkiver (adresser fremgår af bilag 1).59 

Interview med udvalgte kritikere er inddraget som forudsætning for den sociale ramme-
sætning, som tegnes i kapitel 5, idet informanter er valgt på baggrund af den hyppighed, 
hvormed de optræder i kritikken.60 

Jeg har ikke lavet nogen kvantitativ fremstilling af det samlede materiale på tid og i 
forskellige medier, idet den tekstanalyse, som tegner analysen, i al væsentlighed er kva-
litativ i sit antrit. Et kvantitativt overblik indikeres imidlertid af bilag 1 og 2 i sammen-
hæng, hvor i særdeleshed de skematiske fremstillinger i bilag 2 leverer et billede af 
aviskritikkens udvikling, mens specifikke referencer til hiphopkritikken fremgår af litte-
raturlisten. 

Analysen af kritikkens diskursive praksis betjener sig som angivet i afsnit 3.2.3.2 af en 
række tekstanalytiske greb under hensyntagen til faktorer som billedmateriale og layout. 
Et forbehold er i den forbindelse, at Infomedias tekster gengives i rene tekstversioner i 
et standardlayout.  

Også undersøgelsens tidslige afgrænsning påkalder sig en analytisk kommentar: Denne 
afgrænsning trækkes på den ene side, som det er fremgået, af det tidspunkt, hvor opslag 
på hiphop, breakdance, rap, graffiti og dj’ing begynder at optræde i musikblade og 
-magasiner herhjemme; på den anden side af det tidspunkt, hvor analysen er gennem-
ført, hvilket har medført, at ingen opslag er nyere end 31.08.2005. Ikke desto mindre er 
her for periodens sidste år tale om ganske aktuelt materiale – en aktualitet, som 
vanskeliggør generelle betragtninger og analytisk distance, hvorfor analysen af denne 
del af materialet i visse henseender fremstår noget tentativ. 

Endelig skal en sidste bemærkning rettes mod den relativt skæve kønsfordeling i mate-
rialet: Her er altovervejende tale om mandlige kritikere, der skriver om mandlige arti-
ster. Om dette giver en særlig maskulin diskurs, diskuterer analysen kun i det omfang 
køn og seksualitet optræder som tematikker i forståelsen af hiphop – se endvidere omta-
len af tematikker og tematiseringer i kritikken s.127. 

 

Så vidt afhandlingens analysemateriale. Hiphop introduceres som angivet i dansk popu-
lærmusikkritik i 1983. Men forud for denne introduktion går omkring ti års forhistorie i 
                                                
59 De fleste sider gemmer desværre ikke artikler, anmeldelser osv. særlig længe. En undtagelse, er Copen-

hagen Rapspot (www.rapspot.dk), der gemmer en version af siden anno 1996 
(http://rapspot.dk/rapspot_96.php; besøgt 26.08.2005). 
60 En undtagelse er Lars Villemoes, som ikke ønskede at deltage i et reelt interview. Han har til gengæld 
besvaret en række spørgsmål pr. e-mail. Det samme har Per Juul Carlsen, mens Svend Thaning har besva-
ret enkelte spørgsmål pr. telefon. For de resterendes vedkommende gælder, at de har deltaget i kvalitative 
interview af mellem én og tre timers længde. 
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USA – hvor hiphop udvikles som musikkultur og genreprædikat i 1970’ernes New York 
– samt knap tyve års forhistorie i Danmark, hvor den tradition for rockkritik, som udgør 
den primære baggrund for kritikken af hiphop fra 1983, etableres. Jeg trækker her den 
sidste af disse historier op61, som forudsætning for afhandlingens analyse, mens hiphop-
pens historie i USA afklares løbende som et vigtigt moment i kritikkens konstituering af 
genren.  

4.24.24.24.2 Rockkritisk forspilRockkritisk forspilRockkritisk forspilRockkritisk forspil    

Etableringen af en journalistisk rockkritik i Danmark sker midt i 1960’erne. Omtale af 
populærmusik fandt tidligere sted i film-, dame-, fan- og ungdomsblade, ligesom dag-
bladene reporterede om rock ’n’ roll og senere pigtrådens indtog i Danmark. I begge 
tilfælde bar omtalen imidlertid nærmere præg af nyhedsjournalistik – med fokus på 
henholdsvis idolernes liv og færden og den virak, som fulgte musikken – end kritik i 
afhandlingens forståelse af begrebet. Og det er således ikke før 1964 med den hjemlige 
beatlemania, at pressen for alvor får ørene op for populærmusikkens ’dybere’ kvaliteter. 
Fra da og gennem de følgende år knyttes en række skribenter med viden om og interesse 
for den nye beat- og senere rockmusik til såvel dagbladene som en skiftende række af 
musikblade, fx Hit (1964-66), Beat (1965-67), Børge (1966-67), Superlove (1968-70), 
og musikken kritiseres således regelmæssigt i anmeldelser og anden omtale.62 

Her er tale om en kritik, som de første år præges af en populistisk og intellektuel tilgang 
til rocken anført af henholdsvis Carsten Grolin (1942-), der debuterer for Ekstra Bladet i 
1965; og Hans Jørgen-Nielsen (1941-91), som efter skriverier i Børge og med et sidelø-
bende virke som anmelder af moderne litteratur tager rocken op i Information i 1968. 
Grolin så rocken som ungdomskulturen- og ungdomsoprørets musik, idet han hørte 
ungdommens visioner for et bedre samfund formidlet ved en overskridelse af dikotomi-
er som drift/intellekt, krop/ånd og liv/kunst, mens Hans-Jørgen Nielsen søgte at vise, at 
rocken kunne og burde vurderes på egne æstetiske kriterier som anden ’kunst’. De to 
skribenter møder i den henseende rocken fra et henholdsvis socialkritisk og avantgarde-
æstetisk udgangspunkt, men betjener sig begge af den række af legitimeringsstrategier, 

                                                
61 Fremstillingen trækker i al væsentlighed på den danske del af Lindberg et al. (2000), der er affattet af 
den danske musikforsker Morten Michelsen. Som det vil fremgå, trækker dansk rockkritik imidlertid i 
lighed med den angloamerikanske version på de legitimeringsstrategier, som er omtalt i diskussionen af 
emergerende populærkulturelle felter ovenfor (se s.53). 
62 En del af disse tidlige anmeldelser kan findes i Bengtson (1970). Overgangen i kritikernes terminologi 
fra beat til rock sker uden videre bemærkninger sidst i 1960’erne. Her er tale om en overgang fra et do-
minerende begreb i dansk sammenhæng til den internationale betegnelse for samme musik. Og den tidli-
gere beat omtales således i vid udstrækning retrospektivt som rock, ligesom beatkritikken relanceres som 
rockkritik (jf. undertitlen til Bengtsons samling af 1960’er tekster: ”rock-præk” (1970)). Jeg skelner af 
samme årsag ikke mellem rock- og beatkritik. 
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som skitseres hos Regev (1994; jf. gennemgangen s.53). Det gælder fx pointeringen af 
rockens subversive originalitet – i såvel budskaber som æstetiske virkemidler – samt 
forestillingen om en (oprigtig og mere eller mindre inderlig) auteur bag dette udtryk. 
Begge tilgange virker således til at udgrænse rocken som seriøs musik i forhold til dens 
populære (kommercielle og underholdningsbestemte) andet, nemlig poppen. Herved 
tegnes konturerne af et felt.  

Med indgangen til 1970’erne skifter rockkritikkens dominerende positioner fra dagbla-
dene til månedsmagasinet MM (1968-89). MM begyndte egentlig som et jazzblad, men 
tog hurtigt rocken ind (med særlig fokus på den såkaldte jazzrock eller fusion). Og bla-
dets alliance mellem rock og jazz viste sig ikke alene musikalsk men også diskursivt, 
idet rockkritikken overtog former og strategier fra den på det tidspunkt veletablerede 
jazzkritik. Dominerende bliver således en kritik med fokus på håndværksmæssige (litte-
rære og spilletekniske) færdigheder samt et ideal om objektiv reportage. For det sidste 
ideals vedkommende var her godt nok ikke tale om en specifik jazzkritisk indflydelse, 
men derimod om indflydelse fra en journalistisk professionalisering af kritikerfaget 
(med afstandtagen til mere intellektuelle og akademiske) positioner, som på foranled-
ning af bl.a. Torben Bille (1949-) finder sted på MM gennem 1970’erne. Fælles for 
jazzkritikkens håndværksmæssige idealer og journalistikkens ideal om objektiv reporta-
ge er imidlertid et autonomiæstetisk fokus på værket (objektet, begivenheden) nærmere 
end fx musikkens visioner for et bedre samfund, ligesom journalistikkens prioritering af 
’førstehåndsberetninger’ passede fint med jazzkritikkens fokus på lokale scener.  

Den sidste af disse sammenhænge resulterede for MM og rockkritikken i et dogme om 
”afspejling af miljøet” omkring musikken i kritikken (Lindberg et al. 2000: 337). Et 
dogme, som set i lyset af denne afhandlings teori udgør et oplagt eksempel på legitime-
ring af subkulturel kapital inden for den rockkritiske tradition – idet miljøet repræsente-
rer samme forestilling om bestemte personer samlet på bestemte steder (fx klubber, pla-
debutikker og spillesteder) om en bestemt musikalsk interesse som Thorntons begreb 
om subkulturer. Også jeg anvender begrebet i den betydning i beskrivelsen af hiphop-
kritikken nedenfor, hvor forestillinger om hiphopmiljøet findes vidt udbredt – i særde-
leshed som moment i visse skribenters selvfremstilling.  

MM bliver en ganske markant aktør i det danske rockfelt, og føjer, som det er fremgået, 
en journalistisk og jazzkritisk alliance til de kunstteoretiske og socialkritiske forbindel-
ser, der tidligere bidrog til distingveringen af rocken som seriøs musik. I 1970’ernes 
sidste år dukker i kølvandet på punken en ny generation op i såvel MM som dagbladene. 
Denne ’punk-generation’, som tæller bl.a. Lars Villemoes (1953-), Anders Rou Jensen 
(1953-) og Klaus Lynggaard (1956-), kan betragtes som heterodokse, for så vidt de lan-
cerer en ny sensibilitet eller impressionisme i deres beskrivelse af musikken – inspireret 
af litterær avantgardisme (bl.a. Rimbaud og Baudelaire – jf. fx Lynggaard 1995) samt 
punkens tilflugt i øjeblikkets følelser frem for storbyens ’fremmedgjorte’ hverdag. De 
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gør imidlertid ikke reelt op med rockkritikkens ide om seriøsitet og traditionens journa-
listiske vægt på formidling, der således videreføres og vedbliver at stå stærkt. Også 
gennem 1980’ernes første år – frem mod den periode, som afdækkes i afhandlingens 
analyse. 

 

Med disse bemærkninger om afhandlingens materiale og dets rockkritiske forhistorie 
gennemføres i det følgende det annoncerede rids samt tre læsninger af dansk hiphopkri-
tik i perioden 1983 til 2005. Den historiske og feltanalytiske redegørelse er kronologisk 
disponeret og for overskuelighedens skyld inddelt i et anslag samt tre overordnede peri-
oder analogt med de tre ’bølger’ af hiphop-entusiasme, som indtil videre er rullet over 
landet. Kapitlet rundes af med en opsamling. 

 



 86

5.5.5.5. Rids af dansk hiRids af dansk hiRids af dansk hiRids af dansk hipppphopkritik hopkritik hopkritik hopkritik –––– historisk og som felt historisk og som felt historisk og som felt historisk og som felt    

For de fleste danske kritikere, som for befolkningen i almindelighed, var hiphop et rela-
tiv ukendt begreb i starten af 1980’erne, men i 1983 ændres dette. Danmarks Radios P3 
sender det forår to udsendelser, hvor dansk-amerikaneren Al Jones spiller og fortæller 
om hiphop, og samtidig frigives en del hiphopsingler fra det amerikanske pladeselskab 
Sugarhill Records for det danske marked.63 Pladeselskabet havde indtil da kun været i 
begrænset distribution i Skandinavien. Senere samme år hitter breakdancegruppen The 
Rock Steady Crew med nummeret (Hey you) The Rock steady Crew, og gruppen optræ-
der i filmen Flashdance, som fik et stort publikum også i Danmark. Den spirende hip-
hopkultur viser sig i første omgang ved grupper af breakdancende drenge på Strøget i 
København og på gågader i provinsen, og dansen finder hurtigt vej til danseskolerne og 
(året efter) en række danmarksmesterskaber, som især optager ungdomsbladet Vi Unge 

(1963-).  

1984 vises filmen Wildstyle i danske biografer. Her kunne de danske fans se, hvordan 
hiphop skulle leves ’rigtigt’ i New York – og 1984 er endvidere året for lanceringen af 
hiphop i koncertsammenhæng i Danmark: 17. januar gæster Herbie Hancock landet ved 
en enkelt koncert i Saga (København), hvor dj Grandmixer D.ST., som også medvirker 
på Hancocks LP Futureshock (1983), scratcher. Og 3. april samme år optræder Grand-
master Flash and The Furius Five i Alexandra Rockteater (ligeledes København) til den 
første ’rigtige’ hiphopkoncert på dansk grund. 

5.15.15.15.1 Første berøringFørste berøringFørste berøringFørste berøring: Rap i rockteatret: Rap i rockteatret: Rap i rockteatret: Rap i rockteatret    

De to koncerter er vigtige som anledning til de første samlede omtaler af hiphop i såvel 
dagbladene som musikmagasinet MM, og det er i de fleste tilfælde bladenes jazzanmel-
dere, der møder Hancock, mens rockanmelderne tager sig af Grandmaster Flash and 
The Furius Five.64 I den forstand sker den første hiphopkritik altså som en side af den 
etablerede rock- og jazzkritik, idet det dog er rockanmelderne, som holder ved.  

Kritikken præges overordnet af to tilgange. For det første en relativ ’uinformeret’ ny-
hedsvinkel, hvor den nye ’dille’ præsenteres positivt interesseret og/eller let undrende. 
Dj’en og i særdeleshed Grandmaster Flash and the Furius Fives sceneshow og kostu-
mer, fansenes opførsel og udseende samt ikke mindst musikken blev betragtet som no-

                                                
63 Bl.a.: Rappers Delight (Sugarhill Gang, 1979), The Adventures of Grandmaster Flash on the Weels of 

Steel og The message (Grandmaster Flash and the Furius Five, 1982) – disse numre samlet på Lp’en Rap 

Attack (SOS Recording). 
64 Jf. i første tilfælde Karker (18.01.1984), Kofoed (19.01.1984), Rabinowitsch (19.01.1984), Rossander 
(19.01.1984), Villemoes (19.01.1984), Gradenwitz (2,1984); i andet tilfælde Kark. (03.04.1984), A.D.M 
(03.04.1984), (Mohr 04.04.1984), Mandal og Rou Jensen (05.04.1984), Rossander (05.04.1984), Ville-
moes (7-8.04.1984), Bennetzen (4, 1984) samt Gradenwitz (5, 1984a). 
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get lidt kuriøst. For det andet en mere ’informeret’ tilgang, hvor rappen historiseres og 
hiphopkulturen kontekstualiseres og udlægges som en ny kulturel og æstetisk udtryks-
form.65 Fælles for begge tilgange er en stor opmærksomhed på genrens oprindelse i 
New Yorks ’sorte’ ghettoer. 

Som eksempel på den første tilgang kan fremhæves Marcus Mandal og Anders Rou 
Jensens anmeldelse i Politiken med overskriften: ”Der er rap i luften – den nye musik-
dille demonstreres i Alexandra” (05.04.1984). De to kritikere beskriver i anmeldelsen 
hele koncertsituationen: publikum, som står og råber ”rap-rap-rap-rap”, ”fyren, der 
[udenfor] forsøgte at holde sine fingre varme ved at lave electric-boogie-bølge-
bevægelser” og som nu har slæbt ”break- og boogiedansernes statussymbol, ghetto-
blasteren, med inden døre [sic!]”, hvor han ”forsøger […] at parkere den overdimensio-
nerede kassettebåndoptager i et lystårn”, ”lasershowet, der efter sigende er super avan-
ceret” og skiftevis danner ”geometriske mønstre, billeder af en nøgen dame og af en 
tækkeligt påklædt Fedtmule” og merchandisesælgeren, der går rundt blandt publikum, 
som ”med deres mærkepullovers og velblæste hår bestemt ikke ser ud til at stamme fra 
nogen dansk slum”. Endelig beskrives også musikken: 

Ved discjockeybordet leverer mesteren selv musikken fra de to grammofoner ved at lade pladerne køre 
frem og tilbage i samme rille idet de skånselsløst bliver startet og stoppet med tommel og pegefinger. 
Det giver sikkert masser af pletter, men det giver også den forvrængede, stakåndede rytme, der har gi-
vet effekten sit navn. Scratch, scratch, scratch siger det. 

Det skinner klart igennem, at rap er noget ganske nyt og kuriøst i en dansk sammen-
hæng, og der er ikke tale om nogen særlig reflekteret eller elaboreret dom, hvilket pas-
ser fint med opfattelsen af rap som et forbipasserende modelune, en dille (jf. anmeldel-
sens overskrift). 

Herved adskiller anmeldelsen sig fra fx Lars Villemoes’ anmeldelse af samme koncert i 
Information (07-08.04.84), der udgør den vægtigste omtale af koncerten, og som kan 
eksemplificere den mere informerede tilgang. Villemoes’ anmeldelse er først og frem-
mest væsentlig længere end nogen af de andre, og den yder en grundig kontekstualise-
ring af koncerten. Anmeldelsens første halvdel består således i et rids af hiphoppens 
historie i USA og Danmark, hvorefter koncerten (sceneshowet, kostumer, repertoiret, 
brugen af call-response-teknikker, ’stormesterens’ mix og budskaberne i teksterne) be-
skrives med reference til den ’sorte’ kultur. Villemoes er generelt positiv, men slutter 
med at konstatere: 

Stormesterens scratching og brugen af diverse vocoder effekter var effektiv, men rapformen har ikke 
fornyet sig siden den kom frem. Her var ingen nye melodier eller egentlige klangmæssige overraskelser 
i forhold til pladerne og trods budskaberne om fred, kærlighed og tolerance og hele den grovkornede og 

                                                
65 Det må her understreges, at adskillelsen af mere eller mindre informerede kritikere ikke sker som en 
normativ efterrationalisering, men på baggrund af det omfang og den holdning, som præger dækningen. 
Jeg vender tilbage til, hvorfra de tidlige kritikere af hiphop havde deres information i kapitel 6.  
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autentiske præsentation, var koncerten mere en status over det rap-musikken er end et bevis på dens 
fremtidige udviklingsmuligheder. Sjældent har man dog fra en dansk scene følt sig ført så tæt på virke-
ligheden bag den sorte popmusik. [kursiveringer i original] 

Altså en anderledes reflekteret og elaboreret dom end hos Mandal og Rou Jensen med 
vægtning af indhold, udtryk og udførelse, og Villemoes fremstår informeret. Han regner 
ikke ”rap-musikken” for blot en dille, men har forventninger til dens videre udvikling. 

Villemoes fremstår i det hele taget som en af de mest informerede af de tidlige kritikere 
af hiphop, og han skriver allerede i august 1983 en helsidesartikel om rap til Informati-

on, som del af en serie om ”sort popmusik”. Han anmelder her et bredt udsnit af de i 
1983 udgivne singler fra Sugarhill Records, og hele teksten til nummeret The Message 

er gengivet. Artiklen er udover sin længde og grundighed påfaldende, idet Villemoes 
lancerer en ganske teoretisk funderet forståelse af hiphopmusikken. Han skriver: 

De brutalt afbrudte, men minutiøst sammenklippede sekvenser udsættes endvidere for scratching […] 
og stemmer forsinkes, så de ufrivilligt gentager enkelte betoninger. Grand Master Flashs rappers, The 
Furious Five, snapper og snerrer, men Flash’s mixing er hovedsagen. Den spændingsladede krydsklip-
ning fremkalder sammenstød og betydningsopløsninger, et lydbillede af flimrende hurtighed og frag-
mentering fremkaldes. »[The] Adventures .. [of Grand Master Flash on the Wheels of Steel]« bliver en 
art tidsdokument. Brudstykker af den foreliggende musik gøres til abstrakte tegn. En verfremdungsef-
fekt opstår. 
Grammofonen er her virkelig blevet et kunstnerisk værktøj. 
Alligevel er »Adventures ..« fnisende leg, pop, fysisk medrivende dansemusik. Instinktiv modernis-
me… (Villemoes 31.08.1983) 

En så intellektuel og teoretisk funderet tolkning er usædvanlig i dansk populærmusikkri-
tik – ikke bare på dette tidspunkt og ikke bare i forhold til hiphop – og man ser, hvordan 
Villemoes bryder med det journalistiske paradigme i dansk rockkritik, hvor ’objektiv’ 
beskrivelse (reportage) nærmere end intellektuelle tolkninger sættes i højsædet (jf. s.84). 

Den var formentlig heller ikke gået på MM66, som anmelder både en række af de hip-
hopplader, som udsendes i 1983 og 1984 (ganske korte anmeldelser67), en tidligere 
jazzkoncert, hvor der rappes (Bøgh 12, 1983) såvel som koncerterne med Herbie Han-
cock og Grandmaster Flash. Herudover bringes et interview med først Grandmixer 
D.ST. (Gradenwitz 2, 1984) samt Melle Mel fra Grandmaster Flashs the Furius Five 
(Gradenwitz 5, 1984a). De gennemgående navne bag MMs dækning er foruden Michael 
Gradenwitz, Jørgen Bennetzen og Paul Brasso. Stilen er, som i de fleste af dagbladene, 
seriøs og journalistisk, og tilgangen tilsyneladende informeret men mere nøgtern end 
hos fx Villemoes – bladets kritikere historiserer og beskriver musikkens håndværk (fx 
dj-teknikker som scratch og fast cutting; Gradenwitz 2, 1984), ligesom de hæfter sig 
ved energien og ved hiphoppens realisme som udtryk for de ’sortes’ situation i New 
Yorks ghettoer. 
                                                
66 Villemoes virkede som anført selv på MM få år tidligere som kritiker og i en periode som redaktør. 
67 Brasso (3, 1983); Gradenwitz (5, 1984b og 8, 1984) samt Bennetzen (5, 1984a; 5, 1984b og 6, 1984). 
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MM var sidst i 1970’erne begyndt at åbne sine spalter for nye genrer (foruden punk fx 
New Wave og reggae; jf. Lindberg et al. 2000: 328), og det er således ikke så overra-
skende, at hiphop i 1983 tages ind. Med til at legitimere genren og til at få den til at 
fremstå mindre 'fremmed' eller kuriøs (end for fx Mandal og Rou Jensen) har også væ-
ret, at der qua Hancocks Rockit var en reference til jazz, hvorfor scratch og rap kunne 
forstås som (blot) nye kunstneriske virkemidler i den sammenhæng. Endvidere betød 
hiphoppens rødder i genrer som reggae, soul og funk, dvs. i tidligere ’sort’ musikkultur, 
at den kunne tilskrives en vis historisk og kulturel legitimitet. 

Dækningen af den tidlige hiphop i Danmark spænder som antydet over hele det kritiske 
felt. Her er dog særligt tale om en dækning ved feltets autonome pol af allerede etable-
rede aktører (morgenaviserne og MM)68, og det er således for tidligt at tale om en selv-
stændig hiphopkritik. Her er nærmere tale om en inkludering af hiphop i det rockkritiske 
felt, hvor viden om en ny genre kunne være et middel for kritikerne til at distingvere 
sig. Særligt hvis man, som det ses hos fx Villemoes og i MM, kunne optræde seriøst og 
velinformeret i forhold til det nye. Man kan som modsætning hertil diskutere om ikke 
den manglende forhåndsviden, som Mandal og Rou Jensen demonstrerer, skubber dem i 
retning af sensations- og fanjournalistikken ved feltets (populære) heteronome pol, 
hvorfor hiphopkritikken for dem bliver et eksempel på en ’fejlslagen kulturel investe-
ring’. 

Inden for den informerede kritik kan der som anført skelnes mellem to vinkler eksem-
plificeret ved henholdsvis Villemoes’ intellektuelle og MMs mere journalistiske stil. De 
to vinkler eksemplificerer to positioner ved rockkritikkens autonome pol, som lancerer 
lidt forskellige om end relativ velkendte legitimeringsstrategier i forhold til hiphoppen. 
For Villemoes legitimeres hiphoppen som et nyt, relevant og originalt æstetisk og kultu-
relt udtryk. Han stiller forventninger til genrens videre udvikling og betragter Grand-
master Flashs mixing som en art betydningsleg, hvor de musikalske brudstykkers kend-
te betydninger støder sammen og opløses i sammenklipningen med andre (jf. citatet 
ovenstående; 31.08.1983). Han fokuserer med sin udlægning på hiphoppens nyskabende 
og subversive potentiale (hvilket bliver helt klart med talen om en ”verfremdungsef-
fekt”), og denne søgen væk fra det kendte harmonerer godt med dels Villemoes’ person-
lige baggrund som medlem af ’punkgenerationen’, dels en generel trend i rockkritikken, 
idet man ser flere af Regevs legitimeringsstrategier artikuleret. I modsætning til Ville-
moes legitimerer MM hiphop som en videreførelse af veletablerede genrer (bl.a. jazz), 
hvilket imidlertid i lighed med Villemoes’ beskrivelse virker til at fremstille hiphoppen 
som seriøs musik i rockkritisk forstand. 

 

                                                
68 Ved feltets heteronome pol optræder Vi Unge, som fulgte breakdance-dillen tæt – bl.a. med bladets eget 
Danmarksmesterskab i ”Elektro Boogie” (Kris. 5, 1984; Anon. 6, 1984; Larsen 10, 1984). 
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Med udgangen af 1984 begynder interessen for hiphop at falme. ’Dillen’ går over i 
hvert fald i de skrevne medier, og den nyetablerede (fan)kultur glider væk fra gågaderne 
og ned i ’undergrunden’, hvor den trives de følgende år. Fortrinsvis på to københavnske 
ungdomsklubber Thomas P. Hejle ved Nørreport og senere Klub 47 på Amager. Man 
kan betragte årene 1985-87 som en konstitueringsfase for dansk hiphopkultur, hvor en 
række markante personer, færdes i det samme københavnske miljø. 

5.25.25.25.2 Relancering og nye dedikerede stemmer: Feltet koRelancering og nye dedikerede stemmer: Feltet koRelancering og nye dedikerede stemmer: Feltet koRelancering og nye dedikerede stemmer: Feltet konnnnstitueresstitueresstitueresstitueres    

Næste gang hiphop for alvor kommer på dagsordenen i dansk musikpresse er i 1987. Og 
den ’anden bølge’ af hiphopentusiasme, som ruller gennem pressen og over landet de 
følgende år, sættes i gang af to forhold: Dels det internationale gennembrud for den så-
kaldte new school i amerikansk rap med navne som LL Cool J, Run-DMC og Public 
Enemy, som alle optræder i Danmark med koncerter i 1987 og 1988; dels udgivelsen af 
de første danske rapalbums i 1988 og 89 med henholdsvis Mc Einar og Rockers By 
Choice. Især de danske grupper rammer bredt – også i kritikken, hvor man ellers ser de 
første tendenser til, at hiphop uddifferentieres som et specifikt område overladt særligt 
interesserede og dedikerede kritikere, hvad enten disse findes på redaktionen, hyres 
freelance eller nyansættes. Effekten af denne differentiering er en specifikation af hip-
hop som et selvstændigt stofområde, samtidig med at det bliver op til disse kritikere, at 
hævde, det vi nu kan kalde, hiphopkritikken – i modsætning til kritikken af fx rock eller 
jazz. 

De omtalte koncerter med henholdsvis LL Cool J og Public Enemy i Saga (15.11.1987) 
og Public Enemy og Run-DMC i KB-Hallen69 (17.10.1988) omtales i forskræp og an-
meldelser i en bred vifte af de danske dagblade og musikmagasiner (dvs. MM og Gaffa 
(1983-)). Gengangere fra dækningen i 1983-84 er Villemoes (17.11.1987) og Rou Jen-
sen (13.11.1987, 17.11.1987, 14.10.1988, 19.10.1988) samt Paul Brasso (13.11.1987), 
og stilen er igen gennemgående seriøs og beskrivende. Undtagelsen er måske Ekstra 

Bladet, som 16.11.1987 anmelder Public Enemy og LL Cool Js koncert under overskrif-
ten "Publikum er deres fjende" og her lægger en mere sensationsjournalistisk vinkel.70 

Begge koncerter giver endvidere anledning til igen at beskrive den danske hiphopkultur. 
Man gør meget ud af at der eksisterer en fanskare, at det er unge/børn, deres opførsel, 
påklædning (’uniform’: caps, guldkæder, basketstøvler eller Adidassko etc.). Omtalen 

                                                
69 Ved koncerten medvirkede også Derek B som opvarmning, men han udelades stort set i kritikken. 
70 Sensationen ligger i de to rap-ensemblers hardcore militarisme, etnocentrisme og mandschauvinisme, 
som Ekstra Bladets anmelder Lisbeth Møllegaard tager stærkt afstand fra. Og denne afstandtagen deles af 
de fleste kritikere, om end den formuleres mindre direkte og mere reflekteret, og idet denne afvisning for 
de flestes vedkommende blandes med begejstring over det kontante, radikale og nye socialt og æstetisk 
relevante udtryk. Run-DMC fremhæves for deres dynamiske stil, rytme og minimale virkemidler. Jeg 
vender tilbage til disse tematikker i kap. 7. 
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bærer præg af, at hiphop for enkelte er et nyt fænomen, men de fleste giver indtryk af at 
være velinformerede. Det gælder nu også Politikens Anders Rou Jensen, som i sin an-
meldelse (17.11.1987) kan korrigere Public Enemys udtalelse fra scenen om, at deres 
koncert skulle være den første hiphop koncert i Danmark. 

Mellem de to koncerter udsendes den første dansksprogede hiphopudgivelse – nemlig 
Mc Einars Den Nye Stil i sommeren 1988, og januar året efter følger Rockers By Choi-
ce’s Opråb! til det danske folk. Begge udgivelser, og særligt Rockers By Choice’s, an-
meldes, og de to grupper optræder i interviews, ligesom andre repræsentanter for det 
københavnske hiphopmiljø trækkes frem i rampelyset (fx Rip, rap og rock, DJ Cut-
father, TNT og Phase 5). 

Mc Einar og Rockers by Choice medvirker stærkt til at relancere hiphop i Danmark. 
Begge grupper har solide hits, turnerer og opnår stjernestatus stort set på linje med dan-
ske rockstjerner. Så stor er succesen, at en af de garvede skikkelser i dansk rockkritik, 
Torben Bille (på dette tidspunkt ansat på Ekstra Bladet) føler sig kaldet til at anmelde 
Opråb! til det danske folk (27.01.1989) og Mc Einars andet album Arh Dér! 

(13.10.1989). Bille hæfter sig som resten af kritikerskaren ved Rockers by Choices rå 
politiske udtryk, mens Mc Einar afvises som ”høflige”. I receptionen af begge grupper 
eksemplificeres generelt den danske kritiks nationale og lokale (eller perifere) karakter 
– i den så vel redaktionelle som individuelt kritiske prioritering af netop den danskspro-
gede rap såvel som en simultan pointering af hiphopkulturens afroamerikanske oprin-
delse. 

 

Ved siden af den opmærksomhed som generelt følger den amerikanske new school samt 
Mc Einar og Rockers by Choices første album styrkes senfirsernes relancering af hip-
hop af nogle nye stemmer i det kritiske felt. Vigtigst er måske Henrik List (1965-), som 
fra 1987 gennem en stribe reportager og anmeldelser er med til at trække hiphoppen ind 
på MM.71 Han overtager endog posten som bladets redaktør i 1989 for en kort bemærk-
ning, inden han i starten af 1990’erne ansættes på Berlingske Tidende. Herfra dækker 
han hiphoppen gennem resten af årtiet.72  

List havde tidligere skrevet artikler om amerikansk hardcore, og han har en fortid som 
punker i Esbjerg. Punken opgives imidlertid i løbet af 1980’erne til fordel for hiphop og 
siden techno, og denne bevægen sig i forskellige musikalske subkulturer er vigtig for 
Lists kritiske selvforståelse. Han reporterer fra miljøerne og forsøger at registrere det 
nye, og sidst i 1980’erne opleves hiphoppen som tidens mest radikale udtryk – der hvor 
det sker: 
                                                
71 MM har sågar Run-DMC på forsiden af december/januar-nummeret 1987/88. 
72 En del af denne kritik findes samlet i List (1999). Følgende er med mindre andet angives baseret på 
personlige interview foretaget af hhv. Morten Michelsen 03.10.2000 og undertegnede 19.08.2004. 
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Den nye generation i hiphop er det mest radikale udtryk siden Sex Pistols – og dens indflydelse på 
rock/funk/soul og mainstream pop er meget større end punkens. Dens metoder har sneget sig ind i snart 
sagt ethvert pladestudie, og dens skærpede holdninger sætter ind dér, hvor punken løb ud i sandet. Det 
hele er endda kun lige begyndt. (12, 1988/89)73 

Idealet om at bevæge sig i og med miljøerne giver sig også udslag i en moderat demon-
stration af insiderviden (jf. Thorntons begreb om subkulturel kapital; fx brug af tekniske 
termer og slang) – moderat fordi List aldrig forlader den journalistiske stil, men det er 
vigtigt for ham, at miljøet kan kende sig selv i beskrivelsen. Således ser man fx i Lists 
reaktion på de tidlige dansksprogede hiphopudgivelser en gengivelse af holdningen 
blandt kulturens dedikerede; nemlig, at dansksproget rap umiddelbart syntes umulig, 
men at den, i fald forsøget gøres, må være tro mod hiphoppens oprørske attitude, 
scratch- og breakbeatæstetik. Mc Einar findes derfor for let, mens Rockers by Choice 
fremhæves for deres hardcore musikalske og politiske udtryk. 

En anden skribent, som sidst i 1980’erne søger mod hiphoppen efter i en årrække at 
have skrevet om eksperimenterende rock, er Per Reinholdt Nielsen (1958-).74 Som kriti-
ker havde Reinholdt Nielsen tidligere virket for Gaffa, men i 1987 begynder han at skri-
ve freelance for Information, hvor han de følgende år leverer en stribe artikler om hip-
hop og interviews med genrens danske navne – og senere, da Lars Villemoes forlader 
avisen overtager han også anmeldelserne. Reinholdt Nielsen vedbliver gennem 
1990’erne med at skrive om hiphop, primært for Berlingske Tidende, hvor han virkede 
til november 2003. I dag er han ansat på Weekendavisen. 

Reinholdt Nielsen har som freelancer til stadighed dækket det nye, som bladenes mere 
etablerede kritikere ikke har kunnet eller villet, og som til gengæld er det, han finder 
mest interessant. Herved ligner han List, og de deler også (en i hvert fald mental) bag-
grund i punken, hvilket for Reinholdt Nielsen giver sig udtryk i en fremhævelse af det 
oprørske, alternative og originale vs. fx konformiteten i den etablerede pladebranche.75 
Modsat List har Reinholdt Nielsen imidlertid aldrig haft tilknytning til hiphopmiljøet 
(qua sin alder og et ønske om at kunne forholde sig uvildig), og han indtager således en 
mere distanceret position, som interesseret lytter og iagttager. 

List og Reinholdt Nielsens udgangspunkt i punken indskriver dem i en vis forstand i 
den punkgeneration, som også tæller nogle af de tidligste hiphopkritikere (jf. ovenstå-
ende). Og med den etablerede position, som denne generation indtager i rockkritikken 
sidst i 1980’erne, kan denne forbindelse for List og Reinholdt Nielsen betragtes som en 
kilde til legitimitet inden for det rockkritiske felt. Det er også oplagt, at List og Rein-

                                                
73 List omtaler senere – i en omtale af pladeselskabet Def Jams ti-års jubilæum (15.01.1996) – overgan-
gen fra punk til hiphop som udtryk for ”den subkulturelle evolution”. 
74 Det følgende er, med mindre andet angives, baseret på et personligt interview 05.12.2003. 
75 Reinholdt Nielsen havde nogle af sine første opgaver som skribent for Dansk Sam, daværende distribu-
tionsknudepunkt for den ’alternative’ pladebranche i Danmark. 
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holdt Nielsens reflekterede attitude og stadige fokusering på det nye (originale, radika-
le) kan ses i forlængelse af den intellektuelle tilgang, som man ser hos Villemoes i den 
tidligste hiphopkritik.76 Således lægger ingen af de to sig umiddelbart ud med feltets 
ortodoksi – og når Henrik List måske alligevel kan betragtes som heterodoks, hænger 
det sammen med hans afspejling af miljøet i sin kritik, der kan ses som en demonstrati-
on af subkulturel kapital (jeg vender tilbage til den mulighed i det følgende). 

En tredje kritiker, som tegner dansk hiphopkritik fra sidst i 1980’erne, er Per Juul Carl-
sen (1967-).77 Han begynder sin karriere som musikskribent på Gaffa i 1989 men skifter 
i 1991 til Politiken, hvor han virker til 2003 (de senere år som filmjournalist). Sidelø-
bende optræder han desuden som skribent i en række blade og magasiner, bl.a. filmma-
gasinet Levende Billeder (som redaktør i 1993-94), ungdomsbladet Chili og kulturma-
gasinet Blender. Og han arbejder fra 1991 på Danmarks Radio – på programmerne 
Rockland, Go! og Uland på P3 samt Harddisken og Kronometer på P1. 

Tilgangen til musikskriveriet var for Carlsens vedkommende begrundet i en stærk per-
sonlig interesse for (især ’sort’) musik kombineret med et afslag fra Journalisthøjskolen. 
Og Carlsen er således som flertallet af de danske kritikere autodidakt – med en toårig 
’læretid’ på Gaffa, inden Politiken i 1991 ansætter ham som ”hiphop-ekspert”. De næste 
fem år varetager han stort set egenrådigt avisens dækning af ”hiphop, techno og anden 
elektronisk musik”; momentant afløst af Anders Rou Jensen, som ellers residerer som 
bladets primære rockanmelder, og fra 1993 i samarbejde med Dorte Hygum (se neden-
for). Overgangen fra musik- til filmkritik foranlediges indirekte af Danmarks Radio, 
som fandt Carlsens dobbeltansættelse som anmelder på Politiken og som playlistechef 
på radioens ungdomsafdeling problematisk. Og dette bijobberi, som ellers er en ganske 
udbredt tendens blandt de danske kritikere af hiphop, får således alvorlige konsekvenser 
for Carlsens karriere. Som skribent ligner Carlsen fx Reinholdt Nielsen med en musi-
kalsk og kulturelt bredt orienteret og ganske reflekteret kritik, mens stilen måske er hur-
tigere og mere satirisk pågående end hos sidstnævnte. 

Endnu en stemme, som med afsæt i Gaffa entrerer feltet sidst i 1980’erne, er Niels Pe-
dersen (1965-).78 Pedersen begynder egentlig sin karriere som radiomedarbejder (stu-
dievært, programchef, interviewer, journalist etc.) først på Radio SLR i Slagelse og fra 
1987-95 på Radio Uptown i København. I 1989 hyres han af Gaffa til at skrive om ”sen-
firsernes acidhouse-bølge” og om hiphop – fra september 1989 i en fast klumme under 

                                                
76 Hos Reinholdt Nielsen er forbindelsen til Villemoes eksplicit (jf. personligt interview 05.12.2003), 
mens List i højere grad end Villemoes hylder en umiddelbar (dvs. ikke intellektuelt distanceret) sensibili-
tet og begejstring i oplevelsen af musikken. I denne tendens til ’impressionisme’ og i sin litterære stil, 
som kan henføres til et sideløbende virke som forfatter og digter, ligner han dog punkgenerationen (jf. 
Lindberg et al. 2000: 336-338). 
77 Følgende refererer til en e-mail-korrespondance 23.06.2005. 
78 Det følgende er med mindre andet angives baseret på et personligt interview 4. december 2003. 
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overskriften ”Groove”79, hvor begge genrer dækkes. Samtidig varetager han bladets 
regulære anmeldelser af begge genrer. Pedersen skriver for Gaffa og en række andre 
blade (bl.a. Chilli, Levende Billeder, MM og ungdomsbladet Mix) frem til 1993, hvor 
han tilknyttes Jyllands-Posten som anmelder uden anden genremæssig specifikation end 
’det nye’. Jyllands-Posten havde til dette tidspunkt stort set ikke beskæftiget sig med 
hiphop. 

Pedersen havde, før han begyndte på Gaffa, kun skrevet ganske lidt, og han havde såle-
des ingen fortid med skriverier om andre genrer end hiphop og elektronica. Hans ad-
gangsbillet til kritikken var hans viden om de nye genrer, og drivkraften var fra starten 
en stærk personlig og (i forhold til fx Carlsen) specialiseret interesse – den nye musik 
var efter eget udsagn, det eneste, han gik op i på det tidspunkt, og hans tilgang var såle-
des mere umiddelbar og uden den distance, som kan ligge i en mere intellektuel optik 
(som hos fx Villemoes eller Reinholdt Nielsen). Det københavnske acid-house- og hip-
hopmiljø var som følge af rockens dominans præget af en ’os mod verden’-holdning, og 
man finder spor af denne holdning i noget af Pedersens tidlige kritik. Overordnet og 
især efter ansættelsen på Jyllands-Posten holdes stilen imidlertid pænt journalistisk, og 
han er med tiden vokset fra miljøet, således at han dag hævder en mere udefraseende og 
mindre personlig engageret holdning.  

Pedersen har, undtaget Jyllands-Posten, skrevet under navnet Niels ’Fez’ Pedersen. 
Brugen af pseudonymer eller kaldenavne er et af hiphoppens særkender, og således en 
måde at markere en (i Pedersens tilfælde relativt begrænset) subkulturel affinitet. Hans 
position som specialist stadfæstes, da han i vinteren 1998/1999 opfordres til over samlet 
14 sider at skrive den danske hiphops historie til kulturmagasinet Blender (Pedersen 3, 
1998/1999 og 4, 1999). Selv begrunder han ’tilbuddet’ med, at han var en af de eneste, 
der kunne gøre det – han havde interviewet alle de centrale personer efterhånden.  

En anden specialist med udgangspunkt, og i dette tilfælde et vedvarende engagement, i 
hiphopmiljøet, er Jeppe Bisgaard (1972-) – dedikeret fan siden 1983, og en af dansk 
hiphops entreprenører.80 Bisgaard er fra Haslev og havde ingen tilknytning til midtfir-
sernes københavnske miljø. Han flytter imidlertid til København i 1989 og regnes heref-
ter til miljøets inderkreds. I 1988 får han sin første artikel i MM; en anmeldelse af kon-
certen med Public Enemy og Run-DMC, hvor han krediteres som ”16-årig hip hopper 
fra Roskilde” (11, 1988), og anmeldelsen følges af et mindre antal artikler i 1989. Side-
løbende starter han med at skrive for ungdomsbladet Mix (1986-2000; 2004-81) – en 
kontakt, som også kom i stand til koncerten i november 1988, hvor Bisgaard havde væ-
ret til pressemøde sammen med sin far, tv-journalist mm. Hans Otto Bisgaard. En af de 

                                                
79 Første udgave fra i september 1989 hed ”groove-check”. 
80 Det følgende er med mindre andet angives baseret på et personligt interview (12. januar 2004). 
81 Årstallene henviser til bladets levetid. 
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første opgaver for Mix, var et interview med Rockers by Choice (2, 1989), som han 
imidlertid (gen)brugte i en artikel til MM (1, 1989), hvilket udløste en mindre konflikt i 
forhold til Mixs redaktion. Med den overstået hyres han imidlertid til at skrive en fast 
side om hiphop og rap med playlister, anmeldelser, ’månedens plade’, nyheder og en 
fast klumme under overskriften ”Real Rap”. Den faste side i Mix kører til 1995, og gen-
nem 1990’erne skriver han endvidere for bl.a. Ekstra Bladet og rockmagasinet Zoo Ma-

gazine, for endelig i 1999 at være medudgiver af magasinet F100 (se nedenfor). 

Bisgaard bliver qua sin faste side i Mix den måske mest vedholdende og dedikerede 
stemme i dansk hiphopkritik – en ”hellig kriger” i hiphoppens navn. Han mener ikke at 
have forsøgt at repræsentere hiphopmiljøet, men artikulerer en stærk tilknytning til dette 
og indrømmer, at han qua den voldsomme eksponering af hans person (i Mix, i talrige 
interviews i andre medier, som konferencier ved hiphoparrangementer, som manager og 
promoter for forskellige hiphopgrupper og pladeselskaber etc.) er blevet opfattet sådan. 
Hans udvikling har som Pedersens været fra en snæver interesse i hiphop mod en brede-
re orientering – dog mest privat. Som kritiker har han holdt hiphopstien ren, og han har 
med sin skrivestil signaleret en langt mere direkte affinitet med subkulturen end nogen 
af de hidtidige skribenter. Her i en udgave af ”Real Rap” fra februar 1995: 

Light my peoples! Ild, vand, jord, blålyn, 40s, Øagers burgere og det i den grad og på den breddegrad, 
hvor Jay-B lights up the pen for the Real Rap symphony! Er hiphop en kultur, religion eller noget helt 
tredje …? Kan vi ikke bare blive enige om, at hiphop er alt!!! Kom træt hjem efter en fucked up dag. 
Sæt BDP’s ’Criminal Minded’ på og det føles, som om man har nakket fem koffein tabletter og har 
vundet i Lotto. Føler man et øjeblik, at tilværelsen er for grå og indholdsløs … Prop ’Style Wars’ i vi-
deoen og lad farverne, stemningerne og bevægelserne løfte dig op på et højere niveau. Et kæmpe shout 
out til Sabe, Sek, Rens, Fae, Bates, Paks og alle de andre graf skrivere, der forsøder tilværelsen for 
DSB og hele den danske befolkning. Let it be known that my ego’s only partially grown … [fremhæ-
velser i original] (2, 1995) 

Her findes en stribe af, hvad man kan kalde subkulturelle markører: brug af slang, inter-
ne referencer, indforstået namedropping, og som Pedersen skriver Bisgaard under for-
skellige pseudonymer (’Busy’, Jay-B, Lil Jeb, Jeep van Exel). Endvidere ligger der i 
denne opvisning i ’real’ hiphopattitude, en form for posering, hvor Bisgaard selvbevidst 
fremstiller sig selv som hiphopper. Man kan efter min mening hævde, at den voldsom-
me eksponering af stil opbløder grænsen mellem teksten som oprigtigt udtryk for Bis-
gaards personlige holdninger og teksten som et humoristisk show-off. Sidste udlægning 
styrkes selvsagt af brugen af pseudonymer, men pointen er, at teksten formentlig er beg-
ge dele (både oprigtig og spil). Og denne posering er, vil jeg hævde, om ikke særlig, så i 
hvert fald særlig hyppig i forbindelse med hiphop i forhold til fx rock, og herved bliver 
den så at sige endnu en subkulturel markør.82 Både slang, pseudonymer og poseringen 
signalerer indforståethed og konstituerer en gruppe af læsere som insidere. Nemlig de, 

                                                
82 Jeg vender tilbage til forholdet mellem oprigtighed, leg med attituder og posering i afs. 7.4.4 og 7.4.5. 



 96

lig de, som kender koderne, og som således er in the know. Her udpeges så at sige det 
hiphopmiljø, som Bisgaard så det som sin opgave at oplyse og måske samle – ikke bare 
i København, men også ”alle de kids der sidder i Jylland”. Derfor også den kraftige de-
monstration af subkulturens værdier (fx i forhold til graffiti i citatet ovenstående) og det 
kraftige fokus på autenticitet som en markering af subkulturens grænser (jf. overskriften 
”Real Rap”). Han refererer endvidere til det amerikanske hiphopmagasin The Source 

(1988-) som forbillede – et blad, som netop fungerer som informationskilde og bindeled 
i den amerikanske hiphopkultur (the hiphop nation83).  

For Bisgaard selv indebærer stilen en klar demonstration af subkulturel kapital, som i 
nogen udstrækning ’veksles’ til økonomisk, social og en mere generel kulturel kapital 
(se nedenfor). Med Internettets vækst og hiphopkulturens konsolidering i sidste halvdel 
af 1990’erne ser han sin mission opfyldt, og den faste side overflødiggjort. 

Bisgaard er det klareste eksempel i nærværende undersøgelse på, hvordan vilkår i op-
væksten sætter et livsforløb (Jf. Bourdieus begreb om habitus). Hans dedikation til hip-
hoppen og ønske om at oplyse det danske hiphopmiljø kan ses som udtryk for hans egen 
opvækst som ’hiphopper’ langt fra kulturens danske som udenlandske centre – i den 
”dybt religiøse […] indremissionske by” Haslev. Han er autodidakt, men omgangen 
med medier har tilsyneladende ligget lige for som følge af hans familiemæssige bag-
grund og opvækst i et ’mediemiljø’, ligesom starten var direkte foranlediget af faderens 
deltagelse i en pressekonference. Styrken i den familiemæssige baggrund indikeres lige-
ledes af, at Jeppe Bisgaards søster Mette Marie Bisgaard har viogså rket som musik-
skribent.  

Men Bisgaard er gået videre end musikpressen. Han startede allerede i 1991 pladesel-
skabet Soul Power sammen med dj’ene Cutfather og SoulShock som et underselskab til 
Medley og har siden arbejdet på BMG og EMI samt som manager, dj og konferencier 
ved diverse hiphoparrangementer. Indgangsbilletten til såvel kritikken som disse side-
beskæftigelser har været Bisgaards viden om hiphop og føling med kulturen, og karrie-
ren eksemplificerer således (som anført) en overførsel af subkulturel kapital til økono-
misk og mere generel social og kulturel kapital. Den vedvarende dobbeltbeskæftigelse 
som henholdsvis kritiker og branchemand er i øvrigt bemærkelsesværdig, fordi den kol-
liderer med traditionelle journalistiske ideer om uafhængighed og kritisk distance – jf. 
fx Carlsens karriereskift væk fra hiphoppen på foranledning af DR, og mere generelt 
rockkritikkens traditionelle kontrastering af seriøs kritik og kommercialisme. Kommer-
cialitet opfattes imidlertid ikke nødvendigvis som et onde i hiphopkulturen84, hvorfor 
                                                
83 Bladets kolofon. 
84 Hiphop begyndte som en ’sort’ proletarkultur og er (trods stadige krav om loyalitet mod ’the hood’) 
blevet opfattet som en legitim vej ud af ghettoen. Dette demonstreres bl.a. af succesfulde hiphopartisters 
forkærlighed for ekstravagant materialistisk show-off (store biler, smukke kvinder, guldkæder, -ringe og -
tænder etc.). Jeg vender tilbage til opfattelsen af kommercialitet i afs. 7.4.4. 
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dobbeltbeskæftigelsen harmonerer fint med det subkulturelle ståsted. Det må også be-
mærkes, at Bisgaard ikke betegner sig selv som kritiker (om end han er det efter mine 
begreber). Hans afvisning af kritikerbetegnelsen skal formentlig søges i netop denne 
betegnelses associationer i retning af en ’ren’ beskæftigelse med kritikken uden person-
lig eller kommerciel involvering. 

Bisgaards overskridelse af grænsen mellem kritik og kommercialisme illustrerer et ka-
rakteristisk træk ved det felt for hiphopkritik, som begynder at tegne sig sidst i 
1980’erne. Det er et felt, hvor en gruppe af kritikere med baggrund i rockkritikken mar-
kerer en ortodoks position ved feltets autonome pol. Denne position, som eksemplifice-
res ved de fleste af dagbladene, kan ses som en videreførelse af den hiphopkritik på 
rockkritikkens præmisser, som praktiseredes fem år tidligere i og med ’første bølge’; og 
man kan stadig så at sige lokalt inden for denne position skelne mellem en henholdsvis 
intellektuel og mere journalistisk vinkel. Den intellektuelle vinkel videreføres som an-
ført af Villemoes og i større eller mindre grad Reinholdt Nielsen, List og Carlsen.  

Dét nye, som konstituerer et i hvert fald semiautonomt hiphopkritisk felt, er tilsynekom-
sten af en række aktører, som ikke skriver inden for eller i forlængelse af rockkritikken, 
men derimod på en selvforståelse som del af hiphopmiljøet, dvs. som subkulturelle ak-
tører eller insidere. Herved etableres en position, som kan opfattes som både heteronom 
og heterodoks i forhold til den ortodokse position ved feltets autonome pol. Heteronom, 
fordi den traditionelle grænse mellem kommercialisme, fanjournalistik og kritik over-
skrides (jf. fx Bisgaards baggrund som fan og vedvarende dobbeltbeskæftigelse som 
kritiker og branchemand, samt Pedersen, der begynder som kritiker sideløbende med et 
arbejde som vært på en kommerciel radiostation). Kritikerne kan her forstås som pro-
motere for hiphoppen, hvad enten de laver radio, producerer plader eller skriver for et 
blad.85 Heterodoks, fordi samme skribenter med reference til deres affinitet med hip-
hopmiljøet hævder værdien af en ny (sub)kulturel kapital baseret på viden om og beher-
skelse af dette miljøs manerer og værdier. Her er således tale om en rivaliserende kapi-
tal i forhold til den gældende for feltets ortodokse, hvis position som nævnt kan betrag-
tes som en videreførelse af rockkritikken. 

Interessant er det i et feltanalytisk perspektiv, at den heteronome overskridelse af græn-
sen mellem kommercialisme, fanbaggrund og kritik bliver del af det heterodoksi, hvor-
med de nye aktører – med subkulturen i ryggen – udfordrer ortodoksien. At strategien 
ikke bare afvises blankt, kan begrundes med insidernes specialiserede viden om den nye 
musik, som redaktionerne sidst i 1980’erne behøvede for at følge med læsernes interes-
se. Samtidig hævdes (som nævnt) allerede i 1970’ernes rockkritik et dogme om, at skri-

                                                
85 Hvorvidt overskridelsen af grænsen mellem kommerciel involvering i og kritik af hiphop i visse kriti-
keres sociale praksis også artikuleres i deres diskursive praksis, må selvsagt afklares diskursanalytisk – se 
s.162. 
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benter bør have føling med de miljøer, de dækker, og dette dogme legitimerer helt op-
lagt demonstrationen af subkulturel kapital, som jo netop indikerer en føling med de 
personer, steder, forestillinger, værdier osv., som tegner såvel Throntons begreb om 
subkulturer som kritikkens forestilling om hiphopmiljøet. Herved konverteres den sub-
kulturelle kapital så at sige til en mere generel kulturel kapital i det kritiske felt, hvilket 
imidlertid i hiphopkritikkens tilfælde medfører en legitimering af ikke alene insidernes 
mere eller mindre faktuelle viden om subkulturen, men også af deres subkulturelle vær-
dier, som bortset fra idealet om ’førstehåndsviden’ kolliderer med værdier i den traditi-
onelle rockkritik (disse værdimæssige modsætninger uddybes i afs. 7.4). Endelig 
legitimeres den subkulturelle kapital af skribenter som List, som i en vis forstand 
viderefører en intellektuel tradition i rockkritikken, samtidig med at han tidligt 
fremhæver sin forbindelse til hiphopmiljøet fra en position på etablerede medier som 
MM og Berlingske Tidende. 

Således legitimeres besiddelsen af subkulturel kapital i kritikken af hiphop, men samti-
dig indikeres det kontroversielle ved insidernes heterodoksi (og netop det heterodokse 
ved deres kritiske praksis) ved fx Bisgaards egen afvisning af kritikerbetegnelsen, og 
ved at den subkulturelle position i dens mest radikale former har svært ved at trænge ud 
over traditionelle lavstatusmedier som fanzines, ungdoms- og gratisblade, mens rockkri-
tikkens journalistiske paradigme vedbliver at dominere aviserne (jf. udredningen i det 
følgende). Vi ser et indirekte eksempel på denne udvikling i Bisgaards skriverier for det 
seriøse rockmagasin Zoo Magazine i anden halvdel af 1990’erne. Her er stilen noget 
mere afdæmpet end i ”Real Rap”: 

Selv kalder de det ”noget mere end et musikalsk ægteskab”. Det kan ikke gøre det, siger de, selv om de-
res 17 år sammen sagtens kan sammenlignes med et ægteskab på godt og ondt, fyldt med pauser, liden-
skab og skandaler. Og som det der kendetegner et holdbart ægteskab, har Beastie Boys aldrig været 
bange for fornyelsen og uforudsigeligheden. Faktisk har new yorker-troen gjort det til en kunstform at 
gå netop dér, hvor ingen har gået før, lavet de fusioner, som ingen troede kunne lykkes, og selv om de 
vælter sig rundt i forskellige genrer, er det i al sin enkelhed ”good ole´ kick ass-hip hop”, de er leve-
ringsdygtige i. (15, 1998)  

Det nye hiphopkritiske felt fødes således ikke som autonomt (jf. Bjurströms princip om 
embryonale felter). Dertil er rockkritikkens arvtagere for dominerende, de subkulturelle 
aktører for få, og samtidig indebærer overskridelsen af skellet mellem kritik og kom-
mercialisme en svækkelse af feltet i forhold til det overordnede kulturelle felt, hvor det-
te skel stadig står stærkt. Hiphopkritikkens felt konstitueres derimod (i analogi med be-
skrivelsen af rockkritikken hos Lindberg et al. 2000) som et semi-autonomt felt – i mø-
det mellem den etablerede rockkritiks arvtagere og hiphopmiljøets repræsentanter. 

 

Den bølge af opmærksomhed, som rejser sig om dansk hiphop i perioden 1987-89, eb-
ber ud i de følgende år. Mc Einars Arh Dér! (1989) og Rockers by Choices andet album 
Klar til Kamp (1992) flopper begge, og heller ikke andre af de hiphopgrupper, som 
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popper op bag Einar og Rockers slår igennem. Resultatet er, at den redaktionelle priori-
tering igen svækkes i det mindste i dele af dagspressen. Den store forskel på situationen 
nu sammenlignet med omkring 1985 er, at denne gang er hiphopkritikken (som netop 
beskrevet) etableret ved en række vedholdende stemmer, som bidrager til at artikulere 
genren de følgende år.  

I pressen generelt bliver den største enkeltstående anledning til at skrive om hiphop i 
1990’ernes første halvdel to knivdrab, begået i 1993 af ’hiphoplignende’ typer – de så-
kaldte ’hiphopmord’.86 1993 er også året for Politikens ansættelse af Dorte Hygum 
(1961-), som sammen med Per Juul Carlsen dækker hiphoppen i en årrække. Hygum 
udgiver i 1996 bogen Hip hop (den første skildring af genren i bogform på dansk87) men 
betragter ikke sig selv som ekspert88, og vinklen i bogen er ikke insiderens betragtnin-
ger, men derimod en relativt sociologisk orienteret beskrivelse af hiphop som kultur, 
styret af interview med genrens danske repræsentanter (bl.a. Jeppe Bisgaard). Den soci-
ologiske og kulturelle interesse89, som således demonstreres i Hip hop, overføres i vari-
erende grad til hendes virke som kritiker, og medvirker til også i den sammenhæng at 
konstituere hende som outsider. Samtidig illustrerer udgivelsen af bogen imidlertid be-
tydningen af subkulturel kapital i hiphopkritikkens felt, som det bl.a. kommer til udtryk 
i Lists anmeldelse (17.06.1996): 

Normalt vil de færreste nok forbinde Dorte Hygum med det danske hip hop- miljø, men derimod med 
hendes job som musikanmelder på Politiken under navnet Dorte Hygum Sørensen, men nu har hun altså 
smidt det danske »sen« og de røde strømper fra sig, og er sprunget ud af skabet som fly girl. 

Her pointeres Hygums manglende baggrund i hiphopmiljøet, og List klandrer andetsteds 
bogen for for få personlige ”oplevelser, fortolkninger eller formidlinger af selve musik-
kens energi, sjæl og power”. Hygums manglende baggrund resulterer således ifølge List 
i manglende forståelse for musikken. 

I 1994 får hiphopkritikken endnu to dedikerede stemmer, idet Gaffa fra da og årtiet ud 
lægger fast spalteplads til en hiphopklumme skrevet af Michael ’C.U.P’ Rasmussen 
(1973-), mens et andet gratisblad, Jam Magazine (1992-98) de næste fire år lægger spal-
ter til Rasmus Poulsen (1977-), ligeledes som skribent af en fast klumme om hiphop. 
Begge skriver i lighed med Bisgaard som udprægede insidere – på en baggrund som 
fans, henvendt til miljøet og med brug af alle subkulturens diskursive markører (slang, 

                                                
86 Mordene medførte en mindre ’pressehetz’ anført af BT og Ekstra Bladet, hvilket kaldte nogle af kriti-
kerne til forsvar for hiphoppen. Jeg vender tilbage til disse nedenfor (se afs.7.4.3). 
87 Hygums bog var ikke alene den første men også i mange år den eneste udgivelse om hiphop i bogform 
på dansk. Efteråret 2005 udkom dog Hiphop dér (Bejder & Holt), ligesom dette forår har set endnu en 
udgivelse om dansk hiphopkultur – igen med en dagbladskritiker som afsender, nemlig Rune Skyum-
Nielsen (2006), som siden 2003 har dækket bl.a. hiphop for først Information og siden Jyllands-Posten. 
88 Det følgende er baseret på et personligt interview (5. december 2003). 
89 Hun har et bifag i kultursociologi, men er i øvrigt uddannet journalist. 
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indforståede referencer osv.). En særlig fokusering på netop miljøet viser sig ved pro-
moveringen af hiphopjams og anmeldelser af demobånd. Rasmussen har efter endt an-
sættelse på Gaffa skrevet for hjemmesiden www.danskrap.dk, mens Poulsen ud over 
Jam har skrevet for forskellige fanzines og magasiner som Zoo Magazine og Blender.90 
Begge har endvidere i lighed med Bisgaard haft forskellige bibeskæftigelseer: Rasmus-
sen som bl.a. radiovært og koncertarrangør; Poulsen som programmedarbejder på Dan-
marks Radio. Og begge tilskriver sig således feltets heteronome/heterodokse position. 
Som forskel på de to kan anføres, at Rasmussen i visse henseender praktiserer en mere 
ligefrem og hedonistisk kritik end Poulsen, for hvem hiphoppens socialt kritiske aspek-
ter har været et vigtigt udgangspunkt. Her er imidlertid tale om ganske subtile nuancer. 

5.35.35.35.3 Flere stemmer i dagspressen og fra miljøetFlere stemmer i dagspressen og fra miljøetFlere stemmer i dagspressen og fra miljøetFlere stemmer i dagspressen og fra miljøet: Konsol: Konsol: Konsol: Konsoliiiideringderingderingdering    

Gaffa og Jams opprioritering af hiphoppen i 1994 varsler den ’tredje bølge’ af hiphop-
begejstring, som ruller over landet de følgende år i kølvandet på først Østkysthustlers’ 
Verdens Længste Rap (1995) og Humleriddernes Jeg Gir' En Omgang, Hvis Du Gir' 

To!! (1995), dernæst (og som følge heraf) udgivelsen af mere end fyrre danske hiphop-
grupper året efter (Pedersen 4, 1999) – heri blandt Østkysthustlers andet album Fuld af 

løgn (1996), som sammen med Den Gale Poses Sådan er reglerne (1998) markerer 
dansk raps endelige ’mainstream’-gennembrud. Der udsendes også engelsksprogede 
danske og udenlandske (i hovedsagen amerikanske) hiphopalbums i Danmark. Men 
hvad angår salgstal og følgelig den generelle interesse fra medierne, er der ikke noget, 
som måler sig med den dansksprogede rap og i særdeleshed disse grupper, som således 
agerer løftestang for også kritikkens styrkede interesse i genren. At jorden for hiphop-
pens endelige gennembrud har været gødet af hiphopkritikken siden årtiets start, er for-
mentlig ingen overdrivelse, ligesom gennembruddet trækker på et frodigt vækstlag i den 
’undergrund’, som dele af kritikken (i særdeleshed Rasmussen og Poulsen) har under-
støttet. 

Gennembruddet bidrager til, at aviskritikken vedbliver at vokse de følgende år (jf. bilag 
2) – fx Ekstra Bladet forsøger sig en overgang med Bisgaard som kritiker, og Politiken 
tilknytter i 1999 Janus Køster-Rasmussen (1972-) som afløser for Carlsen. Køster-
Rasmussen deler i vid udstrækning Hygums optagethed af musikkens kulturelle signaler 
– dvs. den måde den afspejler tiden eller en bestemt (urban) livsstil på.91 Herved ud-
trykkes samme intellektuelt reflekterende søgen efter det interessante som hos fx Rein-
holdt Nielsen. Samtidig skriver han imidlertid inden for det dominerende journalistiske 

                                                
90 Poulsen begyndte sin Karriere som skribent i samarbejde med rapperen Per Uldal (alias Per Vers) som 
forfatter til et temanummer om hiphop for Mellemfolkeligt Samvirkes udgivelse Zapp – Jorden rundt 

(Poulsen & Uldal 1993). Han har endvidere udgivet en bog om graffiti i Danmark (Poulsen 1997). 
91 Personligt interview (4. december 2003). 
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paradigme, hvor beskrivelsen af musikken, musikere eller koncerten sættes før diskus-
sioner af kultur og kontekst. 

Sidste halvdel af 1990’erne ser også en vækst i danske musikmagasiner. I første om-
gang med rockmagasinerne Wild Magazine (1995-96) og Zoo Magazine (1996-99), hvor 
hiphop dækkes sporadisk – i Zoo Magazine af bl.a. Pedersen, Mette Marie og Jeppe 
Bisgaard samt Poulsen; senere med kulturmagasinet Blender (1998-2000), hvor Peder-
sen som sagt bidrager, i lighed med List, Køster-Rasmussen og igen Poulsen.  

I 1998 debuterer også det hidtil mest seriøse bud på et stort anlagt glittet magasin med 
(særligt) fokus på hiphop og elektronica, F100 (1998-1999). Magasinet adskiller sig 
markant fra den hidtidige dækning af de nævnte genrer, både i omfang (knap 200 sider 
per nummer og ganske lange artikler), ved den detaljerede og dybdegående fremstilling 
og i det ambitiøse layout. Initiativtagere og redaktionel kerne var Jeppe Bisgaard, Chri-
stian Buksti (fra producerteamet The Prunes, under pseudonymet Arne) samt grafiker 
Jakob Wildschiødtz. Magasinets levetid blev kort (fire numre), men det nåede ifølge 
Bisgaard at sætte en ny dagsorden: 

Vi fik sgu’ endnu engang taget et godt initiativ, jeg mener, ligesom sat en standard. For jeg mener, det 
vi gjorde med det blad, det var der sgu ingen andre der kunne, og jeg kunne godt se, hvad Blender gjor-
de, men vi var bare lige det der … Vi ku’ tillade os at være lidt mere snævre, du ved … og tage lidt me-
re sygt dybt pis på tingene. Jeg mener, det var også det jeg elskede, at vi gjorde med F100. Jeg mener, 
en ting var, at vi var meget respektfulde over nogen ting, som folk ikke anede man skulle være respekt-
fulde over, på den måde som Grand Royal [hiphopmagasin udgivet af Beastie Boys] gør det så fanta-
stisk, og så tog vi dybt pis på de ting man rent faktisk skulle. Det kan godt være vi faktisk bare rippede 
Grand Royal af, og bare gjorde det med et engelsk inspireret design. (personligt interview, 12. januar 
2004)  

Den dobbelthed, som Bisgaard omtaler med reference til Grand Royal, er karakteristisk 
for F100. Bladet balancerer mellem at være indforstået ’undergrundsudgivelse’ og seri-
øst musikmagasin i traditionel (rockkritisk) forstand, idet nogle (indimellem ukendte) 
fænomener dækkes indgående, reflekteret og journalistisk velformidlet med lange ud-
redninger af biografisk, diskografisk og håndværksmæssig art, mens andre underlægges 
en 1990’er-ironisk distance. Pointen er, at man så at sige skal være ’oppe på beatet’ (in 

the know) for at kunne skelne og værdsætte begge dele. 

Markant var også, at F100 hævdede en direkte relation til miljøet ved at inkludere mu-
sikere i listen over skribenter (bl.a. Opiate alias Thomas Knak og Arne), ligesom bladet 
bød på en revival for klummen ”Real Rap”, hvor Bisgaard med reference til sin tid på 
Mix, men denne gang over flere sider, kunne berette fra sin meget personlige hiphop-
front.  
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F100 var for at sige det kort ”hiphop og skaterdrengene, der endelig var blevet voks-
ne”92 – en demonstration af miljøets koder og insidermentalitet, men i et magasin der på 
stil og seriøsitet kunne konkurrere direkte med tidens øvrige musik- og kulturmagasiner. 

 

Herved står F100 i en midterposition mellem den etablerede presse (dagbladene og ma-
gasiner som Wild, Zoo og Blender) og en række rene subkulturelle positioner, som også 
dukker op i perioden fra 1995 og frem.  

Blandt disse er en række hiphopfanzines, fx Underground Pages (1995-1996), 5 Svin 

(1995), Lederen (1995-1996)93, Uncut (1996) samt Rhythm (1998-1999). Underground 

Pages og 5 Svin Magazine udkom med udgangspunkt i Odense, Lederen blev udgivet af 
en af en kreds med centrum i Holstebro, mens Uncut udkom i Ålborg. Disse blade de-
monstrerer således et aktivt hiphopmiljø i provinsen, og stilen forsøges i alle tilfælde 
holdt journalistik, dog krydret med slang og hiphopjargon, ligesom alle hiphopkulturens 
traditionelle elementer dækkes. 

I 1996 åbner også hjemmesiden Copenhagen Rapspot (www.rapspot.dk), som eksisterer 
endnu, men som i dag er én blandt en stribe danske hiphophjemmesider – bl.a. 
www.danskrap.dk (2002-), www.urbanvillage.dk (2003-), www.flavourz.dk (2002-) 
samt www.hiphop.dk (2004-).94 

Disse netzines indeholder ofte de traditionelle elementer for et trykt musikblad: artikler, 
anmeldelser (også af demobånd), reportager, noter osv. Layout og skrivestil minder i 
reglen om et fanzine med demonstration af de subkulturelle markører, samtidig med at 
man tilstræber en journalistisk formidling med fokus på aktualitet og objektivitet. Her-
ved indikeres en vis seriøsitet: 

Formålet med Flavourz har været at lave en seriøs og informativ musikside, hvor redaktionens med-
lemmer forsøger at forholde sig nuanceret og kritisk til det stof, der behandles. (Anon. 23.01.2006a) 

Skribenter er i reglen mere eller mindre centrale personer i miljøet, ligesom flere er ud-
øvende musikere, hvilket – helt i tråd med den traditionelle rockkritiks dogme om af-
spejling af miljøet – regnes for en kvalitet:  

Hiphop.dk er et seriøst website der beskæftiger sig med hiphop og urban musik. Her på sitet vil du kun-
ne læse de seneste nyheder, anmeldelser, artikler og interviews – altsammen skrevet af folk der har er-
faring indenfor [sic.] industrien og som ved hvad de snakker/skriver om. (Anon. 23.01.2006b) 95  

                                                
92 Henrik Lists karakteristik af bladet ifølge Bisgaard (personligt interview, 12. januar 2004). 
93 Lederen var realiseringen af en ide, som var startet med pamfletten West Jutland Underground Rap 

Magazine to år tidligere (personligt interview med medstifter Søren Klinkby 13. december 2003). 
94 Nævnes skal også www.undergrunden.dk (1997-2004), som startede som en ’chat-kanal’ allerede i 
1994. (Anon. 26.04.2004) 
95 Andre eksempler er Nick Coldhands (alias Nicholas Kvaran) fra Den Gale Pose og dj Phase 5 (alias 
Henrik Marquart) – begge skriver for www.urbanvillage.dk. 
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Netzines har den fordel i forhold til almindelige fanzines, at man qua internettets mulig-
heder for interaktivitet kan have debatter og fora kørende, og fx ses tekstskrivningsfora, 
hvor håbefulde rappere kritiserer hinandens tekster. Dén form for samspil, og den kon-
stante nyhedsstrøm, som disse sider udspreder, er selvsagt med til at konstituere en fæl-
les referenceramme og således en følelse af samhørighed i en kultur, som i forhold til 
1980’erne og starten af 1990’erne har vundet betydelig udbredelse.96 

Sidste skud på den miljørelaterede mediestamme er gratisbladet Actionspeax, som siden 
efteråret 2004 er udkommet med base i Ålborg. Bladet er reklamefinansieret og distri-
bueres via pladeforretninger og ’streetware’-butikker. Her er ikke desto mindre tale om 
udgivelser på omkring 100 sider planlagt 4 gange årligt i oplag på omkring 10-15.000 
eksemplarer. Redaktør er Mark Urban (ex-rapper i gruppen Håndlangerne; i nr.1 og 2 i 
samarbejde med Peter Bern Thomsen), mens listen over skribenter tæller såvel udøven-
de musikere (fx rapperne Jakob Ørom alias Johnny Hefty og Michael ’Jøden’ Christian-
sen) som skribenter tidligere kendt fra netzines (fx Peter Trier Aagaard under navnet 
PTA samt en kvindelig kollega fra Copenhagen Rapspot, Ann Noyd). 

Bladet ligner såvel netzinene som det tidligere F100 ved dette miks af forskellige insi-
dere, og det er ganske målrettet i sin adressering og omtale af hiphopkulturen. Ac-

tionspeax reporterer således ikke om andre genrer end hiphop og adskiller sig endvidere 
fra F100 ved kortere og mindre dybdegående artikler, en større vægt på nyhedsoriente-
ring samt et mindre specielt og ambitiøst layout. Bladets fokus er i høj grad på aktuelle 
begivenheder i kulturen, aktuelle og upcoming artister samt håndværksmæssige udred-
ninger fra etablerede artister og vejledning af nye. Her er i den henseende tale om en 
papirudgivelse af den form for hiphopkritik, som i øvrigt trives på nettet, præget af 
samme tendens til journalisme (fx idealet om objektiv reportage) kombineret med en 
udpræget demonstration af subkulturens markører. Intellektuelt højtravende bliver det 
derfor aldrig, om end forskellige temaer af interesse for hiphopkulturens fans tages op 
til debat (fx genrens fremstilling af kvinder og graffitiens kriminelle status – begge te-
maer i nr. 1). 

 

I feltterminologi indebærer kritikken af ’tredje bølge’ en konsolidering af de allerede 
beskrevne positioner, som alle styrkes. Særligt den ortodokse position, som stadig ek-
semplificeres ved dagbladene, er i dag så veletableret, at det er vanskeligt at forestille 

                                                
96 Hiphoppens udbredelse og skifte fra ’undergrund’ til ’mainstream’ gennem 1990’erne har åbnet for en 
bred vifte af personlige tilhørsforhold til genren – fra den lejlighedsvise hiphoplytter til den dedikerede 
udøver. Denne udvikling kommenteres ofte i interviews med ’gamle’ hiphoppere, idet 1980’erne og start-
1990’ernes miljø beskrives som mere samlet – alle kendte alle, alle var aktivt udøvende graffitimalere, 
breakdansere osv. og alle var outsidere i forhold til tidens dominerende pop- og rockorienterede musik-
smag. Jeg vender tilbage til disse tematikker i kap. 7. 
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sig, at hiphoppen skulle forsvinde fra aviserne, og samtidig er det næsten lige så vanske-
ligt at forestille sig, at det fremherskende seriøse journalistiske paradigme skulle ændres 
ret meget. F100 står som periodens mest seriøse bud på en direkte udfordring fra miljø-
ets repræsentanter af den ortodokse position. F100 holdt imidlertid ikke længe, og med 
opgivelsen af Bisgaards side i Mix tidligere i årtiet, Poulsens afsked fra Jam i 1998 og 
Rasmussens fra Gaffa i 2000 forsvinder de mest prægnante manifestationer af den hete-
rodokse position. Positionen videreføres imidlertid af Actionspeax og de mange netsi-
der, som dækker hiphoppen i et omfang som aldrig før. Man kan måske observere en vis 
opsplitning i feltet, fordi berøringen mellem den i dag stærkt ekspanderede subkulturs 
egne positioner på nettet og aviskritikken er fraværende eller i hvert fald meget lille. 
Man har indtryk af, at miljøet i dag kan selv uden behov for aviserne; mens hiphoppen 
for aviskritikken er blevet et musik- og kulturjournalistisk emne på linje med mange 
andre. Hvis denne opsplitning er en realitet, betyder det selvfølgelig en de facto opløs-
ning af det felt, som jeg har skitseret i det foregående til fordel for to separate felter – ét 
for medier med en selvforståelse som del af miljøet og ét for generelle musikmagasiner 
og dagspressen. Her er imidlertid tale om en ganske tentativ observation, som det ville 
føre for vidt at forfølge her, og endvidere borger fx det forhold, at de journalistiske idea-
ler, som dominerer aviskritikken, også søges artikuleret i fanzines og på nettet, for fel-
tets forsatte sammenhæng.97 

5.45.45.45.4 Hiphopkritikkens felt: OpHiphopkritikkens felt: OpHiphopkritikkens felt: OpHiphopkritikkens felt: Opsamlingsamlingsamlingsamling    

Det har været intentionen med dette kapitel at skitsere dansk hiphopkritiks udvikling fra 
1983 til i dag, og jeg mener at have godtgjort, hvordan man kan betragte kritikken som 
et fremvoksende kulturelt felt. Her er i overensstemmelse med afklaringen af undersø-
gelsens materiale tale om et nationalt felt (tegnet af danske medier) og et lokalt og peri-

fert felt i forhold til hiphopkulturens amerikanske udspring. Den feltanalytiske fremstil-
ling af kritikken har fokuseret på dels hiphopkritikkens forhold til rockkritikken, som 
den vokser ud af og i en vis forstand op imod, dels positioner i den gradvist etablerede 
hiphopkritik. 

Dansk hiphopkritik får konturer af et felt sidst i 1980’erne, og feltet konstitueres i første 
halvdel af 1990’erne. Fra midt i 1990’erne (i og med ’tredje bølge’) ses på den ene side 
en endelig konsolidering med vækst i såvel dagbladskritikken som magasiner, fan- og 
netzines, på den anden side (og som en ganske tentativ observation) en tendens til 
opsplitning mellem de to positioner omkring feltets autonome pol som tegnes af 
skribenter med afsæt i henholdsvis miljøet og den etablerede kritik (dagbladene). I 
perioden fra 1983 til 84 kan man endnu ikke tale om et hiphopkritisk felt. Her er 
nærmere tale om, at hiphoppen kritiseres inden for den etablerede rockkritik. 
Rockkritikkens opposition mellem seriøs og populær kritik videreføres imidlertid i 
                                                
97 Jeg vender tilbage til feltets potentielle opsplitning i diskussionen af hiphoppens naturalisering i kap. 8. 
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mellem seriøs og populær kritik videreføres imidlertid i kritikken af hiphop, idet den 
seriøse rockkritik kommer til at tegne den ortodokse position ved den autonome pol i 
det emergerende hiphopkritiske felt. Den væsentlige modsætning hertil bliver en række 
nye aktørers fremhævelse af en subkulturel kapital, hvorved en heteronom og hetero-
doks pol konstitueres – i en vis forstand som sider af samme kritik. Set i relation til 
Bjurströms principper er her derfor ikke tale om noget embryonalt udgangspunkt, men 
om et udgangspunkt i mødet mellem hiphopkulturen og det etablerede felt for rockkri-
tik. 

At der kan tales om et felt, skyldes en for alle implicerede fælles bevidsthed om og inte-
resse i hiphop og hiphopkritik som et selvstændigt stofområde. Feltets aktører hylder i 
vid udstrækning den samme hiphopkanon, men deres værdier og måden, disse værdier 
artikuleres, varierer og skaber feltets polariseringer. Med feltets konsolidering følger 
som antydet ikke nogen stærk doksa i forlængelse af den grundlæggende interesse for 
hiphop og -kritik, og med rockkritikkens videreførelse i hiphopregi og med nogle kriti-
keres overskridelse af grænsen mellem autonomi (heterodoksi) og heteronomi fremstår 
det hiphopkritiske felt som blot semiautonomt, dvs. relativ svagt i forhold til populær-
musikkritikkens felt overordnet.  

En statisk fremstilling af hiphopkritikkens felt med implacering af en række centrale 
kritikere kan skitseres som følger: 
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Figurens dobbeltpile markerer polariseringer i feltet i henhold til de normer, som er beskrevet i 

figurens ramme, mens enkeltpilen markerer legitimeringen af feltets heteronome som heterodokse. 

Det fremgår af figuren, hvordan hiphopkritikkens felt er spændt ud mellem på den ene 
side den opposition mellem seriøs og populær kritik, som ’arves’ fra den etablerede 
rockkritik; på den anden side modsætningen mellem hiphopkulturens insidere og outsi-

dere. Den heterodokse position ved feltets autonome pol konstitueres således af skriben-
ter, som leverer en journalistisk og (for fx Lists vedkommende) ganske intellektuel kri-
tik, samtidig med at de hævder et personligt forhold til hiphop; mens feltets ortodoksi 
forsvares af kritikere, som skriver i forlængelse rockkritikkens normer og værdier, og 
med status som outsidere i forhold til hiphopkulturen (fx Villemoes, Reinholdt Nielsen, 
Carlsen og Hygum). Endvidere indikeres det, hvordan insiderne i en vis forstand udfor-
drer den polarisering af seriøs og populær kritik, som hiphopkritikken i og med outsi-
derne overtager fra den traditionelle rockkritik – idet en række kritikere (fx Bisgaard, 
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Poulsen og Rasmussen) på den ene side hævder kvaliteter, som traditionelt har været 
ringeagtet som populære (fx kommerciel involvering og fantilgang); på den anden side 
legitimerer deres skriverier med reference til journalistiske idealer i den seriøse kritik 
(fx førstehåndskendskab til miljøet), hvorved genereres en bevægelse mellem feltets 
heteronome og heterodokse pol. 

Oppositionen mellem insidere og outsidere eksisterer selvsagt også omkring feltets he-
teronome pol (fx mellem diverse fanzines og Vi Unge), hvilket åbner for spændinger og 
forhandling blandt feltets lavest rangerende også. Samtidig fastsættes feltets dagsorden 
imidlertid omkring den autonome pol, hvorfor forhandlinger blandt feltets heteronome 
spiller en mindre rolle for analysen af kritikkens konstituering af begrebet hiphop.98 

Spændingen mellem insidere og outsidere konstitueres i og med ’anden bølges’ kritik 
og står stærkest gennem 1990’ernes første halvdel, hvor en række erklærede insidere 
dækker hiphoppen for dag- og musikblade (som skitseret i figuren). Og der er som an-
ført tendenser til, at den erklærede insiderkritik herefter trives i fan- og webzines, mens 
outsiderne vedbliver at dække hiphophoppen for dagblade og musikmagasiner. I hvor 
høj grad fx dagbladskritikken efter 1995 faktisk præges af insidernes normer – og dvs. i 
hvor høj grad disse stadig konstituerer et heterodoksi, eller hvorvidt de etableres i og 
med et nyt ortodoksi – må bero på en nærmere læsning af de kritiske tekster.99 

Den journalisme og intellektualisme, som præger den seriøse kritik, optræder som an-
ført fra periodens begyndelse, dvs. i 1983-84, som sider af fx Villemoes’ og MMs tilsy-
neladende velinformerede behandling af den nye musik over for andre kritikeres mindre 
informerede og mere sensationsjournalistiske kritik (fx Mandal og Rou Jensen). Det er 
klart, at en demonstration af viden om den nye musik såvel som beherskelsen rockkri-
tikkens normer positionerer førstnævnte som seriøse i rockkritisk forstand, mens sidst-
nævnte positioneres i retning af den mindre seriøse fan- og sensationsjournalistik i fx 
Ekstra Bladet, BT og Vi Unge. Med etableringen af hiphopkritikkens felt vedbliver den 
intellektuelle og journalistiske tilgang med at gøre sig gældende, mens spørgsmålet om 
kritikernes højere eller lavere informationsniveau i en vis forstand transformeres til den 
tematisering af baggrund og personligt engagement i hiphopkulturen, som tegner mod-
sætningen mellem insidere og outsidere. Herved forsvinder de tidlige års ’enkle’ 
sammenhæng mellem kulturel kapital i form af viden om musikken og beherskelse af en 
række etablerede værdi- og formidlingsmæssige normer, til fordel for den situation, som 

                                                
98 Den heteronome pol spiller i det hele taget en mindre prægnant rolle end det var tilfældet i den tidligere 
rockkritik, hvor fx Vi Unge var ganske betydende som mere eller mindre bevidst modpol til feltets ’seriø-
se’, og heteronomien fremstår i vid udstrækning som det, både insidere og outsidere distancerer sig fra, 
om end insiderne altså gør dette ved at vende traditionelt heteronome kvaliteter til et heterodoksi. 
99 Det er åbenbart, at jeg i gennemgangen af den seneste periode (fra 1995 og frem) ikke har foretaget 
karakteristikker af nytilkomne kritikere på samme måde som i redegørelsen for perioden fra 1987 til 
1994. Her er tale om en analytisk prioritering, under hensyntagen til undersøgelsens rammer. 
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beskrives i figuren, hvor nogle kritikere forsvarer en værdimæssig ortodoksi med bag-
grund i rockkritikken, mens andre hævder en specialviden om hiphop og en række nor-
mer hentet i miljøet omkring musikken. 

Jeg har beskrevet feltets positioner gennem kapitlet og søgt at trække oppositionerne op 
så tydeligt så muligt. Samtidig må det imidlertid understreges, at der ikke er vandtætte 
skotter mellem de værdier, som hævdes af mere eller mindre seriøse insidere og outsi-
dere. Jeg har som eksempel på dette forhold anført den delvise overtagelse af ortodoksi-
ens journalistiske idealer i fan- og netzines som noget, der foruden den basale interesse i 
hiphop og hiphopkritik binder feltet sammen, samtidig med at insiderpositionen herved 
legitimeres. Endvidere går nogle af de æstetiske legitimeringsstrategier, som påpeges af 
Regev i forbindelse med rockkritikken, igen, idet de dog som hovedregel vægtes for-
skelligt positionerne imellem (jf. kap. 7). Kapitlets sigte har været at tegne en skitse af 
hiphopkritikkens udvikling, men her er selvsagt tale om netop en skitse, som kræver 
udfyldning, som det vil ske i de følgende kapitlers analyse af den diskursive praksis, 
som konstituerer kritikkens diskurs om hiphop, samtidig med at den som led i kritikkens 
sociale praksis konstituerer de positioner, som er beskrevet her. 
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6.6.6.6. “B“B“B“B----Boys are you ready?”: Hiphop introduceres i dansk Boys are you ready?”: Hiphop introduceres i dansk Boys are you ready?”: Hiphop introduceres i dansk Boys are you ready?”: Hiphop introduceres i dansk 
populærmusikkritikpopulærmusikkritikpopulærmusikkritikpopulærmusikkritik    

Som en væsentlig side af den etablering af et hiphopkritisk felt, som er diskuteret i det 
foregående, kan påpeges den gradvise introduktion af en diskurs om genren, og det skal 
i det følgende beskrives, hvordan denne introduktion sker, idet jeg her sigter til den før-
ste af de processer, som ifølge afhandlingens analytiske tese tegner kritikkens konstitue-
ring af begrebet hiphop.  

Ved introduktion forstås som beskrevet i afhandlingens diskursanalytiske afklaring giv-
ne aktørers intertekstuelle og -diskursive artikulation af nye begreber i en given sam-
menhæng. Lidt mere basalt er her i relation til undersøgelsens materiale tale om, at en-
kelte kritikere lancerer en række ord og vendinger i deres beskrivelse af den nye musik 
og -kultur. Ord og vendinger, som ikke tidligere har været almindelig anvendt i kritik-
ken, eller som tidligere har været anvendt i en helt anden betydning. 

Det er som anført vanskeligt at tale om denne type af introduktion i nogen kategorisk 
forstand – principielt, fordi interdiskursivitet altid kan beskrives som relationer inden 
for en mere overordnet diskurs (på et højere abstraktionsniveau); og praktisk, fordi det 
ville kræve en undersøgelse langt uden for rammerne af den nærværende at konstatere, 
hvorvidt givne ord eller vendinger har været anvendt tidligere i dansk populærmusikkri-
tik. Samtidig forekommer det imidlertid, som kapitlet vil vise, oplagt, at visse ord i kor-
tere eller længere perioder forekommer visse aktører nye og ubekendte, ligesom brugen 
af ord og vendinger under tiden ændrer sig markant. Introduktionen kan i den forbindel-
se være mere eller mindre eksplicit, dvs. at ’nye’ ord i større eller mindre omfang lance-
res som sådan, ligesom de kan forklares mere eller mindre.100 

Oplagte eksempler på ’nye’ ord i kritikkens diskursive praksis er navne og (generiske) 
betegnelser for de musikalske og kulturelle fænomener, som kritikken forholder sig til. 
Og kapitlet fokuserer ud over begrebet hiphop på en række betegnelser, som står cen-
tralt i beskrivelsen af hiphop – fx breakdance, rap og scratch (jf. den såkaldte standard-
definition). Her er i vid udstrækning tale om engelske låneord, hvilket illustrerer to po-
inter i forhold til introduktionsprocessen: 

For det første er den engelske ordlyd selvsagt et meget direkte udtryk for, at introdukti-
onen af ’nye’ ord ikke sker som begrebslige ’jomfrufødsler’ men derimod ved forskelli-
ge former for intertekstualitet. Og intertekstualiteten kan som anført være mere eller 
mindre eksplicit, idet kritikerne relaterer mere eller mindre eksplicit til forskellige kilder 

                                                
100 Jeg anvender her og resten af afhandlingen nye i enkelte citationstegn (’nye’), som betegnelse for det, 
som ikke er i radikal forstand nyt, men blot nyt i en given sammenhæng og/eller for visse aktører.  
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– i en bevægelse fra markerede citater over parafrase til skribenternes adoption af be-
stemte ord og vendinger. 

For det andet indikerer den engelske ordlyd, at intertekstualiteten i den tidlige danske 
hiphopkritik i al væsentlighed sker i relation til en engelsk eller rettere amerikansk 
sammenhæng, idet begreber, musik og musikkultur så at sige følges over Atlanten (fx i 
pressemateriale, film osv.), og fordi kritikerne på journalistisk vis søger primærkilder 
(dvs. amerikanske artister, medier og fans).101 Intertekstualiteten pointerer således den 
lokale og i en vis forstand perifere karakter af det danske felt, som her ’rækker ud over 
sig selv’, samtidig med at det må understreges, at denne ’begrebsimport’ selvsagt ikke 
sker uden implikationer for begrebernes betydning – her er, som det ligger i termen, tale 
om intertekstualitet.  

Samtidig suppleres den amerikanske kilde til intertekstualitet ganske hurtigt med en 
dansk ditto, efterhånden som det danske hiphopmiljø etableres. Og insidernes entre i 
kritikken kan i en vis forstand ses som en institutionalisering af kritikkens intertekstuel-
le relationer (jeg vender tilbage til denne tematik nedenfor).  

Hvad angår spørgsmålet om kritikkens interdiskursivitet qua intertekstualiteten, så er 
her tale om en tematik, som helt overordnet rækker ud over afhandlingens genstandsfelt, 
idet en egentlig afklaring ville kræve et komparativt blik på dansk og (bl.a.) amerikansk 
hiphopkritik i sammenhæng med diskurser om hiphop i USA i det hele taget. Jeg er klar 
over denne begrænsning i afhandlingens interdiskursive analyse, som således begrænser 
sig til de forskelle, som kan påpeges mellem passager, hvis intertekstuelle karakter 
fremstår med en vis eksplicitet, og kritikken i øvrigt. Selv i denne begrænsede forståelse 
rækker intertekstualitetens karakter af interdiskursivitet imidlertid ud over dette kapitel 
og ind i de følgende, idet interdiskursiviteten angår forskellige specifikationer af, hvad 
hiphop er og ikke er (dvs. kritikkens forhandling); og i videre forstand den større eller 
mindre grad af selvfølgelighed, hvormed hiphop fremstilles gennem perioden (dvs. be-
grebets naturalisering). Det integrerede forhold mellem introduktion, forhandling og 
naturalisering bliver i den forstand helt klart i forbindelse med spørgsmålet om inter-
diskursivitet, som jeg følgelig vender tilbage til i analysens sidste afsnit. Her lægges 
imidlertid et væsentligt grundlag for denne udredning. 

Nærværende kapitel falder i tre afsnit: Først gennemgås den tidlige kritiks introduktion 
af hiphop (og relaterede begreber), herefter diskuteres forskellige former for inter-
                                                
101 Det må i den forbindelse understreges, at intertekstualiteten ikke så meget finder sted i et forhold mel-
lem dansk og amerikansk musikpresse som i forhold til amerikanske artister, udgivelser, pladeselskaber 
og medier generelt. Det kan således være vanskeligt at dokumentere præcist, hvorfra kritikerne henter 
deres begreber, fordi visse kilder som fx industriens pressemateriale ikke er tilgængeligt, og fordi visse 
ord og vendinger relativt hurtigt har cirkuleret i en bredere sammenhæng end netop kritikken (i fx film, 
radio, reklamer osv.). Ikke desto mindre viser analysen klare eksempler på intertekstualitet i kritikken – 
eksempler, som kan illustrere den proces, som altså i realiteten pågår i en bredere sammenhæng. 



 111 

tekstualitet gennem hele perioden, mens kapitlet rundes af med en kort opsamling og 
diskussion af perspektiver i forhold til afhandlingens samlede analyse. 

6.16.16.16.1 ””””Det er bare rap, scratch, break, boogie, double duDet er bare rap, scratch, break, boogie, double duDet er bare rap, scratch, break, boogie, double duDet er bare rap, scratch, break, boogie, double duttttch, fierce og ch, fierce og ch, fierce og ch, fierce og 
graffiti”: ’Nye’ graffiti”: ’Nye’ graffiti”: ’Nye’ graffiti”: ’Nye’ begreberbegreberbegreberbegreber i den tidlige kritik i den tidlige kritik i den tidlige kritik i den tidlige kritik    

“B-boys are you ready?” Sådan begynder journalist Lise Bræstrup i en af de tidligste 
artikler om hiphop i den danske presse sin beretning om hiphop fra New York. Og tyde-
ligere kan det næsten ikke siges – ’klar, parat, her kommer noget nyt’:  

Her kommer New York’s næste bølge, og den elektrificerer diskoteker og gader, breder sig på Manhat-
ten’s Lower East Side, og skyller punk-børn væk som fænomener fra en tid, der passé. 
Den næste bølge er elektrisk, og der volt, der går gennem lemmer og krop og transformerer stærke beat-
rytmer til ren energi. Den nye kultur hedder hip-hop, og det drejer sig om at være supercool og macho, 
for i New York’s slum overlever man ikke, hvis man er »square«, normal. […] B-Boys står for brea-
kerboys efter South Bronx, et slumkvarter i New York, hvor unge sorte og spansktalende unge startede 
med at tegne graffiti, danse breake-dance [sic!] og rappe til beatrytmer på gadehjørner. (07.04.1983)102 

Bræstrups artikel er en featureartikel om en bølge, som på dette tidspunkt har ramt New 
York men ikke Danmark. Og som det fremgår, understreges på den ene side afstanden 
til Danmark – eksplicit geografisk (Bronx, New York) såvel som implicit i brugen af 
engelske (eller amerikanske) termer; samtidig med at relevansen for danske læsere indi-
keres – med råd (eller advarsler) til de ”punk-børn” som også kunne ’skylles væk’ her-
hjemme. Også nyhedsaspektet understreges – eksplicit (”den nye kultur”) såvel som 
implicit, i forklaringer af begreber som hiphop, square, B-Boys i citatet og graffiti, 
breakdance, rap og scratch gennem resten af artiklen. 

Bræstrup fremstår umiddelbart vidende i disse udlægninger – af fx dj’ens rolle: 

Dj’en skaber maksimal energi ved at mixe pladesekvenser sammen til en ny lyd. Han kan fx bruge et 
ord fra en plade og køre det ind imellem rytmesekvenser fra en anden plade. Han kan skabe sit eget op-
hold i musikken ved at lave »scratch«, hvor man kan køre pickup’en over pladerillerne så det giver et 
krads i højtalerne. Eller han kan køre en plade rykvis tilbage og skabe en ny rytmesekvens. 

Eller af breakdance: 

Oprindelig var breake-dance en slags macho-dans, hvor unge konkurrerede mod hinanden om pigernes 
opmærksomhed i stedet for at slås. […] Breake-dance består af en række roteringer på hoved og hæn-
der, akrobatspring og flips til dunkende funk-rytmer. 

Men ved nærmere eftersyn rummer artiklen samtidig en række indikationer af, at hiphop 
formentlig har været et relativt nyt fænomen ikke alene for BTs læsere men også for 
skribenten selv. Vi ser dette i fx den i engelsk og senere dansk sammenhæng uortodokse 
                                                
102 De citater, som gengives i analysen, viser mange eksempler på, hvad man kan betragte som formule-
rings- og stavefejl. Jeg markerer kun disse, i det omfang de pointerer en bestemt forståelse hos skribenten, 
som her hvor den uortodokse stavning af ’breakdance’ illustrerer, at begrebet formentlig har været nyt for 
Bræstrup. 
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stavning af breakdance (”breake-dance”103), ligesom udlægningen af scratch – hvor 
pickuppen køres over pladerillerne i stedet for, som det hedder i sætningen efter, at pla-
den bevæges frem og tilbage – indikerer, at Bræstrups kendskab til dj’ing formentlig har 
været relativt overfladisk. 

Bræstrups force i forhold til den hjemlige kritik på dette tidspunkt, og grunden til at hun 
umiddelbart fremstår vidende, er adgangen til de unge, som praktiserer den nye kultur i 
New York. Hun er i bogstavelig forstand, og med reference til den polarisering jeg an-
førte i feltanalysen af den tidlige kritik (s.86), informeret, idet artiklen præges af citater 
fra disse unge og parafraser over samme – hvor det i sidste tilfælde er vanskeligt at af-
gøre, hvor tæt Bræstrup ligger på sine kilder. Herved illustreres, hvordan introduktionen 
af hiphop i den danske kritik sker i en serie af intertekstuelle lag (som i dette tilfælde er 
reelt uadskillelige), idet BT gengiver en beretning om et i dansk sammenhæng nyt og 
geografisk distanceret fænomen formidlet af en udstationeret reporter med kontakt til de 
lokale udøvere af den nye kultur. 

 

I den samtidige kritik herhjemme kontrasteres Bræstrups forklaringer og åbenbare brug 
af kilder af fx MMs dobbeltanmeldelse af Brothers Johnsons Blast og Grandmaster 
Flash and the Furius Fives The Message, ligeledes fra april 1983. Sidstnævnte karakteri-
seres her som rappere, uden yderligere uddybning, og i en sammenhæng som indikerer, 
at her er tale om et virkemiddel i funk nærmere end en ny genre eller musikkultur (som 
hos Bræstrup). Vi ser dette dels i anmeldelsens disponering, idet The Message anmeldes 
i forlængelse af Brothers Johnson, som er kendt for ”hårdtpumpet funk”; dels i beskri-
velsen af gruppen selv: 

Så er der mere funk i New York-rapperne Grandmaster Flash & The Furius Five […] Scorpio kører på 
vocorder og elektrofunk. Det falder til jorden, for nummeret mangler den eminente gensidige rytmiske 
rap-opgejling som i de »ægte« hårdtpumpede She’s Fresh og meningsfyldte The Message. (Brasso 3, 
1983) 

Jeg skrev ovenfor, at MM ser hiphop som en videreførelse af allerede etablerede genrer, 
hvad denne anmeldelse illustrerer. Og denne implicitte historisering af musikken er 
selvsagt en anden og mere indirekte måde at fremstå vidende end Bræstrups udførlige 
forklaringer. Samtidig er det imidlertid påfaldende, at begrebslige udlægninger af fx 
rap, scratch og breakdance ikke findes i MM før året efter – fra og med det tidligere om-
talte interview med Grandmixer D.ST. – hvilket selvsagt igen understreger intertekstua-
litetens betydning for introduktionen af ’nye’ begreber, idet Gradenwitz i dette inter-
view i vid udstrækning citerer Grandmixerens udlægninger af fx ”rapping” og ”break-
dancing” (Gradenwitz 2, 1984).  

                                                
103 Den uortodokse stavning kan selvsagt også tilskrives BTs redaktionssekretær eller korrekturlæsere, 
hvilket i så fald blot indikerer, at ordet var relativt ukendt herhjemme. 
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Herved fremstår Gradenwitz eksplicit informeret i modsætning til Brasso året før – og i 
modsætning til Jørgen Bennetzen, som også deltager i interviewet med Grandmixer 
D.ST.104 for to måneder senere at begynde sin anmeldelse af Grandmaster Flash and 
The Furius Fives optræden i Alexandra med denne beskrivelse: 

Rap har siden tidernes morgen været en integreret del af sort musik. Fra kirkens call-and-response over-
førtes det blandt andet til soul, og i tresserne var Joe Tex (»the rapper«) en af de bedste til at fylde små 
talte historier (»raps«) på det musikalske budskab. 
Rap er altså ikke, som mange åbenbart tror noget nyt, men i den form og med den udtalte politiske 
holdning, som f.eks. Grandmaster Flash & The Furius Five repræsenterer, er det både en ajourføring og 
en tilskærpelse af genren, for ligesom i de øvrige rapgrupper synges der ikke. Der tales/ fortælles/ reci-
teres hele vejen igennem. Og det gøres som denne aften endda ganske ofte til akkompagnement ude-
lukkende af pladespillere. (4, 1984)  

Bennetzen anfører ingen kilder til sin fremstilling, men understreger på den ene side, at 
rap er et nyt fænomen herhjemme (derfor forklaringen), på den anden, at han i modsæt-
ning til de ”mange” er klar over, at ”genren” er en videreudvikling af tidligere traditio-
ner i afroamerikansk musik. Han fremstår således eksplicit vidende, om end implicit 
informeret, idet anmeldelsens intertekstualitet kun lader sig påpege med forkundskab 
om (fx) interviewet to måneder før.105  

Det vidende indtryk ligger selvsagt også i selve historiseringen, som vi så det hos Bras-
so tidligere. Men hvorvidt sidstnævntes mere indforståede brug af begrebet faktisk 
dækkede over en forståelse af samme omfang, som den Bennetzen her præsenterer, er 
svært at sige. At ikke alle MMs skribenter har været lige hjemmevante med de ’nye’ 
musikalske udtryk i tiden mellem de to citater, illustreres imidlertid af en anmeldelse af 
Per Cussion All Stars fra december 1983, hvor Grandmaster Funk introduceres som 
”break-dancer og rap-singer” [min kursivering] (Bøgh 9, 1983). Her er tale om samme 
uortodokse sprogbrug som ved Bræstrups ”breake-dance”, og det kan bemærkes, hvor-
dan Bennetzen (4, 1984) i en vis forstand rydder op i netop den forestilling, at rap skulle 
have noget med sang at gøre. 

En anden kritiker, som virker til at introducere hiphop i Danmark, er som nævnt Lars 
Villemoes, hvis fyldige omtale af ”sort pop” under rubrikken ”Den ny musik” fra august 
1983 tager samme udgangspunkt som Bræstrup, nemlig at her er tale om en ny bølge, 
som er ved at ramme Europa: 

I det sidste års tid har man også i Europa kunnet iagttage virkningerne af, at en musikkultur opstået 
blandt de fattigste sorte amerikanere er blevet kanaliseret ind i den internationale musikindustri. 
Det drejer sig om den såkaldte »rap«-musik, som allerede for 3-4 år siden kulminerede og blev rendyr-
ket i sin nuværende form af discjockeyer i New York’s Harlem og South Bronx-kvarterer. […] »Rap« 

                                                
104 Det er som anført Gradenwitz, som er krediteret som interviewer, mens det fremgår af brødteksten, at 
Bennetzen deltager. 
105 Det kan selvfølgelig langt fra udelukkes, at Bennetzen har andre kilder til sin beskrivelse, men man 
kan i det mindste med sikkerhed pege på interviewet to måneder tidligere som en intertekstuel reference. 
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betyder »snak« og »rapping« var for publikum og pladevendere i Harlem og Bronx oprindeligt en ræk-
ke slagkraftige og spontane rim, der kommenterede situationen og indgik i den funkmusik, de unge 
dansede til. »Break-dancing« kaldtes den lokale akrobatisk krævende dansestil, som bl.a. omfattede po-
sitioner, hvor de dansende lynhurtigt kastede sig rundt på jorden i takt til musikken og landende på nak-
ken. 

Bemærk anførselstegnene som indrammer begreberne rap, rapping og breakdancing, 
hvorved det indikeres, at disse begreber har været (betragtet som) nye og ubekendte for 
Informations læsere og måske for Villemoes, hvilket også understreges af artiklens be-
grebsafklaringer (jf. citatet).  

Jeg har tidligere citeret den meget detaljerede beskrivelse af Grandmaster Flashs evner 
som ”discjockey”, som også findes i artiklen (se s.88), og Villemoes karakteriserer fem 
måneder senere, i sin anmeldelse af Herbie Hancocks koncert i Saga, samme artist som 
en af ”de fra New York udsprungne nye scratch-discjockyer” (19.01.1984). Her under-
steges igen ’rap-musikkens’ nyhed, og ordet scratch-discjockyer kan ses som Villemo-
es’ indspil i den terminologiske diversitet (og diffusitet), vi har set et par eksempler på i 
det foregående. 

Villemoes’ artikel om ”sort pop” (31.08.1983) er trods sit usædvanlige omfang og me-
get grundige beskrivelser af rapmusikkens virkemidler, historie, sociale kontekst etc. 
uden eksplicitte kilder. Artiklen refererer til en række pladeudgivelser med opgivelse af 
diskografiske data og citerer som nævnt teksten til The Message, men her er ingen cita-
ter fra forudgående interviews eller tidligere skriverier om emnet. Villemoes erindrer 
dog (i den e-mail-korrespondance, som indgår i denne undersøgelse), at personlig inte-
resse kombineret med kontakter i ind- og udland samt amerikanske og britiske blade (fx 
Black Echoes og Black Music) dannede baggrund for artiklen.  

Påfaldende er på den baggrund, at Villemoes ikke anvender begrebet hiphop i forbindel-
se med ’rapmusikken’ (i modsætning til fx Bræstrup men i lighed med Brasso). Og det 
er i en vis forstand symptomatisk for den danske kritik, hvor termer som breakdance, 
rap og scratch langt hurtigere adopteres end det begreb, som siden er blevet disse begre-
bers samlebetegnelse.  

Begrebet hiphop optræder frem til Grandmaster Flash and the Furious Fives koncert i 
Alexandra april 1984 hovedsagligt i artikler baseret på interviews med amerikanske 
hiphoppere (som hos Bræstrup) og hiphopartister som (fx Grandmixer D.ST.; Graden-
witz 2, 1984). Og skønt begrebet annekteres af de danske kritikere, sker det i første om-
gang i en ganske uafklaret form – som fx ”hip hop stilen” (fx Gradenwitz 5, 1984a) og 
som dans på linje med breakdance og electric boogie: 

Rap er den sorte amerikanske popmusiks parallel til den jamaicanske toaster-reggae’s kommenterende 
talepoesi. Akkompagneret af brudstykker af grammofonplader som startes og stoppes af diskjockeyen 
på to samtidigt kørende grammofoner, heppes og rimes der om alt mellem himmel og jord i en rytmisk 
taktfast jive talk, ofte uden egentlig melodi, et gadens rablende frisprog udveksles mellem de optræden-



 115 

de og tilhørerne, som foruden at danse hip hop, break og electric boogie ofte overtog mikrofonen fra 
diskjockey’en og gav deres besyv med. (Villemoes, 07-08.04.1984) [kursiver i original] 

At hiphop stadig på dette tidspunkt har været et relativ nyt begreb for Villemoes eller i 
det mindste hans læsere indikeres ved kursiveringen i teksten (som ved brugen af anfør-
selstegn tidligere) – her i modsætning til ”break og electric boogie”.  

Mere fortrolig eller mere indforstået i sin brug fremstår til gengæld journalist Svend 
Thaning, som i magasinet Levende Billeder (15.04.1984) beretter om det i februar af-
holdte Danmarksmesterskab i breakdance i Alexandra. Her optræder hiphop (samt ”hip-
hop-kulturen og ”hiphoppere”) gennem hele artiklen som samlebetegnelse for en række 
af de begreber, som jeg har set på i det foregående (jf. dette afsnits overskrift, som er 
hentet hos Thaning) samtidig med, at det senere i artiklen understreges, at her er tale om 
en ny kreativ ungdomskultur i stadig forandring: 

Det hele foregår så hurtigt, at danse- og musikformer ændrer sig ustandseligt. Hiphoppen har allerede 
fået sin punk-stil igennem den hurtige fierce musik og dans. Og funkens bebop – rap-musikken – for-
andrer sig også. Alt sammen samlet under navnet HIP HOP. 

Det kan selvsagt bemærkes, at Thanings brug af majuskler fremhæver hiphop som noget 
nyt i lighed med fx Villemoes’ brug af kursiver og anførselstegn, men samtidig optræ-
der begrebet flere gange umarkeret og uden begrebsafklaringer på tidligere steder i ar-
tiklen, hvilket som sagt giver et mere indforstået indtryk. 

Thaning beretter fra et Danmarksmesterskab i breakdance, og vinderen af dette mester-
skab – den attenårige Per Pedersen – optræder eksplicit som kilde i artiklen, hvilket 
formentlig har været en væsentlig begrundelse for, at Thanning fremstår så relativ vi-
dende: Artiklen fremstiller ud over dansestævnet og ’breakdance-dillens’ status her-
hjemme også hiphopkulturens aktuelle status og historie i 1970’ernes New York. Vi ser 
for så vidt endnu engang intertekstualitetens betydning i den henseende, og eksemplet er 
særlig interessant, idet Per Pedersen ud over at være blandt de tidligste ’hiphoppere’ 
herhjemme samtidig var hjemvendt udvekslingsstudent fra et ophold i USA året før, 
hvor hans interesse for hiphop var vakt. Thaning formidler således med Per Pedersen 
som kilde en førstehåndsberetning fra det gryende hiphopmiljø i Danmark, samtidig 
med at den amerikanske scene beskrives set fra samme miljø, men af én som har været 
’over there’, hvilket giver også denne del af artiklen et element af (formidlet) første-
håndsbeskrivelse. Her er, som vi så det hos Bræstrup, tale om flere intertekstuelle lag, 
og hvad angår beskrivelsen af amerikansk (og dansk) hiphop set fra det danske miljø, så 
er her i en vis forstand tale om den model, som institutionaliseres med insidernes entre i 
kritikken få år senere.106 

                                                
106 Per Pedersen vedbliver at færdes i det københavnske hiphopmiljø og debuterer siden som medlem af 
Rockers By Choice. Hans lillebror Lars Pedersen (Chief 1), som færdes i samme miljø og som også med-
virker i Rockers, kommer gennem 1990’erne til at indtage en vedvarende rolle som ’medie-ekspert’ på 
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Jeg har tidligere (i afhandlingens feltanalyse) søgt at skelne mellem en mere eller min-
dre informeret tilgang i den tidlige kritik af hiphop i Danmark, og som det fremgår af 
redegørelsen i det foregående, kan den demonstration af viden, som i sammenhæng med 
rockkritikkens normer positionerer nogle kritikere som seriøse, i vid udstrækning jævn-
føres artikulationen af mere eller mindre eksplicitte former for intertekstualitet. De kri-
tikere, som fremstår informerede, er det i de fleste tilfælde ret bogstaveligt. 

Samtidig introduceres hiphop, rap, scratch osv. selvsagt også af skribenter, som anlæg-
ger en mere sensationsjournalistisk og tilsyneladende mindre informeret vinkel. Og også 
denne gruppe fremstiller de nye fænomener i praktiske og pædagogiske forklaringer 
(som netop indikerer, at her er tale om noget nyt) uden dog at implicere historiske og 
sociale kontekstualiseringer af det omfang, vi har set hos fx Villemoes eller Bennet-
zen.107 Her et eksempel fra Politikens jazzanmelder Boris Rabinowitsch, som beskriver 
det nye fænomen ”scratching”: 

I SIDSTE uge præsenterede radiomagasinet Jazznyt os for en ny diskoteksdille ved navn ’scratching’. 
Det blev en overmåde grundig indføring i et overmåde uinteressant emne, idet den beslaglagde næsten 
en halv time af Jazznyts tilmålte tid. Vi blev således belært om, at denne ’scratching’ ikke blev udført 
ved at lade pick-up’en skratte hen over pladen, men ved at holde fast i pick-up’en og skubbe til plade-
tallerkenen. Så nu ved kundskabstørstende lyttere det, hvis de ønsker at øve sig derhjemme. (Rabino-
witsch 19.01.1984) 

Den intertekstuelle kilde til denne beskrivelse af scratching er som det fremgår Dan-
marks Radios program Jazznyt, hvor Grandmixer D.ST. og den nye diskoteksdille hav-
de været på tapetet. Og Rabinowitsch gør tydeligt opmærksom på, at han ud over den 
halve times information fra Jazznyt ikke aner eller ønsker at ane noget om det nye fæ-
nomen. 

Et andet eksempel på den relativt mindre informerede tilgang er som anført Marcus 
Mandal og Anders Rou Jensens anmeldelse af Grandmaster Flash and The Furius Five 
(05.04.1984), som ud over en kort bemærkning om, at gruppen trækker ”nogle værdi-
fulde, henslumrende traditioner i sort, amerikansk musik ind i 1984”, ikke rækker væ-
sentligt ud over en beskrivelse af koncerten (jf. citaterne s.87). Ligesom man får det 
indtryk, at forfatternes viden om ”den nye musik-dille” heller ikke strækker sig meget 
                                                                                                                                          

den danske scene, og Per Pedersen kåres (måske ikke mindst som følge af dette forhold) som en af dansk 
hiphops grundlæggere – med historier om, hvordan han ’bragte kulturen med sig hjem’ fra USA; her Lars 
Pedersen citeret i Hygum (1996: 57): ”Da min bror kom hjem, havde han lært at breake i USA og kunne 
nogle bevægelser, ingen herhjemme havde set før. Han blev med det samme kongen af break herhjemme 
og var den vildeste hele den sommer i 1983, hvor ingen i Danmark havde opdaget break.” 
107 Man kan i den forbindelse anføre, at Ekstra Bladet, BT og Vi Unge hovedsagelig koncentrerer sig om 
spektakulære elementer som breakdance og electric boogie med hyppige beskrivelser af den spirende 
fankultur, dansegrupper, -film og rivaliserende Danmarksmesterskaber i break i løbet af 1984; mens ud-
givelser, rap og dj’ing fylder mere i MM og morgenaviserne. 
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længere. Her et eksempel fra anmeldelsens begyndelse: ”Rap-rap-rap-rap. Publikum 
råber taktfast betegnelsen på den nye musik-dille fra Anders And og Onkel Joakims 
hjemland, rap-music.” 

Det interessante ved denne passage er ikke så meget, at Mandal og Rou Jensen faktisk 
ikke giver nogen yderligere forklaring på begrebet rap (eller ”rap-music”), men at de to 
skribenter med den lidt kokette angivelse af musikkens amerikanske udgangspunkt 
(”Anders And og Onkel Joakims hjemland” – måske inspireret af koncertens lysshow, 
hvor Fedtmule ifølge samme anmeldelse indgik) kommer til at spille på sammenfaldet 
mellem betegnelsen for den nye musik-dille og det danske ord for den lyd, ænder siger. 
Herved får beskrivelsen af publikum, som råbte ”rap-rap-rap-rap”, et lidt komisk an-
strøg, og den ”nye musik-dille” fremstilles ikke alene som ny men også som noget lidt 
kuriøst, hvilket modvirker det indtryk, at skribenterne skulle have et selvfølgeligt for-
hold til fænomenet (dvs., at deres brug af begrebet rap skulle være indforstået).  

Her er tale om en tentativ læsning108, som imidlertid peger på en mere udbredt tendens i 
kritikkens introduktion af ’nye’ begreber – idet manglende information tilsyneladende 
får Mandal og Rou Jensen til at spille på en kendt betydning af ordet rap (nemlig som 
betegnelse for lyden af ænder) i stedet for at forsøge en mere eller mindre elaboreret 
udlægning af ordets betydning i en amerikansk sammenhæng. Dette lader sig selvfølge-
lig kun gøre fordi rap (i modsætning til fx breakdance og scratch) introduceres som ho-
monym for et allerede etableret begreb – idet den homonyme reference i en vis forstand 
erstatter den intertekstuelle reference, som præger fremstillingen hos de (helt bogstave-
ligt) mere informerede kritikere. 

Og man ser andre eksempler på samme manøvre i andre og senere kritikeres brug af 
samme begreb – fx i følgende overskrifter fra Vi Unge: ”Det er raplende godt” (Anon. 5, 
1984), ”Dansk rap over fingrene” (Anon. 7, 1988) og ”Rap efterårs mode” (Anon. 8, 
1988). Den tidsmæssige spredning på disse eksempler illustrerer på den ene side, at in-
troduktionen af begreber i forbindelse med hiphop fortsætter ud over de første år, sam-
tidig med at kritikernes ordspil selvsagt kan læses som et humoristisk greb i journali-
stens forsøg på at give teksten liv – idet det dog må understreges, at alle overskrifterne 
dækker over artikler, som relaterer til hiphop. 

At introduktionen fortsætter efter 1984 fremgår endvidere af, at basale forklaringer i stil 
med de allerede anførte, vedbliver med at optræde – i særdeleshed hos kritikere, som 
ikke tidligere har dækket emnet. Her fx Jyllands-Postens Jacob Lambertsen, som 14. 
oktober 1988 beskriver, hvordan ”sangene” leveres af repræsentanter for tidens ”rap-
bølge”:  

                                                
108 Jeg har ikke efterspurgt anmeldelsens kilder hos forfatterne, hvilket selvsagt behæfter min læsning af 
deres mere eller mindre informerede position med en endnu højere grad af usikkerhed, end tilfældet er i 
øvrigt. 
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Groft sagt stiller en mand sig op med en kraftigt forstærket grammofon og skaber en hidsig rytme ved 
med de bare næver at bevæge den plade, der sidder på tallerknen. Ved siden af stiller en eller flere af 
hans kammerater sig op og snakker, råber og bralrer løs med flabetheder, sjofelheder, politiske slagord 
og ofte almindeligt blær. 

Her er tale om en beskrivelse, som ikke lader tidligere kritikeres noget efter i sin grun-
dighed og det indtryk at forfatteren ikke har haft store forventninger til sine læseres vi-
den, ligesom rap måske har været et nyt fænomen for ham selv. Der går, som det erin-
dres yderligere fem år, før Jyllands-Posten med Pedersen får en skribent, som for alvor 
markerer en mere informeret position.109 

6.26.26.26.2 ”Et mega”Et mega”Et mega”Et mega----interview og et blålyn senere”:interview og et blålyn senere”:interview og et blålyn senere”:interview og et blålyn senere”: Intertekstuelle relati Intertekstuelle relati Intertekstuelle relati Intertekstuelle relatioooonnnnerererer    

Det fremgår af det foregående, at introduktionen af hiphop samt en række relaterede 
begreber i den tidlige kritik implicerer forskellige former for intertekstualitet, og det er 
indikeret, at kritikkens introduktion af ’nye’ begreber ikke begrænser sig til de første år. 
Her er tværtimod tale om en vedvarende proces, i hvilken en stadig strøm af begreber 
fremstilles som nye af og for forskellige kritikere, og jeg fokuserer i det følgende – som 
alternativ til en videre kronologisk redegørelse – på forskellige former for intertekstuali-
tet i kritikken, idet herved etableres en synkron optik på den samlede introduktionspro-
ces gennem undersøgelsens periode. 

Ved former forstås den måde, intertekstualiteten fremtræder i en given sammenhæng, 
og denne fremtræden kan som tidligere anført være mere eller mindre eksplicit, idet det 
må understreges, at her er tale om et kontinuum, samtidig med at intertekstualiteten som 
ligeledes anført fordrer en vis eksplicitet for overhovedet at lade sig påvise inden for 
rammerne af denne undersøgelse (jf. diskussionen af forholdet mellem interdiskursivitet 
og intertekstualitet i gennemgangen af Faircloughs teori, s.73).  

Af min diskussion af kritikerens mere eller mindre informerede fremtræden ovenfor 
fremgår, at intertekstualitet etablerer et forhold mellem kilde, skribent og læser, som 
beror på en formidling af viden (begreber, antagelser osv.), men som samtidig angår den 
status, der tilkendes tekstens aktører. Jeg taler som betegnelse for dette forhold om in-
tertekstuelle relationer, i et forsøg på at knytte intertekstualiteten til de magtforhold, 
som pointeres i Bourdieus beskrivelse af kulturelle felter. 

                                                
109 Og paradoksalt nok betoner Pedersen selv den helt bogstavelige information, som kilde til sin viden – 
hans begrundelse for i 1998 at kunne skrive den danske hiphops historie for Blender (jf. redegørelsen 
s.94) er, at han ”har interviewet stort set alle danske hiphoppere siden genren startede” (personligt inter-
view 04.12.2003). 
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6.2.16.2.16.2.16.2.1 CCCCitater og parafraseitater og parafraseitater og parafraseitater og parafrase::::    EEEEksplicit ksplicit ksplicit ksplicit intertekstualitetintertekstualitetintertekstualitetintertekstualitet    

Som den mest eksplicitte form for intertekstualitet kan fremhæves de citater, som typisk 
optræder i interviews. Og vi har set flere eksempler på den rolle, som gengivelsen af 
udtalelser fra artister eller fans spiller for introduktionen af ’nye’ begreber (fx Graden-
witz 2 og 5, 1984a og Thaning 15.04.1984). Her er, for så vidt citaterne er markerede, 
tale om en ganske åbenbar, men ikke desto mindre betydende intertekstuel relation, idet 
de givne udsagn (’nye’ begreber osv.) autoriseres med reference til den givne artist eller 
fan og den autoritet, vedkommende måtte have i læsernes (og rivaliserende kritikeres) 
øjne. 

Samtidig er den direkte forbindelse mellem kilde og læser, som illuderes i og med bru-
gen af markerede citater, selvsagt kun tilsyneladende, idet informanters udsagn altid 
formidles – om denne formidling så ’blot’ sker i journalistens valg af citater. Og man 
ser i overensstemmelse med dette forhold en udbredt tendens i kritikken til, at citater 
ikke markeres med anførselstegn eller lignende, men blot ved fx afsnitsskift, hvilket 
selvsagt medfører at grænsen mellem citat og parafrase under tiden fremstår uklar.  

Et umarkeret citat eller en parafrase over en informants udlægning af et givet fænomen 
signalerer mindre direkte end et markeret citat den intertekstuelle relation mellem skri-
bentens fremstilling og informanten, hvorfor det i vid udstrækning bliver førstnævntes 
autoritet, som underbygger den givne udlægning (på linje med den resterende tekst). 
Samtidig kan man imidlertid anføre, at den udstrakte brug af parafrase og umarkerede 
citater i kritikken indikerer, at uklarheder i forholdet mellem skribent og kilde ikke nød-
vendigvis opfattes som et problem af hverken læsere eller skribenter, men måske 
tværtimod for sidstnævntes vedkommende som en fordel, idet den autoritet, læserne 
forbinder med informanten, i en vis forstand overføres til skribenten, som i og med pa-
rafrasen og de umarkerede citater fremstår vidende.  

Herved adskiller kritikkens diskursive praksis sig fra fx en traditionel akademisk dis-
kurs, hvor klare referencer er en fordring. Og vi ser i modsætning hertil et eksempel på, 
hvordan kritikkens diskursive praksis etablerer en klar sammenhæng mellem sociale 
forbindelser (kilder), viden og status (det at fremstå vidende) – en forbindelse, som legi-
timerer den baggrund i hiphopmiljøet, som insiderne hævder. 

Som pendant til kritikkens brug af citater og parafrase skal nævnes oversættelser af hele 
artikler fra amerikanske og engelske medier, som også ses i perioden (fx De Curtis 3, 
1987; Bradley 5, 1988; King 6/7, 1988). Her er tale om et ret begrænset fænomen, som i 
lighed med ansættelsen af insidere i kritikken kan forstås som et redaktionelt forsøg på 
at ’gå til kilden’ i dækningen af den ny musik. Som udtryk for intertekstualitet rejser 
disse artikler imidlertid de samme problematikker som citater generelt, om end den in-
tertekstuelle relation her findes i forholdet mellem det samlede medie og kilden til den 
importerede tekst, nærmere end mellem én skribent og et antal informanter. 
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6.2.26.2.26.2.26.2.2 Rejsereportager ogRejsereportager ogRejsereportager ogRejsereportager og    uuuudstationerede reporteredstationerede reporteredstationerede reporteredstationerede reportere: L: L: L: Lokalitetsbestemt og okalitetsbestemt og okalitetsbestemt og okalitetsbestemt og     

institutionaliseinstitutionaliseinstitutionaliseinstitutionaliseret interet interet interet interrrrtekstualitettekstualitettekstualitettekstualitet    

Ved siden af citater og parafrase indikeres intertekstuelle relationer af kritikkens geo-
grafiske lokaliteter, idet skribenten opsøger og færdes i miljøet omkring den musik, som 
søges dækket. 

Vi har allerede set et eksempel på denne manøvre i Bræstrups beretning (07.04.1983) i 
BT. Bræstrup krediteres her (i en fremhævet rubrik) som ”journalist i New York”, og 
denne betoning af hendes viden qua tilstedeværelsen i byen understreges også i og med 
den parafrase, som præger artiklen, idet den viden, som kommer til udtryk i beskrivel-
sen af den nye musik (og som formentlig beror på en række interviews med de unge, 
som optræder i artiklen) fremstår som selvoplevet (jf. diskussionen i det foregående). 

Senere i perioden (i ’anden bølges’ kritik) foretager List og Bisgaard en række rejser til 
samme by (List 8, 1987; 11, 1988 og 12, 1988/1989; Bisgaard 10, 1990; 9, 1992; 12, 
1992 og 10, 1994). Og her pointeres de to kritikeres berøring med det lokale hiphopmil-
jø mere direkte, end det var tilfældet hos Bræstrup: Artiklerne fortæller om besøg på 
Def Jam og andre pladeselskaber, studiebesøg, et vælgermøde med Jesse Jackson, pla-
debutikker, danske hiphoppere bosat over there, det årlige New Music Seminar osv. Og 
historierne skrives i første person, som musikreporterens (pilgrims)færd til hiphopkultu-
rens Mekka – hvor det hele begyndte, hvor de store kommer fra, og hvor det sker – sam-
tidig med, at skribenterne fremstår ligeværdige med de amerikanske stjerner, og som 
værende helt på bølgelængde med de udviklinger af hiphopmusikken og -kulturen, som 
udgår herfra. Her to eksempler: 

Der noget mere B-Boy over Bill nr. 2 [Bill Stephney – producer for bl.a. Public Enemy], der med ka-
sketten skubbet om i nakken og fødderne på bordet er endnu en menneskelig dementi af enhver fordom 
om millionforetagendet Def Jam. Vi diskuterer snart »the greatest raps of all time« – Stephney’s defini-
tive bud er LL Cool J’s Rock The Bells. Cool J er »hard as hell« og LP’erne Radio og den helt nye 
Bigger And Deffer (indspillet sammen med DJ-teamet L.A. Posse) er simpelthen mesterlige […] 
Stephney roder rundt i sit skab, imens han beklager, at han ikke har så mange plader til mig. New York 
venter udenfor , 35 grader varm, støjende, stinkende, brølende af trodsigt liv. Stephney er lidt ærgerlig 
over, at jeg allerede skal gå, og kunne sikkert også snakke videre om hip hop i timevis. (List 8, 1987) 

Jay B hænger ud i Firehouse Studios med Lord Digga og Masta Ace. Bemærk den nyåbnede Heineken 
og det friske blik i øjnene. [Og] Et mega-interview og et blålyn senere. Jay B køler en sidste gang inden 
han smider fem svin rundt i lokalet og er out like shout. [Billedtekster til interview med nævnte rappere 
– se billede 1 og 2 nedenfor] (10, 1994) 

List og Bisgaard illustrerer i disse reportager i lighed med Bræstrup, at rejser og udstati-
onerede reportere udgør effektive kilder til detaljerede fortællinger om musikalske og 
kulturelle udviklinger, hvilket formentlig er grunden til, at her er tale om et tilbageven-
dende fænomen i kritikken. Rejsereportagerne rummer for de flestes vedkommende 
eksplicit intertekstuelle passager (citater og parafrase), men disse rammes ind af det, jeg 
har kaldt lokalitetsbestemt intertekstualitet, dvs. miljøbeskrivelser og musikkulturelle 
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udlægninger, som fremstår som skribentens egne qua vedkommendes tilstedeværelse på 
den givne lokalitet.  

For så vidt implicerer den lokalitetsbestemte intertekstualitet samme forestilling om 
førstehåndskendskab, som legitimerer insiderne – samtidig med at sidstnævnte selvsagt 
ikke er på (gennem)rejse i det danske miljø, som i øvrigt heller ikke fremstilles med 
samme betoning af den geografiske lokalitet som fx rejsereportagerne til New York.  

Når insidernes beretninger fra den hjemlige hiphopkultur alligevel kan betragtes som 
intertekstuelle, er det derfor heller ikke så meget som udtryk for lokalitetsbestemt inter-
tekstualitet, men nærmere som hvad jeg et par gange har kaldt institutionaliseret inter-
tekstualitet, idet insiderne (i det mindste i massemedierne) tilknyttes som ikke alene 
miljøets repræsentanter i kritikken men også kritikkens udstationerede i miljøet. Her er 
således ikke nødvendigvis tale om intertekstualitet i insidernes tekster (selv om dette 
forekommer, fx når artister og fans citeres eller skribenten tager på rejse), men derimod 
om intertekstualitet på et redaktionelt niveau, hvor fremstillingen af insiderne som mil-
jøets repræsentanter fremkalder det indtryk, at det givne medie gengiver miljøets egen 
beretning om hiphoppen. 

Set i det lys rummer List og Bisgaards rejsereportager en ekstra kompleksitet, idet beg-
ge forfattere kan betragtes som insidere, hvorfor artiklerne i en vis forstand indikerer en 
både lokalitetsbestemt og institutionaliseret (samt i visse passager eksplicit) inter-
tekstualitet. Forholdet mellem disse former udviskes imidlertid til en vis grad, idet både 
List og Bisgaard fremstiller en vis affinitet med de lokale amerikanske repræsentanter 
for hiphopkulturen (absolut størst i Bisgaards tilfælde). Herved signaleres at hiphopmil-
jøet er internationalt, og at relationer til det danske miljø indebærer forbindelser til og 
for så vidt viden om amerikanske miljøer også, hvorved der sker en styrkelse af den 
status, som knytter sig til insiderrollen i den danske kritik. 



 122

Billede 1 og 2: Billedmateriale til Bisgaards interview med Masta Ace og Lord Digga (10, 1994)Billede 1 og 2: Billedmateriale til Bisgaards interview med Masta Ace og Lord Digga (10, 1994)Billede 1 og 2: Billedmateriale til Bisgaards interview med Masta Ace og Lord Digga (10, 1994)Billede 1 og 2: Billedmateriale til Bisgaards interview med Masta Ace og Lord Digga (10, 1994)    

 

 

6.2.36.2.36.2.36.2.3 Indikationer på iIndikationer på iIndikationer på iIndikationer på implicit intertekstuamplicit intertekstuamplicit intertekstuamplicit intertekstualitetlitetlitetlitet    

Ved siden af interviews og rejsereportager består kritikken af tekster (anmeldelser, 
klummer og artikler), hvor intertekstuelle relationer i mange tilfælde ikke lader sig påvi-
se som citater, parafrase eller med reference til kritikkens lokalitet eller givne kritikeres 
position. Hermed ikke sagt, at intertekstuelle relationer ikke findes, men vi nærmer os 
den indforståede og mere eller mindre løsrevne fremstilling af bestemte ord, vendinger 
og antagelser, som kun vanskeligt lader sig påvise tekstanalytisk, idet det bliver nød-
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vendigt at påvise tekstens interdiskursive karakter som indikator for intertekstuelle rela-
tioner, nærmere end omvendt (jf. diskussionen af Faircloughs teori, s.73). 

Man kan for mig at se forvente, at de fleste kritikere har holdt sig informeret om musi-
kalske og kulturelle udviklinger i andre medier – en antagelse, som bekræftes af de in-
terviews, som er foretaget som led i denne undersøgelse110, samtidig med at undersøgel-
sens materiale rummer et mindre antal eksplicitte referencer til radio-udsendelser111, 
film og tv112, udenlandske magasiner113 foruden kolleger i den danske kritik.114  

Også pressemeddelelser har givetvis spillet en stor rolle, idet de fleste kritikere dog af-
sværger disse som kilde til andet end biografisk og diskografisk information.115 

Endvidere udgør raptekster en oplagt kilde: Raptekster citeres undertiden, samtidig med 
at man ser karakteristiske ord og vendinger annekteret af bestemte kritikere i kølvandet 
på en udgivelse. Det gælder fx Snoop Doggy Doggs udtale af bitch (”bi-atch”) som efter 
udgivelsen af albummet Doggystyle optræder hos bl.a. Bisgaard (2, 1994). 

Herudover kan selvsagt peges på flere kilder, som kun i meget sjældne tilfælde indike-
res i kritikken (reklamer, mode, personlige netværk osv.). Og jeg anfører derfor som 
sidste punkt i denne gennemgang en gruppe meget tydelige, men mindre kildespecifikke 
indikationer på intertekstuelle relationer, nemlig brugen af engelske ord (fx scratch og 
breakdance) og anglicismer (som hjemmedrenge (homeboys), smød (smooth), pose 
(posse), kork (props), 1 kærlighed (one love), bring det på (bring it on) osv.116). Hvor 
førstnævnte ganske direkte refererer til en engelsksproget sammenhæng betegner sidst-
nævnte i flere tilfælde en ganske selvstændig applikation af de engelske eller rettere 
amerikanske begreber, som understreger netop intertekstualiteten. Da her endvidere er 
tale om en diskursiv praksis, som dominerer blandt kritikkens insidere, indikeres for 

                                                
110 De fleste af de interviewede kritikere anfører andre medier som kilde til information og inspiration, 
men relativt få betoner specifikke medier som afgørende for deres eget virke. En undtagelse er fx Bis-
gaard, som refererer til The Source og Beastie Boys Grand Royal (personligt interview 12.01.2004). 
111 Vi har allerede set Rabinowitschs reference til Jazznyt (19.01.1984). Senere eksempler er Rasmussen 
(4, 1997) og Køster-Rasmussen (21.02.2003), som begge refererer til Danmarks Radios P3.  
112 Fx MTV (Carlsen 04.12.1993, Hygum 20.09.1994, Albrechtsen 02.01.1999).  
113 Fx Melody Maker, GB (Rou Jensen 13.11.1987); New Musical Express, GB (Laursen 13.11.1987, 
Pedersen 63, 1989); Rap Pages, US (Poulsen 50, 1994; 53, 1995; 60, 1996); Rolling Stone, US (Hygum 
21.03.1999); The Source, US (Bisgaard 4, 1993; 5, 6 og 7 1994; Poulsen 50, 1994; 60, 1996); Vibe, US 
(Carlsen 01.01.1994, Lynggaard 14.06.2004). 
114 Fx Bisgaard (5, 1995 – til Poulsen og Rasmussen) eller List (12, 1987). 
115 Jeg har ikke indhentet pressemateriale i forbindelse med denne undersøgelse – hvilket for langt stør-
stedelen af perioden ville være umuligt. Men en tidligere undersøgelse af danske popanmeldelser (Krogh-
Christensen 2002) indikerer, at kritikerne lader sig inspirere af pressemeddelelser langt ud over biografi-
ske og diskografiske data. 
116 Eksemplerne er, som det fremgår af analysens citater i øvrigt, talrige, hvorfor jeg i denne sammen-
hæng nøjes med at henvise til disse. 
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mig at se ikke alene en relation til amerikansk hiphopkultur, men i lige så høj grad en 
relation til den danske kultur, eller for at være mere præcis: en relation til amerikansk 
hiphop set med danske briller. Insidernes brug af anglicismer antyder for så vidt samme 
integrerede forhold mellem den institutionaliserede og lokaliserede intertekstualitet, 
som vi så eksemplificeret i Bisgaard og Lists rejsereportager. 

6.36.36.36.3 OpsOpsOpsOpsamlingamlingamlingamling    

Med beskrivelsen af ny musik i en sammenhæng som dansk populærmusikkritik følger 
’nye’ begreber. Det gælder i hvert fald i tilfældet hiphop, og jeg har i det foregående 
redegjort for, hvordan dette samt en række relaterede begreber introduceres i perioden 
1983-84. 

Her er tale om en proces, hvor forskellige kritikere fremstår mere eller mindre vidende i 
deres beherskelse af de ’nye’ begreber, samtidig med at den viden, som herved signale-
res, i vid udstrækning kan jævnføres forskellige former for intertekstualitet – idet for-
skellige kritikere mere eller mindre eksplicit gengiver forskellige kilder uden for kritik-
ken og i andre dele af kritikken. Den gruppe af kritikere, som positionerer sig højt i den 
tidlige kritik, er således ikke alene vidende, men i ret bogstavelig forstand informerede 

(samtidig med at de behersker en række af rockkritikkens normer i øvrigt).  

Den intertekstuelle introduktion af ’nye’ begreber peger på det lokale og i en vis for-
stand perifere ved den danske kritik, som i og med denne proces sættes i forhold til en 
international og hovedsagelig amerikansk sammenhæng, idet aktive forbindelser til 
denne sammenhæng bliver en kilde til status i det danske felt. Dette forhold gælder i 
den tidlige kritik, men begrænser sig ikke til denne periode, idet musikalske og musik-
kulturelle forandringer vedbliver med at optræde. Og med etableringen af den danske 
hiphopkultur etableres selvsagt en lokal kilde til begreber og information om musikal-
ske og musikkulturelle udviklinger – i en vis forstand som en mediering af forholdet til 
udlandet (USA).  

Den institutionelle artikulation af det danske hiphopmiljø i kritikken sker, som tidligere 
anført ved en redaktionel tilknytning af insidere til forskellige medier, og man kan i en 
sammentænkning af feltanalysen og dette kapitel anføre, at den relation mellem insidere 
og outsidere, som konstituerer hiphopkritikkens felt, (bl.a.) ytrer sig som forskellen mel-
lem institutionaliseret intertekstualitet og andre intertekstuelle relationer i sammenhæng 
med feltets generelle præmiering af viden (information) om hiphopkulturen. Hermed 
illustreres ligeledes, hvordan den interetekstuelle (og i særdeleshed institutionaliseret 
intertekstuelle) introduktion af en diskurs om hiphop, som anført i indledningen til dette 
kapitel, optræder som en væsentlig side af etableringen af hiphopkritikkens felt overho-
vedet. Det antydes endvidere af kapitlets redegørelse, at hiphopkritikkens diskurs kon-
stitueres interdiskursivt (qua intertekstualiteten) – en konstituering, som i overensstem-
melse med feltets udvikling må anses for relativt sporadisk de første år (som følge af 
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den tidlige kritiks ret begrænsede intertekstuelle relationer til det danske og amerikan-
ske hiphopmiljø), men som siden tager til i omfang i og med insidernes entre og den 
dermed følgende institutionaliserede intertekstualitet. Jeg vender tilbage til disse pro-
blematikker i forbindelse med kritikkens naturalisering nedenfor. 
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7.7.7.7. ”R”R”R”Real eal eal eal rarararap”:p”:p”:p”: Forhandlinger i hiphopkritikkens diskurs Forhandlinger i hiphopkritikkens diskurs Forhandlinger i hiphopkritikkens diskurs Forhandlinger i hiphopkritikkens diskurs    

Med introduktionen af en diskurs om hiphop i kritikken følger et vokabular og en række 
forståelser af denne ’nye’ genre, som i større eller mindre grad afviger fra receptionen af 
tidligere genrer. Men hermed ikke sagt at hiphop kritikkens aktører nødvendigvis er 
enige om, hvad hiphop er, eller hvordan den stadige strøm af udgivelser, som rubriceres 
som hiphop, skal bedømmes. For så vidt følger med kritikkens introduktionsproces en 
stadig forhandling, som skal beskrives og diskuteres her. 

At kritikkens diskursive praksis kan beskrives som en forhandling følger af den felt- og 
diskursanalytiske optik, som er introduceret tidligere, idet forhandlingen betegner den 
konflikt, som gennemsyrer opfattelsen af social praksis og af den sociale verden i begge 
sammenhænge. Og man kan i en mere præcis sammentænkning af de to teorikomplek-
ser opsummere begrebets betydning som forskellige sociale aktørers mere eller mindre 
eksplicitte strid om fastsættelsen af den diskurs, som repræsenterer doksa i et givet felt.  

Overført til afhandlingens undersøgelse betyder dette, at forhandlingen angår forskellige 
kritikeres forsøg på at fastsætte kritikkens diskurs om hiphop med tanke for egne positi-
oner i kritikken og i videre forstand hiphopkritikkens position i populærmusikkritikken 
overordnet – idet hiphop på den ene side betragtes som konstituerende interesse for hip-
hopkritikkens felt, og på den anden side, som nodalpunkt og/eller flydende betegner i 
hiphopkritikkens diskurs.  

Her er i sjældne tilfælde tale om åben strid – som når én kritiker klager over andre.117 
Men oftest viser uenigheder i kritikken sig implicit – som forskelle i forskellige kritike-
res skriverier og bud på den gode, dårlige eller mere eller mindre rigtige hiphop. Og 
forhandlingen sker således ved henholdsvis specifikation af, hvad hiphop er og ikke er – 
og i forlængelse heraf: hvordan, hvorfor, hvornår, for hvem hiphop er etc. Endvidere 
sker i og med specifikationen en afgrænsning af hiphop i forhold til andre genrer, som i 
vid udstrækning reduceres til det bagtæppe, på hvilket hiphop træder frem.118  

Både specifikation og afgrænsning ytrer sig generelt i formuleringer af hiphoppens sær-
egenhed, selvstændighed og levedygtighed (dvs. genrens specificitet og afgrænsning 
synkront og diakront), og begge greb sker nogle gange eksplicit i definitioner og udlæg-
ninger af hiphop, men oftest implicit i den måde begrebet artikuleres og måske især i 
den værdisætning, som sker i og med denne brug. Dvs. i beskrivelsen af og i de eksem-
pler, som fremføres på god og dårlig, rigtig eller forkert hiphop – konkret musikalsk 

                                                
117 Fx List (12, 1987) eller Poulsen (53, 1995). Øvrige eksempler fremgår af kapitlets gennemgang. 
118 Om forhandlingens karakter af specifikation og afgrænsning – jf. gennemgangen s.73. Jeg har tidligere 
anført rockkritikken som den væsentligste baggrund for hiphopkritikken, men om end rock spiller en 
meget netydelig rolle som referencepunkt i kritikken af hiphop, figurerer også andre genrer som fx jazz, 
funk, pop, reggae etc. 
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(med reference til numre og albums) og i historier om artister, deres opførsel, hiphop-
kulturens steder og deres betydning, udlægninger af raptekster osv. 

Mens den introduktionsproces, som er udlagt ovenfor, i vid udstrækning lod sig forklare 
som udtryk for forskellige former for intertekstualitet, betegner kritikkens forhandling 
på et diskursanalytisk plan – qua forhandlingens karakter af specifikation og afgræns-
ning – den helt grundlæggende bestemmelse af betydningen af givne begreber med refe-
rence til andre begreber. Og som anført i afhandlingens teoretiske gennemgang antages 
denne bestemmelse altid at sigte mod en lukning af den givne diskurs, dvs. mod en fast-
læggelse af de mulige betydningstilskrivelser, som truer med at underminere den etable-
rede relation mellem diskursens begreber og for så vidt den etablerede forståelse af di-
skursens nodalpunkter. Diskursens lukning kan i feltanalytiske termer forstås som den 
succesfulde etablering af en given doksa for et givet felt. 

Jeg gennemgår i det følgende kritikkens forhandling af begrebet hiphop på baggrund af 
de i feltanalysen skitserede positioner i kritikken og med afsæt i den diskursanalytiske 
ramme, som er præsenteret tidligere. Gennemgangen dækker hele undersøgelsens peri-
ode men struktureres på tværs af materialets kronologi af fire overordnede tematikker, 
som på baggrund af undersøgelsens arbejde har vist sig særligt fremtrædende. De fire 
tematikker er æstetiske virkemidler, historie, lokaliteter og værdier, og de kan, som det 
vil fremgå, inddeles i en række underordnede tematiseringer.  

At netop disse tematikker har vist sig særligt fremtrædende kan i en vis udstrækning 
forklares med, at de angår den række basale ’hv-spørgsmål’, som kan stilles i specifika-
tionen af begrebet hiphop (jf. opsummeringen af denne ovenfor). Samtidig afspejler de 
fire tematikker forhold, som anføres i akademiske beskrivelser af populærmusikalske 
genrer og af populærmusikkritikkens håndtering af disse – fx Holts tale om centre 

communities, som indikerer en lokalisering af givne genrer, eller Regevs fremhævelse af 
den tidlige rockkritiks specifikation af rockens æstetiske virkemidler, kanon (historie) 
og subversive ideologi (værdier), som vigtige elementer i genrens legitimering. 

Andre tematikker kunne have været på tale, fx køn eller race, som spiller en central rolle 
i mange raptekster og akademiske skriverier om hiphop. Afhandlingens fokusering er 
imidlertid udtryk for en nødvendig prioritering, og om end fx køn og race figurerer i 
kritikkens diskurs, så sker dette ofte som led i fx en forhandling af kritikkens værdier – 
idet race således tematiseres som racisme mens køn tematiseres som sexisme (jf. afs. 
7.4.3 og 7.4.4).119 

En nærmere udredning af afhandlingens og ikke mindst kritikernes forståelse af de 
overoverordnede tematikker samt forskellige tematiseringer af disse vil fremgå løbende. 

                                                
119 Den indirekte og relativt begrænsede tematisering af køn og race kan måske forklares som konsekvens 
af kritikkens uniforme stab af ’hvide mænd’. Her antydes en maskulin doksa i kritikkens felt. 
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7.17.17.17.1 BBBBreakdance, reakdance, reakdance, reakdance, breakbeatsbreakbeatsbreakbeatsbreakbeats og ”alt for meget spade”:  og ”alt for meget spade”:  og ”alt for meget spade”:  og ”alt for meget spade”:     
Æstetiske virkemiÆstetiske virkemiÆstetiske virkemiÆstetiske virkemiddddlerlerlerler    

Som den første tematik gennemgås i det følgende kritikkens forhandling af hiphoppens 
æstetiske virkemidler – dvs. kritikkens måske mest basale svar på, hvad hiphop er, og 
hvordan man gør, hvis man vil lave hiphop eller være ’hiphopper’ – idet her er tale om 
forskellige kritikeres specifikation af hiphoppen som objekt og praksis. 

7.1.17.1.17.1.17.1.1 En kultur med fire elementer: ’StandarddefinitiEn kultur med fire elementer: ’StandarddefinitiEn kultur med fire elementer: ’StandarddefinitiEn kultur med fire elementer: ’Standarddefinitioooonen’nen’nen’nen’    

Og det mest kontante udtryk for denne specificering er måske etableringen af, hvad man 
kan kalde ’standarddefinitionen’ af hiphop som en kultur bestående af fire kulturelle 
udtryksformer, de såkaldte ’fire elementer’: breakdance, rap, dj’ing og graffiti. Med 
den vigtige tilføjelse, at de kulturelle udtryksformer, som tegner hiphopkulturen, forstås 
som forbundne og som udtryk for samme kulturelle kodeks (jf. indledningens omtale af 
samme, s.15). 

Vi har allerede set de fire elementer såvel som deres kulturelle samhørighed fremhævet 
i den tidligste danske kritik af hiphop (jf. kap.6): Fx i Bræstrups beretning fra New 
York, hvor hiphop indgik som kulturel samlebetegnelse, samtidig med at filosofien bag 
”den nye kultur” blev pointeret i udlægningen af deltagernes udøvelse af de fire kultu-
relle udtryksformer – dvs. i en fremhævelse af sammenhængen mellem de fire elemen-
ter og kulturens værdigrundlag. 

Også Villemoes var tidligt ude med en beskrivelse af de fire elementer som udtryk for 
”en musikkultur opstået blandt de fattigste sorte amerikanere” (31.08.1983), men uden 
at prædikatet hiphop dog figurerede. Og dette forhold gjorde sig, som det erindres, gæl-
dende for en stor del af den hjemlige kritik de første år, med Svend Thaning 
(15.04.1984) som eksempel på en undtagelse: Jeg har tidligere citeret Thannings op-
remsning af (bl.a.) rap, scratch, break og graffiti som elementer i en beskrivelse af ”hip-
hop-kulturen” som en ungdomskultur i stadig forandring (se s.115), og vi finder således 
et år efter Bræstrups rejsereportage noget, der nærmer sig et klart udtryk for den senere 
’standarddefinition’ i den hjemlige kritik – med betoning af de fire elementer og deres 
kulturelle samhørighed. 

 

Forekommer anvendelsen af prædikatet hiphop temmelig sporadisk og diffus i hiphop-
kritikkens første år, synes begrebet til gengæld veletableret fra og med ’anden bølge’, fx 
hos Ekstra Bladets anmelder Poul Borum som under overskriften ”Heavy Hip-hop” 
skriver: 

Jeg må indrømme, at de sidste par års dansemode for mig rent musikalsk har været hip som hop! jeg 
kan godt beundre de kraftanstrengelser den giver anledning til, og rapperiet er jo skægt […], men mu-
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sikken forekommer mig lige så ensformig, som rockmusik vist forekommer jazzfans og jazzen tilhæn-
gere af klassisk musik. 
Men nu er der sket noget! De to nye hip-hop-hitgrupper fra New York, de sorte Run DMC og de hvide 
Beastie Boys har forenet rapningen og trommemaskinerne med fræsende heavy metal-guitarer. (Borum, 
28.02.1987) 

Borum har ikke noget personligt engageret forhold til hiphop (han er ikke insider), som 
han selv understreger det i citatet, hvorfor hans ligefremme brug af begrebet indikerer, 
at hiphop nu er udbredt som genrebetegnelse – på linje med rock og jazz (jf. citatet), og 
uden at der er behov for anførselstegn eller begrebsudredninger (selvom de selvfølgelig 
stadig forekommer). 

Det kan også bemærkes, hvordan Borum forstår hiphop som summen af flere kulturelle 
udtryksformer – dans, rap og musik – dvs. i overensstemmelse med ‘standarddefinitio-
nen’. Og denne forståelse af hiphop som én kultur med fire elementer lever videre i kri-
tikken, trods det forhold at hiphopkulturens musikalske sider (rap og dj’ing) dominerer i 
dækningen, al den stund at det i reglen er album-udgivelser og koncerter, musikpressen 
skriver om. Man finder til gengæld referencer til breakdance og graffiti i metaforiske 
beskrivelser af musikken (fx ”myldrende graffiti lyd”, Villemoes 24.05.1991) og mere 
konkret i historier om fankulturen og genrens oprindelse (fx i forbindelse med MC Ei-
nar og Rockers by Choice, som henføres til en baggrund i hhv. graffiti- og breakdan-
cermiljøet120); ligesom i særdeleshed insiderne dyrker alle fire elementer med under-
stregning af deres ligeværd og sammenhæng. 

Et eksempel er fanzinet Lederen, hvis første udgave fra november 1995 indeholder en 
artikel om dj’ens overlevelse, en stribe anmeldelser af ny dansk rap (demobånd) og 
hiphopjams samt en foto-reportage om graffiti i Næstved. Kun breakdance dækkes ikke 
eksplicit men figurerer i referencer til ”B-boys” og som element i forsidetegningens 
fremstilling af hiphopkulturen – jf. billede 3 nedenfor. 

                                                
120 Jf. fx Kofoed (19.06.1988) og Pedersen (54, 1988: 12). 



 130

Billede 3: Billede 3: Billede 3: Billede 3: ForsideForsideForsideForside fra  fra  fra  fra LederenLederenLederenLederen (Tele 1, 1995) (Tele 1, 1995) (Tele 1, 1995) (Tele 1, 1995)    

 

 

Af insiderne i de mere etablerede medier – dvs. hos Bisgaard i Mix, Rasmussen i Gaffa 

og Poulsen i Jam – dækkes hovedsagligt den musikalske side af hiphoppen, men også 
her inddrages de resterende elementer mere eller mindre eksplicit. Her et eksempel fra 
Poulsen, hvor graffiti-malere (”skrivere”) og breakdancere pointeres i en beskrivelse af 
hiphopmiljøet i Århus: 

Og Gud forbyde mig at glemme alle de sprøde skrivere, der repræsenteres på stenbroen. For slet ikke at 
tale om den flok breakere, der pludselig til kane’s Jam to uger før, sparkede sure ballistiks og kastede 
kanon ned for første gang (Poulsen 57, 1995) 

Hos insiderne finder man også en eksplicit behandling af forholdet mellem rap og hip-
hop i lyset af genrens massive kommercielle gennembrud i og med ’tredje bølge’. For 
nogle fordrer denne ’mainstreaming’ en skelnen mellem (rigtig, ’undergrunds’) hiphop 
og (pop)musik, som blot benytter sig af rap som æstetisk virkemiddel: I Lederen 

(Klinkby 4, 1996) skelnes således mellem hiphop og ”den pengestyrede rap-kultur” og 
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året efter, i april 1997, kommenterer Rasmussen i sin klumme hiphopkulturen og dens 
musikalske mangfoldighed under overskriften ”Pop rap versus hip hop”.  

Dansk rap er det seneste års tid nærmest gået hen og blevet folke-eje, men på bekostning af hvad. Et 
svar kunne være at Østkyst Hustlers og Humleridderne’s musik har været ”let tilgængelig” for det 
brede publikum. Deres musik er blevet kaldt pop-rap, men der er forskel på de to bands. Humlerne har 
nemlig formået at beholde respekten blandt hip hopperne. Måske fordi de aldrig har benægtet, at de la-
ver hip hop musik […] Østkyst Hustlers har derimod skuffet mange ved at nægte at kalde deres musik 
for hip hop, men beep bob og dermed vender de ryggen til en kultur, som har givet dem så meget […] 
[fremhævelser i original] (Rasmussen 4, 1997) 

Rasmussens pointe er egentlig ikke så meget, at Østkyst Hustlers har forsaget kulturen, 
men at begge grupper laver hiphop, og han ønsker ikke at ekskludere den såkaldte pop-
rap – i modsætning til Lederens skribent Dr. Ymer (alias Søren Klinkby; 4, 1996), som 
tager eksplicit afstand fra den kommercielle (vestkyst)rap, som han ikke ønsker at kalde 
hiphop. De to befinder sig således på hver deres side af en strid om hiphoppens ’ren-
hed’, som pågår i miljøet, og som centrerer sig om idealer som det at være original og 
aktiv – dvs. dyrke hiphoppens fire elementer og ”lave ens egen stil” modsat de, som blot 
lytter til musikken. Her er tale om en ganske central strid blandt insiderne, idet den an-
går hiphopkulturens ’adgangskriterier’, dvs. grænsen for hvornår noget er ’rigtig’ hip-
hop, hvordan man (som fan eller artist) må opføre sig for at være del af miljøet, og for 
så vidt insidernes status som netop insidere.121  

Af samme årsag anfægtes outsiderne ikke i samme grad: I dagbladene skelnes kun 
yderst sjældent eksplicit mellem rap og hiphop, og de to begreber bruges i flæng. En 
sjælden refleksion over rapmusikkens succes på bekostning af hiphopkulturen findes 
hos Weekendavisens Nikolaj M. Lassen, som i sin anmeldelse af Dorte Hygums ”Hip 
Hop” (1996) skriver: 

Hiphop er ikke længere undergrund, hverken i USA eller Danmark. I hvert fald ikke for de mange helt 
unge hip hoppere. Efter rap-musikkens store kommercielle gennembrud er den kultur, som oprindelig 
(også herhjemme) bestod af lige dele dans, graffiti og musik, og hvor alle hip hoppere var aktive bruge-
re, blevet reduceret til en musik- og tøjstil, som man kan koble sig på og af, som man vil. (26.07.1996) 

Lassens refleksion afspejler helt oplagt Hygum, som i bogen diskuterer hiphoppens be-
vægelse fra ’undergrund’ til massekultur og den følgende nedprioritering af breakdance 
og graffiti (1996: 9-10). En diskussion, som imidlertid kun antydes glimtvis i hendes 
kritik. 

                                                
121 McLeod (1999) har teoretiseret samme type af diskussion i receptionen af hiphop i USA som udtryk 
for subkulturens frygt for assimilering i en bredere populærkulturel sammenhæng. Jeg vender tilbage til 
insidernes værdier i afs. 7.4. 
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7.1.27.1.27.1.27.1.2 ”Hiphoppens hårdhed, rå konstruktioner og skarpe beats”:”Hiphoppens hårdhed, rå konstruktioner og skarpe beats”:”Hiphoppens hårdhed, rå konstruktioner og skarpe beats”:”Hiphoppens hårdhed, rå konstruktioner og skarpe beats”:    Musikalske Musikalske Musikalske Musikalske     

udviudviudviudvikkkklingerlingerlingerlinger    

Udpegningen af de fire elementer i kritikkens forståelse af hiphop bidrager til at konsti-
tuere genren som særegen og selvstændig, idet der herved specificeres en række ud-
tryksformer eller æstetiske virkemidler, som adskiller hiphop fra andre genrer. Samtidig 
sker denne specificering og afgrænsning også indirekte, idet kritikerne udleder en æste-
tik på baggrund af de fire elementer i stedet for vedblivende at henvise til disse. Og i 
særdeleshed dj’ing synes at sætte en stærk og vedvarende dagsorden for hiphoppens 
lydlige æstetik, idet forståelsen af breakbeats som centrale for genren præger den senere 
forståelse af digitale samples og i det hele taget den brug af digitale redigeringspro-
grammer, som efterhånden vinder frem. 

Vi ser en pointering af dj’ens betydning for hiphoppens æstetik hos fx List, som 
18.09.1991 anmelder en koncert med Ice-T, hvor DJ Alladin medvirker: 

Omvendt imponerede en anden gæst, vinylvirtuosen DJ Alladin, med sin ekvilibrisme ved pladetallerk-
nen. […] Her var vi ved hiphopæstetikkens kerne, og der blev scratchet, beatmixet og lavet cut-back, så 
kenderne fik julelys i øjnene. 

Og et tidligere eksempel er såvel Lists som Pedersens reaktion på MC Einars Den Nye 

Stil fra 1988. Hos List skoses pladen fordi ”de for hiphop så essentielle DJ’s må […] 
holde sig i baggrunden på de fleste af skæringerne, hvor scratch, breaks og beats nær-
mest fungerer som dekoration” (6/7, 1988). Og hos Pedersen forfægtes samme ’break-
beatæstetik’: ”Men musikken! Hvor er hiphoppens hårdhed, rå konstruktioner og skarpe 
beats?” (54, 1988) 

Referencerne til scratch, breaks, beats, hiphoppens hårdhed og rå konstruktioner henvi-
ser til dj’ing (og i et vist omfang rap) som lydligt idiom (som det pointeres hos List), og 
begge skribenter vender sig modsat mod pladens brug af traditionelle (pop- og 
rock)instrumenter. Her List: 

Når jeg siger »postulerer«, er det fordi vi er ved denne plades akilleshæl: Det vilde og voldsomme ung-
domsliv i teksterne […] musikalsk modsvares [sic!] af en rytmisk og instrumentel underlægning, som i 
de fleste tilfælde lige så godt kunne være lavet til en News-LP 

Og senere: 

At MC Einar faktisk kan selv – uden guitar, forkromede blæsere, trommer og Nulles klarinet – det do-
kumenteres tydeligt nok på den rent vokale Poptøs, hvis eneste rytmeværk er Jesper Vildmans »mund-
percussion« (human beatbox) […] der er desværre gået for meget danskrock i denne produktion. 

Vi får i sidste citat en fremhævning af human beatbox som et ’rigtigt’ hiphopvirkemid-
del – et virkemiddel, som netop er en vokal efterligning af de beats, som List tre år se-
nere fremhæver som ”hiphopæstetikkens kerne”, i modsætning til brugen af traditionel-
le, håndspillede instrumenter. Og her er igen tale om en kritik, som typisk føres af insi-
derne, som en indirekte fremhævning af hiphoppens særegne lydbillede og som en op-
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fordring til at holde stilen ren – idet insidernes status som vogtere af denne renhed her-
ved pointeres (jf. diskussionen i det foregående). Her et eksempel fra Poulsen:  

Jeg er træt af at rebelle mod den misforståelse, at Body Counts musik, skulle have noget med hiphop at 
gøre […], der har i forvejen været alt for meget spade i denne klumme. (52, 1994) 

Og Bisgaard:  

Heeeyhh …. er jeg den eneste, der får trækning i højre albue og lettere psykiske problemer, næste gang 
jeg hører en rapper på samme nummer med en elektrisk guitar. Get off the band-wagon and keep it 
simple … bitch!!! (12, 1993) 

Afvisningen af håndspillede instrumenter og traditionel rockinstrumentation er en meget 
direkte artikulation af insidernes heterodoksi. Og Bisgaards opfordring til at ”keep it 
simple” peger på endnu et træk ved hiphoppens lydbillede, som udover instrumentatio-
nen fremhæves som særegent. Nemlig, at det er enkelt, for så vidt som der ’kun’ indgår 
en dj eller et beat og et antal rappere: 

[…] enkelthedens genialitet hersker […] titelnummeret med dets spartanske lilletrommehvirvel, stor-
trommesparket og keyboardriffet som eneste akkompagnement til denne suveræne rapper [Grand Pu-
ba]. […] Den rene vare - for de virkelige kendere! (List 16.11.1992) 

Her er tale om en opfattelse, som andre steder artikuleres i bemærkninger om hiphop-
pens ”minimalisme”122, samtidig med at genren hos endnu andre kritikere fremhæves 
for sin konstruerede ’postmoderne’ kompleksitet: 

Hip hop er en kompakt krydsning af talestrøm og tegnmanipulation - verbal improvisation og samplede 
musikalske citater i vekslende kombinatorik (Villemoes 05.02.1993) 

Tilsvarende eksempler findes hos Politikens Per Juul Carlsen, som betegner De La 
Souls De La Soul is Dead, som ”ren dekonstruktion” (21.05.1991), mens Informations 

Klaus Lynggaard i 2004 retrospektivt beskriver Beastie Boys’ Paul’s Boutique som 
udtryk for ”en sonisk æstetik, der ikke lå langt fra William Burroughs litterære cut-up 
teknik” (14.06.2004). Her er tale om en opfattelse af hiphoppens brug af breakbeats 
eller samples som udtryk for musikalsk og semiotisk tegnmanipulation, collage og mon-
tage. Dvs. en ganske intellektuel tolkning, som hovedsageligt artikuleres af outsiderne (i 
overensstemmelse med den traditionelle rockkritiks intellektuelle ideal) og hvis frem-
hævelse af det sammensatte i hiphoppens udtryk står i modsætning til insidernes ten-
dens til purisme. 

7.27.27.27.2 ”Døgnfluen, der stædigt nægter at dø”: H”Døgnfluen, der stædigt nægter at dø”: H”Døgnfluen, der stædigt nægter at dø”: H”Døgnfluen, der stædigt nægter at dø”: Hiiiistoriestoriestoriestorie    

Hiphop får som nævnt sit brede gennembrud i Danmark som en breakdancedille, og 
tiltroen til genren som andet end et passerende modefænomen var ret begrænset i hip-
hopkritikkens første år. Og det er klart, at en ændring af denne opfattelse af hiphop som 

                                                
122 Fx Bisgaard (8, 1992) ; Carlsen (28.05.1992); Lynggaard (23.05.2001); Queitsch (15.11.2002). 
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blot en ’døgnflue’ og i videre forstand etableringen af en genrehistorie udgør et centralt 
moment i kritikkens fremstilling af hiphop som selvstændig genre. 

At hiphop blev betragtet, som blot en passerende mode, fremgår mange steder. Vi har 
allerede vi har set det hos Boris Rabinowitsch, som (i citatet s.116) betegner scratch 
som ”en ny diskoteksdille”, mens Politikens Marcus Mandal og Anders Rou Jensens 
anmeldelse af Grandmaster Flash and the Furious Fives koncert samme forår bærer un-
dertitlen ”Den nye musik-dille demonstreres i Alexandra” (05.04.1984). Og de måske 
tydeligste eksempler findes hos Vi Unge, som gennem hele 1984 dækker ungdommens 
interesse for breakdance og electric boogie, og som efter afviklingen af bladets selvar-
rangerede Danmarksmesterskab i oktober skriver: 

Vi tror nu nok alligevel, at sommeren 1984 i Danmark har været breakdansens kulmination som dille 
og at der herefter bare er én vej i popularitet – tilbage! (Larsen 10, 1984) 

Det er selvfølgelig helt i tråd med teenagebladets fokusering på nye trends, at man her 
afskriver sommerens mode. Men udmeldingen er profetisk, for så vidt angår den ‘glem-
sel’, som overgik breakdance (og hip hop i det hele taget) de følgende år. Og i 1987 
(med ’anden bølge’) er genrens levedygtighed stadig ingen selvfølge: Jeg har tidligere 
citeret Poul Borums anmeldelse af Run-DMC og Beastie Boys, hvor det videre konsta-
teres, at: 

Hvis det bliver ved sådan, så er det faktisk en ny musik vi har fået og ikke bare en dansedille, der går 
over igen efter et par år ligesom ska og sådan noget. (28.02.1987) 

Borum er altså, om end positiv i sine forventninger, i tvivl om hiphoppens holdbarhed. 
Og man ser i de følgende år, at kritikerne søger at afmontere denne tvivl, som tilsynela-
dende vedbliver at gøre sig gældende i den musikkulturelle offentlighed. Her Rou Jen-
sen, som fire år efter Borum skriver: 

Nu og da kommer der et udspil, som dementerer, at hele hiphopkulturen og musikken blot skulle være 
endnu en døgnflue i poppens brogede udviklingshistorie (20.02.1990) 

Mens BTs Frodi Holm Knudsen 3. oktober 1993 konstaterer, at: 

Hvis nogen skulle tro, at hiphoppen er ved at være passé, må de tro om igen. Lige nu vælter hiphopkul-
turen frem som aldrig før. Musikken bliver kaldt halvfemsernes rock, og alle spådomme om en snarlig 
død for genren bliver gjort til skamme. 

Knudsens konstatering er ikke overraskende, taget i betragtning, at dén hiphop, som de 
fleste af BTs læsere formentlig har været bedst kendt med, nemlig Mc Einar og Rockers 
by Choice, var forsvundet fra billedet på dette tidspunkt. Mere overraskende er det, at 
Ekstra Bladets Tv-anmelder Hans Fl. Kragh næsten syv år senere karakteriserer rappen 
sådan her: ”Han [Mc Clemens] er rapper, og de eksisterer altså endnu, selv om de nok 
rapper på sidste vers” (20.04.2000). Udsagnet illustrerer, at spørgsmålet om hiphoppens 
levedygtighed vedbliver at gøre sig gældende, om end konstateringer a la Kraghs bliver 
stadigt mere sjældne. 
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Det kan bemærkes, at et af de kneb, som bruges i argumentationen for hiphoppens leve-
dygtighed er sammenligninger med genrer, som allerede har vist deres værd. Vi så dette 
i Knudsens omtale af hiphop, som ”1990’ernes rock”, mens fx List sammenligner hip-
hop med (bl.a.) rock ’n’ roll. Her i en reportage fra New York i MM (8, 1987), hvor Bill 
Stephney fra pladeselskabet Def Jam citeres som artiklens ’outro’: ”»Hip hop er jo ikke 
bare en døgnflue, vel! Hip hop er rock & roll, og rock & roll dør aldrig …” 

Ingen tvivl om, at List er enig, det kommer til udtryk et andet sted, hvor han konstaterer, 
at ”eventyret ikke er forbi endnu: HIP HOP DON’T STOP!!!”, og artiklen indeholder 
da også en mere direkte historieskrivning med en gennemgang af hiphoppens oprindelse 
og udvikling i 1970’ernes New York. 

Historieskrivning er selvsagt en meget åbenlys måde at fremstille en historisk bevidst-
hed om genren, og en strategi, som er vidt udbredt og på banen allerede fra og med gen-
rens introduktion i 1983-84. Og det er paradoksalt, at mens breakdance, rap, scratch 
osv. de første år beskrives som en forbigående modedille, finder man samtidig lange 
udredninger af disse fænomeners historie i New York.123 Denne modsætning mellem 
historisk bevidsthed og mode illustrerer samme spredning, hvad angår informationsni-
veau og i forlængelse heraf graden af ’seriøsitet’ og legitimering af genren versus sensa-
tionshunger, som er diskuteret ovenfor i forbindelse med kritikkens introduktionsproces. 
Endvidere peges her imidlertid på to forhold, nemlig på den ene side musikjournalistik-
kens basale tendens til at forklare og fortælle gode historier – med fortiden som en op-
lagt kilde i begge henseender; og på den anden side en forskel i opfattelsen af hiphop i 
Danmark og USA, hvor bevidstheden om genrens historie i USA ikke nødvendigvis 
medfører forventninger om en tilsvarende levetid i Danmark. Selv ikke hos Villemoes, 
som i øvrigt udviser den største bevidsthed om genrens historie på dette tidspunkt. Vil-
lemoes tvivler, som det erindres (jf. citatet s.87), på genrens levedygtighed, men holder 
den i det mindste åben modsat Vi Unges definitive afsked med sommerens mode (jf. 
citatet s.134). 

 

Et særligt træk ved fremstillingen af hiphopgrupper og hiphoppens historie – og et træk, 
som er med til at pointere, netop den historiske bevidsthed omkring genren – er referen-
cer til generationer og skoler (old school og new school). Og man kan konstatere, at 
danske kritikere applicerer denne beskrivelsesmodus, som givet importeres fra USA, 
relativt tidligt. Således beskriver List historien om det danske hiphopmiljø i en artikel 
fra 1988 som:  

[…] den lokale udgave af de tre generationer i hip hop: Første generation var herhjemme de, der kom 
på Nice og ungdomsklubben Stjernen i Tårnby; anden generation opstod omkring jams i Thomas P. 
Hejle’s ungdomsklub fra 1984 til 1986; tredje generation er de, der aldrig har haft noget forhold til »the 

                                                
123 Jf. Villemoes (31.08.1983 og 7-8.04.1984), Gradenwitz (2, 1984 og 5, 1984a) 
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old school of rap«, og først er kommet i kontakt med subkulturen via Def Jam-gruppernes bragende 
mediegennembrud sommeren 1987. (5, 1988)124 

Tre generationer i det danske hiphopmiljø anno 1988 er mange, og den generationsføl-
ge, som siden konstitueres i kritikken, lægger nogle lidt andre og mere overordnede snit 
(nogenlunde analogt med ’de tre bølger’, som strukturerer feltanalysen ovenfor). Det er 
imidlertid værd at bemærke, at List ved at præsentere udviklingen i Danmark som den 
lokale udgave af ”de tre generationer i hip hop” fremhæver generationsudviklingen som 
karakteristisk for hiphop som genre. En karakteristik, der qua den implicitte familieme-
taforik ligger i fin forlængelse af den opfattelse af hiphop som en samlet kultur, som 
ligger implicit i ’standarddefinitionen’. 

Man kan også notere, at List ikke har samme selvfølgelige forhold til hiphoppens old 
school/new school-metaforik, eller at han i hvert fald ikke mener, at læserne har det (jf. 
anførselstegnene i citatet). Blandt miljøets mere rendyrkede repræsentanter figurerer 
skoleterminologien imidlertid – fx hos Bisgaard, som i marts 1990 beskriver ”gamle 
”old School” plader” som ”det helt store for tiden”, mens nogle kritikere af hans måned-
lige klumme tre år senere betegnes som ”latterlige NEW-SCHOOLLERE” (3, 1993).  

Bisgaards klart værdiladede brug af begrebet new school med den indirekte oppriorite-
ring af begrebet old school adskiller sig fra den mere deskriptive anvendelse af disse 
begreber, som langsomt introduceres i den ’seriøse’ presse. Her et eksempel fra 1994, 
hvor old school optræder som genrebetegnelse: 

The Goats præsenterer som Beastie Boys, Cypress Hill, Jungle Brothers og flere andre et alternativ til 
den stilrene old school, den populære gangsterfunk og kontante, minimale new-yorker-hip hop. (Rein-
holdt Nielsen 31.10.1994) 

Og om end også outsiderne med tiden samler op på de værdimæssige konnotationer 
omkring old school, sker det ikke i samme aggressive grad som blandt miljøets repræ-
sentanter, hvor det at være old school er et spørgsmål om status og respekt – den re-
spekt, som tilkendes de, der har været med længst.125 

 

Forestillingen om generationer pointerer (qua den implicitte familiemetaforik) forestil-
lingen om hiphop som en samlet kultur, mens skolemetaforikken i højere grad pointerer 
modsætninger og rivaliserende grupperinger.126 I begge tilfælde specificeres imidlertid 
genrens (samlende) udvikling som resultatet af en historisk differentiering, der selvsagt 

                                                
124 Artiklen er baseret på interview m. bl.a. ”Danmarks første og længst levende hip hop-gruppe”, Rock-
ers By Choice, og i citatet parafraseres efter alt at dømme DJ TNT alias Jørgen Møller. 
125 Sådan som Bisgaard fx begrunder sin egen autoritet i miljøet (personligt interview 12.01.2004) 
126 Familiemetaforikken findes også beskrivelser af hiphop som et broderskab – jf. fx Lars Villemoes 
(05.02.1993): ”Rappens fundamentalister”. Weekendavisen, 2.sek.: 18. 
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medvirker til at historisere genren, og som ligger tæt op af den kanonisering og kanon-
tænkning, der finder sted i kritikken. 

Ved kanon-tænkning forstås kritikernes tilbøjelighed til at sammenligne forskellige al-
bums i forbindelse med nyudgivelser, hvorved gradvist etableres en (konge)række af 
betydende artister, en række af mesterværker eller milepæle og forestillingen om en 
guldalder (ca. 1985-1994). Og at denne kanonisering bidrager til at historisere genren 
ved en pointering af den antagelse, at udvikling altid bygger på og må forstås ud fra 
noget foregående (samme antagelse, som artikuleres i skole- og generationsmetaforik-
ken), står selvsagt klart. Man ser som sagt kanon-tænkningen artikuleret i musikalske 
referencer og sammenligninger, men tydeligst og mest direkte fremstår den i musikalske 
oversigtsartikler, hvor genrens udvikling opregnes, og i forbindelse med udgivelsen af 
nye albums med ’store’ grupper som De La Soul, Beastie Boys eller Public Enemy, 
hvor omtalen repeterer gruppernes hidtidige produktion af ’mesterværker’: 

[…] inden for hiphop-tid […] kreerede new-yorker-trioen De La Soul nemlig med debuten ’3 Feet High 
And Rising’ i 89 et af de øjeblikke, hvor man kan snakke om et før og et efter, når hiphoppens historie 
skal gøres op. (Queitsch 01.06.2002) 

Og her et eksempel, hvor det er pladeselskabet Def Jam, som kanoniseres – læg mærke 
til, hvordan generations- og skolemetaforikkerne er i spil, idet List fremstiller 1985 som 
lang tid (og en musikalsk bevidsthed) siden, samtidig med at den tidlige old school-rap 
på dette tidspunkt er længst passé. Herved konstitueres indirekte et stort historisk spænd 
omkring hiphoppen:  

Et par singler fra Def Jam, et nyt, lille pladeselskab i New York, faldt i `85 som bomber i min (og man-
ge andres) musikalske bevidsthed: Den 16-årige rapper LL Cool J's »I Can't Live Without My Radio« 
og »Rock The Bells«. Her kunne man høre, at der virkelig var sket noget med stilen. Væk var den slik-
kede disco-lyd, satin-habitterne og de overproducerede keyboards fra meget af den tidlige old school-
rap. Tilbage i stedet en brutalt sammenklippet collage af rå rap, bankende rytmebox, knitrende scratch 
(alene tanken om at bruge to grammofoner som rytmisk instrument..!), hård rockguitar og tung bas; en 
metallisk og alligevel kropslig hybrid imellem sort og hvid musik, der for første gang fik mig til at tro 
på, at musik ikke behøvede at være nosseløs, fordi man kunne danse til den. […] Mændene bag den nye 
generations - the new school - rap-lyd var den sorte manager/koncertarrangør Russell Simmons og den 
hvide filmstuderende Rick Rubin […] og det var netop konfrontationen imellem funk og punk, rap og 
heavy i deres tidlige Def Jam-produktioner fra `84 - Cool J's »I Need A Beat« og Beastie Boys' »Rock 
Hard« - der drejede genren i en helt ny retning, og gjorde Def Jam til det måske vigtigste hip hop-
pladeselskab overhovedet. […] »Most of my heroes don't appear on stamps« hvæsede frontrapper 
Chuck D engang på Public Enemys »Fight The Power« - de fleste af mine helte optræder ikke på fri-
mærker... Men nu optræder de i hvert fald både på CD og vinyl, på to omfattende box-sæt, der til sam-
men er en uomgængelig grundlektion i hip hoppens historie!127 

Det fremgår tydeligt, hvordan List betoner Def Jams betydning for hiphoppens udvik-
ling i en kombination af referencer til en række grupper og konkrete numre, billedet af 
                                                
127 List (15.01.1996) – apropos generationsmetaforikken har List i sin gengivelse af denne anmeldelse i 
Deadline 2000 udskiftet ”hip hoppens historie!” i sidste sætning med ”hip hoppens stamtræ!” (1999: 127) 
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et generations- og skoleskifte, samt ikke mindst sin egen førstehåndsoplevelse af disse 
musikalske ”bomber”. 

Oparbejdelsen af en kanon tager selvsagt tid, og album, som senere kåres som udvik-
lingsmæssige milepæle, anmeldes ikke nødvendigvis særlig rosende eller i særligt om-
fang på udgivelsestidspunktet. Dette gælder fx Niggers With Attitudes Straight outta 

Compton, som kun Jeppe Bisgaard skriver om, mens resten af anmelderskaren siden 
refererer til albummet som en milepæl.  

Et andet eksempel er MC Einar og især deres album Ahr der!, som mange anmeldere 
skoser på udgivelsestidspunktet, mens dansk hiphops andet gennembrud seks år senere 
medfører en rehabilitering. Ikke at MC Einar eller Ahr Der! anmeldes igen, men grup-
pen og albummet figurerer i kritikken som positivt referencepunkt – i en sådan grad, at 
først Rasmussen og siden List føler trang til at sige fra: 

Herhjemme er jeg ved at brække mig over folk som slikker røv på MC Einar for noget de lavede for 
syv år siden. Lige pludselig har Einar nået kult højder, så selv kong Kjøller [Poul Kjøller] skal holde 
fast, når alle lige fra garvede rock-anmeldere til wannabee-autonome tøser står i kø for at få ondt i ga-
nen af en gang røvsutning – Fuck det, lad os nu høre noget nyt fra Einar, før i hidser hinanden op. I ku’ 
sgu’ da bare have givet Einar jeres opbakning, da det gik ned af bakke for gruppen, det ku’ de sikkert 
have brugt den gang. (2, 1995) [fremhævelser i original] 

Mens nogle stadig dyrker myten om, at MC Einar var det bedste danske hip hop-band fra den gamle 
skole i 80'erne - f. eks. Dorthe Hygum i bogen »Hip hop« - er vi mange, der altid har elsket RBC 
(29.08.1996) 

Rehabiliteringen af MC Einar er selvsagt et meget direkte eksempel på den forhandling 
af hiphoppens historie, som er diskuteret i dette afsnit. 

7.37.37.37.3 ”Bassen sank endnu længere ned i ghettomø”Bassen sank endnu længere ned i ghettomø”Bassen sank endnu længere ned i ghettomø”Bassen sank endnu længere ned i ghettomørrrrket”: Lokaliteterket”: Lokaliteterket”: Lokaliteterket”: Lokaliteter    

Mens forhandlingen af hiphoppens historie betegner en specifikation af genren i tid, 
finder man samtidig en tilsvarende lokalisering af genren i sted og rum – såvel konkret 
geografisk som i metaforisk henseende.128 

Det er allerede fremgået, at hiphop introduceres som en amerikansk genre med primær 
reference til New York, hvor i særdeleshed bydele som Bronx, Harlem og Brooklyn 
fremhæves.129 Og specifikationen af New York som hiphopkulturens arnested og cen-
trum fortsætter ud over periodens tidlige år med en foreløbig kulmination i ovennævnte 

                                                
128 Forman (2000/2004) opholder sig ved den store rolle spatialitet spiller i diskurser om hiphop i USA, 
og som det fremgår af dette afsnit, gør det samme sig gældende i den danske kritik. 
129 Jf. fx omtalen af Bræstrup (07.04.1983) og Villemoes (31.08.1983) s.111ff. Genrens amerikanske 
oprindelse og den tilsvarende forestilling om amerikansk som hiphoppens ’modersmål’ understreges også 
af en vedvarende brug af (afro)amerikansk-engelske vendinger hos insidere som Bisgaard og Poulsen. 
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rejsereportager, hvor Henrik List og Jeppe Bisgaard beretter fra besøg i byen i årene 
1987-94.130  

Artiklernes beskrivelse af forskellige lokaliteter og begivenheder i byen (fx Def Jam, 
det årlige New Music Seminar, klubber, pladebutikker osv.) og deres karakter af musik-
reporterens (pilgrims)færd til hiphopkulturens mekka understreger på den ene side, at 
New York er ”Hip hop hovedstaden” eller slet og ret ’hiphopbyen’, som det hedder i 
henholdsvis Bisgaards rejsereportage fra september 1992 og Lists artikel ”Hip Hop Ci-
ty” fra december 1988:  

Tilbage i Hip Hop City: Adrenalinen fræser rundt i kroppen, hjertet banker i hip hop-takt og sjælen er 
lige så høj som Empire State Building … YO! 

På den anden side pointeres skribenternes viden om, hvor det sner, og således deres sta-
tus som insidere (jf. også Lists moderate brug af slang i citatet). Og det er påfaldende, at 
rejsereportagerne foretages netop i de år, hvor hiphopkritikken begynder at skille sig ud 
qua insidernes redaktionelle indtog, idet her artikuleres en sammenkædning af forskelli-
ge betydninger af det at ’gå til kilden’ – helt bogstaveligt (i geografisk forstand og som 
lokalitetsbestemt intertekstualitet), som journalistisk ideal (ad den seriøse rockkritik) og 
som kilde til og manifestation af visse kritikeres insiderstatus (jf. diskussionen af for-
holdet mellem lokalitetsbestemt og institutionaliseret intertekstualitet tidligere). Rejse-
reportagerne og kritikkens lokalisering af begrebet hiphop markerer således et vigtigt 
moment i legitimeringen af kritikkens insidere og hermed etableringen af hiphopkritik-
kens felt. 

Med dette sagt er det selvfølgelig ikke alene New York, som konstitueres som ’hiphop-
by’. Gennem 1980’erne spredes hiphop i USA og ud over landets grænser, og i kritik-
kens ’anden bølge’ reflekteres denne spredning, så fx Amager udpeges som dansk pen-
dant til de amerikanske storbyer: 

Gaderne på arbejdsløshedsøen Amager med Danmarks tætteste hiphop-miljø, støder åndeligt tæt op til 
de gader, der skabte den amerikanske hip hop.131 

Mens de amerikanske referencer en overgang centrerer sig om L.A. og byens relevante 
kvarterer (South Central, Compton, Long Beach, Cypress Hill mv.), som i takt med 
gangstarappens voksende betydning fremhæves, beskrives og besøges.132 Her et eksem-
pel fra 2. marts 1992: 

                                                
130 Jf. List (8, 1987; 11, 1988; 12, 1988/1989) og Bisgaard (10, 1990; 9, 1992; 12, 1992, 10, 1994) 
131 Villemoes (05.02.1993) – Kritikkens konstituering af Amager som vigtig (dansk) hiphop-lokalitet 
bevidnes retrospektivt fx af Politikens foromtale af Rockers by Choices opsamlingsalbum Rockers Retro 
(2002) under overskriften ”Da Amager væltede Verden” (Hygum, 23.02.2002). 
132 List udgiver i 1992 rejsebogen Los Angeles non stop – et storbylandskab i bakspejlet, mens Bisgaard 
en overgang dækker hiphoppen for Ekstra Bladet i samarbejde med DJ Soulshock (alias Carsten Schack), 
som på det tidspunkt bor i L.A.. 
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Western- og mafiamytologien forvaltes nu af en ny generation i de amerikanske storbyer. På gaden: af 
de unge, sorte bandemedlemmer i f.eks. Los Angeles' ghetto South Central. […] Den ubehagelige, raci-
stiske tone er der, f.eks. på »Black Korea«, om spændingen mellem koreanske butiksejere og de lokale i 
de sorte kvarterer […] Men når gnisterne springer og fornuften kortslutter i de raceblandede, fattige 
kvarterer i f.eks. det L.A., Ice Cube selv kommer fra, bliver linierne trukket skarpt op. På alle måder - 
også på dette albums collageinferno af pistolskud, skrig, bandeord, iscenesatte lydbilleder fra begravel-
ser, skadestuer og gadehjørner og grovkornede, socialrealistiske rim. […] Singlen »Fuck Compton« 
gjorde rapperen Tim Dog notorisk berømt. Compton er det kvarter i South Central L.A., hvor NWA (og 
Ice Cube) kommer fra. Østkyst vs. vestkyst, New York vs. Los Angeles og Bronx vs. Compton er skis-
maerne hos New York-rapperen Dog, der på den suveræne »Fuck«-single gjorde nar ad gangsta-
rappernes machismo og mytologisering af bandefænomenet i L.A. […] 

Læg mærke til, at List ud over den direkte lokalisering ved referencer til byens kvarterer 
skaber en indirekte lokalisering med sin beskrivelse af de lokale forhold og med karak-
teristikken af Ice-Cubes tekster som socialrealistiske, hvorved lokaliseringen knyttes til 
en værdimæssig tematisering af hiphoppen som socialkritisk (jeg vender tilbage til den-
ne tematik nedenfor). 

Citatet antyder endvidere den overordnede distinktion mellem østkyst (eastcoast) og 
vestkyst (westcoast), som introduceres i forbindelse med hiphoppens spredning til L.A., 
og som helt oplagt pointerer genrens geografiske spredning – samtidig med at begreber-
ne antager generisk karakter med en tilskrivning af bestemte æstetiske virkemidler og 
værdier: Vi har allerede set, hvordan Reinholdt Nielsen (i diskussionen af old school-
begrebet ovenfor) modstiller ”den populære gangsterfunk og [den] kontante, minimale 
new-yorker-hip hop” (31.10.1994), som en variation af østkyst/vetskyst-dikotomien. Og 
samme år gør Per Juul Carlsen status over vestkystens fremmarch: 

Efter at have været hip hoppens hovedstad gennem snart 20 år er New York pludselig blevet overhalet - 
ihvertfald i salgstal - af Los Angeles-hip hoppen […] og dens simpelt karikerede fisse- og fest-fikserede 
og pik- og pistolsvingende gangster-attituder. Det må utvivlsomt være svært at sluge når netop New 
York- scenen konstant eksperimenterer og udvikler sig i nye retninger, mens de mest populære navne 
på vestkysten nøjes med at genskabe lyden af de sene 70'ernes tungt slæbende P-funk. (11.08.1994) 

Mens Informations Ralf Christensen i et noget senere eksempel beskriver dikotomien 
således: 

En anden vigtig størrelse i hip hop er modsætningen mellem øst og vest. Der er en kløft mellem den hip 
hop, der pulserer fra især New York og omegn, og den hip hop som boomer fra West Coast, USA. Til-
bage i slutningen af 80'erne var fronterne trukket hårdt op. Vestpå havde man den ondt boomende, ma-
terialistiske og voldsomt fysiske gangsta-rap, i øst native tongues blomstrende, legesyge, humanistiske 
lydcollager. (02.01.2002) 

Som det fremgår, forbindes vestkysten med populær, materialistisk, machistisk, volds-
forherligende, sexistisk og bandefikseret gangstarap og et kropsligt, bastungt (”boo-
mende”) og dansabelt (”fest-fikseret”) lydbillede præget af P-funk. Mens østkysten for-
bindes med humanisme, innovativ legesyge og et mere spraglet (blomstrende) og upole-
ret lydbillede præget af collager (dvs. flittig brug af samples). Og der knytter sig æsteti-
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ske værdier til hiphoppens geografiske lokalisering, som den kommer til udtryk i øst-
kyst/vestkyst-dikotomien. Værdier, der deler vandene: 

Hvis nogen på noget tidspunkt har haft bare den mindste tvivl…, så er det på tide at shut the funk up og 
walk like a duck. THE EASTCOAST IS BACK TO BURN!!! […] Det eneste vestkysten kan stille op 
mod det er Dre, Snoop […] og nu er Kurious (bedre kendt som Kurious Jorge) også parat til at repre-
sent the right way og give props til hiphoppens fødeby, New York og uddele nakkedrag og nakketræk 
på anbefaling til alle, der ikke er nede med the East Coast flavour. (Bisgaard 3, 1994)  

Man kan bemærke den respekt, som her knyttes til New York som hiphoppens fødeby – 
en respekt for det sted, hvor det hele begyndte, på samme måde som old school-
begrebet artikulerer en respekt for de personer, som begyndte. Og her er igen hovedsa-
gelig tale om en tendens blandt insiderne, for hvem dette spørgsmål om ’anciennitet’ 
som tidligere nævnt angår kulturens ’adgangskriterier’ og således skribenternes status 
som netop insidere. 

Og så skal – som en videreudvikling i hiphoppens geografiske lokalisering – nævnes de 
seneste års opblomstring i amerikansk ’sydstats-hiphop’ (Lil Jon, Bone Crucher, David 
Banner m.fl.), som lanceres som crunk eller dirty south: 

Når der virkelig skal være gang i den på stripbarerne i udkanten af Dallas, Atlanta og de andre store 
sydstatsbyer, kommer der crunk på anlægget. Det er en regional variant af rap, som i 2004 for alvor nå-
ede ud til et stort publikum i USA. Crunk er en sammentrækning af crazy og drunk, altså skør og fuld, 
og sådan lyder rapperne ofte. Det er en hysterisk genre, hvor der råbes højt, mens musikken er enkel, 
rig på gentagelser og energi. Det er ikke musik for rapfans, der holder af østkystens sofistikerede kunst-
nere eller den funkbaserede westcoastrap. Crunk er helt klart en bastard, der lever på sikker afstand af 
den gode smag. Hjemmebanen er det, som nogle kalder Bibelbæltet, men som rapperne kender som The 
Dirty South, kælenavnet for de østlige sydstater med Georgia, Texas og Louisiana som højborge. Flori-
da er også med på bølgen, der kan høres som en forlængelse af fænomenet miami bass, som siden 
1980'erne har pumpet stemningen op med hurtige, strip-egnede, numserystende beats og sexfikserede 
tekster. (Pedersen 07.01.2005) 

Det synes oplagt, at dirty south konstitueres som endnu en geografisk og generisk dis-
tinktion (med reference til bestemte æstetiske virkemidler og værdier) i forhold til den i 
dag veletablerede østkyst/vestkyst-dikotomi. 

 

Den konkrete geografiske lokalisering af hiphop ledsages som anført af en metaforisk 
ditto – med særlig reference til rumlige ’storby-metaforer’ som asfalten, gaden, ghetto-

en, slummen og storbyen.133 

Vi har allerede set nogle af disse i spil, med fx Villemoes’ indirekte pointering af ga-
dens betydning i sin omtale af Amager som hiphopkvarter (jf. citatet s.139), mens 

                                                
133 Rækken af by-metaforer er på det seneste udvidet med kategorien Urban musik, som anvendes som 
samlebetegnelse for hiphop og elektronisk dansemusik på fx Danmarks Radios hjemmeside – jf. 
www.dr.dk/musik/urban (besøgt 21.04.2005). 
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Bræstrup ti år tidligere relaterer hiphop til gadehjørnerne, gaden og slummen (se gen-
nemgangen s.111). Og yderligere illustration af storby-metaforernes centrale rolle kan 
hentes i overskrifter som ”Ungt blod sætter asfalten i kog” (om Young Blood), ”Asfal-
ten er ikke forbehold de sorte” (Beastie Boys), ”Gadens konger” (Run-DMC), ”Gade-
hjørnets diva” (Mary J Blige), ”Ghettoens stemme” og ”Sang sig ud af ghettoen” (Melle 
Mel), ”Rovfugle over ghettoen” (Ice Cube), ”Imellem Afrika og Ghettoen” (Arrested 
Development, Nas, Wu-Tang Clan, Jeru The Damaja, House of Pain), ”Sommer i stor-
byen” (Brand New Heavies, Sandals, Urban Species), ”Fra byens jungle” (Jungle 
Brothers) og ”Storbyens nye helte” (filmen Beat Street).134  

Det er, som det fremgår af noterne, bl.a. List, som er storforbruger af storbybilleder, og 
han artikulerer også en ganske direkte sammenkædning af bestemte bymiljøer og en 
bestemt social og æstetisk forståelse af hiphoppen – fx i overskriften til dette afsnit, som 
er hentet i en anmeldelse af Ice-Cube (18.03.1993), og som illustrerer sammenkædnin-
gen af hiphopmusikken og det dunkle og (af aggression) formørkede ghetto-univers, 
som ifølge List præger Ice-Cubes musik. Et andet eksempel findes i en anmeldelse af 
såkaldt ’gangster-litteratur’, hvor List under overskriften ”Ghettoens sorte stemmer” 
udlægger sin opfattelse af hiphop: 

Hip hop har siden slutningen af 1970'erne været de amerikanske storbyghettoers soundtrack: Hektiske 
pulsslag og kulsort poesi fra de skarpe gadehjørner, hvor unge sorte prøver at overleve på trods af ra-
cisme, bandevold, fattigdom, politibrutalitet, stofmisbrug og AIDS. Mest populær i 90'erne er den så-
kaldte gangsta rap - gangster-rappen med rod i de værste kvarterer i Los Angeles, hvorfra tidligere pu-
shere, bandemedlemmer og gaderødder som Ice-T, Ice Cube og Snoop Doggy Dogg har rejst sig som 
stjerner med deres rytmiske mytologiseringer af det hårde liv på storbyens skyggeside. (22.10.1994) 

Her konstitueres en homologi mellem storbyens puls, hiphoppens puls og pulsen hos de 
kriminelle gaderødder, som forsøger at overleve. Og List foretager senere i anmeldelsen 
den værdimæssige kobling mellem livet på gaden og troværdighed i rappernes udtryk, 
som fanges i begrebet street credibility: ”Autenticiteten er afgørende for denne slags 
forfattere - ligesom tilfældet er det med rapperne […] Kun det levede liv giver episk 
råstof og street credibility.” 

Med begrebet street credibility artikuleres hiphoppens lokalisering eksplicit som led i 
kritikkens værdisætning, idet livet på gaden specificeres som kilde til troværdighed. Og 
et eksempel på en kunstner, som ifølge List mangler street credibility, er P.M. Dawn, 
om hvis The Bliss Album? det hedder: ”rytmekonstruktionerne er for tynde og stilen for 
påtaget […] For meget parfumeret røgelse og for lidt asfalt!” (05.04.1993) At street 
credibility imidlertid er en dominerende men med tiden mindre absolut værdi i hiphop-

                                                
134 List (02.11.1992), De Curtis (3, 1987), King (6/7, 1988), List (04.01.1993), Gradenwitz (5, 1984a), 
Kark. (03.04.1984), List (03.01.1994), List (25.07.1994), List (16.05.1994), Rou Jensen (12.09.1993) 
samt Kris. (8, 1984). 
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sammenhæng, fremgår af et nyere eksempel, Janus Køster-Rasmussens anmeldelse af 
Outkasts The Love Below/Speakerboxxx (2003), om hvis anden halvdel det hedder:  

[På] trods af et par fine momenter af tjekket sydstatsfunk lyder ’speakerboxxx’ for tit som en uambitiøs 
gang standardgroves, der vægter streetcredibility højere end idérigdom. (03.10.2003) 

 

Som allerede antydet med Villemoes’ omtale af Amager og Lists anmeldelse af Young 
Blood appliceres storby-metaforikken ikke udelukkende på rappere fra de amerikanske 
storbyer. Også danske hiphopartister og miljøet i Danmark beskrives med disse termer, 
hvilket implicerer det spørgsmål, hvorvidt man kan tale om danske ghettoer. Og her er 
signalerne modstridende: På den ene side beskriver Villemoes som anført Amager som 
beslægtet med (de rigtige) amerikanske storbygader, mens List i omtalen af en koncert 
med Ice-T (18.09.1991) beskriver Christiania som en passende kulisse for ’gangstarap-
pens ophavsmand’ 

En mørk, kold septemberaften på Christiania, imellem skulende pushere, gøende hunde, flakkende bål 
og forfaldne barakker, var en ganske passende kulisse for endnu et københavnerbesøg fra Los Angeles-
rapperen Ice-T. Manden, der er berygtet for sin fortid som bevæbnet røver og bandemedlem. 

På den anden side minder tilstandene i Danmark i almindelighed ikke om USA: 

Even if life can be a bitch (eller biatch i disse Snoop-dage), så har vi ikke en hudrededel af de proble-
mer, som eksisterer i USA og tak gud for det. I USA handler det om en ting: OVERLEVELSE!!! Her-
hjemme handler det om noget helt andet, nemlig at være sej, rå eller en pæn blanding af begge dele. 
Men der er intet glamourøst ved at være med i en bande. Folk i USA drømmer om de tilstande, vi har 
her […] (Bisgaard 2, 1994) 

De unge fra hovedstadens forstæder er ikke undertrykte sorte amerikanere holdt nede af århundreders 
andenrangsbehandling, men unge danske drenge, som har taget musikken til sig, som æder Yo!MTV 
Raps råt hver lørdag og klæder sig efter forbillederne. (Pedersen 07.12.1993) 

Der er, for mig at se, ingen tvivl om, at langt de fleste kritikere ville bifalde Bisgaard og 
Pedersens diagnose af forholdet mellem Danmark og USA (også Villemoes og List), og 
når danske forhold alligevel beskrives i ghetto-termer, vidner det hovedsagligt om den 
centrale rolle, som ghettoen sammen med de andre storbylokaliteter indtager som topoi i 
forståelsen af hiphop. Kritikken afspejler for så vidt en diskursiv praksis, som også fin-
des i mange hiphopartisters optagethed af deres nærmiljø og (til tider ekstreme) tendens 
til lokalpatriotisme.135 Men samtidig kan lokaliseringen forstås som et effektivt billed-
dannende redskab for skribenter, som ønsker at beskrive en given musik. Resultatet er, 
at musikken fremstilles som miljøskildringer, hvilket privilegerer en værdimæssig tema-
tisering af hiphop som socialrealisme eller -kritik (jf. afs. 7.4.3). 

                                                
135 Foreman (2000/2004) diskuterer dette i en angloamerikansk sammenhæng, men tendensen findes også 
i Danmark, fx i den københavnske rapper Jokerens ”Havnen” (2003) som hylder Christianshavn, mens en 
senere version findes med gæsteoptræden af Niarn og L.O.C., som hylder hhv. Ålborg og Århus V. 
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7.47.47.47.4 Det nye, anderledeDet nye, anderledeDet nye, anderledeDet nye, anderledes, sande, sjove, ekstreme og originales, sande, sjove, ekstreme og originales, sande, sjove, ekstreme og originales, sande, sjove, ekstreme og originale: : : : VæVæVæVærrrrdierdierdierdier    

Kapitlets redegørelse har indtil videre fokuseret på æstetiske virkemidler, historie og 
lokaliteter som centrale tematikker i kritikkens forhandling af begrebet hiphop. Her har 
i en vis forstand været tale om kritikkens version af hiphoppens hvad, hvordan, hvem, 
hvornår og hvor – og det synes ganske oplagt at fortsætte denne række af spørgsmål 
med det i et forhandlingsperspektiv mest omstridte, nemlig hvorfor. Det spørgsmål, som 
angår en specifikation og afgrænsning af hiphoppens værdier. 

Ved værdier forstås i denne sammenhæng de kriterier, som ligger til grund for kritiker-
nes vurdering af hiphoppen. Og forskellige kriterier viser sig som oftest i forskellige 
fortolkninger eller tematiseringer af musikken, som inddrager de referencer til æstetiske 
virkemidler, historie osv., som er gennemgået i det foregående, men som samtidig knyt-
ter an til mere generelle betragtninger om (hiphop som) kunst, politik osv. Betragtnin-
ger, som igen kan relateres kritikkens interne modsætninger. Jeg forsøger i det følgende 
at indkredse en række værdier, som har været markante i forståelsen af hiphop, og den 
måde de forhandles i perioden. 

7.4.17.4.17.4.17.4.1 ”Det så unægtelig lidt underligt ud”: Eksotisme”Det så unægtelig lidt underligt ud”: Eksotisme”Det så unægtelig lidt underligt ud”: Eksotisme”Det så unægtelig lidt underligt ud”: Eksotisme    

Det er allerede anført, at hiphop introduceres herhjemme som en lidt eksotisk modedil-
le, og man kan argumentere for, at denne opfattelse af genren antager karakter af ekso-

tisme, for så vidt som det eksotiske optræder som selvstændig værdi i forskellige kriti-
keres bedømmelse af genren.  

Man ser opfattelsen af hiphop som eksotisk præge den tidlige kritik på forskellig vis: 
For det første understreges det som beskrevet, at hiphop er et amerikansk fænomen med 
udspring de ’sorte’ storby-ghettoer, og fænomenet beskrives på denne baggrund som et 
forfriskende, underholdende og/eller væsentligt indslag i de kedelige og velstillede for-
hold herhjemme. For det andet fremstilles den tidlige hiphops manerer og udtryk 
(dj’enes måde at ’spille på to pladespillere’, deres skødesløse omgang med lp-plader, 
dansernes bevægelser, gruppernes påklædning) med en vis undren, som noget nyt, 
fremmedartet og underligt: Jeg har allerede citeret Boris Rabinowitsch’ temmelig di-
stancerede beskrivelse af scratch i redegørelsen for kritikken introduktionsproces oven-
for (s.116), og ifølge Berlingske Tidendes Ebbe Rossander var den instrumentale brug 
af to pladespillere ikke alene opreklameret, ”det lyder lige så sært, som det var overflø-
digt” (19.01.1984). Begge citater illustrerer oplevelsen af hiphop som noget nyt og 
mærkeligt, og det indtryk forstærkes med Rossanders reaktion på Grandmaster Flash 
and The Furious Five tre måneder senere: 

Det så unægtelig lidt underligt ud. Forrest på scenen stod otte mand og dansede, sang råbte og rap’ede, 
og bag dem var anbragt et bord med to grammofoner, og diverse play-back anlæg. Ingen instrumenter, 
kun den bedste scratch-musik du kan høre. Det ville aldrig gå godt. Hvad havde disse otte gale negre fra 
New Yorks slum at give et sløvt dansk diskoteks-publikum.? 
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Det viste sig hurtigt, at de havde en masse at byde på. […] Break-dansen og den dertil hørende musik, 
sang og tale, ridder i denne tid som en popularitets-bølge, og her så og hørte vi den ægte vare. Det var 
meget professionelt, men det var også underholdning af meget høj klasse. (05.04.1984) 

Som det fremgår, pointeres her den såkaldte scratch-musiks amerikanske oprindelse i 
modsætning til det ’sløve danske publikum’, og det understreges, at scratch, rap og 
gruppens optræden i det hele taget er noget nyt og andet, end man er vant til (jf. fx be-
mærkningen om at der ingen instrumenter var og karakteristikken af gruppen som ”gale 
negre”). Rossander er efter sit første møde med dj’ing tre måneder tidligere positivt 
overrasket, og samtidig med, at han understreger, at ”musikken er jo ikke den mest kræ-
vende” men derimod ”[u]troligt ensformig, totalt uden nuancer”, så var det godt at se 
den ægte (’sorte’, amerikanske) vare i forhold til den hjemlige ’popularitets-bølge’. 

For så vidt betones altså det amerikanske, den etniske forskel, nyhedsværdien og (som 
følge heraf) det fremmedartede eller eksotiske. Og det er klart, at den form for eksotis-
me, som eksemplificeres her, lægger sig i fin forlængelse af et journalistisk ideal om 
nyhedsreportage med betoning af på den ene side sensationspressens fascination af net-
op det underlige og fremmedartede som en kilde til ’gode’ historier, og på den anden 
side den seriøse kritiks påskønnelse af det nye og anderledes, som udtryk for originali-
tet. 

 

Her er som nævnt tale om tendenser, som er fremtrædende i den tidlige kritik. Herefter 
tematiseres hiphoppens nyhedsværdi i højere grad som udviklinger i et idiom (jf. den 
historiske tematisering af genren ovenfor og diskussionen af originalitet i afs. 7.4.6), 
ligesom genrens afroamerikanske baggrund tematiseres socialt og politisk (jf. afs. 7.4.3) 
og ikke som noget i sig selv eksotisk (som fx ”gale negre”).  

Eksotismen forsvinder dog ikke, men præger kritikken på et mere abstrakt niveau – som 
en vinkel på genrens sociale og kulturelle fundering, idet hiphopkulturen fremstilles 
som udenfor eller under det etablerede samfund, og i særdeleshed fordi hiphopkulturens 
værdier og udtryk fremstilles som fremmede for den almindelige danske mentalitet (’det 
danske lune’). For så vidt sker et skifte fra en æstetisk til en mere socialt betonet ekso-
tisme. 

Man ser eksempler på beskrivelsen af hiphop som uden for det etablerede samfund i 
diskussioner af, hvorvidt det danske hiphopmiljø er en subkultur, og hvorvidt hiphoppe-
re er asociale outsidere: Jeg har tidligere kommenteret nogle kritikeres beskrivelse af 
danske ghettoer, som kan ses som netop indlæg i denne diskussion, idet ghettoen opfat-
tes som et afgrænset eller ’udgrænset’ område af samfundet, men kritikkerne forholder 
sig også mere direkte til hiphopkulturens sociale position. Her et tidligt eksempel fra 
MM:  

Den amerikanske hip hop stil er blevet annekteret af i hvert fald en del af den danske ungdom, men det 
er tvivlsomt, om den hjemlige udgave af hip hop kulturen er en egentlig subkultur. Kommercialiserin-
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gen er allerede godt udbredt. På danseskolerne tilbydes electric boogie side om side med moderne latin-
amerikansk pardans, og enhver forstads handelsstandsforening med respekt for sig selv arrangerer 
electric boogie »mesterskabskonkurrencer« i det lokale butikscenter. »Underlægningsmusikken kan kø-
bes hos Fredgård på hjørnet!«  
Glemmes må det heller ikke, at i hvert fald en del af vores hjemlige hip hop’ere har postadresse et sted 
nord for Tuborgbryggerierne, så det sociale fællesskab med brødrene fra South Bronx er ret lille. (Gra-
denwitz 5, 1984a) 

Man kan notere, hvordan Gradenwitz understreger den lokale hiphopkulturs hjemlige 
karakter ved at relatere den til danske topoi som Fredgård og Tuborg samt provinsmeta-
forer som ”enhver forstads-handelsstandsforening” og ”det lokale butikscenter”. Der er 
med andre ord ikke meget ghetto over det hjørne, hvor den danske hiphopkultur hænger, 
men tematikken rejses ikke desto mindre. Også tre år senere, hvor Villemoes karakteri-
serer MC Einar som ”så beskidt og skrålende, så tilkæmpet hård og asocial, og outsider-
solidarisk, som man må og skal være, når varemærket er hardcore, og lyden skal ridse i 
lalle-lakken”, mens Einars stil er ”lige så fremmed i den velfriserede og familiære dan-
ske industri for hyggelig og pæn »poptøsefjant«, som den er nærværende i den sorte 
amerikanske hardcore hip hop, Einar og Co. har lært deres lektier af […]” (29.06.1988). 

Villemoes modstiller, som det fremgår, den hjemlige (”familiære”) pladebranche og den 
fremmede (”amerikanske”) hiphopkultur – med MC Einar som udenforstående (”asocial 
og outsider-solidarisk”) dansk repræsentant. Og den ’lalle-lak’ som Einar ridser, refere-
rer formentlig ikke udelukkende til pladebranchens holdning, men til den hjemlige men-
talitet, som branchen spejler med sin ’hyggelige poptøsefjant’. For så vidt artikuleres en 
form for eksotisme, idet Einars ’hardcore’ udtryk fremhæves for sin fremmedhed i en 
dansk kontekst, og denne fortolkning genfindes i kritikken af senere repræsentanter for 
såkaldt hardcore hiphop på dansk.136 Fx MC Clemens: 

I Clemens' musikalske univers er der ingen afvæbnende humor eller tryg hygge: »Jeg' humorforladt - 
hardcore mentalitet«, som manden selv formulerer det i Blod, Spyt Og Sperm […] Dén slags kan en-
hver jo fyre af. I hip hop er det oven i købet en del af legen at lide af storpralende munddiarré - med el-
ler uden dansk glimt i øjet. Forskellen på Clemens og talrige andre rap-battlere er, at han lyder, som om 
han mener det rystende alvorligt. (Hygum 25.02.1999) 

Og i receptionen af amerikansk gangstarap, hvor det er ’dårligt’ at være hyggelig: 

For satan, Ice T. Sved bag nosserne har du. Ingen tvivl om det. Og du må fandme være glad for dine 
nosser, for du tager dig hele tiden til dem. Du er en hård dreng, Ice T. Men som alle andre, der skaber 
sig en karriere på at være provokatør, ender der med at være noget hyggeligt og bekvemt ved at se de 
samme evindelige provokationer og attituder. Du er blevet hyggelig, Ice T. Du hygger dig med publi-
kum. Du er en entertainer. Hip hoppens svar på Frank Sinatra. Du vil ha' dansk fisse, siger du til publi-
kum. Og din DJ kan kneppe fem gange på en aften. Helt ærligt, Ice T, det er kun gamle, impotente 
mænd, der praler med den slags. (Carlsen 23.08.1996) 

                                                
136 Jeg vender tilbage til brugen af prædikatet hardcore nedenfor, se s.158. 
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Læg mærke til, hvordan Carlsen knytter opfattelsen af Ice-T som hyggelig til det ’hjem-
lige’ ved tekstens joviale og familiære henvendelse. 

Hvad angår opfattelsen af dansk hiphopkultur som uden for det etablerede, så findes den 
også i forskellige kritikeres beskrivelse af hiphopmiljøet, som ’undergrunden’. Og be-
tegnelsen er vigtig, idet undergrunden (i lighed med miljøet) ikke alene er en beskriven-
de term, men et referencepunkt, nogle kritikere bekender sig til. Herved trækkes mod-
stillingen mellem eksotik og etablissement ind i kritikkens spalter, idet ’undergrundens’ 
repræsentanter (insiderne) i en vis forstand optræder som fremmedelementer på en re-
daktion, som ønsker at dække noget, den ikke kender. Ansættelsen af disse insidere kan 
således opfattes som redaktionel respekt for hiphopkulturen – som Michael C.U.P. 
Rasmussen fx udlægger sin egen ansættelse: 

Jeg har fået en del kork [respekt], fordi jeg skriver her i GAFFA, men egentlig er det GAFFA, som bur-
de have kork for at respektere hip hop kulturen ved at lade én fra undergrunden skrive deres hip hop 
spalte. (110, 1994) 

Men samtidig fungerer hiphopspalten, som det også antydes i Rasmussens udtalelse, 
som en art ’subkulturelt reservat’, hvor redaktionens ’hiphopper’ slår sine folder og den 
såkaldte undergrund udstilles i en form for redaktionel eksotisme.  

Eksemplet illustrerer således en yderligere kompleksitet i kritikkens tendens til eksotis-
me, idet eksotismen ikke alene angår forholdet mellem hiphopkulturen og det etablerede 
(danske) samfund, men endvidere forholdet mellem insidere og outsidere i kritikken – 
idet tematiseringen af hiphop som eksotisk på den ene side udtrykker outsidernes 
(fremmede) blik på den kultur, som insiderne kender; mens insiderne på den anden side 
bidrager til samme tematisering ved at fremstille sig selv som fremmede for det musik-
kulturelle establishment, hvorved de opretholder deres status som netop insidere. 

7.4.27.4.27.4.27.4.2 ”Og begejstringen vil ingen ende tage”: Hedonisme”Og begejstringen vil ingen ende tage”: Hedonisme”Og begejstringen vil ingen ende tage”: Hedonisme”Og begejstringen vil ingen ende tage”: Hedonisme    

Hiphoppen er for flere kritikere ikke bare eksotisk, men også underholdende. Og denne 
egenskab, der tilskrives såvel genrens egnethed som dansemusik, som det at hiphoppens 
tekster, artister, shows osv. er morsomme, optræder som en central værdi i kritikken. 
Som en tendens til hedonisme med centrale topoi som fest, dans, kropslighed, glæde og 
sex. 

Man ser denne tendens eksemplificeret i Lars Villemoes’ anmeldelse af Public Enemy 
og LL Cool Js koncert i Saga 1987, hvor sidstnævnte fremhæves som netop kropslig, 
morsom og livsglad frem for førstnævntes ”dystre, glædesløse, storskrydende, parole-
politiske hip hop”: 

Volden, skrigene, ekstasen og bande-sammenholdet var alt sammen også til stede i LL Cool J.’s musik, 
men ikke som et mål i sig selv, snarere formidlet fra en musikalsk distance, hvor Cool’s kolossalt selv-
sikre, manisk storskrydende, men ikke desto mindre gennemført rytmesikre og musikalske raps, ofte 
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antager en vellystigt hypnotiserende sub-melodisk karakter. Hermed forløses livsglæde, kropslig og ek-
sistentiel sult, hos ham langt friere og mere nuanceret end i Public Enemys sammenbidt kompakte vre-
de. Og Cool J. er manden, der formår dette uden at give køb på den hysteriske aggression og selvbe-
roenhed, som får en til at smile og fantasere over de krøllede og vanvittige montager i den bedste hip 
hop. (17.11.1987) 

Det kan bemærkes, at Villemoes faktisk pointerer aggressionen (volden, skrigene osv.) i 
LL Cool Js musik, men at hedonismen overskygger og medierer denne aggression, som 
derfor virker forløsende – frem for udtrykket hos Public Enemy, som ifølge Villemoes 
har ladet ”maskinen og machismoen lamme deres hjerter.” Jeg vender tilbage til ma-
chismoen nedenfor, men det skal her bemærkes, at Villemoes kæder hedonismen og sin 
kritik af machismoen sammen med en traditionel (rockkritisk) originalitetsdiskurs, ved 
således at karakterisere Public Enemys ’maskinelle lammelse’ med LL Cool Js livsglæ-
de. Herved impliceres nogle udstrakte ækvivalenskæder, idet ’maskinmusik’ relateres til 
seriefremstilling, skabeloner, formler og endvidere stilstand, lammelse og død; mens 
krop, sex, fest, glæde, latter osv. relateres til fantasi, kreativitet, originalitet, bevægelse 
og liv.137 Og denne strategi er udbredt, som det her fremgår af en anmeldelse af Dream 
Warriors fra Berlingske Tidende: 

Drømmekrigerne King Lou og Capital Q er eksponenter for en legende og lattermild hip hop, der […] 
søger helt andre veje end den konfrontationslystne amerikanske. Her går klappen ikke ned i blind in-
dignation, chauvinistisk martyrium eller opblæst macho-attitude. […] Specielt med en indstilling af fyr-
rig feststemthed i en saliggørende hedonistisk hyldest, der er langt mere i familie med reggae-
musikkens solbeskinnede og salvelsesfulde kosmoshigende natursyn, end med den militante variant. 
Dream Warriors er sympatiske hippie-pendanter i denne genre. »Respektér det lokale talent«, prokla-
merede Capital Q og inviterede de danske opkomlinge [Flopstarz og Youngblood] på scenen. Det var 
en gestus med nok så meget gennemslagskraft på disse breddegrader, end nok så meget revolver-rap 
kan stille op med. (Jørgensen 24.04.1991) 

Også her kontrasteres hedonismen med lammelse (stilstand osv.), idet klappen ’gudske-
lov’ ikke gik ned for Dream Warriors i blind (automatisk eller maskinel) indignation og 
chauvinistisk martyrium (død). Og eksemplet illustrerer endvidere en kobling af hedo-
nismen og kritikken af machismoen med det nationale, idet Jørgensen modstiller ”re-
volver-rap” og ”disse breddegrader”, hvorved indikeres en sammenhæng mellem hedo-
nismen og det danske publikums præferencer. 

Vi nærmer os her det ’danske lune’, som jeg var inde på tidligere, idet Jørgensen indi-
rekte fremstiller hedonismen som udtryk for eller som værende i overensstemmelse med 
særlig en dansk mentalitet – i modsætning til den ”konfrontationslystne” amerikanske 
rap. Og som illustreret i det følgende specificeres den danske mentalitet i anmeldelser af 
dansksproget rap groft sagt som hygge, afslappet humor og selvironi: 

Deres hip hop er befriende renset for den latterlige vi-er-ligeså-hardcore-som-brødrene-i-USA-attitude, 
der ofte præger danske hip hoppere. Med deres på en gang ølbællende, småsatiriske [sic!] har Jimmy, 

                                                
137 Jeg vender tilbage til disse ækvivalenskæder i afs. 7.4.6. 
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Dan og Daniel ramt noget ligeså kernedansk som hængerøve, Morten Korch, Olsen-banden, Kjeld & 
Dirch og fodboldlandsholdets outsider-succes ved EM i '92. […] Og uanset om man normalt får kvalme 
af den slags hat-klappende, øl-bællende, nedadsnobbende danskhed har Humleridderne en særlig jord-
bunden charme og kejtethed, det er meget svært ikke at falde for. (Carlsen 28.04.1996) 

 [Østkyst Hustlers og Hvid Sjokolade] byder på beretninger om piger, penge og (manglende) arbejde og 
de gør det med en selvironisk humor og ensatirisk tone, som en amerikaner – eller en amerikaniseret 
dansker – aldrig kunne finde på at bruge. (Carlsen 08.10.1996) 

Det er klart, at denne fremhævelse af hiphoppens hedonistiske kvaliteter med reference 
til et fælles dansk lune står i modsætning til pointeringen af det fremmede i kritikkens 
tendens til eksotisme (jf. afs. 7.4.1). Og denne modsætning fremgår endvidere af, at 
pointeringen af det danske lune typisk sker i omtaler af de grupper (fx Humleridderne 
og Østkyst Hustlers), som står centralt i ’tredje bølges’ brede gennembrud for den dan-
ske rap, og som alene af den grund kan betragtes som langt fra den ’undergrund’, som 
bibeholder noget af sit eksotiske præg i kritikken.138 

 

I andre tilfælde – men typisk også som modvægt til politisk alvor og machismo – frem-
hæves hedonismen som karakteristisk for hiphop qua (historier om) genrens oprindelse 
som festmusik på gadeplan i 1970’ernes New York: 

Hip hoppen domineres for øjeblikket af den militant-politiske og den psykadelisk-jazzede tendens. Ind 
imellem kan man godt glemme, at rap oprindeligt var ren partymusik. (List 25.11.1991) 

På den ene side sprang The Fugees tilbage til hip hoppens barndom, til dengang hip hoppen primært 
handlede om at feste. Og på den anden side stod de for en ny, jordnær, poetisk og halvakustisk hip hop 
(Carlsen 20.04.1994) 

”Humletid”, ”Malerhjerne” og ”Humle Bringer Hyggen” har gjort Humleridderne til et stort festband, 
og øldrikkende drengerøve skal nok tage godt mod nye sange som ''H.U.M.L.E.'' og ''Vi Er For Fede''. 
[…] På den ene side er de tæt på hiphop-kulturens oprindelige party-udspring, på den anden side morer 
det dem kosteligt, at lave ren dansk-top (Pedersen 11.09.1997) 

Referencerne til hiphoppens oprindelse som festmusik er et godt eksempel på, hvordan 
kritikkens historisering af genren sker i sammenhæng med en værdimæssig tematise-
ring. Og ligesom hiphoppen lignes med etablerede genrer som illustration af genrens 
levedygtighed, på samme vis lignes hiphop i den værdimæssige tematisering med (i 
dette tilfælde) tidligere ’hedonistiske genrer’ som pop (dansktop), disco og i særdeles-
hed rock ’n’ roll.139 Vi har allerede set den sidste af disse sammenligninger hos List i 
artiklen ”Hip Hop & Roll” (8, 1987), og vi ser den hos Villemoes, i anmeldelsen af Pub-

                                                
138 Jf. diskussionen af outsidernes reception af undergrunden tidligere. Til sammenligning kan erindres 
Villemoes’ omtale af MC Einar som outsider-solidarisk (s. 146). MC Einar bidrog, som det erindres, til 
anden bølges gennembrud for hiphop i Danmark – et gennembrud, der imidlertid ikke reciperes med 
samme nationalt funderede hedonisme, som tredje bølges flagskibe. 
139 For opfattelsen af disse genrer som hedonistiske jf. fx Shuker (1998: 98 og 226). 
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lic Enemys og LL Cool Js optræden i Saga: ”Yes, det er Cool og han er BAD! Men ikke 
mere end at hans parafraser over Chuck Berry fanger essensen i rock ’n’ roll …” 
(17.11.1987) 

Sidste eksempel fra Pedersen ovenfor er endvidere interessant, fordi citatets pointering 
af Humleriddernes appel til ”øldrikkende drengerøve” peger på en populær version af 
hedonismen, som angår ikke bare musikkens partypotentiale, danseegnethed osv., men 
også indstillingen hos artister, publikum og kritikere, idet hedonismen artikuleres som 
umiddelbar glæde og begejstring over den givne musik frem for en mere alvorlig, intel-
lektuelt reflekterende og analyserende tilgang. Vi ser denne tendens i ’populære’ medier 
og tydeligst hos kritikere, som i udgangspunktet skriver på en grundlæggende glæde 
over hiphopmusikken og -kulturen, dvs. som insidere, fra et fanperspektiv. Og eksem-
pler findes i fanzines som Underground Pages og Lederen140 og hos fx Jeppe Bisgaard, 
hvis fantilgang formentlig har været helt i overensstemmelse med Mixs redaktionelle 
profil. Her et eksempel fra Bisgaards omtale af ”ÅRETS (HIP HOP) PLADE!”, Grand 
Pubas Reel To Reel: 

Verdens bedste rapper. Årets bedste LP og begejstringen vil ingen ende tage. Den cirka 26-årige Grand 
Puba […] er klar med sit første solo-album, der allerede inden udgivelsen er blevet udråbt til en klassi-
ker. Og skru da ned for varmen og gå en tur med skildpadden, for det er en overstinkendehamrendeo-
verdrevetfuldstændigubeskrivelig vild LP, Grand Puba har fået skruet sammen. Det er sygeligt funky, 
den er uhyggeligt stemningsfuld. Den er så fantastisk, at det næsten er en synd at skulle beskrive den 
med ord. (12, 1992) 

Det fremgår klart, at Bisgaard er meget begejstret, men mindre klart hvorfor. Og om end 
Bisgaard senere fremhæver Grand Pubas evner som rapper – dvs. hans håndværksmæs-
sige kunnen – sker dette ikke som led i nogen udfoldet refleksion, men primært ved 
citater fra pladen, ligesom anmeldelsens mest reflekterende passage i det hele taget 
kommer i et citat: 

Hip hop er en måde at udtrykke sig på. Selvom du går igennem dårlige tider, så udtrykker du dig selv 
igennem ord. Hvis du har det godt, udtrykker du dig selv. Og du prøver at nå folk, der lytter til musik-
ken på alle måder. Hvis nogen har et problem derhjemme eller noget i den stil, så når du det problem 
sammen med dem. Du fortæller dem, at du forstår deres problem. Når du vil have det sjovt, så taler du 
om at have det sjovt. (Grand Puba citeret i Bisgaard 12, 1992) 

Denne passage, som Bisgaard citerer som afslutning på anmeldelsen, artikulerer selv-
sagt idolets direkte henvendelse til sine fans, og en pointering af hiphoppens forbindelse 
til den enkeltes liv og hverdag. Og den idoldyrkelse og positionering af læseren som 
fan, som ligger implicit heri, artikuleres også i en række biografiske oplysninger og 
anekdoter anmeldelsen igennem (om stjernens forbrug af pot, øl osv.).  

                                                
140 Der er som nævnt i senere fan- og netzines en tendens til at pointere en mere ’seriøs’ tilgang til stoffet, 
om end skribenternes engagement som fans af genren stadig er deres åbenbare adgang til kritikken. 
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Endvidere fremgår anmeldelsens ikke-seriøse tilgang af de humoristiske bemærkninger 
undervejs – som ”skru da ned for varmen og gå en tur med skildpadden” eller anmeldel-
sens manchet, hvor Mixs redaktion konstaterer, at deres hiphopreporter er indlagt på 
sindssygehospital som følge af sin begejstring for Grand Puba. Bisgaards anmeldelse 
giver således som helhed et indtryk af umiddelbar begejstring, sjov og ballade, skrevet 
fra et fanperspektiv til andre fans, og herved artikuleres en populær hedonisme, som 
afviger fra den mere intellektuelt reflekterede (og følgelig distancerede) hedonisme, 
som artikuleres af fx Villemoes. 

Hermed imidlertid ikke sagt, at denne populære hedonisme findes udelukkende blandt 
insidere i fx fanblade, og at dagbladene altid står for ’seriøs’ refleksion og intellektuel 
distance. Forholdet mellem den populære hedonisme og mere intellektuelle varianter er 
kompliceret, og der ligger – som tidligere nævnt – i den journalistiske tradition, som 
præger dansk rockkritik og for så vidt dagbladenes mere eller mindre seriøse outsidere, 
en tendens til anti-intellektualisme141, som går fint i tråd med den populære hedonismes 
umiddelbarhed, ligesom fantilgangens tendens til biografisme (som side af idoldyrkel-
sen) passer med en journalistisk fordring om ’gode’ historier. Endvidere ligger der i 
dele af den rockkritiske tradition (og i forlængelse af anti-intellektualismen) en dis-
respekt for autoriteter, hvor det sjove er det frække, dvs. det, som provokerer etablisse-
mentet. 

Som et nyere eksempel på den tendens skal her anføres BTs anmeldelse af den danske 
gruppe Suspekts album Ingen slukker the stars (2003), hvor anmelderens begejstring 
formidles åbenlyst men ureflekteret, mens det anti-intellektuelle og -autoritære fremgår 
af på den ene side tekstens sarkastiske reference til ”den gammeltantelige mediediskus-
sion” (Berlingske Tidendes kontrovers med bl.a. Jokeren i januar 2003), på den anden 
side anmelderens tilsyneladende glæde ved at skrive ’frække’ ord i avisen: 

Midt i den gammeltantelige mediediskussion om det degenererede hiphop-sprog smider Albertslund-
fyrene Suspekt en verbalbombe af de helt store. Andet album fra de to rappere og to producere […] 
hedder intet mindre end »Intet slukker The Stars«, og de såkaldte »destruktionskunstnere« trutter rå røv 
med titler som »Hvem er en... kælling?«, »Har du glemt dine nosser?« og »Sut min pik, ikk´«. 
Det er beskrivelsen af skudt i hovedet-, fucket up druk-, stof- og volds-skodliv, hvor de giver den maks 
gas og knepper masser af kællinger i skideren. Ren tegneserie/voldsfilm! Pakket ind i festmelodier så 
iørefaldende, at jeg til tider vil kalde dem en hardcore-udgave af - og de vil hade mig for det - Nik & 
Jay. Men det er ment som en (pop-)ros. Det er fremragende rap, super-smooth produktion og - selvføl-
gelig - forrygende attitude (inkl. anmelder-disningen!) (Drejer 10.02.2003) 

7.4.37.4.37.4.37.4.3 ”D”D”D”Den brutale virkelighed på dagsordenenen brutale virkelighed på dagsordenenen brutale virkelighed på dagsordenenen brutale virkelighed på dagsordenen”: ”: ”: ”: SocialrSocialrSocialrSocialreeeealisme og alisme og alisme og alisme og ----kritikkritikkritikkritik    

Hiphop fremstilles som en gadekultur med udspring i (undertrykte og ubemidlede) ame-
rikanske storbymiljøer, og denne beskrivelse forlenes som nævnt, med en beskrivelse af 
                                                
141 Jf. Lindberg et al. (2000: 328) og Krogh-Christensen (2002: 94) 
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genren som socialrealistisk og i forlængelse heraf socialkritisk. Her er tale om en central 
tematisering af hiphoppens værdier, som lægger sig i klar forlængelse af den traditionel-
le rockkritiks prioritering af budskaber i fx sangtekster, og som harmonerer godt med 
den subversive sociale og politiske bevidsthed og det ideal om ’kritisk’ journalistik, som 
ligeledes står stærkt i dén tradition (Lindberg et al. 2000). Samtidig bliver visse hiphop-
artisters temmelig radikale politiske synspunkter imidlertid for meget for selv den del af 
kritikerstanden, som hævder disse idealer. 

Kritikernes beskrivelse af som hiphop som gadekultur sker, som det er fremgået, i og 
med genrens introduktion, og det samme gør betoningen af genrens socialrealistiske og 
-kritiske kvaliteter. Tydeligst måske hos Villemoes, som i august 1983 gengiver hele (!) 
teksten til Grandmaster Flash And The Furious Fives The Message – et nummer, som 
ifølge Villemoes sammenfatter:  

[…] afmægtigheden hos »den sidste ærlige mand« i et kvarter […] der er i total opløsning. Rap-rytmen 
og den hidsige recitation, skabte en farlig indeklemt desperation omkring en tekst overfyldt med depri-
merende præcise iagttagelser [herefter følger gengivelsen af The Message] (31.08.1983) 

Og om gruppens optræden som ”gade-cool underklasseentertainere” i Alexandra, april 
1984 konkluderes det: ”Sjældent har man dog fra en dansk scene følt sig ført så tæt på 
virkeligheden bag den sorte popmusik” (07-08.04.1984). 

Det fremgår af begge citater, hvordan Villemoes pointerer realismen i tekster og udtryk 
(jf. den ”hidsige recitation”) i sammenhæng med en følelse af indeklemt desperation, 
som følge af de deprimerende sociale forhold. Og denne homologi mellem brutal musik 
og en brutal verden er hyppig i kritikken. Det illustreres af nogle af de allerede gennem-
gåede eksempler, fx Henrik Lists beskrivelse af Christiania som en passende ramme om 
Ice-Ts koncert (s.143) eller Gradenwitzs kontrastering af det velstillede Københavnske 
hiphoppublikum og ”brødrene fra South Bronx” (s.145). Og Gradenwitz understreger 
faktisk homologien direkte i sit interview med Grandmixer D.ST. to måneder tidligere: 

Rap, scratching, breakdancing osv. er både en afspejling af nogle håbløse sociale tilstande og en protest 
mod disse. (2, 1984) 

Gradenwitzs pointering af sammenhængen mellem rap, scratch og breakdance og de 
håbløse sociale tilstande er formentlig foranlediget af Grandmixer D.ST, for så vidt som 
stjernen selv fremhæver denne sammenhæng i løbet af interviewet. Og denne afspejling 
af hiphopartisternes kritiske selvbevidsthed i kritikernes fremstilling af hiphop gentages 
i kritikken af ’anden bølge’ – fx Public Enemys koncerter i 1987 og 1988. Denne gang 
dog med større spredning i kritikernes reaktioner: Vi har allerede set, hvordan Lars Vil-
lemoes (17.11.1987) afskriver Public Enemys ”parole-politiske hip hop”, og det kon-
kluderes i den forbindelse: 

Denne afdeling af hip hop-kulturen har mistet grebet om den stærke baslinje og i den grad overskåret 
deres egne kulturrødder i rhythm’n blues, soul og jazz, at deres råb på sort kulturbevidsthed slår sig selv 
på munden […] 
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Den form for ”sort kulturbevidsthed”, som Public Enemy advokerer, drukner altså iføl-
ge Villemoes i tom militarisme, fordi gruppen ikke formår at forvalte de musikkulturelle 
rødder, de hævder at repræsentere. Og den kritik deles (om end i mindre reflekteret 
form) af bl.a. Ekstra Bladet, som kritiserer Public Enemys militarisme under overskrif-
ten: ”Publikum er deres fjende” (Møllegaard 16.11.1987). 

På den anden side begejstres fx Anders Rou Jensen over denne ”gadehjørnernes heftige 
social music” (17.11.1987), mens Henrik List afviser ’militarisme-kritikken’, for i ste-
det at pointere hiphoppens sociale fundering som netop udtryk for tidens mest rodfæste-
de subkultur: 

Typisk nok for dansk medieverden, så er der blevet skrevet og snakket mere om maskinpistoler og 
mandschauvinisme end om dén begivenhed det var at opleve en koncertform, som er fundamentalt an-
derledes end dén, vi traditionelt kender, en musikform, som er sen-80’ernes mest distinkte, og en sub-
kultur, som er mere rodfæstet og udbredt end punken nogensinde var det. Vi fik den ægte vare – og det 
var sågu’ også det, de fleste af os var kommet for. (12, 1987) 

List begejstres for det, han tidligere i anmeldelsen kalder Public Enemys ”kreative ag-
gression”142, og han ser hedonisme og radikal socialkritik (militarisme, afro-centrisme 
osv.) som sider af samme udvikling. Som det formuleres to år senere: 

Den radikale hiphop spiller med musklerne for tiden. Public Enemy, Boogie Down Productions, […] 
har symboliseret dette årtis mest bemærkelsesværdige hamskifte i sort musik: Udviklingen fra et eska-
pistisk udgangspunkt (’øl, fisse & breakbeats’!) til et direkte kritisk engagement i dén amerikanske 
storbyvirkelighed, de er produkter af. Samtidig har andre hiphopnavne (så som Jungle Brothers, […] 
De la Soul) skærpet selve den etniske identitetsfølelse med referencer til afroamerikanske rytmer og ud-
tryksformer. »Straight Out The Jungle« – der danses på aksen fra Afrika til New York. (05.10.1989) 

Den radikale hiphop har ifølge List fjernet sig fra et eskapistisk udgangspunkt, for nu at 
tage sit sociale ophav alvorligt, men uden at den kropslige hedonisme (dansen) er for-
svundet. Samme kropslige hedonisme, som Villemoes forbandt med de musikkulturelle 
rødder, Public Enemy i hans oplevelse havde kappet, hvorfor sammenstødet mellem 
Villemoes og List i kritikken af Public Enemy kan forstås som ikke alene et spørgsmål 
om radikale politiske attituder, men endvidere om legitimiteten af disse i forhold til 
gruppens sociale og kulturelle baggrund. 

Uenigheden mellem de to kritikere markerer en polarisering i kritikken, som holder sig 
de følgende år, idet Villemoes’ gentager sin afvisning af militarismen, voldsforherligel-
sen og racismen hos fx de amerikanske gangstarappere (og andre repræsentanter for 
såkaldt hardcore hiphop), mens List forsvarer samme med henvisning til genrens grad af 
socialrealisme samt energien og originaliteten i det radikale udtryk. For Villemoes er 
socialrealismen og de radikale attituder derimod resultatet af dygtig markedsføring: 

                                                
142 Jeg vender tilbage til Lists fascination af den ’kreative aggression’ nedenfor, idet den i en vis forstand 
løsriver sig fra betoningen af musikkens sociale baggrund. Se afs. 7.4.4. 
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I hip hoppens stadige interne konkurrence om hvem der kan legemliggøre den mest hårdhudede, stejle 
og kompromisløse attitude over for den herskende orden og dermed opnå størst »troværdighed« som 
repræsentant for ghettoen (og det ungdommelige oprør) griber realiteter, myter og musik ind i hinanden 
omkring en selvkørende akse af kommerciel publicity. (14.01.1994)143 

Her er tale om yderpunkter i kritikken, idet et flertal af dagbladskritikerne (outsiderne) 
støtter Villemoes i afvisningen af gangstarappens radikale politiske attituder – trods 
opmærksomhed på artisternes sociale baggrund; mens List og med ham de fleste inside-
re i højere grad forsvarer realismen i hiphoppens beskrivelser af den sociale virkelighed 
i USA – også i de mere radikale udformninger.144 Hos sidstnævnte findes endvidere en 
høj grad af opmærksomhed på og forargelse over den censur, som overgår hiphoppen – 
i udlandet og herhjemme:  

Som du nok kan se, er der virkelig gang i den i USA for tiden med 2 Live Crews plader. Det mærkvær-
dige ved det hele er, at det først er med deres 3. LP, at balladen er begyndt. Forklaringen er nok, at de to 
første LPer ikke blev så store hits, men at den tredje blev et kæmpehit – også blandt unge hvide, og det 
har åbenbart været for meget for myndighederne, som åbenbart er ligeglade med, hvad unge sorte lytter 
til, men ikke kan acceptere at unge hvide skal lytte til ”fræk sort musik”. […] Køb denne plade, hvis du 
støtter ”freedom of speech”. (Bisgaard 11, 1990) 

At det danske pladeselskab har valgt at udsende den beskårne, engelske presning [af Ice-Cubes Death 

Certificate] frem for den originale amerikanske er alligevel besynderligt - og betænkeligt. Hvorfor den-
ne selvcensur fra branchens side i et land som vores, hvor man næppe kunne forestille sig, at myndig-
hederne […] ville blande sig i udgivelsen af et hip hop-album?! (List 02.03.1992) 

 

Hiphoppens grad af realisme og legitimiteten af dens sociale og politiske kritik står altså 
til debat, og man ser en understregning af polariseringen mellem insidere og outsidere. 
Samtidig virker imidlertid en række forhold til at samle feltet i en fælles understregning 
af genrens socialrealistiske kvaliteter.  

Det gælder for det første den såkaldte ’cultural hiphop’ (fx Jungle Brothers, Brand Nu-
bian og De La Soul), som betoner hiphopkulturens afroamerikanske oprindelse – med 
fokus på de ’sortes’ historie i Afrika og USA, kulturens ideologi og (for visse gruppers 

                                                
143 En undtagelse i Villemoes’ problematisering af hardcore-hiphoppens sociale forankring findes i en 
anmeldelse af Cypress Hill (24.04.1992), hvis realisme godskrives, mens problematikken opretholdes i 
relation til gangstarappen: ”Cypress Hill excellerer […] ikke, som mange af hip hoppens front- og pap-
figurer i at true lyttere og modstandere, snarere i at affotografere en verden, hvor uskyldige bliver truet og 
undertiden handler i desperation. Ofte skævt og surrealistisk vinklet glider billederne fra de knuste 
drømmes gader gennem rimede, ræsonnerende monologer. Numre som Pigs […] skildrer voldens labile 
tilstedeværelse overalt i et storby-territorium, der konstant fremmer paranoia […] Alt andet lige løfter 
musikken på dette brogede debut-album sig overlegent over de fleste hip hop-gangsteres brystbankende 
klicheer om egen macho-overlegenhed og Cypress Hills 16 sange fremstår som et ukunstlet og originalt 
bidrag til den hip hop-musik, der i dag mere end nogen anden genre sætter den brutale virkelighed på 
dagsordenen.” 
144 Jf. fx Bisgaard & Schack (30.09.1994) 
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vedkommende) religiøse aspekter. Her slutter såvel insidere som outsidere op – så læn-
ge grupperne ikke bliver for ’prædikende’: 

Muslimske manifester har en tendens til at overdøve musikalske kvaliteter, hvilket er specielt ærgerligt, 
når det samtidigt fremgår af albummet som helhed, at Brand Nubian sagtens kan selv. På »The Travel 
Jam« og »Brand Nubian Rock The Set« pumper og rykker de med enkle, tætklippede og muskuløse 
rytmekonstruktioner. Og når de for et kort øjeblik glemmer Allah og hengiver sig til god, gammeldags 
macho-pral hen over de sprødt rullende trommehvirvler og de sejt kredsende guitarfigurer på f.eks. 
»Steal Ya Ho« og det afsluttende hammerhit »Punks Jump Up To Get Beat Down«, tror man på et liv 
efter Allah. (List 15.02.1993) 

Man ser her, hvordan List artikulerer den hedonistiske kritikerattitude, jeg var inde på 
ovenfor i afvisningen af den hiphop, der bliver for politisk bevidst og selvhøjtidelig. 

For det andet understreges hiphoppens socialrealistiske kvaliteter i omtalen af visse 
danske hiphopartisters ’hverdagsskildringer’: 

Således var Pumpehuset kun halvt fyldt i torsdags, hvor Humleridderne alligevel i løbet af et langt, hu-
mørfyldt og naturligvis temmelig vådt show fik slået fast, at ærkeægte uamerikansk hip hop kan handle 
om den danske hverdags anti-helte på forrygende underfundig vis. (Hygum 16.11.1997) 

Og for det tredje betones socialrealismen i omtalen af to hændelser, som for de fleste 
kritikere understreger sammenhængen mellem musik og sociale forhold. Den ene er den 
såkaldte Rodney King-sag, hvor fire hvide betjentes korporlige afstraffelse af en ung 
afroamerikansk flugtbilist fremkaldte omfattende uroligheder i L.A. Hiphoppen beskri-
ves i den sammenhæng som (selvopfyldende) profetisk: 

Der er desværre ingen grund til at tro, at optøjerne i Los Angeles i foråret var de sidste […] De sociale 
forhold er eksplosive, og både sorte og hvide venter i spænding […] I retrospektiv kan hans [Ice-Cubes] 
foregående, stærkt kontroversielle album »Death Certificate« fra efteråret `91 lyde profetisk, ikke 
mindst fordi rapperen på bortcensurerede, quasi-racistiske numre som »Black Korea« og »No Vaseli-
ne« nærmest leverede en drejebog til plyndringerne af f.eks. Koreatown. (List 28.12.1992) 

Hvis man lytter til gangsta-rap, var optøjerne i L.A. i 1992 ingen overraskelse. Gangsta-rapperne har 
nemlig talt om politi-vold og gengældelse siden 1987. (Poulsen 6, 1993) 

Det er forbavsende så lidt mennesker hører efter hvad der bliver sagt til dem. Ifølge de danske nyheds-
indslag var rocksangeren Tom Petty først ude med en sang om de nylige optøjer i Los Angeles, men 
hvorfor ignorere de sorte hip hoppere, der har brugt de sidste 3-4 år på at advare mod de selv samme 
problemer!?? Som for eksempel duoen Gang Starr fra Brooklyn i New York - der måske er de hip hop-
pere, der har beskrevet livet som sort amerikaner mest sobert registrende, analyserende og poetisk – 
uden bombastiske armbevægelser, populistiske bandeord, storskrydende blær og overdrevne trusler. 
(Carlsen 28.05.1992) 

Bemærk i sidste tilfælde, hvordan Carlsen trods pointeringen af sammenhængen mellem 
de ’nylige optøjer i L.A.’ og rappernes forudsigelser distancerer Gang Starr fra 
(gangsta)rappens radikale attituder, hvorved antydes den konflikt mellem insidere og 
outsidere, jeg beskrev ovenstående. 

Herhjemme optræder (som den anden hændelse) de såkaldte ’hiphopmord’, som igen 
fører til en betoning af sammenhængen mellem hiphoppens attituder, budskaber og de 
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sociale forhold omkring kulturen. Men reaktionen afviger fra Rodney King-sagen, idet 
den generelle opfattelse blandt kritikerne er, at ’hiphopmordene’ ikke havde meget med 
hiphop at gøre, hvorfor flere kritikere føler sig kaldet til forsvar for genren. Blandt dem 
Jyllands-Postens Niels Pedersen, som i en kulturkronik under overskriften ”Hip hop-
musik dræber ikke” skriver: 

Resultatet [af mediernes manglende forståelse for hiphop] har været en fokusering på bandesammen-
hold, stofmisbrug og aggressivitet, der eftersigende skulle skyldes, at de unge hører ”hip hop-musik” og 
bærer ”hip hop-tøj”. Godt nok skete knivdrabet efter et skænderi om, hvem der bar det ”mest rigtige” 
hip hop-udstyr, men selv om musikken er en væsentlig faktor i den moderne ungdomskultur, er det ikke 
hip hop, der er årsag til skilsmisser og ungdomskriminalitet. Var hiphop så stærk en faktor, ville verden 
for længst have set anderledes ud (07.12.1993)  

Pedersen kritiserer, som det fremgår, de øvrige mediers fremstilling af hiphoppens soci-
ale slagkraft, mens han selv igennem artiklen fremstiller genren som et ’spejl’ for socia-
le og politiske frustrationer i USA og Danmark. Og han beskriver i den forbindelse hip-
hoppens udvikling, fra dengang det ”handlede […] mest om fester, hvem der rappede 
bedst eller kunne score flest piger” til situationen i 1993, hvor hiphoppen optræder i 
mere politisk aggressive varianter (med fx Public Enemy). Pedersen trækker med denne 
reference til hiphoppens udspring som festlig konkurrencekultur på en tilbagevendende 
strategi i (særligt insidernes) forsvar for genren. En strategi, som implicerer en bestemt 
tematisering af genrens sociale betydning som ’sund’ kriminalpræventiv ungdomskultur 
– opstået som løsning på (og ikke som kilde til) de store sociale problemer i 1970’ernes 
New York. Vi finder denne fremstilling tidligt hos fx Bræstrup (se s.111) og hos Tha-
ning, som beretter om The Zulu Nation:  

Zulu Nation forsøgte at stoppe de bandekrige, som dengang [i 1973] hærgede i ghettoerne […] Istedet 
for at afslutte dopestridigheder med baseball-bat og territorialrettigheder med knive arrangerede Zulu 
Nation danse-kampe mellem banderne. (15.04.1984) 

Det kan bemærkes, hvordan kamp-metaforen (som går igen i hiphoptermer som battle 
og rap-attack) kan forstås inden for både en krigs- og en sportsdiskurs. Herved åbnes 
for en begrebsmæssig glidning, idet hiphop kan forstås som et element (eller moment) i 
den (bande)krig, som raser i storbyghettoerne, og samtidig som en sport, dvs. noget a-
politisk og ikke-voldeligt. De to betydninger glider selvsagt sammen i fremstillingen af 
den fredelige konkurrencekultur som løsning på krigen, og vi ser dette ræsonnement 
også i en dansk kontekst, fx hos Berlingske Tidendes Tv-anmelder Me Lund, som i 
1993 beskriver ”det betændte og rå Sundby på Amager”:  

[Hiphopkulturen producerer] det bedste modsvar til L.A.-livsstilen, hvis dagligdag er fyldt af eksplosi-
onsfarlig teenage-energi. Men i stedet for at lejre sig som destruktiv kriminalitet er den nu blevet kana-
liseret ud i kreativ musik, dans og graffiti (18.02.1993) 

Hiphop fremstilles her igen som løsningen på de sociale problemer – eller som det for-
muleres af Bisgaard et år senere i kølvandet på ’hiphopmordene’: 
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Hip-hop er ikke problemet. Hip-hop er løsningen. Det har det altid været, og det vil det altid blive ved 
med at være. Både her og der og alle vegne. (2, 1994) 

Bisgaard skriver i den citerede artikel (i lighed med Pedersen) for at afværge den bølge 
af dårligt omdømme, som ’hiphopmordene’ medfører for det danske hiphopmiljø145, og 
han gør det ved at adskille dem, som blot hører musikken, fra de ’rigtige’ hiphoppere – 
dem som konkurrerer på skills, dvs. på kunnen som breakdancere, graffitimalere, rappe-
re og djs: 

Nogle vil gerne have et ry som værende hårde. Cool! If You wanna be hard, the hard way, så put al din 
energi, frustration , intelligens og arbejde i at blive den vildeste grafitti-maler, danser, rapper, hip-
hopper ‘cuz this way noone can touch you! Hvis dine skills er i orden, kan ingen røre dig! Og dine skills 
kan du bruge resten af livet. 
Se bare på Soulshock, Cutfather […] eller alle de graffiti-skrivere, der nu arbejder på reklame-bureauer 
eller udstiller malerier på gallerier verden over. Hip hop is the fuckin’ solution. The dope solution. The 

real solution. Selv om det er hårdere og kræver mere, så er det den eneste måde man kan represent the 

right way. (Bisgaard 2, 1994)146 

Med denne ophøjelse af skills som ”the right way” knyttes ’standarddefinitionens’ fore-
stilling om kulturens æstetiske virkemidler, den sociale (ikke-voldelige) bevidsthed og 
en håndværksmæssig optagethed (jf. afs. 7.4.6) til adskillelsen af hiphoppens insidere 
og outsidere, og Bisgaard hævder (i lighed med Pedersen) at kende hiphopkulturens 
’virkelige’ karakter, hvorved han gør krav på at besætte en position som insider. 

7.4.47.4.47.4.47.4.4 ““““Make a fucking peace sign!Make a fucking peace sign!Make a fucking peace sign!Make a fucking peace sign!”: ”: ”: ”: Radikalitet og attRadikalitet og attRadikalitet og attRadikalitet og attiiiitudetudetudetude    

Hiphoppens radikale attituder tematiseres, som det er fremgået, hedonistisk (som bl.a. 
anti-autoritær underholdning) og socialkritisk (som det brutale udtryk for en brutal vir-
kelighed). Der er imidlertid langt fra enighed i denne tematisering, og især for så vidt 
angår holdninger, som ikke lader sig begrunde socialkritisk. Det gælder mange hiphop-
artisters tendens til selvforherligelse, materialisme, sexisme, misogyni, homofobi og 
positiv omtale af stoffer. Og eftersom disse holdninger synes at vokse i udbredelse og 
radikalitet gennem 1990erne (i kølvandet på ’anden’ og for den danske raps vedkom-
mende ’tredje bølge’), rejser sig gradvist en splittelse i kritikken. For nogle kritikere 
forekommer den radikale hiphop afstumpet, brystbankende og socialt uansvarlig, mens 
andre fascineres af energien, aggressionen, originaliteten og ikke mindst stilen i det ra-
dikale udtryk. 

                                                
145 Hvilket bl.a. fremgår af, at Dansk Politiforbunds fagblad Dansk Politi bringer en oplysende (og 
afdramatiserende) artikel om fænomenet hiphop i januar 1994 (Bergstrøm, 15.01.1994). 
146 Bisgaard skriver også året før (i forlængelse af Rodney King-sagen) en artikel om ”hvad det egentlig 
vil sige at være hip-hopper”. Også denne artikel pointerer udøvelsen af de fire elementer og henfører 
kulturens oprindelse til Zulu Nation (7, 1993). 
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Til sidstnævnte hører fx Henrik List og Niels Pedersen: Det er allerede bemærket, at 
List fremhæver Public Enemys ”kreative aggression” (s.153), og denne brug af aggres-

sionen som positivt topos optræder flere gange hos ham. Her i to anmeldelser af hen-
holdsvis Ice-T og Ice-Cube: 

[…] da Ice-T kom frem i et blændende og øredøvende inferno af lys og lyd, forvandlede salen sig til et 
kogende kaos af løftede knytnæver […] Iskold og hvidglødende på samme tid var han, Ice-T, utroligt 
selvsikker og slagkraftig i live-situationen. Breakbeatsene rystede hallens træbjælker og rap-rimene 
blev banket ind med lægtehamre. (18.09.1991) 

Cube rider på bølgetoppen af sin egen potente, frugtbare vrede lige nu. Et sugende hard core-inferno, et 
indblik i en nådesløs gangster-livsstil i L.A.'s ghettoer og en sammenbidt anstrengelse for at kanalisere 
aggressionerne ud i denne musiks kontrollerede kortslutninger. (18.03.1993) 

Lists fascination af aggressionen og energien hos Ice-T og Ice-Cube og andre hardcore-
hiphoppere overskygger den racisme, militarisme, sexisme osv., som påpeges af andre 
kritikere, og List affærdiger endog disse aspekter som ’uvigtige’. Her i en anmeldelse af 
Snoop Doggy Doog: 

At »Doggystyle« naturligvis excellerer i liderlig misogyni og selvdestruktive macho-attituder vil forar-
ge nogle (hvis de overhovedet forstår de slang-gennemsyrede tekster!). Mere bemærkelsesværdigt er 
det dog, at en så kompromisløs og indforstået undergrundsmusik kan være så appellerende, bevægende, 
troværdig og medrivende - om man bor i ghettoen eller ej. Dette album har fortjent at slå alle rekorder 
for salg af hip hop-plader. (06.12.1993) 

Og her er han helt på linje med Pedersen, som forklarer sin passion for hiphop således: 

Det er til stadighed musikkens gode sider, der får mig som veteranlytter til at se gennem fingre med ra-
cemæssige svinagtigheder og den kønsdiskrimination, der vitterlig også findes på mange af pladerne. 
Jeg suges ind af de intense samplingsdrevne forløb, der iblandet fragmenter af støj og TV-lyd koges til 
en cocktail, der til enhver tid kan få rock til at lyde som musik fra Middelalderen. De hårdtklippede 
funkrundgange er så potente energibomber, at hiphop på de gode plader er noget af det bedste, der fin-
des. (07.12.1993) 

Fælles for de to er, at de beskriver hiphoppens radikale udtryk med referencer til den 
sociale baggrund, men uden at disse overskygger den æstetiske oplevelse. I stedet for 
den traditionelle rockkritiks kontekstuelle budskabsorientering (jf. socialkritikken oven-
for) prioriteres således artisternes udtryk (eller attitude), og her anes en traditionel auto-
nomi-æstetik, ligesom positionen trækker på en form for avantgardisme eller radikalis-

me, idet det radikale forstås som det grænseoverskridende og for så vidt originale (jf. 
Pedersens sammenligning af hiphop og rock). 

Ophøjelsen af det radikale kommer måske klarest til udtryk i prædikatet hardcore, som 
jeg har været inde på tidligere. Prædikatet spiller en noget tvetydig rolle i kritikken: På 
den ene side henvises undertiden til hardcore som substantiv – dvs. som generisk be-
greb (i omtaler af fx Run-DMC, Public Enemy, Brand Nubian, Wu Tang Clan, Ice-Cube 
ect.); på den anden side bruges hardcore som adjektiv – i omtalen af rabiate holdninger 
eller et hårdt (upoleret, forvrænget, støj-tungt) lydbillede hos en bredere kreds af grup-



 159 

per (inden for fx gangstarap eller såkaldt horrorcore). I begge tilfælde understreger be-
tegnelsen imidlertid, at den pågældende musik er ’vildere’, mere kompromisløs eller 
netop radikal end anden musik, og i den positive anvendelse af begrebet artikuleres altså 
en form for radikalisme.147 

Som illustration af radikalismens autonomi-æstetiske islæt kan henvises til fx List, hvis 
bemærkning om udtrykket i Ice-Cubes ”frugtbare vrede” indledes med en afskrivning af 
overdreven budskabsorientering – idet rapperen leverede: 

[…] en af de få, præcise og ikke for lange statements (som andre hard core-rappere har det med et at 
overdrive) om identitet, raceforhold, politivold, politik og sammenhold (18.03.1993) 

Og som en relativ ureflekteret pendant til List og Pedersens tilgang til det radikale kan 
anføres en populær radikalisme – som variation af den populære hedonisme (diskuteret 
ovenfor), hvis umiddelbare begejstring og anti-autoritære (politisk ’ukorrekte’) indstil-
ling også appliceres på det radikale, idet det sjove og provokerende er det grænseover-
skridende (jf. fx BTs anmeldelse af Suspekts Ingen slukker the stars (s.151), som slutter 
med at fremhæve albummets ”forrygende attitude”). 

 

I modsætning til radikalismen videreføres den traditionelle rockkritiks budskabsoriente-
ring blandt outsidere som Villemoes og Hygum. Jeg har tidligere citeret Villemoes’ 
definition af hiphop som ”en kompakt krydsning af talestrøm og tegnmanipulation” 
(s.133), men den citerede frase følger faktisk denne: ”Hip hop-genren er mere end no-
gen anden musikdisciplin et indlæg i mediernes talestrøm og ikke primært musikalsk i 
sin appel” (05.02.1993). Her slås det fast, at hiphop er om ikke udelukkende, så i hvert 
fald primært budskab, og efter den devise revser Villemoes såvel publikum som Ice-
Cubes optræden ved den koncert, List omtalte så rosende: 

[…] på hip hop-scenens inderbane er han uimodsagt den autoritære Overskolelærer, som det hvide dan-
ske publikum henrykt kan underlægge sig […] Hvor man er meget på vagt overfor tegn på racisme hos 
andre danskere klapper man i hænderne, når det er en sort amerikansk muslim, der viser sit utilslørede 
racehad, sin volds- og våbenglæde og sin fascination af død og ødelæggelse. (19.03.1993) 

Hiphoppens radikale budskaber bør tages alvorligt, og Villemoes er i dette tilfælde me-
get direkte i sin kritik. Mere direkte end fx Hygum, som her anmelder Snoop Doogy 
Doog: 

Hans Doggystyle er ikke nær så farlig som veje uden cykelsti. Den er karikerede tegnefilmsscener for 
ørerne kædet sammen af snakkesagelige [sic!] knaldperler i overgangene […] den slangspyende, selv-
promoverende Snoops delvist øretæveindbydende tekstcollager om attråværdige køller (hans egen) og 

                                                
147 Brugen af hardcore som beskrivelsesterm og/eller genreprædikatet indskrænker sig ikke til hiphop, 
men figurerer også i omtaler af rock og techno – i særdeleshed som betegnelse for en del af den ameri-
kanske undergrunds- eller alternative rockscene (fx Dead Kennedys, Black Flag, Bad Brains; Shuker 
2002: 159). 
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dumme horer (hans villige harem) gør Doggystyle til en helhed af virkelighed, fantasi, volapyk og pa-
ranoia. (11.01.1994) 

Den overbærende sarkasme, som Hygum her lægger for dagen, illustrerer en tendens 
blandt outsiderne til at bagatellisere de radikale attituder frem for at formulere en direk-
te kritik. Der findes tilsyneladende en vis ængstelse for som outsider at moralisere, og i 
stedet understreges outsider-rollen ved sarkasmens distance. 

Eksempler på en relativt direkte kritik af gangstarappen findes fra Hygums hånd ek-
sempelvis i bogen Hip hop (1996) – som det her fremgår af Lists anmeldelse af samme:  

»Dele af gangster-rappen er ulidelig selvoptaget, ensformig og kan dårligt høres som andet end volds-
glorificerende. Men gangster-rappen blev en kommerciel succes, fordi rapperne ligeud sagde: Jeg er 
sort, jeg er stolt af det, og jeg finder mig ikke i hvad som helst.« Sådanne grove forenklinger er »Hip 
hop« desværre fuld af. Man må stille Dorte Hygum det spørgsmål, om gangster-rap måske ikke også er 
blevet en kommerciel succes, fordi musikken er så fed, og om ikke også Dr. Dres »The Chronic« eller 
Snoop Doggy Doggs »Doggystyle« har solgt så mange millioner eksemplarer, fordi de faktisk er to af 
90'ernes musikalske milepæle? (17.06.1996) 

Her fremstilles modsætningen mellem de to kritikere som en orientering på henholdsvis 
budskab og musikalsk udtryk i overensstemmelse med gennemgangen i det foregående. 
Og som det erindres fra feltanalysen (s.99), pointeres i samme anmeldelse Hygums be-
grænsede mængde subkulturel kapital, idet List samtidig fremhæver sin egen. Herved 
knyttes forholdet til det radikale direkte til polariseringen mellem insidere og outsidere, 
som et markant udtryk for disse poler i kritikkens diskursive praksis – idet det samtidig 
må understreges, at ingen af de hernævnte kritikere praktiserer disse poler rent. Den 
mest markante og vedvarende forskel findes formentlig mellem List og Villemoes. 

 

Også blandt erklærede repræsentanter for miljøet i blade, fan- og netzines tematiseres 
det radikale, og fx Rasmus Poulsen tager i flere tilfælde eksplicit afstand fra hardcore-
hiphoppens ekstreme holdninger, som her i en omtale af Doggy Style: 

Personligt kan jeg ikke lide mandschauvinisme, men SNOOP DOGGY DOGGs ”DoggyStyle” (War-

ner) har dog en smule appel. Hvis man ser bort fra de mange synth-trommemaskine-baslinjer, Kool & 
the Gang/Parliament-hyletoner, George Clinton referencer og -samplinger og tekster om sex, vold og 
andre rusmidler er den meget fed. [fremhævelser i original] (48, 1994)  

Som det imidlertid også fremgår, spiller albummets budskaber (mandschauvinismen, 
sexismen etc.) kun en sekundær rolle i Poulsens bedømmelse, som i lige så høj grad 
baseres på bemærkninger om albummets produktion: brugen af ’synth-trommemaskine-
baslinjer’, Kool & the Gang/Parliament-hyletoner osv., dvs. hvad man kan kalde al-
bummets håndværksmæssige kvaliteter (jf. afs. 7.6.4).  

Disse referencer til albummets håndværk kolliderer endvidere med anmeldelsens tilsy-
neladende fokus på Doggystyles budskaber, idet den håndværksmæssige opmærksom-
hed har tendens til at flytte fokus fra artisternes udsagn til deres udtryk, dvs. deres per-
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formance, stil, færdigheder, eller (i hiphopjargon) deres skills. Vi ser et tydeligere ek-
sempel på denne tendens i Bisgaards anbefaling af Niggers With Attitudes Straight Out-

ta Compton (1989): 

N.W.A. står for Niggers with Attitude – negre med holdning! Så skulle tonen være slået an. Det her er 
rigtig hardcore hip-hop. Råt, beskidt, koldt, støjende og frem for alt overhamrende vildt. Easy-E, MC 
Ren, IceCube og DR. Dre har begået et mesterstykke med denne LP. Musikken er bygget op om nogle 
hurtige rå rytmer, hvor til der er tilsat nogle minimalistiske riffs., lidt politisirener, lidt skrig, lidt skud 
og andre samples. Teksterne handler om stoffer, vold, sex, raceproblemer […] og om, hvor fedt det må 
være at tage sin maskinpistol frem og meje politifolk ned, bygget op om udtrykkene: fuck, shit, mother-
fuckin’ og bullshit. Pladen er produceret af DR. Dre og Yella, som har lavet en rigtig vild og sjusket 
streetproduktion. De vildeste numre er ’Fuck Tha Police’ og Express Yourself’, og på nær numrene 
’Parental Discretion Iz Advices’ og ’I Ain’t Tha One’, er hele pladen for vild. Hvis ikke din mor eller 
far er indre-missionske eller ansat ved politiet, har du ingen undskyldning for ikke at købe denne plade, 
der fået i landets største importforretninger. KØB DEN!!! (6, 1989) 

Bisgaards konstatering af, at N.W.A. har holdning, følges, som det fremgår, ikke af ud-
foldede refleksioner over, hvorvidt denne holdning (også) er af indholdsmæssig art, og 
hvad det i givet fald ville være passende at mene om den. Bisgaard anlægger i stedet 
(helt i tråd med Mixs profil som ungdomsblad) en hurtig, humoristisk tone og præsente-
rer kort albummets produktion og opbygning, dets tekster, producerkollektiv, samt de 
bedste numre. Anbefalingens hovedkonklusion er, at Straight Outta Compton ”er rigtig 
hardcore hip-hop. Råt, beskidt, koldt, støjende og frem for alt overhamrende vildt”. Og 
det er albummet primært, fordi Easy-E, MC Ren, Ice-Cube, Dr. Dre og Yella er vildt 
gode til at producere, skrive tekster, rappe osv.  

N.W.A.s hardcore-attituder beskrives således i sammenhæng med og som en side af 
gruppens beherskelse af håndværket (med håndværket som forudsætning for attituden), 
og herved artikuleres en mindre reflekteret, men mere integreret udgave af den radika-
lisme, som findes hos bl.a. List. Samme radikalisme, fordi også Bisgaard fascineres af 
det grænseoverskridende og originale i det radikale udtryk; men mindre reflekteret, for-
di Bisgaards beskrivelse af hardcorehiphoppen som oftest drives af en umiddelbar be-
gejstring (jf. prædikatet ”vildt” som både kan betyde godt og radikalt); og ’mere inte-
greret’, fordi Bisgaard i sin skrivestil tilstræber noget af det radikale udtryk, som findes 
i den musik, han begejstres over. Dvs. at fingerede trusler, selvpromoverende lir, refe-
rencer til hashrygning (blålyn, blunts, rygeren osv.), nedladende referencer til bøsser 
(faggots) og kvinder (bitches, skins, hos osv.) figurerer i teksterne: 

Grand Puba er ’The God’ who makes the girls feel happy like a faggot with a bag of dicks. (10, 1993) 

Her er det manden [Bisgaard selv] der er dissin ho’s som andre trækker vejret (7, 1992) 

It’s a blålyn thing, you gotta nakke dem to understand! (3, 1995) 

Og denne praksis findes hos de fleste af miljøets repræsentanter: 

[MC Hammer] burde ikke få så meget opmærksomhed. Ja, prøv bare at tjekke mig, jeg har skrevet bøs-
sens navn hele tre gange for meget her i min klumme. (Rasmussen 5, 1995) 
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[…] pladen er da også mere beskidt end en spassers toilet. […] ”Tical”, som forresten er endnu et syno-
nym for det brune i vores lommer (Poulsen 53, 1995) 

”Brattet” eller ”Da Flat” kunne man fristes til at skrive [om Da Brat], hvis man ikke havde respekt for 
den ko. (Poulsen 52, 1994) 

Eksemplerne illustrerer en direkte identifikation med hiphopkulturen også i dens radika-
le udtryk, hvor attituder (eller en leg med attituder) ikke alene dyrkes som æstetisk fæ-
nomen (som hos fx List), men overtages og eksponeres – uden at det nødvendigvis be-
tyder, at de givne skribenter faktisk billiger den artikulerede voldsforherligelse, sexis-
me, homofobi osv. Sagen er formentlig snarere, at de radikale udsagn artikuleres i en 
umiddelbar begejstring for det radikale udtryk med den grad af anti-intellektualisme og 
disrespekt for autoriteter og politisk korrekthed, som kendetegner den populære hedo-
nisme (se s.151). Og så er det i øvrigt mindre afgørende, om artister og kritikere faktisk 
mener, hvad de siger, og om kritikken kommer til at fremstå tvetydig og paradoksal, 
som vi ser det i Poulsens ”respekt for [Da Brat,] den ko”. 148 

For så vidt indebærer den diskursive praksis hos denne gruppe af insidere, i lighed med 
den praksis jeg kommenterede hos List og Pedersen, et opgør med for det første rockkri-
tikkens traditionelle budskabsfokusering og for det andet den prioritering af inderlighed 
og oprigtighed, som ligeledes står stærkt i den rockkritiske tradition. Forklaringen på 
begge disse opgør findes i det oplagte skisma, der ligger i på den ene side at dyrke en 
attitude (eller en leg med attituder), som man ser det hos disse insidere, og på den anden 
side en forventning om, at kunstneren udleverer sig selv og sine oprigtige meninger på 
scenen. Og modsætningen spidses til i forholdet til kommercialisme og materialisme, 
hvor jeg vil hævde, at rockkritikkens traditionelle afvisning af det kommercielle som 
korrumperende for kunsten (en afvisning, som trives til stadighed – se afs. 7.4.6) anta-
stes af kritikkens insidere med reference til hiphoppens konkurrencekultur, hvor succes 
– og altså også kommerciel succes – tillades, så længe attituden og færdighederne er i 
orden. Jeg var inde på denne grundlæggende modsætning i feltanalysen ovenfor – en 
modsætning, som kan illustreres ved på den ene side Villemoes’ afvisning af den radi-
kale hiphop som ”selvkørende […] kommerciel publicity” (jf. anmeldelsen af Ice-Cube, 
citeret s.154), mens Bisgaard opfordrer alle til at købe Straight Outta Compton, ligesom 
List håber, at Doggystyle må slå ”alle rekorder for salg af hip hop-plader” (s.158). 
Kommercialismen legitimeres endvidere i flere insideres ’reklame’ for egne projekter – 

                                                
148 Andre eksempler på tilsvarende tvetydighed i insidernes diskursive praksis findes i den temmelig ag-
gressive opfordring til fred i overskriften til nærværende kapitel hentet på forsiden af West Jutland Rap 

Magazine (Anon. 1, 1994); og hos Bisgaard, som en måned før citatet om Grand Puba ovenfor konstate-
rer, at ”Vold mod homoseksuelle (og vold i det hele taget) er noget af det mest stupide, og hverken Shab-

ba Ranks eller Brand Nubian prædiker vold.” – Shabba Ranks og Brand Nubian var anklaget for homo-
fobi af GLAAD (Gay & Lesbians Alliance Against Deformation; Bisgaard 9, 1993). Jeg vender tilbage til 
denne tvetydighed, som ikke udelukkende kan forklares med reference til den populære hedonisme, i de 
følgende afsnit. 
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hos Bisgaard fx pladeselskabet Soul Power (7, 1990), hos Rasmussen radioprogrammet 
Calm Under Pressure (108, 1994).  

Kritikkens tematisering af det radikale illustrerer således, hvordan modsætninger i kriti-
kernes relation til feltet artikuleres som modsætninger i diskursen, idet jeg vil hævde, at 
den reflekterede og populære radikalisme betegner en henholdsvis avantgarde-æstetisk 
og hedonistisk mediering af insidernes identifikation og leg med attituder i modsætning 
til outsidernes (rockkritiske) budskabsorientering og prioritering af inderlighed og op-
rigtighed. Her er tale om en forenkling, som ikke desto mindre kan påpeges analytisk, 
som illustreret i det foregående. 

7.4.57.4.57.4.57.4.5 ”Dokudramatisk hiphopteater”: Realisme og fiktion”Dokudramatisk hiphopteater”: Realisme og fiktion”Dokudramatisk hiphopteater”: Realisme og fiktion”Dokudramatisk hiphopteater”: Realisme og fiktion    

Hiphoppens karakter af socialrealisme forhandles, som jeg var inde på tidligere, men 
ikke udelukkende med det argument, at genren er realistisk. I flere tilfælde hævdes 
modsat, at hiphop er fiktion, og her er tale om en tematisering, som på den ene side ned-
toner genrens sociale baggrund til fordel for et mere autonomiæstetisk blik, på den an-
den side pointerer samme baggrund, idet fiktionen tematiseres som en overskridelse og 
kritik af den sociale virkelighed. Hiphoppens fiktive kvaliteter fremhæves således i vis-
se tilfælde som en måde at imødegå det skisma mellem budskaber og attitude, som rej-
ser sig i takt med hiphoppens radikalisering (jf. diskussionen i det foregående), og her er 
i visse tilfælde tale om en afpolitisering i lighed med den reflekterede radikalisme dis-
kuteret ovenfor; mens det fiktive i andre tilfælde fremhæves som udtryk for netop soci-
alkritik. 

Tematiseringen af hiphop som fiktion sker på flere måder: Tydeligst i beskrivelser af 
numre og albums som historier, fortællinger, beretninger osv. og i kommentarer til 
mange rapartisters ’rollespil’ (dvs. brug af aliaser). Især i de tilfælde, hvor rollespillet 
fremstår åbenlyst, som det er tilfældet hos amerikanske RZA og danske Kid Rodriguez: 

Men RZAs fiktive fyr er både lyrisk og musikalsk så langt ude på overdrevet, at humoren er til at få øje 
på. Når Bobby Digital nedlægger piger, leger astronaut eller på andre måder fester, så bruger RZA i be-
friende omfang uforudsigelige musikkilder til at fortælle sine historier. (Hygum 29.11.1998) 

Rodriguez' mildest talt særprægede univers fylder den mindst interessante af de to plader. Som et beun-
dringsværdigt detaljeret og gennemført hørespil er Testeron (nej, ikke Testosteron) arrangeret som be-
retningen om Mexicos mest skydegale jyderappers gøren og laden. (Køster-Rasmussen 29.01.2000) 

Og hos Malk de Koijn, hvis fiktive hjemstavn, Langestrand, Janus Køster-Rasmussen 
besøger – i et uventet møde med den såkaldte Karateklan: 

Derfra skete det hele hurtigere end et håndkantsslag. Da jeg kom ned til vores bord med fire Langeco-
laer i hænderne, var Tue, Geo og Blæs forsvundet. Pist væk. Som sunket ned mellem gulvbrædderne. I 
den sofagruppe, hvor de mindre end to minutter tidligere havde siddet og sludret om deres nye plade 
sad der nu ! tre skaldede fyre i hvide karatedragter med sorte bælter! Og det mærkelige var, at bortset 
fra nogle uhyggelige dragetatoveringer i panden lignede de faktisk Tue, Geo og Blæs på en prik. En af 
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dem sad og legede med en skinnende kastestjerne. Han vinkede mig over med to fingre. - Malk de 
Koijn blev øhh ... nødt til at smutte. Fra nu af er det os , du interviewer, sagde han i et hårdt, nærmest 
orientalsk tonefald. (26.04.1998) 

Det fremgår, hvordan Køster-Rasmussen skriver sig ind i universet (fx i detaljer som de 
fire ’Langecolaer’), og interviewet er et meget direkte eksempel på, at fiktionen ikke 
alene påpeges hos artisterne men artikuleres direkte i kritikken, idet anmelderen så at 
sige entrer den verden, han mener at finde i en given udgivelse. Herved sker en indirek-
te legitimering. 

 

Tematiseringen af hiphop som fiktion fremgår endvidere af sammenligninger af hip-
hopnumre og -album med film – som her, hvor Bisgaard forsvarer Geto Boys’ album af 
samme navn (1990): 

Der er helt sikkert en masse, der vil blive forarget over Geto Boys, men jeg ser sådan på det: Deres pla-
de skal opfattes som en ”splatter” gyser-film og hverken mere eller mindre og hvis du ikke kan forstå 
det, vil jeg sige ligesom Geto Boys.... Fuck you, mang!!!! (12, 1990) 

Og her en række senere eksempler, fra henholdsvis List, Hygum og BTs Dennis Drejer: 

De leger ligefrem med klicheen om den sexuelt umættelige, verbalt skarptungede og faretruende selv-
stændige sorte kvinde, sådan som hun også kendes fra 70'ernes blaxploitation-film. (01.04.1997) 

I modsætning til Ice Cube kommer RZA sjovt fra at lave rapversioner af actionfilm. (29.11.1998) 

Ren tegneserie/voldsfilm! [om Suspekts Ingen slukker the stars] (10.02.2003) 

Mest markant er referencen til film og i det hele taget pointeringen af hiphoppens karak-
ter af fiktion imidlertid i prædikatet horrorcore, som antager generisk status som afløser 
for gangstarappen: 

Fredag d. 13 […] er det ikke, og vi chiller ikke på Ondskabens Hotel med the zombie posse, men gang-
ster-rappen har fået en ny konkurrent, nemlig horror-core (Bisgaard 9, 1994) 

Og her et forsøg på en udredning af de to begreber i fanzinet Lederen: 

Det er ikke kun musikken der skal være dyster, men også teksterne. Død og ødelæggelse samt det over-
naturlige er nogle af de ting, der bliver rappet om. Denne måde at rappe på er tit blevet sammenlignet 
med gangsta rap, men der ligger en vis forskel. Gangsta rap omhandler temaer som: Vold, kællinger og 
narkotika, hvorimod horrorcore omhandler ting som […] det uvirkelige, det brutale, ritualer, det over-
naturlige o.s.v. Derfor kan disse temaer næsten aldrig relateres til kunstneren (man kan lettere gennem-
skue at teksterne er fiktion). (L.D. 1, 1995) 

Her konstitueres det fiktive som karakteristikon for horrorcore som ’undergenre’, og 
begrebet tjener således den funktion, jeg indikerede i indledningen til dette afsnit, nem-
lig som løsning på problemerne med at forlige hiphoppens radikale attituder og sociale 
baggrund – idet begrebet indikerer, at den givne hiphop skal tages med det gran salt, 
man tager en gyserfilm. Det er i den forbindelse påfaldende, at horrorcore introduceres 
hovedsageligt blandt insiderne som afløser for gangstarappen, netop den form for hip-
hop som mere end nogen anden var anstødssten for outsidernes kritik af det radikale. 
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Som det imidlertid også illustreres af Lederen, kræver skellet mellem horrorcore og 
gangstarap (for ikke at tale om andre former for hardcore-hiphop) en vis udredning, og 
begrebet slår aldrig bredt igennem i kritikken. 

 

Forhandlingen af forholdet mellem realisme og fiktion i hiphoppen sker, som det er 
fremgået, gennem en specifikation af de tilfælde, hvor hiphoppen udviser klart fiktive 
træk. Men samtidig ligger en latent debat i alle de tilfælde, hvor skellet mellem realisme 
og fiktion er mindre skarpt: Hvor rapperne under dække af deres kunstnernavne fortæl-
ler urealistiske, men tilsyneladende selvbiografiske historier (i første person) om deres 
utrolige bedrifter som kvindebedårere, bandeledere, storforbrydere osv. I de tilfælde 
sløres forholdet mellem fiktion og fakta, og netop denne sammenblanding fremhæves af 
nogle kritikere som det spændende ved genren. Et prominent eksempel er receptionen af 
Eminem, hvis referencer til eget privatliv kombineret med brugen af skiftende sceneper-
sonligheder (Slim Shady, Marshall Mathers og Eminem) gør tematikken oplagt:  

Eminem (født Marchall Mathers) gemmer sig trods albummets titel [The Marchall Mathers LP] stadig 
bag utallige joker-masker […] og når røgen letter er man stadig i tvivl. I tvivl om, hvor meget af det, 
der er blålys, hvor meget der er kunst, og præcis hvor stor en rem af huden den betændte rapper har. 
Hvem ved. Men sætter man Eminem lig hans værk, må man hellere se at få sine skolepenge tilbage. 
(Christensen 23.05.2000) 

Han lever af sin formidable evne til at bringe os i tvivl. […] Hvad er sandt, hvad er løgn? Hvad er pri-
vatliv, hvad er kunst, hvad er offentlighed? Mener han det, når han siger, at han ville pløkke sin eksko-
ne, Kim, hvis han bare havde puttet patroner i sin pistol? Mener han det, når han på primitiv machofa-
con raser mod bøsser? Og hvordan passer det sammen med, at han praler med, at han har optrådt med 
Elton John? Var det bare et kynisk carreer move ? Eller er Eminem, dette stykke white trash, i virkelig-
heden en af USA's allerskarpeste samfundskritikere? (Køster-Rasmussen 27.05.2002) 

Alle selvmodsigelserne, evnen til også at angribe sig selv og de konstante skift mellem fiktion og virke-
ligheden placerer for alvor den 32-årige amerikanske rapstemme og millionsælger centralt i tidens kul-
turelle billede. […] ENCORE […] er et stykke dokudramatisk hip hopteater. (Reinholdt Nielsen 
19.11.2004) 

Det er bemærkelsesværdigt, hvordan netop glidningen mellem realisme og fiktion frem-
hæves i disse eksempler i modsætning til den pointering af hiphoppens socialrealisme, 
som er diskuteret ovenfor (jf. afs. 7.4.3). Her understreges den manglende transparens i 
forholdet mellem musik og social baggrund, og det paradoksale er, at kritikerne forbin-
der Eminems dobbelttydighed med en forestilling om socialkritik, på samme måde som 
vi så det i forbindelse med socialrealismen tidligere. Man kan således (lidt forenklet) 
konstatere, at fx Ice-Cube var socialkritisk, fordi han var oprigtig, mens Eminem tilsy-
neladende er det samme, fordi det er umuligt at afgøre, om og i givet fald hvornår han er 
oprigtig. 

Og den dobbelttydighed, som således figurerer hos en række outsidere, findes også hos 
insiderne, men internaliseret i den leg med attituder jeg var inde på i forbindelse med 
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det radikale ovenfor, idet Eminem og andre rapperes tvetydige omgang med forholdet 
mellem egen identitet og forskellige scenepersonligheder genfindes i den måde, nogle 
kritikere poserer i deres tekster. Dvs. den måde disse kritikere gennem brug af pseudo-
nymer149, hiphopjargon og artikulationen af ekstreme holdninger så at sige ’spiller sig 
selv’ i rollen som hiphopper. Vi så et eksempel fra Bisgaard i feltanalysen ovenfor – se 
citatet s.95: Her er perspektivet første-person, samtidig med at det er tydeligt, at skri-
benten har gjort sig umage for at fremstille sig selv som hiphopper. Det fremgår direkte 
af, at ”hiphop er alt!!!”, og indirekte af (bl.a.) den udstrakte brug af slang, ’old school’-
referencen til filmen Style Wars (1983), forsvaret for graffiti og insiderreferencerne til 
de fem graffitimalere. 

At Bisgaard fremstiller sig selv som hiphopper, er der for så vidt ikke noget underligt 
ved. Han er kendt som sådan og han blev efter eget udsagn ansat på Mix med denne ene 
kvalifikation. Det underlige er nærmere, at identiteten som hiphopper i visse henseender 
fremstår konstrueret, dvs. som blot en rolle: Tydeligst i brugen af pseudonymer (Jay-B, 
Jeep van Exel, Lil Jeb), men også i det forhold, at de radikale holdninger lejlighedsvis 
dementeres150, samtidig med at den diskursive praksis skifter afhængig af mediet – jf. 
det citerede eksempel fra Zoo Magazine s.98: Her er stilen journalistisk og relativt af-
dæmpet, og trods det at teksten er skrevet uden brug af pseudonym, fremstår relationen 
mellem afsender og den musik, som beskrives, væsentlig mere distanceret, end det var 
tilfældet i citatet fra Mix. Teksten illustrerer således en vis bevidsthed om den diskursi-
ve praksis i Bisgaards fremstilling af sig selv som hiphopper. Og netop hans fremstilling 

af sig selv, for min pointe er ikke, at Jay-B eller andre kritikeres aliaser er ren fiktion, 
men derimod at afsenderinstansen i denne del af kritikken præges af en gennemgående 
tvetydighed. En tvetydighed, som selvsagt slører udsigelsens oprigtighed, idet grænsen 
mellem kritikeren som virkelig person og rolle (mellem realisme og fiktion) holdes fly-
dende – hvorfor denne posering bidrager til at flytte fokus fra indholds-udsigelsen til 
skrivestil og skribentens attitude, i modsætning til den budskabsorientering og priorite-
ring af inderlighed og oprigtighed, hiphopkritikkens outsidere i en vis udstrækning vide-
refører fra den traditionelle rockkritik.151 

                                                
149 Eksempler fra den etablerede presse er fx Bisgaards Jay-B, Busy, Lil Jeb og Jeep van Exel samt 
Bukstis Arne; og brugen af pseudonymer er mere reglen end undtagelsen i fan- og netzines, som det illu-
streres af redaktionen på Copenhagen Rapspot: Ann Noyd, Bo Pee, Hardflip, Johnny Lund, Jølaw, K-V, 
Køhl, Mismarie (Marie Elisabeth Pade Andersen), Ole A, PapiChulo, Ptas, Risky Bisquit, Simon T, TC, 
Tue (http://rapspot.dk/category/profilspot; besøgt 13.06.2005). Endvidere optræder illustrative mellem-
navne, som Rasmussens C.U.P. eller Pedersens Fez (i Blender). 
150 Jf. fx dementeringen af den nedladende omtale af bøsser citeret s.161 med et forsvar for sammes ret-
tigheder en måned tidligere (9, 1993) 
151 Det må understreges, at afhandlingen her som alle steder refererer til en noget forenklet fremstilling af 
rockkritikken med afsæt i Regevs legitimeringsstrategier samt det summariske rids af den danske traditi-
on. Man finder således et prominent eksempel på leg med udsigelse og attitude over indhold hos den 
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7.4.67.4.67.4.67.4.6 ”Rå rapstil og”Rå rapstil og”Rå rapstil og”Rå rapstil og sprød musik sprød musik sprød musik sprød musik”: Håndværk og original”: Håndværk og original”: Håndværk og original”: Håndværk og originaliiiitettettettet    

Det sidste sæt af værdier, som skal gennemgås her, angår kritikkens tematisering af hip-
hop som håndværk og de forestillinger om originalitet, som i reglen følger denne tema-
tik. Ved håndværk forstås hiphoppens praktiske udførelse, dvs. den måde der samples, 
mixes, rimes, rappes osv. Jeg har tidligere berørt håndværket i forbindelse med hiphop-
pens æstetiske virkemidler, idet en vurdering af håndværket netop angår forvaltningen 
af disse midler; og i forbindelse med det radikale, hvor jeg konstaterede, at den hånd-
værksmæssige interesse har tendens til at fjerne fokus fra musikkens budskaber (og fra 
dens sociale og kulturelle implikationer i det hele taget). Begrundelsen er, at den tek-
nisk-håndværksmæssige optik har tendens til at fremstille de givne udgivelser som vær-
ker i traditionel autonomi-æstetisk forstand. Og optikken er ganske udbredt, fordi den 
bl.a. harmonerer godt med den seriøse kritiks ideal om objektiv reportage – et journali-
stisk ideal, som insidere og outsidere i en vis forstand deler. De fleste kritikere er sig 
selvfølgelig bevidst, at deres beskrivelser ikke er objektive i betydningen værdifrie, men 
samtidig søges ’objektet’ ofte beskrevet som led i domsafgivelsen. Endvidere pointeres 
håndværket som nævnt i den danske tradition for rockkritik, qua dennes alliance med 
jazzkritikken, ligesom en basal interesse i, hvordan hiphop praktiseres, følges med insi-
dernes personlige engagement i kuluren (jf. gennemgangen s.131). 

Det håndværksmæssige pointeres således i megen kritik og ofte i kombination med for-
skellige forestillinger om originalitet: Jeg var tidligere inde på, at radikalismen kan for-
stås som en form for avantgardisme, idet det radikale forstås som det grænseoverskri-
dende og originale. I langt de fleste tilfælde er de grænser, kritikken beskriver, imidler-
tid af håndværksmæssig art, og det originale består typisk i, at de givne artister praktise-
rer deres kunnen på et hidtil uset niveau, eller at de gør noget ’nyt’– finder nye samples, 
beats eller rim, rapper om nye emner eller producerer på en ny måde. I brugen af prædi-
katet originalt henvises således i reglen til håndværket som en pointering af det hidtil 
usete (eller uhørte); og en begrundelse for, at dette kriterium dominerer, findes for out-
sidernes vedkommende i rockkritikkens traditionelle betoning af musikkens subversive 
potentiale (i alliance med kunstkritiske ideologier som avantgardisme eller romantisk 
geniæstetik), samtidig med at et fokus på det nye og uhørte harmonerer godt med jour-
nalistikkens traditionelle higen efter nyheder og sensationer. For insidernes vedkom-
mende harmonerer et fokus på håndværksmæssig originalitet godt med hiphoppens ka-
rakter af konkurrencekultur, idet håndværk (skills) er det, man konkurrerer på. 

                                                                                                                                          

amerikanske rockkritiker Lester Bangs. I forbindelse med hiphop henføres denne leg imidlertid typisk til 
traditioner i afroamerikansk talekultur, som videreføres i hiphopkulturen (jf. Frith 1996: 203ff, Abrahams 
1976 og Gates 1988) og for mig at se i insidernes kritik. Et sammenfald med Bangs kritiske idealer kan 
imidlertid påpeges, for så vidt som insidernes posering forstås som et forsøg på at beskrive (hip-
hop)musikken og -kulturen i dens eget udtryk. Jeg vender tilbage til dette forsøg på at ’skrive hiphop’ i 
det følgende. 
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Tematiseringen af hiphoppens håndværksmæssige kvaliteter ytrer sig oftest ved specifi-
ceringer af mere eller mindre faktuelle forhold: hvem har produceret pladen, og hvordan 
lyder den (ofte med referencer til andre udgivelser), hvilke samples bruges, hvilken in-
strumentation, hvordan er mixet og beatet, hvem rapper, hvordan er teksterne (gerne 
eksemplificeret med citater) osv. Beskrivelsen kan være mere eller mindre elaboreret og 
varierer i brugen af tekniske termer, hvoraf nogle er deciderede slangudtryk: 

LUCAS har tilegnet sig den rette knivskarpe rytmiske frasering og sproglige gadetone […] i den smit-
tebærende, legende melodiøse Lucas With The Lid Off, hvor han afslappet rapper om kap med den ja-
maicanske rapper DJ Junior Dangerous til akkompagnement af ragtime-piano, superpoppet kvindelig 
svar-vokal, vandrende akustisk basgang, whiskerspillede trommer, funky hip hop-beats og sagte lok-
kende blæserriffs. Lucas har både her og andetsteds netop den sikre, smidige swingfornemmelse, som 
kendetegner de bedste af tidens rappere. (Villemoes 23.09.1994)  

Enkeltheden er i højsædet, rytmikken stram og temposkiftene så timede, at de næsten fungerer som me-
lodiske temaer. Og så sidder sparket altså bare på rette sted i kick-trommen […] Baslinierne strutter po-
tent fra højttalerne, og iderigdommen er overdådig i produktionerne. Lyt til lydspiralernes legelystne 
snurren og den scratchede dommerfløjte på det smukke »Carmel City«. Eller bemærk hvor omhyggeligt 
lag på lag af scratch, beats, blæsere, jazzguitar og rap arbejdes sammen - til nivelleringerne smelter 
sammen og sammensyningerne bliver usynlige - på det perfekt producerede »I Get Physical«. Ligesom 
på forgængeren hænger numrene indbyrdes sammen, indledt og afrundet af små, jazzede vignetter. Der 
er faktisk også mere jazzede og afslappede øjeblikke på nogle af selve numrene, eksempelvis »Tell 
Me«, »Take You There« og »Searching«, hvor den i forvejen tilbagelænede rapper Smooth næsten be-
væger sig over i swingbeat. (List 19.12.1994) 

”Ill Communication” […] er både ill og def og super fly med Bæsternes gode gamle rå-dårlig lyd, 
phukked-ud overstyrede mikrofoner og mere bumsestil end hos alle Clearasil’s købere tlsammen. 
(Poulsen 50, 1994)  

Hvis du er til New York newschool og er forvirret på det store plademarked har jeg to tips til dig, som 
begge står for rå og true hiphop á la 1995 […] Lp’en Word....Life leverer en rå rapstil og sprød musik, 
som ikke bare har skills, men ultra-skills (Rasmussen 5, 1995) 

Flow betyder meget i rap – nej lad mig rette det – det betyder ALT i rap. (Ann Noyd 28.04.2005) 

Det er klart, at den indforståede brug af termer som sprød, fly, flow og skills er med til at 
etablere et indtryk af nogle kritikere som insidere.152 

 

Godt håndværk fremhæves under tiden som professionalisme, med de associationer i 
retning af kommercialisme, som knytter sig hertil: 

Det er professionelt, det er godt håndværk, men opsigtsvækkende og nyskabende er Cut'N'Moves pop-
formel unægteligt på ingen måde. (Morten V. Poulsen 26.02.1993) 

                                                
152 List markerer sig i den forbindelse ved som en af de eneste kritikere i dagspressen uforklaret at anven-
de specifikt tekniske termer som beatmix, cut-back, SL1200 og 808 – betegnelser for hhv. dj’ing teknik-
ker samt en meget udbredt pladespiller og trommemaskine (18.09.1991, 17.08.1992 og 31.01.1994).  
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Men det er (i hvert fald hos outsiderne) sjældne undtagelser fra den holdning, at kom-
mercialisme korrumperer såvel originaliteten som det gode håndværk, idet kommercia-
lisme forbindes med beregning og spekulation, som igen forbindes med skabeloner, 
seriefremstillet ’formelmusik’ (jf. citatet ovenstående) og nemme løsninger frem for 
original, gennemarbejdet og tidskrævende kvalitet. Her er selvsagt tale om en traditionel 
kunst- og kulturkritisk opfattelse af det kommercielle (’poppen’), som står stærkt i 
rockkritikken og hos de kritikere, som skriver i denne tradition:153 

Opskriften er sammensat af en flok hit-liderlige musikere og dygtige pladeselskabsfolk, der indså at 'det 
her techno og hip hop, det var der sgu' fremtid i', så de lavede nogle tests og fandt den helt rette formel 
til at sende musikken ind på ethvert børneværelse i ethvert forstadshjem. (Carlsen 09.02.1993) 

Fortænkt og kedeligt. […] Formlen er præcis de samme samplede trommer, og et trance-agtigt key-
board med et kort tema, der gentager sig selv igen og igen i enten vers, omkvæd eller begge steder. Sta-
bilt håndværk og afprøvet (med succes) af masser af andre bands. (Steiniche 02.05.1994) 

Monumentale hits. Minimale kvaliteter. (Albrechtsen 02.06.1998) 

Samme tempo, samme skabelon, samme gyngende mellemtemponumre med tekstligt nonsens fra Nelly 
på »Sweat« og det samme pladdersludder R&B på »Suit«. Og den samme misforvaltning fra de produ-
cere, som har fået ansvar for alle samples, beats og de musikalske arrangementer, desværre er danske 
Soul-shock og Karlin iblandt dem. (Søie Hansen 20.09.2004) 

Og her to eksempler på, at kommercialismen kritiseres for at sætte genren ’i stå’: 

I en tid hvor så mange rappere regrederer til økonomiske løsninger på kunstneriske problemer (Køster-
Rasmussen 29.11.2002) 

Gangstarappen er kørt af sporet, og genrens seneste kreative tiltag hos de da fascinerende rytmeklippe-
re, The Neptunes og Timbaland, er endt i en for steril og kropsløs formel. En formel, der nu er gentaget 
så mange gange og som underlægning for så mange forskellige solister, at varemærket er slidt. (Rein-
holdt Nielsen 02.12.2002) 

Det kan bemærkes, hvordan Reinholdt Nielsen i sidste eksempel inddrager ’det person-
lige udtryk’ i kritikken af det kommercielle – jf. bemærkningen om The Neptunes og 
Timbaland som kommerciel formel (”varemærket”) og som underlægning for mange 
forskellige solister. Her er tale om en udbredt kritisk strategi, som spiller på forståelsen 
af originalitet som henholdsvis det nye og det unikke (dvs. personlige) – samme dob-
belthed, som findes i forståelsen af håndværk som henholdsvis skabelse og det håndla-

vede (dvs. personligt tilvirkede). Endvidere karakteriseres The Neptunes og Timbaland 
som tidligere kreative men nu sterile og kropsløse, hvorved originaliteten, håndværket 
og kritikken af det kommercielle relateres til den modstilling mellem hedonisme (krop, 
kreativitet og bevægelse) og maskinmusik (sterilitet og stilstand), som jeg berørte i for-
bindelse med hedonismen ovenfor. Her er igen tale om en udbredt praksis med bag-
grund i rockkritikken, og kontrasteringen af originalitet og kommercialisme implicerer 

                                                
153 Insidernes forhold til kommercialisme er som det erindres mere speget. Jeg vender tilbage til dette i 
det følgende. 
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nogle vidtrækkende ækvivalenskæder, som kan opsummeres som følger (jf. i øvrigt 
redegørelsen s.148): 

Figur 6:Figur 6:Figur 6:Figur 6: Ækvivalenskæder omkring begreberne originalitet og kommercialiÆkvivalenskæder omkring begreberne originalitet og kommercialiÆkvivalenskæder omkring begreberne originalitet og kommercialiÆkvivalenskæder omkring begreberne originalitet og kommercialissssmemememe    

  Professionalisme 

ORIGINALITET VS. KOMMERCIALISME 

Kreativitet, spontanitet i udtrykket – Beregning, spekulation 

Personligt udtryk og håndværk – 
Seriefremstillede varer:  

Formler, skabeloner og maskinmusik 

Krop, bevægelse, liv – Stilstand, sterilitet, monotomi, død 

Figuren samler typiske associationer i modsætningen mellem originalitet og kommercialitet, idet 

pilene illustrerer typiske koblinger mellem forskellige forståelser af de to begreber henholdsvis, 

mens figurens vandrette akse illustrerer modsætninger mellem disse forskellige forståelser de to 

begreber imellem. Dobbeltpilen illustrerer i sidste tilfælde modsætningen mellem en hhv. positiv og 

negativ forståelse af kommercialitet. 

 

Blandt de mere konkrete tematiseringer af hiphoppens håndværksmæssige originalitet 
skal her fremhæves beskrivelsen af dansk hiphop som kilde til sproglig fornyelse. Vi 
finder denne tematisering på banen allerede i receptionen af Mc Einar, hvor Nikolaj 
Peyks tekster fremhæves i lange citater (jf. fx Kofoed 19.06.1988, Villemoes 
29.06.1988 og 18.10.1989), mens kritikerne i øvrigt hæfter sig ved de opfindsomme rim 
og gruppens dynamiske tilgang til sproget: 

MC Einar bruger mange gange sproget på en utrolig dynamisk måde. Inde bag det imponerende arsenal 
af heftige bandeord, højspændings-slang og attitude-race gemmer der sig en levende, aldeles håndfast 
og fantasifuld tilgang til sproget. (Girelli 19.10.1989) 

Senere er det bl.a. Humleridderne, der fremhæves for deres ”leg med det danske sprog” 
(Carlsen 18.12.1995), og i særdeleshed Malk de Koijn tematiseres som sprogekvilibri-
ster og -fornyere: 

Gruppens rim er stadig mindst lige så »svedige som en whiskysjus med sennep i«, overrumplende sær-
lingeagtige og med stor flair for at omgå klicheerne på uhyrlig elegant vis. Hos Malk de Koijn hedder 
det ikke »Jeg scorede damer, da du gik med ble« eller noget andet forudsigeligt, men »Jeg solgte ben-
zin, før du fik lov til at være længe ude«. Fortæl mig, at associationerne ikke vælter frem, og jeg ved, at 
du lyver. (Køster-Rasmussen 20.08.2001) 

Jo ordbogsforfatterne får travlt igen, nu da Malk de Koijn atter er på banen med deres sproglige myl-
derbæ … (Lynggaard 06.04.2002) 
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’Ordet er født og det er os der er faren til det’ rapper de tre raske svende fra Langestrand, og det er lige 
før man tager dem på det - altså ordet, for ingen andre herhjemme, uanset genre, har den samme ekvili-
bristiske og legende evne til at få gloserne til at flyde ubesværet fra karsken bælg. Det er simpelthen ren 
poetry in motion. Fri fabuleren, absurde associationskæder og originale rim på rim på rim - i et splitse-
kund kommer vi fra Harrys over spareribs til Bryan Ferrys og sådan går det ellers derudaf i trekløverets 
kærlige spanking af det danske sprog. (Queitsch 13.04.2002) 

Det interessante er her, at pointeringen af gruppens færdigheder som sprogfornyende 
metafor- og rimsmede sker i sammenhæng med på den ene side et hedonistisk argument 
(det er overraskende, umiddelbart sjovt, plat osv.), og på den anden side et mere høj-
stemt argument om fornyelse af modersmålet – med reference til feltets nationale karak-
ter. Som ved nogle af de tidligere tematiseringer implicerer diskursen således en hen-
holdsvis populær (useriøs) og reflekteret (seriøs) tilgang, som imidlertid i dette tilfælde 
knyttes tæt sammen. 

 

Mens eksemplerne i det foregående hovedsageligt har været hentet hos hiphopkritikkens 
outsidere, findes en ikke mindre interesse for håndværk og originalitet hos miljøets re-
præsentanter, for hvem de to kvaliteter imidlertid handler mere om at kunne begå sig i 
kulturens interne konkurrence på netop skills og attitude (idet de to aspekter er til en vis 
grad sammenfaldende, jf. s.161), end om avantgardeæstetik og opgør med kommercia-
lisme.  

Den håndværkmæssige originalitet fremhæves typisk i forskellige former for beskrivel-
se, som ikke nødvendigvis afviger fra praksis hos outsiderne (jf. citaterne s.168), men 
insiderne leverer samtidig en mere esoterisk kritik af detaljer i produktion, flow eller 
rim-struktur: 

[B]eatet er blevet lidt for ensformigt og kedeligt, selv med crunk-hihatten der lirret nok sætter ind på 
ordet ”crunk” i 50´s andet vers (der også overrumpler ved at han multirimer hele 9 gange!). (Ann Noyd 
15.03.2005) 

Og endvidere findes i de fleste fanzines tekniske introduktioner – til fx sampling (Merry 
Tee 5, 1995), til hvilke samples forskellige artister bruger (Ernie 1, 1998; Buksti 2, 
1998), til hvordan man kan finde sine samples (Poulsen 3, 1996), til det gode rim (He-
gelund 11, 1999) osv.154 Her er selvsagt tale om et meget direkte fokus på håndværks-
mæssige færdigheder, som understreger disse færdigheders centrale betydning for det at 
dyrke og begå sig i kulturen.155 

Samtidig artikuleres det håndværksmæssige fokus også indirekte, idet insidernes de-
monstration af kulturens markører (indforståede referencer, slang, pseudonymer osv.) 
                                                
154 En særlig feature er i den forbindelse de boards, som findes på nogle netzines (fx Copenhagen 

Rapspot), hvor håbefulde rappere sender tekster ind til kritik fra andre læsere på boardet.  
155 I hvert fald i den forståelse af kulturen som ’aktiv udøvelse af de fire elementer’, som forsvares af de 
fleste insidere (modsat de, som blot hører musikken) – jf. gennemgangen s.131 og 157. 
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kan ses som netop deres måde at vise skills, dvs. deres måde at udøve og indgå i kultu-
ren.156 Og at det forholder sig sådan, dvs. at nogle af insiderne forsøger at ’skrive hip-
hop’, fremgår i flere skribenters sammenligning af den skrevne tekst med rap, som of-
test i kombination med en pointering af egne evner som skribent, hvorved det positive i 
sammenligningen markeres: 

Heeeyeh, heeyeeaaah, heeeyeeeaaaaaah, it’s the J-A-Y and B and I’m gettin’ busy ya’ll, I’m getting 
busy on the track! Yes, it’s on once again, så læn dig tilbage and let the funk flow. (Bisgaard 2, 1994) 

Man kunne egentlig godt kalde mine klummer for freestyle der ikke rimer, men fuck det, for det er jo 
den måde jeg bedst skriver hvad jeg føler. (Rasmussen 6, 1995) 

Skribenternes forsøg på at ’skrive hiphop’ gør det oplagt at søge deres applikation af 
kriteriet om håndværksmæssig originalitet artikuleret i det, de selv skriver – dvs. i deres 
måde at skrive på. Og her nærmer vi os endnu en gang insidernes radikale attituder og 
tendens til posering, som beskrevet ovenfor – idet den tvetydighed, som præger begge 
sammenhænge (i insidernes radikale udsagn såvel som i forholdet mellem deres identi-
tet som realpersoner og i rollen som skribent) kan forklares som netop en leg med ud-
tryk og attitude over indhold. Dvs. som et fokus på skribentens originale håndværks-
mæssige formidling nærmere end på det, der skrives om.  

Insidernes prioritering af håndværksmæssig originalitet, deres radikale attituder og po-
sering optræder for så vidt som sider af samme sag i og med artikulationen af en diskur-
siv praksis, som set med andre og mere indholdsfokuserede briller – fx den budskabs-
orientering og prioritering af oprigtighed og inderlighed, der artikuleres hos flere af out-
siderne i forlængelse af den traditionelle rockkritik – må forekomme paradoksal. 

7.57.57.57.5 Linjer i hLinjer i hLinjer i hLinjer i hiphopkritikkens forhandlingiphopkritikkens forhandlingiphopkritikkens forhandlingiphopkritikkens forhandling::::    OOOOpsamlingpsamlingpsamlingpsamling    

Så vidt den analytiske gennemgang af kritikkens forhandling af begrebet hiphop gen-
nem undersøgelsens periode. Her er, som det er fremgået, tale om en ganske kompleks 
proces, i hvilken en lang række tematiseringer artikuleres i lige så mange specificeringer 
af, hvad hiphop er og ikke er. Kapitlets gennemgang har været struktureret omkring fire 
overordnede tematikker, nemlig forhandlingen af hiphoppens æstetiske virkemidler, 
historie, lokaliteter og værdier, og jeg mener, at det er godtgjort, at i hvert fald disse 
tematikker er betydende for kritikkens konstituering af hiphop som genre. Tilbage står 
derfor som det sidste en opsamling og et forsøg på at udpege nogle gennemgående linjer 
i kritikkens forhandling: 

Den mest basale specifikation af hiphoppens æstetiske virkemidler og lokaliteter sker i 
den tidlige kritik (1983-84) – idet genren specificeres som en storbykultur for fattige 

                                                
156 I forlængelse heraf kan nævnes, at den amerikanske hiphop-skribent Raquel Cepeda i indledningen til 
antologien And It Don't Stop: The Best American Hip-Hop Journalism of the Last 25 Years (2004) anfører 
netop hiphopjournalistikken som et element i kulturen ved siden af rap, graffiti osv. 
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’sorte’ i New York, centreret om udøvelsen af fire æstetiske udtryksformer, de såkaldte 
fire elementer, som imidlertid beskrives ret forskelligt af tidens (rock- og jazz)kritikere. 
Også den generiske brug af begrebet hiphop varierer meget de første år, og den senere 
’standarddefinition’ etableres langsomt. I kritikken af ’anden bølge’ udvides den geo-
grafiske bestemmelse af genren (til bl.a. L.A. og Danmark), samtidig med at New York 
konsolideres som ’hiphop-hovedstad’ – hvilket bringer den amerikanske konflikt mel-
lem øst- og vestkysthiphop op i den danske kritik. Fælles for de nye geografiske lokali-
teter er imidlertid, at de i vid udstrækning afspejler og konsoliderer den metaforiske 
bestemmelse af hiphop som et storby- eller ghettofænomen, hvilket giver en vis polemik 
i beskrivelsen af den danske scene. Også specifikationen af hiphoppens æstetiske vir-
kemidler udvider sig i og med ’anden bølge’, idet det hos de fleste kritikere er forståel-
sen af hiphoppens musikalske udtryk, som elaboreres, mens fastholdelsen af breakdance 
og graffiti som centrale sider af genren hovedsageligt bliver et anliggende for insiderne 
– i særdeleshed i og med den ’mainstreaming’ af musikken og kulturen, som præger 
’tredje bølge’. Her spores en tendens til purisme, som ligeledes markeres i insidernes 
hægen om hiphoppens ’enkle breakbeat æstetik’ og deres afvisning af traditionelle, 
håndspillede rockinstrumenter (hvilket selvsagt er en meget direkte måde at artikulere et 
heterodoksi mod den etablerede rockkritiske tradition). 

I forhandlingen af hiphoppens historie står den tidlige kritiks slag hovedsagelig om gen-
rens karakter af døgnflue eller levedygtigt fænomen (med flertal for første synspunkt). 
Og det er ikke før efter ’anden bølge’, at en egentlig historisk bevidsthed om genren 
synes udbredt, idet en forestilling om generationer, skoler og en kanon af ’mestervær-
ker’ langsomt etableres. Forestillingen om skoler og generationer dukker først sent op 
hos kritikkens outsidere og da i en mindre værdiladet og mere beskrivende form end hos 
insiderne, for hvem generationsspørgsmål ikke alene angår relationer mellem artister 
men også skribenternes egen position i kulturens hierarki, og dvs. deres status som net-
op insidere. 

Som den sidste og mest omfattende tematik er kritikkens forhandling af hiphoppens 
værdier gennemgået, og de seks tematiseringer, som præger denne forhandling, har 
groft sagt deres tyngde på forskellige tidspunkter. Således præger kritikkens tendens til 
eksotisme ’første bølge’ som udtryk for, at hiphop var noget nyt og ukendt i en dansk 
sammenhæng (jf. første læsnings diskussion af kritikkens introduktionsproces). Mens 
den senere eksotisme i forståelsen af hiphoppens sociale position (som ’undergrund’ og 
mere eller mindre oppositionel subkultur) kan opfattes som en sideeffekt af den sociale 
og politiske optik, som præger tematiseringen af hiphop som socialrealistisk og -kritisk 
– en tematik, som findes fra periodens begyndelse, men som har sin tyngde i de tidlige 
1990’erne. Der er, som det er fremgået, en vis splittelse i forståelsen af hiphoppens ra-
dikale sociale beskrivelser og politiske udtryk, men i øvrigt er her i høj grad tale om en 
tematisering, som samler kritikken – især hvad angår receptionen af ’cultural hiphop’, 
Rodney King-sagen og de danske ’hiphopmord’. Sidstnævnte kalder for flere kritikere 
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på en (gen)fortælling af (myten om) hiphoppens udspring som kriminalpræventiv ung-
domskultur – en tematisering, som hos insiderne kædes sammen med et forsvar for det 
håndværk, som ligger i beherskelsen af kulturens fire elementer, hvorved igen antydes 
en puristisk markering af selve insiderpositionen.  

Ligesom eksotismen og socialrealismen artikuleres hedonismen i den tidlige kritik, men 
tematikken spiller en større rolle efter anden, og i særdeleshed ’tredje bølge’, i beskri-
velsen af den dansksprogede rap med reference til forestillingen om et ’dansk lune’ 
samt tilvæksten af insidere i kritikken, hvis ’fantilgang’ privilegerer en begejstret, men 
relativt ureflekteret hedonisme. At denne tendens ikke medfører en ensidig positione-
ring af sidstnævnte ved feltets heteronome pol følger af samme gruppes legitimering af 
fantilgangen på andre punkter (som moment i demonstrationen af subkulturel kapital), 
samtidig med at den populære hedonisme korresponderer med en tendens til anti-
intellektualisme i den rockkritiske tradition. 

Tematiseringen af hiphoppens radikale attituder kan, som beskrevet, forstås som resul-
tatet af en krise i opfattelsen af hiphop som socialrealisme og -kritik i 1990’ernes første 
halvdel (som følge af nogle udviklinger i bl.a. den amerikanske gangstarap) – mens te-
matiseringen af hiphoppens karakter af fiktion kan ses som konsekvens af (og strategi i) 
forhandlingen af de radikale attituder. Det gælder for den tendens til radikalisme, som 
artikuleres af kritikkens insidere, at her er tale om en pointering af hiphoppens udtryk 
nærmere end af artisternes mere eller mindre politiske budskaber, som således skubbes 
lidt i baggrunden. Radikalismen giver sig udslag i en ganske reflekteret, avantgarde-
æstetisk fremhævelse af hiphoppens udtryksmæssige originalitet såvel som mere popu-
lære beskrivelser af hiphoppens ’vilde’ (anti-autoritære, provokerende, seje og sjove) 
attituder. Sidstnævnte artikuleres hos visse insidere som en overtagelse af artisternes 
manerer, dvs. som led i disse kritikeres selviscenesættelse som hiphoppere. Modsætnin-
gen mellem radikalismens prioritering af det at ’dyrke’ en attitude (eller en leg med atti-
tuder) og rockkritikkens arvtageres prioritering af inderlighed og oprigtige budskaber 
spidses, som det er fremgået, til i opfattelsen af materialisme og kommercialisme, idet 
førstnævnte privilegerer det at fremstå succesfuld – også i materiel og kommerciel for-
stand. Tematiseringen af hiphop som fiktion samler (i modsætning til radikalismen) 
kritikken, om end også denne tematisering integreres af visse insidere som en form for 
poseren, hvor relationen mellem kritikerens person og den kritiske tekst sløres i mod-
sætning til en traditionel opfattelse af dette forhold som værende transparent. Igen poin-
teres her (en leg med) attituder over inderlighed og oprigtighed, og såvel radikalismen 
som insidernes tendens til posering artikulerer de måske mest heterodokse momenter i 
denne gruppes diskursive praksis. 

Den sidste af kritikkens værdimæssige tematiseringer – dvs. tematiseringen af hiphop-
pens håndværksmæssige originalitet – spænder som anført over hele perioden, og sam-
ler i vid udstrækning kritikken (i naturlig forlængelse af såvel rockkritikkens journalis-
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tiske paradigme, dens alliance med jazzkritikken og traditionel kunstkritik som insider-
nes interesse i, hvordan hiphop praktiseres). Tematiseringen når imidlertid et højde-
punkt med visse insideres forsøg på at ’skrive hiphop’ i kølvandet på ’anden bølge’ 
samt den esoteriske (og instruktive) kritik af håndværksmæssige detaljer, som findes i 
de fan- og netzines, som optræder fra midt i 1990’erne. Insidernes prioritering af (egne) 
skills frem for musikkens indholdsmæssige udsigelse kan forklare samme gruppes (leg 
med) radikale attituder og den omtalte posering, og tematiseringen af det håndværks-
mæssige samler således en række af de værdimæssige tematiseringer (nemlig forholdet 
mellem hiphoppen som socialrealisme og -kritik, radikalismen samt genrens karakter af 
fiktion). Her er, som jeg har forsøgt at vise, tale om en helt grundlæggende udfordring 
af feltets ortodokse – de outsidere, som skriver med afsæt i rockkritikkens idealer. 

Jeg skrev i indledningen til dette kapitel, at kritikkens forhandling betegner forskellige 
kritikeres forsøg på, gennem specifikation og afgrænsning at fastlægge de referencer 
som legitimt (og meningsfuldt) kan knyttes til hiphop som begreb. På den ene side sker 
forhandlingen således med henblik på at lukke kritikkens diskurs om genren, og for-
handlingen af de fire overordnede tematikker betegner i den forstand forsøg på at lukke 
diskursen på fire centrale områder, ligesom rækken af tematiseringer tegner samme pro-
ces i forhold til mere eller mindre specifikke emner og begreber: rap, rock, realisme, 
krop, aggression, de ’fire elementer’, Amager, arbejdsløshed, Ice-T, Langestrand, dan-
ske unge etc. Hiphop konstitueres herved som nodalpunkt i kritikkens diskurs, mens 
man i rækken af tematikker og tematiseringer ser begreber af større eller mindre betyd-
ning i denne konstituering. 

På den anden side modsiges en sådan fremstilling af kritikkens forhandling imidlertid 
af, at kritikernes specifikationer af hiphoppen i mange tilfælde har været modstridende 
(som feltets grundlæggende polariseringer), og af at diskursen (trods min tematiske 
strukturering) langt fra er nogen konsistent størrelse på et givet tidspunkt. Set i det lys 
betegner forhandlingen ikke udelukkende en mere og mere detaljeret fastlæggelse af 
hiphoppens betydning, efterhånden som tiden går, men i lige så høj grad en stadig ud-
fordring og underminering af allerede etablerede betydninger. Og for så vidt som di-
skursen opfattes som sammenhængende – trods forskellige tematikker, tematiseringer 
og de ’interne’ modsætninger i artikulationen af disse – sker der altså samtidig med for-
skellige kritikeres bestræbelser på at lukke diskursen en tilsvarende åbning, idet mæng-
den af referencer som legitimt (og meningsfuldt) kan knyttes til hiphop øges, hvorfor 
begrebet ikke alene optræder som nodalpunkt men også som flydende betegner. 

Jeg anfører dette modstridende forhold mellem en simultan åbning og lukning af kritik-
kens diskurs om hiphop som afslutning på dette kapitel for at påpege, hvordan her på et 
helt generelt niveau er tale om en omstændighed ved forhandlingsprocessen. Samtidig 
tegner den konkrete udmøntning af samme forhold imidlertid en væsentlig side af den 
såkaldte naturaliseringsproces, som skal diskuteres i det følgende.  
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8.8.8.8. ““““Hiphop er ikke, hvad det har været”: Hiphop er ikke, hvad det har været”: Hiphop er ikke, hvad det har været”: Hiphop er ikke, hvad det har været”: NaturNaturNaturNaturaaaaliseringliseringliseringlisering    

Begrebet hiphop undergår gennem undersøgelsens periode en gradvis naturalisering i 
populærmusikkritikkens diskursive praksis. Jeg har fremsat denne antagelse et par gan-
ge, og den skal i det følgende diskuteres og underbygges analytisk. 

Ved naturalisering forstår afhandlingen som nævnt en proces, i hvilken forhold, som 
først forekom de sociale aktører i en given sammenhæng nye, fremmedartede eller un-
derlige, gradvist antager karakter af selvfølgeligheder (jf. s.75). Og begrebet kan, som 
ligeledes påpeget, relateres til den forhandling, som pågår mellem givne aktører i et felt, 
idet bestemte begrebers naturalisering indikerer den succesfulde etablering af en given 
doksa ved den midlertidige lukning af en bestemt diskurs om disse begreber. At her er 
tale om en midlertidig lukning beror på de i princippet uendelige muligheder for betyd-
ningstilskrivning, som ligger i forholdet mellem en given diskurs og det diskursive felt 
– et forhold, som åbner mulighed for stadig nye forhandlinger, ved nye specifikationer 
af den givne diskurs’ nodalpunkter (jf. udredningen af forhandlingsprocessen i det fore-
gående). Det kan endvidere tilføjes, at den forhandling, som betegner givne aktørers 
forsøg på at naturalisere bestemte begreber, oftest indebærer en samtidig udfordring af 
den selvfølgelighed, som tidligere var forbundet med andre begreber. I den forstand er 
forholdet mellem forhandling og naturalisering dels et spørgsmål om perspektiv – dvs. 
om at være på det ’sejrende’ hold i forhandlingen; dels et spørgsmål om abstraktionsni-
veau, idet forhandlingens artikulation af divergerende opfattelser på et relativt under-
ordnet niveau ikke nødvendigvis umuliggør en samtidig naturalisering af begreber på et 
forholdsvis overordnet niveau i diskursen (jf. afhandlingens teoretiske afklaring s.72). 
Forhandlingen kan for så vidt bestå i en stadig mere detaljeret specifikation i overens-
stemmelse med en relativ abstrakt forståelse af et givet begreb. Jeg vender tilbage til 
disse forhold i det følgende. 

Også introduktionsprocessen er tidligere relateret til forestillingen om naturalisering 
(s.110). Og jeg pointerede i den forbindelse den principielle modsætning mellem intro-
duktionen af ’nye’ begreber i en etableret diskurs og den lukning af diskursen, som in-
dikeres i og med naturaliseringen. Herved pointeres et sammenfald mellem introduktion 
og forhandling, idet introduktionsprocessen på meget konkret (geografisk og institutio-
nel) vis illustrerer forholdet mellem en given diskurs og det diskursive felt, artikuleret 
ved forskellige intertekstuelle relationer som kilde til stadigt ’nye’ (interdiskursive) be-
tydningstilskrivninger – dvs. stadigt nye specificeringer af den givne diskurs’ nodal-
punkter. Og samtidig kan (igen) efter min mening tales om introduktion og naturalise-
ring på forskellige abstraktionsniveauer i en diskurs, hvorfor introduktionen af ’nye’ 
begreber på ét niveau ikke nødvendigvis medfører en (øjeblikkelig) underminering af 
den mere eller mindre selvfølgelige opfattelse af bestemte begreber på et andet og mere 
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abstrakt niveau. Igen er her, som det fremgår, et sammenfald i forholdet mellem intro-
duktion og forhandling i relation til den overordnede naturalisering. 

Jeg diskuterer i det følgende kritikkens naturalisering af begrebet hiphop, idet jeg først 
argumenterer for, hvordan begrebet kan siges at være blevet mere selvfølgeligt gennem 
perioden; herefter opsummeres en række modsætninger i kritikkens diskurs, som umid-
delbart strider mod denne selvfølgelighed – i forlængelse af de teoretiske problematik-
ker, som er indikeret her; og endelig diskuteres en interdiskursiv sammenfatning af hip-
hopkritikkens diskurs i relation til kritikkens konsolidering som felt. Kapitlets læsning 
er i relation til de foregående både mere overordnet og i visse henseender mere tentativ 
– som følge af i første tilfælde forståelsen af naturalisering med reference til kritikkens 
øvrige processer; i andet tilfælde det forhold, at den selvfølgelige omgang med begrebet 
hiphop i vid udstrækning viser sig indirekte, som et fravær af fx detaljerede forklaringer 
og markerede forhandlinger, og et sådant fravær er selvsagt vanskeligt at vise i et rime-
lig begrænset antal citater. Jeg mener ikke desto mindre at præsentere en plausibel ar-
gumentation. 

8.18.18.18.1 ””””DDDDen almene musikbevidstheden almene musikbevidstheden almene musikbevidstheden almene musikbevidsthed”: ”: ”: ”: SSSSelvfølgelighed i brugen af elvfølgelighed i brugen af elvfølgelighed i brugen af elvfølgelighed i brugen af     
bbbbeeeegrebet hiphopgrebet hiphopgrebet hiphopgrebet hiphop    

Sammenligner man dagens kritik af hiphop med kritikken anno 1983, findes en helt 
umiddelbar antydning af en naturalisering af begrebet i selve omfanget af den kritik, 
som bedrives i dag. Et omfang, som gør hiphop til et almindelig udbredt, velkendt og i 
den forstand selvfølgeligt begreb.  

Man kan endvidere anføre, at den redaktionelle prioritering af hiphop i en vis udstræk-
ning følger genrens stigende popularitet og udbredelse i en bredere musikkulturel sam-
menhæng. Og således pointeres genrens tiltagende selvfølgelighed da også i visse skri-
benters omtale af denne stigning – som her, hvor genrens udbredelse, ’kendthed’ og 
succes gør den til ”del af den almene musikbevidsthed” og til en ”naturlig del af dren-
geværelset”: 

Hip hop er efterhånden så kendt og en del af den almene musikbevidsthed, at alle kan finde ud af at bø-
je i knæene på den rigtige måde. (Gram 19.04.2002) 

Positiv, poppet hiphop griber - også - om sig. Mens gangsta-rapperen 50 Cent er blevet en lige så natur-
lig del af drengeværelset som Razz, har verden ligeledes taget stormende imod Black Eyed Peas […] 

Med den massive mainstream-succes er røget noget af respekten fra hiphop-undergrunden, der har støt-
tet dem siden 1998. Nu appellerer de til høj og lav (Drejer 24.02.2004)157 

                                                
157 Det kan bemærkes, hvordan genrens udbredelse i dette eksempel relateres til en konflikt i (forhold til) 
den del af hiphopmiljøet, som forstår sig selv som undergrund – jeg vender tilbage til denne konflikt 
senere. 
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At hiphop er et almindelig udbredt og i den forstand selvfølgeligt begreb betyder imid-
lertid ikke, at det også er det i betydningsmæssig henseende. En sådan fortrolighed er, 
som det erindres fra første læsnings gennemgang af den tidlige kritik, ikke nogen forud-
sætning for at skrive om hiphop, ligesom den stadige introduktion og forhandling lø-
bende underminerer den selvfølgelighed, hvormed forskellige kritikere måtte forstå be-
grebet. Med dette sagt findes ikke desto mindre en række indikationer på, at begrebet 
har antaget en vis betydningsmæssig selvfølgelighed også: 

Vi ser en ganske udbredt indikation på dette forhold i den specifikation, som karakteri-
serer kritikkens forhandling af hiphop gennem perioden, idet her tilsyneladende sker en 
bevægelse væk fra de hyppige og ret basale begrebsudlægninger, som karakteriserede 
begrebets introduktion, mod specifikationer på baggrund af en basal forståelse, som nu 
underforstås. Brugen af begreber som rap, dj’ing og breakdance i relation til hiphop er 
et godt eksempel: På den ene side bemærkes det i reglen ikke, at fx rap skulle have no-
get med hiphop at gøre, denne sammenhæng underforstås. På den anden side optræder 
det, jeg tidligere har omtalt som ’standarddefinitionen’, netop som en veletableret og i 
den forstand selvfølgelig udlægning, når dagens kritikere en sjælden gang føler det nød-
vendigt at opsummere, hvad hiphop er – samtidig med at ’standarddefinitionens’ speci-
fikation af hiphop som rap, dj’ing, graffiti og breakdance kun meget sjældent følges af 
yderligere forklaringer (af fx rap som ’rytmisk tale’ eller dj’ing som en ’pladevender, 
der rytmisk skifter mellem to pladespillere’).158 

Undtagelser fra denne indforståede omtale af hiphoppens fire elementer findes i histori-
ske udredninger, som den følgende, hvor det imidlertid ikke er en aktuel musikudgivel-
se men en fotobog med billeder af den spæde hiphopkultur i New York, som kalder på 
skribentens forklaring: 

Historien om hiphopkulturens opståen for over 25 år siden i South Bronx, New York, er efterhånden 
blevet fortalt mange gange. Men få har dokumenteret den så intenst som fotografen Martha Cooper. 
I 1979 begyndte hun at fotografere de fire elementer; dj'ing, breakdance, graffiti og rap på gaderne i 
New York, endnu inden de var samlet under betegnelsen hiphop. Dj's som Grandmaster Flash og Kool 
Herc spillede til de store block-parties, og unge fyre dansede breakdance på papplader i gaderne. (Bals-
lev 03.09.2004) 

Særlig påfaldende er det, at frasens billede af ”block-parties, og unge fyre [der] dansede 
breakdance på papplader i gaderne”, fremstilles netop som illustration af, hvordan det 
var dengang – ”inden de [fire elementer] var samlet under betegnelsen hiphop” – idet 
dagens brug af begrebet hiphop i overensstemmelse med ’standarddefinitionen’ om-
vendt impliceres som en selvfølge.  

                                                
158 Jf. fx Wern (02.05.2003), Reinholdt Nielsen (31.03.1999), Fredensborg (24.09.2004), Habermann 
(03.09.2004), Balslev (03.09.2004), Skyum-Nielsen (24.06.2005). 
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Og det er ikke alene standarddefinitionens specifikation af hiphoppens æstetiske virke-
midler, som artikuleres med større og større selvfølgelighed gennem perioden. Det gæl-
der også andre af de centrale begreber i relation til de tematikker, som er gennemgået 
ovenfor – fx begrebet old school, med dets karakter af både historisk, æstetisk og vær-
dimæssig specifikation: 

Integritet og troværdighed klæber sig til navnet Gang Starr, der nu over 14 år og syv albums har leveret 
varen i form af en klassisk, swingende og cool hip hop, som er tro mod genrens old school-lyd og me-
toder (Reinholdt Nielsen 14.07.2003)  

Der står old school skrevet i neonfarvet graffiti-skrift ud over hele pladens rap, programmerede beats og 
scratch-skub (Houmøller Thomsen 18.06.2004) 159 

Eller forestillingen om New York som genrens historiske og geografiske udgangspunkt: 

Andre steder er det ren nonsens og corny ordkvababbelser, der tegner skitser af den by alle kender og 
drages mod (ganske forståeligt) på et eller andet tidspunkt i deres liv. Og som, det hører med til histo-
rieskrivningen, var pulsslaget, da hiphoppen meldte sin ankomst og senere cementerede sin status som 
betydelig musikgenre. (Søie Hansen 15.06.2004) 

Endvidere pointeres en udbredt selvfølgelighed i opfattelsen af hiphop i indforståede 
referencer til genrens konventioner, koder, normer osv.: 

De La Soul har […] lavet en sympatisk hip hop-plade, der inden for genrens konventioner fungerer 
bedre, end hvad de fleste af genrens unge løver kan komme op med. (Køster-Rasmussen 12.08.2000) 

[…] på både debutalbummet 'Tragic Epilogue' og især ep'en 'Ends Against The Middle' blandede kon-
sortiet [Anti-Pop Consortium] lydelementer fra den skæve, knortede electronica, der kendetegner 
Warp-navne som Aphex Twin og Squarepusher, med tunge hiphop-beats og en fantasifuld og vildt fa-
bulerende rap, der konsekvent vendte hiphoppens konventioner på hovedet. (Queitsch 30.03.2002) 

Kweli dyrker da også på sit andet og habile men på ingen måder overraskende album en rullende, svup-
pende og organisk lyd, der tager udgangspunkt i hiphoppens oprindelige værdier og varierer udtrykket 
med stilistiske lån fra jazz, filmmusik, disco og rock.. (Reinholdt-Nielsen 02.12.2002)160 

Jeg skrev i opsummeringen af sidste kapitel, at kritikkens forhandling kan betragtes som 
en mere og mere detaljeret fastlæggelse af hiphoppens betydning, efterhånden som tiden 
går. Og jeg mener, at eksemplerne i det foregående indikerer, at kritikkens diskurs om 
hiphop faktisk lukkes på et relativt abstrakt niveau – dvs. om en forståelse af genren i 
relation til (bestemte tematiseringer af) de fire tematikker, som er gennemgået i sidste 
kapitel – artikuleret ved den indforståede brug af fx ’standarddefinitionen’, et begreb 
som old school, referencer til New York osv.  

Spørgsmålet er selvfølgelig, med hvilken grad af detaljering, dvs. på hvilket abstrakti-
onsniveau, diskursen lukkes, og om hvis synspunkter. Jeg vender tilbage til dette 

                                                

159 Jf. i øvrigt fx Søie Hansen (02.07.2005), Houmøller Thomsen (18.04.2005), Skyum-Nielsen 
(21.01.2005), Queitsch (26.11.2004), Køster-Rasmussen (16.06.2004), Søie Hansen (15.06.2004), 
Queitsch (09.07.2004), Reinholdt Nielsen (16.12.2002) og Køster-Rasmussen (18.11.2000). 
160 Jf. i øvrigt omtalen af originalitet og stagnation s.169. 
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spørgsmål, men nøjes foreløbig med at konstatere, at denne differentiering af hiphopbe-
grebets naturalisering i relation til forskellige abstraktionsniveauer i kritikkens diskurs 
kan forklare, hvordan den forhandling og introduktion, som vedblivende præger kritik-
kens diskursive praksis, kan koeksistere med den selvfølgelighed, som er påpeget her 
(jf. endvidere omtalen af denne problematik i kapitlets indledning). 

Det kan bemærkes, at den indforståethed, som præger omtalen af hiphop i dette kapitels 
eksempler, i hovedreglen artikuleres af outsidere, i modsætning til de eksempler på ind-
forståethed, som tidligere har været fremført som illustration af forskellige insideres 
positionering som sådan. Ligeledes afviger indforståetheden i dette kapitels eksempler 
fra første læsnings, idet de kritikere, som er citeret her, ikke forekommer særligt infor-
merede i øvrigt.161  

Med denne forskel in mente illustreres således, at naturaliseringsprocessen viser sig ved 
en bevægelse fra forholdsvis eksplicitte og institutionaliserede intertekstuelle relationer 
til forholdsvis implicitte former af samme (jf. gennemgangen i afs. 6.2); og endvidere, 
at den flytter grænsen for, hvad der er særlig og dermed statusgivende (insider)viden, 
idet stadigt flere besidder et basalt kendskab til, hvad hiphop er, og stadigt flere kan 
forklare fænomenet. Her er tale om en trussel mod insidernes autoritet, som umiddelbart 
kunne forventes at fremkalde stærke reaktioner – som man ser tendenser til i følgende 
eksempel, hvor Andersen (alias Mismarie fra Copenhagen Rapspot) kommenterer den 
påstand, at hiphop er blevet noget, alle kan lave og have en mening om:162 

Black Eyed Peas laver hiphop. Det siger de selv i Urban, eller var det i MetroXpress? Nevermind, det 
var i hvert fald noget med, at hvis man selv synes det musik man laver er hiphop, så er det hiphop. Det 
gælder nok især, hvis man har valgt at klæde sig ud som tre tosser og en babe med cornrows i sine vi-
deoer, har Justin Timberlake på omkvæd uden at tage ham med i videoen og ens plader alligevel sæl-
ger som varmt brød. 
Så er man nemlig svær at karakterisere, for hvad kalder man sådan et freakshow? Fair nok, vi kalder det 
hiphop og retfærdiggør det med en anmeldelse. Herefter er fløjlshandskerne kastet. [fremhævelse i ori-
ginal] (Andersen 28.08.2005) 

Andersen kaster fløjlshandskerne. Men i øvrigt præges periodens sidste år, som anført i 
feltanalysens opsummering, ikke af en intensivering af forhandlingen mellem insidere 
og outsidere men faktisk nærmere af det modsatte, idet den accentuerede berøring de to 
poler imellem i en vis forstand mindskes (se gennemgangen s.104). Og en forklaring på 
den ’manglende’ intensivering af forhandlingen fra insiderside kan være, at det ikke 

                                                
161 Her kan med undtagelse af Gram og Balslev ikke umiddelbart peges på intertekstuelle relationer – om 
end dette selv sagt ikke betyder, at de ikke findes. Balslev udgør endvidere netop en undtagelse fra de 
citerede kritikeres outsider-status, idet hun foruden Politiken skriver for Copenhagen Rapspot. 
162 Eksemplet findes i en forkortet version i afhandlingens titel og indledning, men følger her i sin fulde 
udstrækning. Påfaldende er det, at Andersen ud over at harcelere over dagens tilsyneladende demokratise-
ring af bestemmelsen af begrebet hiphop, samtidig pointerer betydningen af kritikken (eller rettere an-
meldelser) som en vægtig instans i (retfærdiggørelsen af) selv samme bestemmelse.  
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alene er outsidernes dagsorden, som naturaliseres (jf. fx insidernes tendens til 
journalisme), men i tilsvarende grad forestillinger om hiphop, som har været 
fremherskende i miljøet, idet naturaliseringsprocessen kan betragtes som et gensidigt 
produkt af den forhandling, som pågår gennem perioden. Jeg var tidligere (s.107) inde 
på dette spørgsmål om, hvorvidt dagbladskritikken i sidste del af perioden faktisk præ-
ges af insidernes normer, og dvs. i hvor høj grad disse stadig konstituerer et heterodoksi, 
eller hvorvidt de indgår i etableringen af et nyt ortodoksi. Og her svarer naturaliserings-
processen og den relative ro blandt insiderne altså bekræftende på den sidste af disse 
muligheder – i hvert fald (igen) på et abstrakt niveau. Jeg vender tilbage til denne pointe 
i det følgende. 

 

En anden ganske udbredt indikation på naturaliseringsprocessen, som skal diskuteres 
her, er brugen af hiphop som et forholdsvis løst generisk samlebegreb – dvs. som ’gen-
reparaply’ eller ’metagenre’163. Og man ser faktisk denne praksis hos Andersen i det 
sidste citat ovenfor, i den indirekte accept af, at hiphop er et vidt begreb – ”hvad kalder 
man sådan et freakshow. Fair nok, vi kalder det hiphop” – uden at hun dog i den forbin-
delse tager skridt til en reel differentiering af begrebet i ’undergenrer’. Det er der imid-
lertid mange andre, som har gjort perioden igennem – fra gangstarap til dirty south – og 
begrundelsen for, at brugen af hiphop som samlebegreb indikerer naturaliseringsproces-
sen, er, at kritikkens forhandling i en vis forstand flyttes til begrebets ’undergenrer’, 
mens hiphop (og bestemte betydninger af begrebet) kommer til at indtage en mere eller 
mindre selvfølgelig position som diskussionens ramme. Man kunne selvsagt hævde, at 
differentieringen af hiphop i en række ’undergenrer’ slet og ret udtrykker den specifice-
ring af begrebet, som jeg tidligere har anført som kernen i kritikkens forhandling, men 
idet hiphop artikuleres som begrebslig ramme om denne differentiering, indikeres efter 
min mening en indforstået fællesgrund eller et diskursivt (meta)niveau ’over’ de for-
skelle, som artikuleres ved differentieringen af begrebet i forskellige undergenrer. Igen 
er vi således tilbage ved det forhold, at begrebet optræder selvfølgeligt på et højt ab-
straktionsniveau, mens der er uenigheder på et mere detaljeret plan. 

Man kan følge udviklingen af hiphop som ’metagenre’ og altså dermed naturaliserings-
processen, i den måde, begrebet artikuleres i sammenhæng med andre genrebegreber 
perioden igennem: 

                                                
163 Begrebet metagenre hentes hos Shuker (2002: 147), hvor det dækker ”rather loose amalgams of va-
rious styles”. Begrebet har for mig at se den force, at det i modsætning til alternativer som ’over-’, ’su-
pergenrer’ eller ’hypergenrer’ betoner det givne genreprædikats abstrakte betydning i relation til diverge-
rende musik, som samles. Jeg vender tilbage til denne pointe i det følgende. Som begreb for en detaljeret 
differentiering af en given genre, og dvs. som antonym til begrebet metagenre, taler Shuker om ”sub 
genres” – hvad vi i mangel af bedre kan kalde ’undergenrer’. 
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Som det erindres, introduceredes hiphoppens elementer (rap og scratch) som virkemid-
ler i funk og jazz – hos fx Brasso (3, 1983) og i receptionen af Herbie Hancock i 1983-
84. Få år senere rubriceres bestemte udgivelser imidlertid som fx hiphop og rock (evt. i 
samme anmeldelse), ligesom hiphop relateres til andre genrer i sammentrækninger som 
heavy hip hop, hip hop & roll, jazz-hiphop, hip bop osv.164 Her en række eksempler til 
yderligere belysning: 

Med dette Opråb! Til Det Danske Folk […] er Rockers by Choice på gaden med deres debut-LP – det 
hidtil bedste forsøg på at overføre sort, amerikansk hardcore hip hop til dansk hverdag i firserne. […] 
en LP, som er den mest kantede, utvetydigt politiske rockplade i Danmark i lang tid. (List 1, 1989) 

Sammen med De La Soul og Jungle Brothers kaldes ATCQ [A Tribe called Quest] for hip hoppens ba-
nebrydere og fornyere, men det er lige så forkert som at klistre varebetegnelsen 'hip hop' på The Low 
End Theory. Det er 60ernes funky og sløve jazz, der har cirkuleret i 25 år, som struttende af ny energi 
er nået hjem til udgangspunktet. (Carlsen 01.10.1991) 

Tre ting præger for alvor tidens stadig hastigt ekspanderende hip hop: Jazz-feeling, reggae-rytmer og 
Black Muslims. På New York-trioen Brand Nubians tidstypiske og alsidige anden lp er der således en 
gennemgående tilbagelænet, jazzet tone, et rendyrket raggamuffin (reggae-hip hop) -nummer og masser 
af muslimsk lærdom. (Carlsen 09.02.1993)  

Cypress Hill har med dette øredøvende, tungt rockende og stramt støjende album bevæget sig endnu 
længere ind i det storbyernes no man's land , hvor den hårdeste hip hop møder den vildeste rock. Men 
bemærk, at det er hip hoppen, der sætter standarden for denne sære symbiose! (List 02.08.1993) 

Forskellen mellem de fire eksempler er, at de to første specificerer hiphop som (en form 
for) rock og jazz, mens de sidste eksempler karakteriserer Brand Nubian og Cypress 
Hills udgivelser som henholdsvis hiphop med jazz og reggae-elementer og hiphop i 
møde med den hårdeste rock. Man aner her en selvstændiggørelse og udvidelse af be-
tydningen af begrebet hiphop, idet første eksempel repræsenterer en situation, hvor rock 
var den dominerende populærmusikalske ’metagenre’ (med hiphop som ét element – en 
’undergenre’ blandt andre), mens sidste eksempel pointerer hiphoppens ligeværd med, 
og rolle som trendsætter i forhold til rocken, hvis gradvise deroute som samlebegreb 
herved antydes. En deroute, som er understreget i de senere år, idet Politiken november 
2002 udskiftede bladets mangeårige rubrik for populærmusikkritik ”Rock m.m.” med 
rubrikken ”Beat” – idet førstnævnte som følge af bl.a. hiphoppens tiltagende betydning 
føltes utidssvarende.165  

                                                
164 Jf. Borum (28.02.1987), List (8, 1987), Carlsen (26.01.1994), List (30.12.1991). 
165 Personligt interview med Hygum (05.12.2003) og Køster-Rasmussen (04.12.2003). ”Beat” sigter iføl-
ge de to skribenter til beatets og ikke mindst breakbeatets centrale betydning i moderne populærmusik, og 
her er altså ingen intenderede konnotationer til 1960’ernes beatmusik. Samtidig findes et andet eksempel 
på rockens ’detronisering’ uden for denne undersøgelses primære materiale på Danmarks Radios hjem-
meside (www.dr.dk), hvor kategorien ”urban” i dag (23.01.2006) optræder som betegnelse for bl.a. hip-
hop, RnB og electronica – ved siden af kategorien rock. Hvad angår politikens brug af begrebet beat, 
modsiges denne dog af, at avisens forlag, som med Torben Bille i spidsen udgiver Dansk rockleksikon 
(2002), opretholder rock som ’metagenre’. 
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At begrebet hiphop imidlertid ikke alene bidrager til at underminere rockens status som 
dominerende ’metagenre’, men i stigende selv fungerer som sådan, fremgår af det sti-
gende antal ’undergenrer’, som knyttes til begrebet perioden igennem – jf. de mange 
referencer til fx gangstarap (særligt i tematiseringen af hiphop som socialrealisme, 
-kritik og radikalisme); til hardcore i den generiske betydning af ordet (fx Villemoes 
29.06.1988; List 1, 1989; Bisgaard 6, 1989; Drejer 10.02.2003); til horrorcore (særligt i 
tematiseringen af fiktion); til dirty south og crunk (fx Pedersen 07.01.2005; Ann Noyd 
15.03.2005); til grime (fx Køster-Rasmussen 05.09.2003) samt den generiske anvendel-
se af begreberne old school og new school (fx Bisgaard 3, 1990; 3, 1993; List 5, 1988; 
15.01.1996, Reinholdt Nielsen 31.10.1994; Houmøller Thomsen 18.06.2004).  

Hiphoppens vej fra virkemiddel og ’undergenre’ til selvstændig kategori og samlebe-
tegnelse for et stigende antal nye ’undergenrer’ betegner en afgrænsning og vedvarende 
specificering af begrebet – først i relation til genrebegreber, som optræder enten som 
metabegreber eller antonymer i forhold til begrebet hiphop; siden i relation til genrebe-
greber, som optræder som synonymer i samme forhold. Og i dette skifte – dvs. idet spe-
cificeringen tager karakter af en differentiering ’inden for’ begrebets rammer – implice-
res for mig at se genrens naturalisering på et relativt abstrakt niveau, idet begrebets de-
taljerede betydning, dvs. forholdet mellem begreber, som artikuleres som ’undergenrer’, 
debatteres til stadighed, men uden at hiphoppens rolle som samlende begrebslig ramme 
betvivles. Et synspunkt Informations anmelder Ralf Christensen opsummerer i følgende 
beskrivelse af hiphop som ungdomskultur: 

Hiphop er ikke, hvad det har været. I 90 erne har kulturen omkring den musik, som Grandmaster Flash 
& His Furious Five bankede ind i omverdenens bevidsthed tilbage i 82 med singlen The Message, vist 
sig at være ekstremt kraftfuld. Hiphop er blevet en ungdomskultur: en anti-autoritær attitude fyldt med 
sproglig ekvilibrisme, tøjkodeks, eget visuelt udtryk via graffiti, bandetegn og æresbegreber italienske 
mafiosi værdige. Det handler om respekt og det handler om la famiglia, som ikke er sammenknyttet 
med blodets bånd, men med håndtegn, klikekoder og den brændende kærlighed til hiphoppen, der ken-
detegner de poser eller crews, som skatere, graffitimalere, rappere (mc ere) og dj s grupperer sig i. Og 
der er gået hjemstavnsdigtning i hiphoppen. Man er stolt af, hvor man kommer fra om det så er stilen 
fra Falster eller ånden fra Århus, som bliver spyttet gennem mikrofonen eller hentet op af pladerillen. 
Hiphoppen har også fået sine egne ludere (nej, ikke kun kvinder), forrædere, godfathers, entreprenører, 
sabotører, opkomlinge, idealister, kapitalister. Når man siger hiphop handler det ikke længere om be-
væbnede gangstere fra L.A. eller jødiske sexgalninge fra New York, og det handler heller ikke kun om 
Østkyst Hustlers eller Clemens. Det handler om en kultur, der i sig har haft lige så megen appel til ung-
dom og til kreativ undergrund i 90 ernes Danmark, som rocken havde det i 70 erne, og punken havde 
det i nogle sorte år i 80 erne. Og ligesom inden for andre ungdomskulturers rammer er der også inden 
for hiphoppen traditioner, der skal brydes, og nye, der skal opbygges. (Christensen 23.10.1999) 

Hiphoppens traditioner, dvs. kulturens attitude, mode, æresbegreber, persongalleri og 
karakterer osv. – alle disse forhold brydes og bygges ifølge Christensen, men uden at 
disse (for)handlinger tilsyneladende opfattes som en trussel mod ”ungdomskulturens 
rammer”. 
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8.28.28.28.2 ””””UUUUnder samme genreparaply”: nder samme genreparaply”: nder samme genreparaply”: nder samme genreparaply”: MMMModsætninger odsætninger odsætninger odsætninger i kritii kritii kritii kritikkkkkens diskurskens diskurskens diskurskens diskurs    

Indtil nu har jeg argumenteret for en vis selvfølgelighed i kritikkens brug af begrebet 
hiphop og for en naturalisering af begrebet (og kritikkens diskurs om begrebet) på et 
relativt abstrakt niveau. Det er som sagt et spørgsmål, på hvilket niveau denne naturali-
sering finder sted, og her kan det være interessant at se på de modsætninger i forståelsen 
af begrebet, som artikuleres i kritikkens forhandling. Idet jeg henviser til sidste kapitels 
gennemgang og den opsummering, som allerede er foretaget (afs. 7.5), fremdrages 
imidlertid blot et udvalg i relation til forhandlingens overordnede tematikker.  

Det er fremgået, hvordan kritikken i udgangspunktet fokuserer på hiphoppens elementer 
som relativ løsrevne størrelser, samtidig med at ’standarddefinitionens’ beskrivelse af 
hiphop som en samlet kultur introduceres og naturaliseres. Med rap-musikkens stigende 
betydning i forhold til (og på bekostning af) de andre elementer følger endvidere en 
puristisk tendens hos (hovedsagelig) insiderne – en tendens, som igen pointerer netop 
’standarddefinitionen’. I overensstemmelse med samme purisme begynder begreberne 
rap og rap-musik imidlertid også at optræde som selvstændige genreprædikater i speci-
ficeret modsætning til prædikatet hiphop – som i disse tilfælde reduceres til betegnelse 
for den ret begrænsede mængde udgivelser, som faktisk hylder de fire elementers sam-
menhæng. Gradvist opstår således en situation, hvor hiphop helt selvfølgeligt ekvivale-
rer rap, mens det omvendte ikke altid er tilfældet, hvorved begrebet hiphops betydning 
som ’metagenre’ selvsagt udfordres. Vi ser et eksempel på den uklarhed, som herved 
opstår, hos Køster-Rasmussen – i en passage, som indforstået pointerer, at rapmusik i 
dag er mere end hiphop i den snævre betydning af ordet (”en entydig størrelse [… med] 
samme æstetiske og intellektuelle idealer”), samtidig med at hiphop i samme vending 
beskrives som en ”genreparaply”, dvs. et samlebegreb eller en ’metagenre’: 

Skulle nogen være i tvivl, er det mange år siden at det gav mening at betegne rapmusik som en entydig 
størrelse, der passer under samme genreparaply og refererer til de samme æstetiske og intellektuelle 
idealer. (Køster-Rasmussen 01.07.2002)166 

Flytter man fokus fra forholdet mellem hiphop og rap til den forhandling af genrens 
æstetiske virkemidler, som i øvrigt pågår, så findes også her en puristisk tendens blandt 
hovedsagelig insiderne. En tendens til at hæge om hiphoppens ’renhed’ mht. instrumen-
tation, enkelhed osv. i modsætning til andre (og i visse tilfælde samme) kritikeres arti-
kulation af en originalitetsdiskurs med fokus på udvikling af, og forandringer i, genrens 
håndværksmæssige kvaliteter. Endvidere kontrasteres nævnte purisme med en vedva-
rende tendens blandt hovedsagelig outsiderne til at fremhæve det komplekse og sam-
mensatte i hiphoppens udtryk, idet fx sampling fremstilles som musikalsk og semiotisk 
tegnmanipulation, collage og montage. 

                                                
166 Den indirekte reference til hiphop sker i andre dele af anmeldelsen eksplicit. 
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I hiphoppens historisering etableres gradvist en opfattelse af genrens levedygtighed, 
idet ’døgnflue’-imaget imidlertid hænger ved langt op i perioden. Endvidere findes ek-
sempler på rehabilitering, dvs. genskrivning af den etablerede historie, ligesom hiphop-
pens skoler, generationer og kanon specificeres forskelligt. En vedvarende modsætning 
optræder således i forholdet mellem den på den ene side deskriptive, på den anden side 
normative brug af begrebet old school, som optræder hos henholdsvis outsidere og insi-
dere. Jeg har i det foregående argumenteret for, at begrebet naturaliseres, men det gæl-
der i en vis forstand kun den historisk og værdimæssigt deskriptive version, idet den 
meget normative brug, som findes hos fx Bisgaard (s.136), artikulerer en personlig iden-
tifikation med genren – og en legitimering af kritikerens autoritet med reference til ved-
kommendes historie i kulturen – som ikke giver megen mening for outsiderne. Her er til 
gengæld tale om en vedvarende tendens hos insiderne: 

Det er måske ikke pladens bedste nummer, men det er sjovt, og som gammel old-schooler kan man ikke 
lade være med at rykke med på det. (Martin 26.09.2005) 

I genrens lokalisering følges hiphoppens geografiske spredning som nævnt af en for-
handling af den æstetiske og sociale legitimitet, som knyttes til de nye steder. Således 
diskuteres fx eksistensen (og nødvendigheden) af danske ghettoer i overensstemmelse 
med den rumlige bestemmelse af hiphop som ghetto- og storbymusik, som for visse 
skribenters vedkommende giver sig udslag i en form for ghettoromantik, som kritiseres 
af andre. Ligeledes følger med hiphoppens spredning en forhandling af den amerikan-
ske dikotomi mellem østkyst- og vestkysthiphop – idet disse lokaliteter artikuleres som 
både deskriptive og normative kategorier, dvs. som begreber for en sammenhæng mel-
lem geografi, æstetik, tekstlige budskaber, værdier osv., og som momenter i (hovedsa-
gelig) insidernes identifikation med bestemte dele af den amerikanske hiphopkultur. Her 
er for så vidt tale om en pendant til den brug af skolemetaforer, som er diskuteret oven-
for, med det forbehold at holdningerne til øst- og vestkysthiphoppen (eller senere geo-
grafiske prædikater som fx dirty south) ikke synes lige så varige (eller statusgivende) 
som den personlige bekendelse til old school. 

Hiphoppens lokalisering knyttes endvidere til en række af forhandlingens værdimæssige 
tematikker, idet genrens amerikanske oprindelse relateres til forskellige former for ekso-

tisme, mens danske artister på den ene side forbindes med forestillingen om et særligt 
’dansk lune’ i artikulationen af forskellige former for hedonisme, på den anden side be-
tragtes som eksotiske, i det omfang deres mere eller mindre radikale udsagn og udtryk 
opleves ikke at harmonere med bestemte kritikeres forestilling om ’hjemlig hygge’. Her 
er i begge tilfælde tale om en tendens, som dominerer blandt outsiderne, hvilket også 
gælder den eksotiske opfattelse af genrens amerikanske oprindelse.  

I alle tilfælde udfordres kritikkens tendens til eksotisme imidlertid af den udbredelse af 
genren gennem perioden, som gør hiphop til et almindeligt fænomen (jf. gennemgangen 
i det foregående). Og det gælder måske især den eksotisme, som findes i både insideres 
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og outsideres beskrivelser af den danske hiphopkultur som ’undergrund’. Her opstår 
med tiden en modsætning mellem de, som fastholder forestillingen om ’undergrunden’ 
som betegnelse for (en del af) hiphopmiljøet, og de, som beskriver hiphop som en mas-
sekultur. En modsætning, som tangerer den henholdsvis ’snævre’ og ’brede’ brug af 
begrebet, som er diskuteret ovenfor, og som hovedsageligt artikuleres i forholdet mel-
lem insidere og outsidere, idet det dog må understreges, at her langt fra er tale om noget 
entydigt forhold mellem de to forestillinger og positioner henholdsvis. Således synes en 
hel del insideres tilknytning til ’undergrunden’ på retur, hvilket igen peger på det for-
hold, at hiphoppens naturalisering ikke nødvendigvis opleves som en trussel mod den 
insiderstatus, som hævdes i denne del af kritikken. Et eksempel er netzinet Copenhagen 

Rapspot, som i dag har forkastet sidens tidligere motto, nemlig: ”keeping the under-
ground elevated”.167 

Modsætninger består endvidere i opfattelsen af visse artisters radikale sociale kritik, 
som på den ene side forklares (og forsvares) som det realistiske udtryk for ’storbyens 
ghettoliv’; på den anden side kritiseres som udtryk for en militarisme, racisme, sexisme 
osv., som ikke kan henføres til kulturens afroamerikanske rødder eller retfærdiggøres 
med henvisning til barske sociale kår. Og den tilsyneladende konsensus om en homolog 
forståelse af hiphop med reference til genrens sociale baggrund, som ligger bag denne 
strid, modsvares på et mere abstrakt niveau af den autonomiæstetiske optik i visse kriti-
keres tendens til radikalisme såvel som fremstillingen af hiphop som fiktion.  

Hvad kritikkens tematisering af det radikale i øvrigt angår, illustreres her en række 
grundlæggende modsætninger i artikulationen af på den ene side en reflekteret og popu-
lær radikalisme – som en henholdsvis avantgarde-æstetisk og hedonistisk mediering af 
insidernes identifikation og leg med attituder i overensstemmelse med en forståelse af 
hiphop som konkurrencekultur; på den anden side en tendens til budskabsorientering og 
prioritering af inderlighed og oprigtighed.  

Her er i vid udstrækning tale om modsætninger, der spejler feltets polarisering mellem 
insidere og outsidere, og som genfindes i forhandlingen af hiphoppens større eller min-
dre grad af fiktion, hvor en overordnet konsensus i fremstillingen af hiphop som histori-
er, fortællinger, beretninger osv. brydes i et henholdsvis socialkritisk fokus på fiktionen 
som overskridelse af og kommentar til genrens sociale baggrund, og en internalisering 
af samme overskridelse i visse insideres tendens til posering. Her tale om en vedvarende 
modsætning, som illustreret ved på den ene side receptionen af Eminem, på den anden 

                                                
167 Mottoet optrådte i sidens hoved i forlængelse af titlen. Jf. http://rapspot.dk/rapspot_96.php (besøgt 
23.01.2006) 
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side det forhold, at pseudonymer og accentuerede hiphop-attituder vedblivende artikule-
res af miljøets repræsentanter.168 

Endelig opviser kritikkens ganske udbredte fokus på hiphoppens håndværksmæssige 
originalitet en modsætning i synet på kommercialisme – et begreb, som i særdeleshed 
outsiderne artikulerer som originalitetens og det gode håndværks antitese. Blandt insi-
derne fylder kommercialitetskritikken mindre, hvilket kan forklares med henvisning til 
hiphoppens karakter af konkurrencekultur – et forhold, som legitimerer succes, og som 
konstitueres diskursivt ved en ganske esoterisk optagethed af netop kulturens håndværk 
(de færdigheder på hvilke man konkurrerer). Jeg var tidligere inde på samme forhold i 
forbindelse med kritikkens forhandling af det radikale, og ligesom konkurrencemomen-
tet legitimerer kommerciel succes, legitimerer det også den radikale attitude som udtryk 
for det at kunne begå sig på kulturens præmisser, samtidig med at samme aktørers pose-
rende leg med (radikale) attituder omvendt underbygger det håndværksmæssige mo-
ment i genrens beskrivelse. 

At insidernes håndværksmæssige optagethed er ganske esoterisk medfører endvidere en 
umiddelbar modstrid i kritikkens beskrivelse af det musikalske ’objekt’, idet denne 
gruppe betjener sig af en række tekniske slangudtryk, som kun langsomt vinder indpas. 
Det gælder udtryk som flow og smød, som har en lang historie i insidernes medier, hvor 
de i dag artikuleres med udbredt selvfølgelighed (jf. fx citaterne s.168) – mens de stadig 
er ganske sjældne blandt feltets outsidere. 

Såvidt opsummerigen af modstridende forhold i kritikkens fremstilling af begrebet hip-
hop. De modsætninger, som er fremgået af afsnittet hidtil (og flere til – jf. redegørelsen 
i de foregående kapitler), artikuleres over tid og akkumuleres med større eller mindre 
vægt i det metaniveau, som postuleres i og med, at kritikken beskrives som artikulatio-
nen af en (gradvist etableret) diskurs om hiphop. 

Her er tale om modstridende momenter i forskellige kritikeres introduktion og forhand-
ling af begreber til beskrivelse af den vedvarende strøm af nye artister, udgivelser og 
musikkulturelle begivenheder i det hele taget. Dvs. modstridende momenter af hvad, 
hvordan, for hvem osv. hiphop er og ikke er, og momenter som peger på en gradvis ud-
videlse af kritikkens diskurs i takt med den udbredelse af musikken og kulturen, der er 
nævnt tidligere – en udvidelse, som imidlertid fremstår langt fra entydig. 

Jeg har argumenteret for en naturalisering af kritikkens diskurs om hiphop på et relativt 
abstrakt niveau. Men som det er fremgået af dette afsnit, følges kritikkens introduktion 

                                                
168 Et spøjst og måske ikke helt intenderet eksempel er i den forbindelse ActionSpeax, som både direkte 
og indirekte bryster sig af at være ”fra hiphoppere til hiphoppere” (Mark Urban 2, 2005) og apolitisk men 
med en ”hiphopsk holdning” (Ann Noyd 10.09.2004), samtidig med at redaktionen i bladets kolofon 
”fratager sig alt ansvar for oprigtigheden af artiklerne indsendt af skribenterne til bladet.” [min kursive-
ring]. 
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og forhandling ikke alene af denne proces, hvor bestemte relationer i forståelsen af be-
grebet hiphop etableres stadig stærkere, idet diskursen herved lukkes. Her er samtidig 
tale om stadig udfordring af den etablerede diskurs, ved en lang (og i princippet uende-
lig) række af ’nye’ og stadigt mere detaljerede specifikationer, hvorved illustreres en 
vedblivende åbenhed i kritikkens diskurs trods tyve års skrivearbejde på det modsatte. 
Begrebet hiphop er således bestemt utallige gange, men altid kun delvist, og uden at 
kritikken eller bestemte parter i kritikken har formået at fastholde en total og vedvaren-
de dagsorden. Og kritikken illustrerer i den henseende en vedblivende artikulation af 
hiphop som henholdsvis nodalpunkt og som flydende betegner. 

Endvidere illustreres med de modsætninger, som er beskrevet i dette afsnit, det forhold 
jeg har påpeget nogle gange, nemlig at den betydning af begrebet hiphop, som etableres 
som mere eller mindre selvfølgelig, må være relativt udetaljeret eller (som nævnt) ab-
strakt. Vi så de tydeligste eksempler på dette forhold i brugen af hiphop som ’metagen-
re’ (jf. fx Andersens indirekte accept af, at hiphop er ’hvad man gør det til’, s.180). Og 
man kan efter min mening betragte de modsætninger, som er gennemgået her, som mar-
keringer af den ’nedre’ grænse for det abstraktionsniveau, med hvilket kritikkens di-
skurs naturaliseres. 

8.38.38.38.3 ”Fair nok, vi kalder det hiphop””Fair nok, vi kalder det hiphop””Fair nok, vi kalder det hiphop””Fair nok, vi kalder det hiphop”: : : : Interdiskursivitet Interdiskursivitet Interdiskursivitet Interdiskursivitet i i i i hhhhiphopiphopiphopiphop----
kritikkens diskurskritikkens diskurskritikkens diskurskritikkens diskurs    

Diskussionen af hiphoppens naturalisering på forskellige abstraktionsniveauer i 
kritikkens diskurs og de modstridende synspunkter, som i større eller mindre grad 
underordnes denne proces, leder tilbage til afhandlingens teoretiske diskussion af på den 
ene side Faircloughs begreb om rivaliserende diskurser inden for en overordnet diskurs 
eller diskursorden, på den anden side det spørgsmål, hvorledes Bourdieus feltbegreb 
lader sig omsætte i en beskrivelse af sådanne forskelle i forskellige aktørers diskursive 
praksis (se s.71).  

Jeg fastslog i den forbindelse, at jeg betragter hiphopkritikken som artikulationen af én 
overordnet diskurs om hiphop, og jeg mener stadigvæk ikke på baggrund af analysen, at 
de interne modsætninger i kritikkens diskursive praksis berettiger til at tale om rivalise-
rende diskurser. Dertil samler fremstillingen af hiphop og de forskellige tematikker og 
tematiseringer sig ikke i tilstrækkeligt konsistente ’sæt’ (hvilket også er grunden til, at 
jeg hverken her eller i opsummeringen af kritikkens forhandling har forsøgt mig med en 
samlet, skematisk fremstilling af kritikkens diskurs, sådan som jeg i en vis forstand af-
sluttede feltanalysen – jf. figur 5). Jeg taler derfor fortsat om artikulationen af mere eller 
mindre distinkte positioner inden for kritikkens diskurs i relation til forskellige tematik-
ker og tematiseringer – i analogi med feltet, dvs. i særdeleshed i forholdet mellem dettes 
konstituerende modsætning mellem (ortodokse) outsidere og (heteronome/heterodokse) 
insidere.  
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Som det erindres fra beskrivelsen af kritikkens felt (kap. 5), konsolideres hiphopkritik-
ken gennem 1990’ernes anden halvdel om en relativt svag doksa, og man kan for mig at 
se betragte kritikkens naturalisering af en abstrakt diskurs om hiphop, som den diskurs-
analytiske pendant til feltets konsolidering – idet genrens naturalisering på den ene side 
følger (og afstedkommer) den vækst i kritikken, som tegner feltets konsolidering; sam-
tidig med at en stærkere doksa på den anden side ville have indebåret en større grad af 
selvfølgelighed i forståelsen af hiphop på et mere detaljeret niveau. 

Feltet konstitueres i mødet mellem insidere og outsidere, og det samme gør kritikkens 
diskurs om hiphop. Det vil sige, at om end kritikkens diskursive praksis efter min me-
ning ikke lader sig beskrive som artikulationen af en sammenhæng af rivaliserende di-
skurser (en diskursorden), så rummer kritikken momenter af interdiskursivitet – eller 
rettere, man kan i analog med feltets positioner betragte hiphopkritikkens diskurs som 
interdiskursivt konstitueret. 

Denne interdiskursivitet er på den ene side antydet i første læsnings beskrivelse af in-
troduktionsprocessen, og i særdeleshed beskrivelsen af intertekstuelle relationer som en 
kilde til fornyelse i en etableret diskurs. Jeg beskrev i den forbindelse, hvordan hiphop-
pens tidlige kritikere annekterede en række begreber (fx hiphoppens ’fire elementer’) 
fra forskellige kilder (fx amerikanske hiphopartister) og fremhævede i forlængelse her-
af, hvordan insidernes skriverier i de etablerede medier kan betragtes som udtryk for en 
institutionaliseret intertekstualitet – idet disse skribenter optræder som den givne redak-
tions kilde til viden om det miljø, de repræsenterer. Og om end introduktionsprocessen 
ikke er systematisk beskrevet ud over de første år, så indikeres det i gennemgangen af 
kritikkens forhandling, hvordan man blandt feltets outsidere fortsat annekterer begreber, 
som introduceres fra miljøet. Det gælder fx hiphoppens skole- og gruppemetaforik (fx 
old school, new school, hiphopnationen, pose eller posse); prædikater som new jack 
swing, gangstarap, horrorcore eller crunck; betegnelser med reference til lokalitet, fx 
undergrunden, street credibility, hjemmedrenge eller homeboys, Kali [Californien] og ’i 
huset’; tekniske termer som beats, freestyle, wordcutting, pupping; samt termer for al-
mindelig social og musikalsk omgang: dizze, bumruche [overtage], battle, rapattack, 
’være nede med’ osv.169 

På den anden side overtager også insiderne en række af de forestillinger og normer, som 
outsiderne viderefører fra den traditionelle rockkritik. Det gælder i særdeleshed den 
udbredte tendens til journalisme (både i prioriteringen af aktuel nyhedsformidling og 
’objektiv’ beskrivelse). Men også den udbredte tendens til kanondannelse, til at fokuse-

                                                
169 Outsidernes brug af disse termer optræder for et flertals vedkommende i analysens hidtidige fremstil-
ling. Jf. i øvrigt fx Lynggaard (31.10.1997), Albrechtsen (03.07.1998), Christensen (11.10.2001), Drejer 
(10.02.2003) og (19.02.2003), Køster-Rasmussen (09.01.2004), Skyum-Nielsen (05.05.2004), Jensen 
(06.07.2004), Skyum-Nielsen (08.06.2004) samt Køster-Rasmussen (16.06.2004).  
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re på musikkens sociale baggrund og socialkritiske funktion, på æstetisk avantgardisme 
(originalitet) og håndværk korresponderer med dominerende værdier blandt feltets out-
sidere. 

Disse momenter af interdiskursivitet i kritikkens diskurs med reference til på den ene 
side hiphopmiljøet, på den anden side den traditionelle rockkritik harmonerer med, at 
hiphopkritikken som tidligere nævnt konstitueres som et semi-autonomt felt – i mødet 
mellem den etablerede rockkritiks arvtagere og hiphopmiljøets repræsentanter. 

Største forskelle insidere og outsidere imellem står, som det er fremgået, i vurderingen 
af førstnævntes fantilgang, kommercialitet, hiphoppens radikale attituder og forholdet 
mellem realisme og fiktion. Men også på disse punkter spores en indirekte, intertekstuel 
mediering: Jeg har fx tidligere anført BTs anmeldelse af Suspekts Ingen slukker the 

starz, som eksempel på artikulationen af en populær radikalisme – med en udtalt begej-
string for albummets radikale og ”forrygende attitude”, som i en vis forstand spejles i 
kritikerens eget sprog (se s.151) – uden dog i den forbindelse at tage stilling til, om tek-
stens forfatter, Dennis Drejer, kan betragtes som insider. Jeg har heller ikke et person-
ligt interview eller direkte udsagn i Drejers skriverier til at godtgøre et sådant syns-
punkt.170 Og spørgsmålet kompliceres af, at den populære radikalisme ikke alene korre-
sponderer med insidernes fantilgang og ’attitudemani’, men også en anti-intellektuel og 
anti-autoritær tendens i den traditionelle rockkritik, ligesom Drejer i det konkrete tilfæl-
de karakteriserer sin beskrivelse af Suspekt som en ”hardcore-udgave […] af Nik og 
Jay” som en ”(pop-)ros”, som han regner med, at gruppen – og måske i forlængelse her-
af miljøet – vil hade ham for. Her illustreres for mig at se en uklarhed i, hvor skribenten 
positionerer sig i forhold til miljøet, og netop det forhold, at denne position ikke behø-
ver ekspliciteres i bedømmelsen af en ’hardcore-pop-udgivelse’ som Suspekts, kan efter 
min mening læses som en indikation af, at kritikkens positioner også i værdimæssig 
henseende nærmer sig hinanden.  

Her er selvsagt tale om en noget tentativ læsning, som umiddelbart kolliderer med felt-
analysens (lige så tentative) konstatering af en tendens til opsplitning af feltet i perio-
dens senere år (se s.104). Jeg skrev i den forbindelse, at miljøets repræsentanter tilsyne-
ladende kan selv – uden behov for aviserne eller de brede musikmagasiner. Men en så-
dan selvstændighed behøver selvsagt ikke indebære, at diskursen i de to sammenhænge 
er afgørende forskellig, ligesom man, hvis man hævder det modsætte – nemlig at avis-
kritikken kan selv uden insidernes fremstilling af miljøet – kunne hævde, at adskillelsen 
af insidere og outsidere var udtryk for, at førstnævnte så at sige havde gjort deres i den 

                                                
170 På den danske kritikerpris Steppeulvens hjemmeside præsenterer Drejer sig som journalistuddannet, 
med primær interesse for ”pop, soul, hiphop og elektronisk musik” (http://www.steppeulv.dk/fdm.htm; 
besøgt 27.01.2006); mens www.Danskrap.dk omtaler ham som ”BT's (homeboy) Dennis Drejer” 
(http://www.danskrap.dk/news.asp?newsid=560, besøgt 27.01.2006). 
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interdiskursive konstituering af en diskurs om hiphop i populærmusikkritikken. Hvor-
ved vi i en vis forstand er tilbage ved den iagttagelse, at hiphoppens naturalisering 
fremkalder relativt spage reaktioner fra insiderside taget i betragtning, at den i en vis 
forstand truer disses status. En forklaring kan, som jeg skrev i forbindelse med Ander-
sens anmeldelse af Black Eyed Pies, være, at det ikke alene er outsidernes, men også 
insidernes fremstilling af hiphop, som naturaliseres, idet den relative ’ro’ således kan 
læses som endnu en indikation på et moment af interdiskursivitet i hiphopkritikkens 
konstituering. 

Hermed – endnu en gang – ikke sagt at dagens hiphopkritik er præget af ren konsensus, 
bare fordi kritikkens vigtigste positioner har sat deres præg på kritikkens diskurs. For-
handlings- og introduktionsprocessen stopper ikke af den grund, al den stund at stadig 
nye kritikere forholder sig til stadig nye udviklinger i musikkulturen, og den nuværende 
situation er i den forstand ikke noget endemål (dvs. en egentlig hegemonisk lukning af 
diskursen). Modsætninger består, om end de i visse henseender forandres, og begrebet 
hiphop er ikke konstitueret en gang for alle. Hertil er doksa for svag, og den naturalise-
rede diskurs om hiphop for abstrakt, ligesom såvel forhandling som introduktion princi-
pielt må betragtes som kontinuerlige processer, drevet af forandringer i kritikken i sam-
spil med den stadige udvikling af musikkulturen. 
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9.9.9.9. OpsOpsOpsOpsamlamlamlamling og analytisk afrundinging og analytisk afrundinging og analytisk afrundinging og analytisk afrunding    

Det har gennem de foregående kapitler være målet, med afsæt i en analyse af hiphopkri-
tikkens felt og gennem tre diskursanalytiske læsninger af undersøgelsens tekstmateriale, 
at belyse konstitueringen af begrebet hiphop i dansk populærmusikkritik. Undersøgel-
sen har for de gennemførte læsningers vedkommende fokuseret på tre processer i kritik-
kens diskursive praksis, som ifølge afhandlingens analytiske tese antages at præge den-
ne konstituering.  

Jeg har analyseret de tre processer separat, idet introduktionsprocessen således er påvist 
i den tidlige kritik og diskuteret i relation til forskellige former for intertekstualitet, som 
rækker ud over denne periode; forhandlingsprocessen er påvist og diskuteret i relation 
til fire overordnede tematikker samt en række tematiseringer af disse gennem hele peri-
oden; mens naturaliseringsprocessen er belyst med hovedvægt på periodens sidste år i 
en diskussion, som implicerer og relaterer de øvrige processer. Argumentet for denne 
separation har været et ønske om at tydeliggøre de tre processer, samtidig med at det er 
understreget, at her er tale om et analytisk greb, idet de tre processer artikuleres som 
momenter af samme diskursive praksis. Jeg har bemærket processernes sammenhæng i 
diskussionen kapitlerne igennem og i særdeleshed i sidste læsnings syntetiserende blik 
på naturaliseringsprocessen og den interdiskursive konstituering af hiphopkritikkens 
diskurs. 

De tre processer forklarer, hvordan det felt, som konstitueres i mødet mellem rock-
kritikkens arvtagere og hiphopmiljøets repræsentanter, artikuleres diskursivt med den 
gradvise etablering af en diskurs, hvori begrebet hiphop konstitueres som nodalpunkt, til 
følge. Som momenter af kritikkens diskursive praksis agerer de tre processer således 
’brobyggere’ mellem 1) kritikken som social og kulturel praksissammenhæng og 2) den 
semantiske indholdsbestemmelse af begrebet hiphop i kritikkens tekster, hvorfor de må 
betragtes som helt centrale i relation til analysens målsætning. Af samme grund har og-
så polariseringen mellem kritikkens insidere og outsidere fyldt meget i analysen, idet 
disse positioner ikke alene konstituerer feltet – det er også i vid udstrækning i dette for-
hold (i relation til rockkritikkens traditionelle polarisering mellem seriøse og populære), 
at introduktion, forhandling og naturalisering udspiller sig.  

Det er i den foretagne læsning af introduktionsprocessen fremgået, hvordan hiphop 
gennem periodens første år konstitueres som noget ’nyt’ og relativt eksotisk. Her er 
endnu ikke tale om et hiphopkritisk felt, men om en introduktion af hiphoppen i det 
etablerede rockkritiske felt gennem forskellige former for intertekstualitet. Et hiphopkri-
tisk felt opstår først i og med insidernes entre få år senere, og med denne gruppes insti-
tutionelle intertekstualitet øges introduktionen af nye ord, forestillinger og værdier, 
hvorfor man kan tale om en gradvis etablering af en mere eller mindre selvstændig di-
skurs om begrebet hiphop i kritikken.  
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Denne diskurs forhandles (som belyst i anden læsning) i en vedvarende specifikation og 
afgrænsning af, hvad, hvor, hvornår, for hvem, hvorfor osv. hiphop er og ikke er, idet 
begrebet således konstitueres med varierende abstraktion og detaljering i relation til 
forskellige tematikker. Her er tale om en proces, hvor hiphop til stadighed artikuleres 
som nodalpunkt i kritikkens diskursive praksis. Og det kan diskuteres, om også de rela-
tivt abstrakte begreber, som knytter sig til de fire tematikker og rækken af tematiserin-
ger, indtager lignende status (det ville i så fald gælde fx old school/new school, attitude, 
de fire elementer, ghettoen, håndværk osv.). Samtidig præges forhandlingen af modsæt-
ninger, hvorfor hiphop (i lighed med andre centrale begreber i diskursen) kan betragtes 
som flydende betegner(e).  

Forhandlingsprocessen er beskrevet i relation til kritikkens positioner, og, som det erin-
dres, konstitueres hiphopkritikkens felt (ved siden af modsætningen mellem insidere og 
outsidere) ved en fælles interesse for hiphop og hiphopkritik. En pointe er i den forbin-
delse at forestillinger om god og dårlig hiphop ikke lader sig adskille fra forestillinger 
om god og dårlig kritik, idet kriterier for sidstnævnte privilegerer bestemte specificerin-
ger af førstnævnte – jf. fx forbindelsen mellem journalistisk ’objektivitet’ og traditionel 
autonomiæstetik eller mellem fantilgang og hedonistiske eller radikale beskrivelser af 
hiphoppens værdier. Denne pointe har været styrende for den integrerede fremstilling af 
de to aspekter af kritikkens forhandling i anden læsning. 

Den omfattende specificering af begrebet hiphop og de modsætninger, som artikuleres 
med forskellig detaljeringsgrad i kritikkens diskursive praksis, gør det vanskeligt at op-
summere, med hvilke betydninger begrebet konstitueres. Jeg har forsøgt at imødegå 
dette problem ved en tematisk strukturering i relation de tematikker og tematiseringer, 
som analysen viser er fremtrædende, og ved en løbende relatering til feltets positioner, 
som i en vis udstrækning samler de forskellige opfattelser af begrebet hiphop. En samlet 
fremstilling af hiphopkritikkens diskursive konstituering i tråd med den grafiske over-
sigt over feltet, som findes i opsamlingen af kapitel 5, ville imidlertid være for stor en 
forenkling – også selv om man kan tale om henholdsvis insidere og outsidere som de to 
prægnante og på visse punkter ret forskellige kilder til en interdiskursiv konstituering af 
hiphopkritikkens diskurs – med reference til på den ene side rockkritikken; på den an-
den side hiphopmiljøet. 

Jeg berørte denne problematik i sidste kapitels læsning af naturaliseringsprocessen – 
som en side af feltets konsolidering og den naturalisering af kritikkens diskurs (og her-
med af begrebet hiphop), som finder sted på et relativt abstrakt niveau perioden igen-
nem. Kritikkens interdiskursivitet forklarer, hvordan man trods løbende introduktion og 
forhandling alligevel når et vist mål af selvfølgelighed i beskrivelsen af hiphop på trods 
af ’underliggende’ modsætninger. Og jeg har søgt at indikere, hvorledes denne selvføl-
gelighed og kritikkens interdiskursivitet giver sig tilkende, såvel som de modsætninger, 
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der markerer det detaljeringsniveau, på hvilket naturaliseringen ophører, eller i hvert 
fald endnu er uetableret.  

Jeg har søgt at udfolde det komplekse forhold mellem introduktion, forhandling og na-
turalisering, og man kan lidt forenklet sige, at ligesom naturaliseringen har sin tyngde i 
periodens sidste år, mens introduktionen er særligt åbenlys i periodens begyndelse, på 
samme måde afløser naturaliseringens selvfølgeliggørelse af bestemte begreber til en 
vis grad den eksotik som prægede introduktionen af samme. Forhandlingen, som er dis-
kuteret gennem hele perioden, medierer i en vis forstand introduktion og naturalisering, 
idet introduktionen af ’nye’ begreber kan ses som bud på nye specificeringer, og der-
med et indspil i kritikkens forhandling; mens naturaliseringen på sin side betegner den 
vellykkede forhandling ved selvfølgeliggørelsen af bestemte betydninger af de begre-
ber, som forhandles. Sat på en meget enkel formel beskriver de tre processer således i 
sammenhæng konstitueringen af begrebet hiphop i en indholdsmæssig bevægelse fra 
eksotika og virkemiddel i funk, jazz, rock osv. til massekultur og ’metagenre’ gennem 
de godt tyve år, som undersøgelsen dækker. 

 

Så vidt opsummeringen af analysedelens redegørelse. Her skal som det sidste tages nog-
le forbehold forud for brugen af analysen som case, i afhandlingens videre forløb:  

Læsningerne er foretaget på et omfattende materiale, og jeg har gennem hele analysen 
søgt at illustrere de analytiske pointer med citater og referencer uden dog at kunne do-
kumentere alt. Jeg har i flere tilfælde påpeget det noget tentative ved visse analytiske 
slutninger, og det gælder i særdeleshed sidste læsning: Dels viser den selvfølgelige om-
gang med begrebet hiphop sig i vid udstrækning som et fravær af fx detaljerede forkla-
ringer og markerede forhandlinger, hvilket gør naturaliseringen svær at vise i et rimeligt 
begrænset antal citater, dels har sidste læsning fokus på periodens seneste år, dvs. et 
ganske nyt materiale, hvor det er vanskeligt at udpege udviklinger, al den stund at disse 
må betragtes som endnu uafsluttede.  

En kritik, som kan rejses mod læsningerne er, at man kunne have fokuseret på andre 
aspekter af kritikkens diskursive praksis – dvs. andre processer eller andre tematikker, 
tematiseringer osv. Jeg mener imidlertid, som det også fremgår af afhandlingens dis-
kursanalytiske afklaring, med introduktions-, forhandlings- og naturaliseringsprocessen 
at have peget på nogle grundlæggende aspekter af diskursiv praksis overhovedet, og jeg 
mener endvidere at have påvist deres relevans for forståelsen af den danske populærmu-
sikkritiks konstituering af begrebet hiphop. Hvad angår valget af tematikker og temati-
seringer henvises til afklaringen s.127.  

Hvorvidt de analyserede processer faktisk rækker ud over kritikkens diskursive praksis 
til konstitueringen af andre populærmusikalske genrebegreber i andre institutionelle 
sammenhænge, giver analysen ingen svar på. Her er tale om et spørgsmål om casens 
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generaliserbarhed og om det hensigtsmæssige i undersøgelsens teoretisering i relation til 
forståelsen af populærmusikalske genrer som socialt og kulturelt konstituerede – et 
spørgsmål, som skal diskuteres i det følgende. 
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Tredje del:Tredje del:Tredje del:Tredje del:        

OOOOmmmm kons kons kons konsttttitueringen af begrebet hiitueringen af begrebet hiitueringen af begrebet hiitueringen af begrebet hipppphophophophop    

10.10.10.10. GGGGenreteoretisk enreteoretisk enreteoretisk enreteoretisk diskussion og diskussion og diskussion og diskussion og tilbagekotilbagekotilbagekotilbagekobbbblinglinglingling    

Afhandlingen betragter som nævnt redegørelsen for konstitueringen af begrebet hiphop 
i dansk populærmusikkritik som et konkret bud på det overordnede spørgsmål, hvordan 
populærmusikalske genrer konstitueres i musikkulturen. Og det skal i det følgende dis-
kuteres, hvordan projektets analytiske redegørelse forholder sig til den teoretisering, 
som præger den akademiske behandling af nævnte spørgsmål – dvs. den genreteori, som 
er gennemgået i kapitel 2.  

Diskussionen falder i overensstemmelse med de spørgsmål, som afslutter opsummerin-
gen af nævnte kapitel (se s. 37), i tre afsnit: Først tematiseres således forskellige aspek-
ter af undersøgelsens karakter af typologi og pragmatisme; dernæst diskuteres analysens 
begreb om hiphopkultur i relation til Negus’ forestilling om genrekultur – herunder også 
forholdet mellem kritikkens diskurs om hiphop og teoretiske forestillinger om genredi-
skurs; og endelig sammenlignes de i analysen beskrevne processer i kritikkens konstitu-
ering af begrebet hiphop med Holts forestillinger om processer i en genres formation. 

10.110.110.110.1 Typologi og pragmatisme Typologi og pragmatisme Typologi og pragmatisme Typologi og pragmatisme –––– i analysen af dansk hiphopkr i analysen af dansk hiphopkr i analysen af dansk hiphopkr i analysen af dansk hiphopkriiiitiktiktiktik    

At populærmusikalske genrebegreber konstitueres pragmatisk – i konkrete sociale og 
kulturelle praksissammenhænge – har været en grundlæggende antagelse for denne af-
handling. En antagelse, som reflekteres i projektets teori og metode, såvel som analy-
sens diakrone og processuelle fokus på, hvordan hiphopbegrebet artikuleres, dvs. på 
hvordan genrebegrebets konstituering sker i relation til forskellige interesser i kritikken 
– som produkt af og intervention i kritikkens felt. 

Herved indskriver projektet sig i den række af pragmatisk orienterede genrestudier, som 
er gennemgået i afs. 2.2, samtidig med at samme forhold imidlertid adskiller projektet 
tydeligt fra den i hovedsagen typologiske praksis, som dominerer populærmusikkritik-
ken. Her er, som det især fremgår af gennemgangen af kritikkens forhandling, i høj grad 
tale om specifikationer af hvad, hvordan, for hvem osv. hiphop er og ikke er i relation til 
konkrete udgivelser, koncerter, artister osv., og kun i meget begrænset omfang refleksi-
oner over, hvordan og med hvilke formål begrebet bruges, når denne eller hin artist, 
udgivelse osv. rubriceres eller rubricerer sig som hiphop. Refleksioner over anvendelsen 
af begrebet hiphop, findes i sjældne tilfælde – fx i omtale af ’crossover-fænomener’ i 
forholdet mellem insidere og outsidere (jf. fx Rasmussens bemærkning om, om at: 
”Østkyst Hustlers har […] skuffet mange ved at nægte at kalde deres musik for hip 
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hop”; Rasmussen 4, 1997) og under tiden med reference til egen praksis (jf. Andersens 
”Fair nok, vi kalder det hiphop” (28.08.2005) om Black Eyed Pies). Men oftest bruges 
begrebet slet og ret som prædikat, uden at det reflekteres hvordan eller hvorfor. Jeg har 
tidligere beskrevet pragmatismen som et refleksivt metaniveau på typologien, og her er i 
den forstand tale om et niveau, på hvilket kritikerne i reglen ikke bevæger sig (i hvert 
fald ikke i deres professionelle virke). 

Herved står kritikkens praksis i modsætning til denne undersøgelse, samtidig med at 
også denne undersøgelses gennemgang af kritikkens diskursive praksis imidlertid rum-
mer klart typologiske træk: Det gælder for det første den analytiske uddifferentiering af 
de tre overordnede processer, som strukturerer analysen, og som i en vis forstand tegner 
en typologi over dynamikker eller mekanismer i kritikkens diskursive praksis som mo-
menter af kritikkens felt. For det andet skitseredes, som det erindres, en typologi over 
forskellige former for intertekstualitet i kritikken – som udtryk for forskellige inter-
tekstuelle relationer, hvilket igen vil sige som et aspekt af forholdet mellem felt og di-
skursiv praksis (jf. afs. 6.2). For det tredje reflekteres kritikkens stadige specifikation af 
hvad, hvordan, for hvem osv. hiphop er og ikke er i den lange række indholdsmæssige 
tematikker, tematiseringer, mere eller mindre centrale begreber osv., som jeg har argu-
menteret for præger begrebets konstituering, og som i en vis forstand akkumuleres un-
dersøgelsen igennem som en typologi over den betydningstilskrivning, der gradvist 
konstituerer den begrebslige struktur eller det videnssystem, som i et synkront perspek-
tiv udgør kritikkens diskurs om begrebet hiphop. Her er i en vis forstand tale om, at den 
typologiske praksis, der præger kritikken, reproduceres, idet kritikkens diskursive prak-
sis fremstilles i og med analysen. 

At undersøgelsens processuelle, og altså grundlæggende pragmatisk orienterede fokus 
på kritikkens diskursive praksis kan betragtes som oparbejdelsen af bestemte typologier, 
illustrerer den pointe, at de to tilgange – typologi og pragmatisme – er kompletterende, 
idet her for denne undersøgelses vedkommende basalt set er tale om henholdsvis syn-
krone og diakrone momenter i analysens beskrivelse af kritikkens konstituering af be-
grebet hiphop.  

Jeg afviste, som det erindres, at give en skematisk fremstilling af kritikkens diskurs om 
hiphop, hvilket i en vis forstand ville have været den ultimativt typologiske fremstilling 
af analysens resultater – med begrebet relateret til mere eller mindre centrale begreber, 
tematikker, tematiseringer osv., afstemt efter undersøgelsens periode, positioner i feltet, 
de tre processer, intertekstuelle relationer etc. Her ville imidlertid blive tale om en for 
grel forenkling med for mange forbehold – med mindre man genfortalte hele historien 
om kritikkens (pragmatiske) konstituering af begrebet hiphop som noter til en sådan 
skematisk fremstilling.  

Man kan imidlertid efter min mening betragte beskrivelsen af en genre ved den gradvise 
naturalisering af bestemte tematikker, tematiseringer osv. på forskellige abstraktionsni-
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veauer i kritikkens diskurs som et bud på en dynamisk fremstilling af, hvordan genrebe-
greber konstitueres ved bestemte parametre – hvad man måske kan kalde en ’pragma-
tisk typologi’. Jeg har beskrevet denne proces i kritikkens konstituering af begrebet hip-
hop, og om end de tematikker etc., som er afdækket i analysen, måske kunne forventes 
at optræde i konstitueringen af andre genrebegreber i samme eller andre institutionelle 
sammenhænge (æstetiske virkemidler, lokaliteter, historie og værdier er ikke tematik-
ker, som udelukkende kan rejses i relation til hiphop), så er dette ikke givet med hervæ-
rende analyse. Det er derimod selve naturaliseringsprocessen og differentieringen mel-
lem forskellige abstraktionsniveauer i diskursen, idet her er tale om en udvikling af ana-
lysens teoretiske fundament, nærmere end blot observationer i mit materiale. Og accep-
teres felt- og diskursanalysen, følger således også den gradvise naturalisering af bestem-
te tematikker, tematiseringer osv. på forskellige abstraktionsniveauer som et bud på, 
hvordan vi overhovedet etablerer en forestilling om, at bestemte genrer er karakteriseret 
ved bestemte begrebslige parametre nærmere end andre. 

Endvidere fokuseres i og med naturaliseringsperspektivet på, hvordan begrebet hiphop 
som nodalpunkt i kritikkens diskurs samt rækken af tematikker, tematiseringer etc. kan 
betragtes som konstituerende (eller regulerende) for kommende diskursiv praksis (dvs. 
som genreregler ad. Fabbri). Mens undersøgelsens introduktions- og forhandlingsper-
spektiv understreger det modsatte forhold, nemlig at hiphop, rækken af tematikker osv. 
konstitueres (eller reguleres) til stadighed. Det er vigtigt at påpege denne dualisme i 
genrers konstituering som en genreteoretisk manifestation af den relationelle opfattelse 
af magt, betydning og social praksis, som gennemsyrer afhandlingens teori og metode. 
Og undersøgelsen forklarer og illustrerer således det forhold, at genrers betydning både 
er relativt fast samtidig med, at den i princippet flyder, hvilket igen forklarer, hvordan 
typologier kan optræde med større eller mindre grad af permanens i en grundlæggende 
pragmatisk beskrivelse af, hvordan genrer konstitueres. 

En mere detaljeret gennemgang af netop den pragmatiske konstituering beror på det 
begreb om genrekultur (og -diskurs) samt de processer, som diskuteres i det følgende. 

10.210.210.210.2 Hiphopkultur som genrekulturHiphopkultur som genrekulturHiphopkultur som genrekulturHiphopkultur som genrekultur    

Jeg introducerede i afhandlingens genreteoretiske gennemgang begrebet genrekultur 
som et centralt begreb for genrers sociale og kulturelle konstituering såvel som et meta-
begreb for den forestilling om hiphopkulturen, som er afdækket i analysen (jf. fx for-
handlingen af ’standarddefinitionen’).  

Ved genrekultur forstod Negus med afsæt i en antropologisk kulturforståelse den prak-
sis, ved hvilken de systemer af orienteringer, forventninger og konventioner (hvorved 
han med reference til Neale definerede begrebet genre) cirkulerer – i en kompleks insti-
tutionel, tekstuel og (inter)subjektiv sammenhæng (se s.21). Herved satte han, tydelige-
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re end det var tilfældet hos fx Fabbri og Frith, den pragmatiske opfattelse af genrers 
konstituering på begreb, om end begrebet genrekultur stadig savnede væsentlig afkla-
ring – fx i forholdet mellem forskellige praksisformer inden for kulturen og forskellige 
sociale sfærer, og i definitionen og afgrænsningen af forskellige genrekulturer internt og 
gensidigt. Med tanke for disse problematikker mener jeg imidlertid gennem afhandlin-
gens teoretiske afklaring og analyse af hiphopkritikkens diskursive praksis at have in-
troduceret en række greb og betragtninger, som kan tjene en yderligere afklaring. 

Det gælder som det første den ’prakseologi’, som introduceredes i og med Fairclough 
og Chouliarakis beskrivelse af den sociale verden (jf. afs. 3.2.3.1), i hvilken forskellige 
praksisformer beskrives som momenter af sociale praksis. Herved åbnes for en differen-
tiering af den måde og vægt, hvormed forskellige praksis artikuleres i forskellige kultu-
rer (jf. den antropologiske kulturforståelse) – også for så vidt angår artikulationen af 
genrekulturer. En oplagt antagelse (eller fordom) kunne fx være, at sociale relationer og 
personlig identitet artikuleres forskelligt i pop- og indierockkulturen, idet fx forholdet til 
økonomiske relationer mellem industri og fans kunne være henholdsvis affirmativt og 
præklusivt. Og som det erindres, præsenterede Fairclough en typologi over de elemen-
ter, som karakteriserer sociale praksis, som, om end utilstrækkelig, giver et udgangs-
punkt for analyse – de anførte elementer var: aktion og interaktion, sociale relationer, 
personer, materielle forhold samt diskurs.  

At typologien var utilstrækkelig, betyder efter min mening ikke, at den blot mangler 
supplering – dvs. at man kunne forestille sig elementer, som måtte føjes til eller ændres. 
Nærmere indikeres her den principielle kritik, at Faircloughs typologi som alle andre er 
latent essentialistisk i sin beskrivelse, hvorfor den netop kan tjene som analyseredskab, 
mens en reel afklaring og differentiering af (forholdet mellem) forskellige praksisformer 
i en given genrekultur må være konkret og analytisk – sådan som jeg har søgt at afdæk-
ke hiphopkulturens artikulation i dansk populærmusikkritik. 

Det er klart, at mit projekt herved begrænser sig til en bestemt institutionel kontekst, og 
at det i særdeleshed er kritikkens diskursive praksis, som fokuseres, samtidig med at 
analysedelens historiske og feltanalytiske rids imidlertid kortlægger en række forhold i 
(eller momenter af) kritikkens sociale praksis, som rækker ud over det rent diskursive: 
Her er qua Bourdieus feltanalyse især tale om personlige (biografiske) forhold samt 
sociale relationer (i og med feltet), samtidig med at det historiske rids anfører en række 
institutionelle og materielle forhold, fx vedrørende lanceringen af nye medier, nye in-
strumenter, afholdelsen af koncerter samt salget af hiphopudgivelser i Danmark. 
Faircloughs resterende elementer – dvs. aktion, interaktion og diskurs – fokuseres me-
stendels i analysens læsninger. 

For så vidt inddrages altså en række nondiskursive aspekter af den sociale verden i pro-
jektets diskursanalyse, samtidig med at nævnte differentiering af praksisformer i genre-
kulturen åbner for den pointe, at genreanalyse – som anført flere steder – må være i det 
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mindste delvist optaget af den givne kulturs diskursive praksis, idet genrer netop er be-
greber, som selvsagt artikuleres i bestemte sociale og kulturelle praksissammenhænge, 
uden at de imidlertid hermed ophører med at være begreber. Det nytter således ikke at 
studere hiphop eller hiphopkulturen uden at interessere sig for, hvordan begrebet hiphop 
artikuleres i forhold til (og samspil med) andre momenter af kulturen, hvilket forklarer 
analysens prioritering af netop kritikkens diskursive praksis. 

Endvidere understreges med samme differentiering den pointe, at genrekulturer (og i 
dette projekt hiphopkulturen) er noget andet end et givet miljø (jf. analysens referencer 
til hiphopmiljøet). Jeg skrev i forlængelse af Lindberg et al. (s.84), at dette begreb re-
præsenterer en forestilling om bestemte personer samlet på bestemte steder for at ’dyr-
ke’ en fælles interesse i en given musik. Her er således tale om en forestilling, som lig-
ger tæt op ad Thorntons begreb om insidere (jf. min omtale af disse som miljøets repræ-
sentanter), og som eksempel har analysen bl.a. omtalt det danske hiphopmiljø som de 
grupper af fans, som overvintrede på bestemte københavnske ungdomsklubber, mens de 
breakede, rappede, malede graffiti osv. i perioden mellem ’første’ og ’anden’ bølge. I 
modsætning til denne forestilling betegner en dagbladsredaktion ikke umiddelbart et 
sted, man mødes for at dele en interesse i hiphop, ligesom den anmelder, som skriver 
avisens hiphopkritik, ikke nødvendigvis føler nogen personlig tilknytning til genren. At 
anmelderen ikke føler sig personligt optaget af en given musik og for så vidt betragtes 
som distanceret fra det såkaldte miljø, betyder imidlertid ikke, at vedkommende ikke 
kan betegnes som del af genrekulturen. Det er han eller hun i en vis forstand, alene for 
så vidt hun forholder sig praktisk (og som her fx diskursivt praktisk) til den givne gen-
re.171 

Det begreb om genrekultur, som præsenteres i denne undersøgelse, er således ganske 
bredt og illustrerer med al tydelighed den pointe, som gennemløber Negus’ fremstilling, 
nemlig at ”an industry is producing culture and […] culture is producing an industry”. 
Min undersøgelse illustrerer samme pointe i det gensidigt konstituerende forhold mel-
lem hiphopkulturen og den del af populærmusikkritikken, i hvilken hiphopkulturen arti-
kuleres (dvs. hiphopkritikken), samtidig med at den diskussion om industriens position i 
forhold til genrekulturen, som jeg berørte i kritikken af Negus, klargøres i min undersø-
gelse. Her er således ingen tvivl er om, at såvel insidere som outsidere (såvel miljøets 
repræsentanter som skribenter med et distanceret forhold til genren) må betragtes som 
aktører i artikulationen af hiphopkritikkens diskurs. De tager alle del i (dette moment af) 
genrekulturen, om end med forskellig baggrund og interesse i hiphop. 

                                                
171 En i visse henseender tiltrængt teoretisering af forestillingen om genrebestemte miljøer, som imidlertid 
ikke forfølges i denne afhandling, kunne tage afsæt i Faircloughs oversigt over elementer i sociale praksis 
(jf. fig. 3), idet et miljø således kunne beskrives som forestillingen om en genrekultur med en relativt tung 
vægtning af personer og materielle forhold (lokalitet). 
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Thorntons begreber om insidere og outsidere, som jeg har anvendt her og gennem hele 
analysen, rummer den fare, at her er tale om en rumlig metaforik med antydning af 
samme koncentriske forestilling om genrekulturer, som jeg kritiserede hos Negus og i 
særdeleshed Holt. Og denne antydning pointeres, for så vidt insidere og outsidere relate-
res til den lokalitetsbestemte forestilling om ’miljøet’. Med differentieringen mellem 
forskellige praksisformer som momenter af genrekulturen, understeges imidlertid sam-
tidig en dislokation af genrekulturen, som afkræfter den koncentriske opfattelse, idet 
såvel insidere som outsidere bidrager til artikulationen af fx kulturens diskursive prak-
sis. Og det bliver klart, at for så vidt man kan tale om centre i en given kultur, som fx 
Holt gjorde det – så er disse ikke alene et spørgsmål om lokaliteter men i lige så høj 
grad om diskurs, og i særdeleshed en gensidig forhandling af den givne diskurs kultu-
rens aktører imellem. Undersøgelsen bekræfter i den henseende Holts koncentriske tan-
kegang, for så vidt angår de forestillinger, som præger den diskursive praksis’ konstitu-
ering af begrebet hiphop, idet vi så tydelige indikationer på en center/periferi-tankegang 
i kritikkens lokalisering og i særdeleshed i den status, som tilkendes rejsereportagerne 
(eller rettere de aktører, som har besøgt og kan berette om de lokaliteter, som fremhæ-
ves). Vigtigt er blot, at genrekulturens lokaliteter kun bliver til centre i og med disse 
forestillinger, dvs. det diskursive moment, som altså inkluderer outsiderne. 

 

Så vidt har jeg diskuteret den differentiering af praksis, som introduceredes i forbindelse 
med den kritiske diskursanalyse, såvel som analysens fokusering på kritikkens diskursi-
ve praksis. Men også Bourdieus differentiering af kulturbegrebet kan bidrage til at klar-
gøre forestillingen om hiphopkultur som genrekultur. 

Denne differentiering bestod for Bourdieus vedkommende i ’normativering’ af det an-
tropologiske kulturbegreb i relation til bestemte sociale sammenhænge eller felter, og 
herved kastes lys over i hvert fald to spørgsmål til Negus’ begreb, nemlig hvordan defi-
neres og hvordan afgrænses en genrekultur. 

Jeg har i en vis forstand allerede antydet et svar på det første af disse spørgsmål, idet 
pointeringen af den antagelse, at genrer er begreber, medfører, at en genrekultur define-
res ved den diskursive praksis, i hvilken det givne begreb (fx hiphop) artikuleres. Med 
Bourdieu åbnes imidlertid for en supplerende definition, idet den kultur, som konstitue-
rer en given genre, ikke bare er en mere eller mindre tilfældig sammenhæng af praksis 
(jf. det brede antropologiske kulturbegreb), men derimod den specifikke kultur, som 
forbindes med og anerkendes i relation til den givne genre af bestemte sociale aktører. 
Genren er således at ligne med den interesse, som konstituerer Bourdieus begreb om 
sociale felter, og genrekulturen defineres således i overensstemmelse med normative-
ringen af det antropologiske kulturbegreb (som kulturelle felter i øvrigt) ved forhandlin-
ger af den givne genre (eller interesse) bestemte sociale aktører imellem i overensstem-
melse med et givet princip – dvs. som en art ’genrefelt’. 
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Herved relateres altså den umiddelbart meget brede definition af genrekultur som be-
stemte praksisformer til en social forhandlingssituation, hvor visse artikulationer af be-
grebet hiphop møder større anerkendelse og tilkendes større værdi end andre. Samtidig 
er det klart, at sammenligningen mellem genrekulturer og ’genrefelter’ ikke nødvendig-
vis indebærer, at førstnævnte i alle tilfælde kan defineres som autonome – dvs. som 
definerede ved en selvstændig interesse i genren – idet visse aktørers artikulation af en 
given kultur kunne tænkes at ske med fx politisk eller økonomisk interesse for øje (jf. i 
sidste tilfælde igen en traditionel fordom om popkulturen). Her kan imidlertid analogt 
med Bourdieus terminologi tales om svage og stærke genrekulturer. Og mens kulturen 
afgrænses, hvor interessen i den givne genre ophører, så kan den forestilling om centre, 
som jeg berørte ovenfor, forklares med henvisning til de aktører, som sætter dagsorde-
nen for forhandlingen af den givne genre. I den optik illustrerer Negus’ og min under-
søgelse to versioner af hiphopkulturen i to institutionelle sammenhænge – idet Negus’, 
som det erindres, beskrev de store pladeselskabers ansattes forhold til genren som rela-
tivt distanceret, hvorfor man samarbejdede med små, uafhængige ’insider-selskaber’; 
mens min undersøgelse illustrerer, hvordan insiderne i en vis forstand låner status med 
henvisning til forestillingen om genrekulturens centre, samtidig med at også outsiderne 
er med til at sætte en dagsorden – og i videre perspektiv, hvordan afstanden mellem 
hiphopkulturens insidere og outsidere medieres institutionelt og diskursivt i og med 
insidernes engagement i massemedier og den gradvise naturalisering af i det mindste 
dele af kritikkens diskurs om genren, hvorved det igen understreges, at forestillingen 
om centre er en diskursiv konstruktion. 

 

Med differentieringen af såvel praksisbegrebet som den antropologiske forestilling om 
kultur følger en kvalificering af Negus’ begreb om genrekulturer, som jeg har søgt at 
vise det. Samtidig kvalificeres imidlertid også et andet begreb, som ligeledes er lanceret 
i diskussionen, nemlig begrebet genrediskurs.  

Jeg diskuterede forestillingen om genrediskurser i Friths kapitel ’Genre Rules’ fra Per-

forming Rites ovenfor, og stillede i den forbindelse de samme spørgsmål som netop 
diskuteret i forhold til begrebet genrekultur – dvs. hvordan defineres og afgrænses en 
genrediskurs. Og ligesom spørgsmålene er ens, ligner også svarene hinanden, idet en 
genrediskurs basalt set defineres praktisk, ved artikulationen af en diskurs med det giv-
ne genreprædikat som nodalpunkt. Det er således en forudsætning, at det givne begreb 
ikke alene artikuleres, men også, at det (i tråd med forestillingen om ’genrefelter’) op-
træder som den primære interesse for den givne artikulation – dvs. som det begreb, som 
på den ene side afgør betydningen (sætter dagsordenen for forståelsen) af andre begre-
ber, samtidig med at artikulationen af disse andre begreber sker med henblik på en be-
stemmelse af netop det givne genreprædikat.  
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Jeg har gennem afhandlingens analyse diskuteret kritikkens etablering af en diskurs om 
hiphop og illustreret, hvordan begrebet på den ene side konstitueres af, på den anden 
side konstituerer en lang række af tematikker, tematiseringer, mere eller mindre centrale 
begreber osv., som forhandles i relation til kritikkens felt. Begrebet indtager således en 
plads som nodalpunkt og flydende betegner, og man kan for så vidt netop tale om kon-
stitueringen af en genrediskurs.  

At denne diskurs naturaliseres (på et relativt højt abstraktionsniveau) gør endvidere, at 
man kan tale om diskursen som doksa i kritikkens felt og dermed om en etablering af 
den genrekultur, som diskursen er et moment af. Hvordan diskursen afgrænses er med 
tanke for diskussionen af introduktionsprocessens rolle i den stadige fornyelse af den til 
en given tid etablerede diskurs svært at sige. Diskursen afgrænses imidlertid der, hvor 
genrebegrebet ophører med at fungere som nodalpunkt, sådan som man fx ser tendenser 
til, idet hiphop underordnes (’metagenren’) rap (jf. den analytiske gennemgang s.184). 

Med naturaliseringsprocessens ekvivalering af Friths forestilling om genrediskurser 
med doksa i det givne ’genrefelt’ åbnes endvidere for endnu et begreb fra den genreteo-
retiske gennemgang, nemlig Fabbris forestilling om særligt betydende genreregler som 
en form for genreideologi. Jeg har i diskussionen af typologi og pragmatisme ovenfor 
anført, hvordan genreregler kan lignes med de tematikker, tematiseringer osv., som kon-
stituerer et givet genrebegreb, og jeg har tidligere anført, hvordan naturaliseringsproces-
sen sker på et relativt højt abstraktionsniveau i den givne genrediskurs, hvor en bestemt 
forståelse af visse tematikker underordner sig en mere detaljeret forståelse af samme 
eller andre tematikker. Således ligner naturaliseringen af en genrediskurs i et givet felt 
den situation, hvor få genreregler sætter dagsordenen for forståelsen af genre, og dvs. 
den situation, som Fabbri karakteriserede med sit begreb om genreideologi – blot med 
den ikke ubetydelige forskel, at afklaringen af det komplekse forhold mellem naturalise-
ring, introduktion og forhandling giver en langt mere fleksibel og pragmatisk orienteret 
forståelse af denne situation, end tilfældet var hos Fabbri. 

10.310.310.310.3 Processer i konstitueringen af en geProcesser i konstitueringen af en geProcesser i konstitueringen af en geProcesser i konstitueringen af en gennnnrererere    

Jeg har hidtil diskuteret forholdet mellem typologi og pragmatisme i kritikkens konsti-
tuering af begrebet hiphop – en konstituering, som sker ved artikulationen af en genre-
diskurs som moment af en genrekultur om hiphop – hvad vi kan kalde hiphopkulturen. 
Mens den analytiske beskrivelse rummer typologiske elementer for så vidt anlægges et 
synkront perspektiv på kritikkens praksis, har det samtidig været analysens ambition i 
tråd med den genreteoretiske pragmatisme at beskrive, hvorledes konstitueringen ud-
spiller sig i tid – en ambition, som manifesteres i de tre processer, som læses i kapitel 6-
8. Og jeg diskuterer i det følgende, hvordan afdækningen af disse processer forholder 
sig til den ligeledes processuelle beskrivelse af genreformationer præsenteret hos Holt 
(2003).  



 204

 

Mens Holt og undertegnede enes om den diakrone beskrivelse af genrers konstituering, 
var den genreteoretiske systematik lidt forskellig, idet Holt ’nøjedes’ med to trin i en 
genres formation mod denne undersøgelses tre processer. Således grundlagdes genre-
formationer ifølge Holt for siden at undergå en forhandling, mens jeg med afsæt i di-
skursanalysen har valgt at tale om introduktion, forhandling og naturalisering. 

Ved første proces forstod Holt, som det erindres, grundlæggelsen af dels et socialt net-
værk, dels en række ’essentielle’ koder, værdier og praksis for den givne genre. Her var 
i første tilfælde tale om en ganske bred sammenhæng af de aktører, som i en eller anden 
forstand er engageret i en given genre. Aktører, som imidlertid i dette engagement for 
en stor dels vedkommende orienterer sig mod en ledende del af netværket, det såkaldte 
centre community, bestående af fx ledende musikere lokaliseret i bestemte byer. Samti-
dig orienterer også denne gruppe sig ’indad’ mod den såkaldte inner circle – en selvud-
nævnt elite i genreformationens centre community, som ifølge Holt forstår sig selv som 
insidere. Hermed etableredes en koncentrisk model, ved hvilken en genre konstitueres 
ved en social kerne, hvis indflydelse spreder sig udad som ringe i vandet. Og det som 
spreder sig, er netop genrens koder (dens begrebslige indhold eller semantiske betyd-
ning), værdier og praksis. 

Det er klart, at der er træk ved Holts ide om grundlæggelse, som tilsvarer aspekter af 
herværende undersøgelse – det gælder helt overordnet konstitueringen af en social 
struktur i relation til kritikken af hiphop (hiphopkritikkens felt), samt den konstituering 
af en diskurs (og for så vidt bestemte begrebslige og værdimæssige betydninger i relati-
on til genren) som følger i og med feltet. Også bestemte former for praksis konstitueres 
i kritikken, idet fx hiphopkritikkens diskurs udelukkende manifesteres i og med kritik-
kens diskursive praksis, dvs. for så vidt den artikuleres. Holts definition af praksis er 
imidlertid både uklar og udifferentieret, hvorfor en reel sammenligning vanskeliggøres 
på dette punkt.  

Samtidig er der alle ligheder til trods den afgørende forskel på Holts forestilling om 
grundlæggelse og den teoretisering, som jeg har appliceret, at Holt beskriver, hvordan 
genrer bliver til, mens jeg udelukkende har søgt at beskrive, hvordan allerede eksiste-
rende genrer ’kommer til’ og konstitueres i given sammenhæng. Holt skriver for så vidt 
om nye genrer, mens jeg skriver om genrer, som er nye i en given kontekst (’nye’) – 
hvilket som nævnt forklarer den terminologiske forskel på Holts grundlæggelse og den-
ne undersøgelses introduktion. Her er tale om en afvigelse, som udspringer af en helt 
basal forskel i genstandsfelt og analytisk kontekst (hiphop er ganske åbenlyst ikke 
grundlagt i dansk populærmusikkritik); samtidig med at her endvidere er tale om en 
skepsis for mit vedkommende i forhold til tanken om grundlæggelse af noget i radikal 
forstand nyt i det hele taget. Påvisningen af en sådan vil for mig at se typisk bære præg 
af retrospektive konstruktioner, idet et detaljeret blik på den situation, hvor noget opstår 
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eller grundlægges altid vil afsløre kilder til det, som på afstand forekommer nyt. En på-
stand, som underbygges af afhandlingens teoretiske afklaring, i og med den fundamen-
tale antagelse at alle former for betydning er relationel, hvorfor brugen af et givet præ-
dikat som genre ’første gang’ altid vil relatere til allerede etablerede diskursive og ikke-
diskursive praksis for overhovedet at give mening for de implicerede sociale aktører.  

Hermed dementeres den antagelse, at nye genrer karakteriseres ved en betydningsmæs-
sig, normativ eller praktisk essens, samtidig med at samme afstandtagen til det i radikal 
forstand nye imidlertid ikke indebærer, at forandring og ’nye’ anvendelser af eksiste-
rende begreber skulle være umulig. Fx Fairclough talte, som det erindres, om kreative 
og konventionelle (dvs. fornyende og opretholdende) praksis, ligesom forandringer i (og 
for så vidt fornyelse af) kritikkens forståelse og fremstilling af begrebet hiphop løber 
som en rød tråd gennem min undersøgelse. Og således dementeres heller ikke Holts 
teori, som nok karakteriserer nye genrer med henvisning til en betydningsmæssig, vær-
dimæssig og praktisk essens (se s.32) samtidig med at grundlæggelsen imidlertid omta-
les som en proces. 

Hvad man imidlertid kan anføre, er at Holts teori mangler begreber for, hvordan det 
sociale netværk og rækken af koder, værdier og praksis faktisk samles under et givet 
genrebegreb, hvis ikke forestillingen om grundlæggelse netop skal give indtryk af en 
social og begrebslig ’jomfrufødsel’. Jeg mener, at analysens diskussion af hiphoppens 
introduktion i dansk populærmusikkritik antyder en sådan teoretisering, i en sammen-
hæng hvor det som sagt er klart, at hiphop ikke er grundlagt, men netop introduceret. 
Man ser her, hvordan danske kritikere reagerer på introduktionen af begrebet hiphop 
ved at relatere til det kendte – ved applikationen af en historisk eller ’dansksproglig’ 
referenceramme (jf. fx Brasso 3, 1983 eller Mandal & Rou Jensen 05.04.1984) – samti-
dig med at man opsøger inden- og udenlandske kilder til viden om det ’nye’, hvilket 
resulterer i forskellige former for intertekstualitet. Denne intertekstuelle strategi kunne 
også forestilles anvendt i andre sammenhænge, hvor det er mindre åbenlyst, at en genre 
introduceres (nærmere end grundlægges), idet analysen her peger på den fundamentale 
relationisme og ’griben’ til kilderne, som er en forudsætning for forståelse overhovedet 
(jf. gennemgangen i det foregående). Igen illustrerer min undersøgelse primært intro-
duktionen af en bestemt diskursiv praksis i kritikken, og man ville, for at tegne det gan-
ske omfattende billede af genrers grundlæggelse, som Holt lægger op til, skulle udvide 
analysen til også at omfatte forskellige former for intertekstualitet (eller ’interpraktik’) i 
artikulationen af ikke-diskursive praksisformer i andre institutionelle sammenhænge 
end kritikken (spillesteder, radio, tv, pladeselskaber, fanklubber, musikbutikker, hjem-
met osv. osv.). Jeg henviser igen til Faircloughs ’prakselogi’, som en ansats til, hvordan 
forholdet mellem diskursive og ikke-diskursive elementer af praksis kan beskrives; 
samtidig med at Fairclough og Chouliaraki, med applikationen af Laclau og Mouffes 
terminologi på ikke-diskursive praksisformer, åbner en præcedens, som jeg gerne vil 
følge med forestillingen om intertekstuel (eller ’interpraktisk’) introduktion af ikke ale-
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ne diskurs, men også andre elementer af hidtil ukendte genrekulturelle praksis i en gi-
ven sammenhæng. 

 

Det delvise sammenfald, der er mellem Holts teori og denne undersøgelse, bliver tyde-
ligere, idet vi flytter fokus fra genrers grundlæggelse (vs. introduktion) til den forhand-
ling, som udgør anden proces i begge sammenhænge. Det er godt nok (som tilfældet 
også var med begrebet praksis) ikke ganske klart, hvad Holt faktisk mener med forhand-
ling som proces (eller som netop praksis) betragtet. Men bortset herfra diskuteres genre-
formationens forhandlingsproces i tre aspekter, som harmonerer med centrale problema-
tikker i denne undersøgelse. De tre aspekter af genreformationens forhandling var iden-
titet og klassifikation; genre og industri samt medier og ontologi; og her var, som det 
erindres, tale om 1) forholdet mellem genrer og overordnede sociale og kulturelle struk-
turer – dvs. de ændringer, som kan ske i forståelsen af en genre ved sociale og kulturelle 
ændringer i genrens netværk eller ved ændringer i omverdenens syn på samme, hvor fx 
forholdet mellem bestemte aktørers klassifikation og identifikation med genren anfæg-
tes; 2) genrens forandringer i og med musikindustriens anvendelse af genreprædikater i 
produktion og markedsføring; samt 3) mediers betydning for distribution (og disloka-
tion) af genrer fra centre communities til den bredere befolkning samt artikulationen af 
genrebegreber på tekstniveau og den dermed følgende opretholdelse eller forandring af 
etablerede genrebegreber. Og mens det er klart, at jeg ikke har beskæftiget mig med 
industriens betydning (som Holt opsummerer med reference til Negus), mener jeg at 
have tydeliggjort og videreudviklet Holts pointer i relation til både identitet og medier 
på et såvel empirisk som teoretisk refleksivt niveau. 

Hvad angår forholdet mellem identitet og klassifikation, så er her i en vis forstand tale 
om netop det forhold, som forhandles insidere og outsidere imellem, idet førstnævntes 
status for en stor dels vedkommende beror på et personligt kendskab til og et personligt 
engagement i hiphopmusikken og -kulturen. Her er således tale om insidernes identifi-
kation, som et indspil i feltet, og som noget der altså anerkendes i større eller mindre 
grad af kritikkens outsidere; samtidig med at det fremgik af analysen, hvordan insider-
nes forsøg på positionering i flere tilfælde sker ved en direkte overtagelse af holdninger 
og attituder fra de hiphopartister, der omtales, dvs. som en ganske direkte identifikation 
med disse forlæg eller ’forbilleder’ på, hvad hiphop er. Eksempler optrådte i bl.a. di-
skussionen af kritikkens tendens til populær hedonisme og radikalisme samt visse skri-
benters posering og forsøg på at ’skrive’ hiphop, og det er klart, at man med en sam-
mentænkning af dette dobbeltforhold – af for det første identifikation som indspil i feltet 
og for det andet identifikation som kilde til insidernes skriverier – kan se identifikatio-
nen som et moment af den intertekstuelle forbindelse mellem kritik og miljø, og for så 
vidt af insidernes funktion og position som institutionaliseret intertekstualitet. 
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Endvidere kan i den forbindelse tilføjes, at det ikke kun er insiderne, som identificerer 
sig med hiphop. Også outsidernes varierende distance til genren kan læses som (nega-
tiv) identifikation, hvor genren måske ikke i særlig grad danner basis for et personligt 
engagement, men måske derimod for en professionel identitet – som aspekt af en kriti-
ker-selvforståelse, hvor det at forholde sig til genren forbindes med personlige karakter-
træk som fx åbenhed, ’cutting edge’, professionalisme osv. Sidst men ikke mindst er det 
klart, at den bevægelse fra eksotika til massekultur og ’mainstream’, som finder sted i 
og med naturaliseringsprocessen, er med til at ændre såvel personlige som professionel-
le identiteter i relation til genren. Det kommer fx til at smage mindre og mindre af ’un-
dergrund’ og åbenhed at demonstrere en basal interesse for hiphop, og undersøgelsen 
illustrerer i den henseende Holts pointe om, at forståelsen af en genre ændres i og med 
ændringer i omverdenens bedømmelse af samme.  

Hvad angår forhandlingen af genrer i medier, dvs. det sidste punkt i Holts tredeling af 
forhandlingsprocessen, så er her umiddelbart tale om et klart sammenfald med denne 
undersøgelses genstandsfelt. Men kun umiddelbart, fordi det er ganske åbenlyst, at Holt 
ikke alene omtaler den diskursive mediering af bestemte genrer, som er fokuseret her. 
Artiklen henfører endvidere til den klingende og fonografiske udbredelse af genrer gen-
nem fx radio, tv, Internettet osv., dvs. momenter af genrekulturelle praksis, som ikke 
omfattes af nærværende undersøgelse. 

Ikke desto mindre belyses Holts forestilling om distribuering (og dislokation) af genre-
kulturer fra centre communities til et bredere publikum af afhandlingens analyse – i det 
mindste med forbehold for teoriens tendens til essentialistisk koncentrisme, som disku-
teret ovenfor. Kritikken illustrerer netop, hvordan genrebegreber og i videre forstand 
genrediskurs distribueres mellem forskellige institutionelle sammenhænge – tydeligst i 
forholdet mellem insidere og outsidere, som repræsentanter for henholdsvis hiphopmil-
jøet og en bredere offentlighed. Jeg har teoretiseret udvekslingen af begreber forskellige 
aktører imellem i diskussionen af kritikkens introduktionsproces, hvor jeg (igen) mener, 
at et begreb om intertekstualitet evt. overført på ikke-diskursive praksisformer vil være 
frugtbart for en videre teoretisering. Endvidere kan samme udveksling på et mere over-
ordnet plan aflæses i naturaliseringsprocessen, hvor det, som det erindres, viser sig, at 
ikke alene insidernes introduktion af ’nye’ ord manifesteres bredt i feltet. Også outsi-
derne distribuerer i en vis forstand begreber og normer for forståelsen af hiphop, som 
adopteres af kritikkens insidere – som det fx var tilfældet med den journalisme, som 
vinder indpas blandt sidstnævnte.  

Jeg har i min beskrivelse af naturaliseringsprocessen betonet, at her var tale om en kon-
sekvens af introduktions- og forhandlingsprocessen i sammenhæng, og at introduktion, 
forhandling og naturalisering må betragtes som forskellige momenter af samme diskur-
sive praksis. Også Holt bemærker, at grundlæggelse og forhandling kun lader sig adskil-
le analytisk, og alligevel diskuteres distribution kun i forbindelse med forhandling – ud 
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fra den logik, at noget må være grundlagt, før det kan distribueres. At grundlæggelse og 
forhandling kun lader sig adskille analytisk, kommer selvsagt også til at gælde grund-
læggelse og distribution, og igen er her efter min mening mere ræson i at tale om intro-
duktion, idet herved tages afstand fra tanken om noget i radikal forstand nyt som forud-
sætning for både forhandling og distribution, samtidig med at det understreges at det 
’nye’ altid defineres som sådan som led i netop disse processer. 

Som tidligere nævnt konstaterer Holt, at “magazines for devoted listeners and fans have 
[…] a more sophisticated definition than record companies and mainstream mass me-
dia” (2003: 92). Bemærkningen falder i en omtale af mediernes evne til at kode begre-
ber, distinktioner og i forlængelse heraf æstetiske diskurser, og peger i en vis forstand 
frem mod denne afhandlings beskrivelse af forhandling som en specifikation og af-
grænsning af bestemte genrebegreber på mere eller mindre abstrakt niveau i etablerin-
gen af en genrediskurs. En reel afklaring af forhandlingsbegrebet underforstås imidlertid 
hos Holt, og jeg mener således også i den henseende at have bidraget med en bedre fun-
deret forståelse. Endvidere er det klart, at forestillingen om en forhandlingsproces, hvor 
bestemte medier hævder mere eller mindre sofistikerede (hvorved formentlig forstås 
mere eller mindre detaljerede) definitioner med etableringen af forskellige æstetiske 
diskurser om genren til følge, kan forstås i relation til introduktions- og naturaliserings-
processen, idet disse mere eller mindre sofistikerede definitioner artikulerer forskellige 
abstraktionsniveauer i den diskursive praksis. Også i den henseende åbner afhandlin-
gens teori og analyse således for en elaborering af og udvikling i forhold til Holts over-
vejelser. 

 

Som det er fremgået, kan både forskelle og ligheder påpeges i Holts ide om genreforma-
tioner og denne afhandlings teoretisering af begrebet hiphops konstituering i dansk po-
pulærmusikkritik. Oplagte sammenligningspunkter er det fælles fokus på forhandling 
samt Holts ide om grundlæggelse versus denne afhandlings begreb om introduktion, og 
jeg har i diskussionen af disse forhold inddraget den tredje af de processer, som diskute-
res i afhandlingens analyse, dvs. forestillingen om naturalisering. 

Hvad angår denne forestilling, så var her på et teoretisk plan tale om den diskursive 
ækvivalent til den feltanalytiske forestilling om etablering af en given doksa i et felt, 
hvor den fortløbende introduktion af nye begreber i relation til feltets interesse og for-
handlingen af disse feltets aktører imellem ’underordnes’ en midlertidig konsensus. Na-
turaliseringsprocessen kunne på baggrund af dette teoretiske signalement påvises i hip-
hopkritikken, hvor det blev uddybet, hvorledes den diskurs, som naturaliseres i kritik-
ken, er relativt abstrakt og interdiskursivt konstitueret, hvilket i en vis forstand forklarer 
den konsolidering og forholdsvis begrænsede konflikt, som præger forholdet mellem 
feltets positioner gennem periodens sidste år. 
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Spørgsmålet er nu, om en naturalisering udgør et fast eller i det mindste hyppigt indslag 
i genrers sociale og kulturelle konstituering, på samme måde, som både Holt og jeg har 
argumenteret for at introduktion (henholdsvis grundlæggelse) og forhandling gør det, 
eller om kritikkens naturalisering af begrebet hiphop udgør et særtilfælde. Et spørgsmål, 
som ikke lader sig besvare på baggrund af denne undersøgelse, men hvis svar for mig at 
se vil afhænge af udbredelsen af de genrer, som diskuteres, over tid. Således følges hip-
hoppens naturalisering med genrens udbredelse som massekultur, og man kunne princi-
pielt have forestillet sig andre veje – fx at genren fx var ’uddød’ som en mere eller min-
dre eksotisk dansedille i 1985 for ikke siden at rejse sig, eller at andre generiske distink-
tioner gennem perioden, havde konstitueret fx hardcore hiphop som en side af hardcore 
rock (som nogle kritikere var inde på), acidjazz som jazz osv.  

Genrens udbredelse og naturalisering står imidlertid i modsætning til den situation, hvor 
genren forekommer ny og dvs. nyligen introduceret. Og ligesom insiderne bidrager til 
denne introduktion af stadig nye momenter i kritikkens forståelse af genren; på samme 
måde betegner samme introduktion en lancering og udbredelse af genren i en bredere 
sammenhæng end netop det miljø, i hvilket insiderne henter deres kritiske legitimitet. 
Introduktionsprocessen betoner således ikke alene genrens nyhedsværdi, men samtidig 
en proces, hvor denne nyhedsværdi anerkendes i en massemediel og massekulturel 
sammenhæng. Endvidere karakteriseres den forhandling, hvor insiderne ligeledes spiller 
en central rolle, ved en stadig specifikation, hvor disse skribenter i vid udstrækning sø-
ger en pointering og uddifferentiering af deres egen position, hvilket i en vis forstand 
burde privilegere en vedholdende selvstændiggørelse af genren, hvorfor denne også 
udbredes over tid – i modsætning til den skitserede mulighed for en ’døgnflueskæbne’ 
eller en assimilering af genren i andre (meta)genrer som fx rock og jazz.  

Der er med andre ord visse tendenser indskrevet i kritikkens felt og den diskursive prak-
sis, som repræsenterer dette felt, som trækker i retning af en udbredelse af genren – 
massemedielt og i tid, hvilket som anført privilegerer nævnte naturalisering af genren på 
et diskursivt niveau. Da jeg i lighed med Holt mener, at konstitueringen af en genrekul-
tur ofte vil implicere en forestilling om insidere og outsidere såvel som en introduktion 
(grundlæggelse) og forhandling disse positioner imellem, mener jeg også, at konstitue-
ringen af en genrekultur i og med disse processer og positioner vil implicere en gradvis 
naturalisering – i det mindste midlertidigt og på et relativ abstrakt niveau. 

10.410.410.410.4 OpsOpsOpsOpsamlamlamlamlinginginging    

Intentionen med denne afsluttende diskussion har været at sætte afhandlingens studie af 
konstitueringen af begrebet i hiphop i dansk populærmusikkritik i genreteoretisk relief, 
og jeg har derfor diskuteret det foretagne studie i forhold til den teori, som blev introdu-
ceret i kapitel 1. 
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Afhandlingen bygger med sit afsæt i felt- og diskursanalysen på et andet teoretisk 
grundlag end de relaterede genreteoretiske studier, og jeg mener at have påpeget, hvor-
dan dette afsæt for et konkret casestudie kan lede til en videreudvikling af de teorier, 
som foreligger. 

I diskussionen af forholdet mellem typologi og pragmatisme i afhandlingens undersø-
gelse er således klargjort, hvordan førstnævnte kan ses i lyset af den grundlæggende 
pragmatiske opfattelse af, hvordan genrer konstitueres, som et strukturelt niveau i den 
pragmatisk orienterede beskrivelse af de processer, tematikker, tematiseringer osv. som 
artikuleres i og med denne konstituering. Dette giver efter min mening et mere fleksi-
belt billede end tilfældet var hos fx Fabbri, hos hvem typologien i en vis forstand un-
derordnede den processuelle opfattelse af praksis, hvilket førte til en latent essentialis-
me. Samtidig er det klart, at min undersøgelse herved opgiver noget af den meget sy-
stematiske ambition, som præger Fabbris fremstilling. 

I diskussionen af begreberne genrekultur og genrediskurs er med afhandlingens under-
søgelse gennemført en differentiering af den praksis, der i overensstemmelse med et 
antropologisk kulturbegreb præger førstnævnte, såvel som en ’normativering’ af samme 
kulturbegreb, der herved situeres socialt som emne for en forhandling. Hvad angår dif-
ferentieringen af praksis, så pointeredes det her, hvordan forskellige praksisformer kan 
betragtes som forskellige momenter i konstitueringen af en genrekultur, med den di-
skursive praksis som et særligt fremtrædende eksempel. Et eksempel, som i en ganske 
bestemt institutionel sammenhæng har været undersøgelsens fokuspunkt, samtidig med 
at det er antydet, hvordan de artikulatoriske processer, der karakteriserer den diskursive 
praksis, kan overføres på artikulationen af andre elementer i den sociale praksis – i og 
uden for kritikken. 

Endvidere illustreredes det, at genrekulturer må forstås som konstituerede i og konstitu-
erende for en vid institutionel kontekst, i hvilken forestillinger om center-periferi samt 
insidere og outsidere i kulturen må forstås som netop forestillinger i et spil, som inklu-
derer begge disse positioner. Genrekulturen defineres for så vidt ikke (udelukkende) 
’indefra’. 

Hvad angår differentieringen og ’normativeringen’ af kulturbegrebet, så blev det i den 
forbindelse pointeret, hvordan genrekulturer ikke alene bestemmes ved et givet sæt af 
praksis, men ved en bestemmelse af disse praksis i en social sammenhæng, som positio-
nerer bestemte praksis som mere eller mindre anerkendte i relation til den givne genre. 
Denne differentiering åbner for en forestilling om genrekulturer som genrefelter og fø-
rer tilbage til forestillingen om center-periferi og insidere versus outsidere, idet det igen 
pointeres, at her er tale om forestillinger, som bestemmes i en gensidig relation feltets 
positioner imellem. 
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Forestillingen om en genrediskurs kan umiddelbart forklares som det diskursive mo-
ment af en given genrekultur – dvs. et væsentligt moment for kulturens definition, eller 
med andre ord det moment, hvor kulturen sættes på begreb – samtidig med at det er 
understreget, at genrediskursen må forstås i relation til kulturens øvrige momenter. En 
diskussion af, hvordan genrediskurser defineres og afgrænses pointerede genrebegrebets 
rolle som nodalpunkt for den givne diskurs, en rolle som hiphopbegrebet taber, idet kri-
tikken fx konstituerer rap som metabegreb, sådan som analysen påpegede visse tenden-
ser i retning af.  

Endelig er de artikulatoriske processer i kritikkens konstituering af begrebet hiphop 
diskuteret i relation til Holts beskrivelse af genreformationer, og jeg har i den forbindel-
se påpeget en række kritikpunkter i Holts fremstilling, som jeg mener min teoretisering 
undgår. 

Det gælder i særdeleshed de problemer, som den teoretiske gennemgang påpegede i 
Holts forestilling om grundlæggelse, hvis manglende beskrivelse af, hvordan allerede 
etablerede koder, værdier og praksis samles i en ’ny’ genre, giver indtryk af en art so-
ciale og begrebslige ’jomfrufødsler’. Jeg mener i både den teoretiske og analytiske dis-
kussion af kritikkens introduktionsproces at have peget på en frugtbar vej videre – uden 
om de essentialistiske faldgruber, som ligger i Holts fremstilling. 

Også Holts forestilling om forhandling er elaboreret, idet afhandlingen med afsæt i dis-
kursanalysen har indført en basal forståelse af, hvori denne forhandling består som 
praksis betragtet, samtidig med at den identifikation og distribution (samt dislokation) 
som følger med forhandlingen, er karakteriseret – i relation til for det første feltets pola-
risering af (i særdeleshed) insidere og outsidere og for det andet introduktionsprocessen 
og naturaliseringsprocessen forstået som momenter af forhandlingens gensidige videns- 
og holdningsudveksling i feltet perioden igennem. 

Sidst men ikke mindst er naturaliseringsprocessen omtalt som et mere eller mindre hyp-
pigt led i konstitueringen af en genre, idet jeg har argumenteret for, at naturaliseringen 
følger den udbredelse, som i en vis forstand følger konstitueringen af et genrefelt i en 
udveksling mellem insidere og outsidere. Også her tilføjer afhandlingen altså et vigtigt 
aspekt til den processuelle beskrivelse af genrers konstituering, som er fælles for både 
Holt og undertegnede. 
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11.11.11.11. AfsluttendeAfsluttendeAfsluttendeAfsluttende    opsamlingopsamlingopsamlingopsamling og a og a og a og afrundingfrundingfrundingfrunding    

Hiphop er, hvad man gør det til! Sådan lyder det korte svar på indledningens retoriske 
åbningsspørgsmål. I hvert fald så længe det fastholdes, at ’man’ forstås i flertal, og at 
den ’gøren’, som bestemmer hvad hiphop er, udspiller sig situeret – i forskellige sociale 
og kulturelle praksissammenhænge.  

Jeg har afhandlingen igennem forfulgt denne pragmatiske opfattelse af genrers konstitu-
ering med særligt fokus på konstitueringen af begrebet hiphop i dansk populærmusikkri-
tik. Og jeg mener – med gennemførelsen og den genreteoretiske refleksion af det 
casestudie, som manifesterer afhandlingens fokus på hiphopkritikken, og i særdeleshed 
med diskussionen af de processer, der præger kritikkens diskursive praksis – at have 
bidraget til en øget forståelse af populærmusikalske genrebegreber og deres 
musikkulturelle konstituering. En forståelse, der på forskellig vis rækker ud over det 
foretagne casestudie såvel som de problematikker, som er anført hos prægnante 
repræsentanter for det etablerede genreteoretiske forskningsfelt. 

Samtidig må imidlertid også understreges, at afhandlingens overordnede emne stadig 
rummer mange ubesvarede spørgsmål. Genrer spiller en afgørende rolle i populærmu-
sikkulturen, af hvilken jeg kun har afdækket et lille hjørne i en form, som nok illustrerer 
og reflekterer nye greb til en generel forståelse af genrers konstituering, samtidig med at 
dette studie har sin klare vægt på afdækningen af netop den specifikke case, som udgø-
res af hiphopkritikken i Danmark. 

Jeg argumenterede for denne prioritering af afhandlingens konkrete analyse i sammen-
hæng med afhandlingens problemformulering (s.6) med henvisning til den situering, 
som kendetegner genrers konstituering i følge afhandlingens pragmatiske grundopfattel-
se. Samtidig har den gennemførte analyse imidlertid indeholdt et væsentligt element af 
diskussion, ligesom nævnte problemformulering rakte ud over det konkrete analytiske 
genstandsfelt i og med fordringen om ikke alene en undersøgelse men også en teoretise-
ring af konstitueringen af begrebet hiphop i dansk populærmusikkritik.  

Herved fokuseredes afhandlingens generelle interesse i dens konkrete, analytiske fokus i 
besvarelsen af et spørgsmål, der hverken lader sig be- eller afkræfte. Hvorfor funktionen 
af dette sidste kapitel heller ikke bliver en konklusion men derimod en afsluttende op-
samling og afrunding af den foretagne redegørelse med indikation af centrale pointer og 
oplagte muligheder for at arbejde videre.172 

 

                                                
172 Jeg henviser i øvrigt til de opsummeringer, som afslutter størstedelen af afhandlingens kapitler.  
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Sigtet med afhandlingens første del var at berede en teoretisk og metodisk afklaring som 
forudsætning for undersøgelsen af konstitueringen af begrebet hiphop i dansk populær-
musikkritik. Således gennemførtes i kapitel 1 en genreteoretisk redegørelse, mens kapi-
tel 2 fokuserede på kultursociologi og diskursanalyse som redskaber til undersøgelsen af 
nævnte case. 

Som første skridt i den genreteoretiske redegørelse introduceredes en skelnen mellem en 
henholdsvis typologisk og pragmatisk orienteret tilgang til studiet af musikalske genrer. 
De to tilgange udgør dominerende traditioner i den musikvidenskabelige genreteori, og 
de manifesterer en forskel i opfattelsen af genrer og i tilgangen til og produktet af gen-
restudier, der relaterer genrestudiet til en række grundlæggende videnskabelige dikoto-
mier som fx synkront/diakront, system/praksis, værk/oplevelse osv. De to tilgange an-
førtes i forlængelse heraf som kompletterende optikker i et givet genrestudie, samtidig 
med at afsnittet påpegede en tendens til at pragmatismen ofte optræder som et metani-
veau på typologiske fremstillinger hentet i konkrete musikkulturelle sammenhænge.  

Således også i det udvalg af tekster, som blev gennemgået i kapitlets andet afsnit, hvil-
ket umiddelbart syntes at bekræfte den antagelse, at den pragmatisk orienterede tilgang 
optræder som den pt. dominerende i akademiske studier af populærmusikalske genrer. 
Dette er i overensstemmelse med en overordnet bevægelse i human- og samfundsviden-
skaberne, fra strukturalisme til poststrukturalisme og til forskellige socialkonstruktivi-
stiske optikker, idet den pragmatisk orienterede tilgang kan ses som udtryk for en post-
strukturalistisk kritik af det latent essentialistiske i typologiske fremstillinger. 

I forlængelse af den indledende skelnen mellem typologi og pragmatisme diskuteredes 
forskellige begreber for forståelsen af genrer som socialt og kulturelt konstituerede. Di-
skussionen blev foretaget på baggrund af fire prægnante tekster indenfor de seneste årti-
ers populærmusikalske genreteori, idet afsnittet således gav mulighed for en nærmere 
refleksion af den tradition, som dette projekt skriver sig ind i og i en vis forstand op 
imod. Jeg gennemgik disse tekster med fokus på begreberne genreregler, -verdener, 
-kulturer, -diskurser samt -formationer og påpegede i hvert tilfælde en række uklarheder 
og udfordringer for en videre teoretisering. På den baggrund opsummeredes kapitlet i de 
tre tematikker, som strukturerede diskussionen i afhandlingens tredje del. De tre tema-
tikker var typologi og pragmatisme; hiphopkultur som genrekultur og processer i konsti-
tueringen af en genre. 

Med genreteorien midlertidigt overstået introducerede kapitel 2 først den franske socio-
log Pierre Bourdieus kultursociologi, dernæst en kombination af diskursanalytiske til-
gange – i hovedsagen de franske, politiske tænkere Ernesto Laclau og Chantal Mouffes 
diskursteori og den engelske lingvist Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse. Den-
ne introduktion skete som forudsætning for afhandlingens casestudie, samtidig med at 
behovet for en afklaring af begreber som det sociale, kultur, praksis og diskurs var an-
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ført i første kapitels diskussion af de fem centrale begreber for forståelsen af genrer som 
socialt og kulturelt konstituerede.  

Introduktionen af Bourdieus kultursociologi fokuserede i særlig grad på hans feltanalyse 
og i særdeleshed på de processer, som karakteriserer kulturelle felter, mens jeg i forlæn-
gelse af den basale introduktion foretog en ekskurs om det social og kulturelle i Bour-
dieus teori samt en diskussion af, hvad man kan kalde emergerende populærkulturelle 
felter. 

Jeg påpegede her, at Bourdieu foretager en differentiering og ’normativering’ af gene-
relle forestillinger om det sociale og kulturen (som intersubjektive relationer og me-
ningsfuld praksis) i relation til forskellige personer i forskellige konkrete situationer. 
Herved opnås en begrebslig fleksibilitet, som medierer forholdet mellem et teoretisk, 
refleksivt niveau og den konkrete empirisk funderede analyse. Denne differentierede 
forståelse af de to begreber videreførtes i afhandlingens analyse qua anvendelsen af 
Bourdieus teori.  

Hvad angår Bourdieus behandling af emergerende populærkulturelle felter, så er den i 
forskellig henseende utilstrækkelig, hvorfor afhandlingen introducerede forskellige ek-
sempler på andre forskeres anvendelse af Bourdieus teori i så henseende. Jeg introduce-
rede her med afsæt i Bjurström, Regev og Lindberg et al. forskellige etablerings- og 
legitimeringsstrategier i særlig relation til rockens og rockkritikkens felt. Foruden et 
vigtigt teoretisk afsæt for den senere beskrivelse af det emergerende felt for hiphopkri-
tik, gav afsnittet således et indblik i noget af dette felts konkrete forhistorie – dvs. i ud-
viklingen af et felt for rockkritik internationalt såvel som i Danmark.  

Sidst men ikke mindst diskuterede kapitlet Sarah Thorntons begreb om subkulturel ka-
pital, idet jeg på den ene side fastholdt begrebets relevans for forståelsen af den distink-
tion, der kan ligge i forestillingen om subkulturelle tilhørsforhold; på den anden side 
søgte at tage højde for noget af den kritik, som er rejst mod begrebet. Diskussionen in-
troducerede den for analysen helt afgørende forestilling om insidere og outsidere som 
positioner i et (sub)kulturelt felt, idet særlig mediernes rolle for distributionen og defini-
tionen af subkulturel kapital stod i centrum. En pointe var således, at den anerkendelse, 
som definerer værdien af subkulturel kapital i visse masse- og nichemedier (fx dagblade 
og musikmagasiner) implicerer såvel insidere som outsidere, idet det er sidstnævntes 
interesse, som definerer værdien af den viden om subkulturelle forhold, som førstnævn-
te besidder. 

Introduktionen af Bourdieus kultursociologi godtgjorde visse aspekter af afhandlingens 
forståelse af den sociale verden – i særdeleshed hvad angår dens begreb om det sociale 
og om (populær- og sub)kultur. Men tilbage stod stadigvæk en afklaring af begreberne 
praksis og diskurs som forudsætning for afhandlingens analyse og som svar på den kri-
tik, der var rejst i diskussionen af den tidligere genreteori. Denne afklaring fulgte med 
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introduktionen af forskellige diskursanalytiske tilgange, idet Laclau og Mouffes di-
skursteori leverede en basal forståelse af forskellige diskursers strukturering, mens 
Faircloughs kritiske diskursanalyse betoner forholdet mellem diskurs og andre elemen-
ter i den sociale verden fokuseret i begrebet om social praksis (herunder diskursiv prak-
sis). I sammenstillingen af Laclau og Mouffes diskursteori og den kritiske diskursanaly-
se pointeredes det, at også afhandlingen betragter diskurs som blot ét aspekt af den soci-
ale verden, hvilket imidlertid ikke umuliggør en anvendelse af Laclau og Mouffes teori i 
en kritisk-diskursanalytisk kontekst – som illustreret ved Fairclough og Chouliarakis 
beskrivelse af social praksis.  

Med den kritiske diskursanalyse rettedes blikket endvidere mod den konkrete analyse af 
diskurser som kommunikative begivenheder, ligesom Faircloughs begreb om diskursor-
dener diskuteredes i sammenhæng med forskellige processer i relation til begrebet om 
diskursiv praksis. Det fremgik her, hvordan Faircloughs forståelse af den sociale verden 
kan ækvivaleres med Bourdieus beskrivelse af samme ved en elaborering af førstnævn-
tes begreb om diskursordener i sammenhæng med Bourdieus teori om sociale felter. 
Endvidere pointeredes – i forlængelse af denne elaborering – hvordan afhandlingen som 
udgangspunkt for anden dels analytiske udredning ville betragte hiphopkritikken som 
artikulationen af én diskurs, indenfor hvilken forskellige kritikere til stadighed søger at 
positionere sig i overensstemmelse med hiphopkritikkens felt. 

Den konfliktuelle opfattelse af den sociale verden, som fremgår af sammenstillingen af 
Bourdieus begreb om sociale felter og Faircloughs begreb om diskursordener, diskute-
redes endvidere i en afklaring af afhandlingens begreb om forhandling – som specifika-
tion og afgrænsning, idet denne afklaring implicerede diskursteoriens grundlæggende 
beskrivelse af diskurser som relationelt bestemte strukturer, hvor forskel og lighed be-
tegner grundlæggende relationer. 

En videre diskussion af den diskursive praksis’ mulighed for fornyelse (kreativitet ver-
sus konventionalitet) introducerede termerne intertekstualitet, interdiskursivitet og i 
forlængelse heraf afhandlingens begreb om introduktion. Om end den intertekstuelle 
introduktion af nye diskurser i en given sammenhæng kan ses som en fornyelse af en 
etableret diskursorden, pointeredes det imidlertid, at her aldrig er tale om introduktion 
af noget i radikal forstand nyt, men derimod om en situeret nyhedsværdi, dvs. nye sam-
menstillinger af allerede eksisterende elementer (forestillinger, værdier, personer, loka-
liteter osv.). 

Sidst men ikke mindst karakteriserede kapitlet afhandlingens begreb om naturalisering 
som en diskursanalytisk pendant til den etableringsproces, som kan påpeges feltanaly-
tisk i forholdet mellem heterodokse og ortodokse i et givet felt. Naturaliseringen beteg-
ner for så vidt en ’vellykket’ forhandling, hvor en given forståelse – et givet sæt af be-
grebslige relationer i forhold til diskursens nodalpunkt og feltets konstituerende interes-
se – antager mere eller mindre selvfølgelig karakter. Den sammenhæng, som således 



 216

eksisterer mellem forhandling og naturalisering, blev endvidere diskuteret i relation til 
introduktionsprocessen, hvis kreative potentiale står i delvis modstrid til en given natu-
ralisering. Samtidig må introduktion, forhandling og naturalisering imidlertid ikke desto 
mindre betragtes som integrerede processer i en given diskursiv praksis. 

Afhandlingens anden del rummer den analytiske redegørelse for konstitueringen af be-
grebet hiphop i dansk populærmusikkritik fordelt på fire kapitler foruden en analytisk 
forbemærkning til samt opsamling af analysen. Indholdet af den analytiske forbemærk-
ning (kap. 4) var foruden en kort opsummering af afhandlingens analytiske tese en ka-
rakteristik af afhandlingens analysemateriale samt en kort redegørelse for den tradition 
for rockkritik, som udgør hiphopkritikkens historiske forudsætning. 

Herefter fulgte i kapitel 5 et historisk og feltanalytisk rids af dansk hiphopkritik med 
angivelse af tre bølger i hiphoppens almindelige udbredelse og etableringen af et felt for 
hiphopkritik i relation til disse bølger. ’Første bølge’ (perioden 1983-84) var således 
karakteriseret ved en inklusion af hiphop i den på det tidspunkt etablerede rock- og 
jazzkritik, mens ’anden bølge’ (perioden 1987-94) så ansættelsen af de første kritikere 
med et personligt forhold til og en specialviden om hiphopkulturen i kritikken – i mod-
sætning til en gruppe af kritikere, som på det tidspunkt viderefører rockkritikkens nor-
mer i deres dækning af den ’nye’ genre. Herved konstitueres et hiphopkritisk felt i del-
vis modsætning til den etablerede rockkritik, og dette felt konsolideres i og med ’tredje 
bølge’ (perioden fra 1995 til i dag) med et stigende antal af såvel insidere som outsidere 
i kritikken. Hiphopkritikkens felt knyttes sammen af en for alle implicerede fælles inte-
resse i hiphop og -kritik, og feltet ’arver’ i en vis forstand den etablerede rockkritiks 
polarisering af såkaldt seriøs versus populær kritik, dog med den væsentlige tilføjelse, at 
kritikkens insidere på den ene side hævder kvaliteter, som traditionelt har været ringeag-
tet som populære (fx kommerciel involvering og fantilgang); på den anden side legiti-
merer deres skriverier med reference til journalistiske idealer i den seriøse kritik (fx 
førstehåndskendskab til miljøet). Herved genereres en bevægelse mellem feltets hetero-
nome og heterodokse pol, og det bliver i meget vid udstrækning modsætningen mellem 
(heteronome og/eller heterodokse) insidere og (ortodokse) outsidere, som tegner feltets 
udvikling. Med tilstedeværelsen af den etablerede rockkritiks normer i hiphopkritikken 
må feltet imidlertid karakteriseres som relativt svagt (jf. figur 5 for en grafisk fremstil-
ling). 

På baggrund af det historiske og feltanalytiske rids gennemførtes gennem de følgende 
kapitler tre læsninger i overensstemmelse med afhandlingens analytiske tese, dvs. med 
fokus på introduktion, forhandling og naturalisering i kritikkens diskursive praksis. De 
tre processer må som anført betragtes som integrerede sider af samme praksis, samtidig 
med at de fremtræder med varierende tydelighed perioden igennem.  

Således fokuserede første læsning (kap. 6) i særdeleshed på den introduktion af hiphop 
og relaterede begreber, som finder sted i og med ’første bølge’. Det diskuteredes, hvor-
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ledes introduktionen af ’nye’ begreber er forbundet med forskellig status i kritikkens 
felt, idet forskellige kritikere med denne introduktions mere eller mindre elaborerede 
og/eller indforståede karakter formår at positionere sig selv som mere eller mindre vi-
dende. Ved nærmere eftersyn kunne imidlertid denne introduktion og positionering for-
bindes med forskellige former for intertekstualitet (og -diskursivitet), idet tilsyneladen-
de vidende kritikere i de fleste tilfælde kunne karakteriseres som i helt bogstavelig for-
stand informerede. Kapitlet diskuterede i forlængelse af denne betragtning forskellige 
former for intertekstualitet i sammenhæng med forskellige intertekstuelle relationer, 
hvor i særdeleshed den lokalitetsbestemte og institutionaliserede intertekstualitet kunne 
siges at spille en betydelig rolle som begrundelse for insidernes status i hiphopkritik-
kens felt. 

Mens introduktionen af begrebet hiphop og en diskurs omkring dette begreb således 
spiller en afgørende rolle i etableringen af det skitserede felt, redegjordes det i det føl-
gende kapitel, hvordan de interne brydninger i feltet giver sig udslag i forskellige be-
stemmelser af begrebet hiphop perioden igennem. Afsættet for denne redegørelse var en 
opsummering af afhandlingens begreb om forhandling (som specifikation og afgræns-
ning) samt en præsentation af fire overordnede tematikker, som gennem afhandlingens 
analytiske arbejde havde vist sig særligt betydende. Disse tematikker var æstetiske vir-
kemidler, historie, lokaliteter og værdier; og kapitlet gennemgik under hver af disse en 
række tematiseringer i en under hvert af disse underpunkter kronologisk fremstilling.  

Med kritikkens forhandling af hiphoppens æstetiske virkemidler sigtedes i første om-
gang til en bestemmelse af hiphop som praksis og objekt – en bestemmelse, som i vid 
udstrækning sker ved etablering af den såkaldte ’standarddefinition’. Således redegjorde 
kapitlet for forskellige kritikeres specifikation af hiphop som en kultur funderet på ud-
øvelsen af fire kulturelle udtryksformer: rap, breakdance, graffiti og dj’ing i forlængelse 
af den tidligere redegørelse for introduktionen af disse begreber, og jeg pointerede, 
hvordan henholdsvis insidere og outsidere forfægter ’standarddefinitionen’ forskelligt, 
idet man hos førstnævnte sporer en tendens til purisme. I en videre gennemgang af peri-
oden fokuseredes i særdeleshed på specifikationer af hiphop i relation til dj’ing og rap, 
hvor man igen ser tendenser til en hiphopæstetisk purisme blandt kritikere med et per-
sonlig engageret forhold til genren. 

Redegørelsen for kritikkens forhandling af hiphoppens historie fokuserede i særlig grad 
på genrens karakter af døgnflue eller levedygtigt fænomen samt etableringen af en fore-
stilling om generationer, skoler og en kanon af ’mesterværker’. Mens fokus i redegørel-
sen for forhandlingen af hiphoppens lokaliteter lå på den konkret geografiske lokalise-
ring af genren med reference til steder som New York og med tiden fx L.A. og Amager; 
såvel som den metaforisk rumlige lokalisering med reference til fx storbyen, ghettoen, 
asfalten osv. Det gælder for såvel historie som lokaliteter, at kritikkens insidere artikule-
rer en mere værdiladet forståelse, hvor det at vise respekt for og forbindelse med kultu-
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rens centre (i særdeleshed New York) og historie (det at være old school) bekræfter 
skribentens status som netop insider. Beskrivelsen af disse forhold er af samme grund 
mere deskriptiv blandt kritikkens outsidere. 

Som den sidste og mest omfattende tematik gennemgik kapitlet kritikkens forhandling 
af hiphoppens værdier – udspecificeret i seks værdimæssige tematiseringer, nemlig: 
eksotisme, hedonisme, socialrealisme og -kritik, radikalitet og attitude, realisme og fik-
tion samt håndværk og originalitet. Det fremgik her, hvordan forskellige værdier artiku-
leredes med forskellig vægt perioden igennem og forskellige positioner imellem, lige-
som det pointeredes, hvordan hiphoppens værdier specificeres i sammenhæng med for-
skellige forestillinger om god og dårlig hiphopkritik. Ganske overordnet kan således 
den anførte tendens til eksotisme påpeges med særlig prægnans i kritikkens tidlige år 
som udtryk for, at hiphop var et både ’nyt’ og relativ ukendt fænomen for en hovedpart 
af tidens skribenter; mens kritikkens tendens til hedonisme topper med ’anden bølge’, 
hvor insidernes entre indebærer en øget fantilgang til musikken. Den anførte tendens til 
socialrealisme og -kritik findes perioden igennem, men når et højdepunkt i 1990’ernes 
begyndelse med bl.a. den såkaldte cultural hiphop, Rodney King-sagen og de danske 
’hiphopmord’; mens gangstarappens radikale attituder på samme tid tenderer til at split-
te kritikerkorpset i en pointering af genrens hardcore udtryk versus en forkastelse af 
samme med henvisning til rappernes budskaber og manglende inderlighed og oprigtig-
hed. Tematiseringen af hiphop som fiktion kan ses som en strategi i forhold til i særde-
leshed gangstarappens radikale attituder, og tematiseringen optræder da også med særlig 
vægt fra 1990’ernes midte – bl.a. i relation til den såkaldte horrorcore. Sidst men ikke 
mindst kunne kritikkens tematisering af hiphoppens håndværksmæssige originalitet 
påpeges perioden igennem hos mere eller mindre alle aktører, om end tematikken får en 
særlig betydning med visse insideres forsøg på at ’skrive hiphop’ i kølvandet på ’anden 
bølge’ samt den esoteriske (og instruktive) kritik af håndværksmæssige detaljer i de fan- 
og netzines, som optræder fra midt i 1990’erne. 

Redegørelsen for kritikkens forhandling af begrebet hiphop illustrerede, hvordan dette 
og relaterede begreber specificeres på forskellige abstraktionsniveauer perioden igen-
nem i forskellige kritikeres forsøg på at lukke diskursen i forhold til en principielt uen-
delig række af begrebslige referencer. Samtidig kunne imidlertid påpeges, hvordan den-
ne lukning modsvares af en tilsvarende ’åbning’, idet kritikkens specifikationer af hip-
hoppen i mange tilfælde fremstår modstridende (som følge af de grundlæggende polari-
seringer i kritikkens felt) samtidig med at diskursen langt fra er nogen konsistent stør-
relse på et givet tidspunkt. Dette tilsyneladende paradoks spillede en hovedrolle i analy-
sens sidste læsning af kritikkens naturalisering. 

Ved naturalisering forstår afhandlingen som nævnt en selvfølgeliggørelse af en bestemt 
forståelse af et givet begreb, og jeg har argumenteret for, at denne proces udspiller sig i 
og med hiphopkritikken – i hvert fald på et relativ abstrakt niveau. Samtidig er imidler-
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tid anført, at forskellige kritikeres detaljerede specifikation af hiphop er modsætnings-
fyldt, ligesom nye forståelser (af æstetiske virkemidler, lokaliteter, værdier osv. i relati-
on til begrebet hiphop) til stadighed introduceres i potentiel modstrid med den på et 
givet tidspunkt naturaliserede diskurs. Analysens læsning af naturaliseringsprocessen er 
ganske tentativ al den stund, at her fokuseres på periodens sidste år. Det samme er den 
redegørelse for hiphopkritikkens interdiskursive konstituering, som konkluderer kapit-
let, idet jeg her diskuterede, hvordan modsætningen mellem insidere og outsidere medi-
eres i og med naturaliseringsprocessen for så vidt begge parter bidrager til den diskurs, 
der naturaliseres. 

Sigtet med afhandlingens tredje del var at samle op på første kapitels genreteoretiske 
diskussion i lyset af det foretagne casestudie. Således diskuteredes som det første for-
holdet mellem typologi og pragmatisme i hiphopkritikkens diskursive praksis og i af-
handlingens undersøgelse af denne. Det pointeredes, hvordan typologien kan ses i lyset 
af den grundlæggende pragmatiske opfattelse, af hvordan genrer konstitueres, som et 
strukturelt niveau i den pragmatisk orienterede beskrivelse af de processer, tematikker, 
tematiseringer osv., som artikuleres i og med denne konstituering. 

En videre diskussion af den pragmatisk orienterede forståelse af genres konstituering 
fordrede en afklaring af begrebet genrekultur, som kapitlet sammenlignede med det be-
greb om hiphopkultur, der er afdækket analytisk. Kapitlet påpegede en differentiering 
og ’normativering’ af det begreb om praksis, som ifølge Negus’ antropologiske kultur-
forståelse karakteriserer forestillingen om genrekulturer. Og det pointeredes, hvordan 
den diskursive praksis, som har været analysens fokuspunkt, kan betragtes som et særlig 
fremtrædende moment i den socialt praktiske konstituering af genrekulturer. Endvidere 
illustreredes det, hvordan forestillinger om center-periferi samt insidere og outsidere i 
konstitueringen af en kultur må forstås som netop forestillinger i et spil, der inkluderer 
begge disse poler og positioner. Jeg understregede, at genrekulturer ikke alene bestem-
mes ved et givet sæt af praksis, men ved en bestemmelse af disse praksis i en social 
sammenhæng, som positionerer bestemte praksis som mere eller mindre anerkendte i 
relation til kulturen som ’genrefelt’ betragtet. I forlængelse af diskussionen af hiphop-
kultur som genrekultur diskuteredes begrebet genrediskurs som det diskursive moment i 
kulturens artikulation, samtidig med at jeg understregede, at genrediskursen må forstås i 
relation til kulturens øvrige momenter. 

Endelig sammenlignede diskussionen de af Holt skitserede processer i formationen af 
en genre med analysens afdækning af introduktion, forhandling og naturalisering som 
processer i kritikkens konstituering af begrebet hiphop. Jeg kritiserede i den forbindelse 
Holts begreb om grundlæggelse, idet dette giver indtryk af en art sociale og begrebslige 
’jomfrufødsler’, mens afhandlingens begreb om introduktion betoner det relationelle og 
situerede ved såkaldt nye genrer. Ligeledes elaboreredes med afhandlingens diskursana-
lytiske antrit den forestilling om forhandling, som Holt er inde på, og som spiller en 
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central rolle i afhandlingens analyse, hvor forhandlingens karakter af specifikation og 
afgrænsning kædes sammen med den intertekstuelle distribution af viden om en given 
genre samt identitetskonstruktioner i relation til feltets positioner. Sidst men ikke mindst 
er naturaliseringsprocessen fremhævet som et mere eller mindre hyppigt led i konstitue-
ringen af en genre, idet jeg har argumenteret for, at naturaliseringen i visse henseender 
følger konstitueringen af et genrefelt ved udveksling mellem insidere og outsidere. Her 
tilføjes således endnu et vigtigt aspekt til den procesorienterede beskrivelse af genres 
konstituering, som betones af både Holt og undertegnede. 

 

Ser man ud over den foretagne redegørelse, kan perspektiver for videre arbejde anføres i 
i hvert fald to henseender. For det første kan afhandlingens pointer og i særdeleshed 
dens casestudie rettes mod andre sider, af det forskningsfelt jeg skitserede indlednings-
vis, end den genreteoretiske diskussion, der har optaget hovedparten af herværende 
fremstilling.  

Jeg indikerede i den sammenhæng, at afhandlingen bidrager til en øget forståelse af den 
journalistiske populærmusikkritik og af hiphopkulturen i Danmark. Her er i begge hen-
seender leveret en historisk fremstilling, som ikke findes andre steder, med teoretisering 
og refleksion af nogle af de positioner og processer, der tegner disse sammenhænge, om 
end en klargørelse af disse pointer ville kræve en genfremstilling af afhandlingen i dens 
nuværende form.  

Endvidere kan afhandlingen betragtes som et bidrag til en øget forståelse af forholdet 
mellem musik og sprog – i særdeleshed som dette forhold manifesteres konkret som 
diskursiv praksis i bestemte sociale og kulturelle praksissammenhænge. Her er imidler-
tid i endnu højere grad tale om en problematik, som mangler afklaring i form af en gen-
fremstilling og yderligere teoretisering af afhandlingens pointer. 

Endelig kunne den mulighed for en videreudvikling af Bourdieus feltanalyse til beskri-
velse af relativt svage, populærkulturelle felter, som er indikeret i opsamlingen af afsnit 
3.1, forfølges. Jeg mener med afhandlingens feltanalyse og i særdeleshed med den di-
skursanalytiske applikation af forestillingen om subkulturel kapitel at have taget kon-
struktive skridt til en sådan videreudvikling, som imidlertid ville kræve en feltanalytisk 
tilbagekobling på baggrund af analysen.  

For det andet kan afhandlingens bidrag til den genreteoretiske diskussion, som har stået 
i centrum, udvikles, idet her er rige muligheder for at udvide det beskrevne genstands-
felt såvel som den inddragne teori. Således kunne den række af teoretiske positioner og 
måske i særdeleshed den række af centrale begreber for forståelsen af genrer som socialt 
og kulturelt konstituerede, der har stået i centrum for afhandlingens diskussion, være 
udvidet, idet et frugtbart supplement til begrebet om genrekulturer fx kunne være en 
teoretisering af den forestilling om miljøet, som optræder vidt udbredt i afhandlingens 
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materiale. Endvidere kunne en udvidelse af dette materiale indebære et fokus på konsti-
tueringen af andre genrebegreber i den danske eller i andre nationale kritikker og her-
igennem et komparativt blik på afhandlingens pointer. Og mens jeg har argumenteret 
for vigtigheden af at fokusere på konstitueringen af genrer i en sammenhæng, hvor den 
diskursive praksis er særlig åbenlys, kunne man (som antydet i den teoretiske diskussi-
on) forestille sig de diskursive processer, som er afdækket her, overført på andre mo-
menter af populærmusikkritikkens sociale praksis, ligesom disse processer kunne efter-
spores i andre institutionelle sammenhænge end netop dansk hiphopkritik. Her indikeres 
i begge tilfælde en oplagt mulighed for at videreudvikle Faircloughs ’prakseologi’ sam-
tidig med en styrkelse af den pragmatisk orienterede genreteori.  

Forskningsfeltet ligger endnu åbent, ligesom det er tilfældet med begrebet hiphop trods 
tyve års hiphopkritik. Med og uden fløjlshandsker. 
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Bilag Bilag Bilag Bilag     

BiBiBiBilag 1lag 1lag 1lag 1: : : : MMMMagasiner, agasiner, agasiner, agasiner, blade, blade, blade, blade, fan og netzines fan og netzines fan og netzines fan og netzines i analysemateri analysemateri analysemateri analysemateriiiialetaletaletalet    

Følgende medier er systematisk afsøgt i indkredsningen af afhandlingens analysemate-
riale. Udgaver af medier før 1980 er ikke afsøgt. Ved fanzines er de tilgængelige udga-
ver anført i kantede parenteser: 

5 Svin (1995) [1] 

Actionspeax (2004-) 

Blender (1998-2000) 

Copenhagen Rapspot  
(www.rapspot.dk) (1996-) 

F100 (1998-99) 

Hall of Fame/Hæphåp (1999-?)  
[Apr., Jul. og Nov.] 

Hip hop (2000-?) [3 og 5] 

Gaffa (1983-) 

Jam Magazine (1992-98) 

Lederen (1995-96) [1, 3 og 4] 

Mix (1986-2000; 2004-)  

MM (1970-89) 

Rhythm (1998-99) [1, 2 og 6] 

Uncut (1996) [1] 

Underground Pages (1995-96)  

[2, 3, 5, 7 og 8] 

Vi Unge (1963-) 

West Jutland Rap Magazine (1994) [1] 

Wild Magazine (1995-96) 

www.danskrap.dk (2002-) 

www.flavourz.dk (2002-) 

www.gam3.dk (2002-) 

www.hiphop.dk (2004-) 

www.undergrunden.dk (1997-04) 

www.urbanvillage.dk (2003-) 

Zoo Magazine (1996-99) 

 

Endvidere indgår i analysematerialet artikler fra Levende Billeder (1975-97), Zapp – 

jorden rundt (1993-), Dansk Politi (1988-), Press (1985-2000) samt en række danske 
dagblade (jf. bilag 2). Mens følgende udenlandske musikmagasiner er nævnt: Black 

Echoes, Black Music, Grand Royal, Melody Maker, New Musical Express, Rap pages 

Rolling Stone, The Source og Vibe. 



 240

Bilag 2Bilag 2Bilag 2Bilag 2: A: A: A: Aviskritik i afhandlingens analysematerialeviskritik i afhandlingens analysematerialeviskritik i afhandlingens analysematerialeviskritik i afhandlingens analysemateriale    

I det følgende omtales de anvendte databaser i indsamlingen af afhandlingens analyse-
materiale. I den statistiske oversigt over opslag i Infomedia i perioden 1990 til angust 
2005 (figur 7) anføres endvidere det antal avisartikler, som er indsamlet fra perioden 
1983-1989 på baggrund af den systematiske afsøgning af musikblade- og magasiner, 
samt det antal tekster, som er indsamlet i den systematiske søgning på udvalgte hiphop-
artister perioden igennem. 

InfomediaInfomediaInfomediaInfomedia    

Den elektroniske database Infomedia (www.infomedia.dk), som er en fusion af det tid-
ligere Polinfo og Berlinske Avisdata, indeholder fuldtekstversioner af artikler og anmel-
delser fra en række danske dagblade og tidsskrifter. Ved fuldtekstversioner forstås gen-
givelse af de givne artiklers skrevne elementer (overskrifter, rubrik, manchet osv.), dog 
uden originalt layout, billedmateriale, modeller, placering på side osv.  

Blandt de landsdækkende dagblade dækkes:174 

Aktuelt (1996-2001) 

Berlingske Tidende (1990-) 

BT (1991-) 

Ekstra Bladet (1993-; samt 1990-92 i udvalg) 

Information (01.09.1997-) 

Jyllands-Posten (01.09.1996-) 

Kristeligt Dagblad (01.06.2001-) 

Politiken (1993-; samt 1990-92 i udvalg) 

Urban (København 26.03.2003-; øvrige land 26.10.2004-) 

Weekendavisen (1991-) 

Ikke alle dagblade er, som det fremgår, ligeligt repræsenteret, og følgende oversigt over 
antal opslag, bør derfor tages med et vist forbehold.175 

                                                
174 http://www.infomedia.dk.ez-always.statsbiblioteket.dk:2048/infomedia/MainPage.aspx?pageid=/ 
infomedia/produkter/infomediaskilder.htm (besøgt 09.01.2006)  
175 Fx kan den kraftige stigning i årene 1996 og 1997 forklares ved inklusionen af hhv. Jyllands-Posten 
og Information. 
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Figur 7:Figur 7:Figur 7:Figur 7: OpslagOpslagOpslagOpslag ved søgning i Infomedia ved søgning i Infomedia ved søgning i Infomedia ved søgning i Infomedia    –––– samt opslag på mikrofilm i perioden 1983 samt opslag på mikrofilm i perioden 1983 samt opslag på mikrofilm i perioden 1983 samt opslag på mikrofilm i perioden 1983----1989198919891989::::    

 ”hiphop” eller ”hip hop” HA  MF 

 AD AnD  (MA etc.) 

1983: - - - 2 (3) 
1984: - - - 13 (17) 
1985: - - - 0 (0) 
1986: - - - 0 (0) 
1987: - - - 12 (11) 
1988: - - - 18 (18) 
1989: - - - 21 (33) 
1990: 66 18 13 - 
1991: 212 37 38 - 
1992: 224 45 30 - 
1993: 509 54 43 - 
1994: 586 51 47 - 
1995: 390 52 43 - 
1996: 605 62 97 - 
1997: 853 126 112 - 
1998: 796 156 146 - 
1999: 868 193 202 - 
2000: 1045 262 271 - 
2001: 1117 226 213 - 
2002: 1020 182 192 - 
2003: 1315 274 316 - 
2004: 1593 309 415 - 
2005: 

(til 
31/8) 

1404 195 264 - 

I alt: 12603 2242 2442 66 (82) 

Tabellens forkortelser er: AD = Avisdatabasen; AnB = Anmeldelsesdatabasen; HA = Søgning på 

udvalgte hiphopartister i Infomedia; MF = Søgning på mikrofilm, MA etc. = opslag på magasinar-

tikler etc. (her tæller fx Bisgaards ”Hip hop & Rap” som ét opslag). 

Den systematiske søgning på kombinationen af ”hiphop” eller ”hip hop” er foretaget 
31.08.2005. Kombinationen af ”hiphop” og ”hip hop” er valgt, fordi herved medtages 
”hip-hop”, ”Hip Hop” osv. tillige med alle former af nævnte ord, fx ”hippie hop”, ”hip 
hoppe”, ”rapt” etc. Også søgningen på udvalgte hiphopartister er foretaget 31.08.2005, 
og det må understreges, at enkelte artister ofte nævnes i anmeldelser af andres musik 
(inklusiv anmeldelser af artister med anden genremæssig tilknytning). Herved udvides 
antallet af opslag betragteligt, ligesom samme artikel kan optræde flere gange. Endvide-
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re indeholder anmeldelsesdatabasen ikke alene musikkritik, men også kritik af andre 
kulturformer, i anmeldelsen af hvilke rap, hiphop eller de udvalgte artisters navne kan 
være nævnt. Søgningen må også af denne årsag tages med et vist forbehold. 

I undersøgelsens materiale indgår foruden anmeldelser af musikudgivelser eller koncer-
ter enkelte bog-, film og tv-anmeldelser. Blandt de citerede drejer dette sig om: Balslev 
(03.09.2004), Lassen (26.07.1996), List (22.10.1994 og 17.06.1996) samt Lund 
(18.02.1993). Disse er medtaget for at give et mere fuldstændigt billede af enkelte kriti-
keres virke og status (det gælder fx boganmeldelser af Hygum 1996) eller for at per-
spektivere tendenser, som i øvrigt præger musikkritikken. Det er overalt, hvor disse 
tekster optræder, markeret at her ikke (eller i det mindste kun i sekundær forstand) er 
tale om egentlig musikkritik.  

Bibliotek.dkBibliotek.dkBibliotek.dkBibliotek.dk    

Hjemmesiden www.bibliotek.dk drives af Dansk Bibliotekscenter og rummer mulighed 
for tematiske søgninger i en fælles database over materialer i danske biblioteker. Data-
basens artikeldel rummer knap ”2 millioner henvisninger til artikler - især fra danske 
aviser og tidsskrifter.”176 Her er i hovedsagen tale om featureartikler, interviews og kro-
nikker og i mindre grad om fx anmeldelser.  

Figur 8:Figur 8:Figur 8:Figur 8: Opslag ved søgning på Opslag ved søgning på Opslag ved søgning på Opslag ved søgning på Bibliotek.dkBibliotek.dkBibliotek.dkBibliotek.dk    

1983: 0 1989: 12 1995: 4 2001: 12 

1984: 1 1990: 9 1996: 21 2002: 15 

1985: 0 1991: 5 1997: 3 2003: 18 

1986: 0 1992: 8 1998: 7 2004: 23 

1987: 4 1993: 1 1999: 7  

1988: 5 1994: 6 2000: 13  

 

Søgningen er foretaget den 31.08.2005 på emneordet ”hip hop”. 

 

 

 

                                                
176 http://bibliotek.dk/artikel.php (besøgt 10.01.2006). 
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Resume:Resume:Resume:Resume:    

”Fair nok, vi kalder det hiphop og ”Fair nok, vi kalder det hiphop og ”Fair nok, vi kalder det hiphop og ”Fair nok, vi kalder det hiphop og     

retfærdiggør det med en anmelderetfærdiggør det med en anmelderetfærdiggør det med en anmelderetfærdiggør det med en anmeldellllse”se”se”se”    

Om hiphoppens diskursive konstituering som genrebegreb i Om hiphoppens diskursive konstituering som genrebegreb i Om hiphoppens diskursive konstituering som genrebegreb i Om hiphoppens diskursive konstituering som genrebegreb i 

dansk pdansk pdansk pdansk populærmopulærmopulærmopulærmuuuusikkritiksikkritiksikkritiksikkritik    

 

Hiphop er, hvad man gør det til – eller er det? I hvert fald hersker der sjældent enighed 
om begrebets præcise betydning, hvilket er påfaldende taget i betragtning, hvordan gen-
rer præger en lang række forhold i dagens populærmusikkultur – fra pladeforretninger-
nes reoler til den måde vi taler om, beskriver og vurderer fx en ny pladeudgivelse. 

Denne afhandling handler om populærmusikalske genreprædikater og deres konstitue-
ring i populærmusikkulturen. Da det er en grundlæggende antagelse i relation til dette 
emne, at genrer konstitueres pragmatisk, dvs. i bestemte, konkrete sociale og kulturelle 
praksissammenhænge, undersøges en specifik case, nemlig konstitueringen af begrebet 
hiphop i den journalistiske populærmusikkritik i skrevne medier i Danmark. 

Afhandlingen bidrager hermed til en udvikling i det musikvidenskabelige genrestudie, 
hvor en tidligere dominerende typologisk beskrivelse af, hvad bestemte genrer betyder 
(dvs. med hvilke parametre forskellige genrer kan karakteriseres), gennem de senere år 
er afløst af en pragmatisk orienteret interesse i genrer som produkter af og interventio-
ner i den kontekst, i hvilken de anvendes. Afhandlingen lægger sig i forlængelse af den-
ne udvikling, og bidrager empirisk og teoretisk til en øget forståelse af en række pro-
blematikker, som anføres i det eksisterende genreteoretiske forskningsfelt. Det gælder 
for det første forholdet mellem typologi og pragmatisme i (beskrivelsen af) konkrete 
genrerelaterede praksis; for det andet sammenhængen mellem sådanne praksis fokuseret 
i begreberne genrekultur og genrediskurs; og for det tredje de processer, som tegner 
populærmusikalske genrebegrebers konstituering over tid.  

Ikke mindst sidstnævnte fokuseres i afhandlingens analyse, som afdækker, hvordan po-
pulærmusikkritikkens konstituering af begrebet hiphop karakteriseres ved en løbende 
introduktion, forhandling og naturalisering af en diskurs om genren, over de godt tyve 
år hiphop har været omtalt i dansk musikpresse (fra 1983 til i dag). De tre processer 
artikuleres som integrerede sider af samme praksis men analyseres separat, og den ana-
lytiske redegørelse danner baggrund for en genreteoretisk tilbagekobling til de anførte 
problematikker. 
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Afhandlingens case er valgt, fordi såvel hiphop som dansk populærmusikkritik er rela-
tivt underbelyste områder af populærmusikkulturen. Vigtigere endnu reflekteres imid-
lertid den antagelse, at genrer ultimativt må beskrives som begreber, som indgår i ikke-
sproglige sociale og kulturelle praksissammenhænge, men hvis betydning ikke desto 
mindre for en stor dels vedkommende ligger i en begrebsliggørelse af disse sammen-
hænge i musikkulturen. Det er med andre ord i brugen af bestemte begreber – givne 
genreprædikater og forskellige ord og vendinger i relation til disse – at genrer konstitue-
rer og konstitueres som socialt og musikkulturelt fænomen. Derfor valget af en case, 
hvor den sproglige formidling af musik er ganske åbenbar, samtidig med at kritikkens 
ikke-sproglige kvaliteter inddrages.  

 

Afhandlingen falder i tre dele: En teoretisk og metodisk afklaring; en analyse af dansk 
hiphopkritik samt en diskuterende tilbagekobling til afhandlingens teori på baggrund af 
den foretagne analyse.  

I afhandlingens teoretiske ansats følges to indgange. For det første introduceres og dis-
kuteres (i kapitel 2) forskellige musikvidenskabelige teorier om genrer som socialt og 
kulturelt konstituerede, hvorved etableres et vokabular for dette forhold. Samtidig påpe-
ges som nævnt en række problematikker i den pragmatisk orienterede tradition, som 
afhandlingen skriver sig ind i og i en vis forstand op imod. 

For det andet introduceres (i kapitel 3) en sammenhæng af kultursociologi og diskurs-
analyse som indgang til afhandlingens analytiske redegørelse for de sociale og kulturel-
le praksissammenhænge som tegner genrers konstituering. Her er tale om den franske 
kultursociolog Pierre Bourdieus feltanalyse i kombination med den engelske lingvist 
Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse samt de franske politiske teoretikere Er-
nesto Laclau og Chantal Mouffes diskursteori – idet feltanalysen godtgør afhandlingens 
forståelse af kultur og det sociale, mens diskursanalysen forklarer begrebet praksissam-
menhænge i en differentiering af forskellige praksisformer, herunder diskursiv praksis.  

Fokus er i introduktionen af Bourdieus teori på de processer, som karakteriserer kultu-
relle felter. Imidlertid er Bourdieus beskrivelse af populærkulturelle sammenhænge util-
strækkelig, og afhandlingen diskuterer i den forbindelse forskellige applikationer af 
Bourdieus teori. Herunder den engelske kulturforsker Sarah Thorntons begreber om 
subkulturel kapital og de såkaldte insidere og outsidere, som bud på en teoretisering af 
den autoritet og status, som kan knyttes til viden om nye musikalske genrer (og genre-
kulturer) i en sammenhæng som kritikkens. 

Bourdieus teori (med bl.a. Thorntons tilføjelser) godtgør den sociale og kulturelle kon-
tekst omkring diskursanalysen af de tekster, hvor begrebet hiphop artikuleres i kritik-
ken, og hvor afhandlingen søger at afdække dets konstituering. Af særlig interesse er i 
forlængelse heraf den diskursanalytiske afklaring af muligheden for en interdiskursiv 



 245 

konstituering af forskellige diskurser i relation til Bourdieus begreb om kulturelle felter 
såvel som forskellige diskursive processer i den sammenhæng. Her formuleres den teo-
retiske baggrund for den tese, at udviklingen af en diskurs om hiphop i dansk populær-
musikkritik er karakteriseret ved:  

1. En kontinuerlig, intertekstuel introduktion af ord og vendinger til beskrivelse af ny 
musik og musikkultur – fra en basal introduktion af prædikatet hiphop samt relate-
rede begreber som rap, scratch og breakdance i den etablerede jazz- og rockkritik til 
en gradvis udvidelse af en mere og mere specifik og etableret diskurs om hiphop. 

2. En stadig forhandling af værdien og i videre forstand forståelsen af begrebet hiphop 
samt relaterede begreber i den gradvist etablerede diskurs om hiphop i kritikken. 
Kritikkens forhandling finder i hovedsagen sted ved forskellige kritikeres specifika-
tion og afgrænsning af den gode, dårlige, rigtige eller forkerte hiphop i relation til 
forskellige tematikker.  

3. En naturalisering af begrebet hiphop – dvs. en bevægelse i kritikkens diskurs fra en 
forståelse af genren som en ny og eksotisk modedille og et virkemiddel i fx rock og 
jazz; til en forståelse af hiphop som en selvfølgelig side af populærmusikkulturen og 
af begrebet som samlebetegnelse for et stigende antal ’undergenrer’. 

Disse processer afdækkes gennem afhandlingens analysedel, hvor en indledende mate-
rialeafklaring og en bemærkning om hiphopkritikkens baggrund i dansk rockkritik (ka-
pitel 4), efterfølges af først et historisk og feltanalytisk rids af hiphopkritikkens udvik-
ling (kapitel 5), dernæst (i kapitel 6-8) tre læsninger med fokus på hver af de tre proces-
ser, efterfulgt (i kapitel 9) af en fælles opsamling.  

Det historiske og feltanalytiske rids skitserer – med afsæt i ’tre bølger’ i hiphoppens 
udbredelse kommercielt og mediemæssigt – etableringen af et felt for hiphopkritik. Så-
ledes karakteriseres ’første bølge’ (perioden 1983-84) ved en inklusion af hiphop i den 
på det tidspunkt etablerede rock og jazzkritik; mens ’anden bølge’ (perioden 1987-94) 
ser ansættelsen af de første kritikere med et personligt forhold til og en specialviden om 
hiphopkulturen i kritikken (insidere) – i modsætning til en gruppe af kritikere, som på 
det tidspunkt viderefører rockkritikkens normer i deres dækning af den ’nye’ genre (de 
såkaldte outsidere). Herved konstitueres et hiphopkritisk felt, og dette konsolideres i og 
med ’tredje bølge’ (perioden fra 1995 til i dag) med et stigende antal af såvel insidere 
som outsidere i kritikken. Hiphopkritikkens felt knyttes sammen af en fælles interesse i 
hiphop og -kritik, og feltet ’arver’ den etablerede rockkritiks polarisering af såkaldt se-
riøs versus populær kritik, dog med den væsentlige tilføjelse, at kritikkens insidere på 
den ene side hævder kvaliteter, som traditionelt har været ringeagtet som populære (fx 
kommerciel involvering og fantilgang); på den anden side legitimerer deres skriverier 
med reference til journalistiske idealer i den seriøse kritik (fx førstehåndskendskab til 
miljøet). Herved genereres med afsæt i det populære en udfordring af de etablerede kri-
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tiske normer, og det bliver i høj grad modsætningen mellem (mere eller mindre seriøse) 
insidere og outsidere, som tegner feltets udvikling. 

I læsningen af kritikkens introduktionsproces diskuteres, hvorledes introduktionen af 
’nye’ begreber er forbundet med forskellig status i kritikkens felt, idet forskellige kriti-
kere positionerer sig som mere eller mindre vidende i og med mere eller mindre elabo-
rerede og/eller indforståede beskrivelser af den ’nye’ musik. Ved nærmere eftersyn kan 
både introduktion og positionering imidlertid forbindes med forskellige former for inter-
tekstualitet, idet såkaldt vidende kritikere ofte er i helt bogstavelig forstand informerede. 
Kapitlet diskuterer i forlængelse heraf forskellige former for intertekstualitet, hvor i 
særdeleshed ’lokalitetsbestemt’ og såkaldt institutionaliseret intertekstualitet spiller en 
betydelig rolle som begrundelse for insidernes status i hiphopkritikkens felt. 

I læsningen af kritikkens forhandling fokuseres på fire overordnede tematikker, nemlig 
hiphoppens æstetiske virkemidler, historie, lokaliteter samt værdier, idet kapitlet under 
hver af disse gennemgår en række tematiseringer – fra hiphoppens ’fire elementer’ (rap, 
breakdance, graffiti og dj’ing) over genrens storbymetaforer og karakter af ’døgnflue’ 
eller levedygtigt fænomen til det mere eller mindre eksotiske, socialrealistiske, radikale, 
originale osv. ved forskellige artisters udtryk. Forhandlingens primære modsætning står 
mellem kritikkens insidere og outsidere, og redegørelsen illustrerer, hvordan hiphop 
specificeres på forskellige abstraktionsniveauer perioden igennem disse parter imellem 
– i forskellige kritikeres forsøg på at ’lukke’ diskursen i forhold til en principielt uende-
lig række af begrebslige referencer. Samtidig peges imidlertid på en kontinuerlig ’åb-
ning’ som følge af de artikulerede modsætninger i kritikkens felt. Dette tilsyneladende 
paradoks spiller en hovedrolle i analysens sidste læsning – af kritikkens naturalisering. 

Ved naturalisering forstår afhandlingen en gradvis selvfølgeliggørelse af et begreb, og 
jeg argumenterer for, at denne proces udspiller sig i hiphopkritikken på et relativt ab-
strakt niveau. Samtidig er forskellige kritikeres detaljerede specifikation af genren mod-
sætningsfyldt, ligesom nye forståelser af æstetiske virkemidler, lokaliteter osv. til sta-
dighed introduceres i modstrid med den hidtil naturaliserede. Læsningen fokuserer på 
periodens sidste år og er således tentativ. Det samme gælder den redegørelse for hip-
hopkritikkens interdiskursive konstituering, som konkluderer kapitlet, idet jeg diskute-
rer, hvordan modsætningen mellem insidere og outsidere medieres i og med naturalise-
ringsprocessen for så vidt begge parter bidrager til den diskurs, som naturaliseres. 

Sigtet med afhandlingens tredje del (kapitel 10) er at samle op på den genreteoretiske 
diskussion i lyset af det foretagne casestudie. Således diskuteres først forholdet mellem 
typologi og pragmatisme i hiphopkritikkens diskursive praksis og i afhandlingens un-
dersøgelse af denne. Og det pointeres, hvordan førstnævnte kan ses i lyset af den prag-
matiske opfattelse af, hvordan genrer konstitueres, som et strukturelt niveau i beskrivel-
sen af de processer, tematikker osv., som indgår i denne konstituering.  
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En videre diskussion af den pragmatisk orienterede forståelse af genrers konstituering 
implicerer begrebet genrekultur, som kapitlet sammenligner med det begreb om hip-
hopkultur, som afdækkes i analysen. Kapitlet påpeger en differentiering af det begreb 
om praksis, som i en antropologisk kulturforståelse karakteriserer forestillingen om gen-
rekulturer, og det pointeres, hvordan diskursiv praksis kan betragtes som et særlig frem-
trædende moment i genrekulturers konstituering. Endvidere illustreres, hvordan forestil-
linger om insidere og outsidere i konstitueringen af en kultur, må forstås som netop fo-
restillinger i et spil, som inkluderer begge disse positioner. Og jeg relaterer i den forbin-
delse genrekulturbegrebet til en forestilling om ’genrefelter’. I forlængelse heraf disku-
teres endvidere begrebet genrediskurs som ét moment i genrekulturers artikulation. 

Sidst men ikke mindst sammenlignes analysens tre processer med en tidligere gennem-
gået teori om genreformationer og forskellige processer i relation til disse. Jeg diskute-
rer her forskellige forestillinger om genrers ’grundlæggelse’ versus introduktion, for-
handling i forskellige institutionelle sammenhænge og, som afhandlingens særlige bi-
drag ideen om naturalisering. Forcen ved afhandlingens teori er et opgør med essentia-
listiske beskrivelser af nye genrer – som grundlagt ved sociale og begrebslige ’jomfru-
fødsler’ – samt en rigere teoretisk og empirisk redegørelse for forhandlingsbegrebet, 
end tilfældet var i den gennemgåede teori, foruden beskrivelsen af naturaliseringspro-
cessen, som betegner en ny vinkel på genrers konstituering. 

Afhandlingen konkluderes med en opsamling og afrunding med indikation af perspekti-
ver for videre arbejde – i forhold til fx en dybere forståelse af journalistisk populærmu-
sikkritik generelt eller af genrers konstituering i andre institutionelle sammenhænge. 
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SummarySummarySummarySummary:  

“Fair enough. Let’s call it hip hop and “Fair enough. Let’s call it hip hop and “Fair enough. Let’s call it hip hop and “Fair enough. Let’s call it hip hop and 

justify it with a rjustify it with a rjustify it with a rjustify it with a reeeeview.”view.”view.”view.”    

The dThe dThe dThe discursive constitution of iscursive constitution of iscursive constitution of iscursive constitution of hip hophip hophip hophip hop as a  as a  as a  as a generic termgeneric termgeneric termgeneric term in  in  in  in 

Danish popular music criticismDanish popular music criticismDanish popular music criticismDanish popular music criticism    

 

Hip hop is what you make it – or is it? At the least, it is rare that any one agreement 
over the term’s meaning predominates, which is remarkable considering how genre ef-
fects a broad range of relations within popular music culture: from labelling the shelves 
in record stores to the ways in which we discuss, describe and evaluate such events as 
new releases. 

This dissertation is concerned with the genre predicates of popular music and with how 
they are constituted in popular music criticism. Given the fundamental assumption of 
this dissertation – that genre is constituted pragmatically; in other words, in a particular 
set of social and cultural practices – a specific case study is investigated, which is the 
constitution of the generic term hip hop in journalistic popular music criticism, in writ-
ten media in Denmark. 

The dissertation thereby contributes to a development of genre studies in musicology, 
whereby previously dominant typological descriptions of what a particular genre might 
be (i.e. of the parameters by which various genre can be characterised) have been re-
placed over recent years with a pragmatic orientation towards genre as both the product 
of and an intervention in the context in which it is applied. The dissertation provides a 
continuation of this development and it seeks to contribute empirically and theoretically 
to an increased understanding of the range of problems facing the existing field of re-
search that comprises genre theory. Its concerns are, firstly, relations between typology 
and pragmatism in (the description of) concrete genre-related practices; secondly, the 
internal relations between those practices, focused on the idea of genre cultures and of 
genre discourse; and thirdly the processes that delineate the constitution of generic 
terms for popular music over time. 

The third concern is brought within a special focus in the dissertation’s analysis, which 
demonstrates how the constitution of the term hip hop by popular music criticism can be 
characterised by referring to a continual process – the introduction, negotiation and 
naturalisation – of a discourse about the genre during the twenty and more years that hip 
hop has been discussed in Danish music press (from 1983 until today). Although the 
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three processes are articulated as integrated aspects of one practice, they are analysed 
separately; and together the analytical exposition sets up a background for the re-
application of genre theory to the problems initially outlined. 

The dissertation’s particular case study has been selected because both hip hop and 
Danish popular music criticism are relatively unexplored areas of popular music culture. 
More importantly, it provides an opportunity to reflect on the supposition that genres 
must ultimately be described as terms that participate in non-lingual social and cultural 
relations in practice, notwithstanding that, for many, their importance lies in their termi-
nological conception of these relations in music culture. In other words, it is the use of 
specific terms that both constitute genre and by which genre is able to constitute, as a 
social and music cultural phenomena. That is why a case study has been selected in 
which the mediation of the music via language is quite apparent, although, at the same 
time, non-lingual qualities of popular music criticism are taken into consideration. 

 

The dissertation is divided into three parts: a theoretical and methodological exposition; 
an analysis of Danish hip hop criticism; and a reflexive discussion of the dissertation’s 
theory in light of the analysis undertaken. 

In the section of the dissertation dealing with theory, two avenues of approach have 
been followed. Initially, an introduction and discussion is carried out (in chapter 2) per-
taining to various musicological theories of genre as socially and culturally constituted, 
in which a vocabulary for this understanding is established. At the same time, the previ-
ously noted range of problems within the pragmatic-oriented tradition are indicated – 
the tradition being one that the dissertation writes both in continuation of but to a certain 
extent also counter to. 

Secondly (in chapter 3), the cultural sociology of French sociologist Pierre Bourdieu is 
combined with the critical discourse analysis of the English linguist Norman Fair-
clough, together with the discourse theory of French political theorists Ernst Laclau and 
Chantal Mouffes as the starting point for the dissertation’s analytical exposition of the 
relations of social and cultural practices that account for the constitution of genres. In 
doing so, the dissertation draws on the field analysis of Pierre Bourdieu, in support of 
the dissertation’s understanding of what is meant by ‘culture’ and ‘social’, while the 
theories of discourse analysis explains the idea of inter-relations within a wider praxis 
and thereby in differentiations between various practices, including discursive practice. 

In introducing Bourdieu’s field analysis a focus is placed on the processes that charac-
terise the so-called fields of cultural production. However, Bourdieu’s description of 
popular cultural relations is inadequate, and therefore the dissertation discusses various 
applications of Bourdieu’s theory in that regard. Among these is the theory of subcul-
tural capital suggested by the English sociologist of culture Sarah Thornton, in which 
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the concepts of insiders and outsiders are launched, as a proposed theorisation of the 
authority and status that may be attached to knowledge of new musical genres (as well 
as genre cultures), as found for example in the context of popular music criticism. 

Bourdieu’s theory (together with supplements such as Thornton’s) endorse the social 
and cultural context around the discourse analysis of those texts wherein the generic 
term hip hop is articulated in criticism, and whereby the dissertation seeks to demon-
strate the constitution of that term. In this respect, a particular interest is shown in the 
discourse-analytical explanation of opportunities to inter-discursively constitute various 
discourses, in relation to Bourdieu’s concept of fields, as well as an interest in the vari-
ous discursive processes relevant to the constitution. The discussions of these matters 
form the theoretical background for submitting the thesis that the development of a dis-
course about hip hop in Danish popular music criticism can be characterised by the fol-
lowing features:  

A continuous, inter-textual introduction of words and idiom to describe new music and 
music culture – from a basic introduction of the predicate hip hop, along with related 
terms such as rap, scratch and break dance, into the established tradition of Danish jazz 
and rock criticism, to the gradual expansion of an increasingly specific, established dis-
course of hip hop. 

A stable negotiation of the value and, in a broad sense, the understanding of the generic 
term hip hop, together with related terms, in the incrementally established discourse of 
hip hop found in criticism. The negotiations of criticism chiefly take place via the speci-
fications by differing critics, and their delineations of good, bad, correct or incorrect hip 
hop according to various thematics. 

A naturalisation of the generic term hip hop – i.e. a movement within the discourse of 
criticism from conceiving the genre as a new, exotic fashion and as merely a component 
means within, for example, rock and jazz, to understanding hip hop both as an obvious 
feature of popular music culture as well as a collective designation for an increasing 
number of ‘sub-genres’. 

These processes are disclosed during the dissertation’s section of analysis. This com-
prises a material clarification and comment on the roots of Danish hip hop criticism in 
Danish rock criticism (chapter 4), followed initially by a historical and field-analytical 
summary of the development of hip hop criticism in Denmark (chapter 5), secondly (in 
chapters 6 to 8) by three readings of the three processes respectively, and lastly (in 
chapter 9) by a combined recapping and re-examination. 

Proceeding from three ’waves’ in the spread of hip hop, both commercially and in terms 
of the media, the historical and field-analytical summary sketches the establishment of a 
field of hip hop criticism. The ‘first wave’ (a period between 1983 and 1984) is charac-
terised by the inclusion of hip hop into an established tradition of Danish rock and jazz 
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criticism; the second wave (the period between 1987 and 1994) witnesses appointments 
to the realm of criticism of the first critics with a personal relationship to and a special 
knowledge of hip hop culture (insiders), in contrast to a group of critics who, at the 
time, perpetuate the norms of rock criticism in their coverage of the ‘new’ genre (so-
called outsiders). Thereby, a field of hip hop criticism is constituted, and this is consoli-
dated in the ‘third wave’ (the period from 1995 to today) with an increasing number of 
both insiders and outsiders involved in criticism. The field of hip hop criticism is held 
together by a common interest in hip hop and hip hop criticism. The field ‘inherits’ a 
polarisation of so-called serious verses popular criticism from the established rock mu-
sic criticism, however with the important amendment that the insiders of criticism, on 
the one hand, assert qualities that traditionally have been spurned as popular (for exam-
ple commercial involvement, or a fan-approach to doing music criticism) but, on the 
other hand, legitimise their writings through references to journalistic ideals from seri-
ous criticism (for example, first-hand knowledge of the milieu). Accordingly, a chal-
lenge to established critical norms is generated. It springs from the realm of ‘the popu-
lar’ and is contested to a prominent degree in the contrast between (more or less serious) 
insiders and outsiders who shape the development of the field. 

In reading the introduction of hip hop in Danish popular music criticism, a discussion is 
given of how the introduction of ‘new’ terms is linked to an idea of status in the field of 
criticism, in which various critics position themselves as being to a greater or lesser 
extent knowledgeable, via their more, or less elaborated descriptions in an exclusive 
language of internal references. On closer inspection, however, both the introduction 
and the positioning can be linked to various forms of intertextuality, in so far as the 
supposedly knowledgeable critic is very often, quite literally, ‘in-formed’. In elabora-
tion of this point, the chapter then discusses a number of forms of intertextuality, in par-
ticular forms that might be called ‘site-inflected’ and institutionalised intertextuality, 
that play an important role as justifying grounds for the insider’s status in the field of 
hip hop criticism. 

In reading the negotiations of hip hop criticism, four main themes are focused on, which 
are the aesthetic means of hip hop, its history, its localities and its values. In relation to 
these, a further range of thematisations is discussed, which includes hip hop’s ‘four 
elements’ (rap, break dance, graffiti and DJing), the use of city metaphors, whether it is 
distinguished as a one-day or an enduring phenomena, and the degree of exoticism, so-
cial-realism, radicalism or originality associated with the expression of particular artists. 
The primary contrast, throughout the period of negotiation, is between insiders and out-
siders within criticism, and the dissertation’s account illustrates how hip hop is specified 
between these parties via numerous levels of abstraction. On one side, there is an at-
tempt by various critics to ‘close’ the discourse in relation to what in principle is an 
endless series of conceptual references. At the same time, a continual ‘opening’ can be 
pointed out that is a consequence of the articulated contrast taking place in the field of 
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criticism. This apparent paradox plays a central role in the third reading in the disserta-
tion’s analysis section that addresses the naturalisation of criticism. 

In the idea of naturalisation, the dissertation intends the incremental acceptance of a 
conceived term, and I argue that in hip hop criticism this process is played out at a rela-
tively high level of abstraction. At the same time, the detailed specifications of the 
genre by various critics are contradictory, in so far as new understandings of aesthetic 
means, localities, etc., are steadily introduced and which countermine what has already 
been naturalised. The reading focuses on the most recent years from the period and is 
therefore tentative. The same tentativeness applies to the account that ends the chapter 
on how hip hop criticism is interdiscursively constituted, in so far as I discuss how the 
contrasts between insiders and outsiders mediates and is mediated by the process of 
naturalisation, since both partners contribute to the discourse that is naturalised.  

The aim of the third part of the dissertation (chapter 10) is to recount and re-examine 
the discussion on genre theory in the light of findings from the undertaken case study. 
Involved is a discussion of relations between typology and pragmatism in the discursive 
practice of hip hop criticism and in the dissertation’s treatment of it. Furthermore, it is 
emphasised how the aforementioned typology – when regarded from pragmatism’s 
view point of how genre is constituted – can be seen as a structural level in the descrip-
tion of processes, thematics, etc., that comprise this constitution. 

A further discussion of the pragmatic-oriented understanding of how genre is consti-
tuted is implied in the conception of ‘genre culture’, which the chapter compares to the 
conception of hip hop culture that has been examined in the analysis. A differentiation 
within the conception of practice is pointed out that characterises, in an anthropological 
understanding of culture, the proposed conception of genre culture; whilst also pointing 
out how discursive practice can be seen as one particularly significant moment in the 
constitution of a genre culture. In addition, it is shown how the conception of insiders 
and outsiders in the constitution of a culture should be understood precisely as declared 
conceptions in a ‘game’ that includes both these positions. In this regard, I bring the 
idea of genre culture into relation with the conception ‘fields of genre’. Extrapolating, 
the discussion enters on the question of whether genre discourse is one moment in the 
articulation of a genre culture. 

Last, but not least, the three processes from the analysis are compared to a previously 
examined theory of genre formations and to the various processes presented in this the-
ory. I discuss differing conceptions of the ‘foundation’ of genre compared to its intro-
duction, to its negotiation in a variety of institutional contexts, and as the particular con-
tribution of this dissertation, to the idea of its naturalisation. The main advantages de-
rived from the dissertation’s application of theory lies in its refutation of essentialist 
descriptions of new genre – as established via conceptual and social ‘virgin births’; its 
fuller theoretical and empirical account of the concept of negotiation than has been the 
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case with the examined theory of genre formations; and the description of the naturali-
sation process that is considered to provide a new aspect to the constitution of genre. 

The dissertation closes with a résumé and concluding remarks, together with an indica-
tion of perspectives for future work, such as achieving a deeper understanding of jour-
nalistic popular music criticism generally or of the constitution of genre in other institu-
tional contexts. 


