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Ágrip 

Hér er fjallað ítarlega um kvikmyndina Easy Rider frá árinu 1969, og hefst ritgerðin á 

stuttu forspjalli um myndina þar sem hún er sett í samhengi við hina svokölluðu nýju 

Hollywood. Í fyrsta kaflan er fjallað um þá erfiðu tíma sem bandaríkst samfélag var 

að ganga í gegnum þegar myndin kom út. Ásamt því að fjalla um hvað átti sér á bak 

við tjöldin, þ.e. hvers vegna myndinni gekk eins vel og raun bar vitni. Í öðrum kafla 

eru aðalpersónur myndarinnar, mótorhjólakapparnir Wyatt og Billy, í brennidepli.

Næst er fjallað ég um jaðarhóp samfélagsins sem Wyatt og Billy tilheyra og þá 

samfélagsmynd sem birtist í Easy Rider. Í fjórða og síðasta kafla er tæknileg hlið 

myndarinnar tekin fyrir, einkum klipping og myndataka. Loks er í niðurlaginu sjónum 

beint að orðspori myndarinnar í gegnum tíðina.     
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Forspjall

Kvikmyndaframleiðandinn Ned Tanen hjá Paramount Pictures lét hafa eftir sér í 

viðtali á níunda áratugnum að tvær tekjuhæstu myndir sjöunda áratugsins hafi nærri 

því orðið Hollywood að falli. Önnur myndin tilheyrði gömlu Hollywood, myndin

Sound Of Music, sem var gerð árið 1965. Reynt var að afrita formúlu þeirrar myndar í

mörgum söngvamyndum sem misheppnuðust allar. Hin myndin, Easy Rider, sem var 

gerð árið 1969 tilheyrði nýju Hollywood. Í inngangi bókarinnar The Sixties: 1960-

1969 er talað um að Easy Rider hafi komið af stað bylgju unglingamynda sem sumar 

hverjar voru svo lélegar að þær voru aldrei sýndar í kvikmyndahúsum.1

Slæmt gengi Hollywood á þessum tíma er fyrst og fremst hægt að rekja til 

mikilla breytinga á lífsstíl Bandaríkjamanna á þessum tíma. Enginn áratugur 20. 

aldarinnar er tengdur eins mikið breytingum á bandarísku samfélagi og einmitt var 

raunin á þessum tíma. Hægt er að líta nýju Hollywood þeim augum að hún hafi aðeins 

verið skuggi af þeirri ímynd sem gamla Hollywood stóð fyrir. Í ljósi þess að nú var 

litið á kvikmyndina sem nýja munaðarvöru, nokkurs konar tómstundargaman. 

Táningar voru núna efst í huga framleiðandanna, vaxandi kynslóð hins iðnvædda 

samfélags sem sótti kvikmyndahúsin stíft.2

Árið 1963 þegar stórmyndin Cleopatra stóð engan veginn undir væntingum 

sem gerðar voru til tekna hennar þá verður í framhaldi mesta lægð í sögu Hollywood, 

aðeins 143 myndir framleiddar. Í framhaldi fór Hollywood að hugsa til Evrópu, hvort 

nýta mæti  sér áherslur þeirrar heimsálfu í kvikmyndagerð. Í Evrópu voru m.a. 

framleiddar listrænar myndir sem pössuðu ekki inn í þema kvikmyndanna sem voru 

framleiddar í Hollywood.3

                                               
1 Paul Monaco, bls. 4.
2 Sama heimild, bls. 1.
3 Sama heimild, bls. 3.
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1. Bandaríkin á erfiðum tímum, gott gengi Easy Rider

Kalda stríðið gerði það að verkum að ríkisstjórn Bandaríkjanna lagði aukna áherslu á 

samstöðu landsmanna og á mikilvægi lýðræðis. Hræðslan við kommúnismann var 

mjög mikil, og varði þetta ástand allan sjöunda áratuginn.

Eins og fram kemur í bók Paul Monaco The Sixties: 1960-1969 þá voru 

margir menn sem höfðu látið mikið af sér leiða í pólitískri umræðu í Bandaríkjunum 

myrtir á sjöunda áratugnum. Þessir mennir voru Martin Luther King, Malcolm X, 

John F. Kennedy og bróðir hans Robert Kenndy.4 Morð þessara frægu einstaklinga 

gerði það að verkum að að mikil ólga myndaðist í samfélaginu, enn meiri heldur en þá 

sem var að finna þar áður vegna kalda stíðsins. Einnig voru mótmæli gegn Víetnam 

stríðinu mjög áberandi sem og miklar óeirðir, t.a.m. slagsmál sem blossuðu upp vegna 

kynþáttahaturs. Einhverja jákvæða hluti má þó finna á þessu árabili, efnahagsleg 

velmegun var mikil í Bandaríkjunum á þessum tíma. 

Allan sjöunda áratuginn óttaðist bandaríska ríkisstjórnin mjög áhrif 

kommúnismans á bandarískt samfélag, að hann myndi smám saman stækka og taka 

yfir að lokum. Eins og kemur fram í greininni „The Road To Dystopia“ eftir Barbara 

Klinger þá var mikið lagt í auglýsingar þar sem sýnt var fram á fegurð bandarískrar 

náttúru, stórbrotna sögu landsins og einnig var lögð áhersla á hugmyndafræði 

Bandaríkjamanna sem væri einstök.5 Einnig bendir hún á að jafnvel þótt Easy Rider sé 

gagnrýnin á  Bandaríkin þá er sýnt fram á fallega náttúru landsins í myndinni. Bestu 

myndskotin af náttúrunni er að mínu mati í senum þar sem Peter Fonda og Dennis 

Hopper, sem persónurnar Wyatt og Billy, keyra um á móturhjólum sínum. 

Myndavélin er notuð á þann hátt að áhorfandinn er settur í spor aðalpersónanna sem 

upplifa náttúruna á einstakan hátt á ferðalagi á mótorhjólum sínum (sjá myndir 1, 2 og 

3).6 Í gegnum þessa sérstöku notkun myndavélarinnar, sem og með tónlistinni sem 

tekur yfir hljóðrásina þá upplifir áhorfandinn þetta útsýni á magnaðan hátt. 

                                               
4 Paul Monaco, bls. 5.
5 Barbara Klinger, bls. 185.
6 Sama heimild, bls. 188.
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Mynd 1                                                      Mynd 2                                                      Mynd 3

Sé fjallað um þá hluti sem helst stóðu upp úr þegar litið er til baka á sjöunda 

áratuginn þá var getnaðarvarnarpillan tekin til notkunar árið 1960. Monaco bendir á 

að tilkoma hennar gerir það að verkum að áratugnum hefur verið lýst sem 

„kynlífsbyltingu“ (e. Sexual revolution).7 Atburður sem oft hefur verið tengdur við 

kynlífsbyltinguna eru hinir víðfægu Woodstock tónleikar sem voru haldnir 1969, frá 

15. ágúst til 18. ágúst. Einum mánuði áður en tónleikarnir áttu sér stað var Easy Rider

frumsýnd í kvikmyndahúsum í Bandaríkjunum. 

Á meðan á framleiðslu myndarinnar stóð yfir þá áttu þeir sorglegu atburðir 

sér stað að bæði Robert Kennedy og Martin Luther King voru myrtir. Myndin fjallaði 

beint sem og óbeint um hluti sem voru í deiglunni á þeim tíma þegar hún var gerð, 

þ.e. óvissuna sem ríkti í samfélaginu, hippamenninguna og dópneyslu unga fólksins. Í 

stað þess að hverfa inn í hafsjó mynda sem komu út á þessum tíma þá tók unga 

kynslóðin vel í myndina og flykktist á hana. Monaco segir að auk góðrar viðtöku 

almennings hafi myndin einnig fengið mjög góða dóma hjá gagnrýnendum og þénaði 

meira heldur en nokkrum hefði órað fyrir. Sérstaklega þegar hugsað er til þeirrar 

staðreyndar að myndin kostaði aðeins 300.000 dollara.8

Barbara Klinger fjallar um það í greininni „The Road To Dystopia“ að 

gagnrýnendur sem sáu myndina Easy Rider voru fljótir að átta sig á hve mikilvæg 

myndin var, þ.e. gagnrýni myndarinnar á ástandið í Bandaríkjunum á þeim tíma sem 

hún kemur út. Eitt af því sem hvað mest var lögð er áhersla á í myndinni var það 

missætti sem ríkti milli hinnar ríkjandi menningar annars vegar og jaðarmenningar-

innar hins vegar.9 Besta dæmið um það er hippamenningin sem kynnt er til sögunnar 

þegar aðalpersónur myndarinnar, Wyatt og Billy doka við í hippakommúnu. 

Kommúnan er ein helsta táknmyndum hippamenningarinnar í Bandaríkjunum á 

þessum tíma (sjá myndir 4, 5 og 6).

                                               
7 Paul Monaco, bls. 6.
8 Sama heimild, bls. 7. 
9 Barbara Klinger, bls. 179.
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Mynd 4                                                      Mynd 5                                                      Mynd 6

Monaco fjallar um í bók sinni The Sixties að það sem 

kvikmyndaframleiðendur lærðu fyrst og fremst af góðu gengi Easy Rider var 

uppbygging hennar, söguþráður myndarinnar, þ.e. að hann var samstíga því sem var 

að gerast í þjóðfélaginu þegar myndin var gerð. Unga kynslóðin tók vel í þessa 

uppsetningu og var hópurinn sem sótti kvikmyndahúsin hvað grimmast. 

Framleiðendurnir yrðu því að gera svo vel að gera myndir sem féllu vel í kramið hjá 

þeim, ef þeir hyggðust ætla að þéna vel á myndum sínum.10

Þegar rakin er ástæða þess hvers vegna myndinni Easy Rider gekk svo 

svakalega vel um heim allan þá er ein höfuð ástæða sem liggur að baki. Í bókinni The 

Sixties: 1960-1969 eftir Paul Monaco kemur fram að velgengninni myndarinnar sé 

ekki síst að þakka dreifingarfyrirtæki hennar. Peter Fonda var sonur hinnar víðfrægu 

Hollywood goðsögn, Henry Fonda. Vegna þess orðspors þá hafði Peter góð tengsl við 

mikilvægt fólk í kvikmyndabransanum. Góður félagi hans var Bert Schneider sem var 

sonur forseta kvikmyndarisans Columbia Pictures, Abe Schneider. Án þessara tengsla 

Fonda þá hefði myndin aldrei fengið eins sterkan dreifingaraðila líkt og var raunin.11

Það var nefnilega venjan að sjálfstæðar kvikmyndir höfðu lélega dreifingaraðila á 

sínum snærum. Í bókinni New Hollywood Cinema: An Introduction eftir Geoff King 

er bent á að Columbia dreifði myndinni og nýtt framleiðslufyrirtæki var sett á 

laggirnar út frá Colmbia sem fjármagnaði myndina. Fyrirtækið er nafngreint í 

myndinni sem Raybert (bert stendur fyrir Bert Schneider), en var seinna betur þekkt 

undir nafninu BBS. Sýn þeirra sem stóðu þar að baki var að búa til þægilegra 

vinnuumhverfi fyrir upprennandi leikstjóra, þ.e. þeir héldu því fram að 

kvikmyndabransinn þyrfti ekki betri leikstjóra, heldur betri framleiðendur sem gæfu 

leikstjórunum meira frelsi til að gera myndirnar sínar með eigin hætti. Eftir frábært 

gengi Easy Rider, tilraunaverkefni fyrirtækisins, þá gerði BBS samning við Columbia 

                                               
10 Paul Monaco, bls. 188.
11 Sama heimild, bls. 30.
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um að gera sex myndir til viðbótar á sama hátt, þ.e. að leyfa leikstjóranum að vinna 

frjálsum höndum. Skilyrðin væru að kostnaður við gerð myndarinnar mætti ekki fara 

yfir milljón dollara.12

  

                                               
12 Geoff King, bls. 98.
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2. Persónurnar Wyatt og Billy

Aðalpersónur kvikmyndarinnar Easy Rider eru mótorhjólagarparnir Wyatt sem er 

leikinn af Peter Fonda og Billy sem er leikinn af leiksjóra myndarinnar, Dennis 

Hopper. Á leið sini hitta félagarnir lögfræðinginn George Hanson sem ferðast með 

þeim hluta leiðarinnar. Söguþráðurinn lýsir sér þannig að Wyatt og Billy kaupa ódýrt 

heróín í Mexíkó á lítinn pening og selja með góðum hagnaði. Þeir kaupa tvö 

mótorhjól fyrir ágóðann og fela þýfið inn í bensíntanki hjólanna til að smygla því til 

Bandaríkjanna. Vincent Canby, kvikmyndagagnrýnandi hjá The New York Times hélt 

því fram að sala Wyatt og Billy á heróíninu í upphafi myndarinnar gerði þá að engu 

minni morðingjum en mennina sem drepa George Hanson og þá tvo félaga í lok 

myndarinnar.13 Aftur á móti er einnig hægt að horfa á þetta þeim augum að þrátt fyrir 

að Wyatt og Billy selji dóp í upphafi myndarinnar til að afla sér tekna þá séu þeir samt 

góðu persónur myndarinnar, þ.e. að eðlisfari eru þetta menn sem vilja búa í friðsælu 

umhverfi og vilja ekki angra aðra. Ólíkt þeim sem eru útmálaðir sem illmenni 

myndarinnar, ákveðnir einstaklingar samfélagsins sem taka sig til og drepa George, 

Wyatt og Billy.

Það er mikill munur á aðalpersónunum myndarinnar, Wyatt og Billy. Wyatt 

vill setjast að í hippakommúninni, meðan Billy á hvergi heima. Billy er mjög 

veiklulegur, á það til að vera mjög fjandsamlegur í garð annarra og er ómyndarlegur í 

þokkabót. Wyatt er aftur á móti myndarlegur, kurteis og er vel liðinn af flest öllum 

sem tilheyra jaðarhópnum. Wyatt vill setjast að í hippakommúnunni, en gerir það ekki 

vegna þess að hann og Billy eru félagar, hann skilur ekki félaga sinn eftir. Þetta 

minnir um margt á reglurnar í gamla vestrinu, þ.e. að skilja félagann aldrei eftir. Nöfn 

persóna Wyatt og Billy má rekja í gamla vestursins, til mjög frægra persóna. Nöfnin 

vísa til lögreglustjórans góðkunna Wyatt Earp og byssubófans knáa, stráksins Billy (e. 

Billy the Kid). Fleiri tengingar við gamla vestrið er að finna í myndinni. Í nokkrum 

atriðum myndarinnar eru þeir félagar Wyatt og Billy sýndir sitjandi fyrir framan 

varðeld og í framhaldi sofa þeir undir berum hinmni líkt og kúrekarnir gerðu einmitt í 

gamla vestrinu.14

                                               
13 Vincent Canby, bls. 184.
14 Barbara Klinger, bls. 190.
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Það eina sem skiptir máli fyrir Billy er að vera með Wyatt, þ.e. jafnvel þótt 

hann sé hólpinn með peningana sem þeir fengu úr dópviðskiptunum þá á hann sér 

enga drauma um hvernig hann ætlar að eyða þeim. Honum langar aðeins til að ferðast 

um þjóðveginn á mótorhjólinu sínu með besta vini sínum. Þannig að þegar þeir 

félagar heimsækja hippakommúnina og Wyatt sér fyrir sér að setjast þar að, þá hefði 

hann átt að slá til. Í stað þess yfirgefur hann staðinn vegna þess að Billy vill fara. Í 

raun hefði Wyatt átt að gefa Billy val, annars vegar að Billy myndi setjast að með 

honum í hippakommúninni eða að þeir færi hvorn sinn veg á þeirri stundu.

Þrátt fyrir að Wyatt og Billy séu svona ólíkir að eðlisfari eru þeir samt mjög 

nánir vinir. Þeir gera hvor öðrum greiða, koma til móts við hvorn annan. Þegar Billy 

vill fara úr hippakommúninni þar sem Wyatt líður vel þá yfirgefur hann staðinn vegna 

þess að þeir Billy eru félagar og það eru sterk bönd sem liggja þar að baki. 

Seinna í myndinni, í fangelsinu þegar lögfræðingurinn George vekur óvart Wyatt þá 

kallar Billy á George með vonskutón, illur yfir því að George hafi vakið upp félaga 

sinn af fastasvefni. Billy er þarna að sinna því hlutverki að vernda félaga sinn. Í lok 

myndarinnar þá sést hvað Wyatt tekur nærri sér að Billy hafi verið skotinn, líkt og 

elskugi hans liggi í sárum sínum. Það er aðeins tímaspursmál hvenær röðin komi að 

Wyatt. Þess vegna stýrir hann hjólinu rakleiðis að hlið trukksins sem mennirnir sem 

skutu Billy eru í. Wyatt er ekki alveg viss hvað gerðist þegar Billy var skotinn, þ.e. 

kannski ætluðu mennirnir í trukknum aðeins að egna Billy með rifflinum en skotinu 

kann að hafa óvart verið hleypt af. En sama hvað átti sér stað þá ætti það auðvitað að 

hvarfla að Wyatt að hann var eina vitnið að morði og að morðingjar Billy myndu 

hnýta alla lausa enda. 

Af virðingu við fallinn félaga þá klára Wyatt og Billy ferðina sem George 

hafði ætlað sér að fara. Helsti áfangastaður George á ferðalaginu var vændishús í New 

Orleans sem félagarnir heimsækja. Wyatt og Billy leita sér þar félagsskapar tveggja 

kvenna sem þeir taka með sér á Mardi Gras hátíðina. Eftir það fara þau öll í 

kirkjugarð í næsta nágreni þar sem þau neyta eiturlyfja. Svipað og Wyatt og Billy 

gerðu áður í myndinni með George. En þetta atriði er byggt upp á annan hátt en það 

fyrra, þar sem í þessu atriði er verið að sýna fram á sálrænt ástand þeirra Wyatt og 

Billy. Það myndast mjög súrealískt andrúmsloft. Wyatt og Billy eru báðir miður sín 

yfir dauða George. Vímuefnanotkunin í kikjugarðinum er því framkvæmd í 

virðingarvotti um fallinn félaga.. Í vændishúsinu les Wyatt upphátt það sem ritað er á 

plagg sem hangir þar á vegg. Þar stendur að ef Guð væri ekki til þá þá væri 



10

nauðsynlegt að búa hann til. Stuttu síðar sér hann annað plagg sem hann les í hljóði,

þar stendur að aðeins þegar maður sé dáinn komi fram hvort mannorð manns hafi 

verið gott eða slæmt. Eftir að hafa lesið þennan texta þá sér Wyatt í stutta stund 

mótorhjólið sitt, þar sem það liggur í ljósum logum (sjá mynd 7). Hann hefur séð fram 

í tímann atburð sem á eftir að eiga sér stað. Wyatt áttar sig á að hann hefur fengið 

vitrun, hann veit að hann á ekki langt eftir ólifað. Wyatt er mjög eftir sig og er þögull 

þegar vændiskonurnar tvær rölta inn í herbergið til hans og Billy. Það er ekki fyrr en 

þegar vændiskonan sem sest hjá Wyatt segist heita Marie að hann rífur sig upp úr 

lægðinni (sjá mynd 8). Hann tengir nafnið Marie við Maríu mey, annað tákn í augum 

Wyatt um að eitthvað yfirnáttúrlegt sé á seyði. Á því augnabliki ákveður Wyatt að 

hann vilji gera eitthvað skemmtilegt áður en hann yfirgefur þennan heim. Wyatt 

stingur upp á því að þau fari öll fjögur saman á Mardi Gras hátíðina (sjá mynd 9). Í 

lokaatriðinu þá hjólar Wyatt beint upp að hlið trukksins sem morðingjar Billy sitja 

inni í. Þetta er ígildi sjálfsmorðs, en Wyatt trúir því að örlög hans séu þessi dauðdagi. 

Spurningin er hvort Wyatt hafi í raun séð fram á örlög sín, eða hvort frekar mætti 

túlka þessa sýn hans sem viðvörun.

Mynd 7                                                      Mynd 8                                                     Mynd 9

George horfir á samfélagið svipuðum augum og Wyatt og Billy gera. Hann 

lætur eftir sér að það sé erfitt að vera frjáls þegar maður er keyptur og seldur á 

sölutorgi. Það sem George á við er það að vera partur af samfélaginu sé eins og að 

vera nautgripur, partur af hjörð sem er keypt eða seld hæstbjóðanda. Margt af fólki 

samfélagsins dreymir um að vera frjálst en tekur ekki til hendinni, aðeins um 

innantóm orð að ræða. Wyatt og Billy lifa aftur á móti þessu lífi, þ.e. eru frjálsir og 

George lítur upp til þeirra tveggja vegna þessa. Þeir hafa þor til að láta drauma sína 

rætast, að lifa frjálsir undan öllum skyldum. George gerir sér grein fyrir að fólk sem 

tilheyrir samfélaginu hræðist þá vegna þessarar ástæðu. 
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Á ferðalagi Wyatt og Billy er sá fyrrnefndi alltaf klæddur upp í bandaríska 

fánann, í stíl við mótorhjólið (sjá myndir 10, 11 og 12). Í lok myndarinnar er hann 

samt drepinn, óvopnaður í þokkabót. Wyatt stendur fyrir utangarðsmannin sem 

samfélagið samþykkir ekki. Jafnvel þótt hann sé umvafinn bandaríska fánanum er 

hann drepinn af afturhalssömum Suðurríkjamönnum. Beina tengingu er að finna milli 

þessa atburðs og slagorðs myndarinnar, sem m.a. má finna á plakati hennar, þ.e. 

maður fór að leita að Bandaríkjunum en fann þau hvergi.

Mynd 10                                                  Mynd 11                                                  Mynd 12

Í flestum myndum þar sem verið er að ræna peningum, eða þegar aflað er 

peninga með ólögmætum hætti, líkt og í Easy Rider, þá eru persónurnar oftast með 

þaulhugsað plan um í hvað skal eyða pengunum , t.a.m. ferðalög til framandi landa. 

Wyatt og Billy eiga sér engann sérstakan draum í þessum skilningi, stefnan er að 

setjast í helgan stein í Flórída. Kvöldið eftir að dópviðskiptin eiga sér stað, þegar þeir 

félagar sitja fyrir framan varðeldinn þá talar Billy um að eyða dágóðri peningaupphæð 

í verðuga kvöldmáltíð. Þetta er í eina skiptið þar sem annar hvor þeirra kemur fram 

með tillögu um hvað skuli eyða peningunum í. Wyatt og Billy enda með að borða 

þessa máltíð kvöldið eftir að George hefur verið myrtur. Félagarnir eru ekki eftirlýstir, 

og þurftu því ekki að hafa áhyggjur af því að vera með lögregluna á hælunum. Stefnan 

sem þeir taka til Flórída var því ekki nauðsynleg. Wyatt hugsar einmitt um þessa tvo 

hluti þegar hann segir fyrir framan varðeldinn í lok myndarinnar að þeir hafi klúðrað 

þessari för sinni. Það sem hann á við er að peningarnir hafi ekki verið þeim félögum 

lífsnauðsynlegir. Þeir Wyatt og Billy voru viðriðnir því að koma meira magni af 

eiturlyfjum í dreifingu og peningarnir sem þeir fengu fyrir vikið voru ekki 

lífsnauðsynlegir fyrir þá. Þeir hefðu vel getað komist af án þeirra. 
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3. Samfélagið og jaðarhópurinn

Umhverfið og aðstæður þeirra Wyatt og Billy skapa þau samfélagslegu viðhorf sem 

endurspeglast í myndinni. Aðalpersónu myndarinnar, Wyatt og Billy, hafa raunar ekki 

mikið að segja sjálfir. Þeir eru nokkurs konar kynningarfulltrúar áhorfandans á hinum 

og þessum stöðum. Ég tek undir það sem Diana Trilling leggur áherslu á í bók sinni 

We Must March My Darling að þeir félagar skapi raunar ekkert sjálfir, geri ekki 

miklar athugasemdir við neitt, þeir hafa raunar aðeins ánægju af því að vera í 

félagsskap hvors annars.15

Í bókinni The Road Story and the Rebel fjallar Katie Mills um uppbyggingu 

ferðamyndarinnar. Þær eru byggðar upp á þann hátt að í hverjum hluta takast 

aðalpersónurnar á við nýjar áskoranir. Þeim gengur misvel þegar kemur að þessum 

áskorunum, þegar illa gengur þá læra persónurnar af mistökum sínum.16 Easy Rider 

flokkast sem ferðamynd, verið er að ferðast á milli hinna og þessara staða, m.a. er 

sýnt fram á aðstæður í litlu fangelsi þar sem Wyatt og Billy hefur verið stungið inn, 

sýnt er frá Mardi Gras hátíðinni og þegar félagarnir heimsækja hippakommúnu. 

Í greininni „Western Meet Eastwood“ fjallar Shari Roberts um að á 

ferðalaginu séu Wyatt og Billy allan tímann að leita að stað sem myndi henta þeim að 

setjast að á. Stað þar sem þeim liði vel, þar sem hin nútíma bandaríska borg hentar

þeim alls ekki. Þeir ná engri tengingu við umhverfi sitt þar. Þeir eru að leita að stað 

þar sem jaðarhópur samfélagsins gæti komið saman og lifað í sátt og samlyndi.17

Wyatt og Billy eru frjálsir, keyrandi um á mótorhjólum sínum, þeir eru ekki 

skuldbundnir neinu eða neinum. Þetta fer í taugarnar á mörgum þegnum samfélagsins 

sem verða á vegi þeirra. Þetta tiltekna fólk lítur á þá félaga sem frávik, þ.e. þeir 

tilheyra ekki nútímasamfélaginu. Þetta er ástæða þess að þeir eru drepnir í lok 

myndarinnar, þeir eru krabbamein sem ber að fjarlægja að mati þeirra sem drepa þá í 

lokin. 

Á leið sinni til borgarinnar, daginn eftir að George hefur reykt sína fyrstu 

maríjúana sígarettu fyrir framan varðeldinn þá er rólegt lag spilað undir, en lagið 

hættir í miðju kafi þegar komið er til borgarinnar og skipt er yfir í rokklag. Verið er að 

sýna fram á með þessum hætti að borgin og þjóðvegurinn eru tveir gjörólíkir hlutir, 

                                               
15 Diana Trilling, bls. 181.
16 Katie Mills, bls. 78.
17 Shari Roberts, bls. 51.
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náttúran annars vegar og tæknivætt samfélagið hins vegar. George talar um hvernig 

Bandaríkin hafi þróast til hins verra, sérstaklega þegar horft er til Víetnam stríðsins. 

Þetta er eitt af fáum atriðum myndarinnar þar sem með beinum hætti er fjallað um þær 

breytingar sem eiga sér stað í Bandaríkjunum á þeim tíma þegar myndin á sér stað. 

Hægt er að líta myndina þeim augum að hún sé skýringarmynd, heimildarmynd fyrir 

Bandaríkjamenn um sitt eigið land. Um nýju Bandaríkin, það sem hefur breyst og það 

sem þarf á frekari breytingu að halda. Kvikmyndin fjallar um hluti sem bandaríska 

þjóðin er að ganga í gegnum á erfiðum tíma. Það er ein helsta ástæða þess að 

myndinni gekk svo vel, hún talaði beint til fólksins.

Hippakommúnan sem Wyatt og Billy heimsækja er gott dæmi um að 

myndin takist á við hluti sem eiga sér stað á þeim tíma sem hún er gerð. Wyatt og 

Billy heimsækja kommúnu í myndinni þar sem lítill hópur ungs fólks,hippa hafa 

komið saman til að búa í óbyggðum (sjá myndir 13 og 14). Þau eru mörg hver heldur 

ósjálfbjarga og vita ekki alveg á hverju þau eigi að lifa á, þar sem peningar eru af 

skornum skammti. Ég er sammála því sem Geoff King segir í bók sinni New 

Hollywood Cinema um persónu Wyatt, þ.e. að hægt sé að fullyrða að Wyatt líði vel á 

meðal íbúa hippakommúnunnar, að þar myndi hann vilja setjast að.18 Þegar félagarnir 

eru hólpnir með góssið segir Wyatt við Billy að peningar séu ekki allt, hann er 

væntanlega að hugsa til hippakommúnunnar, þar sem bláfátækt fólk býr í sátt og 

samlyndi. Fólkið sem þar býr tilheyrir jaðarhópi samfélagsins líkt og hann. Þau eru 

nýbyrjuð að rækta sér til matar (sjá mynd 15), þ.e. á byrjunarreit og Wyatt er 

reiðubúinn að vera partur af þessari uppbyggingu.

Mynd 13                                                     Mynd 14                                                   Mynd 15

Þegar Wyatt og Billy halda áfram leiðar sinnar eftir dópneysluna í 

kirkjugarðinum þá segir Billy að þeim hafi tekist ætlunarverk sitt, meðan Wyatt segir 

að þeir hafi klúðrað því. Ég túlka þessi orð Wyatt sem svo að hann sé farinn að sjá 

                                               
18 Geoff King, bls. 17.
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eftir dópviðskiptunum. Réttlætiskenndin hefur verið að éta Wyatt að innan allt frá því 

að viðskiptin áttu sér stað. Af þeim tveim félögum þá hefur Wyatt alltaf verið sá 

yfirvegaði, en raunin er sú að hann hefur verið efins um þetta athæfi alveg frá byrjun 

og með því að svara á þennan hátt þá er Wyatt loks að láta sína sönnu skoðanir í ljós. 

Strax eftir dauða George, þar sem þeir félagar liggja í sárum sínum þá er Wyatt 

hræddur um að þeir séu svo gott sem dauðir. Þeir eru partur að jaðarhópi sem á erfitt 

uppdráttar, auk þess sem að þeir hafa framið mikið ódæði með því að dreifa meira 

dópi um göturnar. Í augum Wyatt var George drepinn vegna þeirra, hann var alsaklaus 

og var drepinn vegna þess að hann umgekkst þá félaga. Wyatt tekur því dauða George 

mjög inn á sig. 

Mennirnir sem baktala þríeykið á veitingastaðnum eru þeir sömu og drepa 

George og særa Wyatt og Billy í leiðinni. Hins vegar eru þeir sem skjóta þá Wyatt og 

Billy til bana á þjóðveginum ekki partur af þessari klíku. Það eru engin tengsl milli 

morðingjanna,. sem sýnir að nokkurn veginn sama hvar þeir félagar eru staddir þá eru 

þeir litnir hornauga. Að baki liggur öfund þessara manna á frjálsum lífsstíl Wyatt og 

Billy. 

Mynd 16                                                         Mynd 17                                                         Mynd 18

Þegar horft er á morðin hvert fyrir sig þá er meira lagt í árásina á Wyatt og 

Billy. En samt áttar áhorfandinn sig ekki fullkomlega á hvort þeir sem drápu George 

hafi viljandi ætlað sér að drepa hann. Kannski var skoti hleypt af óvart. Sömu sögu er 

að segja um fyrri árásina. Kannski ætluðu þeir sem réðust á þríeykið aðeins að hræða 

þá, senda þeim skilaboð um að þeir væru óvelkomnir og einn þeirra verið drepinn 

óvart, eða að þeir ætluðu að drepa þá alla og mistekist. Sé litið á árásina á Billy sem 

blákalt morð þá egna mennirnir í trukknum Billy með því að beina að honum riffli á 

og hann egnir þeim til baka með því að gefa þeim fingurinn. Eftir það drepa þeir hann, 

bíða eftir Wyatt og endurtaka leikinn. Mennirnir í trukknum líta á Wyatt og Billy sem 

táknmynd jaðarhóps sem þeir trúa að láti aðeins illt af sér leiða. Raunin er sú að þetta 

hugarfar hefur það í för með sér að þessir menn hafa sjálfir breyst í þá táknmynd 
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óvinarins sem þeir sjálfir óttast hvað mest, þ.e. þessir menn líta á Wyatt og Billy sem 

hættulega samfélaginu, Í raun og veru stafar engin hætta af þeim. Þessi 

hugsunargangur verður til þess að þeir fremja þessi tvö morð og verða sjálfir að 

hættunni sem þeir hræðast.

Samfélagið sem birtist í Easy Rider er bælt samfélag, flest allir afturhaldssamir 

Suðurríkjamenn. Wyatt og Billy tilheyra jaðarhópi, þeir eru í mótsögn við þetta 

samfélag. Þeir þurfa að þola mikið neikvætt áreiti frá flestum þegnum samfélagsins 

sem birtast í myndinni. Besta dæmið má finna í atriðinu á veitingastaðnum þar sem 

heimamenn tala illa um þá Wyatt, Billy og George svo þeir örugglega heyri (sjá mynd 

19). Þetta neikvæða áreiti verða þeir fyrir fyrst og fremst vegna þess að hópur ungs 

kvenfólks á staðnum laðast að þríeykinu (sjá mynd 20). Áreytið er þannig tilkomið 

vegna hræðslu heimamanna við að missa kvenfólk sitt til utanaðkomandi karlmanna, 

sérstaklega þegar um er að ræða hippa á mótorhjólum. Þríeykið fær að lokum nóg af 

þessu baktali og yfirgefur veitingastaðinn (sjá mynd 21), án þess að hafa pantað sér 

neitt. Þeim líður strax betur, rúntandi aftur um á mótorhjólum sínum á þjóðveginum, 

þar líður þeim best. 

Mynd 19                                                     Mynd 20                                                   Mynd 21  

Nærri því alltaf þegar Wyatt og Billy eru sýndir rúntandi um á mótórhjólum 

sínum þá er líkt og þeir séu tveir einir í heiminum, í mesta lagi má greina einstaka 

bifreið. Þetta kemur svolítið á óvart að á ferðalagi frá Kaliforníu til New Orleans skuli 

þeir lendi aldrei í umferðarteppu. En á móti kemur að þessi óraunverulega 

uppbygging sýnir betur fram á hina frjálsu ímynd sem Wyatt og Billy standa fyrir, þ.e. 

algerlegt frelsi þeirra frá hlekkjum samfélagsins. 

Mjög gott dæmi um flótta Wyatt og Billy undan hinu tæknivædda samfélagi

er bóndinn sem býður þeim í mat heima hjá sér. Gestrisni bóndans er í fyrirrúmi í ljósi 

staðreyndarinnar að hann þekkir mennina ekki neitt, tákn um tímana þegar fólk treysti 

hvort öðru betur. Þetta er eitthvað sem tæknivætt samfélag býr ekki yfir. Wyatt ber 
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mikla virðingu fyrir bóndanum vegna þess að hann lýtur ekki neinu æðra valdi, hann 

er sinn eigin húsbóndi. Wyatt er helst til afbrýðisamur og dreymir um að geta lifað 

svipuðu lífi.   

Þjóðvegurinn stendur fyrir ákveðna táknmynd í myndinni, þ.e. eini staðurinn 

þar sem Wyatt og Billy líður báðum vel. Þeir eru síðan báðir drepnir í lok 

myndarinnar á þjóðveginum. Táknmynd þjóðvegarins sem griðarstaðs þeirra félaga 

hrynur þar með í lokin. Alla myndina er sýnt fram á hvenig þjóðvegurinn er þeirra 

eina heimili. Mótelin snúa baki við þeim, leyfa þeim ekki að gista. Þeir eru baktalaðir 

meðal íbúa afturhaldssamra Suðurríkjamanna vegna þess að þeir samsama sig ekki 

samfélagsímynd þeirra. Eina samfélagið sem tekur þeim félögum opnum örmum eru 

íbúar hippakommúnunar. Wyatt elskar andrúmsloftið þar en Billy líður illa. Hann vill 

hafa Wyatt allan fyrir sjálfan sig, rómantíkin sem liggur í loftinu milli þeirra tveggja 

alla myndina. 
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4. Form og tækni í Easy Rider

Á flugvellinum í upphafi myndarinnar þar sem dópviðskiptin eiga sér stað þá heyra 

áhorfendur ekkert í persónum myndarinnar, aðeins mjög hátt hljóð þegar flugvélarnar 

fljúga yfir (sjá mynd 22). Þessi uppsetning hljóðrásarinnar endurspeglar hugarástand 

Wyatt og Billy á meðan dópviðskiptin fara fram, þ.e. þeir eru mjög passasamir, þeir 

segja lítið sem ekkert, líta í kring um sig ef lögreglan skildi vera á sveimi. Það sem 

sem þeir félagar bíða eftir er að geta fengið peningana í hendur svo þeir geti flýtt sér 

burt hið snarasta. Kaupandinn smakkar á dópinu til að sjá hvort um raunverulega vöru 

sé að ræða eða ekki (sjá mynd 23). Hann býður Wyatt að smakka líka en hann vill það 

ekki, hann vill hafa skýrann huga á meðan kaupin standa yfir. Um leið og 

dópviðskiptunum er lokið þá tekur rokktónlist yfir hljóðrásina. Wyatt er sýndur 

troðandi peningaseðlunum í bensíntank annars mótorhjólsins sem þeir félagarnir 

keyptu sér og í framhaldi eru félagarnir sýndir á rúntinum á mótorhjólum sínum báðir 

klæddir nýjum fötum (sjá mynd 24).

Mynd 22                                                      Mynd 23                                                     Mynd 24 

Steven Cohan og Ina Rae Hark ræða í inngangi bókar sinnar The Road 

Movie Book áhugavert skot sem er að finna snemma í myndinni þar sem Wyatt og 

Billy eru sýndir vera að skipta um dekk á hjóli Wyatt á bóndabænum þar sem þeim 

hefur verið boðið að borða með húsráðendum. Það sem er áhugaverðast við þetta 

atriði er að Wyatt og Billy eru sýndir í bakgrunni, þ.e. áhersla myndavélarinnar er 

lögð á bónda sem er að skipta á skeifum á hesti sínum. Nýstárlegt farartæki stendur 

þar með hliðstætt gamla ferðamátanum (sjá myndir 25, 26 og 27).19

                                               
19 Steven Cohan, Ina Rae Hark, bls. 3.
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Mynd 25                                                   Mynd 26                                                  Mynd 27 

Þegar Wyatt og Billy sitja við matarborðið hjá bóndanum er notast við 

miðnærmynd á alla sem sitja við borðið þegar skimað er á milli til að byrja með. 

Verið er að kynna til sögunnar fjölskyldu bóndans og allra sem vinna á bænum (sjá 

mynd 28). Í framhaldi er klippt á milli persónanna og þær sýndar í nærmynd, þegar 

Wyatt fer að spjalla við bóndann (sjá myndir 29 og 30). Notast er við nærmynd til 

þess að leggja áherslu á samræðurnar sem eiga sér stað, í stað umhverfisins í kring.  

Mynd 28                                                    Mynd 29                                                   Mynd 30

Þegar Wyatt og Billy eru staddir í hippakommúnunni þá er aftur notast við 

skimun myndavélarinnar, nú í miðnærmynd. Myndavélin er staðsett fyrir miðju og 

hópurinn umkringir hana, svo ferðast myndavélin milli persónanna þar til hún hefur 

skimað heilan hring (sjá myndir 31, 32 og 33). Á meðan myndavélin skimar á milli 

allra sem þar eru staddir ríkir þögn meðal hópsins, aðeins má heyra í börnum að leik 

fyrir utan. Eins og í atriðinu á bóndabænum er skimunin notuð til þess að kynna betur 

til sögunnar allar persónurnar.

Mynd 31                                                    Mynd 32                                                   Mynd 33
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Í kirkjugarðsatriðinu þar sem Wyatt, Billy og vændiskonurnar tvær neyta 

eiturlyfja er hljóðrásin uppfull af mismunandi hljóðum. Það má heyra raddir Wyatt, 

Billy og kvennana. Einnig má heyra hátt hljóð einhvers konar vinnuvélar í næsta 

nágreni við kirkjugarðinn og það má líka heyra í stelpu sem les upphátt upp úr 

Biblíunni um upprisu Krists. Þegar líða tekur á atriðið þá myndast hljóðbrú milli 

skotanna og heyra má raddir kvennanna sem eru gripnar skelfingu og hálf missa stjórn 

á skapi sínu vegna áhrifa eyturlyfjanna. Wyatt og Billy eru vanari áhrifunum og eru 

því rólegri. Dópupplifun fjórmenningana er komið til skila til áhorfenda með hraðri 

og sundurgreinandi myndfléttu (e. rapid discontiuous montage editing). Einnig er 

notast við fiskaugalinsu, áhorfandi verður var við mjög óstöðuga myndatöku. Á 

köflum er linsan úr fókus og sýnir því mjög óskýrar myndir, ásamt því að stundum 

rennur vatn meðfram linsunni. Það er mjög mikið klippt, stundum svo snöggt að 

áhorfandi gerir sér ekki grein fyrir hvað á sér stað á tjaldinu. Sýnt er einnig fram á 

ímyndaðar persónur sem birtast í kirkjugarðinum, t.a.m. er sýnd stelpan sem les úr 

Biblíunni og strákur sem stendur við hlið hennar, maður klæddur jakkafötum sem les 

úr bók, og loks annar maður sem er klæddur jakkafötum og hleypur um með regnhlíf 

(sjá myndir 34, 35 og 36). Fiskaugalinsan er helst notuð þegar þessar persónur birtast 

á tjaldinu. Allir þessir hlutir eru notaðir til þess að koma vímuáhrifum persónanna 

betur til skila, áhorfandi er settur í spor þess sem neytir efnanna. 

Mynd 34                                                    Mynd 35                                                   Mynd 36  

Þegar Wyatt er skotinn í lokin þá hverfur hann og hjólið flýgur í lausu lofti og 

springur við lendingu (sjá myndir 37 og 39), líkt og hann sé einhvers konar 

yfirnáttúrulegt fyrirbæri, þ.e. líkt og hann hverfi í stað þess að deyja. Myndin var 

mjög ódýr í framleiðslu og er það möguleg ástæða þess hvernig dauðdagi Wyatt lítur 

út. Þessi sena minnir einnig um margt á senu myndarinnar þar sem lögfræðingurinn 

George Hanson er barinn til bana. Þar er mikið klippt, áhorfandi sér ekki beint hvað á 

sér stað vegna snöggra klippinga en gerir sér samt almenna grein fyrir því hvað á sér 
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stað. Áhrifum árásarinnar er komið til skila í gegnum hljóðrásina, áhorfandinn heyrir 

ópin sem félagaranir gefa frá sér þegar þeir eru barðir sundur og saman. Samt verður 

maður að velta fyrir sér hvers vegna lík Wyatt er ekki sýnt í lok myndarinnar. Önnur 

aðalpersónan er drepin og líkið er ekki sýnt, á meðan er Billy er sýndur þar sem hann 

kvelst af sárum sínum eftir fyrri árásina. Í staðin þá fjarlægist myndavélin 

staðsetninguna, þar sem notast er við þyrluskot (sjá mynd 38). Er þetta endaskot og sú 

staðreynd að áhorfandinn sér ekki lík Wyatt í lok myndarinner gerir það að verkum að 

áhorfendur geta túlkað niðurlag myndarinnar á mismunandi hátt.

Mynd 37                                                  Mynd 38                                                   Mynd 39

Í atriðinu þegar Wyatt og Billy eru staddir í vændishúsinu er sýnt fram á 

atburð sem á síðar meir eftir að eiga sér stað (e. flash forward). Þessi aðferð, þ.e. að 

sýna fram á eitthvað sem á eftir að eiga sér stað síðar meir í myndinni og aðeins í 

þetta eina skipti myndi eyðileggja eðlilegt flæði flestra kvikmynda, en Easy Rider er 

sett upp á mjög sérstakan hátt og því hefur þetta atriði ekki þá annmarka í för með sér. 

Þetta skot af atburði sem enn hefur ekki átt sér stað og sérstök uppbygging atriðsins í 

kirkjugarðinum eru dæmi um bein tengsl Easy Rider við tilraunamyndina.

Mikið af tónlist er spiluð handan söguheimsins í myndinni, tónlist margra 

tónlistarmanna. Easy Rider er á þessu sviði mikill frumkvöðull, þetta verður síðar 

meir mjög vinælt í uppbyggingu kvikmynda. Easy Rider á þó ekki allan heiðurinn,

tveimur árum áður en hún var gerð var frumsýnd kvikmyndin The Graduate. 

Myndirnar tvær eiga það sameiginlegt að mikil tónlist er spiluð handan söguheimsins. 

En munurinn er að Easy Rider notast hina ýmsu tónlistarmenn, meðan öll lögin sem 

eru spiluð í The Graduate eru eftir dúettinn Simon and Garfunkel.

Í bókinni We Must March My Darlings heldur Diane Trilling því fram að í 

atriðum þar sem Wyatt og Billy eru sýndir rúntandi um á mótorhjólum sínum sé líkt 

og um mótorhjólaauglýsingu sé að ræða, þ.e. mjög óraunverulegar aðstæður.20  Ég er 

                                               
20 Diana Trilling, bls. 178.
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sammála þessu þar sem að alltaf þegar þeir Wyatt og Billy eru á rúntinum (einnig 

þegar þeir hafa bætt við sig förunaut), þá er oftast nær engar bifreiðar að sjá í kring. 

Hér má finna sterkt tengsl við bifreiðaauglýsingar dagsins í dag. Helstu sameiginlegu 

einkennin er tónlistin sem tekur yfir hljóðrásina, sem og að bifreiðarnar eru myndaðar 

frá öllum mögulegu vinklum (sjá myndir 40, 41 og 42) 

Mynd 40                                                  Mynd 41                                                  Mynd 42      

Á Mardi Gras hátíðinni þá fylgir myndavélin þeim Dennis Hopper og Peter 

Fonda, ásamt leikkonunum sem léku vændiskonurnar, þeim Toni Basil og Karen 

Black (sjá myndir 43 og 44). Notast er við handhelda myndavél og sést við áhorf á 

atriðinu að það hefur ekki verið mikið skipulagt fyrir fram. Klippt er á milli 

leikaranna, alls konar atburða sem eiga sér stað á hátíðinni, skrúðgöngunnar og annars 

efnis. Ekkert fyrirfram ákveðið, það eru t.a.m. engin samtöl sem eiga sér stað milli 

persónanna. Í öllu Mardi Gras atriðinu þá hljómar sama lag undir, lag sem flutt hefur 

verið á hátíðinni. Það tekur samt ekki alveg yfir hljóðrásina, það má einnig heyra í 

fólki og fleiri umhverfishljóðum. Leikararnir eru lengi á hátíðinni, fjórmenningarnir 

koma á hátíðina að næturlagi, þegar líða tekur á atriðið er kominn dagur (sjá mynd 

45).  

Mynd 43                                                    Mynd 44                                                 Mynd 45 
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Niðurlag

Peter Cowie fjallar um það í bók sinni Revolution!: The Explosion In World Cinema 

Of The 60’s að áhrifin sem Easy Rider hafði á áhorfendur kvikmyndahátíðarinnar í 

Cannes árið 1969 voru óvenjuleg. Myndin vann óvænt verðlaun sem besta frumraun 

leikstjóra. Þetta góða gengi á hátíðinni ákvarðaði að miklu leyti hugmyndina að 

sjálfstæðri kvikmyndaframleiðslu í Bandaríkjunum næstu áratugi.21

Eftir að Easy Rider sló rækilega í gegn öllum að óvörum þá fékk Dennis 

Hopper algert sköpunarfrelsi fyrir sína næstu mynd á eftir. Sú mynd hét The Last 

Movie og var gerð árið 1971, hún fékk mjög slæmar viðtökur. Geoff King nefnir í bók 

sinni New Hollywood Cinema að þessi neikvæða í framvindu leikstjóraferils Hopper 

hafi skert mjög frelsi upprennandi leikstjóra á þessum árum.22

Í greininni „The Road To Dystopia“ eftir Barbara Klinger bendir hún á að 

síðar meir, í forsetatíð manna eins Ronald Reagan (forseti Bandaríkjanna frá 1981 til 

1989) og George Bush eldri (forseti frá árinu 1989 til 1993) þá eru skírskotanir til 

kvikmyndarinnar Easy Rider ávallt neikvæðar. Ástæðuna má rekja til þess að Easy 

Rider hafði á þessum tíma verið stimpluð sem persónugerving hinnar uppreisnagjörnu 

ungu kynslóðar sem lét vel í sér heyra seinni part sjöunda áratugarins.23 Horft var 

mjög neikvæðum augum til baka til hippamenningarinnar og öllu sem henni fylgdi, 

t.a.m. síða hárinu, neyslu fíkniefna og stundum ofbeldisfullra mótmælum.24

Vegamyndir á borð við Easy Rider hurfu að mestu úr sviðsljósinu þegar leið á 

seinni part áttunda áratugarins. Klinger telur að ástæðuna megi helst rekja til þess að 

Richard Nixon sagði af sér sem forseti Bandaríkjanna árið 1974 og Víetnam-stríðið 

leið undir lok stuttu síðar. Ákafinn fyrir andspyrnu gagnvart yfirvaldinu róaðist í 

framhaldi. Uppreisnagjörn ungmenni, jaðarhópar, utangarðsmenn og útlagar voru ekki 

lengur í brennidepli á þessum breyttu tímum. 

                                               
21 Peter Cowie, bls. 214.
22 Geoff King, bls. 97.
23 Barbara Klinger, bls. 181
24 Sama heimild, bls. 179.
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