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Ágrip 
 

Í þessari ritgerð verður fjallað um ævi bandaríska rithöfundarins Jacks Kerouac og 

hvernig til þess kom að jazztónlist varð honum svo mikill innblástur sem raun ber 

vitni. Tónlistin var ekki einungis stór hluti af ímynd Jacks heldur hafði hún einnig 

bein áhrif á ritunaraðferð hans sem birtist í svokölluðum spunastíl. Sá stíll er 

viðeigandi í tilviki Jacks því eitt helsta umfjöllunarefni bóka hans eru óreiða og 

hömluleysi ungs fólks á árunum eftir heimstyrjöldina síðari. Í tónlistinni skynjaði 

hann uppreisnaranda, einkum í beboptónlist, sem svipaði til þeirrar uppreisnar sem 

átti sér stað í samfélagi þess tíma sem undirlagt var af fordómum og ótta. Sú 

staðreynd að Jack var ekki tónlistarmaður er áhugaverð og mætti frekar kalla hann 

grúppíu (e. groupie). Hann hafði ekki mikla þekkingu á formi jazztónlistar og 

uppbyggingu auk þess sem hann átti til að þylja upp rangar staðreyndir um jazzsöguna 

í bókum sínum. Það var ímynd og andi jazztónlistar sem höfðaði til hans frekar en 

fræðin og sagan á bakvið hana. Í gegnum tónlistarsöguna hafa tónverk verið samin 

sem innblásin eru, eða að öllu leyti byggð á skáldsögum. Í tilviki Jacks snýst þetta 

við, sem kann að vera öllu sjaldgæfara. Tónlistin er drifkrafturinn og það afl sem 

heldur persónum bóka hans á hreyfingu, dag og nótt. Þessi blanda listforma sem og 

jazzinnblásinn lífstíll Jacks átti eftir að hafa gríðarleg áhrif á komandi kynslóðir, ekki 

síst marga lykilmenn í bandarískri tónlistarsögu á síðari hluta tuttugustu aldar.  
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Inngangur 

Ef einhver rithöfundur náði að fanga rótleysi og uppreisnaranda í lífi ungs fólks 

eftirstríðsáranna í verkum sínum þá var það bandaríski rithöfundurinn Jack Kerouac. Í 

sinni áhrifamestu bók, On the Road, skrifar hann um eirðarleysi, óánægju og helst af 

öllu leitina að persónulegu frelsi hjá ungu fólki á fimmta og sjötta áratugnum í 

Bandaríkjunum. On the Road fjallar um ungan mann, Sal Paradise, sem heldur af stað 

í fjölmörg stefnulaus ferðalög um Bandaríkin þver og endilöng í þeim eina tilgangi að 

flýja tilfinningar, breytingar og ákvarðanir, auk þess sem virtist vera það mikilvægasta 

í lífi ungra karla á þessum tíma: eiginkonur og börn.1 Við lestur bókarinnar virðist 

frásögnin vera skáldskapur einn, einkum vegna þess hve ótrúlega stefnulaust ferðalag 

aðalpersónunnar, Sals Paradise, er. Persóna Sals er augljóslega byggð á höfundinum 

sjálfum, Jack Kerouac, og er bókin að mestu leyti byggð á sönnum atburðum. Aðrar 

persónur bókarinnar eru byggðar á raunverulegum vinum Jacks en þar ber helst að 

nefna þá Allen Ginsberg, William S. Burroughs og Neil Cassady. Saman myndaði 

þessi hópur, ásamt fleirum, hinn svokallaða „Beat“ hóp, flokk einstaklinga sem deildi 

hugsjónum og hugmyndum um hvernig mögulegt væri að lifa í samfélagi sem væri 

undirlagt af fordómum, ótta og öryggisfíkn. Helsta fyrirmynd lífsstíls þeirra var 

bandaríski blökkumaðurinn sem í margar aldir hafði lifað við stöðuga niðurlægingu. 

Það var eitthvað í viðhorfi blökkumanna, og þá allra helst þeirra sem spiluðu 

jazztónlist, sem höfðaði til „Beat“ hópsins. Þegar bækur Jacks eru lesnar er greinilegt 

að þar spilar jazztónlist stórt hlutverk, auk þess sem tónlistin hafði áhrif á ímynd hans 

og lífsstíl. En hvaða hlutverki gegndi tónlistin í bókum hans og lífsstíl og hvernig 

birtist það? Getur tónlist gegnt viðamiklu hlutverki í bókmenntum eða var þetta 

misheppnuð aðferð til að krydda bækur hans og ímynd? 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1  Carole Gottlieb Vopat, „Jack Kerouac‘s On the Road, a Re-Evaluation“, í Midwest  
Quarterly, vol. 14. No 4. júlí, 1973, bls 385-407. 
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Upphafsár – Frá Lowell til New York 

Jean-Louis Kérouac fæddist þann 12. mars 1922 í Lowell, Massachusetts. Foreldrar 

hans voru frá Québec í Kanada en höfðu flutt ung til Bandaríkjanna. Íbúar Lowell á 

þessum tíma voru að mestu leyti innflytjendur. Hún var hefðbundin verkamannaborg 

þar sem meginþorri karlmanna vann í verksmiðjum sex daga vikunnar á meðan 

konurnar sáu um heimilishaldið og börnin. Listir eða bókmenntir áttu þar ekki upp á 

pallborðið og minnast innfæddir borgarinnar sem dapurlegrar iðnaðarborgar. Ef 

einhvern langaði til þess að verða listamaður eða rithöfundur þá var það eitt í stöðunni 

að komast burt.2 Jack var einn af þeim. Haustið 1929 skall heimskreppan á og átti eftir 

að hafa afleiðingar í för með sér fyrir íbúa Lowell. Tveir af hverjum þremur misstu 

vinnunna og 40 prósent borgarbúa þurftu að treysta á aðstoð góðgerðarsamtaka. Árið 

1932 átti faðir Jacks við erfið heilsuvandamál að stríða í kjölfar áfengisneyslu og 

peningur á heimilinu var af skornum skammti. Aðferð Jacks til þess að takast á við 

þennan erfiða raunveruleika var að sökkva sér inn í sinn eigin heim þar sem hann 

hafði fulla stjórn á hlutunum. Það var á þessum tímapunkti sem hann byrjaði að skrifa 

ímyndaðar blaðagreinar, teiknimyndasögur og jafnvel stuttar skáldsögur. Í skóla 

komst hann í kynni við myndasögur sem síðar áttu eftir að hafa áhrif á hann, auk þess 

sem hann kynntist mörgum helstu skáldsögum bókmenntasögunnar. Helen Mansfield, 

nunna, kennari og bókasafnsstarfsmaður í Lowell, var ein helsta fyrirmynd Jacks á 

þessum tíma. Hún stýrði umræðuhópi um bókmenntir á heimili sínu fyrir börn í 

borginni og borgaði úr eigin vasa fyrir útlán á bókum bókasafnsins. Ekki einungis 

hvatti hún Jack til þess að lesa, heldur uppgötvaði hún hversu efnilegur rithöfundur 

hann var og beindi honum á þá braut.3 Það var einnig á þessum tíma sem áhugi Jacks 

á jazztónlist kviknaði en hvítir tónlistarmenn á borð við Benny Goodman voru þá 

farnir að kynna þá tónlist fyrir stærri hlustendahóp og gerðu hana aðgengilegri hvítu 

fólki. Fyrir ungan mann með þá hæfileika og þau áhugamál sem Jack hafði var eina 

leiðin til einhvers frama að komast burt. Ekkert beið hans í Lowell annað en 

hefðbundið fjölskyldulíf. Áhugi hans beindist að New York sem var miðja og 

uppspretta alls þess sem Jack hafði áhuga á, hvort sem um var að ræða bækur, 

fjölmiðla eða tónlist. Árið 1939, þegar Jack var 17 ára gamall, ákvað hann að yfirgefa 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Steve Turner, Jack Kerouac: Angelheaded Hipster, Bloomsbury Publishing Plc, London, 
1997, bls. 29. 
3 Dennis McNally, Desolate Angel: Jack Kerouac, The Beat Generation, and America, Da 
Capo Press, Massachusetts,  2003, bls. 14-15. 
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heimaslóðir og setjast á skólabekk í Horace Mann skólanum í stórborginni. Í bók sinni 

The Town and the City (1950), minnist hann þess hversu erfitt það var að yfirgefa 

heimili sitt sem alltaf hafði verið hans öruggi griðastaður, en lýsti á sama tíma þeirri 

eftirvæntingu sem fylgdi framandi hlutum í New York.4 

 

Fyrstu árin í New York 

Skólafélagi Jacks í Horace Mann skólanum lýsti honum sem einstaklingi sem væri í 

stöðugri leit, án þess að vita í raun að hverju hann væri að leita. Hann var alltaf að 

kanna eitthvað nýtt í stað þess að sætta sig við það sem hann hafði og það sem lá í 

augum uppi virtist einhvernveginn ekki nógu gott fyrir hann.5 Þessi leit hans að því 

óþekkta varð meðal annars eitt helsta umfjöllunarefni On the Road. Jack átti lítið 

sameiginlegt með samnemendum sínum sem voru flestir úr yfirstétt. Samnemendur 

hans voru á kafi í íþróttum sem Jack var þó líka, en það sem átti hug hans allan var að 

lesa bækur, skrifa smásögur og síðast en ekki síst hlusta á jazz, tónlist sem var flestum 

samnemendum hans ókunnug. Jack þekkti einungis þrjá einstaklinga sem deildu 

áhuga hans á jazztónlist. Þeir höfðu hitt stærstu stjörnurnar í tónlistarbransanum á 

þessum tíma, menn á borð við Count Basie píanóleikara og saxófónleikarana Lester 

Young og Coleman Hawkins, og bróðir eins vinarins vann við útgáfu jazzplatna. Þeir 

tóku Jack að sér og sýndu honum helstu jazztónleikastaðina í New York. Í eitt skipti 

fóru Jack og vinur hans, Seymour Wyse, á tónleika Jimmie Lunceford í Apollo 

Theater sem á þessum tíma var miðpunktur tónlistarflutnings blökkumanna í New 

York. Þetta voru eftirminnilegir tónleikar og urðu til þess að áhugi hans á menningu 

blökkumanna kviknaði. Jazztónlist varð að áráttu, styrkti sjálfsmynd hans og dró hann 

fjær lífsstíl hvítra sem höfðaði einhvernveginn aldrei til hans.6 Í tónlistinni fann hann 

drifkraft sem varð honum hvatning til þess að skrifa meira. Jack byrjaði að skrifa 

greinar og taka viðtöl fyrir skólablað Horace Mann skólans. Hann tók meðal annars 

viðtöl við plötuútgefandann George Avakian og hljómsveitarstjórann Glenn Miller 

auk þess að skrifa greinar um Count Basie og fleiri þekkta tónlistarmenn. Þessi 

reynsla átti eftir að hafa mikil áhrif á hann og var hann farinn að finna einkenni í 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Kerouac, Jack, The Town and the City, Harcourt Brace & Company, USA, 1970, bls. 76. 
5 Steve Turner, Jack Kerouac: Angelheaded Hipster, bls. 41. 
6 Dennis McNally, Desolate Angel, bls. 36 og 39. 
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tónlistinni sem áttu eftir að móta hans eigin listsköpun um áratug síðar. Að hans mati 

var jazztónlist „útrás ástríðufullra tónlistarmanna sem helltu allri orku sinni í 

hljóðfærin, í leit að innri tjáningu og ofur-snarstefjun“.7 Áhugi hans á tónlistinni var 

augljós á þessum árum og hreyfði hún við honum líkamlega sem og andlega. Eins og 

áður kom fram áttu einkenni jazztónlistar eftir að móta listsköpun hans síðar, þar sem 

snarstefjun, form hennar og uppbygging léku stórt hlutverk.   

 

Blökkumaðurinn í samfélagi hvítra 

Ef litið er til þriðja og fjórða áratugarins í Bandaríkjunum, áranna þegar Jack var að 

alast upp í Lowell, reyndu flestir blökkumenn í Bandaríkjunum að líkja eftir lífsstíl 

hins hefðbundna hvíta einstaklings. Margir blökkumenn héldu þó séreinkennum 

sínum og var í raun alveg sama hverjum þeir líktust. Hvaða séreinkenni þetta voru var 

eflaust mismunandi eftir fólki en jazztónlistin var oftar en ekki sameiningarafl meðal 

blökkumanna, ekki síst þeirra uppreisnargjarnari; „hinn eilífi trommutaktur í sál 

blökkumannsins, trommutaktur uppreisnarinnar gegn lúa og þreytu í heimi hvítra“.8 

Þegar beboptónlistin kemur til sögunnar í kjölfar seinni heimsstyrjaldar voru 

langflestir blökkumenn orðnir hluti af hinu hefðbundna ameríska samfélagi og braut 

tónlistin í bága við allt það sem þótti eðlilegt, bæði hvað varðar tónlistina og lífsstíl 

tónlistarmannanna.9 Í eyrum millistéttarinnar, hvort sem um var að ræða blökkumenn 

eða ekki, þá hljómaði tónlistin óaðlaðandi og jafnvel hryllilega á köflum.10 Tímarit á 

borð við Time og Life fjölluðu einungis um neikvæðar hliðar stefnunnar og þær hliðar 

sem gengu fram af hinum óreynda almenna borgara. Þar ber helst að nefna útlit og 

klæðaburð hljóðfæraleikaranna, sögusagnir um eiturlyfjaneyslu (sem vissulega voru 

meira en bara sögusagnir), auk meintrar tengingu hljóðfæraleikaranna við 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 „Outburst of passionate musicians, who pour all their energy into their instruments in the 
quest for soulful expression and super-improvisation“, Steve Turner, Jack Kerouac: 
Angelheaded Hipster, bls. 53. 
8 „The eternal tom-tom beating in the Negro soul--the tom-tom of revolt against weariness in 
a white world“. Langston Hughes, The Negro Artist and the Racial Mountain, í The Nation, 
23. júlí. 1926, sótt 28. nóvember 2013, http://www.thenation.com/article/negro-artist-and-
racial-mountain# 
9 LeRoi Jones, Blues People: Negro Music in White America, HarperCollins Publishers Inc., 
New York, 1999, bls. 181. 
10Ben Sidran, Black Talk, Da Capo Press, Inc, New York, 1981, bls. 95-96. 
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múhameðstrú.11 Þekktir jazzgagnrýnendur, flestir hvítir, voru margir þeirrar skoðunar 

að þetta væri í rauninni ekki jazz og að bebop væri tónlist án framtíðar og myndi ekki 

hafa nein áhrif á þróun jazztónlistar.12 En hverjir voru það sem voru með opin eyru og 

móttækilegir fyrir þessa tegund tónlistar? 

 

„Sá svali“ 

Seinni heimstyrjöldin og tilkoma kjarnorkusprengjunnar hafði mikil áhrif á lífsviðhorf 

fólks. Um víða veröld var það farið að átta sig á því að hægt var að þurrka út milljónir 

manna á einu augnabliki. Tími róttækra skoðana og hugrekkis var liðinn vegna þeirra 

afleiðinga sem slíkt gat haft í för með sér, en ótti kominn í staðinn. Á slíkum tímum á 

andstætt afl það til að rísa og í Bandaríkjunum var það afl tilvistarsinninn „sá svali“ 

(e. hipster). Í grein sinni The White Negro, lýsir Norman Mailer „þeim svala“ sem 

hvítum einstaklingi sem aðskildi sjálfan sig frá samfélaginu og var tilvist hans rótlaus 

og öðrum óháð. Líf hans byggðist á því að öðlast nýja reynslu, hversu hættuleg sem 

hún var og hann hafði engar fastmótaðar hugmyndir um fortíðina né framtíðina. Í raun 

var hver maður annaðhvort „hip“ eða „square“.13 „Sá svali“, sem var „hip“, afneitaði 

öllum hugmyndum um rótfestu og öryggi. Hinn hefðbundi einstaklingur, sem var 

„square“, var sífellt að reyna að finna út hvers vegna hann lifði á meðan „sá svali“ 

lagði meiri áherslu á hvernig hann ætti að lifa.14 Aðeins með því að fara út á ystu nöf, 

jafnvel þannig að hann væri nær dauða en lífi, gat einstaklingur uppgötvað hvernig 

hann ætti að lifa.15 

Það kemur ekki á óvart að helsta fyrirmynd „þess svala“ var blökkumaðurinn, en 

fyrirsögn Norman Mailer í grein hans um „þann svala“ var einmitt „hvíti 

blökkumaðurinn“ (e. The White Negro). Eitt af þeim einkennum sem blökkumaðurinn 

hafði sem „sá svali“ sóttist eftir var hæfni hans til þess að halda í það upprunalega í 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Orrin Keepnews, The View From Within: Jazz Writings, 1948-1987, Oxford University 
Press, Oxford og New York, 1988, bls. 39-40. 
12 LeRoi Jones, Blues People: Negro Music in White America, bls. 188-189. 
13Norman Mailer, „The White Negro“, í Dissent, sumarútgáfa, 1957,  sótt 31. okt, 2013, 
http://www.dissentmagazine.org/online_articles/the-white-negro-fall-1957 
14 John Clellon Holmes, „This is the Beat Generation“, í New York Times Magazine, 16. 
nóvember 1952, sótt 6. desember 2013, http://www.litkicks.com/Texts/ThisIsBeatGen.html. 
15 Ian Whitcomb, Rock Odyssey: A Musical Chronicle of the sixties, Doubleday & Company, 
Garden City, New York 1983, bls. 255. 
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sjálfum sér og njóta líðandi stundnar til fullnustu með nýjum upplifunum og reynslu.16 

Í On the Road má lesa um þegar Sal Paradise gengur „aleinn um götur Denver borgar, 

óskandi þess að hann væri blökkumaður, því honum fannst að það skásta sem heimur 

hinna hvíta hafði boðið honum dygði honum ekki til algleymis, það skorti lífið sjálft, 

gleðina, fjörið, myrkviðinn og tónlistina“.17 

Jack Kerouac var að margra mati táknmynd hvíta blökkumannsins sem um var fjallað. 

Hann uppfyllti flest einkenni ,,þess svala“ og var fyrirmynd margra sem á eftir honum 

komu.  

 

„Beat“ hópurinn 

Áður en fjallað verður um „Beat“ hópinn er mikilvægt að vita hvaðan sjálft hugtakið 

„beat“ kemur. Samkvæmt heimildum á Jack að hafa heyrt eina af fyrirmyndum sínum, 

Herbert Huncke, sem þá var þrítugur, tvíkynhneigður eiturlyfjaneytandi og 

afbrotamaður, nota orðið „beat“ fyrir það að vera þreyttur og algjörlega búinn á því. 

Þetta var uppáhalds orð Huncke en hafði í raun ekki dýpri merkingu í hans huga. Jack 

heillaðist af orðinu og fór að leita að hinni eiginlegri merkingu orðsins. Hann byrjaði 

að nota orðið um þá sem höfðu orðið undir (e. beaten down) í samfélaginu. Að vera 

„beat“ var tilfinning sem tengdi ýmsa hópa saman, allt frá fátækum blökkumönnum til 

útigangsmanna eins og Herbert Huncke.18 

Í On the Road segir Jack frá því að eina fólkið sem höfðaði til sögumanns væru „þeir 

trylltu, trylltir að lifa, trylltir að tala, trylltir að öðlast náð, trylltir í allt á sömu 

stundu“.19 Hér er hann að tala um meðlimi „Beat“ hópsins og þá einstaklinga sem 

deildu hugsjónum hans. Allt byrjaði þetta árið 1944 þegar Jack kynntist Allen 

Ginsberg í Columbia háskólanum, en þeir tveir voru hinir upprunalegu „Beats“.20 Þeir 

höfðu svipaðan bakgrunn og deildu áþekkum hugmyndum. Tveimur árum síðar 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Norman Mailer, „the White Negro". 
17 „Wishing I were a Negro, feeling that the best the white world had offered was not enough 
ecstasy for me, not enough life, joy, kicks, darkness, music, not enough night“ Kerouac, Jack, 
On the Road, Penguin Group Ltd, London, 2011 Jack Kerouac, On the Road, bls. 163. 
18 Steve Turner, Jack Kerouac, Angelheaded Hipster, bls. 76. 
19 „Mad to live, mad to talk, mad to be saved, desirous of everything at the same time“, Jack 
Kerouac, On the Road, bls. 7. 
20  Diane M. Huddlestone, The Beat Generation: They were Hipsters, not Beatniks, 
Department of History Seminar Papers, Western Oregon University, 2012. 
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kynntust þeir Neil Cassady og fljótlega bættist í hópinn William S. Burroughs. Þá 

voru meginhugmyndir „Beat“ hópsins farnar að mótast. Hugmyndin um að hin 

dæmigerða vestræna manneskja væri hrædd og spillt af siðmenningunni var „Beat“ 

hópnum einkar hugleikin. Eina leiðin til þess að losna við þessa spillingu væri að 

enduruppgötva frumeinkenni mannsins og þau var að finna í lífsstíl blökkumannsins.21 

Blökkumenn héldu í það upprunalega sem bjó innra með þeim, lifðu í „núinu“ og 

spiluðu jazz sem gaf tilvist þeirra tilgang og rödd í fordómafullu samfélagi. 22 

Rithöfundurinn John Cellon Holmes var mikið viðriðinn „Beat“ hópinn og í bókum 

hans má sjá lýsingar á því sem var að gerast innan hópsins. Hann komst svo að orði: 

Í þessari nútíma jazztónlist (bebop), þá heyrði „Beat“ hópurinn eitthvað 
uppreisnarkennt og nafnlaust sem talaði til þeirra um leið. Í fyrsta skipti var 
einhverju að fagna í lífi þeirra. Tónlistin var þó meira en bara tónlist. Hún var 
viðhorf til lífsins, tungumál, búningur og þessum innhverfu krökkum fannst 
þau loks tilheyra einhverju.23 

Þar að auki sagði hann: „Ef einstaklingur hlustaði á bebop þá vissum við eitthvað um 

kynhegðun hans, hans helsta „kikk“ í bókmenntum og listum, viðhorf hans til gleði, 

ofbeldis, blökkumanna og hvernig sjálfsvitund hans hafði mótast“.24 Í viðtali við 

Esquire Magazine lýsti Jack þessum hugmyndum á þann hátt að þetta væri kynslóð af 

brjáluðu ungu fólki sem skyndilega reis upp og sást reika um Bandaríkin endilöng, 

þreytt og tötraleg, en falleg á sinn hátt. Hún neytti eiturlyfja , hlustaði á bebop, talaði 

skringilega og var fátæk, en samt glöð. Jack segir einnig frá því þegar hann og aðrir 

forsprakkar hópsins áttu það til að vaka heilu sólahringana, hlusta á plötu eftir plötu af 

jazztónlist, drekka svart kaffi og skrifa sögur um blökkumenn sem ferðuðust milli 

staða með hljóðfærið sitt í þeim tilgangi að bera hin leyndu skilaboð hljómsins.25 

Tilvitnanir sem þessar, auk fjölmargar lýsingar í On the Road, gefa til kynna að Jack 

hafi staðið fyrir utan innsta hring bebop tónlistarinnar og verið grúppía frekar en 

mikill jazzspekingur. Hér talar Jack um „hin leyndu skilaboð hljómsins“, sem 

vissulega hljómar gáfulega, en er í raun mjög óskýrt. Skynjun hans á anda 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Norman Mailer, „The White Negro“. 
22 Norman Mailer, „The White Negro“. 
23 John Clellon Holmes, Go, Penguin Group Ltd, London, 2006, bls. 161. 
24 Jon Panish, The Color of Jazz; Race and Representation in Postwar American Culture, 
University Press of Mississippi, Mississippi, 1997, bls. 131-132.!
25 Jack Kerouac, „Aftermath: The Philosophy of the Beat Generation“, í Esquire Magazine, 
mars 1958, bls. 24. 
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tónlistarinnar er góð, en oft má efast um hversu mikið hann vissi í raun og veru um 

tónlistina sjálfa sem listform. 

Orðið „go“ er táknrænt fyrir stefnuleysi í bókinni On the Road. Þar segir Dean 

Moriarty (Neil Cassady) við Sal (Jack Kerouac) að þeir þurfi að drífa sig og hætta 

aldrei fyrr en þeir komist alla leið. Sal spyr á hvaða leið þeir séu og Dean svarar um 

hæl: „Það hef ég ekki hugmynd um, en við verðum að drífa okkur“.26 Þarna gæti Dean 

átt við að hann sé ekki að fara í bókstaflegri merkingu, heldur er átt við stöðuga leit að 

nýrri reynslu, nýjum hugmyndum og helst af öllu nýrri jazztónlist. Orðið „go“ var 

jafnframt táknrænt fyrir „Beat“ hópinn og til dæmis kölluðu áhorfendur „go“ á  

saxófónleikara sem spann sóló í On the Road. Ferðir Sals og Dean yfir Bandaríkin í 

bókinni eru að vissu leyti spuni, eins og spuni blásturshljóðfæraleikara, þar sem þeir 

keyra á ofsahraða án þess að vita hvert þeir stefna. Æsing og ofsahraða var vissulega 

að finna í beboptónlistinni, ekki síst á fyrstu árum hennar. Það er ekki að undra að bók 

Johns Cellon Holmes sem fjallar ítarlega um „Beat“ hópinn beri titillinn „Go“. 

 

Jazz sem ritstíll 

Eitt mest áberandi þema bókarinnar On the Road er, eins og áður hefur komið fram, 

jazztónlist. Bókin er blanda af skáldsögu og ævisögu, en allar persónur bókarinnar 

höfðu raunverulegt fólk að fyrirmynd. Í bókinni má finna ófáar lýsingar af upplifunum 

Sals og félaga á tónleikum þekktra jazztónlistarmanna. Svo virðist sem að 

jazztónlistin haldi persónum bókarinnar á hreyfingu dag og nótt og kemur það 

snemma fram í bókinni að fyrir „Beat“ hópinn er hljóð næturinnar beboptónlist.27 

Jazztónlistin er oftar en ekki takmarkið, eða „það“ (e. It), eitthvað sem er ekki alveg 

augljóst hvað er, en það orð kemur sífellt upp í bókinni. Á einum stað í bókinni lýsir 

Dean ljóðskáldinu Alan Ansen og jazztónlistarmanninum George Shearing sem 

einstaklingum sem hafi náð „því“. Þeir eru „takmarkið“ (e. the end). Ef Dean og Sal 

myndu vera eins og þeir öllum stundum myndu þeir loksins ná „því“.28 Í bókinni 

Visions of Cody spyr Jack Duluoz (Jack Kerouac) Cody (Neil Cassady) hvað þetta 

„það“ sé sem þeir eru að leita að. Cody svarar að „það“ sé jazztónlist. Augnablikið 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 „I don‘t know, but we gotta go“, Jack Kerouac, On the Road, bls. 217. 
27 Jack Kerouac, On the Road, bls. 13. 
28 Jack Kerouac, On the Road, bls. 115. 
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þegar áhorfendur missa sig algjörlega á tónleikum og fá tónlistarmanninn til að titra af 

geðshræringu. „Hvert annað geturðu farið, Jack?“, segir Cody. „Þetta er dagsatt“ 

hugsaði Jack.29 Takmarkið að „því“ má ætla að sé mismunandi eftir fólki, en hér er 

greinilegt að stefna þeirra félaga er að ná því hömluleysi sem þeir töldu 

jazztónlistarmenn hafa og greinilegt að þeir skynjuðu uppreisn og spennu fyrir því 

óvissa í tónlistinni. Jazz var orðinn lífsmáti. 

Jazztónlistarmenn voru mikilvægir fyrir persónur bókarinnar eins og glöggt sést þegar 

Dean og Sal sjá George Shearing með berum augum rétt fyrir tónleika en þá heyrist í 

Dean: „Sal, Guð er mættur.“ Eftir að George hafði spilað óteljandi kórusa og ótrúlega 

hljóma heyrist í áhorfendum að nú hafi allt verið sagt.30 Þar eiga þeir við að George 

hafi náð takmarkinu, „því“, þeim stað sem Sal og Dean stefna að. Sú staðreynd að 

George Shearing var breskur hvítur píanóleikari gefur til kynna að markmið þeirra 

félaga, að ná „því,“ sé í raun mögulegt þar sem þeir eru einnig hvítir. Hér má þó 

benda á að oft virðist Jack ekki gera mikinn greinarmun á beboptónlist og annarri 

jazztónlist. En nafnið bebop var tengt tónlistarlegri uppreisn og samsvarar betur en 

orðið jazz þeirri fagurfræði sem hann aðhylltist. Að hvítur breskur píanóleikari, sem 

auk þess var lítið kenndur við bebop, fái lengstu lýsinguna í On the Road, sýnir þetta 

vel. Ein eftirminnileg sena bókarinnar er þegar Sal, Dean og fleiri fara á tónleika hjá 

tenórsaxófónleikara, sem eingöngu er kallaður „tenórmaðurinn“, í San Fransisco, tæpa 

5000 km frá heimili Sals í New York. Sal fór alla þessa leið, eingöngu í þeim tilgangi 

að hlusta á jazztónlist og er það að mínu mati táknrænt fyrir markmið þeirra, að láta 

reyna á þanþol upplifunarinnar, fara út að ystu mörkum. Lýsingar á aðstæðum í 

kringum þessa tónleika eru mun mikilvægari heldur en það sem er í gangi í tónlistinni 

sjálfri og gerir það að verkum að manni finnst maður vera á staðnum. Svo virðist sem 

þeir séu einu hvítu einstaklingarnir á svæðinu og lýsingarnar á klæðnaði og útliti 

tónleikagesta og flytjenda gefa til kynna að hér sé um að ræða lægstu stétt 

blökkumanna. Áhorfendurnir kalla „áfram, áfram, áfram!“ á meðan tenórmaðurinn 

spilar „EE-Yah!“ og „EE-de-lee-yah!“ og trommarinn spilar „crash tattle-ti-boom 

crash!“ Tenórmaðurinn hefur náð „því“, og allir vita að hann hefur náð „því“. Dean er 

í „transi“, kófsveittur og horfir aðdáunaraugum á tenórmanninn. Dean hvetur hann til 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 „Where else can you and go Jack? It was absolutely true“, Kerouac, Jack, Visions of Cody, 
Flamingo, London, 1992, bls. 407.   
30 Jack Kerouac, On the Road, bls. 219-220. 
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dáða, tenórmaðurinn spilar allt sem hann kann: „Baugh! og Beep! og EEEEE!“, 

þangað til hann fellur í fang einhvers og allir kalla „Já! Já!“.31 Það má nefna að þessar 

lýsingar á jazztónleikum virðast vera ýktar þegar þær eru bornar saman við myndbönd 

af tónleikum frá þessum tíma. Þar má vissulega heyra einstaka köll og hróp úr hópi 

áhorfenda, en aldrei neitt í líkingu við það sem Jack lýsir. En sögumaðurinn er ekki 

raunsæislegur ljósmyndari, heldur miðlar persónulegri innri upplifun. Hann dregur 

einnig upp þá mynd af jazztónlist sem hentar frásögn bókarinnar og á hann það til að 

„rómantísera“ senur sem þessa.   

Til að lýsa aðstæðum eins og jazztónleikunum sem minnst er á hér fyrir ofan, þróaði 

Jack ritaðferð sem kennd er við spunastíl (e. spontanious prose), en sú aðferð var að 

mörgu leyti þróuð út frá jazztónlist.32 Jack gaf út reglur um notkun þessarar aðferðar 

sem kölluðust „The Essentials of Spontaneous Prose“, en þar minnist Jack á tengingu 

þessa ritstíls við jazztónlist. Til þess að skilja betur hvernig aðferð hans virkaði er 

mikilvægt að þekkja uppbyggingu jazztónlistar og hvernig hún er spiluð. Í flestri 

jazztónlist er formið byggt þannig upp að í byrjun er hugmynd (laglína og hljómar) 

kynnt. Í kjölfar þess heldur sami hljómagangur áfram en í stað laglínunnar er 

snarstefjun notuð þar sem hljóðfæraleikarar skiptast á að spinna yfir formið. 

Spunaeinleikari getur spunnið jafnoft yfir formið og hann vill, það fer allt eftir því 

hvað hann hefur að segja hverju sinni. Eftir að hljóðfæraleikararnir hafa spilað hver 

sinn spuna þá er snúið aftur að laglínunni sem var spiluð í byrjun.33 

En hvernig fór Jack að því að yfirfæra þessi einkenni jazztónlistar, í ritlist sína? Jú, í 

megindráttum snýst aðferðin um það að „blása“ á ritvélina á sama hátt og 

blásturshljóðfæraleikari myndi blása í hljóðfæri sitt, en á beboptímanum var í gildi sú 

regla að því hraðar sem hljóðfæraleikari spilaði, því betra.34 Það kemur því kannski 

ekki á óvart að Jack hafi skrifað aðalhandritið að „On the Road“ á einungis þremur 

vikum, en öll bókin var skrifuð á 120 feta langa pappírsrúllu sem hann límdi saman af 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 Jack Kerouac, On the Road, bls. 179-180. 
32 James Campbell, „Kerouac‘s Blues“, í Antioch Review, vol. 57, no. 3, sumar 1999, bls. 367.  
33 Malcolm Douglas, „Jazz America“: Jazz and African American Culture in Jack Kerouac‘s 
„On the Road“, Í Contemporary Literature, vol. 40, no. 1, vor 1999, bls. 88.  
34 James Campbell, „Kerouac‘s Blues“, bls. 367. 
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sex 20 feta pappírsrenningum til þess að geta skrifað söguna í einum rykk.35 Jack 

skrifaði niður setningar á sama hátt og til dæmis jazzsaxófónleikari myndi blása sína 

frasa í spuna. „Saxófónleikari dregur inn andann og blæs frasa þangað til hann getur 

ekki meir, og þegar það gerist þá er setning hans og yfirlýsing sögð“.36 Þannig 

aðskilur Jack setningar sínar, með þeim litlu hléum sem hugurinn þarf til að anda. 

Jack viðurkenndi að það væri gríðarlega erfitt að ná tökum á fullkominni hreinskilni 

þegar skrifað væri og sagði ennfremur að það hefði tekið hann alla ævi að tileinka sér 

aðferðina við að „skrifa það sem maður hugsar, án þess að hugsa“.37 Í „Essentials of 

Spontaneous Prose“ er ein af reglunum sú að „synda eigi í sjó enskrar tungu með 

engan aga annan er hryn útöndunarinnar“.38 Hér virðist hann vanmeta mikilvæga og 

djúpa þekkingu rithöfundar eða tónlistarmanns. Sú þekking sem liggur að baki hverrar 

nótu sem góður jazztónlistarmaður spilar er mikil og oft byggð á gömlum 

menningararfi og tækniæfingum. Jazztónlist snýst ekki einfaldlega um að veiða 

handahófskenndar nótur úr því sem við gætum kallað „hafsjó nótnanna“, eins og Jack 

virðist gefa í skyn og aldrei væri hægt að kenna jazztónlist einfaldlega út frá stuttu riti 

með reglum eins og „Essentials of Spontanious Prose“ kann að vera. Jack heldur því 

fram að þegar til dæmis jazzsaxófónleikari tekur upp hljóðfærið sitt og byrjar að spila 

þá komi nóturnar streymandi einhversstaðar úr innri sálinni og hver sem er geti spilað 

góðan jazz svo lengi sem hann sé blökkumaður og þreyttur á lífinu. 

Hvað varðar uppbyggingu orða og setninga Jacks þá svipar henni til uppbyggingar 

jazztónlistar, sem, eins og áður kom fram, byggir á laglínu, snarstefjun af óákveðinni 

lengd og byrjunarlaglínu aftur í lokin. Jack hóf skriftir á því að sjá fyrir sér ákveðið 

þema, annaðhvort eitthvað áþreifanlegt eða jafnvel minningu. Þetta þema kallar hann 

„image-object“ og gegnir það sama hlutverki og aðallaglína í jazztónlist. Hér er 

hugmyndin kynnt fyrir lesandanum, rétt eins og þegar laglína er kynnt fyrir 

hlustandanum, og er tónninn og blærinn settur fyrir framhaldið. Í kjölfarið hefst 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35 Þröstur Helgason, „Þeysireið um Ameríku“, í Lesbók Morgunblaðsins, 5. júlí 2008, bls. 1, 
sótt 11. mars 2014,   
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=286722&pageId=4193102&lang=is&q=%FEeysirei
%F0%20Amer%EDku%20um, Tímarit.is. 
36 Ted Berrigan, „Jack Kerouac, The Art of Fiction no. 41“, í Paris Review, no. 43, sumar 
1968, sótt 13. janúar 2014, http://www.theparisreview.org/interviews/4260/the-art-of-fiction-
no-41-jack-kerouac. 
37 ed. Ann Charters, Selected Letters: 1940-1956, Viking Penguin, New York, 1995, bls. 516. 
38 „Swimming in the sea of English with no discipline other than rhythms of rhetorical 
exhalation“, Jack Kerouac, Good Blonde & Others, Grey Fox Press, England, 2001, bls. 69. 
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snarstefjun af óákveðinni lengd, sem skal vera eins tær og sjálfsprottin og mögulegt 

er. Í „The Essentials of Spontaneous Prose“ skrifar Jack: „Tappaðu af úr sjálfum þér 

lag þíns sjálfs, blástu!- núna!“.39 Hér má enn og aftur sá dæmi um það sem áður sagði 

að Jack virðist halda að hver sem er geti skrifað í þessum stíl án nokkurrar þekkingar 

eða reynslu. Eftir spunann er síðan aftur snúið að meginþemanu sem samsvarar því 

þegar byrjunarlaglínan er spiluð aftur í jazztónlist. Jack notaði þennan stíl mikið og 

virkar hann vel við lýsingar á jazztónleikum, en þær lýsingar eru eftirminnilegar í 

bókum hans. Hins vegar er rétt að taka fram að Jack skrifaði „Essentials of 

Spontaneous Prose“ eftir að hafa skrifað skáldsögur sem fylgja þessum stíl. 

Hugsanlegt er að Jack hafi reynt að greina það sem hann skrifaði eftir á og tengt það 

við jazztónlist, þó svo að hann hafi ekki haft það jafnskýrt í huga þegar hann skrifaði 

skáldsöguna. Hugmyndin um flæðistíl var heldur ekki ný af nálinni því 30 árum fyrr 

höfðu rithöfundar á borð við James Joyce og William Faulkner notað svipaðar 

aðferðir við að skrifa. 

Dæmi um texta sem fylgir jazzuppbyggingu má sjá í On the Road, þegar Sal og Dean 

hlýða á tónleika Slim Gaillard. Gaillard gegnir þar hlutverki „image-object“, sem 

síðan er spunnið út frá. Engir punktar eru notaðir til þess að skilja að setningar heldur 

koma þær allar í einni runu. Spuninn er byggður á því hvernig höfundurinn túlkar 

umhverfið og aðstæðurnar í augnablikinu. Í lýsingu á Slim skrifar Jack ellefu línur án 

punkta og lýsir því hverjir það eru sem spila með Slim, hvað þeir spila, hvernig þeir 

hreyfa sig og hvernig áhorfendurnir haga sér. Vegna ítarlegra lýsinga á borð við þessa, 

það er hvernig tónlistin hljómar og hvernig umhverfið lítur út, fær lesandinn þá 

tilfinningu að hann sé sjálfur á svæðinu og upplifi það sama og höfundurinn. Eins og 

áður sagði þá veit höfundurinn jafn lítið og lesandinn hvað er að fara að gerast. Hvað 

Slim Gaillard gerir næst og hvað hann mun spila reynist jafn mikil óvissa fyrir báða. 

Eftir spunann er síðan snúið aftur að „image-object“ sem gegnir þá sama hlutverki og 

lokalaglína. Stíll þessi kemur skemmtilega út, maður veit sjaldan hvert textinn leiðir 

og vissulega er þetta eins og að hlusta á jazztónlist fulla af æsingi og óreiðu. Auk þess 

má ætla að það sé rökrétt, ef skrifað er í þessum stíl, að ekki megi lagfæra eða fegra 

það sem komið er niður á blað, rétt eins og jazztónlistarmaður getur ekki leiðrétt það 

sem hann hefur þegar spilað. Hér má þó minnast á áhugavert misræmi. Staðreyndin er 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 39 „Tap from yourself the song of yourself, blow!-now!“ Jack Kerouac, Good Blonde & 
Others, bls. 69. 



!
!

!

16 

sú að árið 1957, þegar On the Road var loks gefin út, þá hafði bókin verið 

endurskrifuð þrisvar sinnum frá fyrstu drögum til þess að fá samþykki útgefanda.40 

Þess vegna má ætla að hún sé ekki í fullkomnu samræmi við þær reglur um spunastíl 

sem Jack tileinkaði sér og fullyrðingum hans um að fyrsta hugsunin sé sú besta. 

Greinilegt er að áhrifin sem jazztónlist hafði á ritstíl Jacks voru töluverð en stundum 

þarf að taka því sem hann sagði um jazztónlist með fyrirvara því oft á tíðum var 

þekking hans af skornum skammti. Sumar fullyrðingar í bókum hans og ljóðum eru 

einfaldlega rangar og gefa til kynna að hann hafi ekki verið mjög fróður um tónlistina. 

Í On the Road  minnist hann á trommarann Max West sem spilaði á upptöku, með 

Dizzy Gillespie, af laginu „Congo Blues“.41 Trommuleikarinn í því lagi var Max 

Roach, aðaltrommuleikarinn í beboptónlistinni. „Congo Blues“ var auk þess aldrei 

spilað af Dizzy Gillespie. 

Þó skiptir ekki miklu máli hversu mikil formleg og staðreyndaleg þekking hans var á 

tónlistinni, því staðreyndin er sú að samruni þessara tveggja listforma (ritlistar og 

tónlistar) virkaði og sést það augljóslega í áhrifunum sem hann hafði á komandi 

kynslóðir. Að sjá hvernig tónlist sem listform getur spilað svo stórt hlutverk í allt öðru 

listformi og komið svo greinilega fram í bókum sem ekki einu sinni er skrifuð af 

tónlistarmanni er mjög áhugavert. Blöndun tveggja listforma var alls ekki óþekkt á 

þessum tíma og hafa meðal annars ófá tónverk verið samin út frá skáldsögum í 

gegnum tíðina, en að skáldsögur hafi verið svo ótrúlega innblásnar af tónlist kann að 

vera töluvert sjaldgæfara. „Beat“ hópurinn í heild sinni var gríðarlega innblásinn af 

tónlist og er ótrúlega áhugavert að sjá hvernig hópur manna þar sem enginn var 

tónlistarmaður, gat síðar haft svo mikil áhrif á marga lykilmenn í bandarískri 

tónlistarsögu á síðari hluta tuttugustu aldar. 

 

 

 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40 Luc Sante, „On the Road Again“, í New York Times, 19. ágúst 2007, sótt 25. febrúar 2014,  
http://www.nytimes.com/2007/08/19/books/review/Sante2-t-1.html?_r=0 
41 Jack Kerouac, On the Road, bls. 200. 
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Lokaorð 

Þegar bækur Jacks Kerouac eru lesnar og lífsstíll hans skoðaður er augljóst að áhrifin 

sem jazztónlist hafði á hann voru mikil. Erfið æska hans kann að vera ástæða þess að 

hann hafði skilning á erfiðu lífi blökkumannsins sem í margar aldir bjó við stöðu 

þrælsins og var enn fjarri því að hafa öðlast jafnan rétt á við hvíta. Beboptónlistin varð 

til meðal blökkumanna og var sú stefna sem hafði hvað mest áhrif á Jack, þó svo að 

hann geri lítinn greinarmun á beboptónlist og annarri jazztónlist í verkum sínum. 

Bebopbyltingin var í hámarki á ritunartíma On the Road og var nátengd þeirri 

uppreisnartilfinningu sem gegnsýrir þá bók. Þó svo að Jack hafi ekki verið sérlega vel 

að sér í jazztónlist og þekkingu hans á sögulegum staðreyndum oft verið ábótavant, þá 

náði hann taki á uppreisnaranda tónlistarinnar. Á eftirstríðsárunum, þegar íhaldssöm 

viðhorf og undirliggjandi ótti voru ríkjandi, varð til hugtakið um hinn ameríska 

tilvistarsinna sem kallaður var „sá svali“. Í þeim hópi var Jack Kerouac og fleiri 

meðlimir „Beat“ hópsins og var jazztónlistin stór hluti af ímynd þeirra.  Hún var 

„það“. Auk þess að hafa áhrif á lífsstíl Jacks þá voru áhrifin á ritstíl hans mikil, sem 

sjá má í spunastíl hans þar sem snarstefjun jazztónlistarmannins var helsta 

fyrirmyndin. Þó að töluvert meiri þekking liggi á bak við það sem tónlistarmaðurinn 

spilar heldur en Jack kunni að halda, þá náði hann að fanga megineinkenni 

tónlistarinnar í bókum sínum og nota hana sem drifkraft. Jazztónlistin var þess vegna 

ekki misheppnuð leið til þess að fegra bækur hans, heldur forsenda þess að þær urðu 

jafn áhrifamiklar og raun bar vitni. 
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