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Ágrip 

 

Í þessari ritgerð verður fjallað um þrjár bækur eftir bandaríska blaðamanninn og rithöfundinn 

Hunter S. Thompson, Hell´s Angels, Fear and Loathing in Las Vegas og Fear and Loathing 

on the Campaign Trail ´72. Skrif Thompsons tóku að vekja athygli um miðjan 7. áratug 

síðustu aldar og varð hann áhrifamikill samfélagsrýnir í Bandaríkjunum á síðari hluta 

aldarinnar. Skrif hans fönguðu byltingaranda og menningarlegt umrót þjóðfélags þessara ára. 

Blaðamennskustíll hans, svokölluð gaspurs-blaðamennska (e. gonzo journalism) á rætur að 

rekja til byltingar hinnar svokölluðu nýblaðamennsku og var ný og fersk aðferð til að fara 

ofan í saumana á þjóðfélaginu. Thompson tók sjálfur þátt í þeim viðburðum sem hann skrifaði 

um og var í forgrunni texta sinna. Notkun vímuefna einkennir jafnan textana, auk þess sem 

mörkin milli raunveruleika og ofskynjunar eru oftar en ekki óljós. Orðræða gaspurs-stílsins 

verður greindur með tilliti til þess hvernig Thompson framandgerir hefðbundin stílbrögð 

blaðamennskunnar með meðvituðum hætti. Orðræða ofskynjunar er mikilvægur þráður í 

gasprinu en í henni má meðal annars greina tilraun höfundar til að skáskjóta sér undan 

hefðum, fastmótuðum forgerðum samfélagsins. Verk Thompsons fela í sér uppreisn gegn 

hugmyndafræði kapítalísmans og hinu menningarlega einsleita samfélagi.  

Í ritgerðinni verður varpað ljósi á tengsl milli verka Thompsons og hugmynda Søren 

Kierkegaards og rök færð fyrir því að Thompson sæki eigin hugmyndir að miklu leyti til 

danska tilvistarspekingsins. Skrif Thompsons eru uppgjör við umrótarár 7. áratugarins og 

þann byltingaranda sem lá í loftinu. Byltingin fjaraði út en verk Thompsons varðveita anda 

hennar. Varðveisla minninga verður skoðuð út frá bókmenntakenningum um elegískan 

kveðskap og grafskriftir. Fjallað verður um bækurnar í tímaröð og tengslin milli þeirra rekin.  
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1. Inngangur 

 

 

What is a rebel? A man who says no, but whose refusal does  

not imply a renunciation. He is also a man who says yes, 

 from the moment he makes his first gesture of rebellion.  

Albert Camus  

When the question of truth is raised in an objective manner, 

 reflection is directed objectively to the truth, as an object  

to which the knower is related...If only the object to which he is 

 related is the truth, the subject is accounted to be in the truth.  

When the question of truth is raised subjectively,  

reflection is directed subjectively to the nature of the  

individual‘s relationship; if only the mode of this relationship 

 is in the truth, the individual is in the truth even if he 

 should happen to be thus related to what is not true. 

Søren Kierkegaard 

 

Á áratugunum eftir síðari heimstyrjöld tók við mikill velmegunartími í bandarísku samfélagi.
1
 

Þvert á svartsýnisspár margra hagfræðinga blómstraði efnahagur þar í landi og var mikill 

uppgangur á sviði iðnaðar og framleiðslu. Sterk staða Bandaríkjanna á alþjóðavettvangi hlaust 

einkum af lítilli samkeppni við aðrar þjóðir, enda stór hluti heimsins í rústum eftir stríð. 

Velmegunin hafði mikil félagsleg áhrif og mótaði sjálfsmynd Bandaríkjamanna þannig að 

gamalgróinn draumur um Ameríku sem land tækifæranna virtist loks vera að rætast.
2
 Borgir 

stækkuðu og fólki fjölgaði en sú uppsveifla fékk viðurnefnið „barnasprengjan“ (e. the baby 

boom). Þrátt fyrir velmegunina tók ný kynslóð ungs fólks af millistétt sér jaðarstöðu gagnvart 

meginstraumi samfélagsins. Menningarkimar á borð við „bítnikka“ (e. beatniks) og hippa, 

sem komu fram á 6. og 7. áratugnum, leituðu út fyrir gamla þjóðskipulagið og risu gegn 

hefðum og venjum. Mikil ólga ríkti í samfélaginu, fólk krafðist breyttra hugsjóna og fengu 

ýmsir hópar byr undir báða vængi í baráttu sinni fyrir auknum réttindum, s.s. konur, svartir og 

samkynhneigðir, ásamt því sem barist var gegn kjarnavopnum og stríði. Sagnfræðingurinn 

                                                 
1 Í inngangi að bókinni The Making of a Counter Culture kallar sagnfræðingurinn Theodore Roszak tímabilið á 

árunum 1942–1972 „auðlegðarskeiðið“ (e. The age of affluence). Hann tekur réttilega fram að afmörkun 

tímabila sé tilviljunum háð og aðeins til viðmiðunar. Theodore Roszak, The Making of a Counter Culture, Los 

Angeles: University of California Press, 1995, bls. xi-xxxvii.  
2 Fræðilegar heimildir á erlendum málum verða framvegis í íslenskri þýðingu ritgerðarhöfundar. Textabrotin 

eftir Hunter S. Thompson, ásamt öðrum tilvitnunum í hann sjálfan, verða aftur á móti látin standa á upprunalega 

tungumálinu svo að rödd hans og merking komist óáreitt til skila. Todd Gitlin, The Sixties: Years of Hope, Days 

of Rage, New York: Bentham Books, 1993, bls. 13. Sjá einnig umfjöllun John Steele Gordons í bókinni An 

Empire of Wealth: The Epic History of American Economic Power, New York: Harper Perennial 2004, bls. 363-

381. 



6 

 

Theodore Roszak kallar umrót 7. áratugarins einu nafni viðnámsmenningu
 
(e. counter culture) 

í bókinni The Making of a Counter Culture.
3
  

Umrótið hafði einnig áhrif á bókmenntir. Bandarískir höfundar á borð við Tom Wolfe, 

Norman Mailer og Joan Didion voru meðal þeirra sem innleiddu hina svokölluðu 

nýblaðamennsku (e. new journalism) sem var áberandi ritstíll framsækinna blaðamanna.
4
 

Hugtakið á uppruna sinn að rekja til skilgreiningar Tom Wolfes í bókinni The New 

Journalism frá árinu 1973. Í henni leitaðist Wolfe við að skilgreina hóp blaðamanna sem átti 

það sameiginlegt að skrifa um raunverulega atburði en nota til þess orðfæri og stílbrögð 

skáldsagnahöfunda. Mikilvægasta einkenni nýblaðamennskunnar að mati Wolfes var sýnileg 

afstaða höfundar gagnvart viðfangsefni sínu. Í því samhengi taldi hann mikilvægt að höfundar 

skynjuðu umfjöllunarefni sitt af eigin raun, tækju til að mynda þátt í þeim atburðum sem þeir 

lýstu. Persónuleg sjónarmið höfundar kæmu í stað hlutlægrar blaðamennsku sem áðurnefndir 

höfundar töldu úr sér gengna. Þeir töldu óraunhæft að blaðamenn gætu haft hlutlausa yfirsýn 

um fréttaefni sín, án þess að tillit væri tekið til sjónarhorns. John Hellmann er einn þeirra sem 

rannsakað hafa nýblaðamennskuna. Í bók sinni, Fables of Fact: The New Journalism as New 

Fiction, telur hann kjarnann í gagnrýni nýblaðamennskunnar beinast gegn hlutlægni: „Þeir 

höfnuðu hefðbundum aðferðum upplýsingaöflunnar og því trausti sem var borið til opinberra, 

stundum ótilgreindra, heimilda. Í stað þess leituðu þeir í ný form og hreinlega bættu við 

persónulegri afstöðu sinni.“
5
 Sá sem skar sig einna mest úr í hópi nýblaðamanna var 

rithöfundurinn Hunter S. Thompson. Hann fylgdi eftir breytingum nýblaðamennskunnar en 

var róttækari og þróaði hann jafnframt eigin stílbrögð sem greindu sig um margt frá 

nýblaðamennskunni. Sá stíll hlaut nafnið gaspur-blaðamennska (e. gonzo-journalism) og er 

umfjöllunarefni þessarar ritgerðar.
6
 Nánar tiltekið verða textaeinkenni gaspursins tekin til 

skoðunar og með hvaða hætti þau birtast í verkum Thompsons.  

                                                 
3 Íslenska heitið viðnámsmenning er hér í íslenskri þýðingu ritgerðarhöfundar og verður héðan af notað yfir 

„counter culture“. 
4 Framangreindir höfundar voru allir brautryðjendur á sviði blaðamennsku. Þrátt fyrir það hafa þeir í seinni tíð 

hlotið vítækari athygli sem skáldsagnahöfundar. Til dæmis má nefna skáldsögurnar The Bonfire of the Vanities 

(1987) eftir Tom Wolfe, Play it as it Lays (1970) eftir Joan Didion og Executioner‘s Song (1979) eftir Norman 

Mailer, sem allar hafa hlotið lof gagnrýnenda og gerðar hafa verið kvikmyndir eftir þeim. Íslenska heitið 

nýblaðamennska er fengið úr samnefndri blaðagrein um hugtakið. DV, „Nýblaðamennska“, 5. árgangur, 17. 

tölublað, 1996, bls. 3. Sótt 11.3. 2014 af: 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=259623&pageId=3639343&lang=is&q=N%FDbla%F0amennska 
5 „They [...] rejected conventional journalism‘s assumed perspective of „objectivity“ and its reliance on official, 

often concealed, sources. Instead, they sought new forms and frankly asserted their personal perspectives.“John 

Hellmann, Fables of Fact: The New Journalism as New Fiction, Urbana: University of Illinois Press 1981, bls. 3. 
6 Íslenska heitið gaspur er hér í þýðingu ritgerðarhöfundar og verður framvegis notað yfir „gonzo“, með 

undantekningu þegar fjallað er um orðsifjar í afmörkuðum skilningi. 
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Gaspurs-blaðamennska leggur, rétt eins og nýblaðamennska, áherslu á sjónarhorn og 

upplifun höfundarins frekar en beinar staðreyndir. Ljóst er að Thompson hafi haft meiri áhuga 

á hinu skáldlega í umfjöllun um raunverulega atburði og að slíkt geti varpað upp sannari 

mynd. Sjálfur segir hann um gaspur: „It is a style of „reporting“ based on William Faulkner‘s 

idea that the best fiction is far more true than any kind of journalism – and the best journalists 

have always known this.“
7
 Fræðimaðurinn Jason Mosser hefur reynt að bregða birtu á 

sérstöðu Thompsons og meðal annars bent á að þótt gaspur sé viss undirgrein 

nýblaðamennskunnar sé það merkingarhlaðið hugtak sem vísar til fleiri þátta en ritstíls 

Thompsons. Í lokaorðum ritgerðarinnar, „What is Gonzo about Gonzo Journalism?“, segir 

Mosser að með gaspurs-blaðamennsku hafi Thompson greint sig frá öðrum nýblaðamönnum, 

aðallega með því að draga hvergi skýr mörk milli raunveruleika og ofskynjunar. Hann 

fullyrðir einnig að merking gaspursins felist í lífstíl Thompsons sem einkenndist t.a.m. af 

neyslu vímuefna og áfengis.
8
 Athyglisvert er að Mosser felli ævi Thompsons inn í merkingu 

gaspur-textanna. Það gefur vísbendingu um að persóna Thompsons sé fyrirferðamikill þáttur í 

umfjöllun og greiningu á textum hans en nánar verður fjallað um það síðar.     

Tvennt ber að hafa í huga þegar greina á gaspur frá öðrum stílbrögðum. Í fyrra lagi 

áhersluna á beina þátttöku höfundar en í gaspri er ekki skrifað úr fræðilegri eða öruggri 

fjarlægð. Thompson tók ævinlega beinan þátt í því sem hann skrifaði um og eflaust mætti 

ganga svo langt að segja að rannsóknarvinna hans hafi falist í því að „lifa“ viðfangsefni sitt – 

sem birtist jafnframt í því að ófyrirsjáanlegar krókaleiðir lífsins og breytileiki andartaksins 

gátu haft róttæk áhrif á skrifin og jafnvel breytt stefnu þeirra. Í síðara lagi þarf að gæta að 

áherslunni sem lögð var á ofskynjun og gerir Thompson slíkt reglulega að umfjöllunarefni 

sínu. Oft verður í skrifum hans viss samsláttur staðreynda og ofskynjunar sem má út röklegt 

samhengi textans. Bókmenntafræðingurinn Juan Bruce-Novoa fjallar um þetta í grein sinni 

um stíl gaspurs-blaðamennskunnar og segir að „hliðstaða raunverulegra og ímyndaðra atburða 

skapi jafnt flæði sem máir út skilin þar á milli. Lesendunum er snúið í hringi þar til þeir tapa 

áttum.“
9
 Ekki er því hægt að treysta mælanda gaspurs-blaðamennskunnar til að fara rétt með 

staðreyndir heldur aðeins hægt að nálgast persónulega skynjun hans og listrænt gildi textans. 

                                                 
7 Hunter S. Thompson, „Jacket Copy for Fear and Loathing in Las vegas: A Savage Journey to the Heart of the 

American Dream“, The Gonzo Papers Anthology, London: Picador 2009, bls. 108. 
8 Jason Mosser, „What is Gonzo about Gonzo Journalism?“, Literary Journalism Studies, Árg. 4, Tlb. 1, 2012, 

bls. 85-90, hér bls. 88. 
9  „The juxtaposition of real and imaginary events produces a type of equalizing osmosis, blurring the distinction 

between reality and invention, and then spins them until they lose their sense of direction.“ Juan Bruce-Novoa, 
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Gaspurs-blaðamennska er hömlulaus aðferð við fréttaflutning þar sem tungumálinu er 

gefinn laus taumurinn. Grafið er undan skipulagi og stöðugleika tungumálsins með 

óreiðukenndri orðræðu og frjálslegri greinamerkjasetningu.
10

 Gaspurstexti einkennist oftlega 

af löngu hugflæði sem brýtur upp rökræna tímaskynjun lesanda. Þrátt fyrir þessa skilgreiningu 

hefur hugtakið gaspur ekki hlotið nægilega afmarkaða skilgreiningu í fræðilegu samhengi og 

er uppruni orðsins „gonzo“ einnig óljós. Heimildum ber ekki saman um það úr hvaða 

tungumáli orðið er fengið þótt margvíslegar getgátur séu uppi. Jason Mosser telur líklegt að 

orðsifjar „gonzo“ megi rekja til rómanskra tungumála, s.s spænsku, frönsku eða ítölsku.
11

 

Eftir því sem næst er komist notaði Bill Cardoso, sem þá var ritstjóri tímaritsins Boston 

Globe, orðið fyrst í tengslum við skrif Thompsons. Það gerði hann til þess að lýsa grein 

Thompsons, „The Kentucky Derby is Decadent and Depraved“, sem birtist í hinu skammlífa 

tímariti Scanlan‘s Monthly árið 1970. Greinin segir frá hestakappreiðum í Kentucky-fylki en 

breski myndlistarmaðurinn Ralph Steadman, sem myndskreytti greinina, og Thompson voru 

þar viðstaddir.
12

 Um greinina „Kentucky Derby“ hafði Bill Cardoso að orði: „Þú hefur breytt 

öllu! Þetta var hrein gaspurs-blaðamennska! (e. pure Gonzo journalism!)“
13

 Augljóst er að 

Thompson hafði það eftir Cardoso eins og sést í þessu broti úr Fear and Loathing in Las 

Vegas (1971), þar sem það er haft orðrétt eftir honum: 

But what was the story? Nobody had botherd to say. So we would have to drum it up 

on our own. Free Enterprise. The American Dream. Horatio Alger gone mad on drugs 

in Las Vegas. Do it now: pure Gonzo journalism.
14

  

Eftir að hafa afmarkað skrif sín með þessum hætti má fullyrða að gaspur sé samofnara 

höfundarverki Thompsons en nokkurs annars höfundar. Ef hugtakinu er slegið upp í leitarvél 

Google koma upp ótal vefsíður sem flestar nefna Thompson í samhengi við orðið.  

                                                                                                                                                         
„Fear and Loathing on the Buffalo Trail“, Melus, 6/1979, bls. 39-50, hér bls. 42. Sótt þann 20.1. 2014 af: 

http://www.jstor.org/stable/467055. 
10 Sama heimild, bls. 42. 
11 Í grein Mossers vísar hann m.a. í grein eftir málvísindamanninn Peter Tamony, sem segir að líklegt sé að orðið 

sé úr spænsku: „Gonzo looks Spanish. Can it be an Americanization of ganso ‘gander; lazy, slovenly person, 

dunce‘?“  Peter Tamony, „Gonzo“, American Speech, 58/1983, bls. 73-75, hér bls. 75. Fengið þann 20.1. 2014 

af: http://www.jstor.org/stable/454762. 
12 Þetta var í fyrsta sinn sem Ralph Steadman vann með Thompson en hann átti síðar eftir að myndskreyta 

mikinn fjölda greina og bóka eftir Thompson. 
13 „You have changed everything! That was pure Gonzo journalism!“ Joseph M. Owens, „Hunter S. Thompson 

and the Blurry line between fiction and nonfiction“ 2010, tekið þann 15. mars af: 

https://www.academia.edu/407666/Hunter_S._Thompson_and_The_Blurry_Line_Between_Fiction_and_Nonfict

ion    
14 Hunter S. Thompson, Fear and Loathing in Las Vegas, New York: Vintage Books 1998, bls. 12. 
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Að mati Thompsons sjálfs ætti gaspur að vera laust við ritstjórn og fyrsti textinn að 

standa óbreyttur, án nokkurrar umritunar. Ævisagnaritari Thompsons, William McKeen segir 

að til þess að slíkar kröfur gangi upp er nauðsynlegt að frumheimildir séu aðgengilegar og 

komist óáreittar til skila: „Gaspur þarfnast í raun réttri ekki neinna endurskrifa þar sem 

blaðamaðurinn og upplýsingaleit hans er í forgrunni. Glósur, brot úr öðrum greinum, afrituð 

viðtöl, orðrétt símtöl, símskeyti – þetta eru frumþættirnir í gaspurs-blaðagrein.“
15

 Sjálfur var 

Thompson þekktur fyrir að vera á síðustu stundu með skrif sín, „of seinn fyrir ritstýringu en 

tímanlega fyrir prentun“.
16

 Vinnubrögð Thompsons voru ófyrirsjáanleg og tókst honum ef til 

vill þannig að sneiða hjá hefðbundinni ritstýringu svo að hinn „hreini“ gaspurs-texti kæmist til 

skila. Vinnubrögð hans voru svo óútreiknanleg að mörgum samstarfsmanna Thompsons þótti 

erfitt að vinna með honum. Lýsing Jann Wenners á umstanginu í kringum Thompson er gott 

dæmi. Wenner var ritstjóri og stofnandi Rolling Stone tímaritsins sem Thompson skrifaði 

lengst af fyrir: 

Til að vinna með Hunter þurfti að leiða hann gegnum allt ferlið. Að minnsta kosti 

tvær, jafnvel þrjár manneskjur unnu við þetta, þar á meðal ég. Álagið var of mikið 

fyrir eina manneskju, jafnvel svo snemma á ferli hans, sökum ókristilegs vinnutíma 

Hunters og þess hversu hægt hann gat unnið.
17

 

Líkt og sést þurfti að hafa vökult auga með vinnu Thompsons enda ekki hægt að stóla á að 

efni frá honum kæmi í prentun á réttum tíma. Þetta skapaði Thompson visst sjálfstæði; hann 

var blaðamaður sem fór eigin leiðir. Hægt væri að bera vinnubrögð hans saman við stíl hinna 

svokölluðu bítskálda á 6. áratugnum. Af þeim fór Jack Kerouac einna fremstur í flokki og bók 

hans, Á vegum úti (e. On the Road), frá 1957 vakti mikla athygli meðal ungs fólks í 

Bandaríkjunum og átti drjúgan þátt í að móta hugsunarhátt heillar kynslóðar. Stíll Á vegum úti 

einkennist af hugrenningaflæði og sagan hermir að hann hafi skrifað bókina á örfáum vikum í 

                                                 
15 „Gonzo requires virtually no re-writing, with the reporter and the quest for information as the focal point. 

Notes, snatches from other articles, transcribed interviews, verbatim telephone conversations, telegrams—these 

are elements of a piece of gonzo journalism.“ William McKeen, Outlaw Journalist: The Life and Times of 

Hunter S. Thompson, London: Aurum Press 2009, bls. 36. 
16 „Too late for editing, just in time for the printer.“ Martin Hirst, „What is Gonzo? The Etymology of an Urban 

Legend“, UQ Eprints edition 2004, tekið þann 11. febrúar af: 

https://www.academia.edu/216072/What_is_Gonzo_The_etymology_of_an_urban_legend. 
17 „Working with Hunter was already a major hand-holding job. It meant a minimum of two, maybe three people 

assigned to the task, including me. It was too much for any one person to handle, even that early on, because of 

the hours and the time Hunter took.“ Jann S. Wenner og Corey Seymour, Gonzo: The Life of Hunter S. 

Thompson, New York: Back Bay Books 2008, bls. 133. 
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apríl 1951.
18

 Bókin einkennist einnig af ósjálfráðum skrifum sem skilgreina má sem lotuskrif 

þar sem augnablik og flæði hugsananna eru mikilvægari en skipulag textans. Við það myndast 

oft óreiðukennd söguframvinda, full af útúrdúrum og innskotum. Upprunalegt handrit Á 

vegum úti var skrifað á nokkrar langar pappírsrúllur sem límdar voru saman á endanum og 

mynduðu eins konar „veg“ eða „slóða“ af texta.
19

  

Að mati Thompsons byggðist hefðbundin blaðamennska á gölluðu kerfi: „hún eru 

spennitreyja blekkingar og ber merki um hlutdeild í örvæntingarfullri tilraun til þess að 

viðhalda félagslegri yfirbyggingu þrátt fyrir grunn sem stendur á brauðfótum.“
20

 Gagnrýni 

hans beindist að þeirri tvíhyggju um að blaðamaður geti miðlað fréttum sem efnislegum 

staðreyndum óháð huglægri túlkun. Hefðbundin tvíhyggja felst í aðgreiningu efnis og anda; 

að þessi fyrirbæri geti lifað óháð hvort öðru. Til þess að frelsa sjálfan sig undan tvíhyggju um 

sannleiksábyrgð og hlutleysi blaðamannsins notaðist Thompson við stílbrögð gaspursins. Það 

gerir það honum kleift að efast um eigin sannleika og fjalla um efni textans hverju sinni í mun 

víðara samhengi, út frá skynjun sinni. Lögð er áhersla á frásögnina á kosnað upplýsinga og 

innihalds, þannig hægt sé að flakka í tíma líkt og um skáldsögu væri að ræða. Segja má að 

stíll gaspur-blaðamennsku sé skáldleg framandgerving á hinum hefðbundnu vinnubrögðum 

við blaðaskrif. Hugtakið framandgerving sem þekkt er frá rússneska bókmenntafræðingnum 

Viktor Shklovskíjs, sem fjallað er um í greininni „Listin sem tækni“ frá árinu 1925.
21

 Í henni 

fer Shklovskíj skipulega ofan í virkni tungumálsins og segir tungumál skáldskaparins vera 

tæki til þess að brjótast út úr vanafestu hversdagsleikans: „Tækni listarinnar er fólgin í þeirri 

aðferð að gera hlutina framandi, þeirri aðferð að gera formið torvelt, að auka á erfiðleika 

skynjunarinnar og teygja úr henni, þar sem skynjunarferlið er listrænt markmið í sjálfu sér og 

                                                 
18 Í inngangi að Penguin útgáfu af Á vegum úti er lýsing Philip Whalens á því hvernig bókin var skrifuð: „Hann 

sat við ritvélina, ásamt stafla af stílabókum [...] Hann gat vélritað hraðar en nokkur önnur manneskja [...] Þegar 

hann gerði mistök leiddi það skrifin hugsanlega inn í nýjar áttir, inn í ný og skrítin stef sem hann bætti við þegar 

hann endurritaði textann.“ Howard Cunnell, „Fast this Time: Jack Kerouac and the Writing of On the Road“, On 

the Road, New York: Penguin Books 2008, bls. 1-53, bls. 23-24. „He would sit – at a typewriter, and he had all 

these pocket notebooks [...] He could type faster than any human being you ever saw. [...] Then he made a 

mistake, and this would lead him off into a possible part of a new paragraph, into a funny riff of some kind that 

he‘d add while he was in the process of copying.“ 
19 Þetta mætti bera saman við langa skáldsögu franska skáldsins Marcel Proust, Í leit að glötuðum tíma (1913-

27), en sú bók var handskrifuð í fjölda stílabóka. Ef að frásögn Prousts leiddi hann á nýjar slóðir skrifaði hann 

það á aðskilið blað sem var síðan skotið inn í meginmál textans. 
20 „[I]t is the straitjacket of falsification and/or the signature of complicity in a desperate plot to maintain the 

social superstructure in spite of the crumbling foundation.“ Bruce-Novoa, „Fear and Loathing on the Buffalo 

Trail“, bls. 42. 
21 Viktor Shklovskíj, „Listin sem tækni“, Spor í bókmenntafræði 20. aldar, Ritstj. Garðar Baldvinsson, Kristín 

Birgisdóttir, Kristín Viðarsdóttir, þýð. Árni Bergmann, Reykjavík: Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands 

1991, bls. 21-42. 
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verður því að framlengja.“
22

 Með því að framlengja skynjunarferli mannsins verður til nýr 

skilningur á umhverfinu og gátt opnast fyrir aðra tegund þekkingar en þá sem jafnan er talin 

hagnýt. „Hagnýtt tungutak“ er það sem Shklovskíj kallar prósamál, en þótt það sé einnig 

verkfæri til að túlka veruleikann, er það ekki list í skilningi Shklovskíjs því það leitast við að 

auðvelda skynjunarferlið og gera boðskipti hröð og skilvirk. Ef kenning Shklovskíjs er 

heimfærð á gaspurs-blaðamennsku ræðst hún gegn hlutlægni, m.ö.o. hinu „hagnýta 

tungutaki“. Gaspur er ekki aðferð til þess að miðla upplýsingum á fljótlegan og auðlæsilegan 

hátt heldur til að brjóta þær niður og hafa áhrif á skynjunarferli lesandans.  

Erfitt er að fullyrða hvort skilvirk upplýsingamiðlun blaða- og fréttafólks geti yfir 

höfuð verið hlutlaus þar sem hún byggist á miðlun í gegnum tungumálið. Um óáreiðanleika 

tungumálsins fjallar bandarískri bókmennta- sagnfræðingurinn Hayden White í greinasafni 

sínu, Figural Realism: Studies in the Mimesis Effect. Í fyrstu greininni, „Literary Theory and 

Historical Writing“, gagnrýnir White að innan sagnfræðinnar hafi um langt skeið verið gerður 

greinarmunur á sagnfræðilegri orðræðu og frásögn. Hann hafnar þeirri hugmynd að hægt sé 

að draga orðræðu sagnfræðinnar út fyrir formgerð tungumálsins: 

Allt gefur þetta til kynna að hægt sé að draga inntak sagnfræðilegrar orðræðu út fyrir 

form tungumálsins, færa það fram með samþjöppuðu orðalagi sem hreinsað sé af 

óeiginlegum og myndrænu þáttum, og láta reyna á röklegt samræmi þess sem rök og 

sem hæfni sem staðreynd. Það útilokar aftur á móti sjálft „inntakið“, þ.e. skilyrði allrar 

sagnfræðilegrar orðræðu: tungumálið.
23

 

Táknkerfi tungumálsins er fjötur um fót þegar miðla á staðreyndum samkvæmt greiningu 

Whites og á það við um blaða- og fréttamennsku jafnt sem sagnfræði. Texti bæði blaðamanna 

og sagnfræðinga miðlar staðreyndum sem ætíð eru bundnar í táknkerfi og lögmálum þess; 

þrátt fyrir að atburðir eigi sér stað í tíma eru mælieiningarnar sem afmarka þá ekki 

náttúrulegar heldur menningarbundnar.
24

 Hlutlaus miðlun er því ómöguleg með 

tjáningartækjum tungumálsins og ávallt um menningarbundna og frásagnarlega (skáldlega) 

mótun að ræða. Í tilviki gaspurs-blaðamennsku virðist hins vegar sem Thompson sé fyllilega 

                                                 
22 Viktor Shklovskíj, „Listin sem tækni“, bls. 28-29. 
23 „All this implied that the content of a historical discourse could be extracted from its linguistic form, served up 

in a condensed paraphrase purged of all figurative and tropological elements, and subjected to tests of logical 

consistency as an argument and of predicative adequacy as a body of fact. This, however, was to ignore the one 

„content“ without which a historical discourse could never come into existence at all: language.“ Hayden White, 

„Literary Theory and Historical Writing“, Figural Realism – Studies in the Mimesis Effect, Baltimore: The Johns 

Hopkins University Press 1999, bls. 1-26, hér bls. 5. 
24 Sama heimild, bls. 9. 
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meðvitaður um sjálfa miðlunina og bregði þess vegna á leik með „eftirköst“ hennar; hann 

vinnur með miðlunina á meðvitaðan hátt. Hefðbundnari blaðamenn líta hins vegar framhjá 

henni eða reyna að afneita henni. Gaspurs-blaðamennska gerir ekki skilyrðislausa kröfu um 

hlutlægni heldur brýst út úr henni með því að setja galla táknkerfisins í forgrunn. Texti þeirra 

blaðamanna, sem telja sig hlutlausa, er ávallt skilinn frá atburðunum sem fjallað er um. Með 

því móti er atburðurinn felldur inn í gildishlaðna frásögn sem mótast af því hvernig 

frásagnaraðferð er beitt hverju sinni. Á hinn bóginn er það ekki athöfnin sem er aðalatriði 

gaspurs-texta heldur sjálf skrifin:  

Draumur gaspursins bregst vegna þess að hið skrifaða orð verður kyrrstætt og táknar í 

besta falli atburðinn. Til þess að ná árangri hefði þurft algjöran samruna skrifanna og 

atburðarins, orðsins og hlutarins. Kaldhæðnislega felst velgengni gaspursins í því að 

þegar miðlun staðreynda mistekst verða skrifin sjálf aðalatburðurinn.
25

   

Sem dæmi um þetta eru upplýsingar um hvað gerðist á kappreiðunum í fyrstu gaspurs-

greininni, „The Kentucky Derby is Decadent and Depraved“, ekki miðlægar. Raunar er litlar 

sem engar upplýsingar að hafa um hvernig kappreiðarnar fóru fram, hver vann og hvenær þær 

áttu sér stað, „Total chaos, no way to see the race, not even the track…nobody cares.“
26

 Í 

staðinn eru kappreiðarnar leiksvið þar sem Thompson og skrif hans eru í aðalhlutverki.  

Í grein Jason Mossers sem minnst var á hér að framan er talað um að merking gaspurs 

nái út fyrir skrif Thompsons og að lífstíll hans spili ríkan þátt. Nær ómögulegt er að líta fram 

hjá því hversu sterk áhrif ímynd Hunter S. Thompsons í dægurmenningu hefur haft á feril 

hans sem rithöfundur. Hann vakti snemma athygli, m.a. fyrir framkomu sína og umdeildar 

skoðanir á þjóðfélaginu. Hann var sagður óhemja í viðtölum, hnyttinn og stuðandi í tilsvörum 

og oft fremur óskýrmæltur. Fyrir viðtal hjá The Book Report.com árið 1997 var því velt upp 

hvort hann myndi mæta yfir höfuð í viðtalið: „Hann er, þegar allt kemur til alls, iðrunarlaus 

Dunhill-reykjandi, Patrón-þambandi, gangandi efnaverksmiðja og nánastu vinir viðukenna að 

sé dálítið óáreiðanlegur.“
27

 Hann var gjarnan kynntur á þennan máta og gerðu viðmælendur 

sig reiðurbúna fyrir hið ófyrirsjáanlega í nærveru hans. Í inngangi að bókinni Ancient Gonzo 

                                                 
25 „The Gonzo dream fails because the written word becomes static, at best only representing action; success 

would have required the achievement of another grand coalition, that of writing and action, of the word and its 

object. But ironically, this is the success of Gonzo; when the event reported fails, then the writing itself becomes 

the main event.“ Bruce-Novoa, „Fear and Loathing on the Buffalo Trail“, bls. 43. 
26 Hunter S. Thompson, „The Kentucky Derby is Decadent and Depraved“, The Gonzo Papers Anthology, 

London:Picador 2009, bls. 36. 
27 „He is, after all, an unrepentant Dunhill-smoking, Patrón-swilling, walking chemical laboratory whose closest 

friends concede can be just a tad unreliable.“ Anita Thompson, Ancient Gonzo Wisdom, Cambridge: Da Capo 

Press 2009, bls. 213. 
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Wisdom, þar sem tekin eru saman ýmis viðtöl við Thompson, skrifar blaðamaðurinn 

Christopher Hitchens um reynslu sína af Thompson og hvernig orðspor og ímynd mótaði 

hann. Hitchens telur að hjá mörgum frægum einstaklingum verði samsláttur ímyndar og 

einkalífs. Í tilviki Thompsons hafi það þrýst á hann til að viðhalda hinum ófyrirsjáanlega 

gaspurs-lífstíl, með tilheyrandi vímuefna- og skotvopnanotkun.
28

 Hitchens telur að þessi 

þrýstingur á að vera „í hlutverki“ hafi bitnað á Thompson sem rithöfundi og 

samfélagsgagnrýnanda og valdið því að hann hafi ekki verið tekinn jafn alvarlega:  

Það vakna nauðsynlegar spurningar um hvort hægt sé að skera úr um hvort Hunter hafi 

verið að grínast eða ekki. Sú ráðgáta hefur vafist fyrir satírískum skrifum síðan 

Juvenal var uppi, og er ein ástæða þess að hinn ágæti Doktor [Thompson] sökkti sér 

algerlega í varanlega heimshryggð: það er þreytandi að fólk gerir ráð fyrir að þú sért 

ævinlega svívirðilegur þegar fyrir þér vakti upprunalega að vera alvarlegur og 

einlægur.
29

 

Ein helsta birtingarmynd ímyndarinnar út á við var persónan Raoul Duke, sem var dulnefni 

Thompsons þegar hann birti Fear and Loathing in Las Vegas í Rolling Stone tímaritinu. Erfitt 

er að draga ályktun um ástæður að baki notkunar 

dulnefnisins og hvers vegna bókin birtist í heild ári síðar 

undir nafni Thompsons. Það er þó ljóst að Raoul Duke 

varð að einskonar hliðarsjálfi Thompsons, eða ýktri 

útfærslu þess „hlutverks“ sem búist var af honum. Í 

viðtali við breska ríkisútvarpið frá árinu 1978 ræðir 

Thompson sjálfur um samsláttinn milli rithöfundarins 

Hunter S. Thompson og persónunnar Raoul Dukes. 

Hann telur Duke vera orðinn að óljósri goðsögn sem 

uppfylli það sem aðrir ætlast til af honum: „I‘m really in 

the way as a person, and the myth has taken over. And I 

find myself in an appendage. It would be much better if 

                                                 
28 Christopher Hitchens, „Introduction“, Ancient Gonzo Wisdom, ritstj. Anita Thompson, Cambridge: Da Capo 

Press 2009, bls. xiv-xv. 
29 „A question necessarily arises as to how one could tell when Hunter was, and was not, joking. This 

conundrum has bedeviled the satirical since Jucenal, and may be one of the reasons that the good Doctor 

eventually succumbed to terminal weltschmerz: it can be exhausting when people assume you are merely being 

outrageous when in fact your intention is serious and sincere.“ Sama heimild, bls. xvi. 
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I died, then people could take the myth and make films.“
30

 Minna en tvö ár liðu frá fyrrnefndu 

viðtali þar til lífsstíll Thompsons var túlkaður á hvíta tjaldinu. Kvikmyndin Where the Buffalo 

Roam frá árinu 1980 var frjálsleg aðlögun á ævi Thompsons sem tók jafnframt mið af verkum 

hans. Hún notaðist ekki við persónu Dukes heldur dró hún upp stílfærða mynd af sjálfum 

Thompson, sem leikinn var af Bill Murray. Murray hafði þá vakið athygli í 

sjónvarpsþáttunum Saturday Night Live sem hófu göngu sína um miðjan 8. áratuginn og þóttu 

ögrandi fyrir háðsádeilu sína á samfélag og dægurmenningu. Draga mætti þá ályktun að 

Murray, sem þá var enn á uppleið á sínum ferli, hafi litið á hlutverk Thompsons sem verðugt 

tækifæri fyrir grínleikara.
31

 Myndin á ekki aðeins stóran þátt í að festa ímynd Thompsons í 

sessi heldur einnig að gera hann að skoplegri persónu. Tæpum tveimur áratugum síðar var 

gerð kvikmyndaaðlögun að bók Thompsons, Fear and Loathing in Las Vegas, þar sem 

leikarinn Johnny Depp túlkaði aðalpersónu hennar, Raoul Duke. Munur kvikmyndanna 

tveggja felst í því að Fear and Loathing in Las Vegas er aðlögun á skáldsögu ólíkt Where the 

Buffalo Roam sem leitast eftir því að vera ævisöguleg. Þær eiga þó báðar sameiginlegt að 

leggja áherslu á hinar skoplegu hliðar persónu Thompsons.  Birtingarmynd hans í 

kvikmyndum hefur haldið á lofti hinni skoplegu ímynd og má fullyrða að hún lifi enn í dag. 

Hunter S. Thompson sem menningarfyrirbæri er tvöfalt hlutverk, ef marka má grein Hitchens, 

annarsvegar sem trúður og hins vegar sem bölsýnn samfélagsrýnir.  

i 

Í þessari ritgerð verða þrjú af helstu verkum Thompson lögð til grundvallar. Þau eru Hell‘s 

Angels (1966), Fear and Loathing in Las Vegas (1971) og Fear and Loathing on the 

Campaign Trail ´72 (1973). Í upphafi 7. áratugarins átti Hunter S. Thompson erfitt með að 

fóta sig sem rithöfundur. Hann fékk hvergi útgáfusamning og draumur hans um að gefa út 

skáldskap rann út í sandinn.
32

 Hann tók að sér ýmis verkefni fyrir tímarit og dagblöð sem 

óháður blaðamaður en átti erfitt með að ná endum saman. Þegar Carey McWilliams, ritstjóri 

tímaritsins The Nation, lét Thompson fá stórt verkefni, fóru hjólin aftur að snúast. Verkefnið 

var að rannsaka uppgang mótorhjólaklúbbsins Vítisengla (e. Hell‘s Angels) í San Francisco 

árið 1965. Sú rannsókn stóð í rúmlega ár og það sem átti upphaflega að vera stök grein óx 

fiskur um hrygg og varð að heilli bók, Hell´s Angels: The Strange and Terrible Saga of the 

                                                 
30 Nigel Finch, Fear and Loathing on the Road to Hollywood, BBC Omnibus 1978. Fengið þann 3. 2. 2014 af: 

https://www.youtube.com/watch?v=laamYjSwcHI 
31 Í kringum 1980 lék Murray í fjölda mynda og með Ghostbusters (1984) skaust hann rækilega upp á 

stjörnuhiminninn í Hollywood. 
32 Þegar Thompson var rétt liðlega tvítugur skrifaði hann nokkrar skáldsögur. Ein þeirra, Rum Diary, var ekki 

gefin út fyrr en nærri 40 árum síðar, árið 1998. 
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Outlaw Motorcycle Club, sem gefin var út árið 1966. Efnistök hennar hafa ef til vill þótt 

umdeild enda voru Vítisenglar vaxandi samfélagsógn og mikið í kastljósi fjölmiðla. 

Thompson sá aftur á móti tækifæri í verkefninu og sagði við McWilliams: „This one is right 

up my alley. I can‘t imagine doing a story without their point of view“.
33

  

Hell‘s Angels fjallar á persónulegan og hispurslausan hátt um þá sem skipuðu hópinn. 

Hún segir einnig frá þeim menningarlegu ástæðum sem liggja að baki hópum á borð við 

Vítisengla og að róttækur lífstíll þeirra gæti hugsanlega haft áhrif á samfélagið. Bókinni má 

skipta í þrjá meginkafla, ásamt stuttum inngangi og eftirmála. Lögð er áhersla á tvo 

lykilatburði í sögu Vítisengla sem áttu sér stað árið 1965; annars vegar hópsamkomu þeirra 

við Bass Lake á þjóðhátíðardegi Bandaríkjanna, 4. júlí, og hins vegar villt samkvæmi í 

heimahúsi rithöfundarins Ken Kesey.
34

 Síðari atburðurinn er athyglisverður með hliðsjón af 

persónu Thompsons og þeim verkum hans sem fylgdu í kjölfarið vegna þess að þar lýsir hann 

fyrstu kynnum sínum af vímuefnum, líkt og tæpt verður á síðar. Stóran hluta Hell‘s Angels 

notar Thompsons til þess að gagnrýna fréttamiðla síns tíma. Hann kennir þeim um að hafa 

blásið upp ímynd Vítisengla með æsifréttamennsku: „they [Vítisenglar] were on the verge of 

‘making it big‘, as the showbiz people say, and they would owe most of their successs to a 

curious rape mania that rides on the shoulders of American journalism like some jeering, 

masturbating raven.“
35

 Gagnrýnin beinist að umsátri fjölmiðla um þær fréttir sem snúa að 

nauðgunum og ofbeldisglæpum; að markmið þeirra sé að slá upp áberandi fyrirsögnum. Það 

sætir furðu að Thompson skuli tala svo fjálglega um nauðganir með þessum hætti og þannig 

verja glæpi Vítisengla. Í jafn viðkvæmum málaflokki og umfjöllun um ofbeldi á borð við 

nauðgun má raunar segja að æsifréttamennskan sem Thompson gagnrýnir hafi afhjúpandi 

áhrif sem færir umræðuna um nauðganir upp á yfirborðið í stað þess að þagga hana niður líkt 

og gjarnan hafði verið gert.  

Í upphafi annars kafla bókarinnar vitnar Thompson í skýrslu ríkissaksóknarans 

Thomas C. Lynch sem gefin var út um Vítisenglana. Hann fer hörðum orðum um inntak 

skýrslunnar segir hana einstrengingslega þótt yfirbragð hennar virðist hlutlaust: „the report 

                                                 
33 William McKeen, Outlaw Journalist, bls. 98. 
34 Ken Kesey var einn af lykilmönnum viðnámsbyltingarinnar í San Francisco. Hann fékk gríðarlega athygli fyrir 

fyrstu skáldsögu sína, One Flew Over the Cuckoo‘s Nest frá árinu 1962. Við útgáfu annarrar skáldsögu sinnar, 

Sometimes a Great Notion, þurfti Kesey að ferðast til New York og ákvað að keyra þvert yfir landið ásamt 

vinum sínum, sem kölluðu sig „The Merry Pranksters“. Þar á meðal var Neil Cassidy, sem var e.t.v frægastur 

fyrir að hafa veitt Jack Kerouac innblástur að persónunni Dean Moriarty í bókinni Á vegum úti. „The Merry 

Pranksters“ urðu alræmd fyrir að flakka um í litríkri skólarútu og mikla neyslu ofskynjunarlyfsins LSD.  
35 Hunter S. Thompson, Hell´s Angels: The Strange and Terrible Saga of the Outlaw Motorcycleclub, London: 

Penguin Books 1967, bls.14-15. 
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was colourful, interesting, heavily biased and consistently alarming – just the sort of thing to 

make a clanging good item for the national Press.“
36

 Gagnrýni Thompsons er athyglisverð í 

ljósi þess að hann sjálfur varð síðar þekktur fyrir að velja umdeild efni og skrifa stuðandi 

fyrirsagnir og texta. Lýsing hans á orðfæri skýrslunnar um Vítisengla virðist í sjálfu sér góð 

lýsing á stílbrögðum gaspur-blaðamennskunnar. Það sem liggur að baki gagnrýni hans er fyrst 

og fremst þær viðhorfsbreytingar sem komu fram með nýblaðamennskunni og áherslan á 

vettvangsrannsóknir. Hann telur að blaðamenn ættu sjálfir að afla heimilda sinna og aldrei að 

ganga að nokkrum upplýsingum vísum. Tækni til heimildaröflunar væri þess vegna 

nauðsynleg fyrir nútímablaðamenn, en að sama skapi hættuleg því ekki er hægt að afneita 

þeim; „tapes and film are regarded as especially dangerous because they can't be denied. This 

is true even in peaceful situations, where a casual photograph can place a man at the scene of 

a crime not yet committed.“
37

 Ljóst er frá upphafi Hell‘s Angels að Thompson hefur áhuga á 

jaðarsamfélögum Bandaríkjanna og hugsanlegum áhrifum þeirra. Á lokasíðum bókarinnar 

grillir í þá von höfundar um að Vítisenglar, ásamt hugsjónum viðnámsmenningarinnar, hippa, 

LSD-neytenda og pólitískra róttæklinga, gætu saman valdið byltingu í þjóðfélaginu. Segja má 

ennfrekar að Thompson spegli sína eigin sjálfsmynd sem útlagi í lífsstíl Vítisengla þótt 

niðurstaða hans sé, þegar öllu er á botnin hvolft, jafn ofbeldisfull og svartsýn og umfjöllun 

fjölmiðlanna sem hann hafði gagnrýnt.  

Árið 1969 bauð Thompson sig fram til bæjarfógeta í Aspen, Colorado-fylki undir 

yfirskriftinni viðundursafl (e. Freak Power). Ætlun framboðsins var að hrista upp í 

stjórnmálaumhverfi borgarinnar. Thompson segir í viðtali árið 1972: „So the idea was to run, 

and not become sheriff, but to turn the political process around to the point, to the idea of the 

Freak Power. We didn‘t want power so much, but control over the power.“
38

 Þessi lýsing 

framboðsins er fremur undarleg við fyrstu sýn þar sem stjórn á valdi er í sjálfu sér 

birtingarmynd valds. Eflaust hefur framboðið átt að sýna fram á það að vald ætti aldrei að 

vera óáreitt heldur undir stöðugu aðhaldi og endurnýjun. Á stefnuskrá framboðsins voru mjög 

framúrstefnuleg baráttumál. Færa átti bílaumferð út úr bænum, miðstýra sölu og dreifingu 

vímuefna og breyta nafni bæjarins Aspen í „Fat City“, svo að fátt eitt sé nefnt.
39

 

Auglýsingaplaköt framboðsins skörtuðu mynd af rauðum hnefa með fjóra fingur og tvo 

                                                 
36 Hunter S. Thompson, Hell´s Angels, bls. 26. 
37 Sama heimild, bls. 207. 
38 Anita Thompson, Ancient Gonzo Wisdom, bls, 11. 
39 Sjá má stefnuskrána í heild í grein Thompsons um framboðið sem birtist í Rolling Stone árið 1970. Hunter S. 

Thompson, „Freak Power in the Rockies“, The Gonzo Papers Anthology, London: Picador 2009, bls. 155-178, 

hér bls. 176-178. 
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þumalfingur sem tákna áttu „viðundrið“. Í hnefanum var blóm Peyote-kaktusins en hann er 

líklega best þekktur fyrir að innihalda ofskynjunarefnið meskalín. Efnið átti eftir að koma við 

sögu í skrifum Thompsons og hnefinn varð að tákni fyrir gaspurs-blaðamennskuna. Eftir að 

hafa beðið ósigur í kosningunum ávarpaði Thompson 

samstarfshóp sinn: „I unfortunately proved what I set out to prove, 

and it was more a political point than a local election, and I think 

the original reason was to prove it to myself, that the American 

Dream really is fucked.“
40

 Markmið framboðsins var ekki að ná 

kjöri heldur að sýna fram á hvernig hið bandaríska þjóðfélag var 

raunverulega í pottinn búið. Kosningarnar sýndu fram á að 

óhugsandi væri að bylta hinu rótgróna og fastmótaða stjórnmála 

kerfi og eftir kosningarnar hélt Thompson áfram að afhjúpa hinar dökku hliðar ameríska 

draumsins. 

Stuttu eftir kosningarnar hóf hann störf sem blaðamaður fyrir tímaritið Rolling Stone. 

Blaðið, sem þá var nýtt af nálinni, hafði róttækari ritsjórnarstefnu en hefðbundin dagblöð og 

tímarit. Það leitaðist við að fara ótroðnar slóðir í umfjöllun um óróleikann í samfélagi þess 

tíma og sameinaði marga þætti viðnámsmenningarinnar. Blaðamenn hjá tímaritinu höfðu 

margir hverjir ekki fundið sér ekki stöðu innan hefðbundinna blaðamennskustarfa en gerðu 

það hjá Rolling Stone.
41

 til að mynda ritstjóri tímaritsins og stofnandi þess, Jann Wenner. 

Hann segir: „Rolling Stone var á þeim tíma samsafn utangarðsmanna í heimi 

blaðamennskunnar, og allir voru þeir gæddir miklum hæfileikum.“
42

 Eitt þekktasta verk 

Thompsons,  Fear and Loathing in Las Vegas, birtist í tveimur hlutum í blaðinu árið 1970. 

Bókin segir frá persónunum Raoul Duke og Dr. Gonzo sem byggðar voru á Thompson og 

félaga hans, Oscar Zeta Acosta.
43

 Þar segir frá ferðalagi þeirra til Las Vegas, sem einnig var 

byggt á raunverulegu verkefni Thompsons fyrir tímaritið Sports Illustrated. Hann átti að fara 

til Las Vegas og skrifa stutta klausu um bifhjólakappaksturinn Mint 400 í Nevada-

eyðimörkinni. Ferðin tók aftur á móti krappa gaspurs-beygju og segir að miklum hluta frá 

                                                 
40 Alex Gibney, Gonzo: The life and Time of Hunter S. Thompson, HDNet og Jigsaw Production, Bandaríkin 

2008. 
41 Paul Scanlon, „Introduction“, Fear and Loathingat Rolling Stone: The Essential Writing of Hunter S. 

Thompson, London: Allen Lane 2011. 
42 „Rolling Stone at that time was a collection of journalistic misfits, all af them extremely talented.“ Jann S. 

Wenner og Corey Seymour, Gonzo: The Life of Hunter S. Thompson, bls. 142. 
43 Acosta var lögfræðingur og rithöfundur sem tók þátt í framboði Thompsons til bæjarfógeta í Aspen. Hann var 

aðgerðarsinni í hinni svokölluðu Chicano-hreyfingu sem barðist fyrir borgararéttindum fólks frá Mexíkó auk 

þess að berjast gegn stríðinu í Víetnam. Hann skrifaði einnig mikið fyrir Rolling Stone og gaf út sjálfsævisöguna 

Autobiography of a Brown Buffalo (1972), en hvarf síðan sporlaust í Mexíkó árið 1974. 
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vímuefnaneyslu og óreiðukenndri leit að ameríska draumnum. Inntur eftir sannleiksgildi 

bókarinnar sagði Thompson síðar: „As far as I was concerned, I was writing what happened to 

me in Las Vegas. It was just in the Gonzo thinking, taking it one step further.“
44

 Bókin er 

ádeila á kapítalíska hugmyndafræði og neysluhyggju. Hún lýsir leit að merkingu hins 

bandaríska góðborgarasamfélags en breytist í martröð sem afhjúpar græðgi og falskan 

veruleika. Í kjölfarið þess gerir sögumaður upp vonbrigði sín gagnvart viðnámsmenningu 7. 

áratugarins, sem hafði að hans sögn fjarað út. 

Næsta stóra verkefni Thompsons var að fara til Washington-borgar og fylgjast með 

kosningabaráttunni milli George McGovern og Richard Nixon um forsetaembættið árið 1972. 

Í bókinni lýsir Thompson rúmu ári sem hann eyddi í að fylgjast með prófkjöri demókrata fyrir 

forsetaframboð og síðan sjálfar forsetakosningarnar. Thompson birti fyrst greinar um 

kosningabaráttuna í Rolling Stone, sem síðar komu út á bók undir heitinu Fear and Loathing 

on the Campaign Trail ’72. Hún þótti óhefðbundin umfjöllun um stjórnmál og hafði mikil 

áhrif á blaðamenn í Bandaríkjunum, en um þau áhrif fjallar blaðamaðurinn Matt Taibbi í 

inngangi að nýlegri útgáfu verksins: „Jafnvel áratugum eftir að hún var skrifuð er Fear and 

Loathing ´72 enn talin einskonar biblía stjórnmálablaðamennsku. Hún ól af sér heila kynslóð 

af klisjum og bókmenntaskírskotunum.“
45

 Bókin er ögrandi í garð blaðamennsku og gagnrýnir 

blaðamenn sem telja sig vera hlutlausa við skrif sín um stjórnmál. Thompson tekur sterka 

afstöðu til stjórnmála í bókinni og er hún skýrt dæmi um gaspurs-blaðamennsku. Þar miðlar 

Thompson því sem við honum blasti við rannsókn sína á kosningabaráttunni og reynir að 

finna hina sönnu merkingu kosninganna. Hann dregur upp dökka mynd af Nixon forseta og 

þeim öflum sem hann er í forsvari fyrir og gefur um leið í skyn að endurkjör hans marki 

hnignun í bandarísku samfélagi. Í huga Thompsons er Nixon holdgervingur íhaldssamra 

frjálshyggjuafla og komst til valda með svikum og lygum, eða eins og hann orðar það síðar í 

kjölfar andláts Nixons: „He could shake your hand and stab you in the back at the same 

time.“
46

 Í bókinni Nixon‘s Shadow: The History of an Image fjallar höfundurinn, David 

Greenberg, um stjórnmálaímynd Nixons og segir hann hafa markað nýtt skeið í stjórnmálum 

Bandaríkjanna.
47

 Hann var umdeildur forseti sem beitti svikum og klækjum til þess að ná 

                                                 
44 Anita Thompson, Ancient Gonzo Wisdom, bls. 200. 
45 „Decades after it was written, in fact, Fear and Loathing ´72 is still considered a kind of bible of political 

reporting. It‘s given birth to a whole generation of clichés and literary memes.“ Matt Taibbi, „Introduction“, 

Fear and Loathing on the Campaign Trail ’72, New York: Simon & Schuster Paperbacks 2012, bls. xvii-xxvi, 

hér bls. xvii. 
46 Hunter S. Thompson, Better Than Sex: Confessions of a Political Junkie, London: Picador 2010, bls. 239. 
47 David Greenberg, Nixon‘s Shadow: The History of an Image, New York: W.W Norton & Company 2004. 
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völdum og varð fyrsti forsetinn til þess að segja af sér embætti árið 1974 í kjölfar Watergate-

hneykslisins, en nánar verður fjallað um Nixon síðar. 

ii 

Orðin „fear and loathing“ eru víða notuð sem stef í verkum Thompsons og yfirleitt notuð sem 

yfirskrift bóka- eða kaflatitla; Fear and Loathing in Las Vegas og Fear and Loathing on the 

Campaign Trail ´72 eru hér góð dæmi. Í Fear and Loathing in Las Vegas má finna orðin á 

einum stað í textanum sjálfum til þess að lýsa tilfinningum sögumannsins gagnvart umhverfi 

sínu: „Jesus, bad waves of paranoia, madness, fear and loathing – intolerable vibrations in this 

place.“
48

 Orðin lýsa bölsýni gagnvart umfjöllunarefninu og afleiðingum þess að afhjúpa 

raunveruleika þess. Þau gefa einnig fyrirvara um hvaða tilfinningar og afstöðu sögumaðurinn 

tekur til efnisins. Í Fear and Loathing on the Camapaign Trail ´72 hefjast allir kaflar á ágripi 

um hvað gerist í kaflanum og er „fear and loathing“ gjarnan notað og tengt við staðsetningu, 

t.a.m í Washington, New Hampshire, Ohio, Miami eða á Holiday Inn.
49

 Lesandinn er þannig 

meðvitaður um hvað framundan sé og hefur forsendur til þess að óttast að ekki fari vel. 

„Fear and loathing“ er forvitnilegt að bera saman við þekkta bók eftir danska 

heimspekinginn Søren Kierkegaard, Ugg og ótta (d. Frygt og bæven), enda líkindi þar á milli 

augljós.
50

 Kierkegaard, sem þekktastur er fyrir áhrifamiklar kenningar í tilvistarspeki á 19. 

öld, skrifaði Ugg og ótta árið 1843 og greinir þar dæmisöguna um Abraham og Ísak úr Gamla 

testamentinu. Sagan segir frá því þegar Guð biður Abraham að fórna syni sínum til þess að 

sanna trúlyndi sitt. Þegar Abraham er við það að færa son sinn sem brennifórn til Guðs stígur 

engill niður til hans og segir að hann fái að halda syni sínum vegna hollustu sinnar við Guð. 

Kierkegaard notfærir sér söguna til þess að greina mun á rökfræðilegri og trúarlegri þekkingu. 

Hann segir trúna krefjast áhættu af manninum, enda sé hún utan hinnar röklegu þekkingar og 

skynheims.
51

 Að mati Kierkegaards er sagan af Abraham trúarleg þversögn; annað hvort er 

Abraham einfaldlega morðingi sem hafnar hefðbundnu siðferði eða þá að hann skuldbindur 

                                                 
48 Hunter S. Thompson, Fear and Loathing in Las Vegas, bls. 85. 
49 Hunter S. Thompson, Fear and Loathing on the Campaign Trail ´72, bls. 9, 43, 247, 394. 
50 Líkindin eru enn skýrari í enskri þýðingu bókar Kierkegaards, Fear and Trembling. 
51 Trúin er að mati Kierkegaards ekki hluti þekkingar heldur ástríða, ólíkt því sem heimspekibræður hans vildu 

láta í veðri vaka. Sú skoðun gengur m.a. í berhögg við rökfræðikerfi Hegels, sem „gleypir trúna í sig“ og segir 

Hegel trú vera „lægra stig þekkingar á vegferð andans til hinnar alyfirtæku sjálfsendurheimtar, ekki ósvipað því 

sem verið hafði hjá Platóni forðum.“ Kristján Árnason, „Inngangur“, Uggur og ótti, Reykjavík: Hið íslenska 

bókmenntafélag 2000, bls. 37-38. 
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sig við trú sem ofbýður mannlegum skilningi: „slíkt er hverri hugsun ofviða, því að trúin 

byrjar einmitt þar sem hugsunina þrýtur.“
52

  

Maðurinn þarf að taka ákvörðun um „trúar-stökk“ (d. troens spring), sem felur í sér 

vissa tilvistarlega áhættu. Rökhyggja nær ef til vill að útskýra tiltekna þætti veruleikans en 

aldrei að tjá raunverulega skynjun mannsins. Kierkegaard taldi að trúin væri rof milli 

rökhyggjunnar og andlegrar skuldbindingar og er það milli rofsins sem „stökkið“ verður til. 

„Trúin er því engin fagurfræðileg hugarhræring, heldur eitthvað mun æðra þar sem hún hefur 

einmitt auðsveipnina að forsendu, hún er ekki hvöt sem kemur beint frá hjartanu, heldur er 

hún þverstæða tilverunnar.“
53

 Í þessu samhengi mætti segja að afstaða Thompsons til 

umfjöllunarefna sinna, bein þátttaka hans í atburðum og vímuefnaneysla séu „trúar-stökk“; 

hann skuldbindur sig við hið huglæga í stað hins hlutlæga. Hinn raunverulegi sannleikur 

blaðamennskunnar er fenginn með því að gera blaðamanninn sjálfan miðlægan og varpa fram 

tilvistarlegum sannleik hans. Með óáreiðanlegu tjáningarformi sínu leitar Thompson út fyrir 

rökhyggju og hlutlægni enda telur hann ringulreiðina í samfélaginu of mikla til þess að hægt 

sé að reiða sig einungis á hlutlægar staðreyndir. „Í stað þess að vinna með óreiðu úr öruggri 

fjarlægð hins reglubundna, ættu skrif blaðamanna í besta falli að lenda á „brúninni“, eins og 

Thompson nefnir það.“
54

 

Líklegt er að skírskotanir Thompsons í verk Kierkegaards séu meðvitaðar. Því til 

stuðnings má benda á að í Hell´s Angels má finna langa tilvitnun í Kierkegaard um hlutverk 

dagblaða og blaðamanna:  

Fjölmiðlar eru hið illa afl í heimi nútímans, og tíminn mun á endanum leiða þá 

staðreynd í ljós. Hæfni dagblaðsins til þess að spillast er algjörlega takmarkalaus, þar 

sem það getur aðeins sokkið neðar og neðar í vali sínu á lesendum. Að lokum mun það 

draga fram allan þann sora mannkyns sem ekkert ríkisvald hefur stjórn á.
55

 

 

Raunar mætti tengja hugmyndir Kierkegaards enn frekar við Thompson til þess að glöggva 

sig betur á gaspurs-blaðamennskunni. Gagnrýni Thompsons og Kierkegaards mætti segja að 

                                                 
52 Søren Kierkegaard, Uggur og ótti, þýð. Kristján Árnason, Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag 2000, bls. 

118. 
53 Sama heimild, bls. 107-108 
54 „Instead of working the latter from the safety of the former, the writer works on the border between them, the 

„Edge“, he calls it.“ Juan Bruce-Novoa, „Fear and Loathing on the Buffalo Trail“, bls. 40. 
55 The daily press is the evil principle of the modern world, and time will only serve to disclose this fact with 

greater and greater clearness. The capacity of the newspaper for degeneration is sophistically without limit, since 

it can always sink lower and lower in its choice of readers. At last it will stir up all those dregs of humanity 

which no state or government can control.Hunter S. Thompson, Hell‘s Angels, bls. 23. 
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sé af sömu rót sprottin og snýr hún að hlutlægri staðreyndamiðlun. Þeim er umhugað um skrif 

sem miðla þekkingu; Thompson hefur blaðamenn í huga en Kierkegaard heimspekinga. Í stað 

þess að vera hlutlægir leggja þeir áherslu á afstöðu höfundarins og að hugsjón hans sé ekki 

hrein staðreynd heldur aðeins huglæg afstaða. Dæmi um þetta eru athugasemdir þeirra beggja 

við eigin skrif þar sem þeir telja sig ekki sérfræðinga á sínu sviði. Sögumaður Uggs og ótta 

viðurkennir að hann sé ekki heimspekingur en ætli þó að reyna að skrifa slíkan texta: „Sá sem 

þetta ritar er alls enginn heimspekingur, hann er, með skáldlegu og glæsilegu orðalagi, 

lausaskriffinnur sem hvorki festir kerfið á blað né heldur fyrirheit um kerfið, hvorki 

skuldbindur sig kerfinu né ofurselur sig kerfinu.“
56

 Thompson gerir eins í bókinni Fear and 

Loathing on the Campaign Trail ´72, þar sem hann lýsir yfir vanhæfni sinni við 

stjórnmálaumfjöllun: „Which more or less makes the point, I think. And if it doesn‘t, well ... 

political analysis was never my game anyway. All I do is wander around and make bets with 

people, and so far I‘ve done pretty well.“
57

 Yfirlýsingar sem þessar hefja höfundinn ekki yfir 

staðreyndir og getur hann þannig leyft sér að fjalla um efni textans á frjálslegri hátt en ella. 

Kierkegaard gagnrýndi harðlega þá heimspekinga sem reyndu að móta afstöðu lesenda með 

því að beita þá rökfærslubrögðum og sagði lesandann ávallt velja sína eigin afstöðu. Til þess 

að blekkja ekki lesendur sína hylmdi Kierkegaard aldrei yfir afstöðu sinni og kallaði slíkt 

„boðskap tvöfaldrar yfirvegunar“:  

[...] þegar um er að ræða mannlega tilvist er það einmitt afstaðan til hinna mismunandi 

staðreynda sem mestu varðar. Að miðla afstöðunni þannig að hún verði skilin eins og 

hún er (en ekki sem hlutlæg staðreynd í heiminum) krefst sérstakrar 

samskiptaaðferðar. Sá sem vill koma slíkum boðskap til skila verður bæði að vera gott 

skáld og hafa yfirvegaða afstöðu til sjálfs sín og annarra.
58

  

Með gagnrýni Kierkegaards í huga verður okkur greiðara um vik að greina þann grundvöll 

sem gaspurs-blaðamennskan byggist á. Gaspur ræðst gegn þeirri hugmynd um að hægt sé að 

miðla staðreyndum án afstöðu eða túlkunar blaðamannsins sjálfs. Thompson fullyrðir að slík 

blaðamennska sé ekki til: „[…] there is no such thing as Objective Journalism. The phrase 

itself is a pompous contradiction in terms.“
59

 Stílbrögð bæði Thompsons og Kierkegaard 

leitast við að miðla þekkingu án þess að draga dul á að um afstöðu höfundar sé að ræða. Þeir 

                                                 
56 Søren Kierkegaard, Uggur og ótti, bls. 50. 
57 Hunter S. Thompson, Fear and Loathing on the Campaign Trail ´72, New York: Simon & Schuster 

Paperbacks 2012,  bls. 149. 
58 Gunnar Skirbekk og Nils Gilje, „Kierkegaard – Tilvist og írónía“, Heimspekisaga, þýð. Stefán Hjörleifsson, 

Reykjavík: Háskólaútgáfan 1999, bls. 525-536, hér bls. 528. 
59 Hunter S. Thompson, Fear and Loathing on the Campaign Trail ´72, bls. 33.  
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eiga það einnig sameiginlegt að grípa stundum til dulnefna; Fear and Loathing in Las Vegas 

var til að mynda upphaflega eignuð Raoul Duke og Kierkegaard skrifaði Ugg og ótta undir 

nafninu Johannes de Silentio. Með því að nota dulnefni reynir höfundurinn að firra sig frá 

persónulegru eignarhaldi og ábyrgð á skrifum sínum, og öðlast þannig visst frelsi til að láta í 

ljós umdeildar skoðanir. 

Hér að framan var fjallað um gaspur sem leið til að frelsa höfundinn undan 

samfélagslegum kröfum. Í því samhengi er gagnlegt að staldra við hugtakið hugmyndafræði 

(e. ideology). Hugmyndafræði telur manninum trú um að hugveran sé með öllu frjáls og laus 

undan áhrifum samfélagsins og hefur einnig þau áhrif að menn sjá sjálfan sig í samhljómi við 

hið náttúrulega og bjagar þannig raunveruleikann.
60

 Með því að fjarlægjast hlutlæga 

rökhyggju ræðst Thompson gegn þeirri hugmyndafræði sem ríkir í samfélaginu. Skilning á 

hugmyndafræði er að finna í skrifum heimspekingsins og marxistans Louis Althussers, sem 

segir hugmyndafræði vera þjóðfélagsafl sem mótar hegðun manna og virkni samfélagsins.
61

 

Althusser telur ekki aðeins að sjálfsmynd einstaklingsins sé undir áhrifum 

hugmyndafræðinnar heldur beinlínis afurð hennar. Sú hugmyndafræði sem Thompson setur 

undir smásjá er hinn vestræni kapítalismi og neysluhyggjan sem hún boðar. Hugmyndafræði 

kapítalismans er alltumlykjandi afl sem hefur mótandi áhrif á einstaklinginn en Thompson 

gerir þau meðvitað að umfjöllunarefni sínu með því að setja sjálfan sig í forgrunn textans. 

Hann sjálfur, sem hluti af hugmyndafræðinni, reynir að skoða hana, ekki með hlutlægum 

hætti, heldur upplifun á henni að innan, sem þátttakandi. Bruce-Novoa segir slíka stöðu fela í 

sér skopstælingu: „Gaspurs-blaðamennska er skopstæling hins mikla einstaklings sem misst 

hefur vitið, höfundarins sem aðalpersónu, sem burðarhlutverks, hinnar kraftmiklu 

gagnrýnisraddar og sem fórnarlambs þeirra virku afla sem finnast í samfélaginu í heild.“
62

 

Orðræða gaspurs-blaðamennskunnar er þar með sjálf undir áhrifum hugmyndafræðinnar en 

með því að setja hana í forgrunn spyrnir hún gegn henni og hæðist að henni. Gagnrýnin 

beinist ekki aðeins að gölluðum sjónarmiðum hefðbundinnar blaðamennsku, þar sem fólki er 

talin trú um að allt sem það les megi matreiða sem hlutlæga afstöðu, heldur reynir hún að kafa 

undir þau ytri öfl sem eru að verki í samfélaginu.  

                                                 
60 Hans Bertens, Literary Theory: The Basics, New York: Routledge 2008, bls. 66. 
61 Louis Althusser, „Hugmyndafræði og hugmyndafræðileg stjórntæki ríkisins (rannsóknarpunktar), Af 

Marxisma – Afbók #6, Ritstj. Magnús Þór Snæbjörnsson og Viðar Þorsteinsson, Reykjavík: Nýhil 2009, bls. 175-

228. 
62 „Gonzo Journalism is the parody of the great individualist gone mad, the writer as protagonist, as central actor, 

as powerful voice of criticism, and as victim of the forces at play in the society at large.“ Bruce-Novoa, „Fear 

and Loathing on the Buffalo Trail“, bls. 43. 
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iii 

Verkin þrjú sem hér verður fjallað um eru ólík innbyrðis en mynda þó samstæða heild að því 

leyti að öll fjalla þau um menningarumrótið í Bandaríkjunum á 7. og 8. áratugnum. Hvert 

rannsóknarefni sem Thompson fæst við, allt frá Vítisenglum til McGovern frambjóðanda, 

veldur honum vonbrigðum sem grafa undan vonum hans um breytingar á hugsunarhætti 

þjóðfélagsins. Þessi vonbrigði verða skoðuð í menningarsögulegu samhengi en einnig stuðst 

við bókmenntakenningar um elegíur og grafskriftir. Umfjöllunarefni elegía eða tregaljóða er 

maðurinn andspænis forgengileika sínum og hvernig hann tekst á við dauða, sorg og missi. Í 

Fear and Loathing in Las Vegas upplifir sögumaður missi eða sorg vegna glataðra minninga 

um umrót 7. áratugarins. Til hliðsjónar verður höfð bókin The Modern Elegy: An Exploration 

of Modern American and British Fiction eftir bókmenntafræðinginn John B. Vickery en hún 

fjallar um nútímaelegíur. Í henni fer Vickery yfir þær breytingar sem elegían hefur tekið eftir 

að hún var innleidd í prósaskáldskap. Rannsóknir hans á elegískum prósaskáldskap opna dyr 

að víðari túlkun á því hvernig höfundar fást við mannlegan missi í tilverunni. Einnig verður 

fjallað um bókmenntahefð grafskrifta og hvaða hlutverki slík hefð gegnir í samhengi við Fear 

and Loathing on the Campaign Trail ´72. Tengsl tungumáls og dauða hefur orðið sumum 

heimspekingum hugðarefni en fjallað er um slík tengsl í greininni „Poetry as Epitaph“ eftir 

Karen Mills Campell.  

Vonbrigði í verkum Thompsons verða leiðarljós ritgerðarinnar og því annars vegar 

haldið fram að saman þjóni bækur hans því hlutverki að syrgja og gera upp menningarlegt 

brotthvarf viðnámsmenningar 7. áratugarins og hins vegar að þær séu minnismerki eða 

legsteinn hugsjóna hennar. Í andófi gaspurs-blaðamennskunnar má greina örvæntingarfulla 

leið til þess að gæða afmörkuðum hluta samfélagsins merkingu og spyrna við menningarlegri 

lágdeyðu. Ritgerðin skiptist í þrjá undirkafla; fyrst verður fjallað um birtingarmynd 

þátttökurannsókna við blaðamennskuskrif og ýmsar táknmyndir í skrifum Thompsons um 

viðnámsmenninguna, vímuefnanotkun og uppreisn í samfélaginu, þar á eftir verður ameríski 

draumurinn tekinn til skoðunnar og hvernig hann birtist í skrifum Thompsons og að lokum 

verða greind einkenni elegía og grafskrifta ásamt því að tengsl verkanna verða rakin.  
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2. Kafli 

 

„I‘m a great fan of reality. Truth is easier. And weirder.  

And funnier. Not all the time, but you can fall back on the truth.  

You can‘t fall back on a story you made up, because then  

you start to wonder if it is good or funny or right.  

I‘m lazy. If I have a fact, I don‘t have to worry about  

if I‘ve made the right move or said it properly.“   

Hunter S. Thompson 

 

 

2.1: Þátttökublaðamennska: Á vettvangi með villimönnum  

Ein af þekktustu bókum nýblaðamennskunnar er The Electric Kool-Aid Acid Test (1968) eftir 

Tom Wolfe. Bókin fjallar um viðnámsmenningu 7. áratugarins í Bandaríkjunum og er 

aðalviðfangsefni hennar lítill hópur fólks sem kallaði sig „The Merry Pranksters“, með 

rithöfundinn Ken Kesey í fararbroddi. Þar segir frá löngum ferðalögum og gríðarlegri 

vímuefnanotkun hópsins en Wolfe hafði ferðast með honum um langt skeið til þess að fylgjast 

með og safna upplýsingum. Þrátt fyrir viðveru sína tók Wolfe sjálfur ekki þátt í daglegu lífi 

hópsins heldur fylgdist með úr fjarlægð. Ólíkt honum var Thompson mjög virkur í starfsemi 

Vítisengla við rannsókn sína fyrir Hell‘s Angels. Hann ferðaðist ekki aðeins með þeim á sínu 

eigin mótorhjóli, heldur tók einnig þátt í samkomum, drakk og neytti vímuefna og átti í 

persónulegu sambandi við marga Vítisengla jafnvel löngu eftir skrif bókarinnar. Með þátttöku 

sinni gerir hann ekki skýra aðgreiningu milli viðfangsefnis og rannsakanda heldur setur sig í 

þá stöðu að atburðirnir hafi bein áhrif á hann sjálfan. Samkvæmt Thompson „á gaspurs-

blaðamaður alltaf að vera þátttakandi jafnt sem áhorfandi í atburðinum sem skrifað er um“.
63

 

Dæmi um þetta má sjá í þeim köflum bókanna sem fjalla um sama atburðinn – þegar Merry 

Pranksters og Vítisenglar mættust í samkvæmi. Við rannsóknir á samkvæminu notuðust 

Thompson og Wolfe við sömu heimildir sem þó voru fengnar með ólíkum hætti. Thompson, 

sem viðstaddur var samkvæmið, neytti áfengis og vímuefna og tók samtöl sín upp á 

segulbandstæki. Wolfe fékk á hinn bóginn hluta af upptökum Thompsons lánaðar til þess að 

                                                 
63 „According to Thompson, a Gonzo journalist must always be a participant as well as observer in the story he 

covers. Joseph M. Owens, „Hunter S. Thompson and the blurry line between fiction and nonfiction“, bls. 3. 
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skrifa sinn kafla.
64

 Í Hell‘s Angels er frásögnin öll frá sjónarhorni Thompsons og hann oft 

staddur í miðri atburðarásinni: „...and then, sweet Jesus, it dawned on me that I was right in 

the middle of it.“
65

 Á sumum stöðum beitir hann fleirtölu sem undirstrikar þátttöku hans innan 

hópsins: „[…] there was a tremendous sound all around us.“
66

 Á þennan hátt freistast 

Thompson til þess að líta á sig sem hluta af hópnum. Wolfe gætir þess í The Electric Kool-Aid 

Acid Test að halda fjarlægð við viðfangsefnið og draga ekki ályktanir um aðstæður sem einn 

af hópnum. Yfirleitt er um að ræða samtöl eða atburði sem Wolfe verður vitni að frekar en að 

hann taki beinan þátt: „Kesey and the Pranksters and the Angels had taken to going out to the 

backhouse and sitting in a big circle and doing the Prankster thing, a lot of rapping back and 

forth and singing, high on grass, and you never knew where it was going to go.“
67

 Sjónarhorn 

Thompsons gerir hann að virkum þátttakanda sem hefur ekki fyllilega stjórn á frásögninni og 

hefur það mótandi áhrif á persónu hans: „by the middle of summer I had become so involved 

in the outlaw scene that I was no longer sure whether I was doing research on the Hell's 

Angels or being slowly absorbed by them.“
68

 Afleiðing þess að skil milli rannsakanda og 

viðfangs máist út er aukin innlifun og raunsæi frásögninni. Greiningin kemur innan frá, 

höfundur er orðinn hluti af viðfangsefninu og skapar óvissu um hvort höfundurinn greini 

viðfangsefni sitt eða sé hluti af því. Því gefst minna rými til þess að leggja mat á 

heildaryfirsýn rannsóknarinnar. 

Aðferðir Wolfes og Thompsons við rannsóknir sínar hafa oft orðið að bitbeini þeirra 

sem hafa síðar greint skrifin, eins og sjá má í þessu broti úr ævisögu Thompsons eftir William 

McKeen: 

Ólíkt hinum stóru bókum 7. áratugarins, á borð við The Electric Kool-Aid Acid Test, 

sem Tom Wolfe skrifaði í kofa í Virginíu, var bók Hunters, Hell‘s Angels, eina bókin 

sem skrifuð var og þreifst í hjarta viðnámsmenningarinnar. Einmitt í miðri 

félagsbyltingunni, á horni Haight og Ashbury.
69

  

                                                 
64 Alex Gibney, Gonzo: The Life and Time of Hunter S. Thompson, HDNet og Jigsaw Production, Bandaríkin 

2008. 
65 Hunter S. Thompson, Hell‘s Angels, bls. 137. 
66 Svipað orðalag má finna víðar í höfundarverki Thompsons, t.d. í Fear and Loathing in Las Vegas: „And 

suddenly there was a terrible roar all around us.“ (bls. 3) Sama heimild, bls. 150. 
67 Tom Wolfe, The Electric Kool-Aid Acid Test, New York: Bantam Books 1999, bls. 179. 
68 Hunter S. Thompon, Hell‘s Angels, bls. 55. 

 69 „Unlike the other big books of the sixties, such as The Electric Kool-Aid Acid Test, which Tom Wolfe wrote 

in a cabin in Virginia, Hunter‘s Hell´s Angels was the only book lived and primarily composed in the belly of the 

counterculture, smack dab in the middle of the social revolution at the corner of Haight and Ashbury.“ William 

McKeen, Outlaw Journalist, bls. 109. 
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Hér er gefið í skyn að Hell‘s Angels sé nákvæmari greining fyrir það eitt að skrif bókarinnar 

hafi verið nær viðfangsefninu. Auðvelt væri að falla í þá gryfju að taka fyrirvaralaust undir 

þessi orð. Hins vegar væri rangt að fella dóm yfir skrifum höfundanna á þann hátt. Thompson 

og Wolfe voru báðir nátengdir viðnámsmenningunni og umgengust viðfangsefni sín svo náið 

að ógjörningur er að færa sönnur á fullyrðingar McKeens. Þrátt fyrir það er nauðsynlegt að 

hafa þessar ólíku aðferðir hugfastar þegar lesa á verk Thompsons þar sem þátttaka er 

lykilþáttur skrifa hans. Erfitt er að fullyrða hvort þátttaka Thompsons sé til marks um 

hrifningu hans á lífstíl Vítisengla en þó má segja að með henni geri hann róttæka tilraun með 

rannsóknarblaðamennsku.  

2.1.1: Sitji vítis englar: Útlagaímynd Vítisengla 

Mótorhjólaklúbbar í Bandaríkjunum komu fram skömmu eftir síðari heimstyrjöld. Eftir stríðið 

reyndu margir þeir sem lokið höfðu herþjónustu að hefja venjulegt líf þaðan sem frá var 

horfið, mennta sig, vinna, giftast og eignast börn.
70

 Sumir áttu erfitt með að fóta sig í 

samfélaginu á ný. Thompson lýsir því svo í Hell‘s Angels: „there were thousands of veterans 

in 1945 who flatly rejected the idea of going back to their pre-war pattern. They didn‘t want 

order, but privacy – and time to figure things out. It was a nervous, downhill feeling, a mean 

kind of Angst that always comes out of wars . . .“
71

 Thompson leggur áherslu á orðið „angst“ 

með skáletrun og stórum staf og er hér líklegast undir áhrifum frá kenningum 

tilvistarspekinnar, líkt og áður hefur verið tæpt á. Í því samhengi vísar orðið til þeirrar hræðslu 

sem manneskjan finnur til við við tilhugsunina um algjört tilvistarlegt frelsi.
72

 Það gerir 

manninum ljóst að valið er undir honum einum komið enda ekki til staðar nokkurt guðlegt 

yfirvald sem stýrir honum. Viðbrögð margra fyrrverandi hermanna við slíkri angist sem 

Thompson talar um voru m.a. að ferðast langar vegalengdir um víðáttur Bandaríkjanna. Fljótt 

tóku að myndast hópar á slíkum ferðalögum þar sem þeir sameinuðust undir tákni frelsis og 

friðhelgi; mótorhjólinu. 

                                                 
70 Bandarísk stjórnvöld höfðu áhyggjur af því að endurkoma fjölda hermanna sem börðust í stríðinu myndi hafa 

efnahagsleg áhrif og valda nýrri kreppu. Brugðið var á það ráð að leggja fram lagafrumvarp árið 1944 sem kallað 

var „dátafrumvarpið“ (GI Bill of Rights). Frumvarpið kvað á um að við heimkomu fengu hermenn peningastyrki 

til náms og húsnæðiskaupa og var því ætlað að sporna við atvinnuleysi vegna straums hermanna inn á 

vinnumarkaðinn. Áhrif frumvarpsins voru í heild mjög góð og skapaði blómstrandi millistétt í samfélaginu. 

Mikil aukning varð á háskólamenntuðu fólki og varð mikil gróska nýrra atvinnutækifæra á árunum 1945-1952. 

John Steele Gordon, An Empire of Wealth: The Epic History of American Economic Power, New York: Harper 

Perennial 2004, bls. 363-365. 
71 Hunter S. Thompson, Hell´s Angels, bls. 68. 
72 „Meðvitund um frelsi einstaklingsins sem róttækan möguleika. Þetta er ekki það sama og „ótti“, sem hefur 

sérstaka merkingu. Þannig mætti finna til ótta við það að falla fram af bjargbrún en angistar frammi fyrir 

möguleikanum um að fleygja sér fram af.“ Thomas R. Flynn, Existentialism: A Very Short Introduction, Oxford: 

Oxford University press 2006, bls. 133. 
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Ímynd útlagans tók fljótlega að festast í sessi og má sjá það t.a.m. í kvikmyndum. Ein 

fyrsta kvikmyndin um mótorhjólahópa var The Wild One (1953) sem segir frá ungum, 

uppreisnargjörnum mönnum sem setja lífið í smábæ í Bandaríkjunum á annan endann með 

rótleysi. Fleyg setning aðalpersónunnar, Johnny, kemur þegar hann er spurður hverju hann sé 

á móti. Hann svarar: „What‘ve you got?“ og lýsir yfir uppreisn sinni gegn hverju sem er. 

Mótorhjólaklúbburinn í The Wild One minnir óneitanlega á Vítisengla; þeir ferðast um á 

mótorhjólum og klæðast leðurjökkum með mynd af höfuðkúpu og skammstöfuninni B.R.M.C 

(Black Rebel Motorcycle Club). Merki Vítisengla var bein stæling á þessu, en það var logandi 

höfuðkúpa með skammstöfun hópsins að neðan. Thompson nefnir The Wild One í bók sinni 

og segir líkindin enga tilviljun. Raunar hafi hún verið mikilvægur þáttur í mótun 

Vítisenglanna, mótorhjólatáknsins og andúðarinnar á yfirvaldinu:   

despite an admittedly fictional treatment – [The Wild One] was an inspired piece of 

film journalism. Instead of institutionalizing common knowledge, in the style of Time, 

it told a story that was only beginning to happen and which was inevitably influenced 

by the film. It gave outlaws a lasting romance-glazed image of themselves [...]
73

  

Hér talar Thompson um stofnanavæðingu þekkingar hjá hefðbundnum fréttamiðlum og að 

kvikmynd geti náð betur utan um raunveruleika efnisins. Þetta endurspeglar þau viðhorf 

Thompsons sem nefnd voru í innganginum, um að góður skáldskapur væri sannari en nokkur 

blaðamennska.
74

 En í greiningu Thompsons á The Wild One felst viss þversögn. Hann 

fullyrðir að myndin hafi svarið sig í ætt við sérstaka tegund af „kvikmyndablaðamennsku“ en 

jafnframt mótað sjálfsmynd útlaganna á rómantískan hátt. Gagnrýni hans á tímaritið Time og 

stofnanavæðingu þekkingar verður þannig að litlu vegna þess að The Wild One er einnig til 

þess fallin að stofnanavæða ímynd og táknmyndir mótorhjólaútlagans. Hér mætti velta því 

upp hvort greining Thompsons á ímynd útlagans endurspegli í raun sjálfsmynd hans, þ.e. 

hugmyndir hans um sjálfan sig sem rómantískan útlaga. 

Vegurinn er mikilvæg táknmynd mótorhjólaútlaga. Slíkar táknmyndir er víða að finna 

í bandarískri menningu.
75

 Í kvikmyndagerð hefur myndmál útlaga á vegum úti verið áberandi 

og raunar hlotið stöðu sem sérstök kvikmyndagrein, hin svokallaða vegamynd (e. road 

movie), en eins og nafnið gefur til kynna fjalla slíkar myndir um ferðalög úti á hinu 

                                                 
73 Hunte S. Thompson, Hell‘s Angels, bls. 77. 
74 „Faulkner‘s idea that the best fiction is far more true than any kind of journalism.“ Hunter S. Thompson, 

„Jacket Copy for Fear and Loathing in Las Vegas“, The Gonzo Paper Anthology, bls. 108. 
75 Myndmál vegarins er víða í verkum Hunter S. Thompsons og verður komið aftur að því þegar fjallað verður 

um Fear and Loathing in Las Vegas. 
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gríðarstóra landsvæði Bandaríkjanna.
76

 Í grein sinni „Áfram veginn“ fjallar Sæbjörn 

Valdimarsson um einkenni vegamyndarinnar og segir að hún sé „hábandarísk að ætt og 

uppruna, sprottin upp úr sérstæðri, eirðarlausri menningu þessa víðfeðma ríkis. Þangað sóttu 

menn í von um betra líf.“
77

 Vegamyndin má rekja til ferðasagna allt aftur til Ódysseifskviðu 

eftir Hómer þar sem aðaláhersla er lögð á þroska aðalpersónunnar á ferðalaginu. Vegamyndin 

er skýr birtingarmynd frelsisþrárinnar sem fylgt hefur bandarísku menningarsamfélagi frá 

upphafi. Frelsið sem fæst með því að „sleppa taumnum“ og leita á ný mið sem skapa aðstæður 

fyrir frjálst og lýðræðislegt samfélag. Í grein sinni, „Rewriting America: Kerouac‘s Nation of 

„Underground Monsters“, fjallar Penny Vlagopoulos um þau menningarlegu áhrif sem skrif 

Kerouac höfðu á sína kynslóð. Hann segir Á vegum úti hafa hvatt fólk til þess að „finna fegurð 

í misheppnuðum ferðalögum, uppgötva sjálfsmynd umfram þá sem talin er eðlileg og finna til 

takmörkunar – takmörkunar sem liggur utan um það sem hið mannlega er reist úr“.
78

 Ferðalög 

af þessum toga er viðleitni einstaklingsins til þess að endurnýja sjálfsmynd sína gagnvart 

samfélaginu og slíta sig frá áhrifum þess. Vegamyndin „endurspeglar samtíðina og segir oftar 

en ekki sögu undirmálsmanna, einstaklinga sem af einhverjum ástæðum falla ekki inn í hina 

hefðbundnu þjóðfélagsmynd.“
79

 Vegurinn er skýr táknmynd fyrir að leita út fyrir hefðbundna 

þjóðfélagsgerð og sækja í frumstæðari og frjálsari lifnaðarhætti.  

Vítisenglar eru róttæk birtingarmynd frelsisþrárinnar en þeir leita ekki aðeins á ný mið 

heldur mynda nýtt skipulag sem ógnar samfélaginu. Thompson lýsir þeirri þróun í Hell‘s 

Angels sem nútímavæddri og endurunninni útgáfu af villta vestrinu: „In some ways they 

appeared to be a kind of half-breed anachronism, a human hangover from the era of the Wild 

West.“
80

 Rótgróin menning ferðalagsins á rætur að rekja til landnáms Bandaríkjanna og 

ferðalaga vestur á bóginn. Ill nauðsyn gerði það að verkum að fólk leitaði á önnur mið í leit að 

bættum lífskjörum og skipuðu ferðalög vestur mikilvægan sess. „Landnemarnir voru í 

sleitulausri framsókn vestur á bóginn. Saga Bandaríkjanna fyrstu árhundruðin fjallar mikið 

um baráttu þessara manna við að skapa nýjan heim.“
81

 Umfjöllun um framsókn landnema 

vestur má finna í grein bandaríska sagnfræðingsins Fredrick J. Turners frá árinu 1893. Þáttur 

                                                 
76 Fjölmargar kvikmyndir frá þessu tímabili fjölluðu um mótorhjólaútlaga og mætti nefna t.d. Hells Angels on 

Weels (1967), Bonnie and Clyde (1967), Easy Rider (1969) og Badlands (1973). 
77 Sæbjörn Valdimarsson, „Áfram veginn...“, Heimur kvikmyndanna, ritstj. Guðni Elísson, Reykjavík: Forlagið 

1999, bls. 597-603, hér bls. 597. 
78 „On the Road asks that people find the beauty in failed journeys, in the discovery of personal excess, in feeling 

the sting of limits, but these are the boundaries around which humanness is constructed.“ Penny Vlagopoulos, 

„Rewriting America: Kerouac‘s Nation of „Underground Monsters“, On the Road, bls. 53-68, hér bls. 57. 
79 Sæbjörn Valdimarsson, „Áfram veginn...“, bls. 598. 
80 Hunter S. Thompson, Hell‘s Angels, bls. 78. 
81 Sæbjörn Valdimarsson, „Áfram veginn...“ bls. 597. 
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ystu byggðarsvæðanna (e. frontier) í mótun samfélagsins er stór að mati Turners en menning 

landnemanna endurnýjaðist með hverju skrefi yfir hið ókannaða land í vestri:  

Amerísk félagsmótun hefur verið í stöðugri endurnýjun á ystu byggðarsvæðunum. 

Þessi eilífa endurfæðing, hið fljótandi ástand amerískra lifnaðarhátta, þensla í vestur 

sem býr til ný tækifæri, áframhaldandi tenging við hið einfalda og frumstæða 

samfélag, mótar öflin sem ríkja í hinu ameríska eðlisfari.
82

  

Sérhvert byggðalag í hinu nýja, ókannaða landi hafði tækifæri til þess að byrja upp á nýtt í 

sífellu, móta sjálfsmynd og þjóðfélagsgerð að nýju, og ekki alltaf í fullu samræmi við ríkjandi 

hugmyndafræði þess samfélags sem landnemarnir komu úr. Ystu byggðarlögin einkenndust, 

að mati Turners af áhugaleysi á regluverki gamla samfélagsins og þrá eftir flóttaleiðum undan 

höftum þess.
83

 Útlagar Vítisengla kærðu sig ekki um regluverk samfélagins og kusu í stað 

þess sitt eigið regluverk á ferðalögum sínum með rótlausum lífsstíl. Eina leiðin til þess að 

frelsa sig undan regluverkinu var að halda út á veginn.  

2.1.2: Dyrnar í eldveggnum: Vímuefnamenning  

Í síðari hluta Hell´s Angels fjallar Thompson um þá menningu sem var í kringum vímuefni 

þegar hún stóð sem hæst í San Francisco árið 1965. Vítisenglar voru stór hluti af henni en þeir 

stóðu m.a. fyrir umfangsmiklu smygli á maríúana frá Mexíkó til Bandaríkjanna. Neysla þeirra 

takmarkaðist þó ekki við tiltekin efni heldur sóttu þeir að sögn Thompsons í hvað sem var: „A 

righteous Angel loading up on a run will consume almost anything, and in any quantity 

combination or sequence.“
84

 Líferni Vítisengla vakti mikla athygli og um sumarið 1965 segir 

Thompson að það hafi komist í hámæli: „They were quoted almost daily in the Press, and no 

half-bohemian party made the grade unless there were strong rumours – ciculated by the host 

– that the Hell‘s Angels would also attend.“
85

 Vítisenglar vöktu gríðarlega athygli hvert sem 

þeir fóru og óttuðust margir vaxandi tengsl þeirra við vímuefnamenninguna og hugsanlega 

útbreiðslu Vítisengla um Bandaríkin.  

                                                 
82 „American social development has been continually beginning over again on the frontier. This perennial 

rebirth, this fluidity of American life, this expansion westward with its new opportunities, its continuous touch 

with the simplicity of primitive society, furnish the forces dominating American character.“ Frederick J. Turner, 

„The Significance of the Frontier in American History“, March of American Facsimile Series: Number 100, Ann 

Arbor: University Microfilms Inc. 1966, bls. 200. 
83 Sama heimild, bls. 227. 
84 Hunter S. Thompson, Hell´s Angles, bls. 253. 
85 Sama heimild, bls. 270. 
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Vímuefnamenning 7. áratugarins snerist að mestu leyti um ofskynjunarefnið LSD.
86

 

Segja má að efnið hafi verið órjúfanlegur hluti af viðnámsmenningunni og saga þess því á 

margan hátt lykillinn að því að skilja umrót áratugarins.
87

 Helstu talsmenn LSD, að Ken 

Kesey undanskildum, voru Timothy Leary og Allen Ginsberg.
88

 Þeir töldu dreifingu LSD vera 

bandarísku leyniþjónustunni, CIA, að þakka en sú stofnun hafði um langt skeið staðið fyrir 

skipulögðum lyfjatilraunum á fólki sem bar nafnið MKUltra.
89

 Dr. Sidney Gottlieb, sem stýrði 

rannsókninni, sagði tilgang hennar „að rannsaka hvort og hvernig mögulegt væri að móta 

hegðun einstaklinga með leyndum hætti.“
90

 Rannsóknir CIA á stjórnun fólks með LSD olli 

því að efnið komst í almennari dreifingu og hófu margir óformlegar tilraunir á því. Sem dæmi 

mætti nefna tilraunir Ken Kesey og „Merry Pranksters“ hópsins sem kallaðar voru „sýrupróf“ 

(e. acid-test). Tom Wolfe lýsir svo því í The Electric Kool-Aid Acid Test að þeir stóðust 

„sýruprófið“ sem sem „gátu tekið inn LSD í fyrsta sinn og komist í gegnum það án þess að 

tapa glórunni.“
91

 Könnun á áhrifum LSD var algeng meðal viðnámsmenningarinnar því 

margir töldu að neysla þess gæti veitt árangursríkustu leiðina til þess að skáskjóta sér hjá 

höftum sem samfélagið lagði á þegna sína.
92

 Víman gæti opnað möguleikann á að kanna hið 

óþekkta í mannlegri skynjun í von um að frelsast undan áhrifum samfélagsins. Hér er gagnlegt 

að líta til þeirrar hugmyndafræði, sem talað var um í inngangi. Vímuefnaneysla er róttæk leið 

                                                 
86 Uppruna LSD efnisins má rekja til rannsókna svissneska vísindamannsins Albert Hofmanns frá árinu 1938. 

Rannsókn Hoffmans beindist að samþættingu ýmissa efna í lækningartilgangi en LSD varð til fyrir slysni í því 

ferli. Hoffman prófaði efnið á sjálfum sér og komst að því að það olli miklum breytingum á raunveruleikaskyni 

og sjálfsvitund. Á leið sinni heim á hjóli fann hann til áhrifa lyfjanna og hafði samband við lækni vegna þess. 

Hann lýsti áhrifunum sem „slæmri vímu“ (e. bad trip), en „trip“ varð slanguryrði í dægurmenningu fyrir mikla 

ofskynjunarvímu. Hofmann bauð ekki í nokkurn grun um þau gríðarlegu menningarlegu áhrif sem efnið átti eftir 

að hafa. Gerðar voru margvíslegar rannsóknir á LSD á áratugunum eftir seinni heimstyrjöld pg leiddu þær til 

þess að efnið komst í almenna dreifingu og varð eitt helsta vímuefni viðnámsmenningarinnar á 7. áratugnum. 
87 Martin A. Lee og Bruce Shlain, Acid Dreams – The Complete Social History of LSD: The CIA, the Sixties, and 

Beyond, Grover Press 1985, bls. 11. 
88 Timothy Leary var sálfræðingur sem starfaði lengi vel fyrir Harvard háskóla. Þar stundaði hann rannsóknir á 

ofskynjunarefnum og var áberandi talsmaður LSD á tímum viðnámsmenningarinnar. Hann taldi efnið vera 

mikilvægan þátt í andlegu heilunarferli og var slagorð kenninga hans „turn on, tune in, drop out“. Það lýsir hinu 

andlega ferli sem maðurinn gengur í gegnum við leitina að guðlegum sannleika, í hans tilfelli í gegnum LSD. 

Allen Ginsberg var þegar orðinn vel þekkt skáld á 7. áratugnum en hann var hluti af hinum svokölluðu 

bítskáldum, ásamt Jack Kerouac og William Burroughs og fleiri. Ljóð hans, Howl, varð afar umdeilt um það bil 

áratug áður og lenti hann í löngum málaferlum vegna þess hversu ruddalegt og opinskátt það þótti. Vímuefni 

voru stór hluti af frjálslyndri þjóðfélagssýn Ginsbergs og höfðu einnig talsverð áhrif á skáldskap hans. 
89 CIA rannsökuðu yfir þúsund manns, bæði hermenn og óbreytta borgara. Margir tóku ekki þátt af fúsum og 

frjálsum vilja og voru ekki upplýstir af hugsanlegri áhættu og skaðsemi efnisins. Ken Kesey var einn þeirra sem 

tók þátt í rannsókninni og varð reynsla hans innblástur að þekktustu skáldsögu hans, One Flew Over the 

Cuckoo‘s Nest frá árinu 1963. 
90 „To investigate whether and how it was possible to modify an individual‘s behavior by covert means.“ Martin 

A. Lee og Bruce Shlain, Acid Dreams, bls. 9. 
91 „Anybody who could take LSD for the first time and go through all that without freaking out…“ Tom Wolfe, 

The Electric Kool-Aid Acid Test, bls. 233. 
92 Martin A. Lee og Bruce Shlain, Acid Dreams, bls. 7. 
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til þess að reyna að hafna ríkjandi hugmyndafræði í samfélaginu með því að ögra stöðugleika 

þess og leita nýrra leiða til þess að túlka veruleikann.
93

 

Þeir sem uggandi voru yfir neyslu LSD sögðu að hið iðnvædda samfélag nútímans 

væri ekki í stakk búið til þess að hefja slíkar tilraunir á andlegum málum.
94

 Á meðal 

efasemdamanna var bandaríski sálfræðingurinn Stanely Krippner sem sagði samfélag 

mannsins ekki búið undir slíka iðkun: „Skynörvandi efni hafa verið notuð skynsamlega af 

frumstæðum samfélögum til andlegrar og líkamlegrar heilunar. Okkar menning hefur ekki 

sömu innviði. Við höfum ekki sömu nálægð við Guð og náttúruna og ekki sömu viðhorf til 

töfralækninga. Við höfum gloprað öllu slíku niður.“
95

 Margir þeirra sem gagnrýndu LSD 

menninguna höfðu sjálfir tekið þátt í skipulögðum tilraunum stjórnvalda með efnið og töldu 

sig neyta lyfjanna í góðum og friðsælum tilgangi og þess vegna væri það illur fyrirboði að 

færa ruddaskap Vítisenglanna inn í slíka iðkun, eins og Thompson lýsir því í Hell‘s Angels:  

The controlled-experiment people felt that public LSD orgies would lead to disaster 

for their own research. There was little optimism about what might happen when the 

Angels – worshipping violence, rape and swastikas – found themselves in a crowd of 

intellectual hipsters, Marxist radicals and pacifist peace marchers.
96

  

Umræða um vímuefni hafði farið ört vaxandi fram að þessu og er bókin The Doors of 

Perception (1953) eftir Aldous Huxley þar áberandi hornsteinn. Bókin hafði gríðarleg áhrif á 

hugsunarhátt fólks gagnvart skynörvandi lyfjum en í henni segir Huxley frá eigin tilraunum á 

ofskynjunarefninu meskalíni. Þegar dró úr meskalínvímu Huxleys lýsir hann vonbrigðunum 

sem fylgja því að snúa aftur til fyrra horfs: „Ég hafði snúið aftur til hins hughreystandi en 

innilega ófullnægjandi ástands sem kallað er að „vera með réttu ráði.“
97

 Huxley er umhugað 

um hlutverk vímuefna í samfélagi manna og segir notkun þeirra hluta af þrá mannsins til að 

                                                 
93 Theodore Roszak tekur í sama streng í The Making of a Counter Culture, og segir áhugann á 

ofskynjunarefnum hafa orðið að samnefnara fyrir ólíkar birtingarmyndir viðnámsmenningarinnar. Hann telur 

hinn rétta skilning á notkun efnanna vera þann að hún sé leið ungu kynslóðarinnar til þess að hafna 

hefðarsamfélaginu. Theodore Roszak, The Making of a Counter Culture, bls. 155. 
94 Svipaða gagnrýni var að finna hjá heimspekingum á borð við Nietzsche á trúarbrögð og andlega þekkingu. 

Nietzsche hélt því fram að leit mannsins að æðri mætti tefði fyrir raunverulegri framþróun samfélagsins – að hið 

iðnvædda vísindasamfélag hafi myndað rof í manninum sem gerði trúna á hið guðlega óþarfa. Þetta kristallast í 

frægri staðhæfingu hans um að Guð sé dauður. Viðnámsmenningin efaðist ekki um hið yfirskilvitlega eða 

guðlega heldur þvert á móti leitaðist gagngert eftir slíkri „þekkingu“ með ofskynjunarlyfjum. Thomas R., Flynn, 

Existentialism, bls. 40. 
95 „Psychedelic substances have been used very wisely in primitive cultures for spiritual an healing purposes. 

Our culture does not have this framework. We don‘t have the closeness to God, the closeness to nature, the 

shamanistic outlook. We‘ve lost all that.“ Martin A. Lee, Bruce Shlain, Acid Dreams, bls. 7. 
96 Hunter S. Thompson, Hell‘s Angels, bls. 278-279. 
97 „I had returned to that reassuring but profoundly unsatisfactory state known as ‚being in one‘s right 

mind‘“Aldous Huxley, Doors of Perception, New York: Harper Perennial Modern Classics 2009, bls. 42. 
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komast út fyrir „eðlilegt“ ástand skynjunar. Þessa leið kallar hann „dyr í veggnum“ (e. doors 

in the wall), og hefur þar eftir fyrra orðalag H.G Wells. Dyrnar tákna hin lokuðu svæði 

veruleikaskilnings manna sem skynörvandi efni, að mati Huxleys, geta „opnað“. Hann 

fullyrðir að þrá mannsins til þess að hafa sig yfir hefðbundna skynjun sé honum eðlislæg:  

Flestir lifa í versta falli svo sársaukafullu, í besta falli svo einhæfu, snauðu og 

takmörkuðu lífi að löngunin til þess að hefja sig yfir eigin skynjun, jafnvel aðeins í 

andartak, er og hefur alltaf verið grundvallar löngun sálarinnar. List og trúarbrögð, 

karnívöl og Satúrnusarhátíðir, dans og mælskulist – þetta þjónar því hlutverki sem H.G 

Wells kallar dyr í veggnum.
98

  

Vegna þess hversu rík þessi þörf mannsins er setur Huxley spurningarmerki við 

vímuefnalöggjöf. Hann telur neyslu löglegra efna, s.s. tóbaks og áfengis, styrkja kenninguna 

um þörf mannsins til að hefja sig yfir eðlilega skynjun. Í blaðagrein frá 2008 fjallar Edward 

Rothstein um slíka þörf í samhengi við LSD og segir það hafa opnað nýjar leiðir fyrir fólk út 

fyrir samfélagið. Í stað þess að aftra manneskjunni „opna vímuefnin leiðir út fyrir hömlur 

samfélagsins, afhjúpa nýja valmöguleika og brjóta niður landamæri“.
99

 Þessi hugsunarháttur á 

vel við viðnámsmenninguna sem taldi að vímuefni gætu haft áhrif hugsunarhátt fólks og 

samfélagið í heild. Vonir vöknuðu um að áhrifamáttur ofskynjunarefna ylli byltingu í 

samfélaginu og má greina það í síðasta hluta Hell‘s Angels. Þar fjallar Thompson um 

möguleika þess að athygli og róttækni Vítisengla í bland við hugsjónir LSD-menningarinnar 

gætu valdið slíkri byltingu. 

2.1.3: Væntingar og vonbrigði: Hveitibrauðsdagarnir taka enda  

Lokahluti Hell‘s Angels, „The Dope Cabala and the Wall of Fire“, segir frá samskiptum 

Vítisengla og The Merry Pranksters. Eins og áður segir mættust hóparnir tveir í samkvæmi á 

heimili Ken Keseys og þrátt fyrir mikinn viðbúnað lögreglu voru afskipti hennar í lágmarki. 

Thompson segir: „The only really successful connection I made for the Angels was Ken 

                                                 
98 „Most men and women lead lives at the worst so painful, at the best so monotonous, poor and limited that the 

urge to escape, the longing to transcend themselves if only for a few moments, is and has always been one of the 

principal appetites of the soul. Art and religion, carnivals and saturnalia, dancing and listening to oratory – all 

these have served, in H.G. Wells‘s phrase, as Doors in the Wall.“ Aldous Huxley, The Doors of Perception, bls. 

43-44. 
99 „It provides a way to step outside of the restrictive bounds of one‘s culture, revealing alternatives, breaking 

down boundaries.“ Edward Rothstein, „A Mind-Altering Drug Altered a Culture as Well, The New York Times, 

maí, 2008. Fengið af vefnum þann 27.4.2014 af: 

http://www.nytimes.com/2008/05/05/arts/05conn.html?pagewanted=1&_r=2ref=arts&adxnnlx=1409143629-

nd7pEr77l6gFIwqGy46Keg 
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Kesey.“
100

 Samkomuna sótti meðal annars Allen Ginsberg, en með honum hafði vaknað ríkur 

áhugi á hinu dulræna og ókennilega, ásamt austrænum trúarbrögðum.
101

 Ginsberg var álitinn 

eins konar trúarleiðtogi LSD menningarinnar og samkvæmið því einskonar helgiathöfn. 

Nafnið „The Dope Cabala and a Wall of Fire“ hefur sterkar trúarlegar tengingar og skírskotar 

í Gamla testamentið og gyðingdóm. „Kabbala“ kemur úr hebresku og hefur margvíslega 

merkingu en er aðallega tengt helgiathöfnum og dulspekikenningum innan gyðingatrúar.
102

 

Með kabbala er leitast við að skýra samband hins eilífa, andlega heims við hina efnislegu 

sköpun Guðs.
103

 Þetta á óneitanlega við um þá andlegu heilun sem fólk sótti í með neyslu 

vímuefna. Hóparnir tveir í samkvæminu eru í þeim skilningi að sameinast í iðkun þeirrar 

„trúar“ sem það fann í vímuefnum.  

Eldveggurinn í titli kaflans kemur einnig úr Gamla testamentinu en hann er að finna í 

einni af hinum tólf spámannsbókum þar sem segir frá sýnum spámannsins Sakaríasar. Í einni 

af sýnum Sakaríasar gengur maður um og segist vera að mæla umfang borgarinnar Jerúsalem. 

Þá svarar engill nokkur manninum og segir að borgin eigi að „liggja opin og ógirt sökum þess 

fjölda manna og skepna, sem í henni verða, og ég sjálfur skal vera eins og eldveggur kringum 

hana – segir Drottinn – og ég skal sýna mig dýrlegan í henni.“
104

 Eldveggurinn er vernd 

Drottins utan um hina útvöldu þjóð gyðinga í Jerúsalem en í Hell‘s Angels táknar hann þá 

friðhelgi sem Vítisenglar töldu sig njóta undan lögum og reglum. Í samtali Thompsons við 

Vítisengilinn Mayor Lessard ræða þeir óeirðir sem brutust út í bænum Laconia árið 1965. 

Segir Lessard Vítisenglana hafa sloppið undan handtökum lögreglunnar vegna „eldveggsins“: 

„There were plenty of Hell‘s Angels at the riot, ´but they escaped´, he explained, ´behind a 

wall of fire´.“
105

 Lýsingin á óeirðunum hefur yfir sér heilagan blæ og Thompson veltir því 

fyrir sér hvort Lessard eigi við guðlega vernd.
106

 Lýsingin á óeirðunum og flótta 

Vítisenglanna, ásamt skírskotuninni í Biblíuna, er til marks um hversu stórkarlalega ímynd 

Vítisenglarnir drógu upp af sér. Mikilvægt er að hafa hinar trúarlegu skírskotanir í huga við 

                                                 
100 Hunter S. Thompson, Hell‘s Angels, bls. 271. 
101 Theodore Roszak, The Making of a Counter Culture, bls. 125. 
102 Ulrika Andersson og Unnar Árnason, „Hvað er Kabbala?“, Vísindavefurinn 2003, Fengið af vefnum þann 18. 

4. 2014 af: http://visindavefur.is/?id=3081.  
103 Huxley fjallar einnig samband hins efnislega og hins huglæga í The Doors of Perception. Hann segir að 

meskalín hafi verið stór þáttur í trúarbrögðum frumbyggja í Ameríku, sem tengdu áhrif þess við mátt hins 

guðlega anda. Að mati Huxley er meskalín mun betur fallið til þess að nota í sambandi við iðkun kristninnar, 

sem landnemarnir færðu inn í landið, en t.a.m. áfengi. Aldous Huxley, The Doors of Perception, bls. 70. 
104 Biblían – Heilög ritning, Reykjavík: Hið íslenska biblíufélag 1994, bls. 956. 
105 Hunter S. Thompson, Hell‘s Angels, bls. 267. 
106 Raunin var sú að Vítisenglarnir sluppu undan lögreglu með því að kveikja í bensíni sem þeir höfðu hellt yfir 

götuna. 
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lestur lokakaflans í Hell‘s Angels. Trúarlegt myndmál ber þess merki að miklar vonir voru 

bundnar við vímuefni, á sama hátt og gert er í trúarbrögðum. 

Þegar samkvæmið hjá Kesey stendur sem hæst segir Thompson að lagið Mr. 

Tambourine Man eftir Bob Dylan hljómi undir: „and all the big speakers vibrating with 

Dylan‘s ‘Mister Tamourine Man‘. It was a very electric atmosphere.“
107

 Í texta lagsins eru 

ýmis konar táknmyndir sem vísa í yfirskilvitlega upplifun og hægt væri að túlka sem áhrif 

vímuefna. Á heildina litið er textinn dapurlegt tilvistaróp þess sem hefur verið skilinn eftir og 

finnur til tómleika: „Though I know that evening‘s empire has returned into sand/ Vanished 

from my hand/ Left me blindly here to stay but still not sleeping.“
108

 Hann er stefnulaus að 

virðist eftir mikla vímuefnaneyslu og ákallar tambúrínumanninn, biður hann um að fylgja sér 

út í óvissuna og fylla upp í tómið: „I‘m not sleepy and there is no place I‘m going to/ Hey! 

Mr. Tambourine Man, play a song for me/ In the jingle jangle morning I‘ll come followin‘ 

you“
109

 Jafnframt má lesa texta lagsins í trúarlegu samhengi en í laginu er tambúrínumaðurinn 

einskonar guðlega vera sem getur leitt menn á nýjar slóðir tilvistarinnar og frelsað þá. Ákallið 

á tambúrínumanninn er eins konar bæn um brotthvarf úr veruleikanum eða trúarlega frelsun. 

Ljóðmælandinn segir að þótt heimurinn snúist um sólina sé hann samt sem áður stefnulaus og 

á flótta: „It‘s not aimed at anyone, it‘s just escapin‘ on the run.“
110

 Röklegar skýringar á 

hinum efnislega heimi geta skilið manninn eftir ófullnægðan og látið hann þrá annars konar 

svör. Í bók sinni, The Sixties: Years of Hope, Days of Rage, túlkar fræðimaðurinn Todd Gitlin 

því fram að boðskapur textans sé einstaklingsmiðuð hugmynd, þ.e. að textinn lýsi ekki þrá 

eftir samheldni fólks heldur samruna einstaklingsins við æðri öfl.
111

 Hér væri ekki úr vegi að 

minnast aftur á „trúar-stökk“ Kierkegaards sem einnig felst í ástríðu einstaklingsins og 

ákvörðun hans um reyna að komast í snertingu við það sem er handan skynjun hans.  

Auk þess að leita nýrra leiða fyrir einstaklinginn til að skynja veruleikann sóttist 

viðnámsmenningin eftir samheldni og umburðarlyndi samfélagsins í heild. Tilraunir til þess 

að færa saman ólíka hugsjónahópa viðnámsmenningarinnar voru algengar á 7. áratugnum. 

Sem dæmi má nefna hópsamkomuna „Human Be-in“ sem átti sér stað árið 1967. Þar komu 

saman pólitískir róttæklingar og stuðningsmenn ofskynjunarefna úr öllum áttum til þess að 

                                                 
107 Lagið tengist Thompson en bókin Fear and Loathing in Las Vegas var tileinkuð Dylan. Hunter S. Thompson, 

Hell‘s Angels, bls. 281. 
108 Bob Dylan, „Mr. Tambourine Man“, Bring it All Back Home, 1965. Textinn er fenginn héðan: 

http://www.bobdylan.com/us/songs/mr-tambourine-man. 
109 Bob Dylan, „Mr. Tambourine Man“. 
110 Sama heimild. 
111 Todd Gitlin, The Sixties, bls. 206. 
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fagna „sameiningu ástar og aðgerða, sem áður voru aðskilin af flokkunarkreddum og 

fordómum“.
112

 Vímuefna-„kabbala“ var á sama hátt samruni ólíkra jaðarhópa (Vítisengla og 

The Merry Pranksters): „The Hell‘s Angels massive publicity – coming hard on the heels of 

the widely publicized student rebellion in Berkeley – was interpreted in liberal-radical-

intellectual circles as the signal for a natural alliance.“
113

 Í tilviki Vítisengla varð raunin aftur 

á móti allt önnur, og lýsir Thompson því svo að „hveitibrauðsdagar“ samrunans hafi fljótt 

liðið undir lok þegar ljóst var að hugsjónir hópanna gengu þvert hvor á aðra: 

The honeymoon lasted about three months and came to a jangled end on 16 October, 

when the Hell‘s Angels attacked a Get Out of Vietnam demonstration at the Oakland-

Berkley border. The existential heroes who had passed the joint with Berkeley liberals 

at Kesey‘s parties suddenly turned into venomous beasts rushing on the same liberals 

with flailing fists and shouts of ‘Traitors‘, ‘Communists‘, ‘Beatniks‘!
114

 

Vonbrigðin sem sem greina má í þessu broti bera þess merki um að Thompson hafi haft 

væntingar um að „tilvistarlegu hetjurnar“ gætu átt samleið með hinu frjálslynda og 

friðelskandi fólki viðnámsmenningarinnar. En slíkar væntingar strönduðu á afstöðunni til 

stríðsins í Víetnam og árás Vítisengla á mótmælendur 1965 varpaði ljósi á hinar raunverulegu 

hugsjónir Vítisenglanna. Þeir stóðu ekki fyrir friðsælan boðskap viðnámsmenningarinnar um 

samheldni og jafnrétti í samfélaginu heldur öfgafulla og ofbeldisfulla frjálshyggju.
115

 Þeir 

studdu Víetnamstríðið og flestar þær ákvarðanir sem teknar voru til þess að sporna gegn 

kommúnisma. Raunar mætti segja að rótleysi Vítisenglanna og útlagahegðun hafi ekki verið 

frelsandi afl gegn hugmyndafræði samfélagsins heldur aðeins öfgafull birtingarmynd 

frjálshyggjustefnunnar í bandarískum stjórnmálum.  

Niðurstaða Thompsons í Hell‘s Angels endurspeglar ofbeldi og villimannslega hegðun 

Vítisengla. Út úr eftirmála bókarinnar, „Postscript“, má lesa vissa uppgjöf gagnvart því sem 

Thompson hafði rannsakað svo náið. Hann segist ekki geta skrifað neinar niðurstöður, eða 

„grafskrift“, heldur vísar frekar í bók Joseph Conrads, Heart of Darkness:  

                                                 
112 „A union of love and activism previously separated by categorical dogma and label mongering.“ Sama 

heimild, bls. 208. 
113 Hunter S. Thompson, Hell‘s Angels, bls. 292. 
114 Sama heimild, bls. 293. 
115 Frjálshyggjan birtist í áherslu þeirra á frelsi einstaklingsins til þess að haga sér að vild óháð ströngu 

eftirlitskerfi stjórnvalda. Andúð á kommúnisma var einnig áberandi hugsjón meðal Vítisengla og helsta ástæðan 

fyrir stuðningi þeirra við stríðið í Víetnam.  
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It had been a bad trip...fast and wild in some moments, slow and dirty in others, but on 

balance it looked like a bummer. On my way back to San Francisco, I tried to compose 

a fitting epitaph. I wanted something original, but there was no escaping the echo of 

Mistah Kurtz‘s comment from the heart of darkness: ‘The horror! The horror! 

...Exterminate all the brutes!‘ It seemed appropriate, if not entirely just...but after 

getting such a concentrated jolt of reality I was not much concerned about justice.
116

 

Heart of Darkness fjallar um hinn siðmenntaða nýlenduherra, Mistah Kurtz, sem verður fyrir 

verulegum áhrifum frumstæðra lifnaðarhátta í frumskógi Kongó. Aðalpersónan Charles 

Marlow ferðast inn í skóginn til þess að hitta fyrir Kurtz, sem nokkru áður hafi farið þangað 

til þess að sjá um viðskipti með bein og vonast til þess að geta á sama tíma „siðmenntað“ 

frumbyggjana. Það sem Marlow uppgötvar við komu sína er að Kurtz hefur truflast af dvöl 

sinni í myrkrum frumskóginum og orðið leiðtogi í frumstæðum ættbálki. Á dánarbeði sínum 

lýsir Kurtz reynslu sinni af „villimennsku“ með orðunum: „The horror! The horror!“. Vísunin 

fangar niðurstöðu Thompsons í rannsókninni á Vítisenglum. Þeir tákna hinn frumstæða 

ættbálk sem ekki er í tengslum við hinn siðmenntaða veruleika. Hryllingurinn er því ef til vill 

fólginn í því að Thompson, líkt og Kurtz, hafi orðið fyrir varanlegum áhrifum frá 

Vítisenglunum. Niðurstaðan er ekki rómantísk endurreisn villta vestursins og 

útlagaímyndarinnar, eins og áður hafði komið fram, heldur fæðing nýs fyrirbæris, einhvers 

sem samfélagið er ekki tilbúið að takast á við:  

To see the Hell‘s Angels as caretakers of the old ´individualist´ tradition ´that made 

this country great´ is only a painless way to get around seeing them for what they 

really are – not some romantic leftover, but the first wave of a future that nothing in 

our history has prepared us to cope with.
117

  

Eins og nefnt var áður er líklegt að við skrif Hell‘s Angels hafi Thompson speglað sína eigin 

sjálfsmynd í útlögum Vítisengla. Þátttaka hans í lífsstíl þeirra hafi kallað fram vonir um að 

hann væri hluti af nýju afli í samfélaginu. Líking hans við persónu Kurtz í Heart of Darkness 

er nokkurskonar viðurkenning Thompsons á að hafa veðjað á rangan hest og orðið undir of 

miklum áhrifum Vítisengla. Hann sé blindaður af von um að hinir frumstæðu ofbeldismenn 

gætu haft annað en skaðleg áhrif á samfélagið. Afhjúpun Thompsons í Hell‘s Angels er ekki 

                                                 
116 Hunter S. Thompson, Hell‘s Angels, bls. 325-326. 
117 Sama heimild, bls. 304. 
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nýtt innlegg í samfélagsumræðu 7. áratugarins um mótorhjólaklúbba, heldur staðfesting á 

hættunni og lögleysunni sem þeir boða og biður um að þeim verði „útrýmt“. 

 

2.2: Gaspur sem framlenging á raunveruleikanum 

Tilraunir Thompsons til að taka þátt í viðfangsefnum sínum og prófa þau á eigin skinni var 

aðeins upphafið að því sem átti eftir að einkenna stíl hans. Eftir Hell‘s Angels hóf hann að 

gera tilraunir með skynjun sína og hvernig hún birtist í frásögninni. Í stað þess að 

upplýsingum sé miðlað á skýran hátt ríkir oft óvissa í gaspurs-blaðamennsku, auk þess sem 

höfundurinn virðist vera í annarlegu hugarástandi, eins og sjá má í þessu broti úr grein 

Thompsons, „The Kentucky Derby is Decadent and Depraved“: „Total chaos, no way to see 

the race, not even the track…nobody cares.“
118

 Sjá má nær beina endurtekningu á þessu í 

Fear and Loathing in Las Vegas: „I didn‘t even know who‘d won the race. Maybe nobody. 

For all I knew, the whole spectacle had been aborted by a terrible riot – an orgy of senseless 

violence, kicked off by drunken hoodlums who refused to abide by the rules.“
119

 Í báðum 

tilfellum er um að ræða einhverskonar kappleika þar sem fréttir um niðurstöður þeirra eru 

hvorki þungamiðja textans né aukaatriði, heldur beinlínis ekki til staðar. Í stað þess 

viðurkennir sögumaður að hann viti ekki hvað gerðist og í síðari tilvitnuninni skilur hann 

lesandann eftir í óvissu um atburði. Frásögnin er af þessum sökum óáreiðanleg því ómögulegt 

er að greina raunverulegar staðreyndir fréttarinnar. Oft er óáreiðanleikinn settur fram á mun 

skýrari hátt þar sem sögumaður er ekki í tengslum við raunveruleikann, eins og sjá má í þessu 

broti úr Fear and Loathing in Las Vegas þar sem víma sögumanns veldur augljósum 

ofskynjunum: 

„Good,“ I said. „But what about our room? And the golf shoes? We‘re right in the 

middle of a fucking reptile zoo! And somebody‘s giving booze to these goddamn 

things! It won‘t be long before they tear us to shreds. Jesus, look at the floor! Have 

you ever seen so much blood? How many have they killed already?“
120

 

Með þessum frásagnarstíl þarf lesandinn stöðugt að efast um hvort frásögnin fjalli um 

raunverulega atburði eða ofskynjun. Áður var minnst á framandgervingarhugtak Viktor 

                                                 
118 Hunter S. Thompson, „The Kentucky Derby is Decadent and Depraved“, The Gonzo Papers Anthology, bls. 

36. 
119 Hunter S. Thompson, Fear and Loathing in Las Vegas, bls. 41.  
120 Sama heimild, bls. 24-25. 
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Shklovskíjs en það hjálpar okkur að skilja virkni gaspurs-blaðamennskunnar. Efi um 

sannleiksgildi textans er fenginn með óreiðukenndu hugrenningaflæði þar sem sögumaður er 

undir áhrifum ólíkra vímuefna. Stíll gaspurs-blaðamennskunnar er þannig „veruleikaskynjun í 

þeim skilningi að meðvituð truflun á skynfærum í gegnum vímuefni og áfengi framandgerir 

raunveruleikann“.
121

 Þessi truflaða skynjun myndar annars konar þekkingu í huga lesandans 

því hið kunnulega umhverfi hans er gert framandi og óaðgengilegt og krefur hann þar með um 

nýja túlkun. Skynjun sögumannsins er í aðalhlutverki og þær aðstæður sem birtast honum 

verða að aukatriði. Höfundur frelsar sig undan rökhyggju í frásögn sinni og reynir ekki að 

telja lesandanum trú um að hann hafi fullkomið vald yfir frásögninni. Hann viðurkennir hið 

handahófskennda og bjagaða í skynjun mannsins og gerir ekki greinarmun á raunveruleika og 

tálsýnum. Lesandinn þarf fyrir vikið að taka stökkið, samþykkja óáreiðanleikann og gera ekki 

ráð fyrir því að lenda aftur. 

2.2.1: Að gera sig að skrímsli fyrir framan alla: Draumurinn fjarar út 

„Ameríski draumurinn kemur ekki til þeirra sem sofna.“
122

 sagði Richard Nixon í fyrsta 

ávarpi sínu sem forseti Bandaríkjanna árið 1969. Hér er augljóslega um tvíbenda staðhæfingu 

að ræða. Annars vegar er ameríski draumurinn aðeins fyrir þá sem vinna baki brotnu og sofna 

ekki á verðinum. Sú merking er að líkindum sú sem Nixon lagði í orð sín. Með ögn svartsýnni 

túlkun mætti einnig skilja orð hans svo að ameríski draumurinn sé dagdraumur og þar af 

leiðandi blekking. Í Fear and Loathing in Las Vegas má greina slíka svartsýni gagnvart 

bandarísku samfélagi og hinum ameríska draumi. Undirtitill bókarinnar, A Savage Journey to 

the Heart of the American Dream, vísar til þess að leiðin að draumnum er ekki hrein og bein, 

heldur villimannsleg.
123

 Í bókinni er strax í upphafi greint frá því að vímuefni séu með í 

                                                 
121 „Gonzo is also a mode of perception in the sense that the deliberate derangement of the senses through drugs 

and alcohol de-familiarizes reality.“ Jason Mosser, „What is Gonzo about Gonzo Journalism?“, bls. 87-88. 
122 „The American dream does not come to those who fall asleep.“ Sjá má ávarp forsetans hér, fengið þann 

8.8.2014: https://www.youtube.com/watch?v=zjFZlFXnrNs 
123 Finna má líkindi með undirtitli bókarinnar og vísindaskáldsögu franska rithöfundarins Jules Verne frá 1864, 

sem ber nafnið Journey to the Center of the Earth. Saga Vernes segir frá prófessor Lindenbrock og frænda hans, 

Axel, sem saman ferðast að miðju jarðar eftir að hafa fundið upplýsingar um leiðina að henni. Þeir halda af stað í 

rannsóknarleiðangur, niður að ókönnuðum slóðum í miðju jarðarinnar sem hefur að geyma ýmis ævintýraleg 

fyrirbæri. Margt í sögunni svipar til þeirra tákna sem er að finna í Fear and Loathing in Las Vegas. Báðar sögur 

afhjúpa einhverskonar dulinn heim. Það sem virtist vera eðlilegt á yfirborðinu hefur að geyma ógnvænlegan 

veruleika ef kafað er undir það. Aðalpersónan Raoul Duke telur sig vera doktor í blaðamennsku rétt eins og 

Lindenbrock er prófessor. Hann heldur ásamt lögfræðingi sínum að „hjarta“ ameríska draumsins í Las Vegas á 

stórum blæjubíl, sem minnir á flekann sem Lindbrock og félagar notuðu til þess að sigla um miðju jarðar. 

Persónur beggja sagna hitta fyrir ýmsar kynjaverur, þar á meðal stórar eðlur. Í meskalínvímu Dukes í upphafi 

Fear and Loathing in Las Vegas sér hann verur á borð við leðurblökur og gríðarstórar eðlur: „You notice these 

lizards don‘t have any trouble moving around in this muck – that‘s because they have claws on their feet.“ 

Eðlunum svipar til risaeðlanna sem birtast í miðju jarðarinnar. Einnig mætti tengja bækurnar saman með 

umfjölluninni um landnám og ystu landamæri (e. frontier). Bók Vernes, sem skrifuð var á 19. öld, er skýr 
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ferðinni til Las Vegas og í raun eru þau strax farin að hafa áhrif í upphafslínum sögunnar. Þar 

með lesanda gefnar vissar forsendur en meðvitund hans um að vímuefni séu hluti af 

frásögninni gerir honum erfiðara fyrir að greina hvenær skynjun sögumanns er bjöguð og 

hvenær „með réttu ráði“. Þetta er undirstrikað í upphafi með hreinni upptalningu á þeim 

fjölmörgu tegundum lyfja sem eru með í farteskinu:  

The trunk of the car looked like a mobile narcotics lab. We had two bags of grass, 

seventy-five pellets of mescaline, five sheets of high-powered blotter acid, a salt 

shaker half full of cocaine, and a whole galaxy of multi-colored uppers, downers, 

screamers, laughers...and also a quart of tequila, a quart of rum, a case of Budweiser, a 

pint of raw ether and two dozen amyls.
124

  

Þegar komið er til Las Vegas reynast vímuefnin ekki góð blanda og segir sögumaður 

raunveruleikann nægilega furðulegan: „No, this is not a good town for psychedelic drugs. 

Reality itself is too twisted“.
125

 Raunveruleiki spilavítanna í Las Vegas er sá að fólki er talin 

trú um að fjárhættuspil séu afþreying og koma áfengi og vímugjafar þar við sögu: „Ether is 

the perfect drug for Las Vegas. In this town they love a drunk. Fresh meat. So they put us 

through the turnstiles and turned us loose inside.“
126

 Fyrir eigendur spilavítanna eru vímuefni 

og áfengi nauðsynleg til þess að viðhalda dómgreindarleysi gesta svo að líklegra sé að það 

taki óskynsamlegar áhættur með fé sitt. „Fresh meat“ og „Turned loose inside“ vísar í 

meðferð manna á ýmsum dýrum, sem ýmist eru á leið í slátrun eða höfð í búrum til sýnis. 

Gestir spilavíta upplifa að mörgu leyti sambærilega meðferð; á yfirborðinu er um að ræða 

skemmtun þar sem fólk bjóðast tækifæri til að flétta saman afþreyingu og gróða. 

Sannleikurinn er hins vegar sá að fólk spilar frá sér allt fé og endar oft gjaldþrota. Víma hins 

almenna gests í Las Vegas er af þeim sökum ekki leið til nýrrar þekkingar eða undan ytri 

áhrifum samfélagsins heldur til þess fallin að auka neyslu og halda honum við efnið. Slík áhrif 

minna á bók Huxleys, Veröld ný og góð, en í henni var vímuefnunum beitt af stjórnvöldum til 

þess að halda fólki frá sannleikanum. 

Myndlíking spilavítisins er ádeila á sýndarheim ameríska draumsins og það sem 

raunverulega býr að baki hugmyndafræði hins frjálsa, kapítalíska markaðskerfis. Fjárhættuspil 

                                                                                                                                                         
birtingarmynd heimsvaldastefnu Evrópu og þeirrar viðleitni við að kanna nýja og framandi heimshluta. Sögurnar 

eiga það sameiginlegt að lýsa leit að þekkingu á ókunnugum slóðum en það sem finnst er ekki paradís heldur 

ógnvænlegur heimur. 
124 Hunter S. Thompson, Fear and Loathing in Las Vegas, bls. 4. 
125 Sama heimild, bls. 47. 
126 Sama heimild, bls. 46. 
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spilavítanna eru smækkuð mynd af þeirri hugmyndafræði; líkt og í kapítalisma hefur hver og 

einn tækifæri til þess að freista gæfunnar afskiptalaust. Fjárhættan vekur falska von um að 

heppnin sé með í för og að skyndilega gætu streymt til manns peningar. Í Fear and Loathing 

in Las Vegas er framtak og frelsi einstaklingsins takmarkandi blekking og gerir menn að 

andlitslausum neytendum sem þreytulaust reyna að láta drauminn um auðsöfnuð rætast, eins 

og sést í þessu broti: 

Who are these people? These faces! Where do they come from? They look 

like caricatures of used-car dealers from Dallas. But they‘re real. And, sweet 

Jesus, there are a hell of a lot of them – still screaming around these desert-

city crap tables at four-thirty on a Sunday morning. Still humping the 

American Dream, that vision of the Big Winner somehow emerging from the 

last-minute pre-dawn chaos of a stale Vegas casino.
127

 

Andlitin sem sitja við fjárhættuspil langt fram á nótt í þeirri von að í morgunskímuni muni 

„vinnan“ loks skila þeim stóru fjárhæðinni. Með kenningu franska heimspekingsins Jean 

Baudrillard um hið ofurverulega (e. hyperreal) í huga má skilja betur blekkingu spilavítanna. 

Hið ofurverulega í samfélaginu skilgreinir Baudrillard sem augnablikið þegar eftirmyndir og 

raunveruleiki renna saman og eftirmyndirnar eru „orðnar rauverulegri en rauveruleikinn og 

upplifun í ofurraunveru jafnvel ánægjulegri og fyllri en í raunveruleikanum (sbr. 

sýndarveruleg upplifun af ýmsu tagi)“.
128

 Upplifun fólksins í spilavítum Las Vegas er 

ánægjulegri en sú hugmynd að peningar verði til með erfiðisvinnu. Hin hefðbundna tenging 

milli vinnu og árangurs er þannig smættuð niður í afþreyingu.  

Í bók Baudrillards, America, segir hann hið ofurverulega einkenna bandarískt 

samfélag: „Bandaríkin eru hvorki draumur né raunveruleiki. Þau eru ofurveruleiki. Þau eru 

ofurraunveruleg vegna þess að þau eru staðleysa sem hefur frá upphafi mótast af slíkum 

hugmyndum um sjálfa sig. Hér er allt raunverulegt og nytsamlegt, en samt sem áður 

draumkennt.“
129

 Hann telur að Bandaríkin, ólíkt Evrópu, hafa orðið að hinni upprunalegu 

hugmynd um nútíma, þar sem ekki er um að ræða hugmyndafræðilega þróun heldur hreina 

tilvist í heimi táknanna, útópíunni: „Hafandi aldrei þekkt hina frumstæðu uppsöfnun tímans, 

                                                 
127 Sama heimild, bls. 57. 
128 Geir Svansson, „Inngangur“, Frá eftirlíkingu til eyðimerkur, Ritstj. Geir Svansson, Reykjavík: Bjartur – 

ReykjavíkurAkademían 2000, bls. 14. 
129 „America is neither dream nor reality. It is hyperreality. It is a hyperreality because it is a utopia which has 

behaved from the very beginning as though it were already achieved. Everything here is real and pragmatic, and 

yet it is all the stuff of dreams too.“ Jean Baudrillard, America, London: Verso 1993, bls. 28. 
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býr það við eilífa nútíð. Hafandi aldrei upplifað hæga, aldalanga söfnun lögmálsins um 

sannleika, býr það í eilífri eftirlíkingu, í eilífu núi tákna.“
130

 Kapítalíska hugmyndafræði 

Bandaríkjanna er í þessum skilningi ekki hægt að nálgast og segir Baudrillard að hún velti 

sífellt tímanum á undan sér. Þannig þróist hugmyndafræði bandarískrar menningar áfram á 

eigin forsendum og stöðugt skrefi á undan allri gagnrýni.
131

  

Afhjúpun hugmyndafræðinnar í Fear and Loathing in Las Vegas má sjá þegar 

sögumaður og ferðafélagi hans, Dr. Gonzo, sitja á bar í fjölleikahúss. Undir áhrifum vímuefna 

tekur hin raunsanni veruleiki að stíga Dr. Gonzo til höfuðs. Hann byrjar að óttast umhverfi 

sitt, en sögumaðurinn fullyrðir að einmitt það sé hluti af ameríska draumnum. Í stað þess að 

bjaga hið eðlilega, opna vímuefnin raunsanna mynd af því. Ofskynjunin er betur til þess fallin 

að tákna raunverulegt ástand ameríska draumsins, m.ö.o gera vímuefnin sögumanni kleift að 

sjá í gegnum blekkingarnar í Las Vegas:  

 [...] „but this place is getting to me. I think I‘m getting the Fear.“ 

„Nonsense,“ I said. „We came out here to find the American Dream, and now that 

we‘re right in the vortex you want to quit.“ I grabbed his bicep and squeezed. „You 

must realize,“ I said, „that we‘ve found the main nerve.“ 

„I know,“ he said. „That‘s what gives me the Fear.“
132

 

Í uppgötvun sögumannsins leynist írónía því það sem hann fullyrðir sé „taug“ ameríska 

draumsins er í raun blekking. Augu þeirra opnast fyrir því hvaða merkingu draumurinn hefur 

en það vekur ótta hjá Dr. Gonzo. Óttinn er augljós vísun í titil sjálfrar bókarinnar en mætti 

einnig túlka útfrá kenningum Kierkegaards um tilvistarlegan ótta eða angist sem verður til 

þegar maðurinn áttar sig á sannleikanum um frjálsan vilja. Kierkegaard, sem þekktur var fyrir 

að nota trúna sem fastapunkt í heimspeki sinni, telur að valið um að trúa sé þversögn. Trúin 

felst í að velja lögmál sem eru handan mannlegrar skynjunar. Í stað þess að samþykkja 

heiminn, líkt og maðurinn skynjar hann, segir Kierkegaard að það sé af ástríðu mannsins og 

sannleiksþörf sem hann stekkur á val trúarinnar. Í bókinni Concluding Unscientific Postscript 

to Philosophical Fragments (d. Afsluttende uvidenskabelig efterskrift) fjallar hann um þessa 

þvesögn og vitnar hann í fyrri bók sína, Ugg og ótta: „Öll kristni á rætur í þversögn, 

samkvæmt Ugg og ótta – já, hún á rætur í ugg og ótta (sem á sérstaklega við örvæntingarhlið 

                                                 
130 „Having known no primitive accumulation of time, it lives in a perpetual present. Having seen no slow, 

centuries-long accumulation of a principle of truth, it lives in a perpetual simulation, in a perpetual present of 

signs.“ Sama heimild, bls. 82. 
131 Sama heimild, bls. 86. 
132 Hunter S. Thompson, Fear and Loathing in Las Vegas, bls. 47-48. 
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kristninnar og stökksins) – hvort maður eigi að samþykkja hana (það er að segja, sem trúaður) 

eða hafna henni (af þeirri ástæðu að hún sé þversögn)“
133

 Þessi sama þversögn á við um ótta 

Dr. Gonzo við afhjúpun hinnar raunsönnu mynd kapítalískrar hugmyndafræði. Ef hann lætur 

stjórnast af óttanum og yfirgefur barinn samþykkir hann sýnina sem vímuefnin veita honum 

og reynir að komast undan hugmyndafræðinni. Staðreyndin er sú að hugmyndafræðin, sem er 

skrefi á undan samkvæmt Baudrillard, hefur þegar mótað hann og er afhjúpunin þannig ekki 

afkóðun eða niðurrif hugmyndafræðinnar heldur sú uppgötvun að við erum kirfilega staðsett 

innan hennar. 

2.2.2: Staðleysur: Flóttinn endalausi í Las Vegas 

Í upphafi Fear and Loathing in Las Vegas keyra aðalpersónurnar yfir víðáttumikið landsvæði 

Bandaríkjanna í átt til Las Vegas. Nota mætti hugmyndina um ferðalagið til þess að nálgast 

inntak verksins og er þá gagnlegt að hafa vegamyndina í huga. Jafnvel þótt ferðin til Las 

Vegas hafi í upphafi skýrt markmið um að finna merkingu ameríska draumsins reynist sú leit 

stefnulaus:  

What were we doing here? What was the meaning of this trip? Did I actually have a 

big red convertible out there on the street? Was I just roaming around these Mint Hotel 

escalators in a drug frenzy of some kind, or had I really come out here to Las Vegas to 

work on a story?
134

  

Leitin í Fear and Loathing in Las Vegas er af þeim sökum ekki leit að merkingu eins og 

haldið er fram í upphafi, heldur flóttaleið undan merkingunni. Raunverulega merkingu, eða 

ástand, veruleikans má túlka sem „staðlaust samfélag“. Í inngangi að Ritinu um staðleysur 

segir að „samfélag staðleysunnar byggist í einhverjum skilningi á því að fella alla einstaklinga 

í sama kerfi og þeim sem raska stöðugleikanum er refsað með endurhæfingu, útskúfun eða 

lífláti.“
135

 Staðleysan er blekking um að samfélagið gangi upp sem eitt kerfi fyrir alla. 

Hugmyndafræði kapítalismans er í þeim skilningi staðleysa sem setur alla þegna undir eitt 

kerfi hins frjálsa markaðar og hinna jöfnu tækifæra auðsöfnuðar. Fear and Loathing in Las 

                                                 
133 All Christianity is rooted in the paradox, according to Fear and Trembling – yes, it is rooted in fear and 

trembling (which specifically the desperate categories of Christianity and the leap) – whether one accepts it (that 

is, is a believer) or rejects it (for the very reason that it is the paradox). Søren Kierkegaard, Concluding 

Unscientific Postscript to Philosophical Fragments: Vol. I, Þýð. Howard V. Hong og Edna H. Hong, Princeton: 

Princeton University Press 1992, bls. 105.  
134 Hunter S. Thompson, Fear and Loathing in Las Vegas, bls. 56. 
135 Guðni Elísson og Jón Ólafsson, „Staðleysur góðar og illar“, Ritið: Tímarit hugvísindastofnunar Háskóla 

Íslands 2002, 1, bls. 3-7.  
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Vegas afhjúpar tilvist kerfisins, ekki einangrað heldur sem alltumlykjandi kerfi í bandarísku 

samfélagi. Jean Baudrillard fjallar segir í America að vegna stærðar og yfirburða kapítalískrar 

hugmyndafræði strandi allar tilraunir til raunverulegra breytinga á henni, hvort sem slíkt er 

gert með menningarlegum eða stjórnarfarslegum hætti. Hver einasta and-kapítalíska bylting 

sem „raskar stöðugleika“ kapítalismans virðist blása nýju lífi í drifkraft hans og styrkja hann 

enn frekar.
136

 Flóttinn undan hugmyndafræðinni í Fear and Loathing in Las Vegas hlýtur að 

sama skapi að leiða til útskúfunar og einangrunar. Tilraun til þess að sjá samfélagið á nýjan 

hátt með hjálp ofskynjunarefna, eins og persónur verksins gera, leiðir til þess að þær 

einangrast á flakki milli læstra hótelherbergja í Las Vegas. Hótelherbergi er myndlíking fyrir 

hin hlutlausu rými innan samfélagsins en hérna verða þau hins vegar að fangelsi fyrir 

persónurnar: „The last thing in the world you want to do is call this hotel again; they‘ll trace 

the call and put you straight behind bars…“
137

 Las Vegas sem heild verður þannig að 

táknmynd hugmyndafræðinnar; gríðarstórt fangelsi án útgönguleiða nema haldið sé út á 

eyðimerkurveginn. 

Í fyrirlestri sínum, „Um önnur rými“, fjallar heimspekingurinn Michel Foucault um 

þau rými sem maðurinn reynir að skapa til þess að komast undan hugmyndafræði. Hann segir 

að ytra rými mannsins geti ekki verið tómarúm eins og fyrirbæri staðleysunnar segir til um, 

heldur lifi hann „innan safns tengsla sem skilgreina staðsetningar er ekki verða smættaðar 

þannig að ein reynist jafngild annarri, og enn síður þannig að hægt sé að leggja þær hverja 

ofan á aðra“.
138

 Samkvæmt greiningu Foucaults er flóttinn undan hinni raunverulegu útópíu 

það sem hann kallar heterótópíu.
139

 Hugtakið segir Foucault ná til þeirra rýma sem eru hvergi, 

s.s. sjálfsmynd í spegli, og að maðurinn sæki í þau rými til þess að frelsa sig undan yfirvaldi. Í 

greininni „Staðlausir staðir: Um útópíska arfleið í menningargagnrýni póstmódernista“ segir 

Benedikt Hjartarson að hugtakið lýsi „leit að flóttaleiðum innan eftirlitskerfa nútímans [...] 

eins konar raunveruleg athvörf eða andrými innan menningarinnar, þar sem óskráðar reglur og 

ríkjandi viðmiðanir samfélagsins eru numdar úr gildi“.
140

 Í viðnámsmenningu 7. áratugarins 

stofnaði fólk oft svokallaðar kommúnur. Kommúnulíf leitast við að verða hlutlaus 

heterótópía, byggð á nýjum hugsjónagrunni, óháð hugmyndafræði samfélagsins. Í slíkum 

                                                 
136 Jean Baudrillard, America, bls. 86. 
137 Hunter S. Thompson, Fear and Loathing in Las Vegas, bls. 130. 
138 Michel Foucault, „Um önnur rými“, Ritið: Tímarit hugvísindastofnunar Háskóla Íslands 2002, 1, bls. 131-

143. 
139 Hugtakið frá Foucault kemur upp árið 1967, þegar fjörugar deilur franskra menntamanna um hversdagslíf og 

menningu, standa yfir. Ekki er furða að þessi hugmynd eigi við í samhengi við viðnámsmenninguna enda slíkt 

umrótið víða að finna í heiminum. 
140 Benedikt Hjartarson, „Staðlausir staðir: Um útópíska arfleið í menningargagnrýni póstmódernista“, Ritið: 

Tímarit hugvísindastofnunar Háskóla Íslands 2002, 1, bls. 73-97. 
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samfélögum ríkir andóf gegn ríkjandi þjóðarskipulagi. Í grein sinni segir Benedikt að andófið 

reisi ekki nýtt kerfi heldur sé í sífelldri mótun: 

Slíkar kommúnur sverja sig vitaskuld á margvíslegan hátt í ætt við vestræna hefð 

hinnar „raunverulegu útópíu“ sem átti blómatíma sinn í stofnun fjölmargra 

„fullkominna“ samfélaga í nýja heiminum á 19. öld, þegar útópían birtist í síauknum 

mæli í „uppdrætti að skipulagningu nýs samfélags“. Kommúnurnar mynda þó um leið 

rof frá þessari hefð. Þessi nýju „samfélög grundvallast ekki á röklegu eða fullkomnu 

skipulagi, heldur skapa athvörf þar sem hægt er að prófa sig áfram með ný 

lífsmynstur“.
141

 

Þótt kommúnur 7. áratugarins sverji sig í ætt við útópískar hugmyndir eru þær ekki yfirlýsing 

um heildstætt kerfi að mati Benedikts. Grundvöllur heterótópískra kommúna er andóf og 

birtingarmynd þess síbreytileg tilraun með möguleika mannsins á því að þróa samfélagið í 

nýjar áttir. Það lýsir leið til að frelsa fólk undan einsleitu menningarskipulagi og leggur 

áherslu á að rækta einstaklinginn í samfélaginu en ekki öfugt. Andóf í hinu póstmóderníska 

samfélagi er „andóf sem beinist gegn sjálfri uppsprettu merkingar í því samfélagi sem við 

þekkjum, merkingar sem liggur að baki mannlegum samskiptum á ýmsum sviðum og skiptir 

sköpum fyrir jafnt siðfræði og tækni sem og allar hugmyndir um framfarir og gott líf“.
142

 

Andófið í Fear and Loathing in Las Vegas birtist skýrast í notkun vímuefna. Það eru 

vímuefnin sem valda skammhlaupi milli veruleika og skynjunar og afhjúpa þannig hina 

raunsönnu mynd kapítalíska neyslusamfélagsins. Á sama tíma veldur það einangrun í 

samfélaginu og að lokum útskúfun persónannasem þurfa að leggja á flótta. Á flóttanum frá 

Las Vegas uppgötvar sögumaðurinn að merking ameríska draumsins er hugsjónabyltingunni 

yfirsterkari:  

All those pathetically eager acid freaks who thought they could buy Peace and 

Understanding for three bucks a hit [...] a generation of permanent cripples, failed 

seekers, who never understood the essential old-mystic fallacy of the Acid Culture: the 

desperate assumption that somebody – or at least some force – is tending a that Light 

at the end of the tunnel.
143

  

                                                 
141 Benedikt Hjartarson, „Staðlausir staðir“, bls. 77. 
142 Ástráður Eysteinsson, „Hvað er póstmódernismi?“, Tímarit máls og menningar, 49. árgangur, ritstj. 

Guðmundur Andri Thorsson, Reykjavík: Mál og menning 1988, bls.425-454, hér bls. 429. 
143 Hunter S. Thompson, Fear and Loathing in Las Vegas, bls. 178-179. 
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Hugmynd viðnámsmenningarinnar um byltingu með því að vekja athygli á nýrri skynjun 

veruleikans og breyttri samfélagsgerð fellur um sjálfa sig; hún er of sundurlaus. Fear and 

Loathing in Las Vegas afhjúpar þannig bæði hina aflmiklu hugmyndafræði kapítalíska 

neyslusamfélagsins og misheppnaða tilraun andófskynslóðar til þess að sporna við því.  

2.2.3: Öldubrjóturinn: Elegísk einkenni í Fear and Loathing in Las Vegas 

Frá því að ensk skáld 16. aldar tóku að yrkja elegíur að forn-grískri fyrirmynd hefur form 

elegíunnar ekki verið fastmótað. Kjarninn hefur þó haldist hinn sami; að takast á við 

tilfinningar andspænis dauðleika mannsins, missi og söknuði. Í greininni „Í kirkjugarði 

nefnum við ekki nöfn“ fer Guðni Elísson yfir helstu einkenni elegíunnar og þau  

menningaráhrif sem stýrt hafa þróun hennar. Hann segir elegíuna hafa styrkt stöðu sína á 20. 

öld og að efnistökin endurspegli hörmungar og stríð aldarinnar. Í því samhengi nefnir hann 

greftrunarsiði og útfarir nútímans sem gert hafi dauðann að ópersónulegu og fjarlægu 

fyrirbæri. Guðni segir: „Vegna þess að stofnanavæðing dauðans mótar nútímasamfélagið, þar 

sem hinir dauðu verða ósnertanlegir og ónálganlegir og formvenjur skyggja á syrgjandann, 

reyna skáldin í auknu mæli að draga fram persónulegt samband lifenda og dauðra í 

ljóðum.“
144

 Í nútímaelegíunni má sjá breytt efnistök þar sem hinu persónulega og einstaka er 

lýst frammi fyrir ósnertanlegum dauðanum. 

Sú staðreynd að form elegíunnar hefur á síðari öldum verið frjálslegt hefur gert það að 

verkum að aðlögun við önnur form hefur átt sér stað.
145

 Um þetta fjallar John B. Vickery í bók 

sinni The Prose Elegy: An Exploration of Modern American and British Fiction þar sem hann 

túlkar elegísk einkenni í formi módernískra prósaskáldverka. Líkt og Guðni, talar Vickery um 

20. öldina sem mikinn breytingartíma fyrir elegíuna, ekki síst vegna aðlögunar hennar við 

prósa. Inntak prósaelegíunnar er mun fjölbreyttara að mati Vickery og missirinn afmarkast 

ekki við dauða einstaklingsins, ólíkt því sem tíðkast í hinni klassísku elegíu. Missir tekur á sig 

ýmsar myndir og viðbrögðin við honum einnig, allt frá því að vera persónulegur missir til 

þess að vera menningarlegur missir alls mannkyns.
146

 Ef litið er á inntakið í verki Thompsons, 

Fear and Loathing in Las Vegas, með hliðsjón af elegíunni, má finna ýmis sameiginleg 

                                                 
144 Guðni Elísson, „Í kirkjugarði nefnum við ekki nöfn“, Hef ég verið hér áður?: Um skáldskap Steinunnar 

Sigurðardóttur, Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2011, bls. 51-52. 
145 Upprunalegar elegíur Forn-Grikkja voru afmarkaðar bæði hvað snertir bragarhátt og yrkisefni. Þær voru 

tregafullar tvíhendur sem var samþætting þríliða hexametershátts og fimmliðahætti. Sjá umfjöllun David 

Kennedy í Elegy: The New Critical Idiom, London: Routledge 2007, bls. 11. 
146 John B. Vickery, The Prose Elegy:An Exploration of Modern American and British Fiction, Baton Rouge: 

Louisiana State University Press, 2009, bls. 1-2. 
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einkenni. Bókin snertir við ýmsum málefnum menningarsamfélags Bandaríkjanna á síðari 

hluta 20. aldar, og lýsir einna helst leitinni að ameríska draumnum. Eins og við er að búast af 

Thompson er sjónarhorn sögunnar persónulegt og rödd sögumannsins í forgrunni. Í upphafi 

Fear and Loathing in Las Vegas er sögumaður bjartsýnn á að hinn ameríska draum sé að 

finna í Las Vegas: „Because I want you to know that we´re on our way to Las Vegas to find 

the American Dream.“
147

 Nokkru síðar, eftir að hafa fengið fyrirfram greidd laun fyrir starf 

sitt sem blaðamaður, ítrekar hann hversu raunverulegur draumurinn er: „I tell you, my man, 

this is the American Dream in action! We´d be fools not to ride this strange torpedo all the 

way to the end.“
148

 Þegar líður á bókina kemur aftur á móti fljótt í ljós raunverulegt ástand 

draumsins. Vonbrigði sögumannsins koma til vegna þess hversu stór blekking draumurinn er. 

Draumurinn hefur gert fólkið að þrælum kapítalískrar hugmyndafræði og smættað tengsl milli 

vinnu og verðmæta niður í afþreyingu. 

Vonbrigðin eru sett í menningarlegt samhengi stuttu síðar í sögunni, í textabroti sem 

hefur í meðförum þess sem hér skrifar hlotið viðurnefnið „Aldan“ (e. The Wave). Í brotinu 

reifar sögumaður minningar af byltingaranda 7. áratugarins. Fullyrðir hann að sá andi sé 

horfinn í öldubrot gleymskunnar. Það sem gerir textabrotið elegískt eru minningar um hið 

horfna og óafturkræfa. Vickery segir að minnið einkenni nútímaelegíuna vegna þess að 

höfundar þeirra gera sér grein fyrir því að minningarnar sjálfar geta horfið: „Ólíkt 

hefðbundinni elegískri þrá um að minningar vari að eilífu, er tregatónn þessara skálda 

staðfesting á að minningar eru í raun dæmdar til þess að hverfa á fremur stuttum tíma. Þar af 

leiðandi nota þeir elegíuna óbeint, fyrir minningar jafnt sem einstaklinga.“
149

 Sögumaður Fear 

and Loathing in Las Vegas minnist ekki líftíma einnar manneskju heldur heillar kynslóðar og 

jafnframt upplifunar sinnar á tímabili sem hugsanlega mun gleymast:  

Strange memories on this nervous night in Las Vegas. Five years later? Six? It seems 

like a lifetime, or at least a Main Era – the kind of peak that never comes again. San 

Francisco in the middle sixties was a very special time and place to be a part of. 

Maybe it meant something. Maybe not, in the long run…but no explonation, no mix of 

                                                 
147 Hunter S. Thompson, Fear and Loathing in Las Vegas, bls. 6. 
148 Sama heimild, bls. 11. 
149 „Whereas the traditional elegy aspires to memory lasting forever, the elegiac temper of these writers 

recognizes that memories are actually prone to disappear in a relatively short time. As a result, they tacitly mount 

an elegy for memory itself as well as for the individual.“ John B. Vickery, The Prose Elegy: An Exploration of 

Modern American and British Fiction, bls. 4. 
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words or music or memories can touch that sense of knowing that you were there and 

alive in that corner of time and the world. Whatever it meant…“
150

  

Sögumaður lætur liggja milli hluta hver endanleg merking tímabildsins sé, en vitundin um að 

hafa verið hluti af einhverju einstöku varðveitist. Í áðurnefndri grein Guðna Elíssonar segir að 

það sé „hlutverk skáldsins að muna, jafnvel þá sem skáldið þekkti ekki en voru svo sannarlega 

til, að minna í ljóði á allt það einstaka og persónulega sem er horfið“.
151

 Dregin er upp mynd 

af hinu einstaka og persónulega í upplifun sögumanns af byltingarkenndu tímabili og reistir 

minnisvarðar um það sem hefði getað orðið. Hlutverk skáldsins, að varðveita fortíðina og 

draga merkingu hins liðna fram í nútímann, kemur saman við niðurstöður David Kennedys í 

bókinni Elegy: The New Critical Idiom, þar sem segir að elegían virki sem tjald sem 

viðfanginu er varpað á og í gegnum það sé rödd þess og tilvera færð inn í veröld hinna lifandi 

á ný.
152

  

Í lok „Öldunnar“ líkir sögumaður Fear and Loathing in Las Vegas byltingunni við 

haföldu: „We had all the momentum; we were riding the crest of a high and beautiful 

wave…“ En nokkrum árum síðar hafi skriðþungi byltingarandans tekið að fjara út: „So now, 

less than five years later, you can go up on a steep hill in Las Vegas and look West, and with 

the right kind of eyes you can almost see the high-water mark – that place where the wave 

finally broke and rolled back.“
153

 Öldubrotið táknar endalok viðnámsmenningarinnar og má 

lesa úr textanum að höfundi þyki ólíklegt að umrót tímabilsins komi aftur. Reyndar er viss 

hughreysting falin í myndlíkingu öldunnar. Í hafinu býr stöðug endurtekning; hverri öldu 

fylgir önnur. Í lokaorðum Guðna í sinni grein er fjallað um endanlegt hlutverk mannsins 

gagnvart hringrás náttúrunnar. Dauði mannsins er ólíkur náttúrunni, sem fellur í dvala og 

vaknar til lífsins á ný, og er „svo endanlegur að alla merkingu þrýtur frammi fyrir honum“.
154

 

Túlka má náttúrumyndmál Thompsons svo að byltingar endurnýi sig eins og náttúran en 

fólkið ekki. En til þess að slík endurnýjun eigi sér stað er nauðsynlegt að halda minningum 

fólksins á lofti fyrir komandi kynslóðir. 

 

                                                 
150 Hunter S. Thompson, Fear and Loathing in Las Vegas, bls. 66-67. 
151 Guðni Elísson, „Í kirkjugarði nefnum við ekki nöfn“, Hef ég verið hér áður?: Um skáldskap Steinunnar 

Sigurðardóttur, bls. 55. 
152 „The elegy, we might say, acts as a screen on which the subject appears and through which their being and 

their voice passes back into the world of the living.“ David Kennedy, Elegy: The New Critical Idiom, bls. 107. 
153 Hunter S. Thompson, Fear and Loathing in Las Vegas, bls. 68. 
154 Guðni Elísson, „Í kirkjugarði nefnum við ekki nöfn“, bls. 68. 



48 

 

2.3: Nixon-skrímslið: Ný birtingarmynd valds 

Endurkjör Richard Nixons í forsetakosningunum 1972 er dregið saman í lok Fear and 

Loathing on the Campaign Trail ´72 með myndskreytingu eftir Ralph Steadman. Myndin 

sýnir Nixon í líki Godzilla-skrímslisins sem stendur á rjúkandi borgarrústum. Godzilla 

skrímslið, sem fyrst birtist á hvíta tjaldinu í Japan árið 1954, er tákn fyrir stjórnlaust, 

utanaðkomandi eyðileggingarafl sem oft hefur verið túlkað sem uppgjör Japana við 

kjarnorkusprengingar Bandaríkjamanna í lok síðari heimstyrjaldarinnar. Með því að tengja 

Nixon við svo sterka táknmynd er bent á róttækan hátt á að bak sannfærandi ímynd hans út á 

við leynist óstöðvandi eyðileggingarafl.  

Kjörtímabil Nixons skapaði stjórnmálaumhverfi sem einkenndist af yfirhylmingu, 

vænisýki og njósnum. Fölsk loforð um að binda enda á Víetnamstríðið og Watergate-

hneykslið ollu því að Nixon varð fyrsti forseti Bandaríkjanna til þess að segja af sér embætti 

árið 1974.
155

 Stjórnmálaímynd Nixons hefur í seinni tíð orðið að tákni fyrir stjórnmálaklæki 

og blekkingu og lendir hann iðullega á lista yfir umdeildustu forseta Bandaríkjanna. Í bókinni 

Nixon‘s Shadow: The History of an Image skrifar sagnfræðingurinn David Greenberg um 

ímynd og áhrif Nixons og segir feril hans marka tímamót í stjórnmálum Bandaríkjanna og að 

hann varpi skugga sem nái langt umfram þau ár sem hann sat í embætti. Deilur um ímynd 

forsetans vöktu fjölbreyttari stjórnmálaumræðu og fólk almennt til meðvitundar um traust sitt 

gagnvart valdhöfum.
156

 Greenberg segir ímynd Nixons að stórum hluta byggjast á tvöfeldni 

og að „torræðni hins sanna sjálfs Nixons [hafi] gert hann að ríku tákni sem [henti] vel til 

rannsókna á ímyndarsköpun í stjórnmálum“.
157

 Þetta segir Greenberg birtast skýrlega í þeim 

bókum sem síðar hafa verið skrifaðar um Nixon, en margar þeirra leitast við að fletta ofan af 

sannleikanum eða hinum rauverulega Nixon. Greenberg nefnir bækur á borð við In Search of 

Nixon; The Nixon Nobody Knows, Richard Nixon: The Man Behind the Mask og The Real 

                                                 
155 Fyrirskipanir Nixons um loftárásir í Kambódíu, á sama tíma og hann lýsti yfir vilja til þess að draga 

Bandaríkja her út úr Víetnam, blésu lífi í mótmælendur stríðsins á árunum 1970-71. Ýmsar raddir voru á lofti um 

að þau loforð væru aðeins orðin tóm, sögð í tilraun til að halda embætti fram yfir kosningarnar 1972. Fyrirskipað 

innbrot í höfuðstöðvar Demókrataflokksins, Watergate, árið 1972 leiddi til þess að upp komst um njósnir og 

hleranir á pólitískum andstæðingum og gerði það útaf við pólitískan feril Nixons. Sjá umfjöllun Todd Gitlins, 

The Sixties, bls. 413-419. 
156 David Greenberg, Nixon‘s Shadow: The Making of an Image, New York: W.W Norton & Company 2004,, 

bls. xix. 
157 „The elusiveness of Nixon‘s true self has made him a rich symbol, well suited for a study of political image 

making.“ David Greenberg, Nixon‘s Shadow, bls. xvii. 



49 

 

Nixon.
158

 Nixon var ekki allur þar sem hann var séður, sem gerði honum kleift að endurheimta 

embætti sitt en leiddi einnig til afsagnar hans.  

Thompson taldi sig sjá í gegnum hegðun Nixons og gagnrýndi harðlega þá fölsku 

ímynd sem hann stóð fyrir. Tvískinnung Nixons, sem Greenberg gerir að umfjöllunarefni 

sínu, má einnig greina í Fear and Loathing on the Campaign Trail ´72: „[…] but that was the 

Old Nixon. We have seen many models since then, but now we are on the brink of coming to 

grips with The Real Nixon.“
159

 Svipað orðalag segir Greenberg hafa einkennt 

stjórnmálaumfjöllun um Nixon um það leyti sem kosningarnar fóru fram. Hinum „gamla“ 

Nixon hafði verið skipt út og hann breytt ímynd sinni. Sú ímynd hafði þó aðeins 

blekkingaráhrif og átti að tryggja áframhaldandi setu hans í embættinu. Thompson notast 

einnig við myndlíkingar til þess að lýsa því að hið rétta innræti Nixons sé hulið undir 

yfirborðskenndri mynd og komi aðeins fram þegar enginn sér:  

Our Barbie doll President, with his Barbie doll wife and his box-full of Barbie doll 

children is also America‘s answer to the mostrous Mr. Hyde. He speaks for the 

Werewolf in us; the bully, the predatory shyster who turns into something 

unspeakable, full of claws and bleeding string-warts, on nights when the moon comes 

too close…
160

  

Ímynd Nixons er fölsk eftirlíking, líkt og í hið fullkomna líf Barbie-dúkkunnar. Barbie byggist 

á útópískri hugmynd um að efnishyggja og útlitsdýrkun séu endanlegur mælikvarði á 

velgengni og hamingju einstaklingsins. Barbie öðlast sjálfsmynd sína út frá því sem hún á og 

getur eignast en það er birtingarmynd hugmyndafræðinnar og einstaklingsins sem er afurð 

hennar. Thompson notar myndmál Barbie til þess að lýsa Nixon sem innihaldslítilli veru. Á 

yfirborðinu fullnægir hann væntingum fólks en innra með honum hrærist varúlfur eða Mr. 

Hyde sem kemur aðeins fram við vissar aðstæður.
161

 Hið sanna eðli hans er því tvöfalt; það er 

ímyndin sem allir vilja sjá, fötin sem Barbie þarf að klæðast til þess að öðlast tilvistarrétt og 

traust. Við lestur brotsins má greina bölsýni Thompsons en slík viðbrögð segir Greenberg að 

séu „rökrétt afleiðing þess að traust [til hans] sé þrotið. Þegar einlægar hugmyndir, 

skynsamlegar rökræður og heiðarleg framkoma umbreytast í bráðabirgðalausnir, málþóf og 

svik er eðlilegt að draga þá ályktun að stjórnmálamenn vilji aðeins bera sigurorð af 

                                                 
158 Sama heimild, bls. xxx. 
159 Hunter S. Thompson, Fear and Loathing on the Campaign Trail ´72, bls. 325. 
160 Sama heimild, bls. 392. 
161 Í sögunni The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde er Mr. Hyde hin illa hlið persónuleika Dr. Jekylls sem 

hann framkallar með lyfjum. Þannig gefst honum færi á að hegða sér að vild í skjóli annarrar sjálfsmyndar. 
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keppinautum sínum en tali ekki fyrir hönd kjósenda.“
162

 Bölsýni er gegnumgangandi stef í 

Fear and Loathing on the Campaign Trail ´72 og er afleiðing vonbrigðanna sem Thompson 

stendur frammi fyrir þegar allt bendir til þess að Nixon sigri kosningarnar. Nixon stendur fyrir 

allt sem viðnámsmenningin á 7. áratug barðist gegn og sigur hans yrði því staðfesting á þess 

að engar umbreytingar yrðu á samfélaginu. Í staðin byggist framhaldið á spillingu, 

valdbeitingu og stríðsrekstri. Thompson afhjúpar dökka mynd af Nixon sem er 

sameiningartákn þeirra íhaldssömu afla sem endurlífguð voru með kjöri hans. Thompson 

viðurkennir í Fear and Loathing on the Campaign Trail ´72 að hann sé ekki gæddur neinum 

hæfileikum stjórnmálablaðamanns en tekur sér í staðinn stöðu stráksins í trénu sem gloprar 

því upp úr sér að nýkrýndur keisari sé nakinn. 

2.3.1: Holur í veginum: Tilvistarleg leit að ljósi við enda ganganna 

Athyglisvert er að frá upphafi Fear and Loathing on the Campaign Trail ´72 er að finna 

stöðugar vangaveltur um merkingu eða tilgang skrifanna. Bókin hefst á spurningunni „Is This 

Trip Necessary?“
163

 Thompson notar fyrstu kaflana til þess að lýsa því hvernig hið pólitíska 

landslag birtist honum. Hann segir niðurstöður kosninganna fyrirsjáanlegar strax í upphafi og 

að enginn frambjóðandi í prófkjöri demókrata eigi möguleika gegn framboði Nixons. 

Tilgangur ferðarinnar er þegar ljós: „…and, well, that just about wraps up the trip, right?“
164

 

Líkt og í öðrum verkum Thompsons eru það ekki staðreyndir málsins sem vekja áhuga hans 

heldur sannleikurinn um hvernig atburðirnir áttu sér stað. Þrátt fyrir að niðurstöður 

kosninganna liggi fyrir vakna enn spurningar um hver raunveruleg merking þeirra sé. 

Thompson er í leit að þeirri merkingu sem ekki verður túlkuð nema með hinum sjálfsverulega 

sannleika í gegnum hið huglæga svið mannlegrar tilvistar. 

Áður en lengra er haldið er vert að útskýra frekar sjálfsverulegan sannleika og því 

gagnlegt að staldra enn á ný við verk Søren Kierkegaards. Hér hefur áður verið fjallað um 

tengslin milli verka Thompsons og hugmynda Kierkegaards og má greina þau enn frekar í 

Fear and Loathing on the Campaign Trail ´72. Í inngangi var talað um „boðskap tvöfaldrar 

yfirvegunnar“ sem var stílbragð Kierkegaards til þess að miðla afstöðu sinni frekar en 

hlutlægum staðreyndum. „Fyrir honum er ekki nóg að miðla fullyrðingum um eitthvað heldur 

                                                 
162 „Cynicism becomes the rational position when credence in authenticity has ebbed: If genuine ideals, straight 

talk, and honest portrayals have given way to provisional beliefs, double talk, and fakery, then it‘s natural to 

believe that politicians are seeking solely to win a contest, not to represent the constituents who elected them.“ 

David Greenberg, Nixon‘s Shadow, bls. xxiv. 
163 Hunter S. Thompson, Fear and Loathing on the Campaign Trail ´72, bls. 9. 
164 Sama heimild, bls. 42. 
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vill hann koma til skila afstöðunni og ástandinu sem staðreyndin sprettur af.“
165

 Samsafn 

hlutlægra staðreynda veita lýsandi túlkun á veruleikanum en ekki á þeim sjálfsverulega 

sannleika sem felst í upplifun hvers einstaklings. „Áform hans [Kierkegaards] var ekki að 

koma á framfæri tilteknum staðreyndum sem aðrir gætu lesið og tileinkað sér. Hann vildi 

miðla skilningi á tilvistarkjörum mannsins. Forsenda þess er að lesandinn taki virka og 

persónulega afstöðu. Þess vegna er nauðsynlegt að reita lesandann til reiði og draga hann á 

tálar.“
166

  

Sannleikurinn í huga Kierkegaards er þannig tvíþættur; annars vegar getur orðið hrein 

samsvörun fullyrðinga og hins hlutlæga sannleika, líkt og „það rignir“ eða „það er nótt“; hins 

vegar býr sannleikurinn í tilveru mannsins sem hefur að geyma flóknari samsvörun milli 

tilvistar og veruleika: „Þegar við erum heil og óskipt í afstöðu okkar erum við í sannleika. Þá 

er ekki samræmið við ytri staðreyndir í húfi heldur innileikinn í afstöðu okkar sjálfra.“
167

 

Aðeins er hægt að miðla þessari afstöðu, eða hinum einstaka sannleika, með því að hafna hinu 

hlutlæga. Samkvæmt Kierkegaard er manninum ómögulegt að varpa fram sínu tilvistarlega 

sjálfi án þess að hafna því á sama tíma sem allsherjar hlutlægum sannleik.  

Ef Kierkegaard hefur rétt fyrir sér, stendur heimspekin frammi fyrir vandamáli: ef 

heimspekin heldur sig við hugmyndina um hlutlægni getur hún ekki miðlað mannlegri 

tilvist; ef hún vill lýsa og miðla sannleikanum um mannlega tilvist, þarf hún að 

yfirgefa hugmyndina um hlutlægni og grípa til samskipta þar sem vitsmunaleg staða 

heimspekinnar er vefengd.
168

 

Fransk-alsírski heimspekingurinn Albert Camus fjallar einnig um sjálfsverulegan sannleika í 

bókinni The Myth of Sisyphus (fr. Le Mythe de Sisyphe) frá árinu 1942. Í henni kom fram 

þekkt fullyrðing Camus um að í raun væri aðeins um eitt verulegt heimspekilegt vandamál að 

ræða; heimspekingurinn þurfti að skera úr því hvort hann ætti að fremja sjálfsmorð eða 

ekki.
169

 Þar setur hann fram spurningar um hvort sjálfsmorð sé tilvistarleg afleiðing þess að 

uppgötva merkingarleysi veruleikans. Sú uppgötvun andspænis þrá mannsins um að finna 

                                                 
165 Gunnar Skirbekk og Nils Gilje, „Kierkegaard – Tilvist og írónía“, bls. 528. 
166 Sama heimild, bls. 527-528. 
167 Sama heimild, bls. 533-534. 
168 If Kierkegaard is right, philosophy is faced with a dilemma: if it sticks to the ideal of objectivity, it cannot 

communicate human existence; if it wants to describe and communicate the truth about human existence, it has 

to abandon the ideal of objectivity and resort to modes of communication whose cognitive status in philosophy is 

suspect. Harry S. Broudy, „Kierkegaard on Indirect Communication“, The Journal of Philosophy, Árg. 58, tlb. 9, 

Journal of Philosophy Inc., bls. 225-233, hér bls. 225. Fengið þann 23.7.2014 af: 

http://www.jstor.org/stable/2023035 
169 Albert Camus, The Myth of Sisyphus, þýð. Justin O‘Brien, London: Penguin Great Ideas 2005. 
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endanlegan sannleika og röklega niðurstöðu myndar hið svokallaða absúrdíska, eða fráleita, 

ástand. Camus segir: „En ég veit að ég veit ekki hver merkingin er og að ómögulegt er fyrir 

mig að skyndilega komast að því. Hvað hefur merking utan tilveru minnar með mig að gera? 

Ég get aðeins skilið merkingu á mannlegum forsendum.“
170

 Eina leiðin til þess að finna 

merkingu, samkvæmt Camus, er að samþykkja hið absúrdíska ástand og bregðast við því með 

ástríðufullu vali. Hann vitnar í hugmyndir Kierkegaards og telur útskýringar á virkni 

veruleikans háðar takmörkunum og til þess að skilja sannleika tilverunnar í heild þurfti 

maðurinn að velja af ástríðu og taka stökkið. Aftur á móti segir hann að trúin sé 

einfeldningslega afsökun til þess að komast undan hinu fráleita ástandi veruleikans. Um leið 

og maðurinn tekur ábyrgð á hinu fráleita, skuldbindur hann sig sjálfsverulega sannleikanum. 

„Maðurinn er ætíð bráð eigin sannleika. Þegar hann hefur gengist við sannleikanum getur 

hann ekki frelsað sig undan honum.“
171

  

Vangaveltur Thompsons um tilgang ferðar sinnar lýtur í meginatriðum að sömu 

heimspekilegu þáttum. Leit hans að sannleika takmarkast ekki við hlutlægar niðurstöður 

forsetakosninganna heldur veltir hann því fyrir sér hvaða merkingu kosningarnar hafa. Hann 

fullyrðir að stjórnmálagreining feli alltaf í sér getgátur og af þeim sökum geti hlutlæg 

blaðamennska ekki verið til:  

 So much for Objective Journalism. Don‘t bother to look for it here – not under any 

byline of mine; ore anyone else I can think of. With the possible exception of things 

like box scores, race results, and stock market tabulations, there is no such thing as 

Objective Journalism. The phrase itself is a pompous contradiction in terms.
172

  

Þótt hugsanlega sé til hlutlægur sannleikur eða hreinar staðreyndir er blaðamennska sem 

túlkar slíkt aldrei hlutlæg. Túlkun á pólitískum atburðum segir Thompson fulla af óreiðu og 

tilviljunum sem ekki sé hægt að nálgast með hlutlægum hætti. Þegar umfjöllun kosninganna 

virðist ekki skila þeim niðurstöðum sem Thompson leitar og merkinguna þrýtur grípur hann 

til gaspurs-blaðamennsku: 

But there is no point in haggling any longer with this. The time has come to get full 

bore into heavy Gonzo Journalism, and this time we have no choice but to push it all 

the way out to the limit. [...] Only a lunatic would do this kind of work: twenty-three 

                                                 
170 Sama heimild, bls. 49. 
171 „Man is always a prey to his truths. Once he has admitted them, he cannot free himself from them.“ Albert 

Camus, The Myth of Sisyphus, bls. 30. 
172 Hunter S. Thompson, Fear and Loathing on the Campaign Trail ´72, bls. 33. 



53 

 

primaries in five months; stone drunk from dawn till dusk and huge speed-blisters all 

over my head. Where is the meaning? That light at the end of the tunnel?
173

 

Hér áttar Thompson sig á hinu fráleita ástandi; vinnan, hraðinn og ferðalagið sem fylgir því að 

fjalla um stjórnmál virðast ekki þjóna neinum sýnilegum tilgangi. Merking skrifa hans eru 

handan við Thompson og líkir hann henni við ljós við enda ganga. Hér vísar hann í eigið verk, 

Fear and Loathing in Las Vegas, en þar líkir hann ljósinu við enda ganganna við hyllingu 

byltingarinnar, líkt og fjallað var um hér að framan. Thompson sagði að viðnámsmenning 7. 

áratugarins einkenndist af örvæntingu um að umrót gæti hafið byltingu.
174

 Sömu örvæntingu 

má greina í texta Thompsons; skrif hans um kosningarnar leiða aðeins til staðfestingar á 

vonbrigðunum. Hann gerir sér grein fyrir því hvert þjóðfélagið stefnir með Nixon í 

fararbroddi og að skrif hans hafa enga sérstaka þýðingu. 

2.3.2: Þrotablaðamaður á skilafresti 

„Þegar Thompson er þröngvað út í öfgar gaspursins, er það örvæntingarfull tilraun til þess að 

fanga ameríska drauminn á eigin heimavelli, fyrst hann hefur mistekist alls staðar annars 

staðar.“
175

 Útskýring Bruce-Novoa á örvæntingu gaspurs-blaðamennskunnar á vel við um 

Fear and Loathing on the Campaign Trail ´72. Í henni sést greinilega hvernig Thompson 

missir smám saman tökin á umfjöllun sinni um kosningarnar og samsvörun atburða og 

skynjunar verður óljós. En Bruce-Novoa bætir því svo við að „kaldhæðnislega [sé] það 

[einmitt] velgengni gaspursins; þegar atburðurinn sem fjallað er um mistekst, verða skrifin 

sjálf aðalatburðurinn.“
176

 Í The Myth of Sisyphus vísar Camus í fullyrðingu Kierkegaards um 

að „í mistökum sínum, [finni] hinn trúaði sigur“
177

 en telur fullyrðinguna einfalda afgreiðslu á 

hinu absúrdíska ástandi. Það á ekki að vera afsökun að stökkva á hvaða andlegu lausn sem er, 

heldur ætti maðurinn að samþykkja hið absúrdíska og lifa í því.  

Í lok Fear and Loathing on the Campaign Train ´72 má greina örvæntingu við að tjá 

merkingu kosninganna. Thompson gagnrýnir ekki aðeins Nixon sem stjórnmálamann heldur 

                                                 
173 Sama heimild, bls. 168. 
174 „The desperate assumtion that somebody – or at least some force – is tending that Light at the end of the 

tunnel.“ Hunter S. Thompson, Fear and Loathing in Las Vegas, bls. 179. 
175 „When Thompson is forced to the extreme of Gonzo, it is a desperate effort to achieve the American Dream 

on his own ground, since it has failed everywhere else.“ Bruce-Novoa, „Fear and Loathing on the Buffalo Trail“, 

bls. 43. 
176 „Ironically, this is the success of Gonzo; when the event reported fails, then the writing itself becomes the 

main event.“ Sama heimild, bls. 43. 
177 „´In his failure,´ says Kierkegaard, ´the beliver finds his triumph.´ Albert Camus, The Myth of Sisyphus, bls. 

36. 
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táknar sigur hans endanlegan ósigur þeirra breytinga sem viðnámsmenningin krafðist í 

samfélaginu. Örvæntingin í umfjöllun um forsetakosningarnar taka sinn toll af Thompson 

þegar líður á bókina og frásögnin verður sífellt óreiðukenndari og einkennist m.a. af 

minnisleysi: „But T.S. Eliot put them all in a sack when he coughed up that line about…what 

was it? Have these Dangerous Drugs fucked up my memory?“
178

 Um miðbik bókarinnar, 

þegar það reynist Thompson ofviða að fjalla um kosningarnar, koma gaspurs-einkennin fram. 

Þar er allt látið flakka, allar heimildir, glósur og minnstu neðanmálsgreinar eru látnar standa 

eins og þær birtust fyrst:  

At this point we were forced to switch the narrative into the straight Gonzo mode. The 

rest of the Ohio section comes straight out of the notebook, for good or ill. 

12:00 – Cronkite comes on – barely able to talk – and says Humphrey has won 

Indiana 46 to 41 percent over Wallace (Caddell had cWallace at 29 percent) but only 

17 percent of the Ohio vote is counted as of now, so far showing Hump. with the same 

41 to 36 percent lead he had at 9:45.
179

  

Kaflinn heldur svo áfram í tímaröð með þessum hætti, beint upp úr stílabók Thompsons. Með 

þessum vinnubrögðum leitar hann ekki aðeins leiða út úr verkefninu á sem fljótlegastan hátt 

heldur má einnig túlka það svo að hann samþykki hið fráleita ástand og lýsi yfir vanmætti 

blaðamannsins. Hinn sjálfsverulegi sannleikur sem Thompson leitast við að finna er þar af 

leiðandi tilgangsleysi sem hann finnur fyrir gagnvart staðreyndunum.  

Thompson var sífellt á síðustu stundu með skrif sín og hafði það áhrif á stíl hans. 

Einhver skýrasta birtingarmynd um tímaþröng og tilgangsleysi í Fear and Loathing on the 

Campaign Trail ´72 er undir lok bókarinnar, þegar búið er að kjósa Nixon. Kaflinn er 

samhengislaus lýsing á því þegar Thompson situr í stjórnklefa flugvélar, reykir maríúana og 

drekkur áfengi. Skyndilega er frásögnin svo rofin með nýjum undirkafla sem heitir „Editor‘s 

Note“:  

At this point Dr. Thompson suffered a series of nervous seizures in his suite at 

the Seal Rock Inn. It became obvious both by the bizarre quality of his first-

draft work and his extremely disorganized lifestyle that the only way the book 

could be completed was by means of compulsory verbal composition. [...] 

                                                 
178 Hunter S. Thompson, Fear and Loathing on the Campaign Trail ´72, bls. 63. 
179 Sama heimild, bls. 174-180. 
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What follows, then, is a transcription of the conversations we had as Dr. 

Thompson paced around his room – at the end of an eighteen-foot 

microphone cord – describing the final days of the doomed McGovern 

campaign.
180

 

Inngrip „ritstjóra“ bókarinnar útskýrir hvað olli því að kaflinn var rofinn og samanstendur af 

samtali ritstjórans og Thompsons. Ritstjórinn reynir að fá upp úr Thompson hvað átti sér 

raunverulega stað og hvað kaflinn átti að þýða en verður lítið ágengt. Ævisagnaritari 

Thompsons, Wiliam McKeen, segir þetta hafa verið stílbragð Thompsons og nefnir því til 

stuðnings að hann hafi áður beitt bragðinu fyrir tímaritið The Command Courier.
181

 Með því 

að skrifa slíka kafla gat hann hæglega blekkt lesandann. Sama stílbragð er að finna í Fear and 

Loathing in Las Vegas. Þar segir í inngripi ritsjórans að sögumaður hafi fengið taugaáfall við 

skrif sín og notast þurfi við eftirskrift af hljóðupptökum af vettvangi: „In the interests of 

journalistic purity, we are publishing the following section just as it came off the tape […]“ 

Með þessum vinnubrögðum tjáir Thompson vanmátt sinn gagnvart umfjöllunarefni sínu og 

þeirri hugmyndafræði sem hann gagnrýnir. Hann finnur ekki sigur í mistökum sínum, líkt og 

Kierkegaard, heldur lýsir yfir algjöru tilgangsleysi umfjöllunarinnar. 

2.3.3: Hér hvíla glataðar hugsjónir: Minnisvarðar og ósigrar 

blaðamannsins 

Thompson fullyrðir í formála að Fear and Loathing on the Campaign Trail ´72, sem skrifaður 

var ári eftir fyrstu birtingu hennar í Rolling Stone, að henni sé ekki ætlað að varpa ljósi á 

niðurstöður kosninganna eða stjórnmál í Bandaríkjunum í sögulegu samhengi: „What I would 

like to preserve here is a kind of high-speed cinematic reel-record of what the campaign was 

like at the time, not what the whole thing boiled down to or how it fits into history.“
182

 

Thompson vill fanga atburðarásina eins og hún var og telur að þannig varðveitist minningin 

um hana.  

Til er fjöldinn allur af minnisvörðum sem reistir eru eftir ósigra, í kjölfar mannfalls í 

orustum eða öðrum sorgaratburðum.183 Orðið minnisvarði í hinum hefðbundna skilningi kallar 

                                                 
180 Sama heimild, bls. 397. 
181 William McKeen, Outlaw Journalist, bls. 27-28. 
182 Sama heimild, bls. 7. 
183 Aðeins um öld er liðin síðan menn fóru að reisa minnismerki um ósigra og sorgaratburði mannkynssögunnar. 

Í kjölfar gríðarlegs mannfalls fyrri heimsstyrjaldarinnar tóku að rísa opinberir minnisvarðar til heiðurs fallinna, 

en gröf hins „óþekkta hermanns“ er gott dæmi um slíkt. Sjá grein Ketils Kristinssonar, „Eyrnamörk 



56 

 

fram ýmsar efnislegar táknmyndir, s.s. legsteina, styttur og byggingar en „[m]innismerki þurfa 

ekki að vera efnisleg“ fullyrðir Ketill Kristinsson í grein sinni „Eyrnamörk gleymskunnar: 

Nokkur orð um minnismerki“. Þar fjallar hann um hugtakið minnismerki (e. memorial) og 

bendir á að rannsóknir fræðimanna virðast á einu máli um að orðið sé yfirheiti sem nái yfir 

fjölda fyrirbæra, allt frá byggingarústum til minningarathafna og sönglaga.
184

 Verk 

Thompson, Fear and Loathing on the Campaign Trail ´72, er ekki aðeins vitnisburður um 

kosningabaráttu heldur einnig minnismerki um fallin draum byltingar í stjórnmálum 

Bandaríkjanna á öndverðum 8. áratugi síðustu aldar. Afstaða Thompsons til kosninganna er 

skýr frá upphafi; hann er yfirlýstur stuðningsmaður McGovern. Þegar líður á bókina stefnir í 

að hann muni bíða afhroð og að við taki annað „dauðadæmt tímabil Nixons“.
185

 Thompson 

lítur svo á að endurkjör Nixons marki tímamót í stjórnmálasögu Bandaríkjanna og að 

endurkjör hans muni raska hinu byltingarkennda andrúmslofti 7. áratugarins. Slík röskun, eða 

rof, innan menningar er grunnurinn að því sem fræðimaðurinn Jan Assmann kallaði 

minnismenningu (þ. Erinnerungskultur).
186

 Hugtakið lýsir þeirri félagslegu skyldu 

þjóðfélagshópa að láta tilteknar minningar ekki falla í gleymsku. Komandi kynslóðir leitast 

við að halda minningunni á lofti, en til þess að minning verði til þarf menningarlegt rof. Það 

getur verið af margvíslegum toga þegar varanlegar þjóðfélagsbreytingar verða, hvort sem þær 

felast í dauða eða huglægari breytingum, s.s. stjórnmálabyltingu eða trúarskiptum.
187

 Í huga 

Thompsons tákna stjórnarskiptin dauða enda fullyrðir hann að stuðningsmenn Nixons þrái fátt 

heitar en að losna við byltingarkenndar hugsjónir og öfl úr samfélaginu:  

All they wanted in the White House was a man [Nixon] who would leave them alone 

and do anything necessary to bring calmness back into their lives – even if it meant 

turning the whole state of Nevada into a concentration camp for hippies, niggers, dope 

fiends, do-gooders, and anyone else who might threaten the status quo.
188

 

                                                                                                                                                         
gleymskunnar: Nokkur orð um minnismerki“, Ritið: Tímarit Hugvísindastofnunnar Háskóla Íslands 2013, 13:1, 

bls. 166-182, hér bls. 166. 
184 Ketill Kristinsson, „Eyrnamörk gleymskunnar: Nokkur orð um minnismerki“, bls. 168. 
185 Thompson notar þetta orðalag um fyrra kjörtímabil Nixons, „This doomstruck era of Nixon“, Hunter S. 

Thompsons, Fear and Loathing in Las Vegas, bls. 178. 
186 Sjá umfjöllun Marion Lerner, „Staðir og menningarlegt minni: Um ferðalýsingar og vörður“, Ritið: Tímarit 

Hugvísindastofnunnar Háskóla Íslands 2013, 13:1, bls. 9-28. 
187 Sama heimild, bls. 11-12. 
188 Hunter  S. Thompson, Fear and Loathing on the Campaign Trail ´72, bls. 442. 
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Með því að nota líkingu við útrýmingarbúðir vísar Thompson í ógnarstjórn þriðja ríkis nasista 

í Þýskalandi og skipulagða eyðingu þeirra á þjóðernis- og minnihlutahópum.
189

 Nixon er 

gerður að beinu dauðatákni og felur í sér svartsýnisspá um framtíð jaðarhópa samfélagsins. 

Tap McGoverns má túlka sem táknrænan dauða viðnámsmenningarinnar og staðfestingu á 

ráðandi hugmyndafræði þjóðfélagsins. 

Hlutskipti Thompsons í ferli rofsins er að skrifa um vonbrigði sín. Mánuði fyrir 

kosningarnar sjálfar skrifar hann:  

Due to circumstances beyond my control, I would rather not write anything about the 

1972 presidential campaign at this time. On Tuesday, November 7th, I will get out of 

bed long enough to go down to the polling place and vote for George McGovern. [...] 

It will probably be a while before The Angst lifts – but whenever it happens I will get 

out of bed again and start writing the mean, cold-blooded bummer that I was not quite 

ready for today.
190

  

Hér leggur Thompson enn á ný áherslu á orðið angist og má túlka það, út frá umfjöllun hér að 

framan, sem vonbrigði. Sigur Nixons var staðfesting á því hve innilega fólk trúði á hinn 

ameríska draum sem stjórnarstefna Nixons boðaði. Hugsanlega mun sú hugsjón, sem berst 

gegn kapítalismanum, gleymast – en í stað þess að gefast upp þá sér Thompson tilgang sinn í 

því að setjast upp og skrifa róttækan og „kaldrifjaðan“ texta sem „er ætlað að varðveita“ 

tiltekna hugsun.
191

 Hér svífur yfir vötnum mottóið „það er hlutverk skáldsins að muna“ enda 

eru það einmitt róttækni og ófyrirsjáanleiki skrifa Thompsons sem varðveita minningu 

ósigursins í kosningunum. Með gaspurs-blaðamennskunni gerir hann tilraun til þess að spyrna 

gegn ríkjandi hugmyndafræði til þess að minna á það sem hefði getað orðið. Hann fylgist ekki 

aðgerðarlaus með sigri Nixons, heldur miðlar og varðveitir hugsjónirnar sem McGovern stóð í 

forsvari fyrir. Umfjöllunin í Fear and Loathing on the Campaign Trail ´72 er orðin að 

minnismerki um hina sönnu byltingu sem aldrei varð.  

 „Við þá athöfn að skrifa verður listamaðurinn samstundis að útskurðarmanni 

legsteina,“ skrifar Karen Mills Campell í greininni „Poetry as Epitaph“ þar sem hún skrifar 

                                                 
189 Sjá má líkingu Nixons við nastistaflokksins á fleiri stöðum í bókinni og segir Thompson um sjálfan sig í lok 

hennar: „The first journalist in Christendom to go on record comparing Nixon to Adolph Hitler.“ Sama heimild, 

bls. 480.  
190 Sama heimild, bls. 390-391.  
191 Svona er útskýring orðsins minnismerki orðuð í enskri orðabók og gefur til kynna fyrirvara um að minnið geti 

verið brigðult. Sjá grein Ketils Kristinssonar, „Eyrnarmörk gleymskunnar: Nokkur orð um minnismerki“, bls. 

167-168. 
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um tengsl grafskrifta og skáldskapar.
192

 Rétt er að benda á að þessi tengsl eru nátengt 

elegíunni, sem talað var um hér að framan, og hlutverki skáldanna til þess að varðveita hið 

liðna. Rofið sem forsetakosningarnar marka er ekki aðeins pólitískt heldur einnig persónulegt 

í höfundarferli Thompsons og má glöggt lesa persónulegt uppgjör hans við hlutverk 

blaðamannsins út úr lokakafla bókarinnar, „Grafskrift“ (e. Epitaph). Táknrænar framsetningar 

dauðans hafa löngum verið manninum hugleiknar og grafskriftir leikið stórt hlutverk. Í grein 

Campells er vísað í rannsóknir heimspekinganna Derrida og Bataille sem sýnt hafa fram á 

tengsl dauðans við tungumál og bókmenntir. Tákn dauðans, kirkjugarðar, legsteinar og 

grafskriftir virka sem myndlíking fyrir frumskipan tungumálsins. Að mati Derrida er 

tungumálið áletrun liðins augnabliks sem kemur ekki aftur og verður aðeins táknað með 

orðum en er ekki aðgengilegt vitundinni.
193

 Með því að nefna kaflann „Grafskrift“ leikur 

Thompson sér með tengslin milli orða og dauða. Lokaorð bókarinnar eru áletrun á legstein 

byltingarinnar og röddin sem ávarpar lesandann hljómar frá liðnum tíma.
194

  

Grafskriftin hefst á tilvitnun í Grantland Rice, sem Thompson segir með frægustu 

íþróttablaðamönnum Bandaríkjanna á 20. öld: „When the Great Scorer comes to write against 

your name – he marks – not that you won or lost – but how you played the game.“
195

 Líkt og í 

stjórnmálaumfjöllun Thompsons eru það ekki hinar hlutlægu staðreyndir sem hann reynir að 

fanga heldur merkingin á bak við þær. Kaflinn, líkt og bókin í heild, er háðsádeila á hlutlæga 

blaðamennsku og notar hann Rice, sem var mikils metinn blaðamaður í samfélaginu, sem 

skotspón. Hann segir Rice, ásamt öðrum blaðamönnum, vera óeinlægan hræsnara, því hann 

hafi fengið borgað fyrir að trúa í blindni á upplýsingar og að snilld skrifa hans felist í snjallri 

notkun orðabókar.
196

 Í niðurlagi kaflans má greina endanlega uppgjöf vegna alls þess sem á 

undan hafði gengið: „When the ´72 presidential campaign ended I planned to give up this kind 

of thing...“ Thompson bætir svo við strax í kjölfarið: „But what the hell? Why not?“
197

 Með 

orðunum sér Thompson þann tilgang einan að skrifa og jafnvel þótt hann telji sig hafa tapað 

                                                 
192 Karen Mills Campell, „Poetry as Epitaph“, Journal of Popular Culture, Popular Culture Association 1981, 

14:4, bls. 657-668. Fengið af vefnum þann 7.7.2014: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.0022-

3840.1981.00657.x/abstract 
193 „For Derrida, language is born out of death, the most radical „absence of presence.“ As a system of signs, 

language occurs because what he calls „simple presence“ is never available to the mind.“ Sama heimild, bls. 

659. 
194 Guðni Elísson vitnar í ljóðlínur T.S Eliots, „Öll orðtök og allar setningar er endir og er byrjun, öll ljóð eru 

grafskrift.“ Guðni bætir við að „hann [Eliot] skildi eins og svo mörg skáld að rödd í ljóði er eins og áletrun á 

legstein sem beint er til lifenda. Orðin gefa til kynna nærveru einstaklings sem er að eilífu horfinn.“ Guðni 

Elísson, „Í kirkjugarði nefnum við ekki nöfn“, bls. 55.Sama heimild, bls. 55. 
195 Hunter S. Thompson, Fear and Loathing on the Campaign Trail ´72, bls. 476. 
196 Sama heimild, bls. 477-478. 
197 Sama heimild, bls. 479. 
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við það munu skrifin ætíð tilheyra nútíðinni, að minnsta kosti þar til þau falla í gleymsku og 

hverfa í ryk mannkynssögunnar.  
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3. Niðurlag 

Sérstaða Thompsons meðal blaðamanna felst í tilraunakenndum stílbrögðum og beinni 

þátttöku hans við rannsóknir á viðfangsefnum sínum. Stíll gaspurs-blaðamennsku 

framandgerir hefðbundna upplýsingablaðamennsku með því að torvelda formið og má út skil 

milli skáldskapar og veruleika. Með henni setur höfundurinn sig sjálfan í forgrunn 

frásagnarinnar og miðlar þekkingu sinni í gegnum eigin skynjun. Frásögnin er ekki alltaf 

áreiðanleg og oft úr tengslum við veruleikann. Thompson ögrar lesandanum í verkum sínum 

og lætur hann efast um þær staðreyndir sem hann ber á borð. Hann gagnrýndi hlutlægni í 

blaðamennsku og taldi hana raunar vera ómögulega. Í staðinn tók hann beina afstöðu til 

viðfangsefna sinna. Thompson var einnig gagnrýninn á bandaríska menningu og sést sú 

afstaða skýrt í verkum hans. Gagnrýnin beindist m.a. gegn ríkjandi þjóðarskipulagi, 

stofnanavæðingu, kapítalisma, misskiptingu, spillingu og stríði en andófið má rekja til hins 

menningarlega umróts sem varð á 7. áratuginum. Frá upphafi ferils síns skrifaði Thompson 

um umdeild viðfangsefni. Umfjöllun hans um Vítisengla árið 1965, ásamt skrifum hans fyrir 

Rolling Stone tímaritið, höfðu mikil áhrif á ímynd hans sem útlagi í samfélaginu. Skoðanir 

hans á ameríska draumnum, vímuefnanotkun og stjórnmálum voru taldar afar róttækar og 

hikaði hann ekki við að viðra þær í textum sínum. Tengsl hans við viðnámsmenninguna, 

frjálslegan lífsstíl og vímuefna- og áfengisnotkun voru stór hluti af ímyndinni sem ekki verður 

skilin frá höfundarverkinu.  

Verkin þrjú, sem hér hefur verið fjallað um, tjá öll vonbrigði gagnvart þeim 

breytingum sem lágu í loftinu á 7. áratugnum. Viðnámsmenningin var fjölbreyttur hópur fólks 

sem barðist fyrir breyttri hugsjón í þjóðfélaginu en náði ekki fótfestu. Barátta fyrir 

borgararéttindum, umburðarlyndi og friði fékk aðeins stundlegan byr undir vængi og 

Thompson fangar það í verkum sínum. Þessu tengist einnig neysla vímuefna á borð við LSD 

sem var mikilvægur þáttur í því að finna nýjar leiðir til þess að túlka veruleikann og komast 

þar með undan ríkjandi hugmyndafræði samfélagsins. Thompson tók virkan þátt í þeirri 

hreyfingu og fjallar náið um möguleikana sem sköpuðust í umrótinu. Síðustu ár 7. áratugarins 

einkenndust hins vegar að miklu leyti af átökum og ofbeldi sem varð viðnámsmenningunni 

endanlega að falli. Spenna tók að myndast meðal þeirra sem róttækastir voru í hreyfingunni 

og leystist hún úr læðingi í auknum ofbeldis- og hatursglæpum. Todd Gitlin fer yfir þá atburði 

sem helst mörkuðu endalok viðnámsmenningarinnar; Manson-morðin, morð Vítisengils á 
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ungum blökkumanni á tónleikahátíðinni Altamont og sprengjutilræði róttæku vinstri-

samtakanna Weatherman.
198

  

Gaspurs-blaðamennska er leit að annars konar sannleika um tilveru mannsins. Tengsl 

hennar við tilvistarstefnuna í heimspeki opna leiðir til þess að túlka merkingu í verkum 

Thompsons. Óttinn og óbeitin („fear and loathing“) sem oft er minnst á hljótast af því að ytri 

öfl samfélagsins eru talin hamla raunverulegu frelsi einstaklingsins og gera honum erfiðara 

um vik með að breyta samfélaginu. Óhugsandi er að finna til frelsisins ef maður er ekki 

reiðubúinn til þess að gagnrýna það sem fyrir augu ber. Skrif Thompsons eru að þessu leyti 

uppreisn gegn viðtekinni hugmyndafræði samfélagsins og beitir hann sér fyrir því að afhjúpa 

þau kerfi sem halda einstaklingnum í skefjum. Þess vegna stillir hann sér upp á jaðri 

samfélagsins og leitar að nýjum þjóðfélagsgerðum sem bjóða upp á aðrar leiðir til þess að lifa.  

Skrif um mannlegt samfélag geta aldrei boðið upp á fullkomlega hlutlæga yfirsýn. 

Leitin að sannleikanum er ekki endanlegt ferli og jafnan háð óáreiðanleika og ókönnuðum 

svæðum mannlegrar vitundar. Sannleikurinn sem gaspurs-blaðamennska reynir að nálgast er 

ekki hlutlægur heldur er hún leið til þess að tjá hina margbreytilegu tilvist mannsins. Gaspurs-

blaðamennska er í senn viðurkenning á vanmætti einstaklingsins gagnvart sannleiksleitinni og 

tilraun til þess að sporna við og gefa tilverunni merkingu með því að skuldbinda sig óreiðunni 

sem í henni býr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
198 Todd Gitlin, The Sixties, bls. 404-408. 
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