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Inngangur 

 
"I had nothing to offer anybody except my own confusion"  
- Jack Kerouac (1922-1969) 
 

Þegar hamagangur seinni heimsstyrjaldarinnar var genginn yfir ríkti einkennilegt ástand meðal ungs fólks í 

Bandaríkjunum. Ákveðin upplausn ríkti á þessum nýju friðartímum. Margir áttu erfitt með að fóta sig í 

samfélaginu sem tók við af stríðarárunum. 

Ekki var ástæðan fátækt eða volæði. Þvert á móti ríkti mikill efnahagslegur uppgangur. Það var eins og öll 

hjólin færu að snúast á sama tíma – framleiðsla til neyslu tók við af framleiðslu til stríðsreksturs, bjartsýni 

var mikil og fólk gat gert áætlanir um framtíðina á ný. Um leið var þrýstingur á ungt fólk að mennta sig, 

finna vinnu, koma sér fyrir og aðlagast hefðum samfélagsins. Þetta andrúmsloft höfðaði ekki til allra og 

ákveðin uppreisn fór í gang – samfélagsleg, friðsamleg en gagnrýnin uppreisn gegn venjum og hefðum og 

hinu viðtekna. Leiðtogar þessarar uppreisnar voru skáld og rithöfundar sem lifðu óhefðbundnu líferni, neyttu 

vímuefna og rannsökuðu fjarlæg trúarbrögð í leit að andlegri fullnægingu. Boðskapur þeirra var kallaður 

„beat“ sem höfðaði til ákveðinnar taktfestu og kynslóðin sem hreifst af þeim var kölluð beat-kynslóðin. 

Forsprakkar hennar voru skáld og listamenn eins og Jack Kerouac, Allen Ginsberg og William S. Burroughs 

– menn sem gagnrýndu samfélagið og lifðu lífinu eins og þeim hentaði sjálfum.   

Þetta andrúmsloft uppreisnar gegn hinu viðtekna er innblásturinn fyrir útskriftarverkefnið mitt. Ég læt anda 

beat-kynslóðarinnar koma fram í stúlku sem persónugerir fatalínu mína.  Hún fær núna orðið:  

Togstreita. Uppreisn. Fegurð. List. 

Ég stelst í klæðaskáp eldri bræðra minna en er klappstýra á miðvikudögum til að þóknast 

mömmu - sem er aldrei heima.  

Ég heyri ekki í umheiminum en ég heyri allt innra með mér, svo skýrt, og stundum alltof hátt.  

Ljóð næra sál mína og láta mig dansa þar til ég næ varla andanum. Spreybrúsar og tússpennar 

eru mín vopn í baráttunni gegn samfélaginu. Samfélaginu sem sökkar. Ég hata það sem mér er 



ætlað en elska það sem ég ætla mér sjálf. Glamúrumgjörðin er innantóm og þessi dýru föt eru 

einskis virði nema Jack Kerouac segi það. 

Í gegnum stúlkuna reyni ég að fanga andrúmsloft hinnar andsamfélagslegu byltingar sem einkenndi beat-

kynslóðina. Hún er í senn boðberi beat-kynslóðarinnar og persónugervingur hennar.  

  



Beat-kynslóðin – uppruni, áhrif, leiðtogar 

Beat-kynslóðin eða beat-hreyfingin var samfélagsleg og bókmenntaleg hreyfing sem átti uppruna sinn á 5. 

áratug 20. aldar. Forsprakkar hennar lýstu sér sem „beat“ sem var tilvísun í taktfasta tónlist og því oft 

kallaðist „beatniks“ og voru einskonar undanfarar hippamenningarinnar sem kom fram síðar á öldinni
1
. 

Í uppreisn sinni gegn „ferköntuðu“ samfélagi tóku þeir 

upp ákveðinn fatastíl sem mætti e.t.v. kalla „slitinn“  

fatastíl– þ.e. einfaldan og látlausan fatastíl – og eins 

ákveðna framkomu og notkun ákveðins orðaforða með 

lánsorðum frá jazz-tónlistinni
2
. Fyrir beat-kynslóðinni var 

fatahönnun algjört aukaatriði. Föt áttu bara að vera 

hagkvæm og þjóna hlutverki sínu sem klæðnaður. 

Markmiðið var í sjálfu sér ekki að ekki tolla í tískunni en 

niðurstaðan var engu að síður sú að þeir urðu einskonar 

tískufyrirmyndir. Þeir höfðu ákveðinn stíl – stíl sem 

einkenndist af sjálfstrausti og því að spá ekkert í því hvernig þeir birtust öðrum
3
. 

Beat-hreyfingin átti sér nokkra forsprakka og má segja að bakgrunnur þeirra hafi verið fjölbreyttur. Fyrst og 

fremst ber að nefna Jack Kerouac (1922-1969). Sem ungur maður í námi við Colombia-háskóla hafði hann 

hitt menn sem einnig áttu eftir að spila hlutverk í beat-hreyfingunni. Í sameiningu ræddu þeir um þörfina á að 

brjóta upp þá heimsmynd sem íhaldssamir kennarar þeirra boðuðu nemendum sínum
4
.  

Lífsstíll Kerouac einkenndist að mörgu leyti af drykkju, vímuefnaneyslu og ferðalögum um Bandaríkin og 

Mexíkó. Hann var sífellt að skrifa og gefa út – þó við misjafnar móttökur. Smátt og smátt eftir því sem á leið 
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jókst hróður hans og má segja að undir lok 6. áratugarins hafi orðspor hans verið flestum þekkt í 

rithöfundaheiminum
5
.  

 Sem dæmi um aðra forsprakka beat-kynslóðarinnar má nefna Allen 

Ginsberg, Neal Cassady og William S. Burroughs
6
. Allir lögðu þeir sín lóð á 

vogarskálarnar og má t.d. nefna að Burroughs var einkum þekktur fyrir 

upplýsandi og óhefðbundnar lýsingar sínar 

af eiturlyfjamenningu Bandaríkjanna
7
. Vara 

jafnvel sumir við því að verk Burroughs séu 

kynnt ungum nemendum vegna myndrænna 

lýsinga á ofbeldi og grófs skopskyns
8
.  

 Uppreisn beat-kynslóðarinnar gegn 

viðteknum hefðum og skoðunum og hinu 

„ferkantaða“ samfélagi höfðaði til margra sem liðu eins og þeir væru 

utanvelta í samfélaginu eða sáu meinbugi á umhverfi sínu: 

In those years, young people in the U.S. were in the process of inheriting both economic 

prosperity and stifling societal mores from their parents. So for many, the Beat Generation of 

writers—with their stupendous refusal of social and cultural norms and their way of life 

governed by the pursuit of pleasure, belief, and truth—was a godsend
9
. 

Með öðrum orðum voru tveir heimar á krossgötum: Hinn gamli og „stífi“ heimur frá árunum fyrir 

heimstyrjöldina, fullur af viðteknum skoðunum um hvað væri viðeigandi hegðun, klæðaburður og framkoma, 

og hinn „nýi“ heimur eftirstríðsáranna sem var tími frjálslyndari viðhorfa og tilraunastarfsemi, sérstaklega 

meðal ungs fólks.  

                                                      
5
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Andi beat-kynslóðarinnar hefur að vissu leyti snúið aftur hin seinustu ár, t.d. í gegnum kvikmyndagerð
10

. 

Ákveðin kynslóðaskipti eru að eiga sér stað og þá sérstaklega á atvinnumarkaðinum þar sem krakkarnir sem 

ólust upp með internet-tengdar tölvur eru nú að koma inn. Þessi kynslóð vill sveigjanleika bæði í vinnu og 

einkalífi og lætur ekki segja sér fyrir verkum. Um leið er henni mjög umhugað um samfélagið og leggur 

minni áherslu á lífsgæðakapphlaupið en fyrirrennar hennar. Um leið telur þessi kynslóð sig vera bæði 

víðsýna og umburðarlynda, og er það vissulega t.d. gagnvart neyslu ákveðinni eiturlyfja og hjónaböndum 

samkynhneigðra
11

. 

What teenager or 20-something doesn’t long to drop everything and take a road trip to 

wherever, with friends and booze and drugs and sex?
12

 

En um leið og eirðarlaust ungt fólk í dag lítur aftur til forsprakka beat-kynslóðarinnar fyrir innblástur og 

viðhorf er hættan sú að boðskapur þeirra verði misskilinn og jafnvel afbakaður. 

The Beats deserve to be celebrated for the way they lived and what they created, not just for 

how fun and sexy their escapades may have looked.
13

 

Hættan er sem sagt sú að líta bara á yfirborðið og sjá þar hóp einstaklinga sem stundaði partý, neytti 

eiturlyfja og lifði mjög kynferðislega frjálsu lífi. Þess í stað ber að líta á hinar dýpri hliðar beat-

kynslóðarinnar – sjálfsskoðunina, gagnrýnið hugarfarið og listræna sköpun.  

Sjálf hef ég hrifist mjög af anda beat-kynslóðarinnar og uppreisn þeirra gegn ferköntuðum lífsstíl í umgjörð 

vellystinga. Það er eitthvað svo frelsandi við boðskap þeirra. Föt skipta ekki máli, lífsins ber að njóta, orð og 

ljóð næra sálina og það skiptir meira máli hvernig við lífum okkar en ekki hvers vegna.   

                                                      
10
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Stúlkan 

Hver er svo þessi stúlka sem persónugerir lokalínuna mína? Hún er fædd inn í vel stæða Hollywood-

fjölskyldu sem er ekki óvön frægðinni. Hún á eldri bræður sem fá að mörgu leyti að vera þeir sjálfir en hið 

sama gildir ekki um hana. Ekki eru móðir hennar og faðir mikið til staðar. Þau tilheyra þotuliðinu og eru 

sjaldan heima.  

Hún fær litla athygli heima við og er svolítið afskipt og líður eins og rödd hennar heyrist ekki. 

Móðir hennar gerir miklar kröfur til hennar. Hún á að vera í klappstýruliðinu svo dæmi sé tekið og þótt hún 

mæti á æfingar og taki þátt í starfseminni þá er hvorki áhuginn né metnaðurinn til staðar. 

Stúlkan finnur sig ekki í þessu samfélagi þar sem allt á að líta vel út á yfirborðinu. Í henni kraumar 

uppreisnarandi sem hún reynir að fá útrás fyrir. Hún semur ljóð sem myndu hneyksla flesta í kringum hana. 

Hún týnir fínu fötin sín úr fataskápnum og krotar og sprautar málningu á þau. Fallegu flíkurnar úr dýru 

efnunum líkjast helst málverki eftir slíka meðferð. 

Hún ferðast um með tússpenna og spreybrúsa í fórum sínum og málar og krotar á veggi – skreytir þá með 

graffiti og þeim skilaboðum sem hún hefur til umheimsins.  

Hennar átrúnaðargoð er beat-skáldið Jack Kerouac. Orð hans skipta hana miklu máli. Boðskapur hans er 

hennar leiðarvísir í lífinu.  

  



Túlkun í gegnum fatahönnun 

Í túlkun minni á boðskap beat-kynslóðarinnar í gegnum stúlkuna mína hefur orðið til stíll sem má sennilega 

lýsa sem bæði látlausum og óreiðukenndum. Fínu flíkurnar bera sinn keim af hinni uppreisnargjörnu stúlku. 

Á þeim er stundum graffiti. Þau eru þægileg og látlaus – einskonar strákaflíkur fyrir stelpur. Tilvísanir í 

boðskap og orð beat-kynslóðarinnar finnast einnig víða, t.d. með tilvísun í tungutak þeirra eða með því 

einfaldlega að skrifa nöfn beat-skáldanna á flíkurnar.  

Mynd 4 sýnir dæmi frá „mood board“ þar sem  lita- og textílpælingar eru þróaðar. Litirnir eru fjölbreyttir og 

allt að því óreiðukenndir. Fötin verða að striganum sem tjáningin fer fram á.   

   

Mynd 4. Myndir frá „mood-board“ 

Mynd 5 sýnir enn fremur hvernig hönnunin og litavalið kom til með því að setja hönnun fatalínunnar (að 

hluta) í samhengi við ýmis atriði „mood board“.   



 
Mynd 5. Þema í litum og stemmingu sett í samhengi við litaval og hönnun fatalínunnar 

Mynd 6 sýnir nokkrar skissur í samhengi við atriði frá „mood board“ auk annars innblásturs.  

   
Mynd 6. Skissur í samhengi við atriði frá „mood board“ 

Í framhaldinu verður hér farið í helstu atriði á bak við fatahönnunina.  

Mynd 7 sýnir fyrirsætuna klæðast því sem stúlkan mín hafði krækt sér í úr fataskáp bræðra sinna en síðan 

málað á þau til að tjá sig í gegnum útlit sitt. Orðin á jakkanum vísa til beat-skáldanna. Fínu flíkurnar eru 

„eyðilagðar“ með tússpenna og spreybrúsanum en þannig vill hún hafa þetta. Henni finnst þetta vera þægileg 

föt og það skiptir hana höfuðmáli. 



  

Mynd 7. Einfaldar og þægilegar flíkur, „eyðilagðar“ með spreybrúsanum 

En hönnun mín snýst ekki eingöngu um að klæða stúlkuna mína upp. Mynd 8 sýnir annars konar tjáningu. 

Hér er fyrirsætan klædd í einskonar strikamerki. Hún er strikamerki. Við erum öll strikamerki sem ferðumst í 

gegnum lífið eins og vara á færibandi og bíðum þess eins að láta skanna okkur og flokka. Við erum orðin eitt 

með varningnum og orðin varningur sjálf. Við látum varninginn stjórna okkur á meðan það ætti auðvitað að 

vera öfugt. Í samhengi beat-hugmyndafræðinnar er þetta ádeila á neyslusamfélagið þar sem merkjavara og 

hið ytra skiptir öllu máli. Silfraði liturinn stendur fyrir glamúrinn og strikamerkið fyrir neysluna. Um leið er 

strikamerkið tilvísun í beat-skáldin því talnarunan er búin til úr fæðingardögum Keruoac og Burroughs.  



  

Mynd 8. Glamúr og strikamerki – við erum varningurinn 

Mynd 9 sýnir fyrirsætuna klæðast víðum og þægilegum bol sem er rækilega merktur beat-forsprakkanum 

Burroughs. Hér reynir á þekkingu lesandans á skrifum Burroughs – hinum óheflaða stíl, húmor og sýn á 

tilveruna. Nafn Burroughs á flíkinni eitt og sér er ákveðin yfirlýsing. Nafnið er skrifað ofan við stóra tölu 

eins og oft sést á íþróttatreyjum og slíkum íþróttatreyjum klæðast oft aðdáendur íþróttastjarna. Burroughs er 

stjarnan hér og átrúnaðargoðið. Fötin eru þægileg og víð og litirnir einfaldir. Aftur er silfurliturinn notaður til 

að tákna glamúr. Fyrirsætan er í leðurstuttbuxum í silfri og pallíettubomberjakkinn er tákn glamúrsins í 

Hollywood. Fötin eru sem fyrr víð og þægileg og innblásin af karlmannsklæðnaði. Fyrirsætan er að auki í 

alltof stórum vöðlum sem eiga uppruna sinn í fataskáp bræðranna eða pabbans. 

Mynd 10 sýnir einnig fyrirsætu í pilsi og jakka en í stað silfurlitaða glamúrsins glittir nú í spreyjaða flík. 

Nafn Keroac blasir við sem tilvísun í hans boðskap.  



  

Mynd 9. Víður bolur merktur Burroughs við silfurlitaðan jakka  

  

Mynd 10. Einfaldar og þægilegar flíkur þar sem glittir í spreyjaða flík. Nafn Kerouac blasir við 



Tungutak beat-skáldanna kemur víða fyrir í hönnun minni.  Mynd 11 sýnir til að mynda hluta af flík þar sem 

á er skrifað „dixie fried“ en beat-skáldin notuðu þetta hugtak yfir það að vera drukkinn.  

 

Mynd 11. „Dixie fried“ táknaði að vera drukkinn 

 

 

  



Lokaorð 

Með útgangspunkt í hugmyndum og hugsunum forsprakka beat-kynslóðarinnar hef ég reynt að skapa fatalínu 

með boðskap, persónugerð í gegnum stúlku sem er líkamlega föst í einum heimi en hugsar og lifir í öðrum.  

Beat-kynslóðin var kynslóð með boðskap sem að mörgu leyti var margslunginn en hefur verið dreginn saman 

þannig að það skiptir meira máli hvernig við lífum okkar en ekki hvers vegna. Hér er ekki verið að skírskota 

til lífsstíls eiturlyfja- og áfengisneyslu eða kynferðislegs lauslætis og hampa honum. Skírskotunin er til 

hugarfars sem einkenndi að mörgu leyti tímabilið eftir seinni heimsstyrjöld í Bandaríkjunum hjá þeim sem 

fundu sig ekki í stífum hefðum, venjum og kröfum samfélagsins.  

Boðskapur beat-kynslóðarinnar hefur haft mikil áhrif á sjálfa mig og ég hef reynt að koma honum áleiðis í 

útskriftarverkefni mínu með þá von í brjósti að vekjafólk til umhugsunar. Við upplifum að mörgu leyti tíma 

sem má bera saman við tímabil beat-kynslóðarinnar. Þetta eru upplausnartímar er kemur að venjum og 

hefðum. Unga fólkið hefur alist upp við galopinn heim í gegnum internetið alla sína ævi á meðan þeir sem 

eldri eru hafa þurft að venja sig á slíkt aðgengi að hugmyndum, straumum og stefnum frá öllum 

heimshornum. Staðbundnar hefðir og venjur eiga ekki endilega upp á pallborðið hjá yngra fólkinu og á þetta 

bæði við um dagleg samskipti en einnig andrúmsloft á vinnustöðum. Beat-kynslóðin getur hugsanlega kennt 

okkur eitthvað í slíku andrúmslofti – minnt okkur á að við eigum ekki að lifa lífinu fyrir aðra heldur finna 

okkar eigin farveg í lífinu. Þannig líður okkur best að lokum.  
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