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Inngangur
 Ungur drengur situr stjarfur undir flöktandi sjónvarpsbirtunni. Á skjánum er bein 

útsending frá körfuboltaleik sem fer fram hinum megin á hnettinum. Þetta er 

úrslitakeppni og hetjur drengsins takast hart á. Eftir baráttu undir körfunni stígur einn 

leikmannanna afkáranlega niður úr stökki, hann 

lippast niður í gólfið, auðsjáanlega sárkvalinn. 

Sjónvarpsmyndavélarnar „súmma“ inn og sýna 

nærmynd af leikmanninum þar sem hann liggur á 

parketinu og heldur um ökklann á sér. Ungi 

drengurinn rekur upp stór augu, sprettur á fætur og 

kemur alveg upp að sjónvarpinu, augljóslega 

spenntur.

 Nei, ég hef aldrei verið haldinn einhvers konar kvalarlosta og íþróttameiðsli eru 

heldur ekki sérstakt áhugamál hjá mér. Það sem rak mig á fætur svo snöggt var vonin 

um að sjá nærmynd af skóm leikmannsins. Sýnilegir loftpúðar, loftpumpukerfi sem 

veittu fótum þínum fullkomið aðhald, ný dempunarkerfi, innbyggður ökklastuðningur 

og fleira í þeim dúr heillaði mig upp úr skónum. Ég var ekki orðinn 10 ára gamall og á 

meðan körfuboltaæði tröllreið kynslóð minni, hafði ég meiri áhuga á körfuboltaskónum, 

en leiknum sjálfum.

Draumur fæðist

 Það var um miðjan gagnfræðiskólann sem ég komst yfir bandarískt tímarit, 

Kicks, gefið út í samstarfi við Nike. Blaðið hafði að geyma myndir af öllum 

körfuboltaskóm sem Nike hafði framleitt, viðtöl við helstu stjörnur NBA deildarinnar og 

síðast en ekki síst viðtöl við hönnuði Nike og myndaseríur sem sýndu hönnunarferli 

íþróttaskónna og skissur frá hinum ýmsu stigum hönnunarinnar. Ef ég ætti að lýsa 

einhverju augnabliki ævi minnar sem uppljómun, þá er þetta það. Ég fletti þessu blaði 

fram og aftur og heillaðist sífellt meira af þessum heimi. Hvað er betra en að hanna 

skóbúnað fyrir fremstu íþróttamenn veraldar, glíma við það hvernig sé hægt að gera skó 

léttari, þægilegri og sterkari. Þótt að ég hafi ekki ákveðið á þessari stundu að setja 

stefnuna á þetta, þá bjó þessi draumur innra með mér og vatt sífellt upp á sig þar til 

nokkrum árum seinna ákvað ég að skóhönnuður, væri það sem ég vildi verða.
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Vakning

 Einu sinni var írskur strákur sem á unglingsárum sínum byrjaði að glugga í 

sálfræði. Þessi áhugi leiddi til þess, að þegar kom að því að velja sér háskólanám varð 

sálfræðin fyrir valinu. Þegar strákurinn kom heim eftir fyrsta (há)skóladaginn spurði 

móðir hans hvernig hefði verið.  Hann svaraði að bragði: „Ég er ennþá jafn ringlaður, 

en á miklu hærra stigi.“1

 Nú, nokkrum árum eftir að ég ákvað að taka stefnuna á skóhönnun, er 

hugarástand mitt svipað og hjá þessum írska vin okkar. Allt að því sjúklegur áhugi minn 

á tækniútfærslum í íþróttaskóm sem eiga að fleyta notendum sínum hærra og hraðar 

hefur dvínað og öðruvísi spurningar hafa vaknað. Hvaða þýðingu hafa skór í okkar 

samfélagi? Hvaða merki erum við að gefa með vali okkar á skóbúnaði? Er val okkar 

meðvitað og einna helst, hvað veldur því að 80% af íþróttaskóm sem seldir eru koma 

aldrei nálægt íþróttasal, (nema þá kannski í áhorfendastúkuna)?

 Til að svara þessum spurningum tel ég að mikilvægt sé að átta sig á því að 

skórinn er uppfinning sem kom til af nauðsyn og var mikilvægur þáttur í þróun 

mannsins, en það er auðvelt að hugsa um skó eingöngu sem tískufyrirbæri eða fylgihlut. 

Skósmíði hefur þróast með manninum og í aldanna rás hafa skósmiðir og hönnuðir víðs 

vegar um heiminn lagt sitt af mörkum til þessarar iðngreinar og gert hana að listgrein, 

milljarðaaiðnaði, hátísku og samfélagsvísi (e. social signifyer).

Ævintýralegir skór

 Skórinn hefur lengi verið í lykilhlutverki í ævintýrum, bæði Grimms bræður og 

H.C. Andersen gerðu töfraskó að viðfangsefnum sínum. Stígvélaði kötturinn tilkynnti 

vonsviknum nýjum eigenda sínum að það eina sem hann þurfti að gera væri að útvega 

sér stígvél og hann mundi sýna honum að hlutskipti hans væri ekki svo slæmt. Við 

þekkjum söguna um Öskubusku sem lifði hamingjusöm til æviloka með hjálp frá 

glerskó sem smellpassaði aðeins á hana. Barna og unglingablaðið Æskan birti 

mánaðarlega myndasögu sem sagði frá Kalla í knattspyrnu, sem komst yfir gamalt par 

af takkaskóm af Hemma Gunn. Takkaskórnir veittu honum ótrúlega fótboltahæfileika, 
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skórnir sögðu honum ávallt hvar skyldi staðsetja sig á vellinum og gerðu boltameðferð 

hans óaðfinnanlega. Auglýsingagúrúinn Paul Arden segir: „Fólk veit að hestar geta 

hoppað yfir skurði, þess vegna er það móttækilegt fyrir því að hestur gæti stokkið yfir 

Miklagljúfur.“2 Líkt og skopteiknari dregur fram helstu einkenni stjórnmálamanna og 

ýkir þau, má segja að á svipaðan hátt sé fólk móttækilegt fyrir því að í skóm geta búið 

einhvers konar yfirnáttúrulegir kraftar. Þar að auki eru heimsins bestu íþróttamenn að 

gera ótrulega hluti í skónum. Þess vegna er íþróttafólk jafn eftirsótt sem auglýsendur og 

raun ber vitni. Það þarf ekki að vera nema örlítið sannleikskorn í auglýsingunni til þess 

að hún virki.

Strigaskórinn 
 Upphaf skóbúnaðar sem var sérútbúinn til íþróttaiðkunnar má rekja til 16. aldar, 

alla leið til Suður-Ameríku, Spænskir landnemar tóku eftir undarlegum sið innfæddra, 

eftir að laufum gúmmítrjánna hafði verið safnað saman, tóku þeir örlítið af latexi og 

báru á iljar sínar, tær og hásin. Á sama tíma í Evrópu var yfirstéttin farin að leika tennis 

í görðum sínum, til þessarar iðkunnar voru notaðir afar óhentugir dansskór úr feltefni. 

Andi leiksins var vinsamlegur og langt frá því að vera kappsfullur.3 Ýmsir reyndu fyrir 

sér í gerð gúmmísóla, það var hins vegar ekki fyrr en árið 1839 að maður að nafni 

Charles Goodyear, verslunareigandi í Philadelphia, fann upp framleiðsluaðferð sem 

gerði kleift að hefja fjöldaframleiðslu á fyrstu tennisskónum. Á 19. öld var tennis ennþá 

uppáhaldsíþrótt yfirstéttarinnar í Evrópu, nánast engir aðrir stunduðu íþróttir. Að tileinka 

sér atgervi íþróttamannsins þótti fínt, frekar en að vera íþróttamaður í raun.  Undir lok 

aldarinnar voru íþróttir orðnar mikilvægur þáttur í betri skólum Englands, þangað má 

rekja upphaf fyrstu íþróttafélaganna, og þarna 

hljóp mönnum kapp í kinn. Fólk fór að átta sig á 

því að huggulegi hefðarmannsklæðnaðurinn var 

ekki beint hentugur til alvarlegrar íþróttaiðkunar 

og þar með hófst leitin sem enn stendur yfir, 

nefnilega að framleiða fatnað og búnað sem gera 

þeim sem stunda íþróttir kleyft að hámarka 

árangur sinn.  Síðan eru liðin hundrað ár og 
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mynd 2



framfarinar hafa verið gífurlegar og er skemst frá því að segja að nýlega frumsýndi 

adidas skó sem skynjar undirlag notandans og lagar svo fjörðunina að því til að ná 

fullkomni dempun (mynd a). Þrátt fyrir þessa þróun ríkir ennþá sama hugarfar í garð 

íþróttafatnaðs. Langflestir þeirra sem klæðast hlaupaskóm í dag hafa engan áhuga á að 

skokka, þeir eru í sömu sporum og spjátrungarnir á Viktoríutímanum, sem klæddu sig 

eins og tennisleikarar, af því að það þótti smart, ekki af því að þeir stunduðu íþróttina.

Ný kynslóð, ný heimssýn

 Upp úr 1950 fór unglingamenning (e. Youth Culture) að blómstra í 

Bandaríkjunum. Hversdaglegur klæðnaður varð vinsæll hjá yngra fólki og á sama tíma 

tóku strigaskórnir sín fyrstu skref út úr íþróttasalnum og urðu eftirlæti ungs fólks og 

krakka út um allt. Þetta gerist í kjölfar Seinni heimsstyrjaldar, þar sem Bandaríkjamenn 

voru ótvíræðir sigurvegarar, Evrópa var í sárum og bandarísk menning tröllreið öllu. 

Bandarískar vörur flæddu inn á markaði og fyrsti vísir að þeirri neyslumenningu sem 

við þekkjum í dag varð til. Unga fólkið hafnaði hinni ráðandi kynslóð með afslappaðra 

viðhorfi til heimsins. Unglingar skáru sig úr með hversdaglegum fötum, leðurjakkar, 

gallabuxur og jú, strigaskór, voru tákn hinnar nýju kynslóðar og þeirrar bjartsýni sem 

sveif yfir vötnum. Elvis Presley, James Dean og stjörnur West Side Story, (sem dönsuðu 

í Converse All-Star strigaskóm) voru helstu boðberar þessa nýja hugsunarháttar.4

„Wear your sneakers wherever you go,

even a smooch in the drive-in show...

Do anything you want to do,

as long as I’m wearing my tennis shoes“5

    -Edison Youngblood

 Áhugi á skósöfnun hefur vaxið gífurlega undanfarinn áratug, frá því að vera 

stundað í litlum hópum svokallaðra „sneakerfreaks“ eða „connoissiers“, upp í að vera 

menningarheimur sem á sér fulltrúa út um allan heim. Upphafið má rekja til New York 

borgar, þar var körfubolti íþrótt spænskumælandi og svartra minnihlutahópa en karfan 

hefur það fram yfir hinar stóru bandarísku íþróttagreinarnar: íshokkí, ruðning og 

6
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hafnarbolta að ekki þarf dýran búnað til þess að að vera með. Því hefur körfuboltinn 

verið íþrótt þeirra efnaminni og hafa körfuboltahæfileikar hjálpað mörgum úr eymd og 

fátækt.  Körfuboltaskríbentinn Scoop Jackson segir um götukörfuboltavelli bandarískra 

stórborga: „Þeir eru ekki hluti af  sögu íþróttarinnar, þeir eru sagan.“6

Vagga skómenningar

 Bobbito Garcia skrifar um sögu skómenningar í New York borg í bók sinni, 

„Where’d you get those?“ Hann segir að á 6. og 7. áratugnum hafi Converse ráðið yfir 

körfuboltamarkaðnum, All-Star skórinn þeirra, (hannaður 1917), var þrautreyndur á 

körfuboltavöllunum og sama módelið var í hillunum ár eftir ár, því var engin ástæða til 

þess að geyma skópar, þar sem sami skórinn var í hillunni ’55 og ’65. Þessi markaður 

tók stór framfaraskref upp úr 1970, en þá var áratugalöng einseta Converse að 

körfuboltaskómarkaðnum rofin. Adidas7 kynnti til sögunnar körfuboltaskó úr leðri og 

Puma gerði rúskinnsskó vinsæla á völlunum.8

 Þrátt fyrir að úrvalið væri að aukast, var framboðið ennþá takmarkað. Hægt var 

að versla strigaskóna á þrem stöðum: í varnaliðssölu, íþróttabúðum (sem seldu allt frá 

veiðstöngum til ruðningshjálma) eða skóbúðum. Í hverri af þessum þrem verslunum var 

í mesta lagi einn veggur tileinkaður íþróttaskóm. Skórnir sem menn sáu á fótum 

íþróttastjarnanna á íþróttasíðunum voru algjörlega ófáanlegir almenningi. „Í dag er 

óhugsandi að skófyrirtæki láti leikmann spila í skóm sen er ófaánlegur almenningi, en á 

áttunda áratugnum var það eðlilegt.“9 segir Garcia. Í búðum var hægt að fá hvíta, 

svarta og e.t.v. dökkbláa og rauða skó. Skór í litapallettum körfuboltaliða borgarinnar 

voru sjaldgæfir. Því voru grænir, fjólubláir, vínrauðir, gylltir og ljósbláir skór afar 

eftirsóttir í New York. „Litur var mikilvægari en merkið. Það var einfaldlega ekki svo 

mikill munur á tækni skófyrirtækjanna, merkishollusta var óþekkt í þá daga.“10 Skórnir 

þínir gátu gefið til kynna hversu góður þú varst, algengt var að þjálfarar eða njósnarar 
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6 Scoop Jackson: Sole Provider: 30 Years of Nike Basketball. powerHouse Books, 2002  bls. 203.

7 Adidas ritar nafn fyrirtækisins með litlum upphafsstaf,  ritað adidas hér eftir.

8 Bobbito Garcia: Where’d you get those? Testify Books, 2006 bls. 10.

9 Bobbito Garcia: Where’d you get those? bls. 10.

10Bobbito Garcia: Where’d you get those? bls. 10. „Color, conceivably, was more important than the 
brand. There simply wasn’t that much difference in technology between companies. So brand loyalty on 
the basis of comfort was unheard of.“



háskóla- og menntaskólaliða gaukuðu skóm í lit sem var ekki fáanlegur í búðum að 

leikmönnum sem þeim hugnaðist, því voru bestu leikmennirnir undantekningarlaust í 

fágætustu skónum. Þegar strákar spiluðu körfubolta var ekki aðeins mikilvægt fyrir þá 

að vera í góðum skóm, þeir vildu líka gefa til kynna að þeir væru góðir leikmenn og 

besta leiðin til að vekja eftirtekt var að vera í körfuboltaskóm sem enginn hafði séð áður. 

Að spila körfubolta og að vera í hreinum skóm átti enga samleið, hreinir skór gáfu til 

kynna að þú værir soft leikmaður eða eyddir mestum tíma þínum á varamannabekknum. 

Þar að auki var nær ógerlegt að halda skóm hreinum í borginni, „...tyggigúmmí, hunda- 

og dúfnaskít og þaktjöru var vonlaust að forðast.“11

Götutíska

  Tilhneigingin til að ganga í skóm sem létu á sjá hélst í hendur við þá staðreynd 

að á sjöunda og áttunda áratug aldarinnar voru glæpaklíkur allsráðandi í New York, 

klíkumeðlimir voru harðir í horn að taka og klæðaburðurinn eftir því. Klæðnaður sem 

lét á sjá og táknaði hörku var vinsæll og krakkar líktu eftir klíkumeðlimum.12 Þetta 

breyttist allt um miðbik áttunda áratugarins, þegar hreyfing sem átti eftir að kollvarpa 

popp menningunni á komandi áratugum fæddist á götum New York borgar. Hipp-hoppið 

var fætt, plötusnúðar, breikdansarar, graffiti-skrifarar og rapparar umturnuðu tískunni 

hjá ungu fólki og nú snérist allt um að vera ferskur og hreinn. Hipp-hopparar fóru að 

ganga í íþróttaskóm vegna útlitsins og hinir ýmsu litir sem íþróttaskórnir fengust í buðu 

upp á að ganga í fötum og skóm í stíl. Þægindi skónna voru svo mikilvægur þáttur í því 

að þeir urðu eftirlæti breikdansara sem framkvæmdu dansspor sem áttu sér enga 

hliðstæðu. Efnahagsaðstæður borgarbúa áttu stóran þátt í að móta þennan stíl, hugtakið 

„Fresh out [of] the box“ var vinsælt og vísaði til þess að skórnir þínir væru nýkomnir 

upp úr kassanum, sá sem gekk um í splunkunýjum strigaskóm.

Stíllinn eða lífið

 Það fólst ákveðin ögrun í því að klæða sig áberandi, í samfélagi þar sem fátækt 

var mikil og glæpir algengir, var sá sem klæddist nýjum og skínandi fatnaði að setja sig 

í hættu. Þeir sem lögðu mikið upp úr tísku og klæddust áberandi fötum, hvort sem það 

voru skór, hattar eða skartgripir, buðu hættunni heim. Þeir vissu að þeir yrðu áreittir, 
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12 Thibaut De Longeville og Lisa Leone: Just For Kicks. Caid Productions Inc., 2005.



hugsanlega lamdir eða rændir. En stíllinn og útlitið var svo mikilvægt fyrir marga að 

þeir lögðu sig vísvitandi í hættu með klæðaburði sinum. Blökkumenn hafa alltaf lagt 

mikið upp úr því að vera flott klæddir, mikilvægi þess er ekkert leyndarmál og hægt er 

að líta aftur á söguna og finna mörg dæmi þess. Elvis Presley flutti ábreiðu af lagi eftir 

Carl Perkins frá 1955. Í textanum segir, þú mátt gera hvað sem er, ef þú stígur bara ekki 

á bláu rússkinsskóna mína. Þú getur brennt húsið mitt, stolið bílnum mínum og drukkið 

áfengið mitt, en ekki stíga á skóna mína.13 Það hefur verið skrifuð bók um atburð sem 

gerðist í St. Louis árið 1895, bókin heitir „Staggolee shot Billy“, og segir frá vinum, 

Lee Shelton og William Lyons, sagan segir að þeir hafi lent í rifrildi á krá sem leiddi til 

þess að Lyons tók hatt Sheltons af  höfði hans. Þegar Lyons neitaði að skila hattinum, 

dró Stagger Lee upp skammbyssuna sína og skaut William Lyons. Hann gekk svo rólega 

upp að fórnarlambinu, tók hattinn sinn af honum og sagði „Ég sagði þér að skila 

hattinum mínum, negri.“14 Mikilvægi tískunnar og stílsins er svo ríkt að fólk er tilbúið 

að grípa til ofbeldis, þetta er rótgróið í menningu blökkufólks.

 Viljinn til að vera í hreinum og nýjum skóm varð til þess að fólk fór að leita 

ýmissa skapandi lausna til þess að drýgja skónna sína, fólk fór að þvo strigaskóna sína, 

bæði með því að setja í þvottavél eða með tannbursta. Margir kusu að lita skóna sína 

með tússpennum og skipta ítrekað um reimar í skónum sínum. Úrvalið af íþróttaskóm 

var aðeins brotabrot af því sem við þekkjum í dag, því notaði fólk þessar leiðir einnig til 

þess að skapa sér sérstöðu og skera sig úr. Upphaf þess má þó rekja til götuboltans. „Ef 

þú mættir á völlinn með skóna þína reimaða fast, þá leistu út eins og nörd.“15 Þetta 

snérist allt um að vera svalur, þegar þú varst ekki að spila, voru skórnir lausir, þegar 

kom að leik, settirðu þig í stellingar með því að reima skóna þína, þessari athöfn má 

líkja við hugleiðslu, menn gerðu sig tilbúna í slaginn því samkeppnin á völlunum, líkt 

og á götuhornum borgarinnar, var gríðarlega hörð. Vandamálið var það að þegar menn 

hnýttu skóna þétt fyrir leiki áttu reimarnar til að slitna, því leituðu menn að þykkari 

reimum, t.d. af hokkýskautum, Þær voru ekki aðeins sterkari, heldur gátu menn nú 

spilað án þess að þurfa að reima, og náðu þannig að haldi því útliti sem þótti 

eftirsóknarvert inn á vellinum. Þykkleiki nýju skóþvengjanna gerði það að verkum að 
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þeir sátu fastir í reimagötunum án þess að hnútur kæmi þar við sögu. Þetta var afar 

sérstakt útlit og fyrr en varði voru breikarar og hipp hopparar farnir að apa þetta eftir, 

síðan þá hafa feitar reimar reglulega komið aftur í tísku. Það er auðvelt að álykta að 

fyrirbæri eins og feitar reimar sé tilkomið með þeim einum tilgangi að vera öðruvísi, 

það sem mér finnst frábært er að upprunann má rekja til lausnar á vandamáli, strákar í 

New York voru orðnir þreyttir á að slíta reimarnar í skónum sínum.  Fólk fór síðan að 

leita að leiðum til þess að skera sig enn frekar úr. Það fór að hnýta reimarnar sínar á 

frumlegan hátt og reimaði gjarnan skóna með fleiri en einu reimapari. „Það snérist allt 

um að vera sá ferskasti, þannig nældir þú í gellur, þannig öðlaðistu virðingu frá 

harðjöxlunum og þannig skilgreindirðu sjálfan þig.“16  Það má  með sanni segja að 

körfuboltinn hafi verið kveikjan að þessari skómenningu, hipp hoppið hafi síðan skapað 

stílinn,veitt honum brautargengi og dreyft boðskapnum til allra heimshorna, Þetta 

staðfesti bandaríska herrablaðið GQ í febrúar árið 1979, þá birti það litríkan tískuþátt 

þar sem íþróttaskór voru í aðalhlutverki. „Nema þú búir í ytri Mongólíu, hefur þú 

væntanlega séð strigaskó í vaxandi mæli undanfarið... Nú hrynja múrarnir sem aldrei 

fyrr og áður en langt um líður gætum við farið að sjá strigaskó á skrifstofunni.“17 Sú 

varð raunin, en með hjálp samgönguverkfalls í New York borg árið 1980, reyndust spár 

tímaritsins sannar, þegar almenningssamgöngur lágu niðri, þrömmuðu þúsundir vinnadi 

kvenna um stórborgina í drögtum og strigaskóm, þar með var strigaskór orðinn 

gjaldgengur á vinnustaðnum.18

Tár, bros og takkaskór

 New York búar eru ófeimnir við að eigna sér skókúlturinn, en þar í borg ríki 

ákveðið „bezt í heimi“ viðhorf. Annars staðar í heiminum voru svipaðir hlutir í gerjun. 

Á Bretlandseyjum urðu strigaskórnir ómissandi hluti af laugardagsklæðnaði 

fótboltaáhugamanna. Laugardagar hafa löngum verið leikdagar í ensku knattspyrnunni 

og áður en Kaupþing átti heilu raðirnar í stúkum ensku liðanna var fótboltinn íþrótt 

verkamannsins. Fyrir marga var fátt annað í gangi til að vera spenntur yfir en gengi 
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 16 Thibaut De Longeville og Lisa Leone: Just For Kicks, „It was all about being the freshest, that’s how 
you pulled honeys,  that’s how you got respect from the hardrocks and that’s how you layed your game 
down. It was all about being fresh.“

17 GQ magazine, febrúar 1979 bls. 75.

18 Linda O’keefe: Shoes, a celebration of pumps, sandals, slippers & more. Workman Publishing 
Company, 1996, bls.250.



fótboltaklúbba bæjarins. Treyja liðsins sem viðkomandi studdi ásamt gallabuxum og 

íþróttaskór í stíl við lit treyjunnar var ákjósanlegur klæðnaður þegar farið var á völlinn á 

laugardögum, pöbbinn var ómissandi fyrir og eftir leiki og því var ómögulegt að útiloka 

strigaskóna frá börunum. Hörðustu stuðningsmennirnir fylgdu liðum sínum á útileiki í 

Evrópukeppnum, þeir komu aftur heim til Englands í strigaskóm sem voru ófáanlegir 

þar. Þannig varð strigaskórinn merki stuðningsmanna knattspyrnuliðanna og auðvelt var 

að sjá hverjir voru heitustu áhangendurnir, það þurfti bara að horfa á fæturnar þeirra.19

Vörumerkin taka völdin.

„My adidas

walked through concert doors

and roamed all over coliseum floors

I stepped on stage, at Live Aid

All the people gave and the poor got paid“ 20

    Run-DMC

 Jafnhliða því að eftirspurnin jókst, fleygði tækninni fram. „Í byrjun 9. 

áratugarins, voru íþróttavörur eina uppspretta nýjunga í tískuheiminum.“21 Úrvalið var 

gríðarlegt og fólk fór að skipa sér í fylkingar eftir því hvaða íþróttavörumerki þeir 

fylgdu. Þetta var bersýnilegt í rappheiminum, í kjölfar þess að rapptríóið Run-DMC, 

söng „My adidas“, og gerðu í framhaldinu milljón dollara samning við þýska 

íþróttarisann, samdi næsta kynslóð rappara við önnur fyrirtæki, Fresh Gordon flutti „My 

Filas“, Heavy D lofsamaði Nike og L.L. Cool J var með sinn eiginn skó frá Troop. Hver 

einasti rappari og aðdáendur þeirra skilgreindu sjálfa sig með því að ganga í ákveðnu 

vörumerki.22  Íþróttaskómarkaðurinn var orðinn gríðarstór, en enginn var tilbúinn fyrir 

þá sprengingu sem var í vændum.
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19 Viðtal höfundar við Richard Blurton, 16. desember 2007.

20 Run-DMC, „My adidas“. Af: Raising Hell, Def Jam Records, 1986

21 Marie-Josephe Bossan: Art of the Shoe, Parkstone Press, 2002, bls. 77.

22 Thibaut De Longeville og Lisa Leone: Just For Kicks.



Þáttur Michaels Jordan
 „Þú ert með tveggja metra háan mann, sem er aðlaðandi, vöðvastæltur, vel máli 

farinn, stekkur hátt og alla aðra kosti Michaels, en samt þarf eldingu að slá niður í 

blönduna til að skapa það sem gerðist.“23 

segir ofurumboðsmaðurinn David Falk. 

Körfuboltaskríbentinn Scoop Jackson sagði; 

„Stundum rúllar þú tening og færð 7.“24 Á 

þessum tíma var Nike að verða undir í hinum 

hraða heimi sportvöruframleiðslu, ímynd 

Nike var samofinn jogg-bylgjunni sem reið 

yfir hvítu Bandaríkin upp úr 1960, hvítt 

millistéttarfólk að skokka í úthverfum 

Bandaríkjanna átti ekki upp á pallborðið hjá 

krökkum í stórborgunum og fyrir það leið 

Nike.  Nike hafði ítrekað reynt að næla sér í 

bita af körfuboltamarkaðnum, árið 1984 voru 

þeir að borga meira en helmingi leikmanna NBA 

deildarinnar fyrir að spila í skónum sínum. Þrátt fyrir það var markaðshlutdeild þeirra 

ennþá rýr. Converse var með færri leikmenn á sínum snærum, en þeir voru frægari, 

Larry Bird, Magic Johnson og Isiah Thomas spiluðu allir í Converse skóm og Converse 

var ráðandi á markaðnum. Árið 1985 tók fyrirtækið djarfa ákvorðun, þeir lögðu allt 

undir til þess að samningsbinda efnilegan nýliða í Chicago, Michael Jordan. 

Samningurinn fólst í því að Nike skyldi framleiða fatnað og skó undir nafninu Air 

Jordan sem hann mundi spila í í NBA deildinni, samningurinn var sérstæður fyrir þær 

sakir að Nike krafðist þess að Jordan uppfyllti ákveðin skilyrði, t.a.m. skoraði 20 stig að 

meðaltali í leik, annars gat Nike hætt framleiðslu línunnar.  Jordan og umboðsmaður 

hans David Falk kröfðust þess að Nike kæmi til móts við þá með því skilyrði að ef 

uppsafnaður hagnaður af sölu skósins næmi 3 milljónum dollara að loknum 3 árum, 

bæri þeim að halda áfram að framleiða línuna, burtséð frá persónulegum árangri 

Jordans. Það er skemmst frá því að segja að á fyrsta ári skilaði skórinn 130 milljónum 
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24 Thibaut De Longeville og Lisa Leone: Just For Kicks.
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dollara í hagnað fyrir Nike.25 Fram að þessu voru það aðeins golf- og tennisspilarar sem 

léku í sérmerktum íþróttavörum, að leikmaður í liðsíþrótt skyldi spila í skóm merktum 

honum sjálfum var óþekkt.

Reglur brotnar

 “Ég ætla ekki að ganga í þessum skóm, ég á eftir að líta út eins og trúður“26 

voru fyrstu viðbrögð  Jordans þegar hann sá skóna. Peter Moore , sem hannaði fyrstu 

tvo skóna bað hann að gefa þeim tækifæri. “Farðu í þá, og horfðu á þá, eyddu tíma með 

þeim, ef hann fer ekki að venjast, þá hönnum við nýjan skó“27 Og viti menn, því meira 

sem Jordan var í skónum, því meira fór honum að lítast á þá. Á æfingum komu 

liðsfélagar Jordans upp að honum og segja að þetta væru ljótustu skór sem þeir höfðu 

nokkurn tíman séð. „Gettu hvað, þeir eru að horfa á þá, sama hvað þeir eru að segja, 

þá eru þeir að veita þeim athygli.“28 Hvort sem fólk líkar skórinn eða ekki, þá getur það 

ekki gleymt honum. Ef hönnunin er fersk og ný, þá er ekki hægt að búast við að fólki 

móttaki skóinn strax. Ástæðan er sú að það er ekkert viðmið til. Paul Arden segir: „Sú 

vinna sem þú leggur í að meðtaka hluti sem þú skilur ekki, gerir þá þeim mun 

verðmætari þegar þú hefur áttað þig á þeim.“29

 „Markaðurinn er að mestum hluta drifinn af því sem brýtur gegn reglunum, og á 

þessum tíma þverbraut Air Jordan I reglurnar.“30 NBA deildin hafði strangar reglur um 

litasamsteningar á skóm leikmannana, ákveðin prósenta skósins skyldi vera hvít. Fyrsti 

Air Jordan skórinn var svartur og rauður og NBA deildin hóf að sekta Jordan fyrir hvert 

skipti sem hann spilaði í þeim. Nike borgaði sektina með glöðu geði. Betri auglýsingu 

var ekki hægt að hugsa sér. Nike birti í kjölfarið sjónvarpsauglýsingu þar sem 

myndavélin sveif frá höfði Jordans niður að fótum hans, skyndilega voru skórnir 

blokkaðir með svörtum kössum og rödd sagði „Sem betur fer getur NBA deildin ekki 
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27 Michael Jordan: Driven From Within, bls. 44.

28 Michael Jordan: Driven From Within, bls. 44.

29 Paul Arden: Wathever You Think, Think the Opposite, Penguin books Ltd., 2006, bls. 85. „The effort of 
coming to terms with things you do not understand makes then all the more valuable to you when you do 
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30 Thibaut De Longeville og Lisa Leone: Just For Kicks.



stöðvað þig í að ganga í þeim.“31 „Bannið gerði skóna þeim mun eftirsóttari.“32 Sagði 

Russ Bengtson, ritsjóri körfuboltatímaritsins SLAM. Og til að toppa allt þetta var 

Michael Jordan að gera ómennska hluti á körfuboltavellinum.

Veðjað á réttan hest

 Þrátt fyrir velgengni fyrsta Air Jordan skósins, var árið 1985 erfitt fyrir Nike, 

körfubolti var eina deildin sem Nike sýndi vöxt í innan fyrirtækisins, sala á hlaupaskóm 

hafði hrunið frá 240 milljónum dollara niður í 141 milljónir dollara. Nýtt form af íþrótt 

hafði tröllriðið hinum vestræna heimi, þessi íþrótt höfðaði til kvenna meira en nokkur 

íþrótt áður ogvar kölluð eróbikk. 1982 gaf Jane Fonda út sitt fyrsta eróbikk myndband 

og bjó í leiðinni til nýjan markað, húsmæður í Bandaríkjunum fóru að kaupa 

íþróttafatnað í stórum stíl.33 Nike sýndi þessu nýja fyrirbæri engan áhuga en aftur á móti 

gerði íþrottavörufyrirtækið Reebok það.  Reebok jók sölu sína úr 3,5 milljónum dollara 

upp í  307 milljónir dollara á þrem árum. Markaðshlutdeild Nike var 28%, en var á 

hraðri niðurleið. Phil Knight, eigandi og stofnandi Nike, skyldi ekki Reebok, hann bar 

heldur enga virðingu fyrir Reebok og vörunum þeirra. Það sem var e.t.v. mikilvægara 

var að Knight skyldi ekki aðalkúnnahóp Reebok, hina amerísku konu. 34

 Nike fylgdi eftir gríðarlegum vinsældum fyrsta Air Jordan skósins með því að 

gefa út nýjan Air Jordan skó á hverju ári í krafti Michel Jordans skyldi fyrirtækið ná 

flugi á ný. „Air Jordan I, braut reglurnar, en Air Jordan II, reif reglubókina í tætlur, 

tilhugsunin um Nike skó án Swoosh merkisins var fáránleg, eruð þið að fjarlægja 

þekktasta einkenni fyrittækisins af skónum? Hver gerir slíkan hlut?“35 Segir Bengtson. 

“Jordan hafði svo rosalega sterka nærveru, bæði utan og innan körfuboltans, hans 

persónuleiki var svo sterkur að við ákváðum að e.t.v. væri óþarfi að reiða okkur á Nike-

merkið til að bera skóinn.“36 Sagði einn skóhönnuður Nike um ákvörðunina að sleppa 
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Swoosh merkinu. Samhliða þessari ákvörðun fæddist sú hugmynd að hugsanlega væri 

hægt að slíta Air Jordan merkið frá Nike og keyra Air Jordan sem undirmerki (e. sub-

branch).  Skórinn var stílhreinni og fágaðari en sá fyrsti og líkast til hafði það áhrif að 

skórinn var samsettur á Ítalíu en ekki í Asíu eins og tíðkast.

 Hjá Nike starfaði maður að nafni Tinker Hatfield, hann var arkitekt að mennt. 

Upphaflega var hann ráðinn sem arkitekt fyrirtækisins og hafði hannað byggingar í 

höfuðstöðvum fyrirtækisins. Skapandi hugsun hans og hæfileiki til að rissa snögglega 

upp hugmyndir og tillögur að skóm varð til þess að fljótlega færði hann sig alfarið yfir í 

skóhönnunardeildina. Sem afreksmaður í íþróttum sjálfur, hafði hann ákveðnar 

hugmyndir um hvernig skyldi vinna með íþróttamönnum til þess að skapa þeirra eigin 

skó. „Fyrsti skórinn var ekki einu sinni hannaður fyrir Michael. Þetta var skór úr 

körfuboltalínunni sem fékk nýtt litarhaft og merki Jordans var skellt á þá. Annar skórinn 

var iðnhönnunarverkefni, Bruce Kigore og Peter Moore smíðuðu skóinn á Ítalíu, því 

hafði Michael einnig lítið að segja um þá.“37 sagði Tinker Hatfield. 

Allt er þegar III er

 Þegar Air Jordan III kom til sögunnar, voru Peter Moore, sem hafði stýrt 

hönnuninni á fyrstu tveim skónum og Rob Strasser, sem fékk Jordan upphaflega til 

Nike, báðir á leið út úr fyrirtækinu. Þeir höfðu talað við Jordan leynilega, með plön um 

stofna nýtt fyrirtæki í kring um Jordan í huga. Peter Moore hafði dregið lappirnar með 

hönnunina á Air Jordan III. Hatfield sagði: „Ég er viss um að þeim hafi hugnast að ef 

hönnunin á Air Jordan III mundi ekki ganga vel, mundi það hjálpa þeim að lokka 

Jordan frá Nike.“38 Þegar tíminn sem Nike hafði til stefnu til þess að setja þriðja skóinn 

í framleiðslu var orðinn verulega knappur, kallaði Moore Hatfield inn til sín og sagði: 

„Gerð þú það. Hannaðu næsta Jordan skó.“39 Viku seinna var Moore hættur. Vegna 

bakgrunnar Tinkers Hatfields í arkitektúr, hafði hann aðra sýn á því hvernig hönnuður 

skyldi vinna með kúnnum sínum.
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„Vinnuferlið sem á sér stað þegar byggingar eru hannaðar snýst allt um 

notandann, eða fólkið sem mun búa í húsinu. Það sem ég tók eftir við 

hönnun á fyrstu tveim Air Jordan skónum var að það var lítið sem ekkert 

samtal í gangi á milli hönnunarteymisins og Michael Jordans sjálfs. 

Samskiptin voru eitthvað á þessa leið: „Við ætlum að hanna frábæran skó 

fyrir þig sem mun virka afar vel, við vonum að þér líki hann.“ Mín fyrstu 

viðbrögð eftir að Air Jordan III hafði verið látinn í mínar hendur var að fá 

fund með Michael hið fyrsta og nálgast verkefnið eins og ég væri að hanna 

byggingu. Það fyrsta sem þú gerir er að ræða við fólkið til þess að fá innsýn 

í þeirra líf, hvað þau gera og hver þeirra smekkur er og við hverju þau 

búast frá byggingunni Ég gekk í gegnum þetta ferli með skóinn, þetta var 

afar nýstárleg nálgun fyrir þennan tíma“40

 Það skemmdi ekki fyrir að Tinker hafði sjálfur átt farsælan íþróttaferil sem 

hlaupari, hann skyldi þá pressu sem fylgdi því að spila fyrir framan þúsundir áhorfenda 

og áttaði sig á því að íþróttamenn eiga allt sig undir heilsunni og að  íþróttamenn sem 

keppa í fremstu röð reiða sig mjög á að búnaður þeirra virki sem skildi. „Eftir tvo fundi 

með Michael, komst ég að því að hann var afar vel með á nótunum þegar kom að 

hönnun.“41 sagði Tinker. Hann komst að því að Jordan hafði mikinn áhuga á fínum 

jakkafötum og hann átti mikið af mjög fínum ítölskum leðurskóm. Tinker vildi að 

Jordan liði eins og hann væri hluti af hönnunarteyminu. Jordan var fær að tjá sig um 

hönnun, innblástur, tæknilega virkni og sín persónulegu áhugamál á afar háu stigi. Hann 

tjáði sig um öll þau atriði sem hönnuðir vilja fá innsýn í. „Þetta verður frábært 

verkefni.“42 hugsaði Hatfield.
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Úr höfði á fætur

 Með vitneskju um þarfir, kröfur og smekk Michael Jordans hóf Tinker að vinna 

að Air Jordan III. Hann tók bunkann af skissum sem Peter Moore hafði skilið eftir og 

þróaði hönnunina áfram með tilliti til funda hans með Jordan. Þeir höfðu rætt um 

tæknilegu hliðina á skónum,  m.a. hvernig mætti gera þá léttari. Á þessum tíma spiluðu 

flestir körfuboltamenn í mjög háum skóm til að forðast ökklameiðsli. Jordan stakk upp á 

skóm sem náðu rétt upp á ökklabein, eða um 3/4 af venjulegu hæð skóna. Hann taldi að 

með þessu mætti gera skóinn léttari án þess að fórna of miklum ökklastuðningi. Jordan 

vildi líka geta spilað í nýjum skóm í hverjum leik, þeir áttu að passa beint upp úr 

kassanum. Til að verða við þessum kröfum fór Tinker að skoða ýmsar mismunandi 

gerðir af  mjúku lúxusleðri sem höfðu ekki verið notaðar á íþróttaskó áður, leður sem 

var líklegra að sjá í handtöskum eða öðrum hátískuvörum. Hann valdi að nota ákveðna 

gerð af leðri sem kallast „floater“, leður sem hefur verið unnið, litað og svo sett í tromlu 

til þess að endurheimta hrukkurnar sem eru í leðrinu fyrir litum, fyrir vikið verður leðrið 

mýkra og veitir ríkari efniskennd. Á hæl- og tákappann valdi hann svo að nota áprentað 

nautsleður, munstrið minnir menn ýmist á fílshúð eða sprungna steypu og er afar stíft og 

veitir þar með stuðning og vernd við hælbein og tær. Hugmyndin kviknaði á ferðalagi 

Tinkers um New York, þar sem hann sá sófa bólstraðan með strútsleðri, það heillaði 

hann en virkaði samt ekki alveg, í framhaldinu fann hann áprentaða nautsleðrið sem 

hann notaði síðan. Til að toppa þetta vann hann silúettu af Jordan á flugi út frá plakati 

sem Nike hafði gert og skellti því á tungu skósins.43 Niðurstaðan var byltingarkenndur 

skór, hann var fisléttur og hafði ýmsar tækninýjungar  og þar að auki var efnisvalið 

algjörlega nýtt fyrir íþróttaheiminn. 
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 Michael Jordan var fjórum tímum of seinn á fundinn þar sem átti að kynna fyrir 

honum nýjasta skóinn. Ástæðan fyrir seinkuninni var sú að Jordan hafði verið í golfi 

með Paul Strasser og Peter Moore, hann hafði komist ískyggilega nálægt því að innsigla 

samning við þá, en fannst hann alla vega skulda Nike að sjá hvað þeir höfðu að sýna 

honum. Jordan var í slæmu skapi þegar hann mætti á fundinn: „Allt í lagi, sýnið mér 

hvað þið eruð með.“44 sagði hann höstuglega. Tinker hóf að rifja upp þeirra fyrri 

samtöl: „Manstu þegar við töluðum um þetta? Manstu þegar við töluðum um að við 

vildum leika okkur með hæðina á skónum?“45 Hann sá til þess að Michael vissi að allt 

sem hann hefði beðið um hefði verið tekið til greina. Tinker hafði þann ávana að kynna 

allt munnlega áður en hann sýndi nokkurn hlut, hann dró svo fram nokkrar teikningar og 

sýndi Jordan (mynd 4). Skyndilega fór brúnin að léttast á Jordan, hann byrjaði að tengja 

saman  þeirra fyrri samtöl og teikningar Tinkers. Hatfield tjáði Jordan að hann hafði 

innkallað nokkra greiða og væri með frumeintak af skónum (mynd 5). Skórinn var 

borinn fram undir svörtu klæði  og þegar hulunni var svipt missti Jordan sig. Hann 

brosti út að eyrum og hann áttaði sig á því að þessi skór var hann, skórinn var partur af 

honum. „Þetta var ást við fyrstu aðra og 

þriðju sýn.“46 Þetta var upphafið að afar 

farsælu samstarfi, Tinker Hatfield hannaði 

næstu 12 Air Jordan skóna, dró sig í hlé 

eftir þann 15. (Air Jordan XV), en snéri 

svo aftur til að hanna þann tuttugasta (Air 

Jordan XX) og þann 23. (Air Jordan XX3). 

Tuttugasti og þriðji skórinn er einmitt að 

koma út þegar þetta er skrifað en hann mun 

verða sá síðasti í röðinni.

 Phil Knight sagði seinna við Tinker Hatfield, að umræddan dag hefði hann 

bjargað Nike. Í gegn um Jordan þróaði Nike nýstárlegar aðferðir til þess að 

markaðssetja íþróttamenn sína. Ég efast um að Nike hefði haft bolmagn til þess að selja 
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vörur í krafti afreksmanna eins og golfsnillingsins Tiger Woods, tennisstjörnurnar Maria 

Sharapova og fótboltahetjunnar Ronaldo, ef Michael Jordan hefði ekki rutt brautina. 

Þessu til stuðnings má rýna í sölutölur. Heildarsala Nike árið 1984 var 986 milljónir 

dollara, það ár kom Jordan til liðs við þá, þegar Jordan batt enda á feril sinn 14 árum 

seinna hafði sala Nike tífaldast (9,186,539,000 dollarar). Þegar litið er til verðmæti 

hlutabréfa í Nike verða tölurnar enn svakalegri. 1. nóvember 1984 var hlutur í Nike 7 

dollara virði, 14 árum seinna (2. júlí) var sami hlutur 418 dollara virði.

Frami og frægð

 Herrablaðið GQ segir Air Jordan skóna á meðal þeirra 27 hluta sem hafa breytt 

lífi karlmanna á undanförnum 27 árum. Aðrir hlutir á þeim lista eru m.a. Viagra, 

örbyljgjupizzur, fjarstýringar og fall Berlínarmúrsins.  Þau atriði sem fylgja skónum á 

listanum, segja mikið um þá byltingu sem skórnir ollu. „Það mikilvæga var að skórnir 

voru ljótir, [...] fram að þessari stundu vildu skófyrirtækin láta þig halda að skórnir 

þeirra væru flottir.[...] Krafturinn sem Michael Jordan var, kramdi allar reglur um 

skókaup“47 Í sama tölublaði hampar GQ Michael Jordan sem einum af 50 mest smart (e. 

sylish) mönnum síðustu 50 ára, með honum á listanum eru ekki ómerkari menn en John 

F. Kennedy, Sean Connery, Al Pacino og Yves Saint-Laurent (mynd 6).
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Afturhvarf til fortðíðar
 Einn af hverjum 12 Bandaríkjamönnum átti a.m.k eitt par af Air Jordan skóm í 

byrjun tíunda áratugarins. Íþróttaskór og -fatnaður voru orðinn eftirsóttur 

hversgagsklæðnaður um öll Bandaríkin, markaðurinn var gríðarstór og fjölmörg 

fyrirtæki bættust í hópinn og vildu sinn bita af kökunni. Vinsældir íþróttaskónna gerðu 

það að verkum að frumherjar innan geirans fóru að leita að öðrum leiðum til að skera 

sig úr.  Til varð hreyfing sem fólst í því að leita uppi fágæta og gamla skó. 

Breikdansarinn og listamaðurinn Doze Green segir frá lítilli íþróttabúð í Bronx sem 

gömul Gyðingahjón áttu. Karlinn var gamall. síreykjandi vindla.

„Ég sá skókassa á bakvið, „Hey, hvað er þetta?“ Spurði ég. 

„Þú villt þetta ekki.“ Svaraði gamla konan, maður þurfti 

að þræta við þau í klukkutíma bara til að fá að kíkja í 

kassann og svo „búmm“, myntugrænir með dökkgrænni 

rönd. Þau áttu lager af upprunalegum Puma Classic, 

framleiddum í Júgóslavíu, upprunalega adidas Superstar 

frá Frakklandi síðan snemma á 9. áratugnum, þau áttu alls 

konar drasl og ekki nóg með það, þau áttu þetta í öllum 

stærðum.“48

 Gömul pör af skóm voru skyndilega orðin eftirsótt og til þess að skera sig úr, var 

málið ekki lengur að vera í nýjustu skónum, heldur að vera í gömlum skóm sem höfðu 

setið í kassa um árabil og voru ónotaðir. “Ég  vildi að ég hefði verið sniðugur í gamla 

daga, ég hefði viljað kaupa fjölmörg pör, og geymt þau óhreyfð inn í skáp í fimm, sex 

ár.“49 sagði franski leikstjórinn Mathieu Kassovitz. Bobbito Garcia segir að skelfing hafi 

gripið um sig í New York þegar ný skómódel fóru að gera vart við sig í auknum mæli á 

áttunda áratugnum: “Ef ég tek ekki par og set til hliðar, á ég aldrei eftir að sjá þá 

aftur.“ „Þetta var afar dökk framtíðarsýn.“50 bætti hann við. Stór hluti af Skósöfnuninni 

er nostalgíuþátturinn. Um miðbik 10. áratugsins lögðu menn í ferðalög yfir þver og 

endilöng Bandaríkin til þess að leita uppi gamla lagera af strigaskóm. Upphaflega var 
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tilgangurinn að finna par sem þú áttir einu sinni, en fórst illa með, eða skó sem þig 

dauðlangaði í á sínum tíma enhafðir ekki efni á. „Nú er ég farinn að vinna, fjandinn 

hafi það, ég kaupi öll pörin!“51 segir einn safnarinn.

Tíska og íþróttir mætast

 Það er svo ekki fyrr en um aldamótin að skófyrirtækin fara að átta sig á hinni 

gríðarlegu eftirspurn eftir fágætum skóm og hversu langt fólk var tilbúið að ganga til að 

eignast skó sem enginn annar átti. Fyrirtækin brugðust við með því að endurútgefa sínar 

eftirsóttustu týpur af skóm í takmörkuðu upplagi og kölluðu þá „Retro Exclusives“. 

Þessir „retro“ skór voru aðeins fáanlegir í ákveðnum búðum og verðmiðinn hafði oftar 

en ekki tvöfaldast frá því að skórnir komu fyrst út. Að stórfyrirtæki haldi vísvitandi aftur 

af framleiðslunni til að auka umtal og eftirspurn um ákveðna vöru er algjörlega ný 

markaðssetning. Íþróttafyrirtækin fóru að leita til ýmissa tískumerkja eins og Bathing 

Ape, Stussy og Supreme og graffiti listamanna eins og Futura 2000, Stash og Haze til 

þess að „poppa“ upp skóna sína og bæta sínum eigin stílbrigðum á þá. Það má líta á 

þetta sem eðlilegt framhald af því að fá íþróttastjörnur til þess að selja vöruna sína. Árið 

2003 gerði Reebok svo saming við rapparana Jay-Z og 50 Cent, og gaf út skó sérmerkta 

þeim. Hagnaðurinn af því samstarfi nam 100 milljónum dollara og jók Reebok innkomu 

sína um 350% í kjölfarið.52 Undanfarin ár hafa fyrirtækin staðfest að íþróttaskórinn er 

orðinn meiri tísku- en íþróttavara. Franski hönnuðurinn Philip Starck hannaði 

nýstárlega skó fyrir Puma árið 2004, sama ár kynnti Nike skó eftir Marc Newson. Stella 

McCartney er með sína eigin línu undir adidas og Yohji Yamamoto hannar vörur fyrir 

adidas undir merkinu Y-3. Nýverið kynnti Puma svo línu af skóm fyrir bæði kyn eftir 

Alexander McQueen.

 Ekki eru allir jafn hrifnir af innrás íþróttanna inn í tískuheiminn, Marie-Joseph 

Bossan segir í bók sinn, The Art of the Shoe, að íþróttafatnaður mengi heim glæsileikans 

og harmar það að hátískuhúsin séu undantekningarlaust með íþróttaskó í línum sínum. 

Sú staðreynd að þessi tískuhús séu farin að selja sportlega skó, styrkir enn frekar þessa 

þróun sem hefur átt sér stað undanfarin 40 ár. Þessi íþróttaskómenning hefur alltaf 

gengið út á að toppa næsta mann, að vera í skóm sem enginn hefur séð, sem enginn 
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annar á. Þegar íþróttafyrirtækin eru farin að vinna 

með heimsþekktum hönnuðum og listamönnum, 

strigaskórnir eru farnir að koma með fiskiroði, 

strútsleðri og hrosshárum og kosta tugir þúsunda, 

má segja að toppnum sé að vissu leyti náð. Hvert 

leitar þá sá sem vill toppa strákinn í dýrustu og 

sjaldgæfustu Nike skónum? Fyrirtæki eins og 

Prada, Gucci og D&G (mynd 7) eru meira en til í 

að fá bita af þeirri milljarðaköku sem 

íþróttaskómarkaðurinn er orðinn. Undir þessum merkjum má nú finna sportlegs 

hátískuskó sem brúa hið mjóa bil á milli íþrótta og hátísku.

Strigaskórinn með hliðsjón af sálgreiningu
  Eins og sjá má er ferðalag strigaskósins frá litlum íþróttasölum upp á palla 

tískuhönnuða fjölþætt og margir áhrifavaldar koma þar við sögu og ómögulegt er að 

benda á einhverja eina ástæðu þess að íþróttaskórinn hefur náð vinsældum Ef það er 

einn lærdómur sem má bera úr sögunni, er hann sá, að val fólks á fótbúnaði sínum er 

fyrst og fremst sálrænt, vissulega er það nytsemi sem veitir skóm brautargengi og skapar 

þeim ákveðinn sess, en það er svo fólkið sem leikur eftir frumkvöðlunum sem skapa 

markaðinn, og hvílíkur markaður! Í dag skapa íþróttaskór 26 milljarða dollara hagnað á 

ári, en eins og áður segir þá eru aðeins 20% þessum „íþrótta“skóm notaðir í sportlegum 

tilgangi.53 Slóvenski heimsspekingurinn, sálgreinirinn og samfélagsfræðingurinn Slavoj 

Zizek, hefur ákveðnar hugmyndir um neyslumenningu vestrænna þjóða og hvernig 

undirmeðvitundin hefur áhrif á val okkar í hinu daglega lífi.

Táknfræði neyslumenningar

 Zizek nefnir gjarnan dæmi um mann sem býr í stórborg og keyrir um á Land-

Rover, jeppinn er gott og nytsamlegt farartæki þegar ferðast skal um vegleysur og á 

fjöll, hins vegar eru þeir jeppaeigendur sem nokkurn tímann bregða sér út af 

malbikuðum þjóðvegunum í miklum minnihluta, sem þýðir að flestir jeppaeigendur nota 

jeppann aðalega til að fara út í búð. Jeppinn er ákaflega óhentugur í innanbæjarakstur og 

eyðir þar að auki margfalt meira bensíni en smærri bílar, því er jeppinn miklu frekar 
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tákn um nytsemi, frekar en sönn nytsemi. Sama má segja um snjáðar gallabuxur sem 

seldar eru í búðum, buxurnar eru tískuvara og snjáða útlitið gefur í skyn að þær séu vel 

nýttar, aftur á móti eru snjáðar gallabuxur andstæðan við nytsemi, því nýjar gallabuxur 

sem ekki bera merki um notkun eiga að sjálfsögðu eftir að nýtast betur en snjáðar og/

eða rifnar gallabuxur.

  Sé tekið tillit til kenninga Zizeks liggur beinast við að álykta að sá sem gengur í 

dýrum íþróttaskóm, sé að gefa til kynna sportlegan lífstíl. Íþróttastjörnum nútímans er 

hampað hvarvetna, þær eru í óaðfinnanlegu líkamlegu formi, eiga peninga, keyra dýra 

bíla og leggja lag sitt við súpermódel. Þessi lífstíll er lang flestum utan seilingar, en 

þegar þú ert kominn í dýra strigaskó af sömu gerð og heimsþekktur íþróttamaður ertu að 

gefa sterkt tákn um stjörnulífstíl hetjunnar. Mótsögnin er sú að flestir íþróttaskór eru 

afar ódýrir í framleiðslu, kostnaðurinn býr fyrst og fremst í samfélagstákninu sem 

kemur með skónum í kassanum og það er fólk meira en tilbúið að borga fyrir.

 Einhver gæti sagt: „Nei, ég geng í strigaskóm þægindanna vegna.“ Slavoj Zizek 

mundi vísa því til föðurhúsanna, hann segir að fagurfræðin komi alltaf fyrst og bendir á 

lífverur sem leggja það mikið í fagurfræðina, að það beinlínis hái þeim í lífsbaráttunni 

og tekur páfuglinn sem dæmi. Þ.e.a.s. hinir hæfustu lifa ekki af, þeir sem sýna flest tákn 

um hæfni lifa af.  Af þessu má álykta að þegar frummaðurinn tók fyrst upp steinöxina, 

hafi það fyrst og fremst verið tákn um karlmennsku, nytseminn kom seinna. Zizek segir 

að undirmeðvitundin birtist í jeppanum, snjáðu gallabuxunum og jú, strigaskónum, 

þessu auka sem við látum frá okkur höldum að sé ekki neitt. Val okkar á skóbúnaði er 

miklu frekar sálrænt heldur en af praktískum ástæðum.54

 Slavoj Zizek er fæddur í Ljúblíana Slóveníu 1949 og lærði heimsspeki við 

Háskólann í Ljúblíana og seinna við Háskólann í París. Þeir sem hafa haft mest áhrif á 

Zizek eru G.W.F. Hegel, Karl Marx og Jaqcues Lacan. Kenningar þeirra notar Zizek 

sem grunn að sínum eigin. Verk Zizeks eru innblástur Karls Marxs, Zizek viðheldur 

hefð Marxista í gagnrýni sinni á samfélaginu og hvers kyns hugmyndafræði. Orðræða 

Zizeks og sá rammi sem hann vinnur innan við greiningar sínar er frá Lacan. Þá 
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sértaklega hugmyndir hans um þroskaferli einstaklingsins, hið táknræna, hið ímyndaða 

og hið raunverulega.55

 Hið raunverulega felur í sér allt það er stendur fyrir utan einstaklinginn, t.d. 

náttúruna sem ytra afl og það sem er ofar skilningi einstaklingsins þ.á.m. dauðann. 

Barnið upplifir „hið raunverulega“ í móðurkviði en merkingu eða orðum verður aldrei 

komið yfir þá reynslu.  Við fæðingu byrjar barnið strax að finna fyrir skerðingu á þeirri 

fullnægingu sem það naut í móðurkviði, þar þróast tilvera barnsins yfir í næsta frumhátt, 

„hið ímyndaða“. Héðan í frá einkennist líf barnsins á skorti og leitun að þeirri fullnægju 

sem móðurkviðurinn bauð upp á. Frá 6 - 18 mánaða aldri fæðist svo sjálfsmynd 

barnsins, svokallað spegilsstig. Barnið áttar sig á að „ég er ég“, og klýfur sig frá 

heiminum og heiminn frá sér.  Sjálfið er fætt. Þessi frumháttur er nefndur „hið 

táknlega“, tungumálið, táknkerfið og allir þeir milliliðir sem koma í stað hinnar beinu 

samsömunar frumbernskunar eru einkenni hins táknlega. Þessar kenningar standa og 

falla með hungmyndum Freuds um Ödipusarduldina.56

Að lokum
 Hugsanlega virkar sú orðræða sem einkennir íþróttaskóbúnað sem kveikja hugans 

yfir í „hið raunverulega.“ Orð eins og stuðningur, fjöðrun og fullkomið snið (e. perfect 

fit) vekja upp duldar tilfinningar eða minningar um allsnægtina sem einstaklingurinn 

fann fyrir í móðurkviði. Hinn fullkomni skór veitir þá heildstæðu líkamskennd sem 

einstaklingurinn upplifði sem hluti af líkama móður sinnar. Þannig öðlast skórinn sess 

sem hið æðsta viðfang löngunar. Skórinn býr bæði í undirmeðvitund okkar og í þeim 

hluta sjálfsins, sem við viljum að aðrir sjái. Hin endalausa leit mannsins að fyllingu 

stjórnar neysluháttum okkar, ásamt hinni sterku tilfhneigingu okkar til að skilgreina 

okkur sem persónur, drífur skómarkaðinn áfram. Í krafti þessa þátta halda skóhönnuðir, 

lista- og handverksmenn áfram  að brúa bilið á milli  fúnksjón, tísku og listar, í leit að 

hinu tímalausa skópari.
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