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Inngangur 

 

Hvítur stuttermabolur er einföld flík sem hefur þann eiginleika að segja svo margt en 

samt svo lítið. Er einhver sem á ekki stuttermabol? Er einhver sem aldrei hefur fengið 

stuttermabol gefins? Hann er líklega ein útbreyddasta flík á Vesturlöndum og víðar. Hjá 

fatamerkjum sem leggja mikla áherslu á stuttermaboli er hann yfirleytt framleiddur í 

stærðum XXS upp í allt að XXXL1 og sniðið virðist fara flestum. Fólk klæðist honum við 

öll tækifæri, sem nærfatnaður, náttfatnaður og auðvitað hversdags. Ásamt gallabuxum má 

jafnvel tala um hann sem fatnað 20. aldarinnar, svo vinsæll hefur hann verið. Í dag eru 2 

milljarðar stuttermabola seldir árlega.2  

Hlutir koma í tísku og detta úr tísku. Tískuheimurinn  í dag virkar þannig að hönnuðir 

keppast við að skapa nýjar, spennandi flíkur og þegar stór hluti heimsins hefur litið þær 

augum þá þarf að hefjast hendur og skapa fleiri. En svo eru það flíkurnar sem á einhvern 

hátt ná að halda nánast óbreyttu útliti sínu í gegnum lengri tíma. Og því lengur sem flíkin 

lifir óbreyttu lífi, því sterkari verður undirstaða hennar og því lengur lifir hún. Á áttunda 

áratugnum staðhæfði tímaritið Elle Magazine að stuttermabolurinn væri grundvallarflík 

sem aldrei færi úr tísku því hann væri orðinn sjálfstæður utan tískuheimsins.3 

  Í raun stendur stuttermabolurinn fyrir sínum eigin viðmiðum eftir að hafa komið 

bakdyrameginn í tískuheiminn sem nærfatnaður. Hann gengur þvert á öll viðmið um tísku 

og er sterkt tákn um ímynd sem fólk vill halda í þegar það klæðist honum. Sama þótt 

viðkomandi vilji vera í heimi tískunnar eða ekki þá virðist bolurinn gefa til kynna sterk 

skilaboð um einstaklinginn. Skilaboðin geta verið margvísleg en eitt eiga allir 

sameiginlegt og það er sú staðreynd að stuttermabolurinn er þægilegur og ódýr. Hann 

hefur náð til ótrúlegra margra, fólki af öllum stéttum samfélagsins allstaðar í heiminum 

þekkja stuttermabolinn og hann á sér í raun engin takmörk.  

 

 

 
                                                
1 Bandarískar fatastærðir. Jafngildir 34-48 í evrópskum kvenmannsstærðum. 
2 Coty Gonzales T-shirt Review.  
http://www.cotygonzales.com/2010/02/03/everything-you-need-to-know-about-t-shirts-in-1000-words/ Sótt 
20. janúar 2001. 
3 Charlotte Brunel, The T-Shirt Book, Assouline, 2002, bls. 208.  
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Ítalski fatahönnuðurinn Giorgio Armani (f.1934) orðaði það vel í inngangi bókarinnar 

The White T: 

 
 ..Ég hrífst af stuttermabolum því þeir gefa ekki upp tákn um stöðu einstaklingsins. Hann sameinar 

ríka og fátæka undir sömu bómullarflíkinni og eyða öðrum auðkennum. Hann sameinar líka svo 

margt í okkar samskiptum; ritað mál, teikningar, ljóð, slagorð og ljósmyndir og sýnir þannig hver þú 

ert, hvað þú hugsar og hvert hugur þinn stefnir.4  

 

Í þessari ritgerð ætla ég að fara yfir sögu og þróun stuttermabolsins með áherslu á hvíta 

stuttermabolinn. Ég ætla að kanna hvernig bolurinn getur haft bæði hlutlausa ímynd í 

grunninn en nær einnig að vera mikilvægur tjáningamiðill bæði sem autt blað og með 

áletrunum. 

 

1.0 Upphaf stuttermabolsins 
 

Upphaf hvíta stuttermabolsins má rekja til þess tíma þegar nærfatnaður varð að almanna 

eign. Fyrstu heimildir um bolinn eru frá árinu 1840. Þá var hann ullarvesti og notaður til 

að klæðast undir öðrum fatnaði, einkum fyrir konur sem fengu tækifæri til að stunda 

íþróttir. Seinna var hann einnig saumaður úr silki með blúndubryddingu og talað var um 

hann sem nýjustu tísku. Rétt áður en hann náði þó einhverri útbreyðslu meðal kvenna 

hvarf hann vegna tilkomu brjóstahaldarans.5 Frá lok 19. aldar hafa því nærskyrtur, með 

eða án erma, lengi vel einungis verið notaðar sem undirfatnaður karlmanna fyrir 

karlmenn. Tilgangur hans var að hlífa líkamanum gegn kulda og öðru áreiti. Silki- og 

bómullarskyrtur eru dæmi um hverskonar nærskyrtur voru framleiddar eftir 

iðnbyltinguna6 en fyrir þann tíma höfðu þær mestmegnis verið úr ull. Í kringum fyrri 

heimstyrjöldina varð bylting í textíliðnaði og fram kom „jersey“ efnið sem var prjónað, 

teygjanlegt bómullarefni. „Jerseyið“ gerði það kleift að gera stuttermabolinn eins og við 

þekkjum hann í dag; með hringlaga, þröngu hálsmáli og stuttum ermum.7  

                                                
4 Alice Harris, The White T, Harper Style, 1996, bls. 13. 
5 Alice Harris, The White T, Harper Style, 1996, bls. 106. 
6 Tímabil milli 18. og 19. aldar. Bylting varð í framleiðsluháttum og m.a. í vefnaðariðnaði. 
7 Alice Harris, The White T, Harper Style, 1996, bls. 20. 
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Mynd 1 

Mynd frá 1942 af nærskyrtum bandaríska sjóhersins. 

 

 Bandarískir sjóliðar, sem áður fyrr klæddust hnepptum bolum úr flúnel8, voru látnir 

klæðast bómullarbolum undir herbúningunum. Þeir þóttu þægilegir til varnar sterkri sól 

og vörðu vel gegn skordýrum því þeir lágu þétt upp að líkamanum. Árið 1913 var 

bolurinn orðinn hluti af einkennisbúningi bandarískra sjóliða. Hátt hálsmálið faldi 

bringuhárin vel og þeir voru fljótir að þorna eftir þvott. Kringum 1930 byrjuðu amerísk 

fyrirtæki að framleiða sjóliðaboli fyrir almenning. Stuttermabolafyrirtæki eins og Fruit of 

The Loom og Hanes komu til sögunnar og auglýstu: „It's practical, correct either way“ og 

vísuðu þannig í að það mætti líka klæðast bolnum einum og sér. Seinni heimstyrjöldin 

átti þó mestan þátt í að breiða út stuttermabolinn. Bolurinn varð einnig einkennisbúningur 

þeirra herrmanna sem ekki voru á sjó. Hermenn sem staddir voru í Kyrrahafinu gátu 

jafnvel ekki verið í öðrum fatnaði en buxum og stuttermabol vegna hita.  

 Eftir stríðslok varð stuttermabolurinn að einskonar einkennisfatnaði fyrrum 

hermanna. Karlmenn sem snéru heim eftir stríðslok, fóru úr herklæðunum og undu sér vel 

í faðmi fjölskyldunnar í afslöppuðum stuttermabol. Seinna var stríðshetjan og verðandi 

forseti Bandaríkjanna, J. F. Kennedy  myndaður í rólyndi heima hjá sér íklæddur bolnum 

góða og vinsældir jukust enn.9  

 

                                                
8 Flúnel er tegund vefnaðar. 
9 Alice Harris, The White T, Harper Style, 1996, bls. 19-21. 
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Mynd 2 

J.F. Kennedy klæddur hvítum stuttermabol. 

 

En eitt er víst að hvíti stuttermabolurinn hefði aldrei orðið eins vinsæll væri það ekki fyrir 

bómullina. Þótt önnur efni eins og ull, polýester og rayon hafa einnig verið notuð mikið 

hefur 100% bómull lengi vel verið auðkennandi fyrir hvíta stuttermabolinn.10 

 

2.0 Stuttermabolurinn sem hversdagsfatnaður 

 Þótt stuttermabolurinn sé í dag fullkomlega viðurkenndur sem almennur klæðnaður er 

hann samt sem áður líka vinsæll nærfatnaður, sérstaklega fyrir karlmenn. Um er að ræða 

venjulegan stuttermabol (T-shirt á ensku vegna lögunar bolsins) en einnig eru ermalausir 

bolir algengir (A-shirt). Það getur verið erfitt að sjá muninn á venjulegum stuttermabol og 

nærskyrtu með ermum. Aðalmunurinn er sá að nærskyrtur með ermum eru úr þynnra 

bómullarefni og lægra hálsmáli en venjulegir bolir.11  

                                                
10 Charlotte Brunel, The T-Shirt Book, Assouline, 2002, bls. 30.  
11 http://www.fibers.com/blog/the-difference-between-a-t-shirt-and-an-undershirt/ Sótt 22. janúar 2011. 
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Fyrir fjórða áratug var bolurinn lengi aðeins undirfatnaður og vinsæll sem slíkur. Sala 

hans hríðféll þó árið 1934 þegar leikarinn Clark Gable í kvikmyndinni It happened One 

Night afklæddist skyrtu sinni og í ljós kom að hann var ekki í undirbol.12 Nærskyrtan var 

ekki lengur í tísku og karlmenn voru naktir undir skyrtum sínum.  

 
Mynd 3 

Nærbolurinn var ekki lengur í tísku eftir að 

kvikmyndin It happened One Night sló í gegn 1934. 

 

Stuttermabolurinn er merkileg flík að því leyti að hann ber, ólíkt öðrum fatnaði, ekki tákn 

um stöðugildi. Í dag er hann notaður meira og minna af fólki í öllum stéttum og stöðum. 

Stöðugildi hans hefur þó verið breytilegt og lengi vel var hann, ásamt bláu gallabuxunum, 

tákn fyrir hinn duglega, vinnumikla verkamann með svitaperlur á enni en síður fyrir fólk í 

efri stöðum samfélagsins. 

Ímynd hans styrktist þó svo um munar þegar leikritið Sporvagninn Girnd (A Streetcar 

named Desire) var sett á svið í New York árið 1947. Fjórum árum síðar kom bíómynd 

með bandaríska leikaranum Marlon Brando í hlutverki verkamannsins Stanley. Þrátt fyrir 

að leika mislyndann mann þótti hann gríðarlega mikið kyntákn sem verkalýðsmaður sem 

lét glitta í vöðvana í gegnum rifinn og þröngan bolinn.13 Sagt er að það sé Brando að 

þakka að stuttermabolurinn sé jafn vinsæll og hann er í dag. Brando lék einnig 

mótorhjólakappa í kvikmyndinni The Wild One árið 1953. Myndin varð afar umdeild og 

var bönnuð í Bretlandi fram til ársins 1968. Hún þótti ýta undir kommúnisma og sögð 
                                                
12 Valerie Steel, The Berg Companion to Fashion, Berg Puplishers, 2010 bls. 336. 
13 Alice Harris, The White T. Harper Style, 1996, bls. 41-42. 
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gefa slæmt fordæmi fyrir ungmenni.14 En þrátt fyrir allt náði hún að hrinda af stað bylgju 

hjá unglingum sem völdu að klæðast „nærbolnum einum saman“ og sala á gallabuxum og 

leðurjökkum jókst til muna.15 

 

 
Mynd 4 

Marlon Brando í kvikmyndinni The Wild One. 

 

Eftir stríðsárin breyttist  margt. Útivinnandi konur urðu aftur heimavinnandi og karlmenn 

sem tóku þátt í stríðinu voru hylltir sem hetjur. Þróun samfélagsins breyttist til muna, 

millistéttin varð sýnilegri og fólk horfði til betri tíma, þó með ör sem stríðið skildi eftir 

sig. Fólksfjölgun var mikil og ungmenni voru allt í einu orðinn sýnilegri hópur en áður 

fyrr. Ungt fólk varð sjálfstæðara og margir hófu upp gagnrýnisraddir gegn gömlum 

gildum. Stuttermabolurinn hafði aukist í vinsældum og á sjötta áratug má segja að hjá 

ungmennum hafi komið upp hálfgert æði gagnvart stuttermabolum.  

 

 

 

                                                
14 http://www.filmsite.org/wild.html Sótt 20. janúar 2011. 
15  Harriet Worsley, Classics Of Fashion, The Brown Reference Group, 2002, bls. 39. 
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Í bók sinni ritar bandaríski fatahönnuðurinn Tommy Hilfiger (f.1951): 

 
Þegar stuttermabolurinn varð ásætanlegur hversdagsklæðnaður varð stærð hans, form, snið og 

skreyting stór þáttur í persónuleika þess sem klæddist honum. „Greaserar“16 voru fyrstir til að eigna 

sér þennan þrönga bol og gerðu hann að einkennisbúning sínum. Yfirleytt geymdu þeir pakka af 

filterslausum sígarettum í upprúllaðri erminni. Þröngi, hvíti stuttermabolurinn varð að tákni fyrir 

töffaralega stráka með vöðvastælta líkama…17 

 

 
Mynd 5 

James Dean hafði mikil áhrif á klæðaburð ungmenna. 

 

Hvíti stuttermabolurinn ásamt gallabuxum og leðurjakka var orðinn að táknmynd hins 

uppreisnagjarna unglings. Í bók sinni talar Hilfigers um herferð hjá skólum gagnvart 

uppreysnagjörnum unglingsstrákum og var þeim bannað að mæta í stuttermabol í 

skólann. Banninu var svo ekki aflétt fyrr en 1970.18  Persóna sem leikarinn James Dean 

túlkaði gaf góða lýsingu á þessu tímabili í kvikmyndinni Rebel Without a Cause frá 1955. 

Þar lék Dean einmitt uppreisnagjarnan ungling í hvítum stuttermabol, gallabuxum og 

leðurjakka. James Dean lést aðeins 24 ára, fjórum dögum fyrir frumsýningu myndarinnar 

svo hlutverk hans í myndinni hefur loðað við nafn hans síðan.  

 Hingað til höfðu það mestmegnis verið karlmenn sem klæddust stuttermabolum á 

                                                
16 Orð yfir stráka sem notuðu vax í hárið og fylgdu sérstökum fatastíl á sjötta áratugnum. 
17 Charlotte Brunel, The T-Shirt Book, Assouline, 2002, bls. 56-57.  
18 Charlotte Brunel, The T-Shirt Book, Assouline, 2002, bls. 56-57. 



 9 

20. öldinni. Hann varð ekki algengur fatnaður kvenna fyrr en undir lok sjötta áratugarins. 

Á meðal áhrifavalda var hin franska fyrirsæta og leikkona Brigitte Bardot en hún 

klæddist bolnum í kvikmyndinni frá árinu 1959, Babette s'en va-t-en guerre (Babette fer í 

stríð).19 

 

 
Mynd 6 

Brigitte Bardot í Babette fer í stríð frá 1959. 

 

Á sjöunda áratug fór stuttermabolurinn að breytast og tilgangur hans varð víðtækari. 

Fyrirtæki fóru að markaðsetja sig með bolum og íþróttalið, skólar og ýmis félög létu setja 

nafn sitt á bolina. Allir sem voru hluti af einhverri heild eða hóp áttu merktan bol. 

Stuttermabolir þessa áratugar voru skreyttir með öllu tilheyrandi. Perlum, blómum og 

fjöðrum var komið fyrir, þeir voru litaðir með tie-dye aðferð og síðast en ekki síst voru 

prentaðar á þá allskyns myndir og orð.  

 Hann var ekki lengur bara hluti af ímynd hins karlmannlega verkamanns og allir 

byrjuðu að klæðast honum, frá ungabörnum til kvenna og karla. Ljósmynd af forsetafrú 

Bandaríkjanna, Jacqueline Kennedy, klædd bolnum á götum New York-borgar hafði 

                                                
19 Charlotte Brunel, The T-Shirt Book, Assouline, 2002, bls. 58-77. 
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tekið við ljósmyndinni af J.F.Kennedy sem tekin hafði verið næstum tveimur áratugum 

áður.20 

 

3.0 Stuttermabolurinn sem tjáningaform 
  
Árið 1951 seldust 15 milljónir stuttermabola í Bandaríkjunum. Menn klæddust 

stuttermabolum á götunni, börum og böllum.  Hann var orðinn „litli svarti kjóllinn“21, 

allir áttu að minnsta kosti einn.  Þeir voru fjöldaframleiddir í þúsundum eintaka og 

prentaði stuttermabolurinn eins og við þekkjum hann í dag leit dagsins ljós. Með tilkomu 

nýs bleks árið 1959 fór markaðurinn að snúast í kringum bolinn og var hann nýttur óspart 

til auglýsingaherferða.  Það byrjaði með teiknimyndaframleiðandanum Walt Disney og 

bjórnum Budveiser og áður en langt um leið tóku stórfyrirtæki að prenta boli með merki 

sínu og styrktaraðilar auglýstu sig í gegnum þá og náðu að prenta nöfn sín og myndir í 

öllum litum með nýjustu tækni.22   

 Stuttermabolurinn er í dag er orðinn svo sjálfsagður miðill til auglýsinga að við 

leiðum sjaldnast hugann að  því. Þeir eru notaðir til að auglýsa allt; frá tóbaki til 

barnamats og íþróttafélögum til stjórnmálaflokka. Það er væntanlega engin tilviljun að í 

dag sé hvíti stuttermabolurinn grunnur að eins stórum auglýsingamarkaði og raun ber 

vitni. Hann er lifandi form auglýsinga og áróðurs. Bolurinn nær vel til almennings, hann 

er þægilegur, ódýr og fólk vill klæðast honum.  

 

3.1 Stuttermabolurinn í stjórnmálum 

Formaður rebúblikana í Bandaríkjunum 1948, Thomas E. Dewey var einn fyrstur til að 

nota stuttermabolinn í kosningabaráttu. Do-it with Dewey var slagorðið hans og var það 

prentað á boli ásamt mynd af honum sjálfum.23 

                                                
20  Alice Harris, The White T, Harper Style, 1996, bls. 44. 
21 Hugtak um ákveðna flík sem allar konur „ættu“ að eiga í fataskápnum. 
22 Alice Harris, The White T, Harper Style, 1996, bls. 106-108. 
23 Charlotte Brunel, The T-Shirt Book. Assouline, 2002, bls. 120. 
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Mynd 7 

Áróðursbolur Dewey fyrri kosningabaráttu 1948. 

 

Dewey hafði ekki erindi sem erfiði í kosningabaráttunni þetta skiptið en hafði mikil áhrif 

á aðra frambjóðendur næstu árin og kosningabaráttur í heild sinni. Richard Nixon og John 

F. Kennedy voru meðal frambjóðenda sem notfærðu sér þennan nýja auglýsingamiðil í 

baráttum sínum á sjöunda áratugnum.24 

 Í dag ganga kjósendur um í bolum merktum sínum flokki og til undantekninga 

heyrir ef ekki eru prentaðir bolir í kosningabaráttum. Á tímum lýðræðis getur það jafnvel 

verið mikilvægt að koma skilaboðum eða upplýsingum áleiðis gegnum prentaða framhlið 

stuttermabolsins. Bolir eru líka oft notaðir í þágu hjálparsamtaka til að vekja athygli á 

hinum ýmsu málefnum og fyrirtæki gefa eða selja boli merktum þeim sjálfum. Einnig 

hafa þeir átt stóran þátt í mótmælabaráttum af öllu tagi, t.d. verkfallsbaráttum og 

jafnréttisbaráttum. 

 

                                                
24 http://www.pressan.is/pressupennar/Lesa_Unni_Johannsdottur/nyja-borgarstjorann-burt Sótt 21. janúar 
2011. 
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Mynd 8 

Mótmæli í Hong Kong árið 1989. 

 

3.2 Pönk og and-tíska 

Meðan hippatískan réð ríkjum á áttunda áratugnum byrjaði pönkið að krauma í Bretlandi 

með tilheyrandi látum. Fatnaður kom fram sem fór ekki eftir hefðbundnum leiðum 

tískunnar og var notaður í öðrum tilgangi en fatnaður hafði gert almennt. Fólk sem vildi 

ekki falla í sama form og aðrir tileinkuðu sér þessar pólitísku hugmyndir. Tískan varð að 

ákveðinni smekkleysu og fór ekki eftir þekktum stöðlum um útlit. Skilgreina mætti fatnað 

í byrjun þessa tímabils sem and-tísku.25  

  Fatahönnuðurinn Vivienne Westwood (f.1941) og þáverandi kærasti hennar, 

Malcome McLaren (f.1946-2010) stofnandi hljómsveitarinnar Sex Pistols, mörkuðu 

ákveðið upphaf  pönkbylgjunnar og opnuðu verslun sem hafði mikil áhrif. Fyrst opnuðu 

þau verslunina Let is Rock árið 1971 við götunna Kings Road í Lundúnum. Þar hannaði 

Westwood og seldi föt í Teddy Boy stíl26 en sá stíll hafið verið afar vinsæll síðasta 

áratuginn. Ári seinna breyttu þau nafninu verslunarinnar í Too Fast to Live, Too Young to 

                                                
25 Fatnaður sem er andstæður ríkjandi tísku. Stendur t.d. oft fyrir pólitískum skoðunum. 
26 Vinsæll fatastíll hjá strákum á sjötta og sjöunda áratug síðustu aldar. Klæðskerasniðnir jakkar með flauel 
krögum, mjótt bindi og miklar hárgreiðslur. 
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Die.27 Þá hafði áhugi þeirra á mótorhjólafatnaði, rennilásum og leðri aukist og þau 

byrjuðu að gera stuttermaboli með allskyns and-pólitískum slagorðum sem áttu eftir að 

valda miklum usla. Þau bjuggu til og seldu áprentaða boli með orðum á borð við Destroy 

við myndir af Stalín og hakakrossum. McLaren sagði eitt sinn: „Það er mjög mikilvægt 

fyrir ungt fólk að hafa skoðanir og til þess er stuttermabolurinn“.28  

 

 
Mynd 9 

Vivienne Westwood klædd einum stuttermabolnum. 

 

Pönkið var bannað í Englandi og það talið geta verið hættulegt samfélaginu.29 Þrátt fyrir 

alllt keyptu æ fleiri ungmenni sér bol með yfirlýsingu í anda stjórnleysis prentað á 

bringuna og æstu upp eldra fólk.  Salan gekk vel og áður en langt um leið voru McLaren 

og Westwood ákærð fyrir sölu á ögrandi bolum. Þau snéru á ákæruna og juku 

framleiðsluna til muna og seldu enn fleiri boli.  

 God save the Queen er væntanlega þekktasti bolur þessa tíma og sýnir mynd af 

Elísabetu Englandsdrottingu með öryggisnælu á vörunum. Textinn er tilvitnun í lag Sex 

Pistols. Grafíski hönnuðurinn Jamie Reid (f.1952) hannaði grafík bolsins og var hann í 
                                                
27 Vefsíða Vivienne Westwood. 
http://www.viviennewestwood.co.uk/w/the-story/kings-road Sótt 21. janúar 2011. 
28 Harriet Worsley, Classics Of Fashion, The Brown Reference Group, 2002, bls. 145. 
29 Alice Harris, The White T, Harper Style, 1996, bls. 63. 
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upphafi seldur í Too Fast to Live, Too Young to Die. Verslunin breytti þó nafni sínu árið 

1976 í Seditionaries og þeir sem dirfðust að klæðast bolnum sumarið 1977 urðu oft fyrir 

aðkasti og barsmíðum fyrir að vera með þessar sterku skoðanir.30 

 

 
Mynd 10 

God Save The Queen bolur úr verslun 

Vivienne Westwood og Malcome McLarens. 

 

McLaren sagði sjálfur í viðtali um þennan tíma:  „Ég elskaði að gera stuttermaboli. Ég 

litaði þá til dæmis í mismunandi litum, saumaði í þá, steig á þá og bókstaflega rústaði 

þeim eins mikið og mögulegt var.“31 En það var einmitt hugmyndin sem fylgdi pönkinu, 

að brjóta niður og byggja upp aftur. „Þú verður að eyða til að skapa“ voru einkunnarorð 

pönksins.32  Hvítir stuttermabolir, rifnir í sundur og nældir aftur saman er merkileg 

yfirlýsing sem ekki hafði sést áður. Enn og aftur átti stuttermabolurinn þátt í byltingu 

meðal ungmenna. Kaldhæðnislegt er þó að hugsa til þess að pönkið varð að tísku sem 

seinna átti eftir að verða fjöldaframleidd og seld af þeim sem pönkið beindi upphaflega 

spjótum sínum að.  

 

 
                                                
30 Harriet Worsley, Classics Of Fashion, The Brown Reference Group, 2002, bls. 145. 
31 Charlotte Brunel, The T-Shirt Book, Assouline, 2002, bls. 321. 
32 Harriet Worsley, Classics Of Fashion, The Brown Reference Group, 2002, bls. 174. 
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3.3 Katharine Hamnett og slagorðin. 

Annar hönnuður sem notaði stuttermabol til að koma skilaboðum og skoðunum sínum á 

framfæri var Katharine Hamnett (f.1947). Hamnett er breskur fatahönnuður sem 

útskrifaðist úr Central Saint Martins árið 1965 og stofnaði fatamerkið Katharine E. 

Hamnett clothier árið 1979. Hún er þekktust fyrir stóra hvíta stuttermaboli með 

pólitískum áletrunum sem komu fram í byrjun níunda áratugarins. Bolur með slagorðinu 

CHOOSE LIFE gerði hana heimsfræga eftir að hljómsveitin Wham! notaði hann í 

myndbandi sínu árið 1984. Orðin CHOOSE LIFE eru úr Búddah trú en Hamnett beindi 

slagorðinu að öllu sem henni fannst mætti fara betur í mannlegum hugsunarhætti; stríði 

og eyðileggingu jarðar svo dæmi megi nefna. Slagorðið þykir þó klassískt og er oft notað 

af fólki í öðrum tilgangi. Pro-life hreyfingin í Bandaríkjunum hefur sem dæmi notað þetta 

sem sitt aðal slagorð til að berjast gegn fóstureyðingum en það er þó eitthvað sem 

Hamnett segist ekki vilja leggja nafn sitt við.33 Hamnett notar bolina til að koma á 

framfæri ýmsum mikilvægum málefnum. Henni fannst fólk ekki sýna skoðanir sínar nógu 

vel og að þeir fáu sem létu í sér heyra voru ekki teknir alvarlega. Árið 1984 mótmælti 

Hamnett notkun efnavopna í Falklandsstríðinu34. Hún hitti þáverandi forsætisráðherra 

Bretlands, Margaret Thatcher, íklædd bol með áletruninni 58% DON'T WANT 

PERSHING sem vísaði til þess að meirihluti þjóðarinnar væri á móti notkun efnavopna. 

Bolurinn vakti mikla athygli og eftir það hefur hún verið öflug í að mótmæla þáttöku 

Bretlands í stríði. Annað dæmi var þegar hún mótmælti Íraksstríði á tískuviku Lundúna 

árið 2003 með að láta fyrirsætuna ganga í bol með orðunum NO WAR, BLAIR OUT á 

tískusýningunni. Slagorðið beindist þá einnig að forsætisráðherra Bretlands, Tony Blair. 

Myndir af atburðinum birtust á forsíðum allra helstu dagblaða Bretlands.35 

 

                                                
33 Vefsíða Katharinar Hamnett. 
http://www.katharinehamnett.com/Campaigns/Choose-Life-T-Shirt// Sótt 10. janúar 2011. 
34 Stríð milli Bretlands og Argentínu árið 1982. Barist var um Falklandseyjar í suður Atlandshafi. 
35 Vefsíða Katharinar Hamnett. 
http://www.katharinehamnett.com/Biography Sótt 10. janúar 2011. 
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Mynd 11 

Auglýsingaljósmynd eftir Peter Lindbergh frá 1984. 

 

Bolir með áletrunum Hamnetts hafa verið afritaðir af öðrum í mörg ár, enda auðvelt að 

prenta setningar á eina mest framleyddu flík heims, hvítan stuttermabol. Sjálf segist hún 

vera upp með sér að aðrir skuli vilja afrita hönnun hennar en segir einnig að frá pólitísku 

sjónarhorni hafi það einmitt verið markmiðið.36 Slagorðin á hvítu bolunum eru skrifaðir 

með feitletruðum hástöfum og gerðir nógu stórir til að þeir sjáist á 35mm filmu. Meðal 

fleirri vinsælla slagorða sem hún hefur gert eru PEACE, WORLDWIDE NUCLEAR BAN 

NOW og USE A CONDOM, en þeir voru einmitt gerðir til að vekja athygli á baráttunni 

við HIV. 

 Segja má að Hamnett hafi komið slagorðum á tískupallana og að bolir hennar séu 

dæmi um tísku með samvisku því hluti af hagnaði hvers bols hefur runnið til 

góðgerðarmála. Margar fyrirmyndir úr tónlistar- og tískuheiminum hafa komið fram 

íklæddir bolunum gegnum tíðina og sem dæmi mætti nefna tónlistarmanninn Boy George 

                                                
36 Vefsíða Katharinar Hamnetts. 
http://www.katharinehamnett.com/Campaigns/Slogan-T-Shirts//  Sótt 10. janúar 2011. 
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og leikonuna Söruh Jessicu Parker.  

 

 
Mynd 12 

Boy George í bol Katharinar Hamnett árið 1985. 

 

Sem fatahönnuður náði Hanmnett að gera slagorð aðlaðandi og bjó til sterka ímynd í 

kringum bolina. Þrátt fyrir að snið bolanna sýni sterkar rætur frá níunda áratugnum hafa 

þeir náð að halda sínum sígilda blæ síðustu 30 árin þrátt fyrir að fleiri týpur hafi litið 

dagsins ljós. Hamnett hefur einnig verið virk í að styðja við framleiðslu lífrænnar 

bómullar og í dag framleiðir hún alla sína boli úr lífrænni bómull undir ströngu gæða 

eftirliti. Á vefsíðu sinni tekur hún fram að um 20.000 manns sem vinna við 

bómullarræktun deyi árlega vegna eitrunar af völdum skordýraeiturs.37  

 

4. Stuttermabolurinn tekur yfir 

 
Í hinum vestræna heimi hefur hvíti liturinn löngum verið tákn þess hreina og bjarta.  

Hvítklæddar brúðir, hvítir englar og hvítur fáni er dreginn að húni til að lýsa yfir friði eða 

                                                
37 Vefsíða Katharinar Hamnetts. 
http://www.katharinehamnett.com/Campaigns/Organic-Cotton// Sótt 25. janúar. 
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vopnahléi. Í Kína og Afríku er hann tákn fyrir sorg og var það einnig í Evrópu fyrir 16 

öld. Læknar og vísindamenn klæðast hvítum sloppum því það gefur merki um von og 

hreinleika. Hann er líka tákn fyrir nýja byrjun og hreinan skjöld. Samkvæmt Pantone 

Inc.38 er hvítur litur vinsælasti liturinn á venjulegum stuttermabol í Bandaríkjunum.39  

Á níunda áratugnum fór tískan á annað plan. Jakkaföt urðu mikilvæg og merki um mikið 

vald og peninga. Stuttermabolir í dökkum litum urðu mjög vinsælir og fatahönnuðurinn 

Giorgio Armani byrjaði með nýja línu, Emporio Giorgio Armani, en sú er ódýrari en 

ready-to-wear lína hans Giorgio Armani. Í Emporio línunni innihélt Armani línu af 

stuttermabolum sem þótti vel heppnuð. Sjálfur hefur Armani talað um stuttermaboli sem 

sinn einkennisfatnað og yfirleytt sést hann í dökkum stuttermabolum. Hann kveðs nánast 

búa í stuttermabolum, vinnur í þeim, stundar íþróttir, slappar af og klæðist þeim jafnvel 

þegar hann fer út á lífið.40 

Eftir mikla litadýrð níundaáratugarins skall efnahagskreppan á árið 1990. Mörg lönd fóru 

illa út úr fallinu og hugsjónir breyttust. Fatnaður einfaldaðist og litir dempuðust. 

Stuttermabolir og gallabuxur urðu grunnur af mörgu sem átti eftir að koma fram  

á sjónarsviðið. Austurríski fatahönnuðurinn Helmut Lang (f.1956) sagði í viðtali við The 

Daily News Record árið 1998 að form hvíta stuttermabolsins væri ákveðin undirstaða að 

öllum öðrum fatnaði ofar mittis. Hann stæði fyrir allt sem maður vildi, nærfatnað eða 

útifatnað, það væri bara árstíðin og notkunin sem skipti máli.41  

 Það er í raun ótrúlegt hversu langt stuttermabolurinn hefur náð eftir að hafa fæðst 

inn í heim verkamanna og haldist sem alþýðuflík í marga áratugi. Skyndilega var það 

orðið algengt að stór tískufyrirtæki sem seldu dýrar og vandaðar flíkur höluðu inn 

miklum hluta hagnaðar í gegnum sölu stuttermabola. Bolirnir eru yfirleytt ein ódýrasta 

flíkin í fatalínum hönnuða og fólk sem hefur ekki tök á að kaupa dýrar flíkur frá sínu 

eftirlætis merki  kaupa þá frekar stuttermabolinn.  

 

 

                                                
38 Bandarískt fyrirtæki sem gengst undir Pantone litakerfinu. 
39 Sensational Color.  
http://www.sensationalcolor.com/color-messages-meanings/color-meaning-symbolism-psychology/all-
about-the-color-white.html Sótt 20. janúar 2011. 
40 Charlotte Brunel, The T-Shirt Book, Assouline, 2002, bls. 260. 
41 Charlotte Brunel, The T-Shirt Book, Assouline, 2002, bls. 250. 
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4.1 Bómullarbolurinn á tískupallana 

Á áttunda áratugnum kom bandaríski hönnuðurin Calvin Klein (f.1942) af stað miklu æði 

og færði merkimiða fyrirtækis síns frá því að vera falinn inni í flíkunum í að vera vel 

sýnilegur utan á. Græni krókódíllinn hafði þó verið þekkt merki á Lacoste42 pólopolunum 

áður fyrr en eftir vel heppnaðar auglýsingaherferðir Kleins fóru fleiri tískumerki að leika 

þetta eftir. Þetta átti eftir að marka stór spor á tíunda áratugnum þegar svokölluð 

„logomania“ eða  merkjaæði stóð sem hæst.43 Tískufyrirtæki kepptust við að hafa nafn 

fyrirtækisins á áberandi stað og aðdáendur merkjanna vildu sýna hvar þeir keyptu fötin 

sín. Stór, þekkt tískumerki á borð við Dolce&Gabbana settu nafn sitt á einlitaða 

stuttermaboli og fyrirtæki eins og Gap44 og United Colors of Benetton45 lifðu á áberandi 

merktum fatnaði sínum. Gap tók einnig mikinn þátt í að gera hvíta stuttermabolinn að 

ákveðinni ímynd; hinn afslappaði Bandaríkjamaður klæddur í gallabuxur og Gap 

stuttermabol.46 Hinn klassíski hvíti stuttermabolur fór á hærri staðal þökk sé þekktum 

hönnuðum á borð við Calvin Klein, Donnu Karan og Armani. Hann varð að algengri flík 

sem allir Bandaríkjamenn áttu. Þá fóru einnig vinnustaðir að taka þátt í hugmynd um 

„afslappaðan föstudag“ þar sem starfsfólk mætti til vinnu í gallabuxum og stuttermabol í 

stað jakkafata. Það var ekki lengur óviðeigandi eða almúgalegt að vera í stuttermabol því 

hann gæti allt eins verið frá Gap eða jafnvel keyptur dýrum dómi hjá fatahönnuðinum 

Ralph Lauren.47 

 

                                                
42 Franskt tískufyrirtæki sem hannar sportlegan fatnað. 
43 Simone Werle, 50 Fashion Designer You Should Know, Prestel, 2010, bls. 87. 
44 Bandarískt stórfyrirtæki sem framleiðir íþróttalegan hversdags fatnað. 
45 Alþjóðlegt tískufyrirtæki, staðsett á Ítalíu. 
46 Charlotte Brunel, The T-Shirt Book, Assouline, 2002, bls. 250. 
47 Charlotte Brunel, The T-Shirt Book, Assouline, 2002, bls. 252. 
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Mynd 13 

Bolur frá United Colors of Benetton 

 

Í kjölfarið fylltist hinn svarti markaður af bolum með fölskum merkingum og aldrei fyrr 

hafði verið jafn auðvelt og ódýrt að afrita merkjavöru, það eina sem þurfti var aðferð við 

að prenta og hvítur stuttermabolur. Bómullarbolurinn er ein ódýrasta flík sem er 

framleidd í dag og sem dæmi má nefna þá kostar venjulegur stuttermabolur í Suðaustur-

Asíu í  kringum 25 krónur.48  

 

Fyrir vor/sumar fatalínu 1992 kom hinn þýski Karl Lagerfeld (f.1933), sem hannar fyrir 

tískuhúsið Chanel, fram með ermalausan hvítan bol skreyttan með tveim C-um49 sem 

læstu sig saman.50 Fyrirsætan á tískupallinum klæddist þessum fyrrum undirfatnaði 

karlmanna ásamt svörtu tjull pilsi og belti úr gullkeðju. Með þessum alklæðnaði náði 

Lagerfeld að blanda saman hvíta bolnum með tilvísunum í eldri tísku Chanel. Bolurinn 

hafði ekki sést notaður á þennan hátt áður. Með þessu braust  A-skyrtan eða ermalausi 

stuttermabolurinn út frá nærfatagildunum eins og stuttermabolurinn hafði gert á sínum 

tíma. „Einnar kynslóðar nærföt geta orðið sýnilegur fatnaður næstu kynslóðar“  sagði 

Harold Koda, forstöðumaður búningadeildar Metropolitan Museum of Art árið 1993. Þar 

talaði hann um að hin fullkomna tæling væri að afhjúpa það sem áður fyrr hafði verið 

hulið. Líkt og þegar Brando kom fram í hvíta stuttermabolnum sem áður hafði sérstaklega 
                                                
48 Charlotte Brunel, The T-Shirt Book, Assouline, 2002, bls. 238. 
49 Einkennismerki franska tískuhússins Chanel. 
50 Alice Harris, The White T, Harper Style, 1996, bls. 108. 
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verið notaður sem nærbolur og einnig þegar konur fóru að klæðast þessari flík sem 

upphaflega hafði verið hönnuð fyrir karlmenn.51 

 

 
  Mynd 14        Mynd 15 

 Karl Lagerfeld kemur með ermalausa bolinn inn í tískuheiminn í sumarlínu sinni 1992. 

 

4.2. Calvin Klein 

Calvin Klein, sem stofnaði fyrirtæki sitt 1968, setti stóran stimpil á tíunda áratuginn. 

Þykja hvítu stuttermabolir hans mikið tákn fyrir minimalisma í tískuheiminum í formi 

einfaldra flíka úr gæðaefnum. Calvin Klein, sem áður fyrr hafði verið þekktastur fyrir 

gallabuxur, náði miklum vinsældum þegar hann hóf sölu á hvítum bómullarnærfötum 

fyrir karlmenn. 

Hann byrjaði á að hanna hvítar nærbuxur með teygju og færði sig svo lengra og fór að 

hanna kvennærföt með karlmannlegu ívafi. Hvítu stuttermabolirnir fylgdu svo með. Hann 

gerði hvít, íþróttaleg nærföt og stuttermaboli að kynþokkafullri merkjavöru með 

sérstæðum og umdeildum auglýsingum þar sem bómullarfatnaður var gerður að 

                                                
51 Paula Deitz, „The Undershirt Comes Out.“ The New York Times, 27. febrúar 1994.  
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kynþokkafullri vöru.52  Klein segist sjálfur hanna föt undir hinum bandaríska, móderníska 

stíl þar sem áhersla er lögð einna helst á gallabuxur og stuttermaboli, föt með einföldum 

og hreinum formum.53 Hugmyndir hans um ókynbundna tísku hefur fengið 

stuttermabolinn til að dansa á línu kynjanna. Klein hefur tekið það fram að honum finnist 

persónulega einkar kynþokkafullt þegar kona klæðist stuttermabolum og nærfötum 

kærasta síns.54 

 

 
Auglýsing fyrir Calvin Klein 

Mynd nr.16 

 

Það sem hefur gert merki Calvins Kleins að eftirsóttri vöru eru vönduð efni og 

kynþokkafulla ímyndin Þótt fyrirtækið hafi átt við fjárhagsvanda að stríða og ákveðnum 

hápunkti hafi verið þá í lok tíundaáratugar hafa vörur hans haldið sínum sessi, sérstaklega 

hjá bandarísku þjóðinni, til dagsins í dag. 

                                                
52 Harriet Worsley, Classics Of Fashion, The Brown Reference Group, 2002, bls. 101. 
53 Terry Jones og Avril Mair, Fashion Now, Taschen, 2003, bls. 257. 
54 Charlotte Brunel, The T-Shirt Book, Assouline, 2002, bls. 226. 
 



 23 

4.3 Stuttermabolurinn í samtímanum. 

Stuttermabolurinn hefur verið endurhannaður og breytt af mörgum fatahönnuðum síðustu 

þrjá áratugina. Hann hefur verið stækkaður, lengdur, minnkaður og litaður í öllum litum. 

Tískumerki aðlaga hann að sér og gera hann til dæmis úr dýrari og fínni efnum. Sem 

nýlegt dæmi má nefna kasmír stuttermabol Giorgio Armani sem kostar 185.000 kr. 

samkvæmt uppboðsíðunni Ebay.55  

 Þrátt fyrir allt hefur hinn eiginlegi hvíti stuttermabolur alltaf haldið sinni ímynd og 

aldrei verið hlutlaus, hann stendur alltaf fyrir sinni ákveðnu yfirlýsingu. Hvort sem 

viðfangsefnið sé Ameríka, módernismi, minimalismi, miðill til að koma einhverju á 

framfæri eða bara sem óskrifað blað. Sem dæmi ætla ég að nefna verkefnið Project White 

T-Shirt frá árinu 2010.  

 Í því voru 31 fatahönnuður frá 13 löndum fengnir til að tjá sig á einhvern hátt með 

hvítum einföldum stuttermabolum. Markmiðið var að skoða möguleika sköpunarinnar 

með því að nota eina einföldustu flík sem völ er á. Hönnuðirnir máttu bæta bolinn með 

hvaða aðferð sem er og breyta honum í hvað sem er. Eftir ferlið voru bolirnir látnir 

ferðast um heiminn og síðan seldir á uppboði í samstarfi við Designer Against AIDS.56 

Ágóðinn verður á þessu ári gefinn til stuðnings baráttunni gegn HIV.57  

Íslenski fatahönnuðurinn Mundi (f.1987) var valinn í hóp hönnuðanna 31. Hans ferli fólst 

í að bolurinn fylgdi Munda í um sex daga og fékk þannig að upplifa svokallað „Ævintýri 

Munda“. Handahófskennd atburðarás greip inn í ferlið og varð bolurinn ansi skrautlegur 

fyrir vikið, götóttur, útkrassaður með matarleyfum hér og þar. Til að gefa ónýtum bolnum 

aftur líf og sögu fékk hann nafnið Mundison.58 

                                                
55 Ebay uppboðssíða. 
 http://cgi.ebay.com/NEW-1595-Giorgio-Armani-100-Cashmere-T-Shirt-40-e-50-
/220728777844?pt=US_CSA_MC_Sweaters&hash=item336475dc74 Sótt 27. janúar 2011. 
56 Alþjóðlegt verkefni sem nýtir hönnun í baráttunni gegn HIV. Upphaflega stofnað í Belgíu 2004. 
57 Project White T-shirt. 
http://www.projectwhitetshirt.com/concept/ Sótt 25. janúar 2011. 
58 Project White T-shirt. 
http://www.projectwhitetshirt.com/bios/mundi/ Sótt 25. janúar 2011. 
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Bolurinn Mundison innrammaður. 

Mynd 17 

 

Útkomur Project White T-shirt voru hver öðrum ólíkari og greinilegt að hvíti 

stuttermabolurinn býður upp á óendanlega möguleika hjá fatahönnuðum. Einnig er 

auðséð að hann er til alls nýttur af breiðum hópi fólks. Myndlistarmenn, stjórnmálamenn 

og fatahönnuðir eru í raun bara dæmi um hópa sem hafa nýtt sér þetta auða blað og 

forvitnilegt að sjá hvernig notkun hans verður háttað í framtíðinni. 

 

Lokaorð 

20. öldin hefur verið skrautleg fyrir stuttermabolinn. Að hafa verið notaður sem 

einkennisbúningur hermanna, nærfatnaður, mótmælandaspjald, áróðurstæki og 

tískufatnaður gerir hann að afar eftirsóttum fatnaði til tjáningar.  

Frá sjónarmiði fatahönnuðar tel ég tjáningu vera það mikilvægasta varðandi 

fatahönnun og fatnað. Fyrir utan að hafa varið mannfólk gegn hita, kulda og öðru áreiti 

hafa föt einnig mikilvægt tjáningargildi: Hvað viljum við að aðrir sjái þegar við hittum 

nýtt fólk? Hvort sem verið er að tjá ríkidæmi eða fátækt, völd eða einfeldni þá skiptir 

klæðnaður miklu máli í því hvað við hugsum þegar við hittum eða sjáum annað fólk, 

hvort sem við viljum það eða ekki. 
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Sem ein vinsælasta flík í heimi er áhugavert að sjá hverjir nota stuttermabolinn og 

afhverju. Sjá má sterka tengingu við ameríska drauminn59 um flík sem er lýðræðisleg, 

þægileg og sígild, en það eitthvað sem t.d. Calvin Klein hefur meðvitað unnið út frá. 

Einnig má sjá ákveðna þjóðernishyggju þegar þáverandi forseti Bandaríkjanna kemur 

fram í slíkri flík og karlmenn þjóðarinnar fylgdu með. Kynþokki Marlon Brando færði 

stuttermabolinn á annað stig og ungir töffarar léku eftir. Tískufyrirmyndirnar Brigitte 

Bardot og Jacqueline Onassis sáust klæðast bolunum í lok sjötta áratugarins og konur sáu 

loksins möguleika á að klæðast þessari þægilegu flík. Vivienne Westwood og Katarine 

Hamnett gerðu bolinn að sterku áróðurstæki í tískuheiminum sem hefur náð að haldast 

sem einhver áhrifamesti tjáningamiðill tískunnar. 

Hvort sem skilaboðin sem við sendum heiminum þegar við klæðumst 

stuttermabol séu meðvituð eða ekki þá eru skilaboð. Sama þó bolurinn beri slagorð um að 

bjarga heiminum eða að hann hafi verið gefins auglýsing af stórfyrirtæki. Jafnvel þó við 

klæðumst eintómum hvítum stuttermabol við gallabuxur sem virðist vera eitt hreinasta 

form um afslappaðan klæðaburð þá segir það eitthvað um okkur. Stuttermabolurinn er 

aldrei hlutlaus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
59 Ameríski draumurinn lýsir ákveðni ímynd af Ameríku þar sem hún er hyllt sem land frelsis og 
velmegunar. 
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