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Útdráttur 

Í þessari ritgerð verður skoðað Hver eru áhrif gallabuxna og gallafatnaðar á fall 
Berlínarmúrsins? Fólk í Sovétríkjunum var æst að komast í gallabuxur. Verst var að það 
braut gegn siðareglum Sovétríkjanna að klæðast þeim en gerði það þær enn þá meira 
spennandi. Margir fóru að gera sínar eigin gallabuxur úr rúmfötum og allskonar efni sem 
voru fyrir hendi. Gallabuxur voru seldar á uppsprengdu verði á svartamarkaðnum á 
upphæð sem samsvaraði allt að mánaðar tekjum í Sovétríkjunum. Helstu fyrirmyndir og 
stjörnur Bandaríkjanna voru denim klæddar. Allt frá rokkstjörnum til kúreka. Í ritgerðinni 
verður reynt að svara hvort gallabuxur stuðluðu að endalokum kalda stríðsins?   

 
  



 

 

Efnisyfirlit 

Inngangur ............................................................................................................................. 5 

1. Hvað eru Gallabuxur? ................................................................................................. 6 

1.1 Stóri Jafnarinn ........................................................................................................... 6 

1.2 Stofnun Levis og Gerð Fyrstu Gallabuxna .............................................................. 6 

1.3 Denim .......................................................................................................................... 7 

2. Fyrirmyndir í gallabuxum ........................................................................................... 8 

2.1 Duld vopn í Kalda stríðinu ........................................................................................ 8 

2.2 Kúrekar í Hollywood ................................................................................................. 8 

2.3 Uppreisnarandi .......................................................................................................... 9 

2.4 Kóngurinn ................................................................................................................. 10 

2.5 Gallabuxur sem tákn bældrar kynslóðar .............................................................. 11 

3. Skortur á gallabuxum ................................................................................................ 13 

3.1 Sovéskar gallabuxur ................................................................................................ 13 

3.2 Heimagerðar ............................................................................................................. 13 

3.3 Veikur hlekkur ......................................................................................................... 15 

4. Viðtal við Margrét H. Blöndal .................................................................................. 16 

4.1 Biskups túlkur, mútur og Sínfóníuhljómsveit Ísland ........................................... 16 

4.2 Rán í Moskvu ........................................................................................................... 16 

4.3 Tíðarandinn í Moskvu 1990 .................................................................................... 17 

5. „You can't start a fire without a spark“ .................................................................. 18 

5.1 Stjórinn ..................................................................................................................... 18 

5.2 „Coming in the air“ ................................................................................................. 19 

5.3 Kominn til að spila rokk og ról ............................................................................... 19 

6. Christan Fhurer og fallið ........................................................................................... 21 

6.1 Gallaklæddur maður guðs ...................................................................................... 21 

6.2 Fall múrsins .............................................................................................................. 21 

Niðurlag .............................................................................................................................. 23 

Heimildaskrá ...................................................................................................................... 24 

Viðtöl  
Myndskrá ........................................................................................................................... 27 



 

 

5 

Inngangur  

„Það er meira vald í bláum gallabuxum og rokk og ról en í öllum rauða hernum“ sagði 
Franski heimspekingurinn Régis Debray, góðvinur Che Guevara1. Gallabuxur voru og eru 
tákn Bandaríkjanna og frelsisins sem þau telja sig standa fyrir. Fyrirmyndir Bandaríkjanna 
hafa ávallt verið denim klæddir allt frá kúrekanum á sléttum Texas til mótorhjóla gengja í 
smábæjum Bandaríkjanna, allavega samkvæmt Hollywood. Á tíma Sovétríkjanna voru því 
gallabuxur krabbamein fyrir leiðtoga þeirra. Þar sem unga fólkið í Sovétríkjunum vildi 
vera einsog bandarísku rokk hetjurnar sínar (Elvis Presley og Bruce Springsteen sem 
dæmi)  var meiri og meiri eftirspurn eftir gallabuxum. Fólk var svo æst að komast í 
gallabuxur að margir fóru að gera sínar eigin gallabuxur úr rúmfötum og allskonar efni sem 
voru fyrir hendi. Gallabuxur voru seldar á uppsprengdu verði á svarta markaðnum á 
upphæð sem samsvaraði allt að mánaðar tekjum í Sovétríkjunum.  

Í þessari ritgerð verður skoðað Hver eru áhrif gallabuxna og gallafatnaðar á fall 
Berlínarmúrsins? Stuðluðu gallabuxur að endalokum kalda stríðsins?  Hvað tengir 
gallabuxna klæddum rössum bandarískra rokkstjarna framan á plötuumslögum við Austur 
Berlínar mótmælenda prest í gallavesti? Hvað reyndu stjórnvöld í Sovétríkjunum að gera 
til að vinna gegn eftirspurn bandarískra Gallabuxna? Hvað er uppruni gallabuxna og denim 
textstílins?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Nathan Gardels, "Hollywood in the World," New Perspectives Quarterly 23, no. 2 (apríl 2006): 25, 
doi:10.1111/j.1540-5842.2006.00802.x. 
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1. Hvað eru Gallabuxur? 

1.1 Stóri Jafnarinn 

Næstum hver einasti maður á jörðinni á að minnsta kosti einar gallabuxur. í raun telja 
félagsfræðingarnir Daniel Miller og Sophie Woodward að á hverjum degi sé yfir helmingur 
jarðarbúa í gallabuxum.2 Frá sjónarhorni hönnuðar er fjöldinn allur af gallabuxum um allan 
heim merkilegur vegna þess hve mikið þær líkjast hver annarri, sama hvaðan þær koma. 
Gallabuxur er að finna hjá almennum verslunum fyrir 10 til 200 Bandaríkjadali. Svo eru 
meira hátísku merki eins og Gucci sem hafa selt gallabuxur fyrir 4000 dollara. Þrátt fyrir 
svo mikinn mun á verði eru eiginleikar sem þekkjast í gallabuxum með aðeins örlitlar 
breytur milli para. Hversu líkar gallabuxur eru gerir þær að stóra jafnaranum sem tengir 
fólk milli landa, stjórnmálaflokka, aldurs, kynþátta og kyns. 

1.2 Stofnun Levis og Gerð Fyrstu Gallabuxna 

Í desember 1872 bað kona sem bjó nálægt verkstæði Jacob David, sem var innflytjandi frá 
Ríga í Lettlandi og bjó í Reno Nevada, hann um að sauma buxur á manninn sinn.3 
Maðurinn var skógarhöggsmaður, sem var með svo stóra vömb að venjulegar buxur þess 
tíma pössuðu ekki á hann. Jacob tók þá til þess ráðs að nota hnoð við vasasauma til að 
styrkja buxurnar, en það var eitthvað sem að hafði ekki sést áður. Fréttir bárust af þessum 
töluvert sterkgerðari buxum og Jacob fékk í kjölfarið tugi pantana inná borð hjá sér. Jacob 
sótti um einkaleyfi á buxunum til að verjast eftirhermum keppninauta en þetta var ekki í 
fyrsta skipti sem hann gerði slíkt, því hann hafði áður sótt um einkaleyfi fyrir gufuknúinn 
síkisbát og  málmgrýtistæki.  Til að gera það þurfti hann að borga 68 dollara sem var ansi 
mikið á þeim tíma sem væru 1.420 dollarar í dag eða sem samsvarar 180.000 ISK. Hann 
bauð heildsalanum sem hann keypti efnin sín frá, Levis Strauss, hvort hann vildi eiga 
helming í einkaleyfinu ef hann gæti borgað fyrir það. Hann sendi þetta boð til Levis í San 
Fransiskó með tvennar buxur í farteksinu, hvítar bómullar buxur og bláar buxur í denim 
efni frá Strauss. Svar Strauss hefur aldrei fundist, en líklegast glataðist það í  jarðskjálfta 
og eldi í San Fransiskó árið 1906, en svarið var jákvætt. Lögfræðingar fóru strax í málið og 
var þeim fljótlega gefið einkaleyfi á „framför í saumum við festingu (improvement in 
fastenig seams)“ í maí, 1873.4 

 Framhaldið af þessu samstarfi er svo skrifað í tísku söguna þar sem vinsældir þessa 
fyrstu gallabuxna óx og óx með árunum og eru þeir ófáir í vestrænni menningu í dag sem 
eiga ekki gallabuxur. Hér sjáum við klassískt dæmi um að gallabuxur eru svar eftirspurnar 

 
2 Emma McClendon, "The Legacy Of Labour On The Runway," MacGuffin: The Trousers, Spring 2019, 25. 
3 Graham Marsh and Paul Trynka, Denim: From Cowboys to Catwalks: A Visual History of the Worlds Most 
Legendary Fabric (London: Aurum, 2005), bls. 6. 
4 Marsh and Trynka, Denim: From Cowboys to Catwalks: A Visual History of the Worlds Most Legendary 
Fabric, bls 8. 
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við  neytendann, eitthvað sem að kapítalískt kerfi gefur leyfi fyrir. Annað mál með 
miðstýrt kommúnista kerfi, þar sem framboð kommúnistaflokksins er það eina sem hefur 
vægi.  

1.3 Denim 

Denim efnið er oft talið koma frá „serge De Nimes“ sem er „twill“ efni framleitt í smábæ í 
Suður Frakklandi. Þetta franska efni var úr ull og silki en denim í Bandaríkjunum, sem var 
komið í framleiðslu í kringum seinni hluta 19 aldar, var gert úr bómull.5 Líklegast er að sú 
framleiðsluaðferð var fengin frá Bretum sem reyndu að endurgera franska efnið í textíl 
verksmiðjum í Lancashire með því að nota bómull. Á svipuðum tíma í Bandaríkjunum var 
framleitt efnið Jean sem var eftirherma af ullarefni sem var framleitt á Ítalíu, efnið var 
notað sem ódýrt efni í buxur en Jean nafnið fór síðan að breytast yfir í orð fyrir gallabuxur 
í Bandaríkjunum.6  

Amoskeag framleiðslufyrirtækið í New Hampshire kom með sitt fyrsta denim efni 
um miðjan 19 öldina.7 Efni sem var twill og gert úr einum lituðum þræði og öðrum 
ólituðum. Stærsti greinarmunurinn á milli þess efnis og franska og breska var 
litunaraðferðin. Notað var Indigó til að lita efnið en það hefur einstaka eiginleika þegar það 
er notað á bómullar þræðina í denim en Indigó litafrumurnar  sitja ofan á þræðunum. Þetta 
veldur  því að eiginleikar denim efnisins virka þannig að  þegar efnið veðrast rakna indigó 
frumurnar af. Þessi veðrun og þar af leiðandi mótun efnisins við notandann var fullkominn 
efniviður fyrir þessar nýju buxur sem Levi setti á markaðinn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Marsh and Trynka, Denim: From Cowboys to Catwalks: A Visual History of the Worlds Most Legendary 
Fabric, bls 15. 
6 Marsh and Trynka, Denim: From Cowboys to Catwalks: A Visual History of the Worlds Most Legendary 
Fabric, bls 15. 
7 Marsh and Trynka, Denim: From Cowboys to Catwalks: A Visual History of the Worlds Most Legendary 
Fabric, bls 15. 
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2. Fyrirmyndir í gallabuxum  

2.1 Duld vopn í Kalda stríðinu 

Á tíunda áratugnum var slagorð í Sovétríkjunum: í dag hlustar hann á djass, á morgun selur 
hann móðurlandið.8 Viðbrögð sjötta áratugarins voru ekki síður sterk í garð annara 
bandaríska afbrigða, eins og Rokk og ról og gallabuxur. Það sem dró þessa hluti á 
sjónarsvið voru goðsagnakenndar stjörnur Bandaríkjanna, með sitt síða hár og íklædd bláu 
denim. 

Þegar Michael Eisner, fyrrverandi formaður Disney, tjáði sig árið 1995 um fall 
Berlínar múrsins og orsök þess sagði hann 

 „Berlínarmúrnum var ekki eytt með vopnavaldi, heldur með valdi vestræna hugmynda. Og 
hvert var afhendingarkerfið fyrir þær hugmyndir? Það verður að viðurkennast að af miklu 
leyti var þetta amerísk afþreying. Byggt inn í það besta og það versta af kvikmyndum okkar 
og í sjónvarpsþáttum, bókum og plötum okkar þar sem tilfinning um einstaklingsfrelsi og 
hvers konar líf, frelsi getur haft í för með sér.“9 

2.2 Kúrekar í Hollywood 

Fyrir 1930 klæddust nánast þau ein gallafatnaði 
sem þurftu á endingar góðum eiginleikum 
efnisins að halda (námumenn, bændur, 
gullgrafarar o.s.frv.) og það er nákvæmlega 
þannig sem því var lýst í kvikmyndum. Vaxandi 
vinsældir vestra kvikmynda komu hins vegar 
deniminu fram í sviðsljósið. Það er 
kaldhæðnislegt að kúrekatímabilið (1835-1860 
fyrst og fremst) og denimtímabilið (1880 og 
áfram) skarast ekki, en þeir í Hollywood hafa nú 
aldrei verið alltof nákvæmir í staðreyndum. 
Yfirgnæfandi meirihluti vestra kvikmynda á 
þeim tíma voru B-myndir, myndir sem hefðu 
líklegast farið beint á DVD fyrir tuttugu árum 
eða jafnvel beint á streimisveitu í dag.  

Árið 1939 kom hins vegar 
hugsjónarleikstjórinn John Ford fram á sviðið 

 
8 Michael McGuire, "ON MOSCOW STREETS, ONCE-BANNED JAZZ IS WELL OUT IN OPEN," 
Chicago Tribune, 5 júlí 2000, sótt 3 nóvember 2021 á https://www.chicagotribune.com/news/ct-xpm-2000-
07-05-0007050212-story.html 
9 Nathan Gardels, "Hollywood in the World."  

Mynd 1:  John Wayne klæddur levis á setti fyrir 
myndina „Stagecoach“ (1939). 
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með myndina Stagecoach.10 Myndin náði frábærum árangri og gerði hinn tiltölulega 
óþekkta John Wayne að stjörnu. Wayne klæddist 1938 Levi's 501s eins og sést á mynd 1 
og sögulega rétt eða ekki, klæðnaður hans myndi einkenna ímynd kynslóðar af kúrekanum. 
Við getum sett áhrif gallabuxna klæddu kúrekanna í vestrunum í samhengi við samtímann 
og sagt að þau náðu að koma gallabuxum í sölu á öðrum vettvangi en við hliðinna á 
Snickers smiðsbuxum í vinnufatadeildinni í Bykó þótt það væri bara yfir í búningadeild 
Hókus Pókus.  

2.3 Uppreisnarandi 

Eftir seinni heimstyrjöldina kom tímabil þar sem fólk hætti störfum í hernum og 
verksmiðjum tengdar stríðinu og þar afleiðandi hætti fólk að klæða sig í denim vinnufötin 
sín. Það fór aftur út í samfélagið og átti að klæðast helstu tísku straumum þess tíma. 
Nokkrir kusu þó að gera það ekki og héldu sér frekar við gallabuxurnar. Að halda áfram að 
vera í gallabuxum á eftirstríðsárunum þýddi að neita að aðlagast almennu samfélagi á ný 
og þar af leiðandi höfnun á félagslegum viðmiðum. Fyrir marga var að klæðast gallabuxum 
eins og hálfgerð and-tískuyfirlýsingu. Aðrir þegnar samfélagsins sem voru með mótþróa 
gegn almennu samfélagi stofnuðu mótorhjólaklúbba og klæddust gallabuxum og GI 
leðurjökkunum sínum sem þeir fengu að 
eiga eftir störf þeirra í hernum voru búin. 

Einn leikari er þó æðri öðrum að 
koma þessari gallabuxnakynslóð afstað og 
fékk hann séns á því  þegar John Garfield, 
leikari, neitaði aðalhlutverkinu í framleiðslu 
Elia Kazans af leikriti Tennessee Williams, 
Sporvagninn Girnd, sumarið 1951.11 
Stanley Kowalski, aðal karakterinn í 
leikritinu, var innblásinn af Jackson Pollock 
málara sem var oftast klæddur Levis 
gallabuxum eins og sést á mynd 2. En eins 
og frægt er, tók ungur Marlon Brando við 
hlutverkinu bæði á sviði á Broadway og á 
skjánum í mynd Elia Kazan. Marlon bar með 
sér kynslóð nýrra leikara, gallaklæddra leikara. Touchstone myndirnar The Wild One 
(1953) byggt á sannsögulegum atburðum um móturhjólagengi í smábæ í Bandaríkjunum 

 
10 David Shuck, "A Cinematic History of Denim," Heddels, 9 maí 2018, Sótt 22 október 2021, 
https://www.heddels.com/2013/04/a-cinematic-history-of-denim/ 
11 Marsh and Trynka, Denim: From Cowboys to Catwalks: A Visual History of the Worlds Most Legendary 
Fabric, bls 16. 

Mynd 2: Jackson Pollock í studioinu sínu í New York árið 1950 
klæddur gallabuxum. 
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sem gera allt vitlaust,  með Marlon Brando og 
Rebel Without a Cause (1954) með James 
Dean fangaði þessa andfélagslegu afstöðu á 
kvikmynd og setti þessa tiltölulega 
neðanjarðar undirmenningu fyrir framan alla 
unglinga í Ameríku.12 Brando klæddist Levi's 
501 og Schott Perfecto leður jakka, Dean var 
í Lee Rider's 101 og rauðum vindjakka. En 
þessi ímynd sem þeir báru með sér var ekki 
fáguð og fjarri ímynd ameríska kúrekans. 
Gallabuxur í vestri myndunum voru 
hetjulegar og heiðarlegar en Brando og Dean 
gerðu þær hættulegar og kynferðislegar. Útlit 
þessa persóna höfðu mikið aðdráttarafl fyrir 
ævintýra þyrsta unglinga í smábæjum 
Bandaríkjanna en fór samt að einhverju leyti 
of mikið gegn samfélagslegu normi til að 
flestir gætu líkt eftir. Einn maður gerði 
hins vegar gallabuxur svo vinsælar að 
uppreisnarandinn varð að norminu. 

2.4 Kóngurinn 

Elvis Prelsey er eitt öflugasta tákn gallabuxna 
en ekki á þann hátt sem maður myndi halda. 
Þar sem hann kaus sjálfur að klæðast ekki 
gallabuxum.  Elvis ólst upp í mikilli fátækt og 
tengdi gallafatnað við fátækt barnæsku 
sinnar. Því var hann oftast ekki klæddur í 
slíkan fatnað nema ef fagaðilar í Hollywood 
báðu hann um slíkt eins og í myndinni 
Loving You sem kom út 1957 (sjá mynd).13 Í 
tónlistarmynd Elvis Presley, Jailhouse Rock 
(1957) má sjá konunginn í fullum denim 
skrúða sem fanga með gullna rödd. Mjaðma 
sveiflur hans fóru eins og flóðbylgja um 
Bandaríkin og allir unglingar í landinu vildu 

 
12 David Shuck, "A Cinematic History of Denim." 
13 Marsh and Trynka, Denim: From Cowboys to Catwalks: A Visual History of the Worlds Most Legendary 
Fabric, bls 17. 

Mynd 3: Marlon Brando í sínum Levi´s 501 með brett uppá 
og keyrandi Triumph Thunderbird mótorhjól á setti fyrir 
„The Wild One“ (1953). 

Mynd 4: Elvis í gallajakka og gallabuxum, kanadísk 
kjólföt eins og það er kallað, í myndinni Loving You 
árið 1957.  
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sömu gallabuxur og klæddu dáleiðandi 
afturenda Elvis. Það sem Elvis gerði fyrir 
gallafatnað var að breiða út ákveðna ímynd 
yngri kynslóðar, uppreisn.  Þessi uppreisn bar 
með sér rokk og ról, sígarettur, sleikt afturgreitt 
hár, leðurjakka og gallabuxur.14 

 

2.5 Gallabuxur sem tákn bældrar 
kynslóðar  

Á sjöunda áratugnum kom rokk 'n' ról, Rolling 
Stones og Elvis Presley, með sítt hár og blátt 
denim. Litlir sólargeislar af þessum vestræna 
kúltúr láku inn í Sovétblokkina og gegnum brot 
í Berlínarmúrnum. Yngri kynslóðir, eins og 
eldri borgarar á Tenerife í dag, drukku þá í sig. Eðlilega var litið á slíkar athafnir sem 
undirróður af sovésku valdaelítunni – þetta braut á  grundvallar siðferðisreglur 
kommúnismans. Að mati valdamanna var rokk 'n' ról og Levi's aðeins upphafið að öðrum 
slíkum sýningum óhefts kapítalisma. 

Á þeim tíma sem múrinn var reistur árið 1961 voru gallabuxur af skornum skammti 
í kommúnískri Austur Evrópu. Það var engin opinber leið til að kaupa vestrænar vörur í 
Þýska Alþýðulýðveldinu (Austur-Þýskalandi). Litið var á svo kallaðar „hnoðbuxur“ (eða 
niethosen) sem hættulegt tákn Bandaríkjanna og þeir sem klæddust þeim áttu á hættu að 
vera sendir heim úr skóla eða jafnvel sóttir af Stasi, alræmdu leynilögreglu Þýska 
Alþýðulýðveldisins.15 

Jafnvel með tilkomu „Intershops“, 1962, ríkisreknu verslana sem seldu erlendar 
vörur til ferðamanna til að auka flæði stöðugri gjaldmiðla inn í landið, voru gallabuxur enn 
ófáanlegur munaður fyrir Austur-Þjóðverja. Á 55 Deutsche Marks stykkið, jafnvirði 116 
Bandaríkjadala árið 2019, kostuðu þeir næstum helming mánaðarlauna árið 1962, að sögn 
Rebecca Menzel, höfundar bókarinnar Jeans in der DDR.“16 Sergei Boukhonine, 
blaðamaður, segir að þær seldust fyrir allt frá 150 til 250 rúblur.17 Til viðmiðunar voru 

 
14 David Shuck, "A Cinematic History of Denim." 
15 Hilary George-Parkin, "How Jeans Became a Symbol of Youth Empowerment During the Cold 
War," Sourcing Journal, 15 október 2019, sótt 17 október 2021, 
https://sourcingjournal.com/denim/denim-brands/jeans-symbol-youth-empowerment-berlin-wall-
germany-cold-war-levis-174427/ 
16 Hilary George-Parkin, "How Jeans Became a Symbol of Youth Empowerment During the Cold 
War.“ 
17 Sergei Boukhonine, "Subversive Blue Jeans," LewRockwell, 20 júlí 2006, sótt 20 október 2021, 
https://www.lewrockwell.com/2006/07/sergei-boukhonine/subversive-blue-jeans/ 

Mynd 5: Elvis í fullum denim skrúð í 
tónlistarmyndbandinu Jailhouse Rock árið 1957. 
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meðallaun á mánuði undir 200 rúblum og venjulegar buxur kostuðu 10 til 20 rúblur. Samt 
sem áður, þar sem vestræn menning komst í auknum mæli gegnum landamæri landsins, 
voru margir íbúar óánægðir með ósanngjarnt verð og fundu leiðir til að eignast par í 
skiptum en siðareglur sem bönnuðu austur-Þjóðverjum að halda erlendum gjaldeyri gerði 
það enn erfiðara að fá sanngjarnt verð. „Fólk verslaði með það sem það átti,“ sagði 
Menzel, „aðallega bækur eða fornminjar, en oft var ekki mikið að gefa nema gestrisni.“18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 Hilary George-Parkin, "How Jeans Became a Symbol of Youth Empowerment During the Cold 
War.“ 
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3. Skortur á gallabuxum 

3.1 Sovéskar gallabuxur 

Þrátt fyrir að margir háskólar og vinnustaðir hafi áður bannað gallabuxur, tóku Sovétríkin 
upp gallabuxnaæðið og óskuðu eftir að erlend fyrirtæki framleiddu gallabuxur í 
Sovétríkjunum árið 1979. Í Guardian grein frá 1979 segir: 

„Eftir margra ára hik og umhugsun hefur sovéska forystan ákveðið að láta undan eftirspurn 
almennings og heimila framleiðslu á einni stéttlausustu flík sem kapítalisminn hefur fundið 
upp – bláum gallabuxum. Þrír helstu gallabuxnaframleiðendur Bandaríkjanna, Levi Strauss, 
Bluebell, sem framleiðir Wranglers, og VF Corporation, sem selur undir merkinu Lee, hafa 
verið boðið að gera útboð til að aðstoða Rússa við að framleiða gallabuxur.“19 

Þessi samningur féll úr gildi í kjölfar sniðgöngu Jimmy Carter á Ólympíuleikunum í 
Moskvu 1980 þá stöðvuðust viðræðurnar með öllu, þar sem forstjóri Levi-Strauss sagði: 
„No U.S. team, no jeans,“20 og það var ekki fyrr en járntjaldið féll tæpum áratug síðar að 
gallabuxur með erlent vörumerki voru aðgengilegar í Rússlandi.21 

Óseðjandi þrá íbúa Sovétríkjanna eftir denim lifði. Sovétstjórnin var byrjuð að 
framleiða sínar eigin eftirhermur af vestrænum vörumerkjum í Austur Þýskalandi árið 
1975.22 Þannig reyndu þeir að fullnægja eftirspurn eftir gallabuxum á sama tíma og  þeir 
studdu við efnahag Sovétríkjanna og virtust ekki falla undir þrýsting neytenda. Vörumerkin 
sem um ræðir hétu hluti eins og Goldfuchs, Wisent, Boxer, Shanty og El Pico. Þessi nöfn 
eru ekki eins auðþekkjanleg og Levis eða Wrangler, vegna þess að þau entust ekki lengi. 
Flóðið af ódýrum og sovéskum gallabuxum gerði aðeins amerískar gallabuxur 
eftirsóknarverðari fyrir ungt fólk. Gæði gallabuxna ungs fólks urðu tákn auðs og      
menningar.  

3.2 Heimagerðar 

Flestir gallabuxnanotendur ákváðu að sjóða sovésku gallabuxurnar sínar til að líkja eftir 
dofnum lit bandarískra gallabuxna. Tæknin við það að sjóða sovét-gallabuxur var mjög 
einföld og leiddi af sér veðrað útlit gallabuxna. Hér er uppskrift til að sjóða gallabuxur:  

 
19 "Exploring the USSR's Underground Obsession with Levi's 501s," Dazed, 16 águst 2016, sótt 28 október 
2021, https://www.dazeddigital.com/fashion/article/32495/1/exploring-the-ussr-s-underground-obsession-
with-levi-s-501s) 
20 Katherine Damm, "Soviet Denim Smuggling - Jeans Behind the Iron Curtain," Heddels, 9 maí 2018, sótt 3 
nóvember 2021, https://www.heddels.com/2014/09/soviet-denim-smuggling-history-jeans-behind-iron-
curtain/ 
21 Tracey Panek, "On the Road in Russia-Sharing the 501® Globally," Levi Strauss & Co, September 02, 
2020, sótt 28 októberr 2021, https://www.levistrauss.com/2016/03/03/on-the-road-in-russia-sharing-the-501-
globally/ 
22 Kate Miano, "Were Jeans Really Illegal in the Soviet Union? The Surprising History of Denim Smuggling 
and the Iron Curtain," Stridewise.com, 27 september 2021, sótt 23 október 2021, https://stridewise.com/blue-
jeans-cold-war/#East_German_Jeans) 
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1) Vindu uppá gallabuxur og festu þær með gúmmíböndum og ýmsum klemmum 
(ekki vinda of mikið þar sem það mun skapa of mörg brot og bletti) 

2) Bætið bleikju við heitt en ekki sjóðandi vatn (u.þ.b. eitt glas á 5 lítra) 

3) Settu gallabuxurnar í vatnið og sjóðið þær í 15-20 mínútur 

4) Skolaðu gallabuxurnar nokkrum sinnum. (athugið: gerðu nauðsynlegar 
varúðarráðstafanir fyrir framkvæmd: Notaðu gúmmíhanska og opnaðu glugga).23 

Denim gallabuxur urðu eftirsóttasta varan á sovéska svarta markaðnum og jók jafnvel 
ofbeldisglæpi. Hugtakið gallabuxnaglæpur („Jean Crime“) var búið til af lögreglumönnum 
til að lýsa glæpum sem framdir voru í leit að denim, sem innihéldu jafnvel ofbeldisfullar 
árásir og hnífstungur. Þeir sem keyptu og endurseldu erlendar vörur í Sovétríkjunum voru 
kallaðir fartsovschiki og vöruskiptin voru loðhúfur og kavíar fyrir denim vörumerki. 24 

Í bók Niall Ferguson Civilization: 
The West and the Rest talar Ann Katrin 
Hendel um það þegar hún bjó til sinn 
eigin vestræna fatnað og seldi úr 
skottinu á bílnum sínum í Austur-Berlín. 
„Við reyndum að sauma þær, úr tarpi 
(vatnshelt efni notað í byggingariðnaði) 
eða úr rúmfötum eða úr efni sem var 
ekki gallabuxnaefni. Við reyndum líka 
að lita þær en það var mjög erfitt að fá 
litarefni. Þær voru svo vinsælar að fólk 
hrifsaði þær úr höndum okkar.“25 
Hendel var ein af mörgum sem reyndi 
að líkja eftir gallabuxum eins og margir 
í Sovétríkjunum reyndu á endanum og 
til þessa að fólk myndi þekkja „alvöru“ 
denim á móti gervi var notað bragð þar 
sem eldspýtu var rennt yfir gallaefnið og 
ef eldspýtan varð blá hafðirðu fundið 
alvöru Levi's.26 

 
23 Alexéi Rudevich and Russkaya Semyorka, "Worth Going to Prison For: Getting Hold of Jeans in the 
USSR," Russia Beyond, 4 október 2016, sótt 23 október 2021, 
https://www.rbth.com/arts/2014/09/16/worth_going_to_prison_for_getting_hold_of_jeans_in_the_ussr_3983
3.html) 
24 Katherine Damm, "Soviet Denim Smuggling - Jeans Behind the Iron Curtain." 
25 Niall Ferguson, Civilization: The West and the Rest (London: Penguin Books, 2018), PDF. 
26 "Exploring the USSR's Underground Obsession with Levi's 501s." 

Mynd 6: Mikhail Zlatkovsky, forseti skopmyndasamtaka 
Sovétríkjanna, í „soðnum“ gallabuxum, 1990. 
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3.3 Veikur hlekkur  

Þráhyggja íbúa Sovétríkjanna fyrir amerískum bláum gallabuxum var merki um það sem 
koma skyldi. Gallabuxurnar afhjúpuðu nokkra af veikleikum sovéska kerfanna og gallanna 
við framsetningu ríkisstjórnarinnar á Vesturlöndum. Mikilvægi blárra gallabuxna er best 
lýst í þessari tilvitnun rússneska rithöfundarins Sergei Boukhonine: 

“Þegar sovéska sjónvarpið sýndi Vesturlönd og sérstaklega Bandaríkin, var það ekki 
beint að ljúga að áhorfendum, heldur frekar sagði ekki allan sannleikann. Sovéska 
sjónvarpið sýndi fátækt fólk í gettóum í þéttbýli, mótmælendur stúdenta, verkföll 
verkalýðsfélaga o.s.frv. (frekar en fótboltamömmur í úthverfum og sveitaklúbba). Allt 
þetta fólk var reitt út í kapítalíska kerfið, eða lífið, eða hvað sem er. Sovéska þjóðin átti að 
fylgjast með og verða öruggari um yfirburði sósíalistakerfisins. Hins vegar var lítið en 
mikilvægt vandamál, bláar gallabuxur! Allt fátækt borgarfólk og verkalýðssinnar klæddust 
eftirsóttu bláu gallabuxunum! Jafnvel heimilislausa fólkið á vesturlöndum klæddist þeim. 
Borgarbúar Sovétríkjanna fóru að hugsa, þetta fólk gæti ekki verið svona fátækt og 
ömurlegt ef það klæddist öll buxunum sem við hefðum ekki efni á.“27 

Sovéskur almenningur sem fékk fréttaútskýringar á stöðunni í Ameríku skildi að 
jafnvel þó að fólkið sem það sá frá Ameríku væri fátækt, þá var það samt að klæðast sama 
fatnaði og poppstjörnurnar og kvikmyndastjörnurnar. Og þess vegna hlaut kerfið vestan 
hafs að fela í sér meiri samstöðu en sovésk yfirvöld vildu vera láta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

27 "Exploring the USSR's Underground Obsession with Levi's 501s." 
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4. Viðtal við Margrét H. Blöndal  

4.1 Biskups túlkur, mútur og Sínfóníuhljómsveit Ísland 

Til að fá innsýn inn í ástandið í Sovétríkjunum á tímum kaldastríðsins tók ég viðtal við 
Margrét H Blöndal, sem fór árið 1990 (ári eftir fall Berlínarmúrsins, en fall seinasta 
sovéska hamar og sigðs fána af turnum Kremlins var 25 desember 199128) til Moskvu og 
lenti þar í áhugaverðum atburðum sem gefa innsýn inn í tíðarandann.  

Margrét segir mér frá tíma sínum í Moskvu og aðdragandanum að þessari ferð en 
erfitt var að komast inn í Sovétríkin ef þú hafðir ekki boð inn í landið. Margrét vann á 
Hótel Búðum sumarið 1990 þar sem rússnesk kona var að vinna með henni. Konan kom til 
Íslands í boði Rögnvaldar Finnbogasonar prests, sem túlkur hans. Hún lærði sænsku og 
íslensku á skólagöngu sinni og vann með Margréti í uppvaskinu, Margrét sagði að stúlkan 
hafi aldrei unnið handtak áður og var 8 tíma að þrífa eitt glas. Rússneska stúlkan talaði 
ótrúlega góða íslensku og segir Margrét frá atviki þar sem hún er að reyna tala einfalda 
íslensku við hana og hún hreytir til baka „Margrét átt þú við, er þetta spurning um framboð 
og eftirspurn?“ Á fullkomnri íslensku. Til mikillar óánægju spænsks stráks sem var búinn 
að vera átta ár á Íslandi og segir seinna í trúnaði  við Margréti „mig langar að kasta mér 
ofan í klósett, ég búinn að vera í átta ár og hún tvær vikur!“ ósáttur með hvað þessi nýi 
útlendingur er mikið færari en hann í íslenskunni.29 Mikill vinskapur varð á milli þeirra 
Margrétar og konunnar og bauð hún Margréti að fá íbúð hennar í láni ef hún vildi ferðast 
til Rússlands. 

Margrét og Maggi, kærasti hennar, fengu svo að gista í íbúð hennar við Arbad í 
Moskvu veturinn 1990. Íslenski sendiherrann sótti þau út á flugvöll og sagði þeim frá 
Íslendingahátíð sem er að fara að eiga sér stað og að Sinfóníuhljómsveit Ísland muni spila. 
rússneska stúlkan sagði við þau að það yrði vörður í anddyrinu, fyrrverandi hermaður með 
medalíur og ushanka (hefðbundin Rússa húfa). Þau áttu svo að kaupa gjafir handa honum 
sem einhverskonar þóknun eða mútur svo þau ákváðu að gefa honum penna, sem þeim 
fannst ómerkilegt en var mikið fyrir hann. 30 

4.2 Rán í Moskvu 

Svo atvikaðist það að einn af íslensku fiðluleikurunum sem átti að spila á íslensku hátíðinni 
fann ekki gistingu svo að sendiherrann spurði hvort að hann gæti gist hjá Möggu og 
Magga, þau segja já við því. Íbúðin var mjög lítil svo þau ákváðu að sofa í eldhúsinu á 
gólfinu þar. Að sögn Margrétar var rosalega heitt þegar þau þannig að þau höfðu 
eldhúsgluggann opinn. Þegar þau vöknuðu svo daginn eftir líður þeim eitthvað skringilega 

 
28 https://history.state.gov/milestones/1989-1992/collapse-soviet-union 
29 Margrét H. Blöndal, 2021. 
30 Margrét H. Blöndal, 2021. 



 

17 
 

eins og þau séu svoldið vönkuð eftir svefninn. Margrét veltir því jafnvel fyrir sér hvort 
þeim hafi verið mögulega byrlað eitthvað svo þau myndu sofa lengur. Þegar þau svo 
ætluðu að klæða sig í fötin sín þá voru gallabuxurnar hans Magga og nokkrir aðrir munir 
horfnir úr íbúðinni.  En öll fötin henna Möggu voru eftir. Maggi var ekki með aðrar buxur 
en fiðluleikarinn lánaði honum kvennmannsbuxur.  

Magga veltir því fyrir sér hvort að þetta hafa verið barn sem rændi þau þar sem 
glugginn var lítill og erfitt að labba fram hjá þeim í þessari pláss litlu íbúð og til þess þyrfti 
innbrotsþjófurinn að vera mjög lítill. Magga var samt ekki sár yfir þjófnaðnum og hugsaði 
að vonandi myndi einstaklingurinn finna góð not fyrir þessu þýfi og þakklát að þau sváfu 
bara í gegnum þetta. Þau voru ekkert hrædd eftir þetta atvik en pössuðu bara að hafa 
gluggann lokaðan næstu kvöld.  

4.3 Tíðarandinn í Moskvu 1990 

Þau voru í sirka 4 vikur í Rússlandi á þessum miklu umbrotatímum þegar allt var að 
breytast. Hún gefur mér nokkur dæmi til að lýsa ástandinu. Þar sem þau voru túristar áttu 
þau helst ekki að fara í venjulegu búðirnar á svæðinu og voru sérstakar búðir fyrir túrista 
þar sem þú þurftir að nota erlendan gjaldeyri eins og dollara. Þeim fannst þetta furðulegt, 
að þarna var hægt að kaupa allt sem heimafólkið langaði í eins og kók og sígarettur en var 
svo ætlað bara fyrir túrista. Svo í venjulegu búðunum hjá Rússunum voru hlutirnir sem 
túristunum langaði í, eitthvað sem þau gátu ekki fengið heim hjá sér, annað en kókið og 
sígaretturnar sem var á hveri smásjoppu í Reykjavík. Í búðum var allt tómt, bara hægt að 
kaupa niðursoðna ávexti í krukkum. Þegar þau hitta svo unga krakka á djamminu er bara 
drukkið staup af vodka og til þess að skola því niður var drukkið á móti glas af 
sykurleginum frá niðusoðnu ávöxtunum.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31 Margrét H. Blöndal, 2021. 
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5. „You can't start a fire without a spark“ 

5.1 Stjórinn 

Árið 1984 gaf  Bruce Springsteen út plötuna Born In The USA. Á ljósmyndinni á kápunni,  
sem Annie Lebovitz tók, var rassinn á Springsteen í allri sinni Amerísku dýrð, klæddur í 
Levi's 501 gallabuxur, vasarnir örlítið slitnir - þetta voru gallabuxur sem höfðu verið 
notaðir af al-Amerískum karlmanni. Þetta var rassinn á frjálsum markaðskapítalisma. Án 
efa áróðursfyllsta og þjóðræknasta rassmynd sem nokkurn tímann hefur verið tekin.  
Fíngerði rauði Levis flipinn á móti bláa deniminu, á móti rauðum og hvítröndóttum 
fánabakgrunni. Myndin ein og sér var meiri ógn við Sovésk gildi en nokkur gamaldags 
ræða Bandaríkjaforseta eða jafnvel smellur David Hasselhoff “Looking for Freedom.” 
Tveimur árum síðar lýsti franski heimspekingurinn og vinur Che Guevara, Régis Debray, 
„Það er meiri kraftur í rokktónlist og bláum gallabuxum en í öllum Rauða hernum.”32 Það 
er engin spurning um að áhrif þess að Springsteen hafði lagt leið sína til Austur-
Þýskalands.  

Í júlí 1988 lék rokkstjarnan fyrir 300.000 manns í Austur-Berlín (með milljónir 
áhorfenda í sjónvarpinu), langstærstu af nokkrum útitónleikum á vegum Austur-Þýskalands  

 

 

 

 

 
32  "Exploring the USSR's Underground Obsession with Levi's 501s." 

Mynd 7: Kápan á 
plötunni hans Bruce 
Springsteen, Born in the 
Usa, gefin út 1984. 
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á síðustu árum fyrir fall múrsins.33 
Ríkisstjórnin vonaðist til að þakka 
unglingum landsins og á móti letja þá frá 
því að fjölmenna of nálægt veggnum í 
hvert skipti sem hægt væri að heyra 
vestrænan tónlistarmann spila á tónleikum í 
Vestur -Berlín. Sérstaklega eftir atvikið við 
Berlínarmúrinn 8 júní 1987.  

5.2 „Coming in the air“ 

Rokkhljómsveitin Genesis kom fram á 
lokadegi þriggja daga tónlistarhátíðar í 
vestur-Þýskalandi rétt við Berlínarmúrnum 
og í kjölfarið var austur-þýskum yfirvöld 
nóg boðið. Lögregla á svæðum nálægt 
múrnum réðust harkalega á unga Austur-
Berlínarbúa sem höfðu safnast saman til að 
hlusta þar sem yfir 200 voru handtekin.34 
Til að grafa stríðsöxina leyfði Austur-
Þýska ríkistjórnin FDJ (Free German 
Youth) að halda tónleika í Austur-Þýskalandi. Ein STASI-skrá sýnir hvernig FDJ leitaðist 
við að réttlæta Springsteen fyrir öldunga kommúnista, sem flestir höfðu ekki hugmynd um 
rokk og ról. „Hann er talinn vera óumdeilanlega á hápunkti samtíma rokktónlistar í 
heiminum í dag,“ sögðu þeir. Í skránni var einnig lögð áhersla á verkalýðs rætur 
söngvarans og lögð áhersla á hvernig tónlist hans innihélt „hörð og ófegruð lög um 
skuggahliðar amerísks veruleika“. Þeir reyndu einnig að gera tónleikana áhugverðari með 
því að selja þá á villandi hátt sem góðgerðartónleika fyrir Níkaragva.35 

5.3 Kominn til að spila rokk og ról 

Hápunkturinn á fjögurra tíma tónleikum Springsteen, þar sem hann spilaði alls 32 lög, var 
án efa ástríðufull ræða, flutt á brakandi en skiljanlegri þýsku, sem bar fíngerðan en skýran 
pólitískan boðskap. "Ég er ekki hér fyrir neina ríkisstjórn. Ég er kominn til að spila rokk og 
ról fyrir þig í von um að einn daginn verði allar hindranir rifnar," sagði hann við 

 
33 Kate Connolly, "The Night Bruce Springsteen Played East Berlin – and the Wall Cracked," The Guardian, 
5 júlí 2013, sótt 2 nóvember 2021, https://www.theguardian.com/music/2013/jul/05/bruce-springsteen-east-
germany-berlin-wall 
34 Jefferson Chase, "'87 Concert Was a Genesis of East German Rebellion," DW.COM, 4 júlí 2007, sótt 3 
nóvember 2021, https://www.dw.com/en/87-concert-was-a-genesis-of-east-german-rebellion/a-2663850) 
35 https://www.bbc.com/culture/article/20130626-how-springsteen-rocked-the-wall 

Mynd 8: Bruce spilar á í Austur-Þýskalandi júlí 1988. 



 

20 
 

mannfjöldann sem braust út í brjáluð fagnaðarlæti áður en hann spilaði lag Bob Dylan's, 
Chimes of Freedom.36 Bob Dylan lagði ekki í að flytja það þegar hann kom til Austur 
Þýskalands árinu áður.37 Í bók Erik Kirschbaum, Rocking the Wall: The Berlin Concert 
that Changed the World, kallar Erik þessar tvær setningar sem Bruce segir á bjagaðri þýsku 
„eina vanmetnustu and-múraræðu sem flutt hefur verið“, jafnvel mikilvægari en ræður 
forseta Kennedy og Reagan.38 

„Tónleikar og ræða Springsteens stuðluðu vissulega í stóru máli að atburðunum 
fram að falli múrsins,“ sagði Gerd Dietrich, prófessor í sagnfræði við Humboldt háskólann 
í Berlín  "Það gerði fólk ... fúst til meiri og meiri breytinga ... Springsteen vakti meiri 
áhuga á vestrinu. Það sýndi fólki í raun hversu lokað af það var."39 Árum síðar hugleiddi 
Springsteen sjálfur tónleikana. „Stundum spilar þú á stað, þú spilar á tónleikum sem enda 
með því að vera innra með þér og búa með þér það sem eftir er ævinnar,“ sagði hann. 
"Austur -Berlín 1988 var vissulega ein þeirra." En hvað var svona sérstakt við Springsteen? 
Erik Kirschbaum, höfundur Rocking the Wall, telur að Austur -Þjóðverjar hafi heillast af 
verkalýðs siðferði hans, ekki síst vilja hans til að spila ókeypis. Rolling Stones voru líka 
gríðarlega stórir og þeir hefðu líka, samkvæmt Kirschbaum, getað haft mikil áhrif. "En þeir 
vildu sterkari gjaldmiðil, sem Austur-Þjóðverjar höfðu ekki, svo þeir komust ekki þangað 
fyrr en sumarið 1990, þegar Austur -Þjóðverjar höfðu breytt ostmark sínum í 
deutschmark."40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
36 "BRUCE SPRINGSTEEN THE MAN WHO CHANGED THE WORLD," VALEUR MAGAZINE, sótt 3 
nóvember 2021, https://valeurmagazine.com/bruce-springsteen-the-boss-sends-a-letter-to-you/ 
37 "Bob Dylan East Berlin 1987 Concert Programme," Come Writers And Critics, The Bob Dylan Paper Site, 
sótt 3 nóvember 2021, https://www.bobdylan-comewritersandcritics.com/pages/programmes/dylan-berlin-17-
september-1987.htm 
38 Malcom Jack, "How Bruce Springsteen Brought down the Berlin Wall," The Big Issue, 19 júlí 2018, sótt 2 
nóvember 2021, https://www.bigissue.com/culture/music/how-bruce-brought-down-the-berlin-wall/) 
39 Kate Connolly, "The Night Bruce Springsteen Played East Berlin – and the Wall Cracked." 
40 Malcom Jack, "How Bruce Springsteen Brought down the Berlin Wall." 
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6. Christan Fhurer og fallið 

6.1 Gallaklæddur maður guðs 

Fram hefur komið að gallabuxur hafa verið 
tákn byltingarkenndra einstaklinga sem neita 
að aðlagast almennum samfélags stöðlum og 
þar af leiðandi hafna félagslegum viðmiðum. 
Því voru gallabuxur ekki bara þægilegt klæða 
val fyrir Christan Fhurer, prest, heldur 
djúplega táknrænt fyrir stefnu hans gagnvart 
kommúnista valdinu. 

Christan Führer barðist við pólitískt 
óréttlæti sem einn af fremstu mönnum 
mánudagsmótmælanna árið 1989 sem safnaði 
tugum þúsunda á götum Leipzig og hjálpaði til 
við að fella austur þýsku stjórnina.41 Þessi 
óhefðbundni prestur sem leit frekar út eins og leigubílstjóri en var þó maður guðs, var 
þekktur fyrir að klæðast gallavesti og oftast gallabuxum líka. Í febrúar 1988 bauð hann 50 
manns, sem voru hluti af hreyfingu sem beitti sér fyrir rétti til að yfirgefa Austur -
Þýskaland, til umræðu í kirkjunni. Þess í stað mættu um 600 manns og margir byrjuðu að 
mæta á venjulegar bænastundir hans.42 Bænirnar og vökurnar sem fylgdu drógu að fleira 
og fleira fólk. Í maí 1989 byrjaði lögreglan, áhyggjufull, að hindra umferð í átt að 
kirkjunni. Þrátt fyrir að Austur -Berlínarbúar, sem streymdu um nýlega opnaðan vegg, urðu 
helgimyndir samtímans, þá voru mánudagsmótmælin fyrirrennari friðsamlegrar byltingar.  

6.2 Fall múrsins 

Þrátt fyrir barsmíðar og handtökur mótmælenda á fyrri mótmælum í Leipzig, Berlín og 
Dresden, tóku yfir 70.000 manns þátt í mótmælunum á mánudaginn 9. október 1989 með 

 
41  Nicholas Kulish, "A Clergyman of the Streets Leaves His Historic Pulpit," The New York Times, 12 
janúar 2008, sótt 18 október 2021, https://www.nytimes.com/2008/01/12/world/europe/12fuhrer.html) 
42 Person, "Christian Fuhrer Led Demonstrations That Helped Bring down Berlin Wall," The Sydney 
Morning Herald, 7 júlí 2014, sótt október 2021, https://www.smh.com.au/national/christian-fuhrer-led-
demonstrations-that-helped-bring-down-berlin-wall-20140704-zswhe.html 

Mynd 9: Christan Fhurer klæddur gallavesti og 
gallabuxum fyrir utan kirkjuna sína í Leipzig. 
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frægum söngvum eins og „Við erum 
fólkið“.43 Að hvatningu Führers prests og 
annarra ræðumanna voru mótmælin 
friðsamleg og lögreglan gerði ekkert til að 
stöðva þau, tímamót sem hvöttu til fleiri 
mótmæla og hjálpuðu til við að flýta 
opnun landsins. Næsta mánudag mættu 
120.000 manns. Þann 9. nóvember 1989 
féll Berlínarmúrinn með hátíðarhöldum og 
miklum væntingum til framtíðar.44 Hann 
er að mati margra einn stór partur í rauða 
þræðinum sem tengir fall Berlínarmúrsins 
og þar af leiðandi Sovétríkjanna við 
denim. Persóna hans ýtir enn þá meira 
undir hvað gallabuxur táknuðu á þessum 
tíma í Austur Þýskalandi. Sjálfstæðan 
vilja eigandans til að streitast á móti 
andstöðu við hefðbundna siði og 
samfélagsreglur. 

Að morgni 10. nóvember 1989 
vaknaði fólk um allan heim við þær fréttir 
 að Austur-Þjóðverjar væru skyndilega, 
loksins frjálsir til að ferðast út fyrir lokuð 
landamæri lands síns. Á forsíðum dagblaðanna voru myndir af ungmennum dansandi ofan 
á Berlínarmúrnum, streymandi yfir „Checkpoint Charlie“ og börðu sleggjum að 
steinsteypta tákni kalda stríðsins — mörg þeirra að sjálfsögðu í bláum gallabuxum eins og 
sést á mynd 10. Að upphaf endaloka austurblokkarinnar hafi verið boðað af þúsundum 
denim klæddra ungmanna myndi án efa staðfesta versta ótta stofnenda hennar: Engin 
hindrun gæti haldið úti skaðlegum áhrifum Vesturlanda. Marxismi átti ekki roð í Levi 
Strauss & Co. 

 

 

 

 

 

 
43  Nicholas Kulish, "A Clergyman of the Streets Leaves His Historic Pulpit." 
44  Nicholas Kulish, "A Clergyman of the Streets Leaves His Historic Pulpit." 

Mynd 10: Fólk klifrar í gegnum Berlínarmúrin 10. nóvember 
1989. 
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Niðurlag 

Að selja gallabuxur er kapítalískur verknaður sem að hafði engan grundvöll í kommúnísku 
kerfi. Vesturlandabúar sáu einfalt vandamál og auðvelt var að fullnægja lönguninni í 
gallabuxur með vörunni sjálfri. Á móti sáu Sovétmenn djúpa hnignun. Þegar kom að því að 
framleiða gallabuxur þá var það spurning um prinsipp, ekki tækni. Sovéska hagkerfið 
virkaði í meginatriðum sem „einræði yfir þörfum“. Það virkaði sem úrræði til 
endurúthlutunar samkvæmt fyrirfram ákveðnum forgangsröðun aðeins lítillega pælt í 
smekk og ósk neytenda, ef þær voru yfirhöfuð teknar til greina. Í háþróuðum kapítalískum 
samfélögum eltust vörur við fólk. Sú einfalda staðreynd að ungt fólk var svo heltekið af 
þessari vöru stangaðist á við hugmyndafræði og hagkerfi flokksins. Meðlimir af eldri 
kynslóðinni hörmuðu það að efnisleg gæði kæmu í staðinn fyrir hið andlega. Þrátt fyrir að 
bláar gallabuxur virðast óverulegar, táknuðu þær öll vandamálin sem Sovétríkin stóðu 
frammi fyrir á tímum stöðnunar. Yfirvöld áttu í erfiðleikum með að framleiða nægilega 
góðar gallabuxur, sem staðfesti þá trú þegna Sovétríkjanna að vestrænar vörur væru betur 
unnar. 

Vanhæfni þeirra til að útvega nægilegt magn af gallabuxum og fjölgun 
„gallabuxnaglæpa“ var til marks um víðtækari vanhæfni þeirra við að útvega vörur á 
fullnægjandi hátt og stöðva svarta markaðinn. Að lokum táknaði eftirspurn ungmenna eftir 
efnislegum tískuvörum vaxandi upplausn á sovéska kerfinu af völdum yngri 
kynslóðarinnar. Hvernig gæti sovéska kerfið verið æðri ef það getur ekki einu sinni keppt 
við vesturlönd í denim kapphlaupinu? Það má því segja að þó að fall Sovétríkjanna hafi 
haft margvíslegar pólitískar og efnahagslega undanfara, þá liggja margir þræðir í gegnum 
hina stóru táknmynd vestursins, gallabuxurnar, og að því leyti mætti segja að þær hafi 
sannarlega átt sinn þátt í hruni Sovétríkjanna. 
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