
 1 

Steinar Orri Hannesson 

 

 

 

 

 

 

 

Línur og form 

Um „Pin-Stripe“ málun á vélhjólum 

og öðrum rúllandi fákum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafísk hönnun  

Leiðbeinandi: Guðmundur Oddur Magnússon 

Vor 2010 

 

 



 2 

 

 

 

 

 

Efnisyfirlit 

 

 

1. Inngangur      3 

2. Tengsl við bretta- grafík og graffiti  5 

3. Uppruninn      8 

4. Tengslin við Pop-list     15 

5. Niðurlag      18 

6. Heimildaskrá      21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Inngangur  

 

Útskriftarverkefni mitt á vorsýningu Listaháskóla Íslands á Kjarvalsstöðum vorið 

2008 var skreytilist með eftirlíkingu af sérstakri aðferð (pin-striping) á Kawasaki 

mótor-cross vélhjóli í lime-grænum litasamsetningum með svörtum og hvítum 

röndum. Bakgrunur keppnisnúmers var rauður. Formin voru óhlutundin. Þessi 

ritgerð er tekin saman til þess að skilja merkingu og uppruna þessara skreytinga 

og samhengi þeirra við tæki. Þegar ég gerði útskriftarverkefnið að þá gerði ég 

það sem mig hafði alltaf langað til að gera. Draumavinnan mín er að sameina 

áhuga minn á teikningu og grafík annars vegar og áhuga minn á samsettum 

hjólum hins vegar. Mig hefur lengi langað til að byrja hvern vinnudag á því að 

teikna upp grafík fyrir hjól - eða grafík á búninga fyrir ökuþóra og vinna á 

verkstæði síðdegis. Frá unga aldri hafa útlit tryllitækja heillað mig meira en 

véltæknin sem slík. Ég er fæddur 1977 þannig að mín æskuár eru „eighties“ eða 

níundi áratugurinn. Mótorhjól hafa alltaf heillað mig miklu meir en bílar. - Pabbi 

minn, Hannes Ólafsson var með mótorhjólabúð á áttunda áratugnum og fram á 

þann níunda sem var kennd við hann. Hálfbróðir pabba míns, Gústaf 

Þórarinsson, var keppandi í Grand-Prix í götuhjólakeppni í Svíþjóð á „anderstor“ 

braut (sem er svipað og formúla eitt) á þessum tíma. Hann var samt hættur 

þegar ég var krakki en hann var þó lifandi goðsögn hjá félögum sínum og innan 

fjölskyldu minnar. 

 

Í æsku var alltaf verið að ýta að mér BMX-hjólum, sem eru „eighties“ reiðhjól fyrir 

börn fyrst og fremst. Hjólin voru ríkulega skreytt með ákveðnum hætti sem hafði djúp 

áhrif á mig. Skreytingarnar voru bæði hrein form og karakterar úr myndasögum. 

Pabbi var góður teiknari og það var hann sem byrjaði á því að kenna mér að teikna. 

Byrjaði ég mikið að teikna úr bókum sem komu frá honum eða búð hans sem 

reyndar hætti á þeim tíma sem teikniárátta mín fór af stað í alvöru. Ég fór að að 

teikna merki á hjól og skreytingar sem voru annars vegar úr teiknimyndum eða 

„cartoons“ og hins vegar úr sölu-katalókum reiðhjólaframleiðenda. Ég tók reiðhjól í 

sundur og setti saman með handleiðslu og aðstoð pabba míns. Ég spreyaði þau 

sjálfur strax sem krakki. Eftir að rekstri búðarinnar lauk rak faðir minn svo 
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reiðhjólaverkstæði. Pabbi tók einu sinni BMX hjól, sem hann hafði gefið mér, allt 

saman í sundur og setti það saman aftur á öðruvísi hátt, nákvæmlega eins og ég 

vildi sjáfur hafa það. Það hafði djúp áhrif á mig. 

 

Ég fattaði þá að maður gæti tekið eitthvað sem ekkert var varið í og breytt því í 

eitthvað sem væri alveg stórkostlegt. Þetta var uppljómun. Ég fékk svo skellinöðru 

þegar ég var orðinn táningur 15 ára gamall. Ég var alltaf hræddur við að spyrja 

pabba mömmu hvort ég mætti fá svona hjól. Fyrirstaðan reyndist engin þegar til kom. 

Ég datt svo í stóru mótor-cross hjólin þegar ég er sautján ára og þá fer ég að kaupa 

blöð og byrja að fylgjast með þessu sem kúltúr. Ég er reyndar alltaf að pæla í 

grafíkinni í kringum þetta í blöðunum. Þetta er í kringum 1995 - Maður var alltaf að 

detta og rispa hjólin þannig að þau voru í stöðugri endurnýjun sem krafðist þess líka 

að útlitið breyttist. Á þessum tíma er byrjað að framleiða sérstaka hjólaparta þar sem 

hægt er að setja saman hjól á þinn eigin hátt sem þurfti svo að ganga frá með 

undirmálningu - sprautun og grafík þar ofan á.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tengsl við bretta- grafík og graffiti 

 

Nátengt þessu var líka áhuga minn á brettagrafík - ég byrjaði á brettum (skate-

boards) tíu ára gamall árið1987. Ég keypti alltaf bretti eftir flottustu grafíkinni 

samkvæmt mínum smekk. Uppáhalds brettagrafík listamaður minn heitir Jim Philips. 
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Hann gerði tímamóta teikningu heillar kynslóðar rétt fyrir 1990 sem kölluð er 

„Screaming Hand“. Jim Philips (f. 1944) er frá Santa Cruz í Kaliforníu. Hann kemur úr 

sjó-bretta (surf-board) kúltúr. „Screaming Hand“ er blá hendi sem virðist á fleygiferð, 

laus frá búknum með öskrandi munni staðsettum í miðjum klórandi lófa og eldrauðar 

æðarnar hangandi aftur úr eins og logar frá tryllitæki. Það er til skemmtilegt viðtal þar 

sem Jim er spurður út í vinsældir þessa íkons.  

 

Hann segir aðspurður um skýringar á þessum vinsældum: „Þessi heimsútbreiðsla á 

tíunda áratugnum „Öskur handarinnar“ er undraverð. Mig grunar að hún tjái það sem 

er eiginlega ekki hægt að tjá. Á svipaðan hátt og „Ópið“ eftir Edvard Munch tjáir 

kannski tilvistarlegan kvíða tjáir hún reiði í okar samtíma. Hin „Öskrandi hönd“ táknar 

eða er lesin sem uppsöfnun andúðar á „dys-fúnksjónal“ fyrirbærum eða óstarfhæfni 

sem veldur víða reiði í margbrotnum samfélögum samtímans. Reiði sem á rætur 

sínar í hinu vélræna eða ómennsku mannsins gagnvart manninum sjálfum. Þetta 

íkon dreifðist um heiminn sem „sticker“ eða límmiði sem var hinn fullkomni miðill fyrir 

þessa tjáningu reiðinnar. Ég er sannfærður um, að hefðu límmiðar verið til á tíma 

Munchs þegar hann gerði Ópið í Noregi hefðu þjáðir dreift henni á sama hraða. Og 

takið eftir hvað kyrrlátt tákn megnar að gera með gamaldags grafík tækni, einföldum 

pennastrikum með fylltum flötum litformum, og ekki aðeins að það veiti fulla 

samkeppni heldur nái fram jafnvel sterkari áhrifum en þrívíðar 

draumaframleiðslumyndir með milljarða í fjármagni á bak við sig“ 

 

Síðar í þessu sama viðtali sem birtist í „Crossfire“ veftímariti áhugamanna um bretta-

kúltúr frá 2005, segir hann: „Já, hin „Öskrandi hönd“ hitti einhvers staðar á hráa 

ósnerta taug innan brettakúltúrsins sem virðist meira að segja vera í gangi enn þann 

dag í dag. Ég hef séð höndina málaða á sérbyggðum mótorhjólum, á 

tryllitækjatrukkum og kappaksturstækjum sem keyra á ógnarhraða á botnum 

uppþornaðra stöðuvatna á eyðimörkum suður-Kaliforníu. Ég hef rekist á ótölulegan 

fjölda húðflúra með henni. Jenni, eiginkona mín tók ljósmynd handa mér í Mexíkó 

þar sem höndin er í risayfirstærð sitt hvoru meginn við inngang á veitingahúsi. Hún 

er á USB-kubbum o.s.frv.. Ég yrði ekki hissa að sjá hana á geimskutlu í framtíðinni.“ 
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1 

 

Hin „Öskrandi hönd“ rak sem sagt á fjörur okkar í brettabransanum og varð merki 

okkar líka. Hún höfðaði mjög sterkt til mín. Ég safnaði myndum og öllu sem tengdist 

Jim Philips. Fyrir mér er hann algjört íkon fyrir þetta „agro - dót“ (agressífa) sem við 

tengdum mjög við í þessum hópi. Hann kom mér í skilning um það að hægt væri að 

lifa á teikningu. Ég hafði ekki ímyndað mér það. Snjóbrettin koma svo hingað í 

kringum 1997-98. Það sama var upp á teningnum þar. Þetta er sama „költið“,sömu 

abstrakt formin, sömu karikatúrar. Teikningin eða grafíkin hefur alltaf tengst þessum 

áhugamálum mínum. Þetta leiddi mig líka út í grafík sem byrjaði eiginlega sem 

tilviljun. Ég hafði farið í Iðnskólann í Hafnarfirði og fór á námskeið í iðnhönnun og 

húsasmíði. Ég fann mig ekki beint í því svo ég sótti um við Fjölbrautarskólann í 

Breiðholti. Á myndlistarbrautinni  í FB kynntist ég strákum sem voru að spreyja. Mig 

langað að prófa. Ég fann að þetta var sami myndheimur og bretta-kúltúrinn. Þetta var 

sambland af abstrakt formum, karikatúr úr myndasögum og skrift. 

 

Þetta var það gaman og ég fann mig virkilega í þessu. Þetta hjálpaði mér í náminu. 

Einkunnir í teikningu hækkuðu. Ég byrjaði svo að fara til útlanda að spreyja og 

tengdist fólki í þessum bransa. Allt í einu fór ég að fá blöð frá útlöndum með verkum 

eftir mig. Ég var ekki lengur bara tossinn í bekknum. Eitthvað var að gerast. Bretta-

kúlturinn er nátengdur heimi graffara. Þetta er svo skylt, sömu myndefnin, sömu 

hetjurnar. Ég stofnði búð um þennan kúltúr eftir námið á myndlistarbraut við FB í 

Breiðholti. Ég rak þessa búð einn undir nafninu  „Writers“ Hún lifði í tæp þrjú ár eða 

frá 2001 til 2003. Hún var staðsett á horninu Barónsstíg og Grettisgötu. Þar var 

ákveðið athvarf. Ég seldi þar úða-brúsa, bækur og föt. Búðin fór frekar flatt á 

endanum. En áhugi minn minnkaði ekki. Ég datt aftur í mótor-Cross en það var ekki 

nóg. Ég sótti um nám í grafískri hönnun við Listaháskóla Íslands þar sem ég taldi að  

þar sameinuðust áhugamál mín í teikningu. Ég komst inn 2005. 

 

 

                                                        
1 http://www.caughtinthecrossfire.com/skate/interviews/7448 
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Uppruninn 

 

Það er þessi sérstaka tækni að teikna grafíska útlínuteikningu „Pin-stripe“ og fylla 

hana af lit sem er raunverulega viðfangsefni mitt í þessari ritgerð. Uppruninn á þessu 

virðist koma úr heimi skjaldarmerkja. Aðferðin á örugglega uppruna sinn í 

skjaldarmerkjagerð. „Öll hópmyndun og myndun samfélga trúarlegra sem veraldlegra 

krefst myndmáls og þar liggur rótin að allri merkjagerð. Skjaldarmerkjagerð blómstrar 

svo í hernaði og átti sinn blóma á riddaratímum miðalda. Menn í fullum herklæðum 

þekktust aðeins af merktum blæjum og skjöldum. Á ensku eru orðin Heraldry og 

Armory notuð um skjaldarmerkjafræði. Þetta eru germönsk orð. Orðið heraldry er 

samstofna hernaði og sögninni að herja. Orðið armory er samstofna armi - Skildi er 
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haldið uppi af armi. Hann tilheyrir armi. Síðar, eða frá lokum miðalda í evrópskum 

löndum, tóku staðir og héruð sér eða fengu skjaldarmerki til notkunar í innsigli. 

Merkin voru stundum einnig sett á myntir og byggingar og svo á innsigli. Þeim fylgdu 

oft einkunarorð eða mottó. Við stofnun borga og borgaralegs samfélags voru það 

persónur og ættir, einnig starfsgreina gildi, reglur og leynireglur borgaranna svo sem 

frímúrarar sem tóku upp slíkt merkjamál.“2 

 

 

Þaðan liggur leiðin til skiltagerða í heimi viðskipta og söluvarnings. Letur og tákn er 

máluð á þennan hátt á skiltum sem og tækni teiknimyndasagna sem er augljóslega 

þaðan komin. Ernir og ljón eru teiknuð á þennan hátt í skjaldarmerkjum og þaðan er 

stutt í Mikka mús. Aðferðir við gerð teiknimynda eiga rætur sínar í grafík miðalda. 

Svört grafísk lína mismunandi þykk eftir átt birtunnar og fyllingar í lit stundum 

tónaðar. Það er aðferðin sem er sú sama við gerð skjaldarmerkja og teiknimynda. 

Þessar grafísku merkingar þróast svo inn í merkingar valdsins bæði í stríði og friði. 

Þær fylgja þróun myndamóta í prenti. 3 Þetta er allt gert til þess að skapa og ná 

áhrifum. Málaðir logar eru hluti þessarar arfleiðar og er það sem skapar ímynd 

tryllitækja. Það er ekki útilokað þó ég finni hvergi bein dæmi þess að logar hafi verið 

notaðir á hestvagna. Ég sé formin notuð til að tákna sólina. En þó ég finni ekki eld að 

þá eru til mýmörg dæmi um að aðferðin hefur í sjálfu sér verið notuð við skreytta 

hestvagna langt aftur í aldir. 

 

En það eru hinir hefðbundnu logar frá árdögum tryllitækja á fjórða áratug tuttugstu 

aldar sem snerta mig. Þessir logar sem brutust út frá framgrilli kaggans sem 

skíðlogandi eldsprengjur aftur- og uppeftir húddinu og niður með stuðara. Það eru 

þær sem ég hef sérstakan áhuga á. Úðaðir (air-brush) litir fyllinganna eru sólgljái, 

skínandi rauður, appelsínugulur og sítrónugulur yfir í hvítgulan. Oft næfurþunn 

skjannhvít skorinn útlína úr límböndum sem fyllt er með sérstökum burstum oftast í 

                                                        
2 Magnusson G.O.: SAGA, tímarit sögufélagsins, bls.7 & Davies, A.C.F.: The Art of Heraldry bls.13 

 
3 Meggs. P.: Megg's History of Graphic Design 
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svörtu en stundum hvítu eða rauðu sem lyftir logunum upp (pin-striping). Síðar 

þróuðust logarnir yfir í meira flæði með löngum eldtungum sem teygðu sig alla leið 

aftur fyrir framdyr.4 Það eru sem sagt þessir logar sem eru grunnurinn að þessu sér-

áhugamáli mínu. Á tíunda áratug tuttugstu aldar varð bylting í gerð þessara 

eldtungna. Hinar hefðbundnu aðferðir með penslum, filmum, límböndum, úðara og 

loftdælu lögðu grunnin að sýndarverkfærum stafræna heimsins. Forritin sem nú eru 

notuð eru eftirlíking af veröld sem var. Í verkfærakistum forritana finnum við 

eftirlíkingar af tólum og tækjum sem notuð voru við verkin áður fyrr. En grunnurinn 

sem allt snýst um, hvort heldur verið sé að fást við skjaldarmerki eða mikka mús, er 

lína og fylling (stroke & fill). Þarna í sýndarheiminum eru svo air-brush eftirlíking og 

límfilmur eða staðgenglar þeirra.  

 

Það sem var erfiðast í raunheimi fyrir tíma stafrænu byltingarinnar var alltaf útlínan - 

fyllingar eru ekki svo mikið mál. Línan varð viðráðanlegri og fyllingar fjölbreyttari af 

blæbrigðum og lita-tónsetningum með tilkomu hinnar stafrænu byltingar undir lok 20. 

aldarinnar. Neon- og flúorscent litasamsetningar bættust við fyrir cirka 30 árum. 

Algjör endurnýjun varð á hefðbundum gamaldags skapalónsformum þótt að lögmál 

hinnar hefðbundnu logamálunar skíni alltaf í gegn ef vel er að gáð. Núna er allt 

verkið nánast prentað út í bleksprautu prentvélum heilu lagi og það skorið til. 

Auðvitað er það ekki ekta og hefur gætt tilhneigingar á seinni árum til þess að snúa 

þessu við en nota samt tölvutæknina við útskurð á skapalónsfilmunum og nota svo 

ekta sprautu-úðun til málunnar ásamt því að búa til mót eða stuðning við bogalínur 

en aðferðin við að ná þeim fram er kölluð „pin-stripun“ sem væri mögulega hægt að 

þýða sem „odda-línun“. 

 

Ekki eru allir sammála um „raunverulegan“ uppruna logamálunar á tryllitækjum. Allir 

eru þó sammála að upprunans sé að leita í Kaliforníu á fjórða áratug síðustu aldar. 

Fjöldi goðsagna um það hvernig logamálun verður til eru nánast jafnmargar þeim 

hópi tryllitækjaeiganda sem láta sér málið mest varða. Óstaðfestar flökkusögur 

ganga út um allt í þessum hópum um hver hafi málað fyrstu logana. Stundum heyrist 

                                                        
4 Kytola, P. & L.: How to paint flames 
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að hetjan og frumkvöðullinn hafi aðeins notað venjulega pensla og bursta, stundum 

heyrist að úðasprauta og skapalón hafi strax verið verkfærið, stundum heyrist sú 

saga að bíl hafi verið ekið inn í bílskúr og að ryksuga með áfylltri málningu hafi verið 

sett í bakgír og hún notuð sem úðasprauta. Í raun er eini sannleikurinn sem hægt er 

að veðja á, að gnægð sagnanna og fjölbreytni er hin mesta skemmtan. Það virðast 

svo sem ekki vera til mikið um sagnfræðilegar heimildir um upprunan en margar 

ljósmyndabækur eru til með formálum og texta sem fylgja myndum. Hér fylgja 

nokkrar útgáfur sem að mestu eru dregnar úr ljósmyndabókum og blöðum um efnið 

ásamt samtali sem ég átti við Jónsa bílamálara um upphafið hér á landi.  

 

Ég heimsótti Kristján Jón Hafsteinsson sem er alltaf kallaður Jónsi bílamálari á 

Smiðjuveginn þar semhann er með astöðu. Hann er fjölskylduvinur. „Það virðist sem 

þessi tækni við tækjaskreytingar sem kallast „pin-stripun“ komi beint frá skiltagerð 

sem fyrirfannst fyrst og fremst á vesturströnd Bandaríkjanna. Hér á Íslandi kemur 

hún með hernum frá því einhvern tíman eftir 1940 og virðist vera til hér fram að 

svona 1960 að einhverju ráði en svo dettur þetta niður og kom svo aftur upp eins og 

gengur. Nokkrir Íslendingar höfðu verið í Bandaríkjunum fyrir og kringum stríðið að 

læra bílasprautun og virðist sem að þeir sem stunduðu þessa skilta gerð hafi gert 

það jöfnum höndum með öðru. Hvort sem það var þá í þeirra frítíma vegna sérstakra 

verka eða í fastri vinnu við bílasprautun en margir höfðu ekki einu sinni hana sem 

aðalvinnu og voru líka húsamálarar. Bílasprautun kom alla vega ekki til landsins fyrr 

en um eða eftir stríðið en enginn kannast við að logamálun hafi verið beitt við 

bílasprautun til skreytingar fyrr en löngu seinna eða á áttunda áratugnum. Menn 

máluðu hins vegar stafi og merki með þessari aðferð en það var ekki algegnt. Það er 

langt síðan skiltagerð á þennan máta hefur dottið upp fyrir sig vegna nýrra efni svo 

sem áprentaðra vinyl-límiða og einnig hefur tölvan tekið við penslinum. Enn í dag eru 

samt bíla skreytingar gerðar svona, enn í mun minna mæli en var þar sem mikið af 

þeim mönnum sem stunduðu þetta eru látnir. Enginn af þeim sem stunduðu þetta hér 

á upphafsárunum eru enn á lífi og aldrei var þetta gert í miklu mæli hér þar sem 

eftirspurn var ekki mikil bæði vegna verðs og fámennis. Penslar sem hér voru notaðir 

voru gerðir úr mjög löngum svínshárum sem voru síðan skorin til til að geta náð 

fyrirfram ákveðnum breiddum í línum. Þegar penslarnir voru ekki í notkun voru þeir 
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geymdir í olíu og var hugsað um þá eins og gull.5 

 

Ég hef svo verið að fletta bókum og blöðum um þetta efni. LeRoi „Tex“ Smith, hinn 

vinsæli útgefandi tímaritsins Hot-rod Mechanix segir frá upphafinu á þennan hátt: 

„Upphaf eða undanfarar loganna sem prýða kaggana eru taldar skreytingar á 

einshreyfils keppnisflugvélum á fjórða áratugnum í Kaliforníu. Þetta voru endurtekin 

bogaform dregin með tilvísun í brúnir hörpuskelja oftast í kringum mótorinn en líka á 

brúnum vængjanna. Flugáhugamenn máluðu langar bogadregnar hörpuskels-línur 

frá nefi vélarinnar meðfram útblástursflækjurörum vélarinnar. Bogaformin tengdu 

flækjukerfið, sem var haft eins nett og straumlínulegt eins og mögulegt var, við bol 

flugvélarinnar á náttúrulega hátt. Þessi bogaform voru höfð í skærum litum til að 

undirstrika dýrð þessara keppnisvéla. Útlínur bogaformana voru markaðar með 

þessum sérstöku oddmjóu -línum (pin-stripes). Sumar frægustu keppnisvélarnar eins 

og svokölluð Gee Bee vélin og Wedell- Williameses vélin voru táknmerktar 

hörpuskelsformunum í heilu lagi frá nefi til stéls og milli vængenda. 

 

Ein útgáfan af upprunanum er sú að seint á fjórða áratugnum hafi kappakstursmenn 

tekið þennan stíl flugmanna upp - bæði á hraðakstursbrautum og í drulllukappakstri. 

Hörpuskeljaformin réðu ríkum frá upphafi í þessum kappakstri. Sögufrægasti 

kappakstursbíllinn frá Gilmore Oil Company Speedway Special var undirlagður 

þessum formum ásamt öðrum „utangarðs“ kappakstursbílum sem voru ekki á vegum 

fyrirtækja heldur á vegum einstaklinga. Það var þó ekki fyrr enn ein forsíðumyndin á 

fyrstu heftum Hot-Rod tryllitækjatímaritsins frá árinu 1948 kom fram að fyrirbærið fór 

að hafa áhrif víðar en í Kaliforníu. En sú mynd sem talin er fyrirmynd flestra á 

sjöunda og áttunda áratugnum kom fram 1958 á forsíðu Hot-Rod tímaritsins. 

Loganna gerði einhver nafntogaðasti listamaðurinn í þessari grein þá að nafni Bob 

McCoy (f. 1937). Þeir voru málaðir á Ford frá árinu1940. 6 

 

Önnur óstaðfest útgáfa af upprunanum er sú að uppruna glæsi-skreytinga í kringum 

                                                        
5 viðtal: Kristján Jón Hafsteinsson - Jónsi bílamálari 

 
6 http://speedstylemagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=31 
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mótora sé ekki að leita í kappflugi heldur hjá stríðsmönnum loftsins - í flughernum í 

seinni heimstyrjöldinni. Vélar af gerðinni P-38 Lightning og P-51 Mustang hafi 

reyndar verið málaðar með hákarlatönnum undir nefi vélarinnar - væntanlega til að 

hræða þýska og japanska andstæðinga. Sprengjuvélar, eins og hið Fljúgandi virki B-

17 og B-25 Mitchell voru með stríðsmálningu á nefinu ásamt sjálfbyrgingslegum 

lógóum sem oft byggðust á Vargas pin-up myndum af konum eða Walt Disney 

karakterum eða öðrum vinsælum táknum í alþýðumenningu frá þessu tímabili sem er 

kölluð „popular-culture“ á engilsaxnesku. Þetta var síður en svo bubdið við amerískar 

flugvélar. Þjóðverjar gerðu þetta á nákvæmlega sama hátt en ekki með efni úr 

Disneylandi heldur einmitt merkja sem vísuðu meira til fornra skjaldarmerkja. Að 

þessar venjur úr stríðinu hafi poppað upp þegar hermenn sneru heim við stríðslok  til 

hins sakleysilega ameríska smábæjar þar sem stríðsmálningin varð að 

sakleysilegum logum á breyttum bifreiðum frá því fyrir stríð. Það gerðist í 

Bandaríkjunum en ekki í Evrópu eftir stríðið. En það voru fyrst og fremst eldri bílar 

sem voru málaðir á þennan hátt en ekki nýjir. 7 

 

Þriðja útgáfan af mögulegum uppruna kemur frá Don Montgomery sem er 

sagnfræðingur og höfundur nokkura ljósmyndabóka frá þessum frumdögum skreyttra 

tryllitækja. Hann segir að logarnir eigi uppruna sinn hjá þeim sem vildu undirstrika hin 

breyttu form á yfirbyggingu þessara breyttu bíla frá því fyrir stríð. Áherslan hafi byrjað 

á formi yfirbygginganna sem hafi leitt af sér þessa tegund bílamálninga sem voru til 

þess að undirstrika hin ýktu form sem höfðu önnur hlutföll heldur en hinir 

upprunalegu bílar. Eigendur tryllitækja á þessum frumdögum voru fyrst og fremst að 

tjúna upp vélarnar til þess að slá út andstæðinga í spyrnum á umferðaljósum á 

laugardagskvöldum. Það hafi beint sviðsljósinu að framhluta bílanna. Að ýktu formin 

hafi komið fyrst og málningin síðar. Heldur Don Montgomery þessu fram og byggir á 

eigin minni. 

 

Fjórða goðsagan af mögulegum uppruna er sú að á heitu síðsumarskvöldi í október 

1938 hafi smábíla kappakstursmenn verið að spæna upp malbikið á hinni frægu 

                                                        
7 Kytola, P. & L.: How to paint flames, Motorbooks International, Osceola WI, 1990 
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Gilmore kappakstursbraut í Hollywood eins og þeir höfðu gert mörg önnur kvöld. Á 

fleygiferð eftir brautinni missir ökumaður að nafni Fred Friday stjórn á ökutæki sínu 

sem rekst utan í vegrið sem verður til þess að eldur hafi komið upp í framhluta 

bílsins. Þetta hafi náðst á sláandi hátt á ljósmynd. Þótt Fred hafi ekki verið sérlega 

heppinn þetta kvöld er það talið af mörgum að þessi sérstaka ljósmynd hafi verið 

glóðin sem kveikti á þessari hugmynd.  

 

Fimmta goðsögnin um upprunan kemur frá áströlskum blaðamanni, David 

Featherstone, sem var að safni efni í bók um frumherja sérsmíðuðu tryllitækjanna. 

Við þessa rannsókn finnur hann það sem hann taldi elstu heimildina um 

logamálningu í þessum stíl sem ekki var var bara byggð á hörpuskelsformum heldur 

var verið að líkja eftir raunverulegum logum. Þetta var árið 1948 rétt eftir stríðslok. 

Fjórtan ára drengur sem hét Joe Bailon og var frá San Francisco svæðinu. Hann átti 

„heitt“ tryllitæki sem var eins heitt og Pluto var í samanburði við sólina. Undir húddinu 

á Ford Model A coupe frá 1929 var óbreytt 4ra strokka verksmiðjuvél með álíka mikið 

hugrekki og hestöfl eins og steinhella. „Með því að nota tvenns konar pensla, lítinn 

og stórann“ er haft eftir Featherstone „ásamt tveim mismunandi litum úr 

málningardollum, dró Bailon form loganna út frá útblásturspúströrunum sem voru 

staðsett  á framhliðunum“. Það sem Bailon gerði var ekkert annað en gamalt bragð 

sem eigendur tryllitækja hafa notfært sér fyrr og síðar sem er að láta hlutina líta út 

fyrir annað en þeir eru í raun. Síðar varð hann varð hann stórt nafn í heimi þeirra 

sem sérsmíðaða bíla.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
8 Kytola, P. & L.: How to paint flames, Motorbooks International, Osceola WI, 1990 
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Tengslin við Pop-list 

 

 

POP-list er hugtak sem er notað fyrst og fremst um myndlist af einhverjum ástæðum. 

Það er notað í tónlist en mér finnst það vera í annari merkingu. En það sem átt er við 

með hugtakinu í myndlist er að listamaðurinn tekur myndir sem hann „gerði“ ekki 

endilega sjálfur. Hann tekur myndina sem hann „gerði“ ekki sjálfur og setur hana í 

nýtt samhengi með því til dæmis að tengja hana við eitthvað annað. POP-list er talin 

grunnur að því sem kallað er póst-módernismi alla vega í myndlistarheiminum. 

Heimspekingar hafa til dæmis notað verk Andy Warhols til þess að útskýra 

fyrirbærið.9 Andy tók ekki sjálfur ljósmyndina af Marilyn Monroe. Hún er „fundin“. 

Hann vann með hana í silkiþrykki. Hann breytti bakgrunni eða forgrunni með því að 

skera út fólíur á ljósaborði og silkiþrykkja ofan í ljósmyndina. Hann notaði líka stensla 

og úðabrúsa við myndgerð sína. Hann notaði ljósaborð og myndvarpa. Það er talað 

um það að samtími okkar snúist um það að vinna með form og  hugmyndir sem 

þegar eru fyrir hendi frekar en að reyna að búa til mynd sem sé orgínal í sjálfu sér. 

Þetta byrjar með Pop-listinni. „Það er eins og allur listheimurinn hafi breyst í 

grundvallatriðum seint á sjötta áratugnum og snemma á þeim sjöunda. Þá hætti listin 

að snúast um form og efni og fór að snúast um tákn“.10 

 

Listamenn fóru að nota merki, ljósmyndir og skilti sem efnivið í myndir. Þetta voru 

myndir sem þeir höfðu ekki gert sjálfir heldur eru þær „teknar“ og notaðar í nýjum 

samsetningum. Þær eru settar í nýtt samhengi og séðar frá nýju sjónarhorni. 

                                                        
9 Braudillard. J.: Frá eftirlíkingu til eyðimerkur, bls. 49 
10 Goddur: Viðtöl 
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Tímabilið á undan var tímabil kynslóðarinnar sem upplifði hörmungar stríðsins. 

Listamenn þeirrar kynslóðar sem voru taldir Avant-Garde eða tilheyra 

framvarðarsveitinni eru flestir taldir hafa verið þunglyndir. Þeir tóku hlutverk sitt sem 

listamanns mjög alvarlega, fannst þeir bera mikla ábyrgð. Í Ameríku voru þetta 

abstrakt-expressjónistarnir. Andy var andstæðan. Haft er eftir Andy: „Pop-listamenn 

gerðu myndir sem hver einasti maður sem gekk niður Broadway gat lesið á 

sekúndubroti. Myndefnið kom úr hasarblöðum, frá eldhúsborðum, karlmannsbuxum, 

dægurstjörnum, sturtutjöldum, ísskápum, kókflöskum. Öllum nýju hlutunum á 

þessum tíma sem abstrakt expresjónistarnir reyndu svo mikið að sjá ekki.“11 

 

Það er íhugunarvert að þarna fer táknið sem myndmál að skipta miklu meira máli en 

efnisnotkunin. Önnur kona sem skrifar mikið um þetta tímabil heitir Camille Paglia. 

Hún segir: Það er þungamiðjan í skrifum mínum að á 20sta öld (sem ég kalla 

Hollywood-öldina) hafi alþýðumenning efnishyggjunnar tekið yfir og gjörsigrað 

hámenningu listasamfélagsins. Þökk sé tækniframförum að pop hafi orðið alþjóðlegt 

tungumál, kaþólskara en páfinn. Þegar POP-listin tók upp á því að umfaðma 

táknmyndir sölumennskunar, var avant-gard listin dauð“.12 

 

Þessar hugmyndir eru taldar eiga að einhverju leyti rætur sínar að rekja til Bretlands 

uppúr miðjum 6ta áratugar hjá Richard Hamilton sem setti saman fræga 

samklippsmynd árið 1956. Mynd sem kölluð er „Just What is it that Makes Todays's 

Homes So Different, So Appealing“. Hún er talin vera fyrsta myndin í þessum anda. 

Hann er talinn hafa byrjað á þessu og þeir David Hockney, R.B. Kitaj og Allen Jones 

hafi svo komið í kjölfarið.13
 Þótt síðar sé að þá skiptir Amerísk pop list eiginlega meira 

máli vegna útbreiðslu, vinsælda og áhrifa Andy Warhols. Hann ásamt Roy 

Lichtenstein, Claes Oldenburg og Tom Wesselman voru harðkjarnin í New York 

senunni. Andy Warhol er nefnilega sá fyrsti sem verður það mikil stærð að fyrirbærið 

verður heimsfrægt og tilefni til ítarlegra rannsókna. Fyrsta bókin sem tekur Pop-list 

saman er bók Lucy Lippard frá 1966. Pop-list var síður en svo bundin við London og 

                                                        
11 Celant G.:, Andy Warhol - A Factory, Wien, Kunsthalle 1998 bls. 33 
12 http://www.salon.com/people/col/pagl/1999/04/28/camille 
13 Francis, M. & Foster, H.: POP - Themes and Movements bls. 47 
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New York. Til dæmis er minnst á einn minn uppáhalds listamann frá táningaárunum 

Guðmund Guðmundsson, Erró í þessari fyrstu bók um pop-list.14 

 

Mér þótti hins vegar áhugaverðasti kaflinn sem er að finna í þessari bók um Pop-list í 

Kaliforníu og kemur því sem ég er að skrifa um hér beinlínis við. Sá kafli er reyndar 

ekki eftir Lucy Lippard heldur eftir Nancy Marmer. Hún segir um þau áhrif sem 

Kalifornía hefur haft á formheim pop-listarinnar: „Til hliðar við áhrif Hollywood 

bygginga sem sviðsmyndar bíómyndanna, ásamt ofvöxnum „neon-ljósastórmarkaði“ 

sem þeim fylgja hefur ein sérviskuleg samsuða neðanjarðarmenningar þrifist þar vel. 

Hún er forvitnileg, ekki stór um sig en áhrifamikil, ekki alltaf á beinan hátt en þó meira 

á óbeinan hátt fyrir nútíma pop-art. Til dæmis hefur Hot-Rod tryllitækjasenan í Los 

Angeles, með sínum táninga-ritúölum, ofhleðsluhönnunarstíls, sælgætis-

litasamsetningum, virðing fyrir gljáandi handverki og því sem hefur kannski haft mest 

áhrif en það er málningartækni skreytilistarinnar sem hefur blómstrað í suðurhluta 

ríkisins frá 1940. Þótt myndmálið sem slíkt hafi ekki náð ýkja miklum áhrifum að þá 

hefur aðferðafræðin, úðatæknin, háglansinn og strip-tæknin svo sannarlega verið 

það.“15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
14 Lippard, L.R.: POP - Art 
15 Lippard, L.R.: POP - Art 
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Niðurlag 

 

Ég skil sjálfur kannski í fyrsta skipti það sem ég er að gera í ákveðnu samhengi. Ég 

fer að vinna sem barn og unglingur með efni sem ég dreg upp úr bókum sem koma 

úr föðurhúsum. Þetta eru bækur sem tengjast kappakststri, bæði á mótorhjólum og 

bílum. Þær tengjast líka myndasögum frá Walt Disney fram að Spawn. Ég á mér 

mínar hetjur sem ég vinn með og tákngeri á sama eða svipaðan hátt og Andy 

Warhol, Roy Lichtenstein og Erró gerðu. Þær verða að goðsögum fyrir mér. Ég 

fæðist inn í heim hjóla þar sem pabbi minn rekur verslun og síðar verkstæði þegar ég 

er í bernsku. Ég sé gamla BMX hjólið mitt sem ég fékk sem barn alveg í nýju 

samhengi núna. Hjólið sem hægt var að taka í sundur og setja saman á minn eigin 

hátt, nákvæmlega eins og ég vildi hafa það. Þetta er hjól póst-módernismans. Þau 

voru umbreytanleg. Ég sé að BMX hjólið mitt er eins og póst-módernisminn hefur 

verið útskýrður fyrir  mér. Hægt er að vinna með form og hugmyndir sem þegar eru 

fyrir hendi. Setja það saman á nýjan hátt. Þetta er það sama og að „sampla“ í tónlist 

eða „cut & paste “í ritlist. Ég þarf ekki að vera sjálfur höfundur eininganna í verkum 

mínum til þess að vera höfundur samsetninganna sem geta gefið þeim nýja 

merkingu sem er mín. Það er nóg að ég framvæmi mínar eigin úrlausnir 

nákvæmlega eins og ég vil hafa þær. Ég þarf ekki að rembast við að finna upp hjólið. 

Ég get séð hjólið frá nýjum sjónarhóli eða sett það saman á nýjan hátt. Ég veit 

hvaðan merkingar eru upprunnar og finnst áhugavert hvernig það tengist gunnfánum 

og hernaði. Þetta er líka hluti drauma frumbernsku minnar með playmobil og 

miðaldakastala. Þarna var þetta allt saman allan tímann. Hin „Öskrandi hönd“ er 

stóra táknið sem tengist tilfinningum og ósigrum mínum í skólakerfinu á 

táningsárunum. Það má vel vera ða það hafi tengst leikjum mínum án þess að ég 

geri mér skýra grein fyrir því. Ég sé hvernig stafræna byltingin hermir eftir gömlum 

aðferðum og líkir eftir „raunverulegum“ verkfærum. Mér finnst að þetta eigi ekki að 

vera annaðhvort gamalt eða nýtt heldur hvor tveggja. Ég elska að verða skítugur á 

verkstæðum. Ég upplifði sjálfur breytinguna frá hinu handvirka til his stafræna. Það 
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er akki allt gott í sambandi við það. Maður fer að sakna veruleikans eins og hann var. 

Ég skil Andy Warhol og aðra pop-listamenn miklu betur. Ég skil að aðferðir þeirra í 

myndlist er ekkert ólíkar því sem áhugamenn um breytta bíla nota sjálfir og það má 

vel vera að pop-listamenn hafi gripið þær af því að þessar aðferðir lágu í loftinu. 

Þegar upp er staðið er fátt nýtt í heiminum. 
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