
Innen tekstilbransjen var stripene det aller før-
ste mønsteret. Vertikale eller horisontale. Brede 
eller smale. Linjene ga et etter lengtet dekor til 
ensfargede stoffer. Siden stripene, en gang 
på 1800-tallet, passerte startstreken, har de 
alltid kommet tilbake. Spesielt de maritime 
blå og hvite stripene holder stand. Stripene 
innfinner seg på rekvisita, interiør, på bunader 
og bade drakter. Med utstillingen ”Ränder, 
Rytm og Riktning” har Nordiska Museet i 
Stockholm viet oppmerksomheten mot stripe-
nes  betydning i reklame, sport og tekstil-
bransjen. Hva forteller stripene oss? Hva 
sym boliserer de? Hvordan påvirker de oss 
som brukere og observatører? 

Skøyerstreker
Ifølge tekstilintendant Anna Karin Jobs ved 
Nordiska Museet, har vi mennesker en for-
kjærlighet til striper fordi de representerer en 
sikkerhet, en tyngde, en tradisjon. Trenden vil 
garantert komme tilbake. Stripene er i seg 
selv repeterende.  Mønsteret er stringent, gir 
bokstavelig talt klare linjer, gir en ren og 
enkel følelse,  symboliserer trygghet og orden, 
men også autoritet, makt. Konsumenten 
 tenker  sjelden på mønsterets innebygde 
 symbolikk og tar stripene som en selvfølge. 
Tekstilens striper er så innlært at vi som 
 brukere tror at de alltid har eksistert. Så feil 
kan vi ta. Spoler vi tiden tre hundre år tilbake, 

er stripete tøy så å si ikke eksisterende eller 
også tabubelagt. Allerede på 1700-tallet blir 
stripete tøy produsert i Norwich på øst kysten i 
England, men grunnet streng  merkantil poli-
tikk, er det i Norden forbud mot import. Når 
forbudet oppheves,  kommer også det fjerne 
Østen på banen. I Vesten møter stripene like-
vel stor motstand. Stripene har her et negativt 
fortegn og knyttes her opp mot gjøglere, 
 narrer, fanger, kriminelle og dertil djevelen. 
Det kulturelle etterslepet er seiglivet og 
standhaftig, men i løpet av moteindustriens 
neste 100 år rakner stripenes dårlige rykte. 
Eksotiske stoffer er innbydende, blanke og 
skimrende, men også stripete. Sakte men 
sikkert sklir stripene inn i motebildet. I løpet 
av 1800-tallet gjør stripene et statushopp fra 
fant og fanger til mote og koketteri. 

Striper i sporten
På denne tiden introduseres også begrepet 
”fritid”. Fenomenet eksisterer kun for den 
høyere klasse, men bringer med seg interes-
sen for organisert idrett. Mot slutten av 
1800-tallet innføres svømmeskoler beregnet 
på sjømenn og militærgutter. Formålet er 
først og fremst å lære å redde sitt eget og 
andres liv. Å lære seg å svømme er ærefullt 
og blir ansett som stor kunst. Aktiviteten var 
forbeholdt et eksklusivt mannlig miljø og 
presset fram et behov for en praktisk bade-

Striper 
går i sirkler
Trender er som boomeranger. Slik er det også med striper. Mønsteret er ikke 
bare repeterende i seg selv, men kommer stadig tilbake. Gang etter gang.   
Det er stripenes natur. 
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drakt. Hva var vel mer korrekt enn å skjele 
mot det maritime miljøet? Franske fiskere 
benyttet blå og hvit-stripete gensere, og 
innen sjøfarten indikerte båndstripene på 
 jakkeermet et strengt hierarkisk system. 

Livet til sjøs var spesielt mannsdominert, 
multikulturelt, preget av raske avgjørelser, 
tydelighet og et klart definert patriarkalsk 
struktur. Egenskapene og verdiene fra 
 sjøfarten tangerte med andre ord idrettens 
interesser. Stripene som mønster etablerer 
seg derfor raskt innen sporten og adopterer 
mønsterets symboleffekt fra livet på havet.

Praktiske striper
Det første badetøyet som nevnes i historien er 
fra England i 1830 og mot 1900-tallet introdu-
seres en heldekkende badedrakt med striper. 
Stripene var ikke bare mari time, men hadde en 
praktisk funksjon. Når den tynne bomullsbade-
drakten ble bløtt, klistret den seg til kroppen og 
skjulte ingenting. Stripene kunne imidlertid gi en 
optisk forvirrende effekt og trekke oppmerksom-
heten bort fra kroppslige attributter. 
Draktene utviklet seg med tiden fra å være 
stripete røde og hvite, til mørke blå og sorte, 
men fremdeles benyttes striper ofte innen 
sport og idrett.  →

Kalmink: På svensk kalles stripete tøy produsert i Norwich 
på østkysten i England, for Kalmink. Import av slike teksti
ler var forbudt grunnet Nordens strenge merkantilske poli
tikk. Professor i nasjonal økonomi Anders Berchs bestilte li
kevel tekstilprøver for å vise fram til studentene hvordan 
man kan få fram vakre farger. Tekstilprøvene er utgangs
punktet for utstillingen på Nordiska Museet;  
Ränder, Rytm, Riktning. 

Kilder: 
Män i Baddräkt. En kropplig kul

turhistoria. Marianne Larsson. Nordiska 
Museets förlag.

Ränder, Rytm, Riktning.  
Redaktør Susanne Helgeson.  
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– Repetitivt design speiler utøverens kraftfulle 
og rytmiske prestasjoner, sier  tekstilintendant 
Anna Karin Jobs. 

Adidas genistrek 
Stripene finner vi i merkevarer som Hummel, 
Umbro og Fila, men mest kjent er Adidas tre 
striper. I 1949 innførte selskapet ”die drei 
Streifen”, de tre stripene. Siden den gang har 
selskapet vært lojale mot sine tre bånd. På 
Adidassko er stripene kun fem centimeter 
lange, men peker likevel både framover og 
bakover i tid og forplanter seg i en god, trygg 
tradisjon. Allerede i 1789, under den franske 
revolusjonen, ble tre striper benyttet i triko-
loren som tegn på frihet, likhet og brorskap. 
Fargene og mønsteret ble deretter kopiert av 
en rekke land, ikke minst Amerika. Striper og 
stjerner i det amerikanske flagget leder 
 tankene mot frihet og nye ideer. Hva er ikke 
mer betegnende for sporten enn nettopp 
disse verdiene? Når stripene i tillegg gir 
assosiasjoner til kompetanse og ansienitet, 
utgjør de tre  stripene den komplette merke-
vare. Eieren av Adidaskonsernet, Adolf 
 Drassler, visste å benytte seg av symbolikken. 
Alle produkter fikk sine tre striper og Drassler 
omtalte gjerne selskapet sitt for ”The three 
stripe company”.

Kraftige striper
Stripene ser ut til aldri å ta slutt. Kanskje er 
det stripenes sanne natur? På en annen side 
skal det vise seg at stripene som mønster 
vender kappen etter vinden og endrer 
 karakter og uttrykk avhengig av konteksten. 
Stripene kan koples opp mot trygge striper i 
flagg og minne om frihet, likhet og brorskap, 
men kan like gjerne sende tankene til fanger 
og nazistiske dødsleirer. Striper virke avleden-
de, men samtidig understrekende. Mønsteret 
oppleves som diskret, men også stigmati-
serende. De streker opp skiller og demonstre-
re makt. Innen patriarkalske hierarki forteller 
stripene på uniformen hvor høyt du står i 
gradene. Båndstripene på jakkeermet indi-
kerer en orden, erstatter en medalje og er 
særlig benyttet i forsvaret, i politivesenet og 

ikke minst sjøfartsmiljøet. Også innen hver-
dags- og bondelivet har stripene spilt en 
 sentral rolle i bestemmelsen av identitet. 
 Stripene på forkleder og stakk fortalte hvem 
du var og hvor du kom fra. Også fremtidsret-
tete tekstilprodusenter med fair trade og 
 økologisk filosofi, legger seg på den stripete 
linjen. Det er linjer som peker framover og 
understreker at stripene ikke er gammel-
dagse, men en trend som har kommet for å 
bli. Stripene går i sirkler og kommer stadig 
tilbake. Lite tyder likevel på at det enkle 
 mønsteret igjen vil bli assosiert med djevel-
skap og hat. Kunsten er å likevel å registrere 
stripenes virkning, samt være klar over 
 mønsterets virkning og kraft. 

Striper gir status: Mønsteret oppleves som diskret, 
men og så bestemt og reflekterer et ansvarsfullt 
 menneske som det er lett å forholde seg til og ha tillit 
til. Innen patriarkalske hierarki forteller stripene på 
uniformen hvor høyt du står i gradene.

Striper i havet: De første badedraktene kan 
spores tilbake til 1830 og ble laget til menn. 
I våt tilstand klebet plagget seg tett til 
 kroppen, men stripene skulle virke forvirrende 
og avledende. 

Framtidens striper er økologiske: Fairetrade 
 produsenten People Tree satser på fremtids
rettede økologiske striper. Tradisjonelt mønster 
 koples opp mot økologi og miljø.
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