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Útdráttur 

 

Í þessari ritgerð verður fjallað um samskipti Evrópumanna og Tahítíbúa undir lok 17. aldar og 

áhrifin sem þau samskipti höfðu á húðflúrsmenningu beggja samfélaga. Reynt verður að 

skoða þessi samskipti út frá sjónarhóli beggja aðila og lýsa afleiðingum þeirra. Húðflúr 

þjónuðu veigamiklu hlutverki í samfélagi Tahítíbúa og voru samofin trú þeirra og 

heimsmynd. Koma kristinna trúboða undir lok 17. aldar og bann þeirra við húðflúri leiddi til 

þess að húðflúr hurfu úr samfélagi heimamanna. Endurvakning á fornum húðflúrsiðum 

Tahítíbúa hófst á seinni hluta 8. áratugarins og varð til þess að húðflúr urðu aftur áberandi í 

samfélagi þeirra. Þau þjóna þó ekki sama mikilvæga, félagslega hlutverkinu og áður og eru 

mjög mótuð af ferðamannaiðnaðinum. Húðflúrsiðkun í Evrópu rekur sögu sína aftur um 5.000 

ár, en hvarf nánast á 11. öld. Segja má að ákveðin enduruppgötvun hafi átt sér stað við komu 

leiðangurs James Cook til Tahítí og húðflúr hafi borist til Evrópu vegna náinna samskipta og 

þátttöku skipverja í þessari framandi list. Þrátt fyrir mismunandi hlutverk og sögu húðflúra í 

menningu þessara hópa, þá eru húðflúr í Evrópu og Tahítí áþekk í dag, sem hluti af 

alþjóðlegri húðflúrsmenningu, og gegna hlutverki skrauts og tjáningarforms á líkömum fólks. 

  



4 

Efnisyfirlit 

 
 

 

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

 

 

1. Húðflúrmenning á Pólýnesíu.............................................................................................. 7 

 1.1. Heimsmynd Tahítíbúa og hlutverk húðflúra..................................................... 8 

 1.2. Utanaðkomandi áhrif á húðflúrsmenningu á Tahítí........................................ 12 

 1.3. Húðflúrsendurvakning á Tahítí......................................................................... 16 

 

 

2. Saga húðflúrs í Evrópu...................................................................................................... 19 

 2.1. Endurkynni Evrópubúa við húðflúr................................................................. 23 

 2.2. Endurreisn húðflúrs í Evrópu............................................................................ 27 

 

 

Lokaorð................................................................................................................................... 29 

 

 

Heimildaskrá.......................................................................................................................... 31 

 

 

 

 

  



5 

Inngangur 

Húðflúrun er ein elsta listgreinin í sögu mannkyns. Hún hefur komið víða fram í 

menningarsögunni og sums staðar er hún rótgróin í menningu samfélaga. Í aldanna rás hefur 

húðflúrun verið stunduð af mismunandi ástæðum og af mismunandi hópum samfélagsins. Ef 

við lítum til Evrópu þá hefur húðflúrun bæði verið hluti af menningu jaðarhópa, líkt og fanga 

og sjómanna, en einnig verið tengd við aðalsstéttir á vissum tímabilum (Lozano, Morgan, 

Murray og Varghese, 2011; Schwarz, 2006). 

Þar sem að húðflúr eru áletruð á líkamann og verða varanlegur hluti af einstaklingum, 

þá tengjast þau óneitanlega persónu hvers og eins. Húðflúr rista einkenni á líkamann en á 

sama tíma eyða þau að vissu leyti því sem er til staðar, ákveðnum hreinleika. Húðflúr eru 

borin sem persónulegt einkenni en á sama tíma eru þau einnig ákveðið tákn sem aðskilur 

beranda húðflúrsins frá almúganum. Áletrun húðflúrs ristir nýtt einkenni á yfirborð 

húðarinnar sem er einhvers konar mörk á milli hins opinbera svæðis einstaklings og hins 

persónulega. Yfirborð líkamans er sá hluti einstaklings sem aðrir sjá, er hinn sýnilegi flötur 

sem einstaklingur færir fram. Allar meðvitaðar umbreytingar á húðinni eru leið til þess að 

koma á framfæri ákveðnum skilaboðum um það hvernig manneskja þú ert. Í þeim skilningi er 

það að fá sér húðflúr bæði persónuleg og opinber athöfn. 

Húðflúr eru leið til þess að tákna og hlutgera hið persónulega og tilfinningalega sjálf, 

sem er andstæðan við hið opinbera og rökrétta sjálf sem við færum fram á hverjum degi. Þó 

svo að við búum að sjálfsögðu öll yfir þessu innra sjálfi, þá eru húðflúr hugsuð sem leið til 

þess að komast í snertingu við það, þannig að hægt er að hugsa um þá athöfn að húðflúra sig 

sem gjörð til þess að gera tilkall eða endurkall til sjálfsins (Schwarz, 2006).   

Húðflúrun er hugsanlega ein sú vandmeðfarnasta listgrein sem fyrirfinnst. Við höfum 

ýmsar aðferðir til þess að breyta útliti okkar. Það má gera með fatnaði, skartgripum og ýmsum 

tímabundnum merkingum á líkamann sem dæmi. En húðflúrun fellur í flokk með varanlegum 

breytingum á líkamanum. Gagnvart húðflúrun, þá er maðurinn sjálfur striginn og því er 

listamanninum ekki leyfð nein mistök (Gerður Kristný, 1998; Lozano, Morgan, Murray og 

Varghese, 2011; Sanders, 1989). 

Ef við lítum á húðflúr út frá akademísku sjónarhorni, þá hefur áletrun á líkamann af 

ýmsum toga, þar á meðal húðflúr, komið víðs vegar fyrir í etnógrafískum bókmenntum löngu 

áður en mannfræði varð fræðigrein. Mannfræðin hefur í gegnum árin lagt áherslu á það að 

skoða hvernig hinn áletraði líkami þjónar sem merki um sjálfsmynd einstaklings í tengslum 

við kyngervi, aldur og pólitíska stöðu. Á síðustu árum hefur sérstök áhersla verið lögð á það 
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að skoða hinn áletraða líkama. Ástæðurnar eru margar, meðal annars aukið mikilvægi 

líkamslistar í vestrænni menningu, áhugi á yfirborði líkamans sem mörk á milli hins opinbera 

svæðis einstaklings og hins persónulega og að það er í takt við póstmódernískar kenningar 

(Schildkrout, 2004; Wohlrab, Stahl, Rammsayer og Kappeler, 2007). 

Húðflúrun finnst um allan heim og hefur verið stunduð í þúsundir ára á meðal fjölda 

mismunandi menningarsamfélaga og samfélagsstétta. Húðflúranir hafa til dæmis verið 

stundaðar hjá Keltum, frumbyggjum Ameríku og Pólýnesíubúum í Suður-Kyrrahafi. Húðflúr 

hafa gegnt fjölmörgum hlutverkum, þar á meðal sem trúartákn, merki um hugrekki, merki um 

samfélagslega stöðu , ástar- eða tryggðarjátningar, í tengslum við helgiathafnir og einnig sem 

refsing og brennimerki fyrir þræla og samfélagsleg úrhrök. Útlit þeirra og form eru 

margbreytileg eftir svæðum heimsins og hafa þau mismunandi merkingar eftir menningar- og 

félagslegu samhengi (Gerður Kristný, 1998; Latreille, Levy og Guinot, 2011).  

Í þessari ritgerð mun ég fjalla um samskipti Evrópumanna og Tahítíbúa undir lok 17. 

aldar og þau áhrif sem samskipti þeirra höfðu á húðflúrmenningu beggja samfélaga. Ég legg 

áherslu á að fjalla um þessi samskipti út frá sjónarhorni beggja aðila og að lýsa þeim 

afleiðingum sem fylgdu í kjölfar samskiptanna. Ég mun skipta ritgerðinni í tvennt og skoða 

sérstaklega hvora húðflúrmenninguna fyrir sig, í þeim tilgangi að gera því betri skil hvaða 

áhrif þessi samskipti höfðu á hvorum stað fyrir sig. Húðflúr hjá frumbyggjum í Pólýnesíu 

hefur mjög djúpstæðar merkingar og voru áður fyrr rótgróin í menningu fólksins. Ég mun 

skoða það hvernig húðflúr tengdist trú og heimsmyndakerfi frumbyggja og hvaða hlutverki 

það þjónaði í því samhengi. Að auki mun ég fjalla um komu trúboða til Tahítí og gera grein 

fyrir þeim áhrifum sem það hafði á samfélagið, þar á meðal húðflúrsmenninguna.  

Húðflúr í Evrópu eiga sér langa sögu og hafa síendurtekið verið að hverfa og birtast 

aftur í gegnum aldirnar. Ég legg mikla áherslu á það að skoða þau samskipti sem áttu sér stað 

á milli evrópskra sjómanna og Tahítíbúa á 18. öld, í leiðöngrum manna eins og Cook og 

Willis til Pólýnesíu, og hvaða áhrif það hafði bæði fyrir húðflúrsmenningu í Evrópu og á 

Tahítí. Ákveðin enduruppgötvun á húðflúri í Evrópu átti sér stað í kjölfar leiðangurs James 

Cook til Pólýnesíu og má segja að hann hafi ekki einungis kynnt sér húðflúrsmenningu 

frumbyggja á staðnum, heldur innleiddi Cook hana í Evrópu og kynnti hana fyrir almenningi. 

Auk þess mun ég skoða lauslega sögu húðflúrs í Evrópu fram að 11. öld og loks velta fyrir 

mér stöðu þess í Evrópu í dag með því skoða svokallaða húðflúrsendurreisn sem spratt upp í 

kringum árið 1980.  
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1. Húðflúrsmenning í Pólýnesíu 

Pólýnesía samanstendur af fleiri en 1000 eyjum á víð og dreif í Suður- og Mið-Kyrrahafinu 

og er hluti af Eyjaálfu. Hvergi hafa húðflúr verið jafn mikilvægur hluti af menningu og 

formgerð samfélags 

líkt og dæmi er um í 

Pólýnesíu. Sagan 

segir að þeir fornu 

húðflúrssiðir sem 

stundaðir voru í 

Pólýnesíu, sem og 

fólkið á svæðinu, 

eigi uppruna sinn að 

rekja til Asíu. 

Reynst hefur þó 

mjög erfitt að 

staðfesta það, þar sem ritaðar heimildir eru af skornum skammti á þessu svæði. 

Fornleifafræðileg gögn benda til þess að húðflúrsiðkun á svæðinu sé hægt að rekja aftur til 

ársins 1200 f. Kr. til hins forna menningarhóps Lapita sem réðu yfir Salómonseyjum, 

Hebrideseyjum, Fídjieyjum, Tonga og Samóaeyjum, en þar var húðflúrslistinni haldið 

gangandi. Víðs vegar um Pólýnesíu voru húðflúr mjög veigamikill þáttur í menningu fólksins 

og voru þau mjög áberandi í trú og heimsmyndarfræði svæðanna. Húðflúr birtust í ýmsu 

formi og myndum í samfélögum svæðisins en að nokkru leyti voru þau mjög lík, þar sem þau 

voru samofin menningu samfélaganna og notuð í svipuðu samhengi (Kuwahara 2005b; 

Winman-Rudzinski, 2003). 

Hugtakið Ma´ohi gefur til kynna samband einstaklings við fólk frá öðrum eyjum í 

Kyrrahafinu, eins og hugtakið Pólýnesískur bendir til. Ma´ohi er af sömu tungumálaætt og 

Maori fólkið á Nýja-Sjálandi og bendir það til menningarlegra- og pólitískra tenginga við 

aðrar eyjar í Kyrrahafinu. En helsti munurinn á hugtökunum Pólýnesískur og Ma´ohi er sá að 

sá síðarnefndi gefur til kynna sameiginlegt einkenni frumbyggja og skilur Ma´ohi frá þeim 

sem tilheyra því ekki, þá sérstaklega Frakka. Munurinn á þessum hugtökum er sá að orðið 

Pólýnesískur felur í sér samband á milli fólks í Kyrrahafinu, en Ma´ohi felur í sér aðskilnað 

frá þeim sem eru ekki frumbyggjar (Kuwahara, 2005b). 
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Tahítí er ein af fjölmörgum eyjum í Pólýnesíu og er hluti af þeim hópi eyja sem tilheyra 

Frönsku Pólýnesíu. Af þeim eyjum er Tahítí sú stærsta og einnig langfjölmennasta,  rúmlega 

helmingur íbúa Frönsku Pólýnesíu býr þar. Húðflúr voru lengi rótgróin í menningu svæðisins 

og gegndu mikilvægu hlutverki í trúarbrögðum fólksins allt fram að komu trúboða í kringum 

árið1800. Húðflúr spiluðu mjög stórt hlutverk í skipulagi og virkni helstu stofnanna 

samfélagsins, t.d. þeim sem sneru að stjórnmálum, trú og hernaði. Lýsing á húðflúrum verður 

þannig óumflýjanlega lýsing á helstu stoðum samfélagsins. Til þess að geta skilið hlutverk 

húðflúra í menningu Tahítíbúa þurfum við fyrst að kafa bæði í trúarbrögð og heimsmynd íbúa 

svæðisins sem var við völd á þeim tíma sem Evrópubúar komu til Pólýnesíu, á seinni hluta 18. 

aldar. Þessir tveir þættir eru órjúfanlegur hluti af húðflúrsiðkun svæðisins. Þar að auki þurfum 

við að kafa í iðkun þeirra í því að vefja líkama sinn í klæði, þar sem húðflúr voru að vissu 

leyti önnur útfærsla af þeirri iðkun og stunduð í sama tilgangi (Gell, 1993; Kuwahara, 2005b). 

 

 

1.1. Heimsmynd Tahítíbúa og hlutverk húðflúra 

Tahítíbúar töldu að heimurinn samanstæði af tveim þáttum, po og ao. Po var álitið ríki 

guðanna og táknaði myrkur eða nótt. Þetta var staðurinn þar sem ummyndun frá dauða til lífs 

átti sér stað. Ta‘aroa, æðsti guð þeirra, melti lík hinna látnu og skapaði út frá þeim nýja 

líkama. Ao var aftur á móti svæði mannanna og táknaði ljós og dag. Líkamar sem skapaðir 

voru í po voru fluttir yfir í ao með saur en þetta samband á milli po og ao myndaði ákveðna 

heild sem stjórnaði jafnvægi hins efnislega heims. Íbúum svæðisins var skipt niður í tvo 

flokka eftir því hvort þeir tilheyrðu po eða ao. Ef þeir tilheyrðu po voru þeir flokkaðir sem 

tapu, en ef þeir tilheyrðu ao flokkuðust þeir sem noa. Þeir sem voru tapu voru taldir búa yfir 

mana sem var einhvers konar heilagur kraftur, þannig að það að vera tapu var merki þess að 

vera í sterkum tengslum við guðina og því er hægt að tala um tapu sem mælikvarða á 

heilagleika manneskju. Þessi heilagi kraftur var tjáður í stríði og frjósemi lands og manna og 

veitti þeim Tahítíbúum sem yfir honum bjó virðingu, vald og samfélagslega stöðu. Styrkleiki 

tapu var breytilegur á milli manna, þannig að einn einstaklingur gat þótt meira tapu en annar. 

Tapu hafði einnig þann eiginleika að hafa ákveðin hamlandi áhrif á noa manneskjur sem  

stjórnuðu athöfnum þeirra og fólks sem bjó yfir minna tapu. Þessar tapu hamlanir beindust að 

þáttum í daglegu lífi fólksins, eins og því hvernig það borðaði, hvernig það skipulagði rými 

sitt, æxlun og ýmsum trúartengdum málum. Að auki gátu þessir sömu einstaklingar lagt tapu 

á staði, mat og ýmsa hluti. Noa bjó ekki yfir þessum hamlandi áhrifum sem fylgdu tapu og 

var því óhamlandi ástand. Noa var einnig mjög aðstæðubundið. Til dæmis gat einstaklingur 
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sem var tapu við ákveðnar kringumstæður verið noa í öðrum. Það gat gerst þegar tveir 

einstaklingar hittust þegar annar þeirra var meira tapu en hinn (Gell, 1995; Kuwahara, 2005b). 

Athafnir kvenna voru mun meira hamlaðar af tapu heldur en athafnir karla. Tapu kerfið var 

mjög samstíga líkamlegu ástandi kvenna og var nokkurs konar táknkerfi æxlunar í 

samfélaginu. Leg kvenna er staður þar sem nýtt líf á sér uppruna og þess vegna var það talið 

po. Konur sem voru á blæðingum eða barnshafandi voru tapu og þar af leiðandi hættulegar 

karlmönnum og konum sem voru hvorki á blæðingum né barnshafandi. Ungabörn voru talin 

mjög tapu vegna þess að þau voru nýkomin úr po, ríki guðanna. Þar sem að þessi heilagleiki 

var talin smitandi og honum fylgdu vissar hættur, þá þurfti að hafa stjórn á honum. Það var 

gert með helgiathöfninni amo´a, sem þýða mætti sem fjarlæging. Einn mikilvægasti þáttur 

athafnarinnar fólst í því að taka blóð úr höfði fjölskyldu og náinna ættingja ungbarnsins og 

blanda því við sykurrey eða tapu klæði. Barninu og guðunum var síðan afhent þessi blanda 

sem varð til þess að afhelga barnið (Gell, 1995; Kuwahara, 2005b). 

Húðflúr voru nátengd amo´a athöfninni því að þau báru þess merki að einstaklingur 

hefði öðlast ónæmi fyrir smitun á heilagleika og að honum væri haldið örugglega innan 

manneskjunnar. Amo´a fól í sér að opna líkamann, að hreyfa við blóði einstaklings og færa úr 

skorðum þann heilagleika sem var til staðar. Húðflúr voru síðan tákn um græðslu og 

lækningar, þau voru styrking á húðinni sem þjónaði sem verndarhjúpur til að hindra flæði 

heilagleika inn og út úr líkamanum og voru þannig hluti af því ónæmi sem einstaklingar 

öðluðust við athöfnina. Á þennan hátt mynduðu húðflúr og amo´a ákveðna heild (Gell, 1995). 

Kerfi ao og po er hluti af stéttaskiptingu samfélagsins, en fólkinu er skipt niður í fjóra 

meginflokka: ari´i hau, ari´i, ra´atira og manahune. Þessi stéttaskipting snéri að stjórnun og 

rekstri landsins, sem var skipt niður í ákveðin svæði og svo enn frekar niður í hverfi. Ari´i hau 

tilheyrðu flokki þeirra hæstráðandi í landinu og stjórnuðu stórum svæðum sem samanstóðu af 

mörgum hverfum. Ari´i komu svo næst þeim í stéttaskiptingunni, en þeir stjórnuðu ákveðnum 

hverfum og gerðu tilkall til þess landsvæðis og allrar þeirra framleiðslu sem þar fór fram. 

Bæði ari´i hau og ari´i voru taldir afkomendur guðanna. Ra´atira voru svo landeigendur en 

þrátt fyrir það að vera ekki beinir afkomendur guðanna þá höfðu þeir völd til þess að stjórna 

landsvæði sem ari´i gerðu tilkall til. Manahune voru hinir almennu borgarar sem réðu engu 

landsvæði, heldur unnu á því landsvæði sem ra´atira réði yfir (Kuwahara, 2005b).  

Ari´i hau og ari‘i voru alltaf tapu vegna þess að þeir voru beinir afkomendur guðanna, 

en ra‘atira og manahune voru noa. Þar sem ari´i bjuggu yfir tapu gátu þeir verið hættulegir, 

sérstaklega fyrir manahune konur. Ef ari´i fór inn í eða snerti hús manahune kvenna þá gat 

eigandi hússins ekki lengur borðað þar og þurfti þá að byggja nýtt hús fyrir viðkomandi. Svo 
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heilagir voru ari´i hau og ari´i að þá þurfti að bera þegar þeir ferðuðust vegna þess að ef þeir 

fóru fótgangandi yrði jörðin undir fótum þeirra heilög. Þeir máttu ekki neyta matar með 

fingrum sínum þar sem tapu mátti ekki berast frá fingrum þeirra í matinn og þannig inn í 

líkama þeirra. Einnig barst tapu í nöfn þeirra þannig að þau urðu heilög, en þá þurfti að finna 

önnur orð í stað þessara heilögu orða þar sem nöfn ari´i hau og ari´i voru frátekin. Þrátt fyrir 

allar þessar reglur og heftingar á lífi fólks sökum tapu kerfisins, þá verður að hafa það í huga 

að þótt fólki af mismunandi stéttum, kyni og aldri hafi verið skipt niður og að vissu leyti 

haldið frá hvoru öðru, þá átti fólkið í samfélaginu auðvelt með að eiga samskipti sín á milli og 

að mynda félagsleg tengsl (Gell, 1995; Kuwahara, 2005b). 

Tahítíbúar stunduðu það að vefja líkama sinn í klæði og var það bæði gert í tengslum 

við trúarlegar athafnir og í daglegu lífi. Halda mætti að þessi venja fólks hafi verið stunduð í 

þeim tilgangi að verja líkamann frá geislum sólarinnar, en svo var ekki. Fólk stundaði þetta 

vegna þess að þetta var venja á svæðinu og var bundið í menninguna. Ef við skoðum hvernig 

vefjun kemur fram í trúarbrögðum Tahítíbúa má sjá það að æðsti guð þeirra, Ta´aroa kom út 

úr egglaga skel og að þessi skel breyttist í alla hluti heims, bæði lifandi og efnislega. Líkt og 

Ta´aroa hafði skel, þá hefur allt í heiminum skel. Himinninn er skel, endalaust rými, þar sem 

guðirnir settu sólina, mánann og stjörnumerki guðanna. Jörðin er að sama skapi skel fyrir 

steina, vatn og plöntur sem spretta upp frá henni. Skelin er upphaf alls lífs og efnis. Kona er 

skel mannsins þar sem maðurinn kemur inn í heiminn í gegnum konuna og að sama skapi er 

kona skel annarra kvenna (Gell, 1995; Kuwahara, 2005b). 

Tahítíbúar stunduðu hátíðlega líkamsvefjun. Fullorðnir einstaklingar sem voru 

húðflúraðir voru vafðir, líkamar stríðsmanna voru vafðir í stór klæði til þess að vernda þá frá 

árásum óvina sinna og dansbúningar voru einnig búnir til stórum klæðum sem voru vafin í 

kring um mitti og læri dansara. Ekki einungis var vefjun hluti af hátíðum, heldur var afvefjun 

einnig stór hluti þeirra. Til dæmis voru stúlkur vafðar í mikið magn klæðis í 

frjósemisathöfnum sem var svo fjarlægt á meðan þær dönsuðu. Vefjanir voru einnig stundaðar 

í kringum atburði sem snertu líf og dauða. Nýfædd börn voru til dæmis vafin í tapa, sem er 

klæði unnið úr berki trjáa. Líkamar látinna voru vafin og smurð.  

Vefjun var stór hluti af taio athöfn Tahítíbúa, en sú athöfn felur í sér að tveir 

einstaklingar gera svonefndan vinskapssamning á milli sín. Taio kerfið var hluti af 

heimsmyndarfræði íbúanna, líkt og tapu, en þó á annan hátt. Tapu kerfið flokkaði fólk eftir 

samfélagslegri stöðu, kyni og aldri til þess að vernda og viðhalda heilagleika. Taio aftur á 

móti vann gegn þessari flokkun og útbreiddi heilagleikann. Það sem einkenndi taio kerfið 

helst voru skiptin sem fóru á milli félaga í kerfinu og voru það til dæmis skipti á vörum og 
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nafnaskipti. Nafnaskiptin fólu í sér að einstaklingur var meðtekinn inn í fjölskyldu taio félaga 

síns og álitinn ættleiddur sonur föður taio félagans. Að auki deildu taio félagar konum sínum 

og skiptust á vörum. Helsti tilgangur þessara nafnaskipta var að samræma að hluta til einkenni 

taio félaganna sem fólst í því að veita einum taio félaga aðgang að eigum hins, sem undir 

venjulegum kringumstæðum voru bundnar honum í gegnum tapu. Vefjunin fór þannig fram 

að taio félagarnir vöfðu hvorn annan í klæði ættar sinnar og á þann hátt klæddu þeir hvorn 

annan í húð ættar sinnar. Á þennan hátt urðu taio félagar ekki bara vinir, heldur fjölskylda og 

það sem skipti mestu máli, pólitískir bandamenn (D‘avella, 2005; Gell, 1995; Kuwahara, 

2005b). 

Auk klæðis var húðin önnur vafning utan um líkama manna og líklegt er að Tahítíbúar 

hafi litið á húðina sem skel líkamans. Tapa var unnið úr berki trjáa, en húð trésins sem 

umlykur líkama mannsins í formi klæða jafngildir húð hans. Húðin sjálf er að sjálfsögðu hluti 

af líkama mannsins og því ómögulegt að vefja og fjarlægja líkt og með klæðnað, þar sem 

húðin var til staðar allt frá fæðingu. Í bók sinni leggur Makiko Kuwahara (2005b: 39) það til 

að húðflúrun sé önnur útfærsla af því að vefja líkamann. Húðflúr þjónuðu því hlutverki að 

endurvefja líkamann með því að skapa aukahúðlag um líkamann og á þann hátt að skapa nýtt 

verndarlag um líkamann. Það má því segja að húðflúrun sé hin líkamlega upplifun þess að 

vefja líkamann (Gell, 1995).  

Ef við köfum dýpra í samband vefjunar og húðflúra þá sjáum við að þessir tveir þættir 

eru beintengdir tapu kerfi Tahítíbúa og þjóna því hlutverki að koma í veg fyrir útbreiðslu 

mana á meðal fólks. Þar sem heilagleiki gat breiðst út um húð fólks, þá þurfti að hreinsa 

líkamann vel, strjúka yfir hann með greinum af heilögum plöntum og loks að vefja hann í 

klæði. Þegar búið var að vefja líkamann þá var hann í raun lokaður af frá hinu ytra umhverfi 

sem einstaklingur deilir með öðru fólki sem býr yfir mismiklu tapu. Húðflúr höfðu mjög 

svipað hlutverk og vefjun og þjónuðu einnig sérstökum tilgangi fyrir noa og tapu fólk. Hjá 

noa fólki sáu húðflúr um að verja það frá mana fólks sem flokkaðist sem tapu. Fyrir tapu fólk 

höfðu húðflúr stjórn á flæði mana hjá þeim og með því voru þeir í raun að gera líkama sinn 

minna heilagann til þess að geta tekist betur á við sitt eigið líf og tekið þátt í daglegum 

athöfnum. Húðflúr þjónuðu semsagt þeim tilgangi að stjórna tapu hömlunum sem greindu á 

milli og stjórnuðu að vissu leyti samskiptum á milli manna sem báru mismikið tapu. Húðflúr 

hjálpuðu til við að halda aftur af mana með því að halda því innan fólks og á sama tíma 

vernduðu noa manneskjur frá mana (Kuwahara, 2005b). 

Húðflúr voru einnig notuð sem merki um kynþroska hjá ungu fólki. Húðflúr á 

handleggjum báru þess merki að börn hefðu gengið í gegnum amo´a þannig að þau gátu tekið 
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þátt í félagslegum athöfnum. Fullorðnir báru húðflúr á þjóhnöppum sínum sem var bæði 

merki um að þeir hefðu gengið í gegnum ákveðnar helgiathafnir en einnig var það merki um 

frjósemi. Húðflúrin gegndu því hlutverki að hafa áhrif á húðina, skel líkamans, á ákveðin hátt 

til þess að gera líkamann minna heilagan og gera fólki það kleift að stunda kynmök með þeim 

hætti. Að auki hömluðu þau útbreiðslu mana og gerðu því kleift safnast upp inn í líkama konu 

og gera hana frjóa. Af þeim ástæðum voru húðflúr í raun þörf til þess að stunda kynmök 

(Gell, 1995). 

 

 

1.2. Utanaðkomandi áhrif á húðflúrsmenningu á Tahítí 

Þegar Tahítíbúar komust í kynni við Evrópubúa á 18. og 19. öld fór samfélag þeirra að verða 

fyrir töluverðum áhrifum. Segja má að samfélag þeirra hafi fyrst orðið fyrir nokkrum áhrifum 

þegar Cook og hans menn komu til Tahítí árið 1767. Þar sem Evrópubúarnir höfðu enga 

þekkingu á kerfinu og áttu í erfiðleikum með að ná tökum á því, sökum tungumálaerfiðleika, 

þá voru þeir í rauninni að vanvirða kerfið. Þótt þetta hafi ekki haft nein varanleg áhrif á tapu 

kerfið þá var þetta mikil ögrun við kerfið og sýndi að það var ekki óhagganlegt. Það sem hafði 

mest áhrif í þessari ferð voru taio vinskapssamningarnir sem frumbyggjarnir gerðu með 

Evrópubúum. Taio félagar áttu í vöruskiptum sín á milli og þær vörur sem Tahítíbúar fengu 

frá Evrópubúum og voru áður óþekktar í samfélaginu urðu að viðfangsefnum húðflúrara. 

Myndir af byssum, sverðum og áttavitum fóru að sjást á líkömum fólks. Einnig var 

staðsetning þessara húðflúra á líkömum þeirra sem þau báru mjög óvenjulegir á þessum tíma 

Staðirnir voru mjög bersýnilegir almenningi, ólíkt hinum fornu þjóhnappahúðflúrum sem 

margir Tahítíbúar báru. Koma trúboða til Tahítí hafði mikil áhrif á samfélag heimamanna. 

Heimsmyndarfræði heimamanna var talin tengjast hinu illa og trúboðarnir litu sérstaklega 

niður á húðflúr, því þeir töldu að menn ættu ekki að vanhelga sköpunarverk Guðs með 

þessum hætti. Árið 1797 komu fyrstu trúboðarnir til Tahítí, en koma þeirra hafði ekki 

tafarlaus áhrif. Kristin trú vakti forvitni margra heimamanna og margir þeirra urðu mjög 

hrifnir af henni og því sem hún hafði upp á að bjóða, en fæstir voru tilbúnir til þess að skipta 

um trú. Trúboðarnir litu hins vegar á trú heimamanna sem heiðna og form 

skurðgoðadýrkunar. Sem dæmi má nefna að barnsmorð, lauslæti og mannlegar fórnir voru 

álitnar af hinu illa og trúboðarnir litu svo á að þeir þyrftu að losa heimamenn við þessa óhelgu 

trú (Kuwahara, 2005b; Parsonson, 1967). 

Myrkur var lykilhugtak í trú Tahítíbúa, því það var tengt po og var andstæðan við ao 

og táknaði það að vera innan við eitthvað. Aftur á móti tengdu trúboðarnir þetta myrkur við 
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hið ósiðmenntaða, heiðna líf heimamanna og andlega stöðu þeirra sem fylgdu þessari trú, 

hugur þeirra var myrkur. Þeir álitu myrkur tengjast hinu illa, hinu óhreina og helvíti. Þess 

vegna voru þeir sannfærðir um það að þeir þyrftu að bjarga Tahítíbúum úr myrkrinu með 

hjálp Guðs. Samkvæmt trú Tahítíbúa voru bæði líkami og andi hinna látnu taldir fara í po og 

þar eytt af Ta‘aroa en trúboðar fengu fólk til þess að trúa því að andi heiðingja yrði aðskilinn 

líkamanum við dauða og andinn færi til helvítis (Kuwahara, 2005b; Parsonson, 1967). 

Þessi mistúlkun trúboðanna á trú Tahítíbúa má rekja til þeirrar endalausu tvíhyggju 

sem fylgir kristinni trú. Hún virðist skipta heiminum niður í heilagt/óheilagt, gott/slæmt, 

ljós/myrkur og rétt/rangt. Trúboðarnir litu framhjá því hvernig po og ao unnu saman að því, 

að mynda jafnvægi í heiminum og litu á það sem hið illa út frá kristnum sjónarmiðum. Að 

auki litu þeir á guði frumbyggjanna sem illa anda og tengdu þá við Satan. Á þennan hátt 

endurtúlkuðu þeir trú Tahítíbúa út frá kristnum gildum (Kuwahara, 2005b; Parsonson, 1967). 

 Margir frumbyggjar snéru til kristinnar trúar ekki vegna áhrifa frá trúboðum, heldur 

vegna þeirra félagslegu og menningarlegu breytinga sem áttu sér stað vegna stöðugra 

samskipta við Evrópubúa. Aðrir hreinlega misstu trúna á tapu kerfinu þegar þeir sáu reglur 

þess brotnar síendurtekið. Einnig sáu margir Tahítíbúar ýmsa kosti við það að taka upp kristna 

trú, því þeir sáu að konur höfðu meira frelsi í daglegu lífi sínu. Kirkjan var opin öllum, 

fjölskyldur trúboða borðuðu saman og kristna fólkið bjó yfir mikilli læknisfræðilegri 

þekkingu og gátu með því læknað ýmiss konar sjúkdóma sem hrjáðu heimamenn (Kuwahara, 

2005b). 

Áhrif trúboðanna komu einnig fram á líkömum Tahítíbúa. Þar sem heimsmyndarfræði 

og félagsleg uppbygging samfélags þeirra var túlkuð á líkömum frumbyggja, meðal annars í 

húðflúrum, þá var líkaminn mjög áberandi í þessari hugmyndafræðilegu skiptingu. Klæðnaður 

fólksins breyttist einnig mikið og Tahítíbúar voru mjög hrifnir af evrópskum fatnaði, þá 

sérstaklega föt unnin úr bómull, vegna þess hversu endingargóð og þægileg þau voru, 

samanborið við föt frumbyggja. Tahítíbúar vöfðu evrópsku klæðunum um líkama sinn með 

pareu, sem er hefðbundið klæði frumbyggja, en með tímanum gengu þeir enn lengra í að taka 

upp fatastíl Evrópumanna og tóku að klæðast höttum, kjólum, buxum og skyrtum. Evrópsk 

klæði urðu nýtt form líkamsskreytinga, en voru þó ennþá notuð með hefðbundnum klæðum 

heimamanna, því þeir fóru mjög varlega í það að taka að fullu upp erlendan klæðnað. 

Ókosturinn við evrópsku klæðin var þó sá að þau huldu meira af líkama fólks, þannig að 

húðflúr á brjóstkassa, handleggjum og fótleggjum voru ekki lengur sýnileg (Kuwahara, 

2005b).  
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Trúboðarnir töldu að trú og siðmenntun endurspeglaðist í líkama einstaklings, þannig að með 

því að hafa stjórn á útliti líkama frumbyggjanna, tóku þeir stórt skref í það að kristna og 

siðmennta samfélagið. Trúboðarnir litu á hina dökku, hálfnöktu, húðflúruðu líkama Tahítíbúa 

sem ákveðna ógn. Þeir túlkuðu hið dökka hörund sem myrkur og nekt fólksins sem 

villimennsku og lauslæti, þannig að líkömum þeirra fylgdi skömm. Húðflúrin táknuðu 

ósiðgæði og ótryggð við Guð, því húðflúrun var álitin sem vanhelgun á sköpunarverki hans. 

Þess vegna létu trúboðarnir heimamenn hylja líkama sinn en með því voru þeir að hylja 

skömm sína. Trúboðarnir fyrirskipuðu það að konur myndu ganga í klæðum sem náðu þeim 

niður að ökkla en klæði karlmanna áttu að ná þeim niður að hnjám. Með því að hylja líkama 

Tahítíbúa voru þeir að loka fyrir myrkrið í þeim tilgangi að reyna að koma líkömum og sálum 

heimamanna undir stjórn Guðs (Kuwahara, 2005b; Parsonson, 1967). 

Kuwahara (2005b: 54) leggur til tvö hugsanleg hlutverk fyrir evrópskan klæðnað á 

Tahítí í tengslum við komu kristinnar trúar. Sú trúarflækja sem var við lýði bæði 

endurspeglaðist og var viðhaldið með vefjun. Með því að vefja líkamann evrópskum klæðum 

myndaðist rými undir klæðum fólks sem tilheyrði po og varð til þess að líkami fólks tilheyrði 

ao. Vefjun líkama var sem sagt leið til þess að ferðast á milli po og ao. Trúboðarnir höfðu 

aftur á móti endurskilgreint þessa skiptingu og samkvæmt þeim var po svæði trúar Tahítíbúa 

en ao var svæði kristinnar trúar. Þannig leiddi þessi hefðbundna venja frumbyggjanna af sér 

tvírætt ástand trúar, og heimamenn urðu fastir á milli tveggja trúarlegra vettvanga. Annað 

hlutverk klæðnaðarins var það að hann veitti fólki tækifæri til þess að búa yfir tveim 

trúarbrögðum samtímis. Til dæmis fóru konur og dætur höfðingja í kirkju íklæddar 

evrópskum fatnaði, en voru oftast utan þess klæddar í hefðbundin föt. Svo lengi sem fólk 

klæddist evrópskum fötum var það undanþegið öllum hömlunum sem tengdar voru tapu. Þrátt 

fyrir það að ganga í evrópskum fatnaði þjónuðu húðflúr ennþá sínum trúarlega og 

heimsmyndafræðilega tilgangi fyrir þá sem voru á báðum áttum varðandi kristna trú og 

aðhylltust enn að einhverju leyti hefðbundna trú. 

Sá hópur frumbyggja sem aðhylltist kristna trú gekk undir heitinu pure-atua. Fyrir þá 

fékk húðflúr og það að klæðast evrópskum fatnaði nýja merkingu. Þar sem fólk átti það ekki 

lengur á hættu að smita frá sér tapu í kristinni trú, töldu pure-atua að ekki væri lengur þörf á 

því að bera húðflúr í þeim tilgangi að verjast og varðveita tapu. Húðflúrun varð í raun vafið í 

samhengi kristins og siðmenntaðs samfélags. Það að klæðast evrópskum fötum og það að 

líkjast Evrópubúum var sá meginþáttur sem skildi frumbyggjana frá hvorum öðrum og að 

klæðast evrópskum fatnaði varð ákveðið virðingartákn fyrir pure-atua (Kuwahara, 2005b). 



15 

Þótt flestum tapu hlutum, eins og skurðgoðum, hafi verið eytt, var hópur frumbyggja sem hélt 

ennþá í gömlu trúna og reyndi að viðhalda húðflúrsmenningunni. Það reyndist þó erfitt, því 

þeir neyddust til þess að halda öllum sínum húðflúrum huldum, bæði frá trúboðum og pure-

atua. Vefjun í evrópsk klæði var merki um það að vera hluti af kristnu og siðmenntuðu 

samfélagi, en svæðið undir fatnaðinum tilheyrði po og fylgjendur gömlu trúarinnar varðveittu 

ennþá húðflúraða líkama sína, ásamt trú sinni. Vefjun húðflúraðra líkama Tahítíbúa í evrópsk 

klæði var holdgerving þeirrar trúarflækju sem átti sér stað á upphafi 19. aldar.  

Í stað tapu kerfisins sem sá á sínum tíma um skiptingu valds innan samfélagsins, voru 

sett lög sem tryggðu ari‘i hau, ari‘i og trúboðum óskorað vald. Líkt og tapu kerfið hafði 

stjórn á líkama og líkamlegum gjörðum, settu trúboðar lög sem bönnuðu húðflúrun í þeim 

tilgangi að hafa stjórn á líkömum frumbyggjana í samræmi við kristilega reglu og 

siðmenntaða hegðun. Húðflúr voru í augum trúboða álitin tengjast skurðgoðadýrkun og öðru 

lastafullu líferni og þess vegna þótti mikilvægt að koma í veg fyrir þau. Trúboðar sáu hversu 

mikilvæg húðflúr voru vegna tengingar þeirra við tapu kerfið, þannig að með því að hafa 

stjórn á þeim gátu trúboðar í raun og veru haft stjórn á trú og hegðun fólksins (Gunson, 1967; 

Kuwahara, 2005b).  

Húðflúr voru að lokum notuð sem refsing í samfélaginu urðu merki glæpamanna. 

Fólki var refsað fyrir það að bera húðflúr á líkama sínum með því að húðflúra ákveðnar 

merkingar á líkama afbrotamanna og með þeim hætti að brennimerkja þá. Trúboðarnir, ásamt 

ari‘i hau og ari‘i, vildu fá húðflúr til þess að taka á sig nýja merkingu þannig að þeir gætu 

haft stjórn á líkömum ra‘atira og manahune. Með því að láta húðflúr vera merki glæpamanna 

gátu þeir mjög auðveldlega haft stjórn á fólki sem aðhylltist ennþá gömlu trúna. Hin nýja 

merking húðflúra sem brennimerki glæpamanna var holdgerð með því að húðflúra hana á 

líkama fólks. Fólki var refsað fyrir að bera húðflúr og voru tvær refsingar algengastar. Önnur 

refsingin var hegningarvinna. Karlmenn áttu að byggja vegi og konur voru látnar sauma dúka 

og hefðbundin klæði fyrir kóng og ríkisstjóra. Refsingarnar voru auknar eftir því hversu mörg 

húðflúr sá hinn seki bar. Hin refsingin fyrir að bera húðflúr var að sverta þau, en það varð til 

þess að húðflúrin urðu enn meira áberandi. Þó svo að trúboðar hafi aldrei litið á húðflúr út frá 

því samhengi að þau vefji líkamann, má segja að þessi refsing hafi í raun og veru verið form 

vefjunar. Vefjun var með þessum hætti endursköpuð sem form refsingar með því að beita 

henni á þennan hátt. Í stað þess að reyna að fjarlægja húðflúrin með einhverjum hætti og gera 

líkama fólksins hreina og siðmenntaða, varð tilgangur þessarar refsingar sá að sýna fram á það 

með húðflúrunum að líkamar fólksins væru undir stjórn ríkisstjórnarinnar og Guðs. Húðflúrin 
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breyttust þá frá því að gegna trúartengdu hlutverki í það að verða merki pólitísks valds 

(Gunson, 1967; Kuwahara, 2005b; Parsonson, 1967). 

Sú breyting sem varð á vefjun var hluti af siðmenntun samfélagsins. Vefjun tók á sig 

tvær myndir og þær komu fram í evrópskum klæðum og í formi refsingar. Þessar tvær myndir 

tvöfaldrar vefjunar þjónuðu þó gagnstæðu hlutverki. Á meðan vefjun evrópskra klæða gaf til 

kynna tengsl Tahítíbúa við kristna trú og siðmenntað samfélag, þegar þeir reyndu að halda í 

sína gömlu trú, þá var vefjun tengd refsingu stunduð í þeim tilgangi að útiloka þá sem brutu 

lög samfélagsins. Sú holdgun sem átti sér stað umbylti merkingu húðflúra í samfélaginu frá 

því að vera hefð á meðal heimamanna í það að verða form refsingar (Gunson, 1967 

Kuwahara, 2005b). 

 

 

1.3. Húðflúrsendurvakning á Tahítí 

Átt hefur sér stað ákveðin húðflúrsendurvakning á Tahítí og reynt hefur verið að endurvekja 

forna húðflúrssiði sem ekki höfðu verið til staðar í rúmlega 150 ár. Húðflúrun spratt fyrst upp 

á 8. áratugnum í fangelsum og á götum Tahítí. Þau húðflúr sem þá voru mest áberandi voru af 

evró-amerískum uppruna og voru álitin af íbúum svæðisins tengjast glæpum og vændi.  

Endurvakning á fornum húðflúrum hófst síðan á seinni hluta 8. áratugarins og á 9. áratugnum 

og var í raun hluti af allsherjar endurvakningu á fornum siðum. Þetta má rekja til þess þegar 

ákveðin nútíma- og borgvæðing átti sér stað á Tahítí og fólk fluttist til höfuðborgar Frönsku 

Pólýnesíu, Papeete, vegna tilkomu kjarnorkutilraunastöðva og alþjóðaflugvallar í Faa‘a. Við 

þessar miklu félagslegu breytingar varð fólk meira vart við áhrif frönsku nýlendustefnunnar 

og þann menningarlega mun sem var til staðar á milli frumbyggjana og Frakka. Fólk fór í 

auknum mæli að heimta sjálfstæði frá Frakklandi og vildi sitt eigið menningarlega einkenni til 

þess að geta aðgreint sig og land sitt frá Frakklandi. Upp úr þessu spruttu ýmsar 

sjálfstæðishreyfingar og einnig aðrar hreyfingar sem miðuðu að því að endurvekja gamla, 

hefðbundna siði. Þessir siðir voru meðal annars tungumál, dans, tónlist, handverk og íþróttir. 

Siðirnir voru álitnir nauðsynlegir og hófst kennsla á þeim í skólum landsins (Kuwahara 

2005a; Kuwahara, 2005b). 

Ekki má gleyma því að hefðbundin húðflúr voru stór þáttur í þessari endurvakningu á 

hefðbundnum gildum, því þau léku mjög stórt hlutverk í menningu fólksins á sínum tíma, eins 

og fyrr var sagt. Tveir frumkvöðlar áttu stóran þátt í því að koma hefðbundnum húðflúrum 

aftur inn í menningu Tahítí á 9. áratugnum. Tavana Salmon, sem var af hálfum tahítískum 

uppruna, leitaði síns menningarlega uppruna. Teve, frá Marquesas eyjum, varð dag einn mjög 
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meðvitaður um uppruna sinn og vildi fá húðflúr í stíl fornra Marquesas stríðsmanna. Þar sem 

enginn var fær um að húðflúra í þessum stíl með hefðbundnum húðflúrsstólum á Tahítí, 

leituðu íbúarnir til Samóaeyja og voru þar húðflúraðir af húðflúrsmeisturum. Þar sem Teve 

var vel þekktur á Tahítí, vöktu þessi húðflúr hans mikla athygli Tahítíbúa og varð það til þess 

að margir fengu sér húðflúr til þess að enduruppgötva uppruna sinn sem Ma´ohi. Þeir voru 

duglegir að bjóða húðflúrsmeisturum frá Samóaeyjum til Tahítí og með því hjálpuðu þeir 

fólki að fá húðflúr. Tavana lærði síðan að húðflúra í hinum hefðbundna stíl og sá um að 

húðflúra fjölda fólks. Þótt húðflúr hafi fengið á sig neikvæða ímynd og verið tengd 

glæpamönnum og vændiskonum á þessum tíma, þá urðu hefðbundin húðflúr smátt og smátt 

merki Ma´ohi einkennis fólks og hóf að gegna stóru hlutverki sem líkamsskreyting hjá 

frumbyggjum svæðisins. Í kjölfar þess missti húðflúr mikið af sinni neikvæðu ímynd 

(Kuwahara 2005a; Kuwahara, 2005b). 

Hin hefðbundnu húðflúrstól voru bönnuð árið 1986 af hreinlætisástæðum, en það varð 

einungis til þess að auka vinsældir húðflúra. Fundin voru upp ný tól og varð þá mun 

auðveldara að húðflúra einstaklinga þannig að húðflúrun í heild varð mun aðgengilegri en 

áður fyrir aðra en þá sem voru lærðir í hinni hefðbundnu aðferð. Húðflúrun fólst þá ekki 

lengur í því að „úthella blóði“, heldur varð þetta mun snyrtilegra og sársaukaminna. Vegna 

þess hve auðveldara það var að beita þessum nýju tólum voru húðflúrin mun fallegri, 

sérstaklega þegar byrjað var að nota þau nútíma tól sem finna má á húðflúrsstofum um allan 

heim (Kuwahara, 2005b). 

Atvinnu húðflúrun hefur verið í nánum tengslum við ferðamannaiðnaðinn í landinu 

allt frá því húðflúr komu aftur á sjónarsviðið. Frá því að alþjóðaflugvöllurinn í Faa‘a opnaði 

hefur ferðamannaiðnaður verið einn af stærstu iðnuðum á Tahítí og allt að 190.000 manns 

heimsækja Frönsku Pólýnesíu á ári hverju. Húðflúr hafa verið vinsæl sem minnismerki um 

dvöl fólks á eyjunni og húðflúrsiðnaðurinn stækkað með þessum aukna ferðamannafjölda. 

Húðflúrarar hafa þó ekki verið að leggja megináherslu á hefðbundin húðflúr, heldur hafa þeir 

reynt að höfða meira til ferðamanna með því að bjóða upp á húðflúr af öllum toga (Kuwahara 

2005a; Kuwahara, 2005b). 

Þegar við lítum yfir sögu húðflúrsins á Tahítí þá sjáum við hvernig merking húðflúra 

Tahítíbúa hefur breyst mikið í gegnum árin. Það er athyglisvert að sjá hvernig þessi 

húðflúrsmenning hefur breyst frá því að þjóna mikilvægu, trúarlegu hlutverki í það að vera 

orðinn nokkurn veginn hluti af alþjóðlegri húðflúrsmenningu. Við sjáum að húðflúrin eru ekki 

aðeins einskorðuð við Ma‘ori fólk heldur má sjá fólk af ýmsum uppruna með alls konar 

Ma‘ori húðflúr og ýmis afbrigði af þeim. Sem dæmi hafa svokölluð „tribal“ húðflúr verið 
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mjög vinsæl á Vesturlöndum í gegnum árin, en uppruna þeirra má rekja til staða eins og 

Tahítí. Húðflúrsmeistarar í þessum samfélögum eru afar vinsælir í dag í vestrinu og þeir eru 

tíðir gestir á alls konar húðflúrshátíðum, þar sem þeir deila list sinni. Nútíma pólýnesískur 

húðflúrsstíll er sá sem hefur þróast í bland við ferðamannaiðnaðinn og á lítið skylt við það 

sem áður var. En þrátt fyrir allt hefur hugmyndin um hefðbundin húðflúr enn mikla þýðingu 

fyrir Tahítíbúa, þar sem það eflir félagslegt gildi húðflúra. Húðflúr eru orðin eins konar merki 

menningar Ma´ohi. Þrátt fyrir að sumir líti á húðflúr sem lítð annað en skraut, þá eru margir 

sem bera þau sem merki um stuðning við menningareinkenni Tahítí (Kuwahara, 2005a; 

Stevenson, 1993).  
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2. Saga húðflúrs í Evrópu 

Í gegnum árin hefur almennt verið talið að húðflúr hafi borist til Evrópu eftir ferðir 

Evrópumanna til fjarlægra landa, á seinni hluta 18. aldar, þar sem þeir komust í kynni við 

húðflúr, sérstaklega í Pólýnesíu. Þetta eru þó alls ekki fyrstu kynni Evrópumanna af 

húðflúrum ef litið er bæði til fornleifafræðilegra- og sagnfræðilegra gagna. Það má þó segja 

um þessa leiðangra á 18. öld, að þar hafi orðið ákveðin endurkynni á húðflúri, en á þessum 

tíma var húðflúr nánast horfið úr evrópskri menningu. Í Evrópu fornaldar voru húðflúr aftur á 

móti frekar algeng (van Dinter, 2005). 

Elstu merki um húðflúr er að finna á múmíunni Ötzi, eða Ísmanninum frá Týrol, sem 

er frá nýsteinöldinni. Talið er að hann hafi verið uppi fyrir um 5350-5100 árum og er líkami 

hans þakinn meira en 50 húðflúrum. Þessi húðflúr samanstanda meðal annars af hópum af 

stuttum, samsíða línum á sinni hvorri hlið mjaðmarinnar, krosslaga merki á kálfanum og 

margvíslegum merkingum í kringum báða ökklana. Geislunarfræðileg greining á beinunum 

sýnir fram á hrörnum nákvæmlega á þeim svæðum þar sem finna má húðflúr. Hugsanlegt er 

að húðflúrin hafi verið notuð til lækninga, til deyfingar sársauka með svipuðum hætti og 

nálastunga eða þrýstinudd. Samkvæmt fornleifafræðingum voru þessi húðflúr búin til með 

þunnum skurðum í húðina og sóti var síðan nuddað í. Einnig hefur það verið lagt til að 

töfralæknar hafi skorið í húð Ötzi á þeim stöðum þar sem hann fann fyrir sársauka og sett 

lækningajurtir í sárin sem síðan voru brennd inn í sárin með heitri málmstöng. Það sem eftir 

stóð myndaði húðflúrið (van Dinter 2005:26). Þrátt fyrir að óvíst sé hvorri aðferðinni hafi 

verið beitt þá skiptir það mestu máli að hafi húðflúrið verið notað í læknisfræðilegum tilgangi 

þá var þetta um 2000 árum áður en þessar aðferðir voru fyrst notaðar í Kína. Ómögulegt er að 

segja til um hvort húðflúr á þessum tíma hafi þjónað öðrum tilgangi og hversu útbreidd 

notkun á húðflúrum í læknisfræðilegum til gangi var vegna skorts á gögnum. Það eru engin 

önnur gögn frá nýsteinöldinni sem hægt er að styðjast við til þess að skoða húðflúrsmenningu 

þess tíma. Það sem verður næst því komið eru gögn sem eru nokkur þúsund árum yngri og því 

ósambærileg (Dorfer o.fl., 1999). 

Vitað er í dag að margar austur-evrópskir og mið-asískir ættbálkar sem tilheyrðu 

schythískri-síberískri menningu, líkt og Daciar, Thraciar, Illyriar og Pazyrykar, hafi húðflúrað 

sig. Fornleifafræðileg gögn benda til þess að þessi húðflúr hafi verið notuð sem merki um 

þjóðfélagsstöðu hafi aðeins verið veitt sérstökum einstaklingum. Sem dæmi, árið 1993 voru 

nokkur vel varðveitt lík grafin upp sem talin eru vera um 2500 ára gömul. Á meðal þeirra 

voru tveir stríðsmenn, annar karlkyns og hinn kvenkyns, sem prýddir voru húðflúrum af 
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ýmsum toga og þekja hendur þeirra og axlir. Á húð þeirra var að sjá stórbrotnar myndir af 

dýrum sem voru í stíl við þær teikningar og áletranir sem hafa sést á skartgripum þeirra, 

búsáhöldum og skreytingum sem fundist hafa í grafhýsum þeirra. Húðflúrin voru myndir af 

tígrisdýrum, hjartardýrum, snákum, fjallageitum, kindum, fiskum og að auki ýmsum 

goðsagnakenndum verum. Þegar húðflúrin eru grandskoðuð má sjá að aðferðirnar sem 

notaðar eru við gerð þeirra eru ekki þær sömu og síberískir ættflokkar og Inúítar notuðu. Í 

þeirri aðferð er notast við nál og þráð og húðflúrin eru nokkurn vegin saumuð í einstaklinginn. 

Aðferðin sem beitt var við gerð húðflúra stríðsmannanna tveggja var svonefnd „skin pricking“ 

sem bendir til þess að þessi tiltekna húðflúr menning hafi verið undir áhrifum frá 

frumbyggjum í Suðaustur-Asíu, því húðflúr stríðsmannanna tveggja líkjast þeim sem hafa 

fundist í Búrma frá svipuðum tíma. Að auki eiga þessar tvær húðflúrsmenningar það 

sameiginlegt að í báðum eru goðsagnakennd dýr mjög algeng sem húðflúr. Ef þessar tvær 

húðflúrsmenningar eru skildar þá má áætla að tilgangur þessara húðflúra hafi verið sá sami. Í 

Suðaustur-Asíu voru húðflúr tengd göldrum og voru notuð til varnar einstaklingi og einnig til 

þess að veita honum gæfu við veiðar. Hið sama gæti átt við húðflúr Pazyryka. Við uppgröft 

stríðsmannanna tveggja fundust engin verkfæri sem sérstaklega voru hönnuð til þess að 

húðflúra. En aftur á móti er vitað að Pazyrykar notuðust við mjög fínar nálar til útsaumsgerðar 

og talið er að þeir hafi notað þessa sömu tegund nála til húðflúrsgerðar. Sú staðreynd að það 

hafi einungis fundist húðflúr á þessum tveim stríðsmönnum bendir til þess að þau hafi verið 

merki um sérstaka stöðu innan samfélagsins og voru hugsanlega aðeins veitt mikilvægum 

einstaklingum. Einnig er merkilegt að bæði karl og kona hafi fundist með húðflúr og grafin 

sem stríðsmenn, og gefur það til kynna að húðflúrun hafi frekar verið tengd samfélagslegri 

stöðu en kyni (van Dinter, 2005). 

Schythiar notuðust einnig við húðflúr og líklegt er að hægt sé að rekja útbreiðslu 

húðflúrs frá Asíu til Austur-Evrópu, því valdasvæði þeirra var afar stórt og þess vegna komust 

þeir í tengsl við fjölmarga mismunandi ættflokka sem margir heilluðust af húðflúrum 

schythískra stríðsmannanna. Húðflúrin voru hvert öðru glæsilegra og voru þeir mjög ákafir í 

það að taka upp þessa iðkun. Fleiri ættbálkar í Evrópu, eins og Thraciar í Austur-Evrópu, 

Agathyrsar á því svæði sem tilheyrir núna Transilvaníu og Illyar á Balkanskaga, húðflúruðu 

sig einnig. Merki um það má til dæmis sjá í vösum frá Thrace en á þeim má sjá myndir af 

húðflúruðum konum. Í skrifum gríska sagnfræðingsins Athenaeusar leggur hann fram 

mögulegan uppruna húðflúrs á meðal Thracia. Hann segir að Schythiar hafi ráðist inn í Thrace 

og niðurlægt konur á svæðinu með því að merkja líkama þeirra með bláum punkti. Eftir að 

Schythiar yfirgáfu Thrace þá létu konurnar hylja þennan smánarblett með ýmsum 
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skrautmunstrum. Þetta gefur til kynna að Schythiar beri ábyrgð á því að koma af stað 

ákveðinni húðflúrsmenningu í Thrace. Einnig má sjá líkindi á milli húðflúra Thracia og 

Pazyryka, því hjá báðum þessum flokkum var að finna hjartardýrahúðflúr sem bendir til 

hugsanlegs sambands á milli hópanna. Að auki má sjá á thrasískum vösum frá fimmtu öld f. 

Kr. myndir af konum sem bera sambærileg húðflúr og finna má á stríðsmönnunum tveim frá 

Pazyryk (van Dinter 2005). 

Þegar Grikkir og Rómverjar réðu yfir Evrópu var litið á notkun húðflúra í Evrópu í 

fagurfræðilegu skyni sem skreytingu á líkama og villimannslega ástund en þess vegna fór sú 

iðkun sífellt minnkandi og dó næstum því út. En notkun húðflúrs almennt dó alls ekki út, 

heldur var farið að nota það í öðrum tilgangi. Persar kynntu Grikkjum fyrir notkun húðflúra 

sem form refsingar í kringum árið 500. Fyrstu merki um að Grikkir hafi notfært sér það er 

þegar þeir réðust inn í Thrace árið 512 f. Kr. og merktu þræla og stríðsfanga með húðflúrum á 

enni þeirra. Þrælar voru húðflúraðir með ýmsum bókstöfum, líkt og F.H.E. (Fugitivus Hic 

Est), sem þýðir „þessi hefur sloppið áður“ (van Dinter 2005:31). Í grein sinni segir C. P. Jones 

frá því að Grikkir hafi notað orðið „stigma“ yfir húðflúr. Upprunaleg merking orðsins vísar til 

hinna margvíslegu mynstra sem finna má á líkömum snáka, en merking orðsins breyttist í það 

að tákna smánarblett og sú merking hefur að vissu leyti haldist allt til dagsins í dag (Jones, 

2000). 

Rómverjar notuðu húðflúr í svipuðum tilgangi og Grikkir og hófu að merkja hermenn, 

skylmingaþræla, fanga og þræla með húðflúrum. Frá fjórðu öld e. Kr. voru allir nýliðar í 

rómverska hernum húðflúraðir á vinstri úlnliðinn með merki herdeilar þeirra og með 

dagsetningu skráningar á hægri úlnlið. Þetta gerði yfirmönnum kleift að aðgreina herdeildir á 

auðveldan hátt sem og að þjappa hópnum betur saman Með því að bera sams konar húðflúr 

fundu hermennirnir fyrir samstöðu. Rómverjar húðflúruðu einnig afbrotamenn til þess að 

niðurlægja þá og það að fá húðflúr sem afbrotamaður jafngilti lífstíðardómi. Þeir voru að 

eilífu brennimerktir sem úrhrök (Gustafson, 2000). Þótt húðflúr á tímum Rómverja hafi að 

mestu leyti verið til stjórnunar og í refsingarskyni, þá báru meðlimir ýmissa sértrúarsafnaða 

margvísleg húðflúr af trúarlegu tagi. Sem dæmi báru margir húðflúr af bergfléttu á 

brjóstkassanum til merkis um tryggð við frjósemisgyðjuna Cybelle og Attis, guð gróðurs og 

vaxtar. Eftir að Rómverjar tóku upp kristna trú árið 313 e. Kr. lagði Konstantínus keisari bann 

við húðflúrun á andlit, því hann leit svo á að andlit mannsins hafi verið skapað eftir ímynd 

Guðs og það mætti alls ekki spilla sköpun hans. Eftir það voru allir fangar og 

skylmingaþrælar húðflúraðir á kálfa eða hendurnar (van Dinter, 2005). 
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Mikið af neikvæðum viðhorfum til húðflúra, auk margra húðflúrsklisja, í Vestrinu má rekja til 

notkunar á húðflúrum í formi refsingar. Fangahúðflúr, húðflúrun hermanna og trúarleg 

húðflúr má rekja til Grikkja og Rómverja. Á þessu tímabili sáust einnig fyrst merki um 

fjarlægð húðflúr. Húðflúr voru í mörgum tilfellum það slæmur stimpill að það var fólki oft 

mjög mikilvægt að fjarlægja það. Fólk reyndi að fjarlægja húðflúr með ýmsum aðferðum, líkt 

og seiðum og ýmsum lækningum, en margar af þessum aðferðum reyndust í raun hættulegar 

og gátu leitt til dauða. 

Við útbreiðslu rómverska keisaradæmisins á fyrstu öld e. Kr. komust þeir í tengsl við 

fjölmarga norður-evrópska, germanska og keltíska ættbálka sem bjuggu yfir margvíslegri 

húðflúrsmenningu sem var ólík þeirri sem mátti finna hjá Rómverjum. Það er hugsanlegt að 

uppruna þeirra megi rekja til hinna fornu austur-evrópsku ættbálka, eins og Schytia eða 

Agathyrsia, eða þá að uppruni þeirra sé alveg óháður báðum aðilum (van Dinter, 2005). 

Meðal breskra ættbálka sem stunduðu húðflúrun er helst að nefna Pikta, en húðflúrun 

hjá þeim minnir frekar á brennimerkingu heldur en húðflúrun. Piktar voru ættbálkur sem 

réðist inn í svæði á Bretlandseyjum sem voru undir rómverskum yfirráðum ásamt Skotum. 

Æðstu stríðsmenn Pikta skáru sig úr með sínum stórglæsilegu og litríku húðflúrum. Orðið er 

dregið af „Priteni“ sem er keltískt orð sem þýðir „fólk merkinganna“, sem vísar sjálfsagt í 

líkamsmálun eða húðflúrun hjá þeim. Einnig er hugsanlegt að orðið Piktar megi rekja til 

latneska orðsins „pictus“ sem þýðir málaður. Þeir teiknuðu myndir af dýrum og ýmiss konar 

tákn með því að þrýsta sjóðandi heitu járni að líkama sínum. Í þau brunasár sem mynduðust, 

nudduðu þeir plöntuvökva úr indígójurt og mynduðu þannig bláan lit á húðinni. Mögulegt er 

að þessi plöntuvökvi hafi einungis verið notaður til þess að deyfa sársaukann við það að vera 

brennimerktur og blái liturinn hafi þá í raun bara verið tilviljun (van Dinter 2005).  

Við komu kristinnar trúar var lagt bann við húðflúrum. Húðflúr sem báru merki 

kristinnar trúar voru þó undanþegin frá þessari reglu. Sagt var að húðflúr af trúarlegum toga 

myndu veita verðlaun í framhaldslífinu, en önnur húðflúr, líkt og heiðin- eða skrauthúðflúr, 

voru talin vanhelga sköpunarverk Guðs. Á tímum krossferðanna varð húðflúr krossmarks eða 

annars trúarlegs tákns til siðs á meðal krossfara sem vildu með því tryggja kristilega útför ef 

þeir létu lífið í fjarlægum löndum. Annars konar húðflúrun virðist hafa liðið undir lok í 

Evrópu á þessum tíma. 

Segja má að endalok húðflúrsmenningar í Evrópu megi rekja til þess þegar Piktar 

yfirgáfu Bretlandseyjar á 11. öld, eftir endurtekin stríð við víkinga, og verið nánast þurrkað út 

af Skotum. Með þeim hvarf húðflúrsiðkun í Evrópu og liðu allt að 500 ár þangað til að minnst 

var á húðflúr aftur í evrópskum bókmenntum (van Dinter 2005). 
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2.1. Endurkynni Evrópubúa við húðflúr 

Með kynnum evrópskra sæfara af Pólýnesum, á seinni hluta 18. aldar, hófst nýtt tímabil í sögu 

húðflúrs í Evrópu og segja má að þar hafi átt sér stað einhvers konar enduruppgötvun á 

húðflúri í vestrinu, þar sem að húðflúrlistin hafði lagst að mestu leyti niður. Á þessum tíma 

var mjög algengt að farið væri í leiðangra til þess að kanna ókunnar slóðir og reyna að 

uppgötva nýja menningaheima. Helst er þar að nefna leiðangra James Cook, en hann og áhöfn 

hans sýndu húðflúrum sérstaklega mikinn áhuga á ferðum sínum um Suður-Kyrrahafið. Enska 

orðið „tattoo“ má einmitt rekja til hans, en það er dregið af orðinu tatau sem kemur frá Tahiti 

og þýðir að merkja eða að slá. Leiðangrar Cook voru þó ekki fyrstu kynni Evrópumanna við 

húðflúr Pólýnesíumanna. Til eru heimildir allt aftur til ársins 1595, frá leiðangri Pedro 

Fernández de Quirós til Fatu Hiva í Marquesas eyjum, þar sem hann minnist lauslega á 

húðflúr í skrifum og lýsti þeim, þó ekki í neinum smáatriðum, þannig að þau virðast ekki hafa 

fangað athygli hans. „They all came, without any part covered; their faces and bodies in 

patterns of a blue colour, painted with fish and other patterns.“ (Douglas, 2005: 33). Þetta eru 

elstu skráðu heimildir um húðflúr í Pólýnesíu (Sanders, 1989).  

Árið 1769 þegar James Cook hélt til Pólýnesíu ásamt föruneyti sínu, komst hann í 

kynni við fólk á Tahítí og húðflúrsmenningu þeirra og það vaknaði áhugi á húðflúrun 

frumbyggja í Pólýnesíu. En af hverju var þessi djúpstæði áhugi á húðflúrum ekki til staðar hjá 

sæförum fyrir tíma Cook? Til þess að finna svör við því þurfum við að líta á samskipti 

sæfarana og frumbyggjana fram að komu Cook og af þeim er helst að nefna ferðir Louis de 

Bougainville og Samuel Wallis. Samuel Wallis leiddi leiðangur til Tahítí árið 1767 og sagt er 

að hann hafi uppgötvað Tahítí. Tekið var á móti leiðangri hans með harðri mótspyrnu, þannig 

að mikið ofbeldi fylgdi þessum leiðangri hans í byrjun. Hins vegar áttuðu Tahítí búar sig á því 

að þeir gætu ekki sigrað þennan bardaga, þannig að þeir hættu allri mótspyrnu og reyndu í 

staðinn að nýta sér dvöl þeirra. Þeir skemmtu þeim, skiptust á vörum við þá og reyndu að nýta 

sér þá á þann veg sem þeir gátu til þess að styrkja pólitíska stöðu sína í landinu. Leiðangur 

Louis de Bougainville til Tahítí var síðan ári seinna. Koma Wallis, og ofbeldið sem fylgdi 

henni til að byrja með, var Tahítíbúum ennþá ferskt í minni, þannig að þeir tóku nokkuð vel á 

móti de Bourgainville og hans mönnum, þar sem þeir vildu alls ekki þurfa að glíma við svipað 

ofbeldi og þegar Wallis kom. Þeir stunduðu viðskipti við de Bougainville og hans menn og 

fengu hjá þeim málma, verkfæri og vopn, en fyrst og fremst voru þessi viðskipti hugsuð til 

þess að halda friðinn. Þó svo að mönnum í báðum þessum leiðöngrum hafi ekki beint verið 

hleypt inn í samfélagið sem virkum þátttakendum , þá voru þessir leiðangrar og frásagnirnar 

af þeim mjög merkilegar í sagnfræðilegu samhengi. Þeir eru þó ekki mjög áreiðanlegir þegar 
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er litið til þeirra í etnógrafísku samhengi, þar sem heimildir eru frekar yfirborðskenndar og 

kafa ekki djúpt í neina þætti samfélagsins (Kuwahara, 2005b, McArthur, 1969; Thomas, 

2005). 

Þó svo að þessum leiðangri hafi fylgt eitthvert ofbeldi og spenna á milli frumbyggjana 

og skipverja, líkt og í leiðöngrum Wallis og de Bourgainville, þá einkenndist leiðangurinn af 

hinum óvæntu og oft nánu samskiptum sem ferðalangarnir og heimamenn áttu sín á milli. 

Margir sjómenn sváfu á landi, oft í heimahúsum Tahítíbúa. Þeir borðuðu með heimamönnum, 

fóru í skoðunarferðir með þeim og reyndu að læra mál þeirra. Að auki sýndu sjómennirnir 

heimamönnum skip sín, báru saman vörur sínar og venjur og nær allir tóku þátt í taio 

nafnaskiptasiðinum og mynduðu þannig náin sambönd við ákveðna frumbyggja. Þeir dvöldu 

lengur á Tahíti en í ferðum til Pólýnesíu og annarra landa í Suður-Kyrrahafinu, t.d. í nærri þrjá 

mánuði í fyrstu förinni. Það hafði einnig mikið að segja varðandi það að samskipti voru miklu 

mun nánari en áður hafði þekkst. Þó svo að enginn af sjómönnunum hafi búið yfir djúpum 

skilningi á tungumáli Tahítíbúa við komu þeirra, þá gátu þeir nýtt sér þann orðaforða sem 

safnast hafði úr ferð Wallis og að auki höfðu nokkrir úr áhöfn Cook verið með í ferð Wallis, 

þannig að þeir gátu miðlað sinni þekkingu. Undir lok ferðarinnar voru sumir skipverjanna 

farnir að ná ágætis tökum á tungumálinu og gátu myndað spurningar sem sneru að 

félagslegum og menningarlegum þáttum samfélagsins, þó svo að þeir skildu ekki svörin alltaf 

vel. Þannig að segja má að þessi munnlegu samskipti hafi einnig einkennt ferðina, þar sem að 

samskipti af því tagi voru mjög einstök fyrir ferð af þessu tagi (Douglas, 2005; Price, 1971; 

Salmond, 2010). 

Með þessari þriggja mánaða dvöl í Tahítí og þátttöku í samfélaginu má segja að Cook 

og menn hans hafi tekið mjög mannfræðilega nálgun á húðflúr í samfélagi Tahítímanna, þar 

sem að hann var að vissu leyti óbeint að stunda þátttökuathugun. Dvöl þeirra veitti 

Evrópumönnum sem voru með honum í leiðangrinum, þar á meðal náttúrufræðingar og 

listamenn, einstakt tækifæri til þess að eiga í nánum samskiptum við íbúa svæðisins, læra 

örlítið af tungumáli þeirra og ná að lýsa í orði og myndum samfélagi fólksins, þá sérstaklega 

húðflúrunum (Douglas, 2005). 

Meðlimir áhafnar Cook litu á Tahítíbúana sem vini sína, því fannst þeim ekkert 

varhugavert við að setja sig í aðstæður þar sem þeir voru mjög berskjaldaðir gagnvart 

heimamönnum. Þeir tóku þátt í húðflúrssiðum frumbyggjana, sem að vissu leyti voru 

ofbeldisfullir, þar sem að þeir fólu það í sér að úthella blóði þess sem lét húðflúra sig, með því 

að gata húð hans. Tahítíbúar sýndu Cook og hans mönnum sama traust og þeir höfðu fengið 

og voru sömuleiðis óhræddir við það að vera berskjaldaðir í einhverjum aðstæðum með 
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Evrópubúunum. Þeir til dæmis nutu þess að láta raka sig með rakhnífum (Douglas. 2005; 

Salmond, 2010). 

Við þessar óvæntu kringumstæður, sem mynduðust við heimsókn skipverjanna, urðu 

þeir ekki aðeins vitni að húðflúrsmenningu frumbyggjana. Þeir tóku virkan þátt í ferlinu og 

með þeim hætti öðluðust þeir smám saman skilning á þeim djúpstæðu, félagslegu áhrifum 

sem húðflúr höfðu. Þó svo að þeir hafi ekki skilið þau að fullu, voru þeir vel meðvitaðir um 

það að húðflúrun var miklu meira en bara skraut á líkama fólksins, það var hefð sem þjónaði 

sérstökum, sögulegum tilgangi í viðhaldi og æxlun innan félagslega kerfisins. Þrátt fyrir 

takmarkaðan skilning á þessu djúpstæða félagslega hlutverki húðflúra, sem og tengingu þess 

við heimsmyndarfræði fólksins, þá vaknaði gríðarlegur áhugi hjá Evrópumönnum á 

húðflúrum. Þessi áhugi er mjög sýnilegur í skrifum þeirra um efnið, sem innihalda nákvæmar 

lýsingar á fagurfræðilegum- og tæknilegum þáttum sem sneru að húðflúrunum. Einnig voru 

teikningar Sydney Parkinson, meðlimi áhafnar í fyrstu ferð James Cook til Tahítí, af 

húðflúrum mjög áberandi á sínum tíma. Birting þessara verka varð til þess að þekking um 

húðflúrun í Pólýnesíu dreifðist hratt um Evrópu. Mörgum hverjum dugði þó ekki einungis að 

bera þau augum, heldur vildu margir taka þátt í og vera hluti af þessari fjarlægu og framandi 

umbreytingu á líkama og létu því húðflúra sig. Evrópubúarnir tileinkuðu sér fúslega 

margbrotin, hefðbundin húðflúr mjög fljótlega eftir kynni þeirra við frumbyggjana og 

hugsanlegt er að þeir hafi gert það til þess að þóknast heimamönnum. Notkun Tahítíbúa á 

húðflúrum og vilji sjómanna til þess að láta húðflúra sig, sýndi fram á það að húðflúr var ekki 

bara einstaklingsgjörð, heldur var það einnig samtengt hinu félagslega umhverfi og er 

afrakstur margar þátta, líkt og persónulegra sambanda og hópsambanda, viðburða, skyldna og 

hins ríkjandi félagslega samhengis (Douglas, 2005). 

Þessi leiðangur Cook lék stórt hlutverk í því að skapa ákveðna hefð hjá sjómönnum, 

sem fól það í sér að bera húðflúr. Þessa hefð má ekki bara rekja til uppgötvunar þeirra á 

húðflúrsmenningu Tahítíbúa, heldur til aðstæðnanna sem mynduðust við þennan fund, þar 

sem svo náin samskipti við frumbyggjana tíðkuðust ekki hjá sjómönnum í leiðöngrum af 

þessu tagi. Þessi leiðangur var mjög óvenjulegur fyrir sinn tíma vegna lengdar hans, metnaðar 

og hversu yfirgripsmikil rannsókn þetta varð á lifnaðarháttum heimamanna. Að sama skapi 

voru meðlimir áhafnarinnar meðvitaðir um það að þeir væru að taka þátt í mjög sérstöku 

verkefni. Þess vegna er líklegt að þeir hafi viljað hafa með sér einhverja minjagripi frá 

svæðinu og talið húðflúr alveg tilvalin. Hins vegar má einnig rekja þennan skyndilega áhuga á 

húðflúrum til þeirrar venju sjómanna að safna etnógrafískum gögnum til þess að bæði geta 
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gefið frásögnum sínum reisulegt yfirbragð frá ferðum sínum og til þess að geta selt við 

heimkomu (van Dinter, 2005; Douglas, 2005) 

Ef við veltum fyrir okkur frekari ástæðum þess að sjómenn tóku upp húðflúr, þá má 

sjá að þeir bjuggu við skort á eignum og einkalífi. Þeir höfðu því fá tækifæri til þess að móta 

sjálfsmynd sína á ferðum sínum. Það gæti hafa leikið stórt hlutverk í því að skapa þennan 

áhuga á húðflúrum í þeim tilgangi að skreyta og/eða merkja líkama sinn. Að fá sér húðflúr var 

mun meira en aðeins það að safna efnislegum hlut. Auðvelt var að glata því sem safnað var á 

sjóleiðöngrum um heiminn og ólíklegt var að maður myndi tengjast þeim hlut á einhvern 

þýðingarmikinn hátt. Húðflúr voru hins vegar ekki bara óupprætanleg og óafsalanleg, heldur 

voru þau bókstaflega hluti af einstaklingnum. Áhugi sjómanna á húðflúrum fólst ekki í því að 

reyna að samsanna sig fólkinu á svæðinu eða reyna að verða sem frumbyggjar, heldur var 

hann tengdur því að húðflúr þjónuðu sem sönnun fyrir ferðum þeirra og gáfu sögum þeirra 

meira gildi. Af þeim ástæðum kemur það ekki á óvart að áhugi þeirra á hefðbundnum 

húðflúrum heimamanna hafi verið mjög reikull. Sumir af sjóliðunum voru húðflúraðir með 

hefðbundnum húðflúrum að sið frumbyggjana, en aðrir létu sér hins vegar nægja að flúra á sig 

nöfn, dagsetningar og aðra hluti sem áttu lítið skylt við hefðbundin húðflúr (Thomas, 2005). 

Það er vafasamt hvort Evrópubúar hefðu komist í svo náin kynni við 

húðflúrsmenningu heimamanna og hefði leiðangurinn ekki farið til Tahítí, heldur til 

Samóaeyja sem dæmi. Húðflúr á Tahítí byggðust á tiltölulega einfaldri hönnun sem gaf til 

kynna félagsleg tengsl fólks og einstaklingsbundin sérkenni, en hefðbundin karlmannshúðflúr 

Samóamanna voru mun flóknari og umfangsmeiri að gerð. Þau voru sett á unga menn sem 

tilheyrðu hástéttinni og félaga þeirra af lægri stétt við umfangsmiklar veislur. Þannig að hægt 

er að segja að húðflúrmenning Tahítí hafi búið yfir ákveðnum eiginleikum sem hentuðu afar 

vel fyrir sjómenn. Húðflúrarar á Tahítí áttu í engum vandræðum með það að flúra 

utanaðkomandi fólk og það auðveldaði sjómönnum það mjög að taka upp húðflúrun (Gell, 

1993; Thomas, 2005). 

Svokallaðir slæpingjar voru þeir Evrópubúar sem settust að á Tahítí og voru oftar en 

ekki liðhlaupar eða menn sem lifðu af skipsbrot. Þessir einstaklingar, nánast 

undantekningarlaust karlmenn, reiddu sig á samfélög Tahítíbúa til þess að komast af. Í sumum 

tilfellum reyndu slæpingarnir að halda sig nokkuð aðskildum frá samfélaginu sjálfu, halda sig 

á nokkurs konar jaðri, en í öðrum tilfellum samlöguðust þeir samfélaginu fullkomlega og 

giftust inn í fjölskyldur, tóku á sig hlutverk í samfélaginu og oftar en ekki voru þeir 

húðflúraðir, sem var mjög mikilvægur hluti þess að falla vel inn í samfélagið. Mismunandi 

nálgun Evrópubúa á húðflúrum frumbyggjana í samskiptum við þá, endurspeglar þau 
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margvíslegu samskipti sem áttu sér stað á þessu tímabili og hinar fjölmörgu arfleifðir sem 

fylgdu þeim samskiptum. Fyrir marga slæpingja voru húðflúr eitt af undirstöðuatriðum þess 

að búa þar, þar sem að þau gátu bæði verið afurð félagslegra tengsla og tilraun manna til þess 

að samsanna sig samfélaginu. Húðflúr voru þannig bæði afurð og tjáning á félagslegum 

samskiptum slæpingja innan samfélagsins (McArthur, 1969; White, 2005).  

Húðflúr birtust Evrópubúum heima fyrir sem mjög fjarlægur og framandi hlutur og 

fólk hreifst gríðarlega af þeim. Sem dæmi má nefna að þegar Cook sneri til baka frá öðrum 

leiðangri sínum til Tahítí, var með í för prins að nafni Omai sem var þakinn húðflúrum og var 

hann sýndur aðalsfólki og efri stéttum í Bretlandi sem furðugripur. Hann var þó einungis 

fyrstur af fjölmörgum húðflúruðum einstaklingum sem voru sýndir sem sýningargripir til 

skemmtunar evrópskum almúga og aðalsfólki. Einnig var nokkuð algengt að Evrópubúar sem 

höfðu látið húðflúra sig erlendis gerðu sér það að atvinnu að sýna sjálfa sig almennum 

borgurum og að auki vöktu þeir mikinn áhuga hjá læknastéttinni. Sögur þeirra þóttu 

stórmerkilegar og voru oftar en ekki birtar í dagblöðum. Á svipuðum tíma opnaðist fyrir 

viðskipti við Japan og japönsk húðflúrmenning fór að berast til Evrópu. Það tvennt spilaði 

saman í því að hrinda af stað ákveðinni húðflúrtískubylgju í Evrópu á seinni hluta 19. aldar. 

Þessi tíska náði þó ekki til millistéttarinnar, heldur komu helstu viðskiptavinir húðflúrara úr 

hæstu og lægstu stéttum samfélagsins. Algengustu viðskiptavinirnir voru sjómenn, 

iðnaðarmenn, hermenn og fólk úr aðalsstéttunum. Á meðal þekktra einstaklinga úr 

aðalsstéttunum sem fengu sér húðflúr á þessum tíma voru meðal annars Nikulás annar 

Rússakeisari, Georg Grikklandskonungur, Óskar Svíakonungur, Wilhelm, keisari Þýskaland, 

og flestir karlmenn innan bresku konungsfjölskyldunnar. Þessar margvíslegu birtingarmyndir 

húðflúrsiðkunnar hafa án vafa haft áhrif á skilning okkar á húðflúrum í dag (Sander, 1989; 

van Dinter, 2005). 

 

 

2.2. Endurreisn húðflúrs í Evrópu  

Vinsældir húðflúra fóru að dala snemma á 20. öldinni á meðal hástéttanna og í kjölfar þess 

fékk húðflúrun á sig slæmt orðspor. Fjölmiðlar hófu að fjalla um hættur húðflúra, meðal 

annars sýkingar og ýmis ofnæmisviðbrögð og þessi áður virðulega listgrein fór í auknum 

mæli að tengjast allra lægstu stéttum, jaðarhópum og úrhrökum. Þetta ástand stóð yfir allt 

fram á sjötta áratug 20. aldar, þegar svokölluð húðflúrsendurreisn átti sér stað. Húðflúr voru 

þá beintengd þeim samfélagslegu breytingum sem áttu sér stað í Bandaríkjunum. Jaðarhópar, 

líkt og femínistar, samkynhneigðir og baráttumenn borgararéttinda, höfðu gríðarleg áhrif á 
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ímynd húðflúra og merki líkt og friðartáknið, ying/yang, maríjúanalaufið og blóm urðu 

áberandi tákn og höfðuðu til smekks og gilda miðstéttarfólks. Húðflúr urðu eins konar 

útvíkkun á sjálfsmynd einstaklings. Líkt og í dag, þá veittu þau upplifunum og tilfinningum 

efnislega mynd og styrktu sjálfsmynd fólks og gerðu hana sýnilega öðrum. Húðflúr geta 

endurvakið minningar af fólki, atburðum og samböndum. Þess vegna hafa þau verið tekin upp 

til að tákna félagsaðild, áhugamál, sambönd, afrek eða gildi (Belk, 1988; DeMello, 2000; 

Sanders 1988). 

Almenningur fór smám saman að líta húðflúr öðrum augum, það var ekki lengur merki 

úrhraka samfélagsins, , heldur voru þau ákveðið tjáningarform og eitthvað sem allir gátu 

borið. Á þessu tímabili varð einnig gríðarleg aukning í gæðum húðflúra, þar sem að sífellt 

fleiri lærðir listamenn tóku upp húðflúrun. Þeim fylgdu ekki aðeins aukin gæði í verkum, 

heldur voru stofurnar þeirra snyrtilegri, búnaður ávallt sótthreinsaður og almennt 

fagmannlegra yfirlit. Það hjálpaði til við að ýta undir réttmæti húðflúrunar sem listforms og 

setja greinina á sama stall og önnur samtíma listform (van Dinter, 2005; Rubin, 1988). 

Á tímabilinu 1970-1980 voru tveir húðflúrstílar áberandi og eru áberandi enn þann dag 

í dag, en það eru „chicano“ og „tribal“ húðflúr. Chicano húðflúr eru einlit og byggja á fínum 

línum og eru helst tengd meðlimum glæpagengja og fanga af mexíkóskum uppruna frá því um 

1950. Tribal húðflúr byggja á mjög skörpum línum og má segja að hönnum þeirra sé 

óhlutstæð. Þessi tegund húðflúra á rætur sínar að rekja til húðflúrsmenningar frumbyggja á 

Tahítí, Samóaeyjum og Nýja-Sjálandi. Á sama tíma fór einnig að bera á fjölda annara stíla og 

húðflúr innblásin af forn-japönskum stíl, fantasíum og ýmsum myndlistastefnum fóru að bera 

dagsins ljós. Í dag eru húðflúrmenning í Evrópu í raun samansafn ógrynni áhrifa víðs vegar 

um heiminn og er orðinn hluti af alþjóðlegri húðflúrsmenningu (DeMello, 2000; van Dinter, 

2005; Rubin, 1988; Sanders, 1988). 
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Lokaorð 

Markmiðið í þessari ritgerð hefur verið að sýna þær breytingar sem urðu á húðflúrum bæði í 

hinum vestræna heimi og á Tahítí þegar James Cook og áhöfn hans komu til Tahítí árið 1767 

og vegna komu trúboða í kjölfar ferðarinnar. Enda þótt þessi samskipti hafi haft mikil áhrif á 

húðflúrsmenningu beggja hópa, þá voru mun þau mun meiri á Tahítíbúa. Þegar 

kristniboðarnir komu í kjölfar „uppgötvunar“ Wallis á Tahítí, þá var öllu trúar- og 

heimsmyndafræðikerfi fólksins umturnað algerlega og í raun miklu af menningu þess. Við 

sjáum að fyrir komu þeirra, þá spila húðflúr stóran þátt í menningu, trú og uppbyggingu 

samfélagsins með tengingu sinni við vefjun til varnar tapu og hlutverki húðflúrs sem annars 

lags húðarinar. Hvort sem trúboðarnir mistúlkuðu trúarkerfi Tahítíbúa af slysni eða viljandi, 

þá voru þeir að þvinga trúarkerfi upp á fólkið og reyndu vísvitandi að eyða út po/ao kerfinu 

sem var til staðar. Það er athyglisvert að sjá að trúboðarnir gátu aðeins séð trúarkerfi í 

svart/hvítu samhengi. Þeir gátu ekki séð að ljós og myrkur unnu saman, heldur litu einungis á 

myrkrið sem af hinu illa. Það er þó spurning hvort það hefði í raun skipt máli, þar sem að 

mögulegt er að þeir hefðu samt þröngvað trú sinni upp á heimafólkið.  

Ég velti því fyrir mér hvernig samfélag Tahítíbúa hefði þróast ef ekki hefði verið 

haggað við trúarkerfi þeirra og hvernig samfélag þeirra væri þá í dag. Væri po/ao kerfið ennþá 

til staðar? Myndu húðflúr ennþá gegna jafn veigamiklu hlutverki í samfélaginu? Eða hefðu 

húðflúr kannski horfið úr samfélaginu óháð utanaðkomandi áhrifum? Að sama skapi velti ég 

því fyrir mér hvað hefði orðið um húðflúrsmenningu í Evrópu ef þessi endurkynni hefðu ekki 

átt sér stað. Hefðu þau borist aftur til Evrópu eftir hvarf þeirra á 11. öld? Þetta eru allt 

spurningar sem er ómögulegt er að svara með vissu en spurningin snýst um það hvort báðar 

þessar menningar hefðu endað á sama stað og þær eru í dag. 

 Húðflúrmenning á Tahítí hefur breyst frá því að vera einskorðuð við fólkið á svæðinu 

og er í dag orðin miklu meira alþjóðlegt fyrirbæri, eins og við sjá má þegar fólk fær sér 

húðflúr við heimsókn til Tahítí og enn frekar þegar húðflúrmeistarar láta sjá sig á ýmsum 

alþjóðlegum húðflúrráðstefnum til þess að deila list sinni. Það má segja að það sem eitt sinn 

var merki fólks af ákveðnum uppruna sé orðið að ákveðinni söluvöru í alþjóðlegu samhengi. 

Þar sem að saga húðflúrs á Tahítí er slitrótt, þá hafa ungir húðflúrarar og aðrir áhugamenn um 

húðflúr verið að bæði kynna sér og innleiða ýmsar aðferðir og hönnun, hvort sem þær eru 

innlendar eða erlendar, og húðflúrsmenningin á staðnum hefur verið mótuð af 

ferðamannaiðnaðinum. Þrátt fyrir allt það hafa hefðbundin húðflúr alls ekki horfið úr 

húðflúrsmenningu heimamanna og þau halda áfram að vera einkenni húðflúrsmeistara 
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svæðisins. Með því að varðveita hefðbundin húðflúr er verið að varðveita hluta af sögu 

þjóðarinnar og því er mikilvægt að halda í þau, þrátt fyrir að þau þjóni að sjálfsögðu ekki 

sama tilgangi og áður (Kuwahara, 2005a).  

 Þegar við skoðum húðflúrsmenningu Evrópu, þá sjáum við hversu fjölbreyttu 

hlutverki húðflúr hafa þjónað í gegnum aldirnar, allt frá því að vera notuð í læknisfræðilegum 

tilgangi fyrir um 5000 árum, yfir í það að verða hálfgert tískufyrirbæri í vestrinu og 

tjáningarform einstaklinga. Sagan er, líkt og hjá Tahítíbúum, mjög slitrótt og er að vissu leyti 

nokkuð svipuð sögu húðflúrs á Tahítí. Ef við berum saman sögur þessara húðflúrmenninga, 

þá getum við séð að þrátt fyrir að þær hafi þróast hvor í sína áttina, þá enduðu þær nokkurn 

vegin á sama staðnum. Við sjáum að á báðum stöðum hafa húðflúr risið upp frá því að 

tilheyra lægstu stéttum samfélaganna, yfir í það að blómstra sem listgrein og opin hverjum 

sem er. Segja má að þrátt fyrir mismunandi hlutverk og sögu húðflúra í menningu þessara 

hópa, þá séu þau í svipuðu samhengi í dag sem hluti af alþjóðlegri húðflúrsmenningu og gegni 

hlutverki skrauts og tjáningarforms á líkömum fólks. Húðflúr eru notuð í auknum mæli í dag í 

þeim tilgangi að tjá ákveðin skilaboð, hvort sem það er merki um tapu manneskju, merki um 

samstöðu sjómanna eða þá, eins og við sjáum mikið í dag, húðflúr notuð sem miðill til þess að 

tjá persónuleg einkenni eða persónuleika fólks. Í hvaða formi sem er, hvar sem er á líkama 

fólks og á hvaða tímabili sem er, þá bera húðflúr alltaf með sér merkingu, hver sem hún er í 

hverju tilteknu tilviki. 
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