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Útdráttur 
Í þessari ritgerð skrifa ég um skinnaiðnað á Íslandi frá upphafi til dagsins í dag. Ég 

leitast við að skoða hvernig skinnaiðnaður þróast frá byrjun, sem er þá í rauninni 

handverk, og hvernig og þá hvort breytingar verða með tímanum. Sem nema í 

fatahönnun fannst mér mjög spennandi að skoða hvernig fólk almennt, fyrr á tímum,  

nýtti sér skinn í daglegu lífi  og hvort það skilaði sér í einhverskonar þróun fram á 

okkar daga.  

Ritgerðinni er skipt niður í fimm kafla. Í fyrsta kaflinum, innganginum, kynni 

ég efnið sem ég mun fjalla um og kynni þar rannsóknaspurningar mínar. Í öðrum 

kafla  fer ég yfir hvaða hráefni var notað fyrr á tímum í klæðnað almennt og hvernig 

almenningur nýtti sér skinnin og annað efni. Farið verður yfir sögu nokkurra 

sútunarverkstæða sem risu hér upp úr aldamótunum 1900 og hvernig rekstur þeirra 

gekk. Í þriðja kafla skoða ég upphaf verksmiðjuframleiðslu á Íslandi. Í þeim kafla 

kemur fram hvaða áhrif kaupfélögin höfðu á rekstur sútunarverksmiðja, sérstaklega 

hvað varðaði hráefnisöflun. Þá verður skoðað hvernig menn öfluðu sér þekkingar á 

sútun og hvernig menntun var háttað í þessum rekstri. Í fjórða kaflanum einblíni ég á 

tímann eftir árið 2000 og hvernig rekstur verksmiðjunnar hefur gengið síðan þá. Ég 

skoða sérstaklega fyrirtækið Sjávarskinn, sem er sjálfstætt dótturfélag Loðskinns. Þar 

fer ég yfir sögu fyrirtækisins og hvernig reksturinn stendur í dag. Í síðasta kaflanum, 

lokaorðum, tek ég saman umfjöllunarefnið, kynni helstu niðurstöður og dreg mínar 

eigin ályktanir. Þegar saga þessa iðnaðar hefur verið skoðuð eins og hér hefur verið 

gert kemur glögglega í ljós hversu erfið baráttan var. Það er ljóst að margar hindranir 

voru á veginum og margir erfiðleikar sem þurfti að kljást við. Í dag er aðeins ein 

sútunarverksmiðja starfrækt á Íslandi en það er nokkuð sem Íslensk stjórnvöld mættu 

hafa í huga.   
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Inngangur 
Í starfi mínu hjá fyrirtækinu Hvítlist síðastliðin tvö sumur, fyrirtæki sem selur meðal annars 

mikið af skinnum,  tók ég eftir því hvað erlendum ferðamönnum finnst mikið til þess koma 

að fá íslensk skinn og gærur, en Íslendingar eru einnig mjög hrifnir af gærum. Þetta skinn er 

einstakt sinnar tegundar og einnig hefur fiskiroð vakið mikla athygli þessara kúnna. Ég hef 

hugsað mér að vinna með þessi hráefni í lokalínunni minni í vor og ákvað þess vegna að 

skoða hvernig skinnaiðnaði á Íslandi hefur verið háttað og í framhaldi af því að skrifa um 

skinnaiðnað á Íslandi frá upphafi til dagsins í dag. Ég fór að velta fyrir mér hvernig þróun í 

þessum iðnaði hefur breyst í tímans rás og verðmætasköpunin í samræmi við það. 

 Það er mjög forvitnilegt að skoða hvaða skinn það voru sem voru helst nýtt til að 

byrja með og hvernig það breyttist síðan með breyttu búfyrirkomulagi. Voru það nautgripir 

eða sauðaskinn sem voru helst nýtt? Það er líka forvitnilegt að skoða hvort og hvernig 

breytingar  verða með tímanum á notkun skinnanna  og ef svo er þá hvernig þær eru  teknar 

inn og nýttar.  Það hefur væntanlega ekki verið um auðugan garð að gresja hvað viðkemur 

klæðnaði Íslendinga fyrr á tímum og skinnin þess vegna lífsnauðsynleg hvað það varðar. Í því 

ljósi er mjög spennandi að skoða hvernig skinnaiðnaður nýttist almenningi hér á landi. 

 Það er mjög áhugavert fyrir mig sem nema í fatahönnun að skoða  þetta efni með það 

í huga að vinna með það  í framtíðinni. Skoða hvaða skinn voru nýtt, hvernig og hugsanlega 

kemur eitthvað  í ljós sem ég get unnið með í minni hönnun. Ekki er þó til mikið af 

heimildum um skinnaiðnað á Íslandi en það kom mér mjög á óvart hversu lítið þetta hefur 

verið skoðað og skrásett. Í leit minni að heimildum fór ég meðal annars á Borgarbókasafnið 

og þar var mér sagt að mikið hafi verið rætt um að vinna betur að þessu og skrásetja áður en 

allt efni um þennan iðnað hverfur. Það sem skiptir þó miklu máli er að hér á Íslandi er auðvelt 

að rekja hvaðan hráefnið kemur, sem gefur okkur mikla sérstöðu. Í samræðum mínum við 

Sigurð Björnsson, tæknimann í verksmiðjunni á Sauðarkrók, kom fram að allt fé er skrásett, 

hvaðan það kemur og hvenær og ekki skemmir að vinnslan fer fram á eins umhverfisvænan 

hátt og mögulegt er. Með því að vinna  með þetta hráefni erum við þannig að vinna á  

sjálfbæran hátt með umhverfissjónarmið að leiðarljósi.     

 Í ritgerðinni mun ég einkum fjalla um vinnslu á roðum á Sauðárkróki sem er orðin 

mikil útflutningsvara í dag og seld til helstu tískuhúsa í heiminum. Þessi vinnsla hefur mikla 
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sérstöðu þar sem hún er trúlega sú eina sinnar tegundar  sem hefur náð þeim vinnsluárangri 

sem Sjávarleður hefur náð í meðferð roða.  Ég mun þó byrja á að einblína á  hvenær 

skinnaiðnaður hefst hér á landi og hvernig  þróunin hefur verið á Íslandi. Að lokum verður 

svo einnig leitað svara við því, sem kannski skiptir einna mestu máli, hvernig stendur þessi 

iðnaður í dag og hvaða framtíðarmöguleika hefur hann.  

Upphaf skinnaiðnaðar á Íslandi 
Frá upphafi hefur maðurinn þurft að klæða af sér bæði hita og kulda og notast við skinn af 

þeim skepnum sem hann veiddi,  en til þess þurfti hann að finna aðferð til þess að breyta hráu 

skinni í leður. Á Íslandi eins og annars staðar var notast við það hráefni sem til var, til dæmis 

sauðskinn og kálfskinn og víða niður við sjó var notast við hákarlaskráp og roðskór gerðir úr 

steinbíts- og sköturoði. 1 

Ekki finnast margar heimildir um klæðnað Íslendinga fyrr á tímum, nema kannski 

frekar á fatnaði heldra fólks, sem tók einhverjum breytingum. Fatnaður alþýðunnar mun  ekki 

hafa  breyst mikið fram á síðari hluta 18. aldar,  en aðallega mun hafa verið notast við vaðmál 

og íslensku ullina í flest allan fatnað nema skótau.  Vitað er að skinn var notað hér á landi en 

eins og með annað sem varðar hversdagslegt líf fólks fyrr á tímum þá eru ekki margar 

heimildir til um þetta efni.  

  Í raun má segja að skinn hafi verið lífsnauðsynleg Íslendingum, sérstaklega hvað 

varðaði fótabúnað, en einnig í hlífðarfatnað eins og sjóklæðnað. Skinnin voru líka notuð í 

reiðtygi og hnakka og lærðir menn notuðu þau í bókfell.  

Efnamenn höfðu lengi keypt útlenda skó en á nítjándu öld urðu slíkir skór ódýrari en áður. 

Hingað fór einnig að berast sútað leður sem fólk keypti til skógerðar og sérverslun með 

innfluttar leðurvörur var opnuð í Reykjavík 1903.  Um aldamótin fór að bera á erlendum 

sjóklæðum og fernisolíubornum strigafötum keypt af norskum sjómönnum.  Heimaverkað 

skinn virðist hafa verið notað lengst í vettlinga, einkum í tengslum við síldarvinnu og 

saltfiskvinnslu þar sem mikilvægt var að forðast eftir megni bleytu, kulda, ertingu, sár og 

salt.2 Það segir kannski til um hversu sterkt og gott þetta hráefni var talið, en auk þess kemur 

sinnuleysið  í ljós að mínu mati, sem hefur einkennt skinnaiðnað á Íslandi.  Upplagt hefði 
                                                
1 Jónas Jónasson frá Hrafnagili, Íslenskir Þjóðhættir, 4. útgáfa, Bókaútgáfan Opna, Reykjavík, 2011,  bls. 16. 
2 Þórarinn Hjartarson, Skinna: Saga sútunar á Íslandi, Ásgeir Ásgeirsson, Iðnsaga Íslendinga og Hið íslenska 
bókmenntafélag, Reykjavík, 2000. bls. 39-40.   
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kannski verið að þróa þennan fatnað áfram og nýta þannig skinnin, en einhverra hluta vegna 

var það ekki gert.    

Eins og aðrar iðnir þróaðist skinnaiðnaður á Íslandi úr heimilisiðnaði yfir í 

verksmiðjuframleiðslu.  Þetta tók tíma og mörg af þeim fyrirtækjum sem risu um aldamótin 

1900 komust varla á verksmiðjustig. Þróunin var hæg og oft kom bakslag í þennan nýja 

rekstur. Þekking á sútun til framleiðslu var af skornum skammti svo byrja varð á að senda 

menn út til að afla sér þekkingar, en einnig var staðið í bréfasamskiptum við fagaðila. Þá fóru 

menn frá Skinnaverksmiðju Iðunnar á Akureyri til Noregs og Bretlands en á fjórða, fimmta 

og sjötta áratugnum voru mikil samskipti við fyrirtækið Almocalf í Svenljunga sem var í eigu 

sænsku samvinnusamtakanna. Þar öfluðu menn sér þekkingar bæði í sambandi við sútun og 

skógerð. Einnig voru mikil samskipti, sem stóðu frá sjötta og fram á níunda áratuginn, við 

Friitala í Finnlandi. Íslendingar sóttu ennfremur mikið til Þýskalands, en á fjórða áratugnum 

þóttu Þjóðverjar fremstir í flokki bæði hvað varðaði sútun og annan efnaiðnað.3                                                        

Það er augljóst af þessu að Íslendingar voru á þessum tíma ófeimnir við að afla sér 

faglegrar þekkingar á öllu því sem viðkom skinnaiðnaði hér og gera enn í dag eins og fram 

kom hjá Sigurði tæknimanni á Sauðárkrók. En Baldvin Thoroddson sútunarfræðingur, sem 

búsettur er í Þýskalandi,  sér um öll samskipti við verksmiðjuna á Sauðárkrók.   

Til þess að skilja þróunina sem varð í skinnaiðnaði er nauðsynlegt að fara yfir helstu 

verksmiðjur (eða kannski er réttara að segja verkstæði) sem risu og stikla örlítið á því hvernig 

rekstur þeirra gekk. Eins og ég hef áður sagt er lítið til af heimildum um rekstur þeirra 

verksmiðja eða verkstæða sem risu og sumar af þessum minni fékk ég upplýsingar um hjá 

Sigurði Björnssyni, tæknimanni í Loðskinni á Sauðárkrók, eins og t.d. Húfuframleiðslan 

Leirhöfn á Sléttu en frekari upplýsingar fann ég  í grein í dagblaðinu Tímanum þar sem segir: 

„Helgi Kristjánsson í Leirhöfn í N-Þingeyjarsýslu, hefur rekið húfugerð um margra 
ára skeið. Hann byrjaði á húfugerð 1924, og á árunum 1939 - ´48 gerði hann 8 – 9 
þúsund húfur árlega. Heildsöluverð á pelshúfum frá Helga, er nú 150 kr. og á 
derhúfum 97 – 124 kr. Skipstjórahúfurnar gömlu, sem Helgi er höfundur að, kosta 
kr. 88 – 112.“4  

Þannig var líka með sútunarverkstæðið „Brenniborg“ á Harastöðum, rétt hjá Skagaströnd, 

sem var reist í gróðurhúsum sem skemmdust. Þekkingar öfluðu hjónin sér í Þýskalandi, þar 

                                                
3 Þórarinn Hjartarson, Skinna, bls. 95. 
4 „Húfugerðin í Leirhöfn“ ,Tíminn, 250. tölublað, nóvember, 1958, bls. 7. sótt 18. desember 2012, 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=60879&lang=gl 
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sem talið er að hafi verið fullkomnustu verksmiðjurnar á þessum tíma eins og áður var minnst 

á, en konan var þýsk og hafði komið til landsins eftir stríð. Engar heimildir virðast vera til um 

þá verksmiðju, hvorki hvenær hún byrjaði né hversu lengi hún starfaði en samkvæmt 

upplýsingum sem ég fékk hjá Sigurði Björnssyni unnu þau aðallega skrautgærur. 

Á 18. öld var fyrsta tilraun til skinnaiðnaðar sett upp í Reykjavík, nánar tiltekið við 

Elliðaárnar en það kallaðist „Innréttingarnar“ og var liður í að lyfta skinnaverkun upp á stig 

iðnaðar. Þessi tilraun stóð stutt yfir og má líklega áætla að hráefnisskortur  og fjárkláði hafi 

gert útslagið.5 Það átti eftir að sýna sig seinna meir í þessum iðnaði að ekki var á vísan að róa, 

ýmislegt þurfti að kljást við og þessi vinnsla langt frá því að vera beinn og breiður vegur.  

Það leið ansi langur tími frá því Innréttingarnar lögðust af og þar til aftur var ráðist í 

að opna sútunarverksmiðju á Íslandi. Ekki er þó beinlínis hægt að tala um verksmiðjurekstur 

enn sem komið er, því framleiðslan var það smá í sniðum.  Árið 1900 komu tveir Norðmenn 

á fót sútunarverksmiðju á Seyðisfirði. Miklar hugmyndir og áform voru uppi um rekstur 

þessarar verksmiðju eins og fram kemur í grein frá Reykjavíkurblaðinu Ísafold á þessum 

tíma: 

„Hafa þeir veitt vatni úr ánni inn í kjallara hjá sér og hafa þar 12 stampa (…) Þeir 
súta alls konar skinn, sauðskinn, nautaskinn, kálfskinn, hrosshúðir, Selskinn, 
hákarlsroð, steinbítsroð o.fl. Þeir búast við að hafa ekki færri en tíu menn í vinnu 
og að þá megi súta 12-20.000 skinn um árið. Þeir gera sér bestu vonir um að geta 
meðal annars gert sauðagærur að mjög útgengilegri vöru erlendis, í gólfábreiður: 
súta holdrosann, en hreinsa ullina og kemba og jafna, svo að áferðin verður 
ljómandi falleg. Það er mikilsverð bót að þessum iðnaðarvísi. Er þetta eitt með öðru 
sorglegur vottur um framtaksleysi þjóðarinnar, að annað eins skuli ekki hafa komist 
á fyrr, ekki meiri háttar en það er eða óviðráðanlegra að kostnaði til.“6  

 

Þetta er kannski í átt að því sem Jón forseti hafði í huga en hann talaði um skinnaverkun af þó 

nokkurri þekkingu og mælti með því að þróa yrði og efla skinnaiðnað eins og kostur væri.7 

Það var greinilega mikill hugur hjá Norðmönnunum og  áform þeirra mikil í byrjun þó þau 

hafi aldrei náð að verða að veruleika. Það má þó segja að þetta hafi verið örlítið skref í átt að 

verksmiðjuframleiðslu þó að hvorki afköst né starfmannafjöldi hafi nokkur tíman orðið eins 

og til stóð.  Þarna var þó komin maður með sútaramenntun en Anton Edvard Berg hafði rekið 

                                                
5Þórarinn Hjartarson, Skinna, bls. 42–44. 
6 Þórarinn Hjartarson, Skinna, bls. 45 - 46.  
7 Þórarinn Hjartarson, Skinna,  bls. 31. 
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sútaraverkstæði í Stafangri. Ekki er þó hægt að segja að reksturinn á Seyðisfirði hafi staðið 

lengi, en „Garfaríið“ eins og það var kallað, varð gjaldþrota árið 1912. 8 

Bergur Einarsson er fyrsti íslenski sútarinn sem einhverjar heimildir hafa fundist um. 

Hann fór um þrítugt í nám til Danmerkur og vann við sútun bæði í Árósum og víðar í um 

fjögur ár. Þegar hann kom heim 1906, setti hann upp sútunarverstæði í Reykjavík sem hann 

byggði smám saman upp. Í minningargrein um Berg segir:  

„Erfið var atvinnan í fyrstu því engin voru efnin, ekkert nema hugur og dugur 
þeirra hjóna. Varð hann þá stundum að flytja verkefnið á handvagni í þvottalaugar 
og veita sjálfum sér fyrir ækið – og mundi hart þykja nú.“9 

Ekki er mikið vitað um framleiðslu Bergs en þó kemur fram í heimildum að hann hafi bæði 

sútað  gærur og húðir. Þá er ekki vitað til þess að önnur sútun hafi verið starfrækt í Reykjavík 

til ársins 1925. Mikið og gott orð hlýtur að hafa farið af sútun Bergs en Kristján X. konungur 

heimsótti Berg oftar en einu sinni í ferð sinni til landsins 1936. Hann keypti meðal annars 

loðgærur af honum og þáði kaffi hjá Berg og eiginkonu hans, frú Önnu Árnadóttur 

Einarsson.10 Vitað er að verkstæðið var starfrækt fram til seinni heimsstyrjaldarinnar.11 

Það fyrsta sem ég hef fundið um skinnasútun í framleiðslu fyrir fatnað er frá Haraldi 

Guðnasyni sem lærði sútunariðn í Bergen á fyrri stríðsárunum. Lítið er til af heimildum um 

störf hans en þó er talað um að umsvif hans hafi aldrei verið mikil, hann vann alla tíð einn og 

mun aðallega hafa sútað loðskinn. Hann setti upp verkstæði á Akureyri  og vann aðallega 

fyrir Bernharð Laxdal, sem rak verslun  þar og saumaði úr skinnum frá Haraldi, aðallega 

kvenfatnað, en ýmsar betri frúr þar á bæ báru refapels frá Haraldi um hálsinn.  Meðal þess 

sem hann sútaði var íslenskur refur og silfurrefur eftir að refaeldi hófst hér á landi 1930. 

Verkstæðið brann, ásamt íbúð Haraldar seint á stríðsárunum síðari sem varð til þess að hann 

hætti sútarastörfum.12 Eftir þann tíma mun hann hafa unnið hjá Akureyrarbæ að ýmsum 

störfum á meðan heilsan leyfði en Haraldur lést 12. Júní 1961.13 

Jón J. Brynjólfsson fór í nám til Danmerkur og lærði þar sútaraiðn í fjögur og hálft ár. 

Hann hafði unnið hjá föður sínum Jóni Brynjólfssyni skósmið og leðurkaupmanni í 

                                                
8 Þórarinn Hjartarson, Skinna,  bls. 46. 
9 Þórarinn Hjartarson, Skinna, bls. 47. 
10 Þórarinn Hjartarson, Skinna, bls. 46 - 47. 
11 Viðtal við Sigurð Björnsson, tæknimann, Sútunarverksmiðjunni Sauðárkrók, 4. Nóvember, 2012. 
12Þórarinn Hjartarson, Skinna, bls. 51.  
13Haraldur Guðnason látinn, Íslendingur, 47. árgangur, 21. tölublað, júní, 1961, bls. 5. sótt 3. janúar  2013.  
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=329844&pageId=5167664&lang=is&q=Haraldur%20Gu%F0nason%2
0Haraldur%20Gu%F0nason 
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Reykjavík til tvítugs þegar hann hélt út. Hann stofnaði sútunarverkstæði í Reykjavík, þegar 

hann kom heim frá námi 1925 og þótti mjög vandvirkur fagmaður. Jón réð fljótlega til sín 

Hafliða Bjarnason sem hafði lært hjá Bergi Einarssyni og tveimur árum síðar, árið 1927, 

byggði hann verkstæði fyrir starfsemina  að Smiðjuveg 11 en það hús stendur enn. Þeir unnu 

tveir á verkstæðinu nánast alla tíð, eða þar til Jón lést árið 1947 aðeins 45 ára að aldri. Erfitt 

var oft að fá hráefni og vinnslan því með litlum afköstum en þarna var aðallega loðsútað, 

eitthvað var þó leðursútað og unnið fyrir einstaklinga t.d. hrosshúðir og fleira.14 

Ég hafði samband við dóttur Jóns, Guðrúnu Jónsdóttur, sem sagði mér að eftir að 

pabbi hennar lést hafi móðir hennar, Ásta Árný Guðmundsdóttir, reynt að halda vinnslunni 

áfram en það hafi ekki gengið. Bæði var það að hún fékk ekki lærðan sútara og síðan var 

vandamál með að vinna skinnið þannig að það harðnaði ekki ef það blotnaði. Eftir rúm tvö ár 

hætti hún rekstri sútunarverkstæðisins  og fékk  aðstoð, frá bræðrum Jóns, við að setja upp 

offset prentsmiðju á fyrstu tveimur hæðum hússins. Árið 1953 flutti hún síðan með börn sín á 

efstu hæð hússins og bjó þar alla tíð eða þar til hún lést 1973.   

Bogi Jóhannesson lauk námi í sútun 1924 og hóf rekstur í húsinu Skjaldborg, sem 

hann leigði af Garðari Gíslasyni, en árið 1959 flutti hann í Síðumúla 11. Hann fékk öll skinn 

frá sláturhúsi SS, sem var staðsett við Skúlagötu, og sútaði eingöngu loðskinn, aðallega 

álúnsútun. Framan af  var eingöngu um langhára skrautgærur að ræða, sem fóru að mestu í 

útflutning þar til kreppan hamlaði því. Seinna fór Bogi að klippa gærur til innlendrar 

klæðagerðar og súta ýmis skinn fyrir einstaklinga, svo sem kattarskinn, selskinn og 

bjarnarskinn. Hann hélt rekstri sínum gangandi í marga áratugi eða til 1968.15  

Eins og sést á sögu þeirra verkstæða sem ég hef farið yfir hefur leiðin verið erfið og 

þrautin þyngri að halda reksturinn út. Það má með sanni segja að dugnaður þessara manna 

hefur verið mikill og mikið lagt á sig til þess að halda rekstri fyrirtækjanna gangandi. Mér 

þykir augljóst af þessu að mikill metnaður hefur verið í þessum mönnum og greinilegt að 

minnsta kosti hjá bæði Bergi og Jóni,  að þó að ekki hafi verið um stóran rekstur að ræða 

voru þær vörur sem voru framleiddar vel unnar.  

                                                
14Þórarinn Hjartarson, Skinna, bls. 51-52. 
15 Þórarinn Hjartarson, Skinna, bls. 52-53. 
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Upphaf verksmiðjuframleiðslu á Íslandi 
Í byrjun 20. aldarinnar fór skinnaútflutningur vaxandi og voru stærstir á þessu sviði 

Sláturfélag Suðurlands, Garðar Gíslason og Samband íslenskra samvinnufélaga. Styrjöldin 

hafði þó áhrif á þessi viðskipti, sem hafði nær eingöngu staðið við Danmerkur en árið 1916 

gerðu Íslensk stjórnvöld bindandi samning við Breta um allan útflutning. Í lok stríðsins hófu 

Bandaríkin að versla gærur fyir milligöngu Útflutningsnefndar sem varð til þess að 

umboðstekjur rýrnuðu mjög. Árið 1919 kom aðili frá bandaríska fyrirtækinu Helburn 

Thompson Company og keypti nánast allar gærur sem til voru fyrir fínt verð. Mikið var 

þvælst á milli markaða næstu árin en árið 1921 var boðaður ullartollur í Bandaríkjunum og í 

tengslum við það vaknaði áhugi á að afulla gærur og selja þannig skinnin og ullina í sitthvoru 

lagi.16 Árið 1923  liggur síðan fyrir beiðni á Alþingi frá Sláturfélagi Suðurlands um 

fjárstuðning fyrir byggingu skinnaverksmiðju. Mælt var með þessum styrk en hann síðan 

dregin til baka vegna „örðugs fjárhags hjá hinu opinbera.“17 

Á fyrstu tveimur áratugum 20. aldar treystu bændur enn á beinan útflutning á þeim 

afurðum sem ekki fóru til eigin nota, jafnvel þó að þéttbýli færi vaxandi og innlendur 

markaður um leið. Bændur höfðu í æ ríkari mæli beint viðskiptum sínum til kaupfélaganna 

frá því Kaupfélag Þingeyinga var stofnað árið 1882 sem var í tengslum við sauðasöluna til 

Bretlands. Rúmum áratug síðar, eða árið 1902, var Sambandskaupfélag Þingeyinga stofnað. 

Árið 1910 var nafninu breytt í Samband íslenskra samvinnufélaga, skammstafað SÍS, en þá 

höfðu kaupfélög viðs vegar af landinu gengið í félagið. SÍS sá um innkaup og afurðasölu í 

umboði kaupfélaganna, aðallega til útflutnings, og smá saman óx hluti þeirra af afurðasölu 

bænda. Hvert kaupfélagssláturhúsið reis nú svo bæta mætti meðferð og frágang kjöts til 

útflutnings sem SÍS sá um. Með þessu breyttust einnig öll skilyrði til meðferðar og sölu á 

gærum og SÍS fór að huga að auknum umsvifum. Bandaríska fyrirtækið Helburn Thompson 

Company hafði verið aðalkaupandi af gærum SÍS 1919 og 1921 en í framhaldi af því fóru 

sambandsmenn í viðræður við fyrirtækið um aðstoð við að koma af stað forverkun á gærum 

hérlendis. Til að byrja með var vel tekið í þessa beiðni en það breyttist síðan vegna þróunar 

                                                
16 Þórarinn Hjartarson, Skinna, bls. 49-50. 
17 Þórarinn Hjartarson, Skinna,  bls. 50. 
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gæruverðs. Þeir gáfu síðar Sambandinu kost á að senda mann vestur til að afla sér þekkingar 

á forverkun gæra fyrir sútun.18 

Þorsteinn Davíðsson var sá aðili sem var valinn til að fara til Ameríku árið 1921 og 

læra um skinnaverkun. Hann dvaldi í sútunarverksmiðju á vegum Helburn Thompson 

Company, sem var bæði nýtískuleg og stórvirk á þeim tíma. Þarna var Þorsteinn í um eitt og 

hálft ár en á þeim tíma átti Jón Árnason, framkvæmdarstjóri útflutningsdeildar SÍS, í 

reglulegum bréfaskriftum við Þorstein og hefur talsvert af þessum bréfum varðveist. Þar 

kemur m.a. fram hvernig Þorsteinn var allt í öllu að athuga með vélar, teikna upp hvernig best 

væri að standsetja verksmiðjuna og huga í raun að öllu sem þurfti til þess að hrinda þessum 

áformum af stað.19 Það er nauðsynlegt að nefna Þorstein sérstaklega hér vegna hans mikla 

frumkvöðla starfs og sennilega hefur enginn fagmaður starfað lengur eða lagt dýpri spor í 

sögu skinnavinnslu á Íslandi. Hann var sá maður sem þróaði þær vinnsluaðferðir og aflaði 

þeirra upplýsinga sem þurfti til þess að betrumbæta hráefnið svo það yrði samkeppnisfært 

jafnt innanlands sem erlendis.  Þorsteinn lést á Dvalarheimilinu Hlíð á Akureyri 17. Janúar 

2000, þá á 101. aldursári. Gæruverksmiðja SÍS hóf svo rekstur árið 1923 undir stjórn 

Þorsteins  sem var faglegur stjórnandi verksmiðjunnar öll starfsárin og verksmiðjustjóri hjá 

Iðunni til 1970. Eftir það vann hann áfram við almenn störf til 1981 þegar hann lét af störfum 

eftir nærri 60 ára starf.20   

Gæruverksmiðjan stundaði fyrst rotun á leðri til útflutnings, en framleiðslan varð 

fjölþættari með auknum fata- og skóiðnaði. Þá  var bæði sútað leður og loðsútað sauðagærur 

sem og stórgripir  en sú vinnsla sá bæði fata- og skóverksmiðju SÍS fyrir öllu hráefni. Árið 

1987 lagðist fata- og skógerð af og farið var að selja til útflutnings, fyrst um sinn forunnið en 

síðar fullunna vöru. Fullvinnsla á mokkaskinni var orðin aðalvinnslan um 1980 en á sama 

tíma hafði nafninu Gæruverksmiðja verið breytt í Skinnaiðnað. Reksturinn hélt áfram með þó 

nokkrum breytingum til 2005 þegar ákveðið var að hætta rekstri.  Rekstri verksmiðjunnar  

lauk árið 2006 og þar með var 83 ára saga þessa iðnaðar á Akureyri á enda.21  

Hráefnisöflun var eitt af því sem oft setti stórt strik í reikningin varðandi sútunina. 

Það var við ýmislegt að kljást eins og  fjárkláða, ýmis veikindi sem komu upp og síðan að 

afla sér hráefnis af því sem til var í landinu, sem gat leitt til mikillar reiði eins og stríðið á 
                                                
18  Þórarinn Hjartarson, Skinna, bls. 55-56. 
19 Þórarinn Hjartarson, Skinna, bls. 56-58. 
20 Þórarinn Hjartarson, Skinna, bls. 193. 
21Viðtal við Sigurð Björnsson, tæknimann, Sútunarverksmiðjunni Sauðárkrók, 4. nóvember, 2012. 
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milli sambandsins og  skinnaverksmiðjunnar á Sauðárkrók sýnir. Það er á það að líta að 

Sambandið fékk öll þau skinn sem bændur skiluðu inn til kaupfélaganna í sínar hendur, sem 

var meiri parturinn af skinnaframleiðslu landsins, svo ekki var mikill afgangur. Það voru að 

sjálfsögðu ekki allir bændur landsins sem skiluðu þar inn en SS fékk stóran part líka svo ekki 

var um auðugan garð að gresja. Búfé hafði fækkað jafnt og þétt og örfá sláturhús voru 

starfrækt af einkaaðilum svo minni fyrirtæki í skinnaiðnaði, voru svolítið undir hælnum á 

þeim stærri.  

Loðskinn var eitt af þeim fyrirtækjum sem hafði fengið sitt hráefni frá SÍS og þau 

viðskipti gengið vandræðalaust fyrir sig. Loðskinn hóf viðskipti við Pólska 

leðurvörufyrirtækið Scorimpex árið 1972 sem  borgaði þeim hærra verð fyrir gærur en 

markaðsverð var á þeim tíma. Árið 1976 verður breyting á samskiptum Loðskinns við SÍS og 

sútunariðnaðurinn, sem  lítið fór fyrir í fjölmiðlum  dags daglega, komst á síður dagblaðanna 

og í aðra fjölmiðla.  Í október og nóvember þetta ár voru daglegar stríðsfyrirsagnir í blöðum 

þar sem viðskipti SÍS og Loðskinns voru til umfjöllunar.22 Í dagblaðinu Vísir 26. október 

1976 segir meðal annars: 

„Það er alveg ljóst, að Sambandið ætlar að drepa þetta fyrirtæki. Það er eins og 
þessir menn haldi að það megi hvergi vera iðnaður nema á Akureyri.“ Sagði Jón 
Ásbergsson, forstjóri Sútunarverksmiðjunnar Loðskinns hf. í viðtali við Vísi í gær. 
(…) „Við gefumst auðvitað ekki upp. Ef ekki þýðir annað verðum við að snúa 
okkur beint til sláturhúsanna og bjóða þeim hærra verð.“23 

Árið 1929 hrapaði verðmæti útflutnings stórlega í verði og erfitt var að losna við 

útflutningsafurðir vegna innflutningshafta sem hver þjóðin á fætur annarri settu. Á tveimur 

árum dróst verðmæti þessa útflutnings um 29 milljónir og þannig hélst það næstu árin. 

Mikil grundvallarbreyting varð á opinberri stefnu í málefnum iðnaðarins á þessum 

tíma. Stjórnvöld settu á nokkuð víðtæk innflutningshöft  árið 1931 sem hafði marktæk áhrif 

til betri vegar á iðnaðinn hér á landi. Mestu munaði þó um nýja tollalöggjöf árið 1935 en þá 

var dregið mjög úr tollum á hráefni og vélum til iðnaðar en hækkaðir á innfluttum varningi 

sem hægt var að framleiða hérlendis. Á sama tíma voru sett lög sem undanskildu ný 

iðnfyrirtæki sköttun fyrstu þrjú árin og voru þau lög í gildi til 1941. Einnig var iðnlánasjóður 

stofnaður til að bæta úr brýnustu lánsþörf iðnaðarins, en við þetta fjölgaði mjög 

                                                
22 Þórarinn Hjartarson, Skinna, bls. 169-172. 
23 „Sambandið ætlar að drepa þetta fyrirtæki“  Vísir,  259. tölublað. október, 1976, bls. 20. Sótt 4. Janúar, 2013. 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=247225&pageId=3355636&lang=is&q=Lo%F0skinns 
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iðnfyrirtækjum og gamlar iðngreinar efldust. Meðal þess sem Skipulagsnefndin lagði til að 

efld yrði var skinnavara, ekki síst til notkunar í innlenda skógerð og fatagerð.“ 24 

Kannski er þetta eitthvað sem stjórnvöld ættu að skoða í dag varðandi ný fyrirtæki í 

iðnaði og væri ekki vanþörf á því. Liður í því gæti verið að byggja upp t.d. fataiðnað sem er í 

miklum uppgangi hér en mikil þörf er á að standa við bakið á nýjum hönnuðum jafnt og þeim 

sem eru þegar byrjaðir svo hægt sé að byggja upp þennan iðnað hér á landi á markvissan hátt.  

Einnig mætti skoða þróun í textíl og byggja upp þann markað hér, en eitt skref í þá átt er t.d. 

hörframleiðsla,  það er nokkuð sem byrjað hefur verið á og í grein í DV árið 2003 kemur 

fram að mikið er að gerast í þessum málum. Meðal annars er verið að reisa línverksmiðju af 

fyrirtækinu Feyging ehf. í Þorlákshöfn sem átti að taka til starfa í apríl það ár. Í þessari grein 

segir Ólafur Eggertsson meðal annars: „Þetta er fundið fé ef bændur geta nýtt jarðir sínar með 

þessum hætti og aukið þar með tekjur sínar. Töluvert fjármagn hefur verið sett í þróunarvinnu 

varðandi línframleiðsluna og vænta menn mikils af ræktun á hör í stórum stíl samhliða 

kornrækt.“25   Með þessu móti er hægt að stuðla að því að Íslenskir hönnuðir verði sjálfbærari 

og nýti sér betur það sem landið hefur upp á að bjóða eins og  farið er að gera í sífellt meira 

mæli í sambandi við roð og annað íslenskt skinn.  

 

Sútunarverksmiðjan á Sauðárkróki 
Sútunarverksmiðjan er agnarlítið fyrirtæki á heimsmælikvarða sem hefur þó náð að hasla sér 

völl og halda nokkuð sjó í þeim erfiða rekstri sem sútunariðnaður er. Mikið hefur gengið á 

síðan fyrirtækið var stofnað árið 1969. Skipt hefur verið um eigendur nokkrum sinnum, 

fyrirtækið orðið gjaldþrota og hráefnisöflun hefur reynt á stoðir þess. Uppistaðan í vinnslu 

sútunarverksmiðjunnar í dag er lambskinn sem er allt sent í þvott á Blöndós, en þar setti 

sveitafélagið upp ullarþvottastöð með öflugum frárennslishreinsunarbúnaði. Þetta er hlutur 

sem lítil sútunarstöð eins og Loðskinn hefur ekki ráð á að setja upp og nánast allur 

ullarþvottur á landinu fer fram á Blöndós. Megnið af öllum skinnum frá Blöndós, Sauðárkrók 

og Húsavík kemur í hús á Sauðárkrók. Meirihlutinn er saltaður og flutt út eða ca. 90% en 

                                                
24 Þórarinn Hjartarson, Skinna, bls. 73-75. 
25 „Milljarðaframleiðsla á lyfjaensími úr íslensku byggi“,Dagblaðið Vísir-DV, 49. tölublað, febrúar, 2003, bls. 
9. sótt 5. janúar 2013. 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=201439&pageId=3043162&lang=is&q=%E1%20%EDslandi 
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sútunin sjálf er að nýta um 50.000 – 60.000 skinn á ári. Yfirleitt er það þannig hjá 

sútunarverksmiðjum að einn fókus  er og kannski verið með einhverjar tilraunir út í horni. Í 

sútunarverksmiðjunni á Sauðárkrók er verið að vinna með nokkrar tegundir í einu sem býr til 

mikið flækjustig og eitt þvælist  fyrir öðru en í leiðinni er þetta áhættudreifing. Verið er að 

vinna með skrautgærur, mokka, leðurframleiðslu, roð og hreindýravinnslu.26  

Árið 2004 þegar Skinnaiðnaður á Akureyri keypti Loðskinn var nánast öllu fólki sagt 

upp, en þá unnu þar um 50 manns, og aðeins um 6-7 manns urðu eftir. Mikil óánægja var á 

Sauðárkrók með sölu Loðskinns til Skinnaiðnaðar og söfnun sett af stað til þess að kaupa  

hlut Búnaðarbankans, en allt kom fyrir ekki. Skinnaiðnaður virðist hafa hugsað sér 

verksmiðjuna á Sauðárkrók sem einhverskonar söltunar og lagerrými. Með það í huga  seldu 

þeir mikið af vélum úr Loðskinni sem gerði fyrirtækinu mjög erfitt um vik að byrja aftur á 

mokkavinnslu eftir að Skinnaiðnaður fór í gjaldþrot árið 2006.   Þetta var ekki eina tilfellið 

þar sem litlir kærleikar voru á milli þessara verksmiðja. Hráefnisöflun hafði alltaf verið hluti 

af þeim vanda  sem verksmiðjurnar áttu við að etja og Skinnaiðnaður á Akureyri í mun betri 

aðstöðu til þess að afla hráefnis þar sem þeir höfðu kaupfélögin á bak við sig. Þetta kom 

Loðskinni oft í slæma aðstöðu samanber Póllandsmarkaðurinn en eins og fram hefur komið 

urðu mikil uppþot vegna þess hráefnis sem Loðskinn var vant að kaupa af Skinnaiðnaði til 

þess að geta staðið við þá samninga sem þeir höfðu gert við pólska fyrirtækið. Árið 1995-

1996 þegar blóðug barátta var um hráefni  ákvað  Loðskinn að flytja inn nýsjálenskar gærur. 

Það var heljarinnar mál vegna sjúkdómasmitunar en innsigla varð þvottarýmið á meðan verið 

var að frumvinna hráefnið. Á þessum tíma var verið að yfirbjóða grimmt í hráefni og ein af 

ástæðum þess var að búfé á Íslandi hafði fækkað mikið frá 1970.27 Svo virðist sem bændum 

sé alltaf að fækka og verið að skera niður fjárrekstur en hvað með skinnaiðnaðinn, hvað gerist 

ef þessa reksturs ef staðreyndin er sú að hráefnið er skorið niður jafnt og þétt. Það hlýtur að 

þurfa að staldra við og horfa til framtíðar hvað þetta varðar. 

Árið 1988-1989 var byrjað á því að skoða möguleikann á vinnslu á roði  en síðar, eða 

árið 1994 var ákveðið að stofna sjálfstætt dótturfélag utan um þessa vinnslu, sem heitir í dag 

„Sjávarskinn“ eða á erlendum mörkuðum „Atlantic leather“. Það er mikill munur á að vinna 

roð miðað við önnur skinn og það sem gerir þetta svona flókið er að þetta er skepna með 

                                                
26 Viðtal við Sigurð Björnsson, tæknimann, Sútunarverksmiðjunni Sauðárkrók, 4. nóvember, 2012. 
 
27 Viðtal við Sigurð Björnsson, tæknimann, Sútunarverksmiðjunni Sauðárkrók, 4. nóvember, 2012. 
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misheitt blóð. Venjulega er hægt að nota heitt vatn og sápu við hreinsun á öðrum dýrum en 

fiskroðið þolir ekki meira en 18 gráður. Sökum þess að hráefnið er svo frábrugðið þeirri 

skinnavinnslu sem hafði átt sér stað í verksmiðjunni fram að þessu, þurfti að þróa allar 

aðferðir við sútun frá grunni og var það ferli sem tók mörg ár. Það tók til dæmis langan tíma 

að finna leið til þess að hreinsa roðið og vöruþróun öll frekar seinleg.   Hægt er að segja að 

magnframleiðsla hefjist því ekki að fullu fyrr en um 2005. Þetta er vandmeðfarið hráefni og 

ekkert roð unnið á sama hátt. Þannig að við hverja nýja tegund hefur þurft að byrja svolítið 

frá byrjun þó að undirstöðuatriði séu fyrir hendi.28 Sérstaða Sjávarleðurs hefur alltaf verið 

hráefnið, en sútun á roði verður að teljast frekar fágæt, jafnvel á alþjóðlegan mælikvarða og 

nánast einsdæmi á Íslandi ef frá er talin skammvinn tilraun um miðja 20. öld. 

Roðframleiðslan er um þriðjungur af heildarvinnslu fyrirtækisins. Í byrjun var hægt að vinna 

um 300 skinn á dag en nú  er talan komin upp í ca 3000. 29 

Það er spennandi fyrir mig sem fatahönnuð að fylgjast með þeirri framleiðslu sem á 

sér stað á Sauðárkrók í sambandi við roðin. Þarna virtist mér fólk vera af fullum áhuga að 

upphugsa hvað og hvernig væri hægt að taka næsta skref í vinnslunni og virkilega gaman að 

koma þarna og fylgjast með. Meðaldags vinnsla hefur margfaldast og vinnslan gengur 

þokkalega en í þeirri kreppu sem þjóðin er í núna er engin aukning, það má segja að salan 

standi í stað. Salan hefur aðallega verið í Evrópu en svolítið til Bandaríkjanna. Það er þó eitt 

vandkvæði í sambandi við Bandaríkjamarkað en hún er sú að ef þeir panta er það í svo miklu 

magni að það er varla á færi svo lítillar verksmiðju að anna því. Farið er nokkrum sinnum á 

ári út á sýningar, tvisvar á ári til Ítalíu og Parísar og einu sinni á ári til Hong Kong. Það hefur 

skilað sér meðal annars í því að helstu tískuvörufyrirtæki í heiminum í dag versla roð af 

sjávarleðri, til dæmis Nike, Prada og Fendi. 

Það er misjafnt  hversu mikil áhersla er lögð á náttúrulegt útlit roðsins en það fer 

svolítið eftir tegundum. Í Hlýranum er reynt að halda í blettina, sem býr þá til það vandamál 

að ekki er hægt að þrífa fituna nógu vel. Laxinn er stundum hreinsaður alveg sem þýðir að 

ekki næst þá að halda í náttúrulegt útlit en síðan er reynt að halda í það í annarri tegund af 

Laxi. Það er líka misjafnt hversu mikla áherslu kúnninn leggur í náttúrulega útlitið en suður 

                                                
28 Viðtal við Sigurð Björnsson, tæknimann, Sútunarverksmiðjunni Sauðárkrók, 4. nóvember, 2012. 
29 Viðtal við Sigurð Björnsson, tæknimann, Sútunarverksmiðjunni Sauðárkrók, 4. nóvember, 2012. 
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Evrópa leggur ekki mikla áherslu á það á meðan Skandinavía og norður Evrópa leggja mikla 

áherslu á það og spá mikið í vinnsluna, umhverfi og slíka hluti.  

Mikil áhersla er lögð á að vinna hráefnið á sem umhverfisvænastan hátt í 

verksmiðjunni og það hefur tekist þokkalega vel miðað við burði verksmiðjunnar. 

Framleiðsla eins og roðin í Sjávarleðri fara alltaf á „High end“ markað einfaldlega vegna þess 

að þetta hráefni hentar ekki í fjöldaframleiðslu, þetta verður að vera það dýrt.  Eins og er eru 

Hlýrinn og þorskurinn eina hráefnið sem er alíslenskt í vinnslunni en annað roð er innflutt 

eins og t.d. Nílar karfinn. Unnið hefur verið að því að gera klárt vinnsluhæft ferli á Ufsa sem 

nú er nánast lokið og verið að athuga með hráefnismöguleika. Ufsinn er ný tegund í 

vinnslunni en það hefur tekið um ár að þróa vinnsluferlið á honum. Laxinn er síðan fluttur frá 

Noregi, Færeyjum og Svíþjóð en ástæðan fyrir því að íslenski laxinn er ekki notaður er 

einfaldlega sú að hann er yfirleitt seldur heill frá vinnslu vegna fjarlægðar frá markaði.   

Vel hefur gengið að afla hráefnis fyrir roðvinnsluna á Sauðárkrók og þrír tengiliðir 

sem þeir hafa  komið  sér upp í hráefnisöflun. Þegar fyrirtæki eins og sútunarverksmiðjan á 

Sauðárkrók hafa komið sér upp slíkum birgjum eru harla litlar líkur á að þeir bregðist allir á 

sama tíma.  Norðurströnd á Dalvík er  helsti birginn á íslenska roðinu og eru þar að auki mjög 

góður tengiliður fyrir annað hráefni vegna þeirra sambanda sem þeir hafa innan þessa 

iðnaðar. Í dag er meirihlutaeigandi Sjávarleðurs og Loðskinns, Norðurströnd á Dalvík, þeir 

eiga um 75% eignarhlut og Gunnsteinn Björnsson 25% en Norðurströnd er ekki 

útgerðarfyrirtæki heldur kaupa þeir hráefni af mörkuðum.30 

 Það þarf greinilega mikla þolinmæði til þess að halda áfram í svona rekstri og 

sérstaklega þegar fyrirtæki byrjar frá grunni með vinnslu eins og verið er að gera á 

Sauðárkrók á roðum. En vinnslan virðist hægt og bítandi stefna upp á við og spennandi að 

fylgjast með þeim í framtíðinni. 

Lokaorð 
Sennilega er enginn iðnaður sem býr við jafnmiklar sveiflur og sútunariðnaðurinn, en þar 

koma sérstaklega til miklar sveiflur í tískuiðnaðinum. Íslenskur sútunariðnaður hefur 

greinilega alltaf verið viðkvæmur fyrir fjárhagssveiflum og kreppum en það skapast af því að 

                                                
30 Viðtal við Sigurð Björnsson, tæknimann, Sútunarverksmiðjunni Sauðárkrók, 4. nóvember, 2012. 
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hann hefur alltaf þurft að stíla meira á lúxusvörumarkaði sem eru mjög duttlungafullir og 

óútreiknanlegir.  

Það sem hefur komið mér mest á óvart við að fara yfir þetta efni er þróunin. Það er 

mjög dapurlegt að sjá hvernig hún hefur verið og einnig kom það verulega á óvart bæði 

hversu lítið er til um þetta efni og þá sérstaklega að ekki skuli nást að skrásetja það efni sem 

frést hefur að sé til. Eins og kemur fram í þessari ritgerð var þróun fatnaðar fólks mjög hæg 

og breyttist ekki í aldanna rás. Sú þekking sem til  var annars staðar í heiminum varðandi 

leðurvinnslu og sérstaklega að nýta sér það í fatnað kemur mjög seint hingað til lands. Þegar 

litið er yfir skinnaiðnað hér á landi var horft til útflutnings sem er í sjálfu sér eðlilegt. Það er 

undarlegt að ekki skuli hafa verið þróað áfram það sem gott þótti en þar á ég til dæmis við 

vettlinga sem notaðir voru í tengslum við síldar-og saltvinnslu. Einnig kemur í ljós að roð og 

jafnvel hákarlaskrápur var notaður í skótau. Þessi þekking, að nota þetta hráefni á þennan 

hátt, virðist  hverfa með öllu allt fram á okkar tíma.  

 Verksmiðjurnar á Akureyri nýttu reyndar hráefnið til vinnslu í fatnað sem virðist hafa 

reynst vel. Þeir voru þó eins og aðrar verksmiðjur, hér á landi, háðir því að geta selt til 

útflutnings og þegar það brást enn og aftur var verksmiðjunni lokað. Að mínu mati er 

sorglegt að þessari verksmiðju, sem hafði starfað allan þennan tíma, gengið í gegnum ýmsa 

erfiðleika skyldi hverfa að lokum. Mikið var greinilega búið að leggja á sig og miklir 

hugsjónamenn sem börðust ötullega við að byggja hana upp en svo fór sem fór.   

Ég velti því líka fyrir mér hvað það er sem við köllum menningararf eða 

þjóðargersemi?  Hversu djúpt ristir þjóðerniskenndin? Þetta eru  spurningar sem skjóta upp 

kolli þegar ég fer í gegnum sögu skinnaiðnaðar á Íslandi. Oft heyrist hátt í okkur og við 

fyllumst stolti yfir hinu og þessu, hneykslumst jafnvel þegar okkur þykir ekki verið farið 

nógu vel með „menningararf“ okkar.  Þetta kemur mér þannig fyrir sjónir að við látum hátt í 

okkur heyrast þegar við verðum vör við eitthvað sem gæti mögulega verið brot á 

„menningararfi“ okkar  en gerum síðan ekki mikið með þá fjársjóði sem við eigum. Þá 

virðast mér stjórnvöld ekki standa við bakið á sútunariðnaðinum og heldur aðgerðalaus þegar 

kemur að því að efla hann eins og kemur kannski fram í þessari ritgerð, það er reyndar ekkert 

sem virðist benda til þess í dag að það sé að breytast. 
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