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Haustönn 2014 
 

 

Útdráttur 
Í þessari ritgerð verður skoðað hvernig loðfeldir verða eftirsóknarverðir í 

Vestrænu samfélagi í byrjun 20. aldar og þróun þeirra innan tískugeirans.  

Í upphafi eru þjóðflokkar Eskimóa og Chukchi frumbyggjanna skoðaðir en 

báðir þjóðflokkarnir koma frá norðurhveli jarðar. Í gegnum tíðina hafa þessir 

þjóðflokkar þróað með sér stórbrotnar flíkur úr loðskinnum. Saga 

þjóðflokkanna verður rakin í grófum dráttum með megináherslur á klæðnaði 

þeirra. Komið verður inn á hvernig þeir komast í kynni við Rússa í byrjun 17. 

aldar sem hafði í för með sem gott viðskiptasamband. 
Í krafti Iðnbyltingarinnar sem hefst í lok 18. aldar kemur fyrsti 

fjöldaframleiddi einkabíllinn árið 1913 og má segja að hann hafi rutt veginn 

fyrir nýja tegund fatnaðar þar sem klæðnaður fólks breyttist mikið í kjölfarið. 

Fjallað verður um tískustrauma loðfelda á 20. öldinni og sérstaklega verður 

fjallað um ítalska tískuhúsið Fendi sem var og er brautryðjandi þegar kemur 

að loðfeldum. 

Stiklað verður á stóru í loðskinnaiðnaði Íslands þar sem fókusinn er á 

verksmiðjur Sambands Íslenskra Samvinnufélaga, SíS og framleiðslu þeirra á 

20. öldinni. Í lokin fær lesandi smjörþefinn af loðskinnamarkaðnum í dag og 

honum gefin gróf mynd af því sem er að gerast í dag. 
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Inngangur 
 

Frá því ég man eftir mér hef ég haft óhemjumikinn áhuga á fatnaði og sérstaklega 

loðfeldum.  Ég minnist þess að hafa ítrekað óskað mér loðfelds í jólapakkann og mér 

til mikilla vonbrigða leyndist selskinnspelsinni úr Víkingaþorpinu í Hafnarfirði aldrei 

í jólapakkanum. Sú ákvörðun að leggja fatahönnun fyrir mig var því eðlilegt framhald 

af feldadellu minni og fatafíkn enda fullkominn miðill fyrir útrás þráhyggjunnar. 

Árið 2012 átti ég samtal við starfsmann Sjávarleðurs og urðu mér þá ljós þau 

gríðarlegu áhrif sem hátískufyrirtækin hafa á fyrirtæki í 

skinnaiðnaðinum. Sjávarleður og dótturfyrirtæki þess Loðskinn, eru í dag einu 

sútunarverksmiðjurnar í landinu, en með hágæða vörum sínum hafa þau skapað sér 

sterka stöðu á erlendum mörkuðum. Í kúnnahópi þeirra eru stór nöfn á borð 

við Kenzo, Prada, Dior og Nike svo nokkrir séu nefndir. 

Ég hafði oft velt því fyrir mér hvernig lítil fyrirtæki eins 

og Sjávarleður og Loðskinn gætu aukið umsvif sín, jafnvel með auknu vöruframboði í 

von um stærri kúnnahóp. Eftir því sem leið á samtal mitt við starfsmanninn varð ég 

tvístígandi og velti því fyrir mér hvort draumórar mínir væru óraunhæfir þar sem 

stærstu kúnnar þeirra kaupa aðeins inn í sérpöntunum.  

Ég fór því að huga að undirstöðunni. Ég lagðist undir feld og velti því fyrir mér 

hvað hefði orðið til þess að maðurinn fór að verka húðir bráða sinna sem meðal annars 

voru síðan nýttar til fatagerðar? Hvaðan og hvernig koma þessar stóru og 

íburðamiklar flíkur inn í nútímasamfélag og hvað segja þær okkur um þann 

semklæðist slíkri flík? 

Er viðkomandi að senda meðvituð skilaboð til samfélagsins eða er viðkomandi 

einfaldlega að verja sig fyrir vatni og vindum?  

Þessar spurningar gerðu mig forvitna og saman urðu þær að brennidepli 

ritgerðarinnar, hvernig loðfeldir færðust frá þjóðflokkum norðurhvels inn í samfélag 

Vesturlandabúa? 

Til þess að svara þessari spurningu verða þjóðflokkar Eskimóa og Chukchi  

frumbyggja skoðaðir en báðir koma þeir frá Norðurhveli jarðar. Klæðnaður 

frumbyggjanna verður skoðaður út frá fagurfræðilegum gildum samfélags 

frumbyggjanna en einnig út frá notagildinu þar sem  flíkur gegndu meginhlutverki í 

lífsbaráttu þeirra. 
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Einnig verður skoðað hvernig þessir þjóðflokkar kynntust vestrænu fólki  og 

mynduðu viðskiptasamband við Vesturlönd sem á stóran þátt í því hvernig 

Vesturlandabúar kynntust pelsum. Tískumótun og tíðarandi voru miklir áhrifavaldar 

fyrir þessar stórbrotnu flíkur og ímynd þeirra hefur breyst mikið á síðustu árum. 

Stiklað verður á stóru í loðskinnaiðnaði íslands þar sem fókusinn er á 

verksmiðjur Sambands Íslenskra Samvinnufélaga, SíS sem framleiddi mokkaskinna í 

miklum mæli á áttunda áratugi síðustu aldar. Erlendis voru áherslur aðrar en þar hafa 

menn í gegnum tíðina verkað nær öll loðskinn sem þeir hafa komist í tæri við. Í lokin 

verður lauslega dregin upp mynd af loðskinnaframleiðslunni í dag sem og notkun 

felda í daglegu lífi okkar. 
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1. Loðskinnsnotkun í sögulegu ljósi 
Ein af grunnþörfum mannsins er að verja sig fyrir veðrum og vindum. Veiðimenn til 

forna nýttu húð þeirra dýra sem þeir höfðu veitt sér til matar til að halda á sér hita og 

til þess má rekja upphaf textíls.1 

Húðir dýra hafa notið mikilla vinsælda hjá mannkyninu í aldanna rás og hafa 

verið notaðar víðsvegar um heim en þó á mismunandi hátt í mismunandi tilgangi.  

Veiðimenn og konur þeirra fundu upp og þróuðu með sér aðferð sem gerði þeim kleift 

að nýta húðir bráða sinna og vinna úr þeim hágæða hráefni eins og loðskinn sem hefur 

meðal annars verið notað til fatagerðar og skýlt fólki allt frá þeim tíma. 

Í löndum sunnan miðbaugs klæddust veiðimenn til forna loðskinnum af villtum 

og hættulegum dýrum sem þeir höfðu veitt til þess eins að skreyta sig með.2  Ólíkt 

veiðimönnunum sunnan við miðbaug notuðu veiðimenn norðursins loðskinn af bráð 

sinni fyrst og fremst í ýtrustu nauðsyn í lífsbaráttunni við ísköld náttúruöflin.  

Í gegnum tíðina hefur umhverfi og veðurfar verið mikilvægasti áhrifaþáttur 

manneskjunnar á hráefni til fatagerðar. Athyglisvert er að sjá að þrátt fyrir ólíka 

menningarheima liggur það í augum uppi hversu mikilvægur þáttur í lífi mannsins það 

er að klæða sig og skreyta. Því má segja að þar sameinast neyðin til að vernda sig fyrir 

veðráttu og hvöt mannsins að sýna ríkidæmi, hugrekki eða visku.3  

 

1.1. Frumbyggjar Norðurhvels 

Á Norðurhveli jarðar er að finna flokk frumbyggja, veiðimenn sem hafa haldið sig þar 

í aldanna rás og unnið með það hráefni sem þar gefst í baráttunni við kuldann. 

Stórar og miklar loðskinnsflíkur gegndu lykilhlutverk í nýstingskaldri lífsbaráttu 

frumbyggjanna en fyrir utan augljósa nauðsyn þess að verjast miklum frosthörkum 

segja flíkurnar mikla sögu um menningju frumbyggjanna.  

Mikið er lagt í saumaskapinn og eru konurnar metnar eftir handbragði þeirra þar sem 

allar flíkur eru saumaðar af þeim. 

                                                
1 John Gillow og Bryan Sentance, A Visual Guide to Traditional Techniques: World 
Textiles, Thames and Hudson Ltd, London, 1999, bls. 11. 
2 Municchi, Anna, The Twentieth century histories of fashion: Furs for Men, Zanfi 
Editori, Modena, 1988, bls. 8.  
3 Ásdís Jóelsdóttir, Tíska aldanna: Fatnaður og textíll, byggingar, húsgögn og myndlist, Mál 
og menning,Reykjavík, 2005, bls. 143. 
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Útlit flíkanna spilaði stórt hlutverk og var kápa veiðimannanna mörkuð af 

heimspeki- og trúarlegum gildum samfélags þeirra, yfirleitt með tilvísanir í dýr úr 

umhverfi þeirra sem áttu að vernda veiðimanninn fyrir hættum sem á vegi hans urðu. 

Meginhluti flíkanna var yfirleitt úr hreindýra-, sel-, fugla- eða íkornaskinnum.4 

Þekktastir þessara frumbyggja eru án efa Eskimóar en rætur þeirra eru raktar 

yfir Beringshafið, alla leið til Móngolíu sem útskýrir útlit og litarhaft þeirra en með 

tímanum hafa þeir dreift sér yfir nyrsta hluta Norður-Ameríku alla leið austur til 

Grænlands. Þrátt fyrir að vera dreifðir yfir stórt landsvæði eiga þeir sömu rætur hvað 

varðar kynþátt, menningu og tungumál með örlitlum áherslumun á fæðu- og 

búsetuvenjur.5   

Hér á eftir verður fjallað um 

hvernig loðskinn voru notuð 

sitthvoru megin Beringssundsins, 

af Eskimóum í Norður-Ameríku og 

Chuckchi frumbyggum í 

norðaustur Síberíu. Landsvæði 

Chukchi frumbyggjanna nefnist í 

dag Chukchi skagi og dregur nafn 

sitt af frumbyggjunum.6 Chukchi 

frumbyggjarnir draga nafn sitt af 

lifnaðarháttum sínum en nafnið 

merkið „ríkur af hreindýrum“.7   

Samskipti Chukchi-sjómanna 

við Eskimóa Norður-Ameríku voru 

friðsöm og segja heimildir meðal annars frá því þegar hóparnir mættust í fyrsta skipti. 

Báðir flokkarnir voru klifjaðir af allskyns munum tilbúnir til vöruskipta. Eskimóar 

Norður-Ameríku fengu hreindýraskinn og -flíkur í skiptum fyrir rostungaskinn, -olíu 

                                                
4 Susan D. M. Rowley, Inua: Spirit World of the Bering Sea Eskimo, Smithsonian 
Institution, Washington, D.C., 1988, bls. 42 
5 Roy Pinney, Vanishing Tribes, Arthur Barker, London, 1968, bls. 157. 
6 Levin Potapov, The People of Siberia, Stephen Dunn og Scripta Technica inc. þýddu, 
The University og Chicago, Bandaríkin, 1964, bls. 799. 
7 Levin Potapov, The People of Siberia, bls. 806. 

Mynd 1. Norðurhvel jarðar, fjólublár litur sýnir svæði 
þar sem Eskimóar halda til og grænn litur sýnir svæði 
Chukchi frumbyggja.  
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til kyndingar, bjóraskinn, leðurreimar og vopn.8 Chukchi-sjómenn skiptu síðan við 

Chukchi-hirðingja á selspiki, leðurreimum, skófatnaði úr selskinni fyrir 

hreindýraskinn.9 

  

1.1.1.	  Eskimóar	  

Þrátt fyrir að Eskimóar hafi ferðast yfir land Chukchi fólksins er enginn skyldleiki 

milli þessara þjóðflokka.10 Eskimóar draga nafn sitt af lifnaðarháttum sínum líkt og 

Chukchi frumbyggjarnir en Eskimo þýðir „sá sem borðar hrátt kjöt“.11 

Klæðaburður Eskimóa einkennist af stórum loðskinnsflíkum og klæðast þeir 

nokkrum lögum af stórum flíkum sem allar eru jafn nauðsynlegar í lífsbaráttu þeirra. 

Nærfötin eru annaðhvort úr hreindýraskinni eða fuglafeldi og snýr feldur dýranna að 

líkamanum, yfirhöfn er úr hreindýraskinni þar sem feldurinn snýr út á við og í 

sérstaklega slæmu veðri eru þeir í enn einni yfirhöfninni en sú var yfirleitt úr roði eða 

mögum sela eða rostunga, sú var vatnsheld og líktist helst regnkápu. Á fótunum eru 

þeir í stígvélum úr selskinni, þau voru þéttsaumuð og fituborin til að gera þau 

vatnsheld. Á veiðum voru mennirnir með gleraugu úr þunnskornum beinum sem 

minna helst á rimlagardínur, en þau voru til að verjast endurkasti sólar og 

snjóblindu.12 Meðan mennirnir voru á veiðum héldu konurnar sig heima við og 

saumuðu.13 Mikið var lagt upp úr útliti flíkanna og voru skreytingar á fötunum 

tengdar  trú þeirra og heimspeki.14 

Inupiq Eskimóar í norðvestur hluta Alaska saumuðu hvíta fleyga á framhlið 

yfirhafna sem táknuðu rostungs tennur og var talið að sá sem klæddist flíkinni fengi 

þannig styrk rostungsins.  

Yup’ik Eskimóar við Beringssundið saumuðu skinnræmur litaðar með 

ylliberjasafa á flíkur sínar, yfirleitt úr jarfa-, úlfa-, eða hreysikattarskinni og átti sá 

sem klæddist flíkinni þannig að fá styrk, krafta og aðra ómissandi eiginleika 

                                                
8  Levin Potapov, The People of Siberia, bls. 803. 
9 Levin Potapov, The People of Siberia, bls. 806. 
10 Levin Potapov, The People of Siberia,  bls. 105.  
11 Roy Pinney, Vanishing Tribes, bls. 158. 
12 Roy Pinney, Vanishing Tribes, bls. 159.  
13 Susan D. M. Rowley, Inua: Spirit World of the Bering Sea Eskimo, bls. 40 
14 Susan D. M. Rowley, Inua: Spirit World of the Bering Sea Eskimo, bls. 43. 
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viðkomandi dýrs.15 Snið flíka voru 

breytileg eftir þorpum og 

landsvæðum og gaf klæðaburðurinn 

vitneskju um hvaðan viðkomandi 

kom. 

Mikill munur var á 

saumakunnáttu á milli fyrrnefndra 

flokka og voru Inupiaq konur álitnar 

mun lagnari við saumaskap en 

kynsystur þeirra Yup’ik. Þessum 

muni eru gerð skil í þjóðsögu Yup’ik 

sem segir frá því þegar enginn 

kvenmaður hafi verið á landsvæði þeirra og aðeins vitað um eina konu sem bjó í 

suðurhluta Norður-Ameríku. Eftir langa bið lagði einn ungur maður Yup’ik af stað í 

suðurátt að heimili konunnar. Þegar þangað var komið kom hann sér fyrir og varð 

eiginmaður hennar. Einn góðan veðurdag sat hann inn í húsi þeirra hjóna og hugsaði: 

„núna á ég konu á meðan höfðinginn í norðri á enga“. Hann var afar þakklátur fyrir 

ríkidæmi sitt. Hann vissi ekki að höfðingjasonur í Yup’ik var á leiðinni til að ræna 

eiginkonu hans. Þegar allir voru sofnaðir í húsi þeirra hjóna laumaðist 

höfðingjasonurinn inn, greip um axlir konunnar og byrjaði að draga hana á hárinu út 

úr húsinu. Rétt áður en hann komst út um dyrnar greip eignmaðurinn um ökkla konu 

sinnar og togaði á móti höfðingjasyninum. Þjóðsagan lýsir því svo:  

 

Hvorugur karlanna vildi sleppa taki á konunni sem endaði með því að 
eiginkonan slitnaði í sundur um miðju. Höfðungjasonurinn fór með efri 
hlutann aftur til norðurs en eiginmaðurinn hélt neðri hlutanum í suðri. Báðir 
mennirnir settust nú til verka og skáru út í tré þann helming sem þá vantaði á 
konuna. Eftir að konan og útskorna tréð voru sett saman lifnaði hún við og 
þar með urðu til tvær konur úr einni. Konan í suðri var illa að sér í 
saumaskap vegna klaufskra tréfingra sinna, en hún var góður dansari. Konan 
í norðri var sérfræðingur í saumaskap en tréfætur hennar gerðu það að 
verkum að hún var lélegur dansari.16 

 

                                                
15 Susan D. M. Rowley, Inua: Spirit World of the Bering Sea Eskimo, bls. 43. 
16 Rowley, Susan D. M., Inua: Spirit World of the Bering Sea Eskimo, bls. 43-45. 

Mynd 2. Barnaföt frá norðurströrnd Alaska. Bæði 
anórakkar og buxur eru úr íkorna skinni. Rauðu 
skreytingarnar á ermunum eru litað skinn og hvítu 
fleigarnir í hálsmáli og öxlum tákna rostungstennur.  
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Talið var að eiginleikar kvennanna 

erfðust til dætra þeirra og að það 

útskýrði ólíka hæfileika kvenna 

eftir landssvæðum. Þrátt fyrir þessa 

mismunun voru sniðin að flíkum 

Eskimóa gerð af mikilli nákvæmni 

og voru ungum stelpum kennd 

réttu handbrögðin. Gæði hverrar 

konu mæld voru í vandvirkni 

hennar sauma en einnig eftir því 

hversu vel flíkurnar uppfylltu 

fagurfræðileg gildi samfélagsins. 

 

1.1.2.	  Chukchi	  

Upprunalega voru frumbyggjarnir eingöngu 

hreindýrahirðar og bjuggu inn til landsins og 

lifðu eingöngu á hreindýrum og afurðum þeirra. 

Það Chukchi fólk sem átti litlar hreindýrahjarðir 

(50-150 dýr) og náði ekki að lifa eingöngu á 

afurðum þeirra hélt sig nær strandlengjunni og 

veiddi þá einnig sjávarspendýr.17 Stundum fór 

svo að Chukchi-hirðar misstu hreindýrahjarðir 

sínar, yfirleitt vegna vonskuveðurs eða árása frá 

rándýrum og neyddust þeir þá til að setjast að 

við sjávarsíðuna og lifðu af sjávarafurðum svo 

sem sel, rostungum, hvölum og fuglum. Við 

þetta klofnaði flokkur frumbyggjanna í hirðingja 

og sjómenn. Chukchi-sjómenn lærðu mikið af 

nágrönnum sínum Alaska-Eskimóum sem voru 

                                                
17 Levin Potapov, The People of Siberia, bls. 806. 

Mynd 3. Eskimóar frá innlandinu klæddir 
hettulausum anórökkum skreyttum dúskum lituðum 
úr safa frá berki ylliberjarunna. 
 

Mynd 4. Ljósmynd af  Chukchi mönnum 
í vetrarklæðnaði. Klæðnaðurinn er 
notaður til hátíðabrigða í dag. Hann er 
nokkurs konar þjóðbúningur. 
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vanir sjómenn og með tímanum líktust lifnaðarhættir Chukchi-sjómanna Eskimóum 

fremur en Chukchi- hirðum.18 

Klæðnaður Chukchi fólksins var íburðamikill og glæsilegur. Chukchi karlmaður 

klæddist yfirhöfn úr tvöföldu lagi af hreindýraskinni þar sem innri bolurinn var með 

loðskinnið að líkamanum en á ytri flíkinni snéru hárin út. Snúra var í hálsmálinu til að 

þrengja að.  Ermar voru víðar svo auðvelt væri að klæða sig í og úr flíkinni. 

Faldurinn, kraginn og ermafaldurinn voru yfirleitt skreytt með úlfa- eða hundaskinni. 

Buxurnar voru einnig tvöfaldar líkt og yfirhöfnin, en ytra lag þeirra var yfirleitt úr 

selskinni en innra lagið nær alltaf úr skinni hreindýrakálfa eða dádýra. Líkt og 

Eskimóar nýttu Chukchi frumbyggjar maga sela og rostunga í vatnsheldar 

regnkápur.19   

Konurnar klæddust samfestingum, tvöföldum á veturna en einföldum á sumrin 

með loðskinnið að líkamanum. Samfestingarnir voru einnig með víðum ermum og 

hálsmáli. Börn klæddust samfestingum þar til þau höfðu náð fjögurra til fimm ára 

                                                
18 Levin Potapov, The People of Siberia, bls. 802. 
19 Levin Potapov, The People of Siberia, bls. 814. 

Mynd 5. Chukchi kona í vetrarsamfestingi. 
 

Mynd 6. Samfestingur á barna, reimaður 
saman í klofi svo auðvelt sé að skipta á 
barni. 
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aldri. Samfestingar ungbarna voru lokaðir á ermum og skálmum til að halda sem 

mestri hlýju á barninu. Í klofinu var sérstök klauf til að skipta á barninu, hún var 

fóðruð með mosa eða hreindýraull.20  Í þessum klæðnaði þoldu Chukchi-hirðingjar 

kulda Norðurheimskautsins mjög vel og með miklu vinnuþreki náði þetta harðduglega 

fólk að halda á sér hita og lífi. 

 

 

1. 2. Sútun - verkun skinna 

 

Veiðimenn og konur þeirra fundu upp og þróuðu með sér aðferð sem gerði þeim kleift 

að nýta húðir bráða sinna og vinna úr þeim hágæða hráefni eins og loðskinn sem hefur 

verið notað til fatagerðar síðan, bæði til að skýla og skreyta.  Aðferðin sem notuð er til 

að verka skinn í dag byggir á aðferðum frumbyggjanna og kallast sútun. 

Sútun felst í því að stoppa öll lifandi efnasambönd húðarinnar. Skinnið 

umbreytist því í sútunarferlinu og verður að afurð. Til þess að fá fallegt og slitsterkt 

skinn þarf sútunin að fara fram eftir kúnstarinnar reglum og eru mismunandi 

sútunaraðferðir notaðar til að tryggja mismunandi lokaútkomu.   

Fyrst skrefið var að flá dýrið og á fyrri öldum voru það konur sem fláðu lítil dýr 

svo sem íkorna og fugla en karlmenn fláðu stærri dýr. Til að hreinsa fitu af 

innanverðu loðskinninu var notaður sérstakur hnífur með bogadreginni hnífsegg. Húð 

var oft tugginn af konum til að fjarlægja fituleifar en líka til að mýkja þær upp og 

koma í veg fyrir að leðrið rifnaði.21 Þegar skinnið var fitulaust og hreint var það sútað,  

yfirleitt var skinnið annaðhvort þvegið upp úr heitu vatni eða látið gerjast í 

náttúrulegum efnum. Að sútun lokinni þurfti að þurrka skinnið. Það var þá yfirleitt 

strekkt á ramma, þurrkað og jafnvel reykt. Þurrar húðir voru oft skrapaðar til að mýkja 

þær fyrir saumaskap.22 

 

 

 

                                                
20 Levin Potapov, The People of Siberia, bls. 815.  
21 Roy Pinney, Vanishing Tribes, bls. 158 
22 Susan D. M. Rowley, Inua: Spirit World of the Bering Sea Eskimo, bls. 40 
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1. 3. Samskipti við Rússa 

 

Chukchi frumbyggjar kynntust Rússum um miðja 17. öld. Til eru sögur af því þegar 

rússneski landkönnuðurinn Cossack Ivan Yerastov og fylgdarlið hans hitti Chukchi 

fólk við austurströnd Síberíuhafs árið 1642 sem varð upphafið að 

viðskiptasambandi.23  

Við þetta opnaðist nýr heimur fyrir Chukchi fólki. Viðskipti þeirra við 

umheiminn voru komin til að vera. Í kjölfarið hóf Chukchi fólk veiðar á blá- og 

rauðrefum til sútunar en loðskinnin voru hinn hefðbundni miðill í vöruskiptum við 

Rússa og Bandaríkjamenn. Á hverjum vetri drápu Chukchi nokkra hvítabirni, en 

einungis þá sem á vegi þeirra urðu og það skal tekið fram að þeir veiddu þá ekki 

markvisst. Á fyrri árum voru veiðar á villtum hreindýrum og kindum mikilvægar í 

lífsbaráttu Chukchi fólksins en með tilkomu skotvopna  sem þeir fengu í vöruskiptum 

við Rússa og Bandaríkjamenn var þessum dýrum nær útrýmt.24 

Þökk sé slitsterkum efnum og kaldri veðráttu að stórfenglegar flíkur þessara 

þjóðflokka hafa varðveist og eru til marks um brautryðjandi þekkingu á hráefni þeirra, 

auk sníða- og saumakunnáttu þrátt fyrir gríðarlega einangrun í aldanna rás. 

Í dag eru er þessi klæðnaður nær eingöngu notaður á hátíðisdögum og má því segja að 

fyrrnefndur klæðnaður beggja frumbyggjahópanna séu einskonar þjóðbúningur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
23 Levin Potapov, The People of Siberia, bls. 803. 
24 Levin Potapov, The People of Siberia, bls. 810. 
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2. Hinn vestræni heimur 
Frá miðöldum og fram um aldarmótin 1900 voru loðskinnsflíkur í 

Vesturheimi eingöngu í eigu yfirstéttarinnar og voru þær álitnar skírt tákn um 

ríkidæmi.25 Þess skal getið að pelsar í Vesturheimi voru þó aldrei 

sambærilegir þeim sem tíðkuðust á Norðurhveli jarðar en miklar breytingar 

voru þó í vændum. 

 

2.1. Iðnbyltingin 

Í lok 18. aldar hófst iðnbyltingin sem hafði varanleg áhrif á líf og starfshætti 

fólks sem leiddi til mikilla samfélagsbreytinga.  Um aldamótin 1900 áttu sér 

stað miklar breytingar í heiminum og er sá tími oftar en ekki talin vera vagga 

nútímans á Vesturlöndum þar sem maðurinn gerði upp við hið liðna og braut 

upp gamlar hefðir.26  

Iðnbyltingin hafði í för með sér stöðugar tækniframfarir á sviði 

hönnunar og framleiðslu á fatnaði og með tilkomu saumavélarinnar um miðja 

19. öld tók fataiðnaðurinn óafturkræfum breytingum. Iðnvæðingin sem hafði 

byrjað með vinnslu hráefnisins hafði færst í öll þrep framleiðslunnar. 

Fjöldaframleiðsla á fatnaði hafði gríðarleg áhrif á tískusögu 20. aldar 

þar sem fjöldaframleiddu flíkurnar voru eftirhermur af sérsniðnum fatnaði 

yfirstéttarinnar sem fékkst eingöngu hjá hönnuðum og klæðskerum. Við þetta 

hrundu gæði flíkanna í hráefnavali, sníðagerð og saumaskap en á sama tíma 

brúuðu fjöldaframleiddu flíkurnar bilið í stéttarskiptingunni þar sem 

velmegunarmerkin urðu óljós og erfitt var að gera greinamun á sérsniðinni 

flík eða fjöldaframleiddri eftiröpun.27  

 

2.2. Rússnesk áhrif 

Fyrri heimstyrjöldin sem geysaði á árunum 1914 til 1918 hafði mikil áhrif á 

Evrópubúa og undir áhrifum hennar varð febrúarbyltingin í Rússlandi árið 

1917. Hún hafði í för með sér mikla fólksflutninga þaðan til mið-Evrópu en 

                                                
25 Ásdís Jóelsdóttir, Tíska aldanna, bls. 145. 
26 Ásdís Jóelsdóttir, Saga hönnunar: frá Egyptum til vorra daga, Iðnú, Reykjavík, 2013 
bls. 169 
27Ásdís Jóelsdóttir, Tíska aldanna, bls. 146. 
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talið er að um 200 þúsund vel efnaðir Rússar hafi flust til Frakklands og 

Ítalíu. Rússar voru vel kunnir loðskinnsflíkum, sem þeir höfðu meðal annars 

fengið í vöruskiptum við Chukchi frumbyggja. Í kjölfar þessara miklu 

fólksflutninga urðu rússnesk áhrif  á tísku í mið-Evrópu afar áberandi og þá 

sérstaklega í Parísarborg.28 Á árum fyrri heimstyrjaldarinnar mátti sjá 

rússneska diplómata á götum Parísar og Rómarborgar klædda stórum og 

íburðamiklum pelsum sem heimamenn hæddust að, þar sem pelsar þóttu  

hallærislegir.29  

Margar rússneskar konur sem voru vel að sér í fatagerð og útsaumi og 

höfðu lært slíkt á sínum yngri árum fengu vinnu hjá virtum tískuhúsum síns 

tíma eða stofnuðu sín eigin fyrirtæki. Natalíu Goncharovu ber helst að nefna 

en hún hannaði fyrir The House of Myrbor abstraktmunstur úr mismunandi 

efnum sem hún saumaði niður með mismunandi útsaumsgarni. Natalía var 

einnig þekkt fyrir búningana sem hún hannaði fyrir rússneska ballettinn.30 

Pelsar voru sterk og skýr stöðutákn í menningu Vesturheims og í 

byrjun 20. aldar voru það einungis vel stæðir viðskiptamenn sem dreymdi um 

að eignast loðflíkur fyrir sig og sína nánustu.31Loðskinnsflíkur þóttu sýna 

velgengni og ríkidæmið sem henni fylgdi og gengu heldri menn í 

loðskinnsfóðruðum ullarkápum sem náðu niður á miðja kálfa og með 

sýnilegum loðskinnskraga.32 

Kápur karla fullnægðu ímynd ríkidæmis og velgengi en þrátt fyrir 

mikið úrval efna fyrir hinar klassísku kápur iðuðu menn í skinninu eftir 

nýjum og ferskum hugmyndum.33 Er því á stundum fleygt að hver einasti 

herramaður hafi verið með þráhyggju fyrir loðflíkum og að sjálfsögðu var 

kona hans ekki neinn eftirbátur.34 

 

 

 
                                                
28 Ásdís Jóelsdóttir, Saga hönnunar: frá Egyptum til vorra daga, bls. 179. 
29 Anna Municchi, The Twentieth century histories of fashion: Furs for Men, bls. 70. 
30 Ásdís Jóelsdóttir, Saga hönnunar: frá Egyptum til vorra daga, bls. 179. 
31 Anna Municchi, The Twentieth century histories of fashion: Furs for Men, bls. 20. 
32 Anna Municchi, The Twentieth century histories of fashion: Furs for Men, bls. 15. 
33 Anna Municchi, The Twentieth century histories of fashion: Furs for Men, bls. 24. 
34 Anna Municchi, The Twentieth century histories of fashion: Furs for Men, bls. 25. 
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2.3. Áhrif einkabílsins 

Í upphafi 20. aldar þótti hallærislegt að klæðast 

flíkum þar sem feldurinn snéri út en með tilkomu 

fyrsta fjöldaframleidda bílsins (1913) urðu miklar 

breytingar á klæðaburði og hugarfari fólks. Þar 

sem bíllinn var þaklaus þurfti ökumaðurinn að 

verjast hinum ýmsu veðrum og þeim kulda sem 

fylgdi akstrinum. Loðflíkur fengu aukið vægi og 

þar með var komið til móts við sýndarþörf 

mannsins og hún um leið réttlætt.35  Það má því 

segja að pelsinn eins og við þekkjum hann í dag 

eigi að miklu leiti tilvist sína að þakka Ford, 

fyrsta fjöldaframleidda bílnum.36 

Þegar leið á annan áratuginn urðu kápurnar 

stærri, kragar hærri og framboð af fylgihlutum 

tengdum akstri jókst mikið svo sem hanskar, 

húfur og gleraugu. Við þetta jókst eftirspurn eftir loðskinnum verulega og verðið rauk 

upp sem gerði klæðskerum nú kleift að bæta inn nýjum stílgerðum og bjóða upp á 

fjölbreytni í loðskinnum.37  Með tilkomu bílsins varð nýjasta viðbótin í 

yfirhafnaflórunni hnésíður pels, sérstaklega hugsaður við aksturs og veiða, hann var úr 

rostungsskinni að utan og fóðraður með loðskinni.38 

Aldrei höfðu loðskinnsflíkur verið eins margbrotnar hjá yfirstéttinni og voru 

hlaðnar ítarlegum smáatriðum til dæmis með auka loðkanti á ermum, kraga og í raun á 

alla mögulega enda og kanta. Segja má að loðskinnsflíkur hafi komist í tísku út frá 

nauðsyn sem breyttist ört og í lok fyrsta áratugs síðustu aldar varð aðaláherslan á 

stórar yfirhafnir. Auk yfirhafna voru framleiddir loðskinnsfylgihlutir svo sem hattar 

og handskjól sem voru í stíl við yfirhöfnina.39 

 

 
                                                
35 Anna Municchi, The Twentieth century histories of fashion: Furs for Men, bls. 31. 
36 Ásdís Jóelsdóttir, Saga hönnunar: frá Egyptum til vorra daga, bls. 157. 
37 Anna Municchi, The Twentieth century histories of fashion: Furs for Men, bls. 31.  
38 Anna Municchi, The Twentieth century histories of fashion: Furs for Men, bls. 32. 
39 Anna Municchi, The Twentieth century histories of fashion: Furs for Men, bls. 46 

Mynd 7. Kona klædd í íburðamikla  
kápu með -kraga og loðskinnskannti á 
ermunum, mynd tekin á öðrum áratugi 
síðustu aldar.  
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2. 4.  Tískustraumar 

Á millistríðsárunum í Evrópu breyttust áherslur í tísku á þann 

hátt að silúetta kjóla og jakkafata var í brennidepli, 

mikilfenglegir pelsar féllu út tísku og hugtakið glæsileiki 

fékk nýja merkingu. Bosmamiklir loðfeldir voru litnir 

hornauga og loðskinn voru aftur notuð sem fóður í vandaðar 

yfirhafnir með áherslu á vel útfærð smáatriði.40 

Í Bandaríkjunum var þó ekkert lát á vinsældum pelsa 

og í lok þriðja áratugarins voru þeir íburðamiklir með 

sportlegu yfirbragði.41  

Eftir seinni heimstyrjöldina nutu loðskinn mikilla 

vinsælda á Ítalíu og var mikill metnaður lagður í 

íburðamiklar flíkur og fylgihluti fyrir bæði kynin.  

Undir lok sjötta áratugarins hurfu loðskinnin aftur 

inn í flíkur karlmanna og voru þá eingöngu notuð sem 

fóður í kápur þeirra. Litið var á pelsa sem kvenmannsflíkur en aðeins 20 árum áður 

þóttu þeir fullkomna ímynd karlmanna á valdi og velgengi.42 

Í Bandarísku kvikmyndinni Citizen Kane43 frá 1941 má sjá Orson Welles 

aðalleikara kvikmyndarinnar klæðast ökklasíðum minkapels og engum dytti í hug að 

þykja hann kvenlegur. Hins vegar þóttu konur í Rússlandi klæddar loðskinni frá toppi 

til táar bera vott um karlmannlega mikilmennsku.44 Í Hollywood þóttu pelsar 

mikilvæg ímynd ríkidæmis en Charles Chaplin gerir grín að þessari ímynd í kvikmynd 

sinni Gold Rush frá 1925 þegar hann kaldhæðnislega klæðist tvennum pelsum.45 Þó 

tíska sjötta áratugarins hafi ekki gert ráð fyrir körlum í pelsum hafa þeir gjarnan litið 

loðflíkur hýru auga.   

Á sjöunda áratugnum ögruðu karlar konum með klæðaburði sínum með því að 

klæðast pelsum á ný og keyptu meðal annars mikilfenglega pelsa fyrri áratuga á 

                                                
40 Anna Municchi, The Twentieth century histories of fashion: Furs for Men, bls. 62 
41 Anna Municchi, The Twentieth century histories of fashion: Furs for Men, bls. 64. 
42 Anna Municchi, The Twentieth century histories of fashion: Furs for Men, bls. 85 
43 Orson Welles og Herman J. Mankiewicz, Citizen Kane, Leikin kvikmynd, RKO Radio 
Picture, Bandaríkin,  1941. 
44 Anna Municchi, The Twentieth century histories of fashion: Furs for Men, bls. 85 
45 Charles Chaplin, Gold Rush, leikin kvikmynd, Charles Chaplin production, Bandaríkin, 1925.  

Mynd 8. Evrópskur karlmaður 
frá um það bil 1930 í loðskinns 
fóðraðri kápu.  
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mörkuðum en á þessum tíma þótti óvanalegt að sjá aðra en lágstéttarfólk klæðast 

notuðum (e. second hand) flíkum.46 

Loðfeldir léku lykilhlutverk í framsækinni tísku og með rómantískum áhrifum 

frá Bretlandi voru miklar breytingar í vændum. Pelsar voru nú í öllum mögulegum 

síddum og litaval var fjölbreyttara en nokkru sinni fyrr. Sú tilraun hönnuða að hrista 

upp í stöðnuðum klæðaburði fólks hafði tekist og loðflíkur voru komnar til að vera.47 

Pelsar voru nú ætlaðir öllum óháð efnahag, kyni, aldri eða pólitískum 

skoðunum, það var að minnsta kosti markmið hönnuða þó svo að aðeins hátekjufólk 

hefði efni á flíkunum. Engar hömlur voru á efnisvali nýju loðfeldanna né silúettum 

flíkanna sem nú voru ekki lengur stöðutákn, þær voru hátíska. Hátísku loðfeldir lutu  

engum reglum og hörfuðu frá því að vera stöðutákn mannsins yfir í að vera tákn 

tjáningarfrelsis þar sem allt var mögulegt og lokaútkoman samspil hönnuðar og 

feldskera.48  Óhjákvæmilegt er að nefna Ítalska tískurisann Fendi þegar fjallað er um 

hátísku loðfeldi. 

 

2.5. Fendi 

Tískuhúsið Fendi er og hefur verið leiðandi í 

hátísku og þá sérstaklega þegar kemur að 

loðskinnum.  Í meira en hálfa öld hefur Fendi 

einbeitt sér að því að fara nýstárlegar leiðir með 

loðskinn og lagt áherslu á gæði, stíl og framsækni. 

Fendi hefur með brautryðjandi tækni, forystu í 

rannsóknum, sterku litum og nýstárlegri hönnun 

sinni umbreytt loðskinnum og gert þau að 

nútímalegri munaðarvöru.  

Fendi rekur sögu sína til ársins 1925 þegar hjónin, 

Edoardo og Adele Fendi, opnuðu litla búð í Flórens 

og seldu vandaðar leðurvörur og ferðatöskur. Adele 

var lærður feldskeri og aftast í búð sinni ráku hjónin 

                                                
46 Anna Municchi, The Twentieth century histories of fashion: Furs for Men, bls. 86 
47 Anna Municchi, The Twentieth century histories of fashion: Furs for Men, bls. 88. 
48 Anna Municchi, The Twentieth century histories of fashion: Furs for Men, bls. 88. 

Mynd 9. Sportlegur loðskinnsfatnaður 
frá Fendi síðan 1967 ætlaður allri 
fjölskyldunni. 
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lítið feldverkstæði.49 

Eftir seinni heimstyrjöldina komu fimm dætur Fendi hjónanna inn í 

fjölskyldufyrirtækið, en á þeim tíma var afar fágætt að konur ynnu úti.   

Fendi systrunum fimm fannst mikilvægt að byggja upp ímynd fyrirtækisins og lögðu 

áherslu á nýmóðins og framsæknar aðferðir og ástríðufulla hönnun. Árið 1965 réðu 

þær til liðs við sig efnilegan og upprennandi fatahönnuð, Karl Lagerfeld. Sambandi 

þeirra hefur verið líkt sem ást við sýn og lýsti Lagerfeld þeim systrum sem „fimm 

fingrum handanna“ og uppfrá því varð happatala Fendi 5.50  

 

Lagerfeld setti fókusinn á loðskinnin sem hann klippti upp, setti í ræmur, litaði 

og braut í fellingar. Hann einblíndi á létta pelsa sem hægt var að klæðast alla daga, úti 

og inni.51 Árið 1967 kom Lagerfeld með hugtakið fun fur í fatalínu þar sem 

loðskinnsflíkur voru ætlaðar báðum kynjum (e. unisex). Skilaboðin voru skýr; 

„loðfeldir fyrir alla fjölskylduna“ en að sjálfsögðu var einungis átt við vel stæðar 

                                                
49 Fendi, our story, Fendi, sótt 17.11.14, http://www.fendi.com/ii/en/the-magic-of-
fendi/our-story/years#1925.  
50 „Fendi, our story“, Fendi, sótt 17.11.2014, http://www.fendi.com/ii/en/the-magic-of-
fendi/our-story/years#1946. 
51 Fendi, our story, Fendi, sótt 17.11.2014, http://www.fendi.com/ii/en/the-magic-of-
fendi/our-story/years#1965. 
51 Fendi, our story, Fendi, sótt 17.11.2014, http://www.fendi.com/ii/en/the-magic-
http://www.fendi.com/ii/en/the-magic-of-fendi/our-story/years#1967. 

Mynd 10. Loðskinnkápa innblásin af klæðnaði Eskimóa, hönnuð af Karl Lagerfeld fyrir Fendi 1969. 
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fjölskyldur þar sem mestum tíma var eytt í útivistaráhugamál hennar.52 Síðar varð fun 

fur að heimsfrægu merki (e. logo) Fendi, tvöfalda F-ið.53  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
52 Anna Municchi, The Twentieth century histories of fashion: Furs for Men, bls. 90. 
53 Fendi, our story, Fendi, sótt 17.11.2014, http://www.fendi.com/ii/en/the-magic-
http://www.fendi.com/ii/en/the-magic-of-fendi/our-story/years#1967.  

Mynd 11.  Litríkur og nýstárlegur loðfeldur frá Fendi. Flíkin samanstendur af nokkrum tegunum af 

skinni sem hefur verið skorið í búta, litað og raða saman aftur í mynstur. 
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3. Ísland   
Loðskinn hafa fylgt okkur Íslendingum frá landnámi en skinnaiðnaður hérlendis hefur 

þó farið í gegnum miklar sveiflur í áranna rás. Þróun loðskinna á Íslandi hefur verið 

frábrugðin því sem gerðist á meginlandi Evrópu þar sem aðaláherslan var á 

sauðkindinni og afurðir hennar. Hér á eftir verður farið gróflega yfir sögu og þróun 

loðskinnaiðnaðs á Íslandi.  

 
3.1. Loðskinna iðnaðurinn 

Eftir seinni heimstyrjöldina urðu pelsar sérlega vinsælir hjá vel efnuðum frúm heldri 

manna landsins. Skinnaiðnaður hafði verið í mikilli ládeyðu þar til um 1930 en þá var 

hafist handa við að setja á stofn gæruverksmiðju á Akureyri sem andsvar við því  hvað 

innflutningur var í mikilli lægð. Í upphafi hét verksmiðjan Gæruverksmiða SÍS 

(Sambands Íslenskra Samvinnufélaga) sem seinna varð svo að Skinnverksmiðjunni 

Iðunni. Árið 1934 var byggt hús undir verksmiðjuna og vélar keyptar til að súta 

skinn.54 Tveimur árum síðar var farið að framleiða skó og hanska og miðaðist sú 

framleiðsla aðallega við innlendan markað. Almenn framleiðsla á skinnfatnaði var 

fjölbreytt, kápur og stuttir jakkar voru framleiddir fyrir bæði kynin ásamt húfum. 

Saumað var úr afhærðum gærum, (rökuðum skinnum) klipptum gærum sem oftar en 

ekki var blandað með ofnum efnum.55 

 Þegar Evrópa fór að byggjast upp eftir seinna stríð hrundi loðskinna 

markaður. Öllum refum var slátrað og minkarækt bönnuð í landinu. Árið 

1969 var minkarækt þó endurvakin í tengslum við inngöngu Íslands í EFTA. 

Þetta var gert til að auka fjölbreytni iðnaðar í landinu og voru miklar vonir 

bundnar við loðskinnaiðnað landsins.56 

 

3.2. Mokka ævintýrið 

Íslenskar gærur höfðu aldrei verið nýttar í fatnað hér á landi þar til Íslendingar 

kynntust Svíum frá smábænum Tranås árið 1968 en þeir höfðu þá þegar framleitt 

loðkápur úr íslenskum gærum í nær 20 ár. Á þessum tíma nutu litríkar gærur mikilla 
                                                
54 Ásdís Jóelsdóttir, Saga faragerðar og fatahönnunar á Íslandi, Ásdís Jóelsdóttir, 
Kópavogur, 2009, bls. 64. 
55 Ásdís Jóelsdóttir, Saga faragerðar og fatahönnunar á Íslandi, bls. 65. 
56 Ásdís Jóelsdóttir, Saga faragerðar og fatahönnunar á Íslandi, bls. 121. 
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vinsælda en svo hægt væri að lita gærurnar þurfti sérstaka aðferð við sútunina og þann 

vanda höfði sútararnir í Tranås leyst. Með verkun Svíanna höfðu íslensku 

lambaskinnin þann einstaka eiginleika að vera endingargóð, lipur og létt en 

skinnflíkurnar voru einnig 30-40% léttari en pelsar úr sambærilegu skinni frá öðrum 

löndum. Fyrir þetta stóðu Íslendingar í mikilli þakkarskuld við Svía.57  

 Pelsverkuðu gærurnar eða mokkaskinnin, voru að mestu leyti framleidd í 

skinnaverksmiðjunni Iðunni á Akureyri og sérstaklega ætluð til framleiðslu á 

mokkaskinnum sem notuð voru til fataframleiðslu.58 Einnig voru nokkrar smærri 

sútunarverksmiðjur starfandi í landinu. Sú ímynd að pelsar væru eingöngu fyrir 

velstæðar frúr heyrði sögunni til og voru þeir nú álitnir sjálfsögð flík fyrir bæði kynin 

í nístingskulda.  

 Árið 1978 var Skinnsaumastofa SÍS betur þekkt sem Skinna stofnuð á 

Akureyri. Skinna einbeitti sér að því að þróa framleiðslu á mokkaskinnum til að 

uppfylla kröfur erlendra markaða og gera þjóðlegar tískuflíkur.  Framleiðslan hjá 

Skinnu jókst fram yfir 1980 og náði hámarki 1985. Mokkaskinnsvörur voru mjög 

vinsælar bæði innan- og utanlands og á þessum tíma voru til dæmis seldar um fimm 

til tíu þúsund kápur til Sovétríkjanna ár hvert.  Þessa aukningu mátti rekja til góðrar 

vöruþróunar og hönnunar með augastað á alþjóðamarkaði fyrir vörur með íslensku 

yfirbragði.59 

 Á þessum tíma var mikil gróska í fataiðnaðinum á Íslandi og má nefna 

fyrirtæki eins og Gráfeld, Heklu og Iðunni sem sérhæfðu sig í flíkum úr skinnum.  Til 

gamans má geta að við stórveldaleiðtogafund austurs og vesturs þar sem Gorbatsjov 

og Reagan funduðu í Höfða í Reykjavík 1986 gaf íslenska ríkið leiðtogunum 

mokkaskinnskápur.60 

  Í lok níunda áratugarins urðu miklar niðursveiflur á skinnmörkuðum og árið 

1987 var Skinnsaumastofa SÍS lögð niður. Í kjölfarið lokuðu saumastofur Gráfeldar, 

Heklu og Iðunnar auk annarra. Þessi framleiðsla og útflutningur á mokkaflíkum var 

                                                
57 Ásdís Jóelsdóttir, Saga faragerðar og fatahönnunar á Íslandi, bls. 121. 
58Ásdís Jóelsdóttir, Saga faragerðar og fatahönnunar á Íslandi, bls. 161.  
59 Ásdís Jóelsdóttir, Saga faragerðar og fatahönnunar á Íslandi, bls. 162. 
60 Þórarinn Hjartarson, Skinna: Saga sútunar á Íslandi, Hið íslenska bókmenntafélag, 
Reykjavík, 2000, bls.145.  
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með merkilegri iðnaði hér á landi en í dag eru aðeins ein sútunarverksmiðja í landinu 

sem sérhæfir sig í mokkaskinni.61  

 

3.3. Eggert 

Einn þekktasti feldskeri Íslendinga er án efa Eggert Jóhannsson en hann hefur rekið 

verkstæði og sýningarrými óslitið frá 1977. Eggert var fyrstur Íslendinga til að hljóta 

full réttindi í feldskurði en hann nam hjá Íslandsvinunum í Tranås í Svíþjóð.  

 Eggert feldskeri, eins og hann er oftast kallaður hefur sérsaumað skinnflíkur 

fyrir viðskiptavini sína, en í verslun hans er einnig að finna innfluttar loðskinns- og 

leðurflíkur. Á upphafsárum fyrirtækisins framleiddi Eggert mokkaflíkur fyrir erlendan 

og innlendan markað.62 

 Enn í dag rekur Eggert verslun og verkstæði efst á Skólavörðustígnum og árið 

2006 var Eggert kjörinn félagi í The Purple Club, einn virtasta klúbb heims meðal 

hönnuða og sérfræðinga í feldskeraiðnaðinum.63  

 

  

4. Loðskinn í nútíma samfélagi 
4.1. Loðskinnaframleiðsla 

Um síðustu aldamót voru það Norður-Ameríka, Rússland og Evrópa sem áttu stærsta 

hlutdeild í markaðnum en síðastliðin ár hafa Mið-Austurlöndin og Asía komið sterk 

inn á þessu sviði, þá helst Hong Kong og Kína.  

 Loðskinnaræktun er engin undantekning þegar kemur að fjöldaframleiðslu. 

Þegar verð á loðskinnum er með eindæmum lágt haldast gæði vörunnar í takt við 

verðið. Allur aðbúnaður dýranna svo sem fóður, vatn, hiti, ljós og rými er skorið niður  

sem leiðir til þess að dýrin skrölta í skinninu og gæði loðskinnanna hríðversna þar sem 

hárin ná ekki að vaxa eðlilega vegna vannæringar.64 

                                                
61 Ásdís Jóelsdóttir, Saga faragerðar og fatahönnunar á Íslandi, bls. 163. 
62 F.I, „Ný feldskurðar stofa í Hafnarstrætinu -selur pelsa uppí einar litlar þrjár millj.”, 
Tíminn, 142. tölublað, 06.07.1978, bls. 8. 
63 F.V, „Í hópi 100 bestu feldskera heims“, Frjáls verslun, 68. árgangur, 10. tölublað, 
01.10.2006, bls. 87. 
64 Guðný Nielsen, „Hvers eiga dýrin að gjalda“, í Vísi.is, 13.12. 2013, sótt: 06.12.2014, 
http://www.visir.is/hvers-eiga-dyrin-ad-gjalda-/article/2013712139983. 
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 Í dag er aðeins ein sútunarverksmiðja starfandi á Íslandi og undir hennar þaki 

er starfrækt fyrirtækið Sjávarleður og dótturfyrirtæki þess, Loðskinn.65 Fyrirtækin 

leggja upp úr sjálfbærni og súta eingöngu skinn af dýrum sem notuð eru til ræktunar á 

kjöti, húðunum hefði annars verið hent ef ekki væri fyrir sútunarverksmiðjuna. 

Sjávarleður er jafnframt eina fyrirtækið í Evrópu er sútar fiskiroð en bæði fyrirtækin 

bjóða upp á fyrstaflokks afurðir.  

 

4.2. Loðfeldir í daglegu lífi 

Um síðustu aldamót voru loðskinnsflíkur og fylgihlutir nær eingöngu í verslunum sem 

sérhæfðu sig í loðskinnum en á síðastliðnum árum hafa loðskinn verið seld í 

tískubúðum. Eins áður hefur komið fram hefur loðskinnatískan tekið miklum 

stakkaskiptum frá tilkomu fyrsta fjöldaframleidda bílsins. Loðskinnsflíkur eiga sér 

stærri markhóp en nokkru sinni fyrr og er loðskinnstískan síður háð stéttskiptingu, 

aldri, lífstíl og landfræðilegu umhverfi en áður var. 

Frá síðustu aldamótum hefur orðið gífurleg aukning á loðskinnsflíkum og þá aðallega 

yfirhöfnum.  Með tilkomu second hand búða hefur endurvinnsla á gömlum loðfeldum 

aukist og seljast þeir eins og heitar lummur.  

Á sama tíma hefur notagildi flíkanna aukist og hefur þróast frá því að vera glæsileg 

vetrarflík í að vera hversdagsflík hönnuð fyrir öll tilefni fyrir allar árstíðir.  

Í dag kippir enginn sér upp við það að sjá unga konu klædda í gallabuxur og pels að 

sækja barnið sitt í leikskólann.66 

    

    

 

 

                                                
65 Tvö fyrirtæki undir sama þaki, Gestastofa Sútarans, sótt: , 28.11.14, 
http://www.sutarinn.is/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id
=4&Itemid=4&lang=is. 
66 Fur A to Z, Kopenhagen fur, sótt: 28.11.14, http://www.kopenhagenfur.com/fur-a-to-z. 
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Niðurstöður 

 
Á þessu ferðalagi mínu frá Norðurskauti til Vesturheims má sjá þá gífurlegu 

breytingar sem hafa átt sér stað hjá loðfeldum út frá samfélagslegu sjónarmiði og vera 

langt því frá að vera notagildið eitt. 

 Með því að skyggnast inn í lifnaðarhætti frumbyggjanna var mér ljós hversu 

sterk sú hvöt er í eðli mannsins að tjá sig með klæðnaði sínum líkt og hlutverk 

loðfelda í vesturheimi. 

 Tilkoma einkabílsins ruddi veginn er sýndarmennska var réttlætt með köldum 

bifreiðunum og með fólksflutningum Rússa í kjölfar Febrúarbyltingarinnar gerir það 

að verkum að vesturlanda búar vöndust að sjá bosmamikla pelsa.  

 Loðfeldir í Vesturheimi hafa tekið miklum stakkarskiptum á 20 öld og hafa 

farið frá því að vera stöðutákn velmegunar og velgengi yfir í að það að spila 

lykilhlutverk í hátískunni. 

 Eins og kom fram er Ísland ólíkt Evrópulöndum í loðskinnaframleiðslu þar 

sem aðaláhersla okkar íslendinga hefur  verið á mokkaskinnunum. Iðnaðurinn í 

kringjum þau var þó skammlífur en mokkaskinn okkar urðu eftirsóknarverð á sjöunda 

áratugnum. 

Eftir að hafa farið frá því að vera lífsbjörg í verðurhörkum norðurskautsins til 

táknmyndar velmegunar og velgengni yfir í það spila lykilhlutverk í heimi hátískunnar 

verður forvitnilegt að fylgjast með þróun loðfelda á komandi árum. 
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