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○Senast
○
rullskridskor
var trendiga var på
90-talet då de kalla
des rollerblades eller
inlines. Men när Saint
Laurent (före detta
Yves Saint Laurent)
lanserar sina varianter
på dubbla medar och
gammaldags stopp
kloss där fram i stället
för broms, lär de åter
sitta på trendfol
kets herrfötter.
Var så säkra. Från
att ha setts som
koncept på visningar
i våras säljs skrillorna
nu för över 8 000
kronor. DN

Uppstoppad
modekonst

Badtoffeln hetast på front row i höst

○○Divya Anantharaman, 29 år, från
USA är konstnär och utexaminerad
modedesigner med skoproduktion
som specialitet. Inget ovanligt cv så
långt. Men så var det det där med
hennes stora intresse för uppstoppning av djur, taxidermi …
I en våg av ”så hemskt detta är,
men vi njuter ändå lite av att publicera bilderna”-nyhetsvärdering
frossar världens medier just nu i
Divya Anantharamans ytterst välgjorda, kreativt starka och otäcka
verk: Den klassiska jakttrofén
omtolkad till blomstersmyckat rådjur och pumps som för tankarna
till Tippi Hedren i Hitchcocks

○○Tillsammans med foppatoffeln är den kanske
det fulaste som kan sättas på en fot. Det hindrar
dock inte att den besläktade badtoffeln syns flitigt på första raden vid höstens modevisningar
som pågår världen över.
Men eftersom det är modemänniskor som bär
den kan det självklart inte vara vilken plastig
toffel som helst. Ska det vara, ska det vara rätt.
Och rätt i sammanhanget är Adidas ”Adilette”,
modellen som från att den burits av trendsättare
som Robyn och David Beckham nu har blivit lite
av en it-sko i modesfären.
– Badtofflorna för mer tankarna till tacky
strandraggare än modefolk, så man kan väl kalla
dem ett slags mode-anti-statement. Jag tror att
trenden är en utveckling av Célines pälstofflor

”Även om min konst kan vara
lite konstig eller udda så är den
definitivt inte ond”, säger Divya
Anantharaman till DN Lördag.

”Fåglarna” (se bilden). Divya bor
i Brooklyn och håller fullbokade
taxidermikurser i Williamsburg.
Förstås, höll vi på att skriva. Hon
betonar att djuren tillhandahållits
på ett etiskt sätt och att inget dödas
för konstens skull. Mattias Bergman

Pälsen på pulsen

som blev så omdebatterade förra året.
Den hederliga Birkenstocksandalen har
också blivit poppis, men den syns mer
på tjejer, säger Gorjan Lauseger som
själv gärna traskar runt i badtofflor
när han stajlar deltagarna i ”Idol”
i TV 4.
Är det ett sätt att säga att det är
okej att klä sig bekvämt även om
man är i modebranschen?
– Nja. De är visserligen sköna,
men jag tror mer att folk har dem för
att visa att allt kan vara snyggt om det bärs
av rätt person. Bekvämlighet kommer aldrig
att komma först i modevärlden.
Sofia Edgren

”Adilette” finns i blått, svart och
rött och kostar cirka 400 kronor.

Fejk
Fuskpälsjacka ur
Filippa K:s höst
kollektion.
4 200 kronor.

Ludet.Pälsindustrin blomstrar och det råder pälsbonanza i modevärlden. Samtidigt
stängs djurfarmar och svenska modeföretag väljer fejk framför äkta. Hösten 2013 är den
ständigt debatterade pälsen en lika populär som paradoxal historia. DN Lördags Sofia Edgren
ställde frågan hur politiskt korrekt pälsen kan vara.
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Detta är inte hela förklaringen till att pälsen,
som under 80- och 90-talen mer eller mindre
betraktades som ett pestsmittat överklassplagg,
åter har blivit modevärldens lilla kelgris. Samtidigt som djurrättsorganisationer har tappat
anhängare, exempelvis PETA som beskyllts för
tvivelaktiga arbetsmetoder och för att vara antifeministisk, har många europeiska pälsuppfödare arbetat hårt för att attrahera modeindustrin.
Vid sidan av pr-kampanjer, pälsutbildningar och
erbjudanden om designsamarbeten har många
europeiska pälsuppfödare lobbat för att förmedla en bättre bild av sin verksamhet. Att bjuda in
allmänheten till ”öppet hus” är numera en vanlig
företeelse på många europeiska pälsfarmar. Päivi Mononen-Mikkilä, talesperson på det finska
pälsauktionsbolaget Saga Furs menar att öppenhet är en viktig del i pälsfarmens verksamhet:
– Djurens välfärd är central och är även basen

för den höga kvaliteten. Men verksamheten kan
aldrig vara perfekt och det förekommer fel och
brister. Det viktigaste är att eventuella brister påtalas och omedelbart åtgärdas.
Enligt Päivi Mononen-Mikkilä upplever den internationella pälsbranschen nu sin ”kanske bästa
blomstringsperiod”. Saga Furs, världens enda offentligt noterade bolag i branschen, såg sin omsättning stiga från 54,1 till 60,1 miljarder euro från
2010/11 till 2011/12. Företagets förklaring: ”skinn
utbud är de mest mångsidiga i världen”.
– Förutom pälshandelns huvudprodukt, högklassiga minkskinn, har vi ett unikt sortiment av
långhåriga räv- och finnsjubbskinn. Skinn som
de se senaste åren framför allt har varit efterfrågade inom den internationella modeindustrin.
Päivi Mononen-Mikkilä berättar också att man
vid sidan av de största marknaderna i Fjärran
Östern, Ryssland och modeindustrin i Västeuropa och USA även ser en ökad efterfråga på Kinas
hemmamarknader.
Men trots catwalkens pälsvurm: att Karl Lagerfeld bestämmer sig för att pälspimpa hela sin
kollektion för Fendi betyder inte att det saknas
motstånd. Tvärtom är pälsfrågan i dag kanske
mer paradoxal än någonsin. Den etiska aspekten
av branschen och pälsmodet debatterats flitigt,
inte minst i Europa där trenden pekar mot att
pälsfarmar avvecklas. I Storbritannien, Österrike, Slovenien och Nederländerna har man på
etisk grund förbjudit pälsfarmar. I Tyskland och
Schweiz har reglerna för att bedriva pälsuppfödning skärpts så hårt att de, enligt Camilla Björkbom, förbundsordförande för organisationen
Djurens rätt, troligen kommer att avvecklas så
småningom. I det här sammanhanget, säger
hon, är Sverige långt ifrån ett land i framkant:
– De skärpta reglerna för rävfarmarna i Sverige ledde till en avveckling. Men det finns fortfarande ett 60-tal minkfarmar i Sverige där runt
en miljon minkar dödas varje år. Och deras livsförhållanden är ofta vidriga. Två till tre minkar
sitter i gallerburar knappt större än en uppslagen DN. Det är märkligt att det får vara så när
undersökningar visar att 7 av 10 svenskar inte
tycker att det är okej att föda upp djur i bur för
pälsens skull.
Det som talar för de svenska burdjuren är att

Fakta.
En global
miljardindustri
○○Säsongen 2010/11
sålde päls för över 100
miljarder kronor.
○○Enligt pälsbrans
chen kommer 85 % av
all päls från djur som
fötts upp på farmer
och 15–20 % från djur
som jagats i det vilda.
Under 2010 produ
cerades 50 miljoner
pälsskinn från päls
djursfarmer. 60 % av
dem kom från Europa,
25 % från Kina, 10 %
från Nordamerika och
5 % från Ryssland.
Den största importö
ren av päls är Kina.
○○Nästintill alla päls
skinn som produceras
i Sverige säljs på den
internationella mark
naden. Den svenska
pälsskinnsexporten
var 270 miljoner kro
nor år 2011.
○○2012 exporterade
svenska minkbönder
drygt en miljon skinn
för närmare 800
miljoner kronor.
○○Den svenska päls
branschen omsätter
närmare en miljard
kronor varje år.
Källa: Djurens rätt, Sveriges
pälsdjursuppfödares riksförbund.

Djurparken
Chessington
i Surrey,
England
har i
veckan
förbjudit
besökarna
från att
bära kläder
med djurmönster
som leopard, zebra
och tiger.
Printmönstren
uppges
förvirra
djuren.

fejkpäls blir populärare. Att den svenska modescenen omfamnat pälstrenden innebär nämligen inte att det behöver vara äkta. I höst syns
fuskpälsen hos våra största svenska modeskapare, bland annat i kollektioner från Dagmar,
Ida Sjöstedt, Carin Wester och Filippa K. Och det
samtidigt som allt fler modeföretag stöder Fur
Free Alliance, en internationell sammanslutning
för pälsfrihandel. H & M, Åhléns, Stadium och
Monki och över 80 andra företag har lovat att
inte sälja pälsplagg. Självklart av etiska själ, men
också ekonomiska – päls är ingen billig historia.
Att den äkta pälsen, trots våra nordliga breddgrader, inte riktigt slagit i Sverige tror Emma
Lindblad hänger ihop med att den ofta betraktas
som en ”lyxsymbol”.
– I Sverige finns en tradition av att moralisera över lyxkonsumtion. Lyx som päls sticker i
ögonen på oss. Och samtidigt som svenskarnas
konsumtion har skjutit i höjden de senaste åren,
utvecklas alternativ till äkta vara. Dagens syntetmaterial går ibland inte att skilja från äkta päls.
Men pälsdebatten rymmer fler frågor än den
om valet mellan äkta och fejk. Är det exempelvis mer korrekt att, som vissa vintageentusiaster hävdar, köpa en begagnad päls än en ny? Är
pälsen som kommit till som en biprodukt från
köttindustrin mer politisk korrekt än den från
djuret som enbart dödats för sitt skinn? Om man
nu vägrar bära päls, är det då okej att ha skinn
eller ull?
Camilla Björkbom behöver inte fundera länge
på sitt svar. Enligt henne är alla plagg som involverar ett djurs lidande inte okej.
– Trots att skinn ofta är en biprodukt från köttindustrin handlar det om dödande. Och när det
gäller ull lider fåren ofta vid klippningen. Att
motivera valet att klä sig i djurhud med att det
är miljövänligt är inte heller helt riktigt. Pälsproduktionens avfall är inte speciellt snällt mot
naturen.
Men en syntetpäls måste väl ändå vara
moraliskt okej?
– Egentligen inte, eftersom den spär på hela
pälstrenden. Folk som ser dig i pälsen kan ju inte
veta om den är falsk eller äkta.



○○ I septembernumret av Brittiska Vogue uppges
det att 69 procent av modehusen visade päls på
sina höstvisningar. När Fendis samtliga modeller
är djurhårsbeklädda ter sig fjolårets debatt kring
ett par lurviga minktofflor från Céline aningen
bagatellartad. I höst är frågan nämligen inte om,
utan hur modevärlden använder sig av päls –
inte sällan med fokus på färgning och snitt snarare än ursprung.
Till våra fyrbenta vänners förfång har deras
hudar blivit hårdvaluta och löper som en blodröd tråd över modemagasinens blanka sidor.
Något som i sin tur får en att undra – bitter eller
blasé – om 90-talets avklädda supermodeller fallit i glömska. Med tanke på hur daterad kampanjen från den amerikanska djurrättsorganisationen PETA, där modellen Naomi Campbell med
kolleger deklarerade ”att de hellre går nakna än
bär päls”, känns kan man fråga sig hur det står
till med vårt djursamvete. Har vi slutat bry oss?
– Nej, men eftersom det har varit stort fokus
på ekologiskt mode och frågor om mänskliga
rättigheter på senare år har djurrättsfrågor inte
haft lika stor plats i den allmänna debatten. Sådana här frågor kommer och går. Konsumenter
kan inte förväntas ta ställning till allt på en gång,
det blir oss övermäktigt, säger Emma Lindblad,
doktorand i modevetenskap vid Stockholms universitet.
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Äkta
På Fendis visning
av höstkollektio
nen 2013 var päls
en del av samtliga
ensembler. Pris på
förfrågan.

Sofia Edgren

sofia.edgren@dn.se
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