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Posetaske, Belsac, 3.999 kr.
Clutch, Belsac, 1.799 kr.
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Lige nu kæmper Grønland en brav kamp for at få verdens fashionistaer til at gå med sælskindspels, som fejlagtigt er 
blevet genstand for en del myter. Det skal Jesper Høvring og Mark Kenly Domino Tan nu gøre noget ved … 

I de senere år har det primære fokus på Grønlands råstoffer ligget 
på guld. Guld, som kineserne først skulle og så ikke skulle hente op. 
Men måske ligger Grønlands guld slet ikke i minerne? Før i tiden 
handlede det nemlig om sæler, men i mange år har diverse dyreak-
tivister gjort deres for at bekæmpe fangsten af sæler, heriblandt Bri-
gitte Bardot, hvis vedvarende protest mod brugen af sælskindspels 
har haft alvorlige konsekvenser for de grønlandske fangere. Sælen 
er nemlig et særdeles nuttet dyr, og dens store, mørke øjne kan gøre 
det svært at skille følelser og fornuft.
Faktum er dog, at WWF Verdensnaturfonden støtter op om grøn-
landsk sælfangst, ikke mindst fordi fangsten er bæredygtig, og fordi 
den er med til at opretholde en kultur, som fangerne har udviklet 
gennem tusindvis af år. Den grønlandske sælfangst har også fået 
bred politisk opbakning på Christiansborg – sidste år gik således en 
gruppe af politikere på tværs af Folketinget, fra SF’s Annette Vil-
helmsen til Venstres Ellen Trane Nørby, til middag hos Dronningen 
iført sælskindspels, og også Socialdemokraternes Astrid Krag er 
positiv over for sælfangst: “De grønlandske fangeres smukke sæl-
skind fortjener en langt mere fremtrædende placering på verdens 
catwalks. Det er brandærgerligt, at tidligere tiders historier om køl-
ledrab på babysæler i det nordlige Canada stadig hænger ved – ikke 
kun fordi det grønlandske sælskind er usædvanligt smukt, men 
også fordi de grønlandske fangere er afhængige af at kunne sælge 
det for at leve i en af de egne i verden, hvor der ikke er så mange 
andre alternativer.”

sæL På en ny måde
“Sælskindspels rummer enormt mange muligheder for at ekspe-
rimentere, og så er det et bæredygtigt produkt, fordi alt fra sælen 
bliver anvendt. Sæl har længe haft en negativ klang, fordi der er alt 
for mange misforståelser forbundet med fangsten – det  billede skal 

vi have vendt. Mange har måske også haft en opfattelse af, at sæl-
skindspels er sådan et stift materiale, men i dag kan man garve det, 
så det bliver fint og tyndt, nærmest som mink. I A/W 2015-kollekti-
onen for Great Greenland har jeg bl.a. forsøgt at gøre sælskindspels 
mere ung og moderne ved at lege med indfarvningen og mikse med 
nye materialer som uld for at få en lettere pels. Det skaber ikke alene 
et finere udtryk, men passer også bedre til det danske klima, hvor 
det sjældent er koldt nok til traditionel pels,” siger Jesper Høvring.

TrekkinG-referenCer
Mark Kenly Domino Tan samarbejder også med Great Greenland 
og Kopenhagen Fur: “For mig er det grønlandske sælprojekt for-
bundet med en god sag og en god historie, fordi hele processen – 
fra fangst til garvning – foregår i en skånsom og lukket cyklus på 
Grønland. Der findes meget få produkter med så fin en historie. Og 
så synes jeg, at sælskind er et usædvanligt smukt materiale, som er 
både anvendeligt og uprætentiøst. Sælskind kan bl.a. tåle vand, og 
man kan sagtens bruge det som hverdagstøj,” siger han og fortæl-
ler, hvordan han har forsøgt at kombinere de grønlandske traditio-
ner med et moderne udtryk: “For mig rummer sælskindspels nogle 
tydelige trekking-referencer, fordi inuitterne altid har brugt pelsen 
som en form for overlevelse i naturen. Sælskindspels er ikke alene 
smukt, men også et stykke overtøj, som fungerer. De referencer har 
jeg helt bevidst forsøgt at arbejde videre med, ligesom jeg har arbej-
det meget med enkelheden for at skabe et moderne look.”
Great Greenlands adm. direktør Lars Berg er da også yderst til-
freds med samarbejdet: “Det har været helt fantastisk at arbejde 
med Jesper og Mark, som er kommet med nogle forfriskende bud 
på, hvordan man kan bruge sælskindspels.” Og man kan håbe for 
Grønland, at modesamarbejder som disse kan være med til at ven-
de kajakken og styrke den grønlandske selvforståelse anno 2015.


