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Utdrag från Kyrkoboken:

1861	
 Garvare Nils Magnus Folin kom från Långhult
	
 och byggde garveriet detta år. Han flyttade till
	
 Åseda år 1874.

1875	
 David och Kristina de Verdier övertog garveriet.
	
 De emigrerade till Amerika år 1882.

1882	
 Johan August Kindstrand övertog garveriet
	
 1882.11.20.

1898	
 Johan August Kindstrand drev garveriet
	
 tillsammans med sin kompanjon och svärson
	
 Alfred Angel.

1910	
 Omkring 1910 övertog Alfred Angel garveriet
	
 och drev det till sin död 1926.

1926-	
Garveriet drevs i sterbhusets regi och övertogs
1933 	
år 1933 av Jacob Angel. År 1941 lades
	
 garverirörelsen ner.

2013	
 29 maj kl 8.30 beslut om byggnadsminne.

2013	
 8 september Landshövding Kristina Alsér
	
 inviger byggnadsminnet.

Röd markering Garveriet. Grön markering tillfart via 
Lillagatan (motsatt sida av vägen från ICA).

Invigt som byggnadsminne 8 september 2013

1861 flyttades en byggnad hit och blev



GARVNING AV HUDAR

De råa hudarna skulle först ligga i vatten så att de blev 
rena; saltade från salt, färska från dynga. Detta gjordes 
nere vid bryggan vid ån i rinnande vatten. 
Hudarna togs sedan till kalkhuset och och lades i kalkbad 
för att håret skulle lossna. Därefter skavdes hår och kött av 
på en särskild bom med skavkniv, hårsidan först och sedan 
köttsidan.

Så lades hudarna i pyren, som bestod av en lag av vatten 
och höns- eller duvgödsel. 
I pyren skulle hudarna ligga i 8 dagar. Pyrkaret skulle 
drivas (röras om) med käppar varje dag. 
Efter noggrann sköljning tog den egentliga garvningen vid.

Grova hudar strö-garvades i kar till bottenläder, som 
användes till sulor till stövlar och skor. Denna garvning tog 
1 till 2 år.

Tunna hudar bereddes till:
Ovanläder till skor
Smorläder till stövlar och grövre skor
Toffelläder till träskor

Dessa hudar ”garades”, garvades, i bad av ek- och 
granbark. En tunna bark maldes i barkkvarnen och 
blandades med vatten. I denna lag lades hudarna och varje 
dag drevs karen (rördes om) med långa käppar. Efter 1 till 
2 veckor togs barken upp och byttes mot ny. Efter 3 till 4 
månader var hudarna garvade och råheten var då borta.

Hudarna lades därefter i läderpressen tills de blivit 
halvtorra. Sedan bars de upp på andra våningen och 
bearbetades med ett ett stötjärn på ett stort stenbord och 
smörjdes in med en blandning av talg och tran. Så hängdes 
de på långa käppar för fortsatt torkning.
Därefter bearbetades hudarna med vaskjärn på både kött- 

och narvsida, bersilje-lut gneds in med en borste och 
hudarna svärtades.

Lädersvärta tillagades av järnskrot och barklag eller 
vassla, som var bäst. Surt dricka gick också att använda. 
Efter färgningen arbetades hudarna åter på bordet.

Nu sorterades hudarna; de med vacker narvsida blev 
plattläder som användes till remmar, ridutrustning och 
selar. De övriga fick bli smorläder, det lädret smordes 
omsorgsfullt och narvsattes med narvkärra, glätt och 
narvrullar.

Pälsberedning: de pälsskinn som skulle bearbetas satte 
man fast i en sträckram så de hängde ner. Sedan arbetade 
man med räckspade. Därefter beströks skinnen med alun 
och salt som kokats ihop.
De kritades lite på insidan för att bli vita.

Avfall från hudarnas baksida kalkades ner i en bassäng. 
När våren kom breddes detta ut på trälemmar för 
torkning. Det torra avfallet packades och skickades till 
Norrköpings tapetfabrik, där det användes till tapetklister.
Håret tvättades, torkades och skickades till olika köpare 
som stopp i t. ex. lokputor.
Tagel och borst skickades till borstfabriken.
Hornen såldes till dem som gjorde hornskedar och 
kammar.

HISTORIK
Garveriverksamheten startade på platsen 1861, i en från 
Långhult ditflyttad byggnad som fungerat som färgeri. 
Byggnaden återuppfördes på tomten vid Ryssbyåns strand. 
Efter att bytt ägare ett par gånger kom garveriet i släkten 
Angels ägo 1882.

I början av 1900-talet byggdes garveribyggnaden om för 
att omfatta även tillverkning av träskor, stövlar och skor 
samt sadelmakeri och läderaffär. Under denna ombyggnad 
tillkom den norra delen och den övre våningen.

Familjen Angel drev garveriverksamhet fram till 1941 då 
denna lades ned. Man fortsatte att tillverka tofflor fram till 
1984.

Föreningen Garveriet i Ryssby bildades den 25 april 1988, 
efter att ha erhållit medel från riksantikvariet, med målet 
att säkra garveriet för eftervärlden. Under det sena 1980-
talet arbetade man med att försöka säkerställa 
byggnaden.Taket och de delar av fasaderna som var i dåligt 
skick åtgärdades.1993 avstyckades garveriet och den nya 
fastigheten Tuna 8:2 överlämnades som gåva till 
Föreningen Garveriet i Ryssby.

Under 2000-talet har arbetet fortsatt kring garveriet och 
den verksamhet man planerar där. Två studerande från 
Lund praktiserade en sommar på garveriet och 
dokumenterade verktygen i byggnaden. 2004 gjorde två 
studenter från Växjö Universitet, Institutionen för teknik 
och design, ett examensarbete där de dokumenterade 
byggnaden.

Frågan om byggnadsminnesförklaring av garveriet i 
Ryssby väcktes den 26 mars 2008.

I september 2008 ansökte Föreningen Garveriet i Ryssby 
om byggnadsvårdsbidrag hos Länsstyrelsen för att kunna 
säkra byggnaden vars grund och syllar under åren blivit 
allt sämre och då hade allvarliga sättningsskador. Under 
2010 genomfördes omfattande arbeten för att åtgärda dessa 
skador.

Interiör första våningen


