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1. Introduktion 
 
När jag var liten tillbringade jag mycket tid på en släktgård i Småland. På släktgården finns 
det ett garveri med en fin liten tillhörande butik. Där sprang jag runt mycket och lattjade när 
jag var barn. Sen började man fundera på vilket häftigt ställe det var egentligen och 
värdesätta varje pryl. Det är alltid något speciellt med att gå in och titta i garveriet på 
Vekalund, man får en känsla av att arbetarna som arbetade där är bara på en kort rast och 
kommer tillbaka vilken minut som helst.  
 
Därför har jag bestämt mig för att skriva om garverikonsten.  
I detta arbete kommer jag att skriva om:  
- Historien bakom garvning 
- Vekalunds garveri  
- Vegetabilisk garvning 
 och fördjupa mig i själva hantverket och ta reda på varför man inte använder sig av 
vegetabilisk garvning idag.  
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2. Vad är garvning? 
 
Att garva betyder att man bearbetar djurhudar och framställer läder. Det som händer med 
huden när man garvar är att den konserveras och man får en mångsidig produkt, ett läder 
eller skinn som inte ruttnar med en slitstark bra yta. 
 
2.1 Garvnings metoder 
 
Det finns en mängd olika sorters garvningsmetoder, mineralgarvning, alungarvning,  
rökgarvning, krom garvning, sämsk garvning och vegetabilisk garvning. 
Genom att man hängde djurhudar i taket över eldstaden vid boplatsen såg man att det  
förändrade huden, detta var säkerligen ett viktigt steg till garing (Garing är gammalt ord för 
garvning). En fritidsgarvare som på senare tid provat att garva läder använde en djurmjälte 
för att förbereda lädret från garvning.  
Man vet att indianerna använde hjorthjärna i läderframställning. Kanske är det den metoden 
som vi liknar när vi gör skinnberedning med alun och då erhåller det som kallas sämskskinn, 
ett mjukt skinn som vi använder när vi torkar bilen efter tvätt. 
 
2.2. Garverihistoria 
 
När och hur kom man på att man kunde garva? 
Det har nog ingen riktigt svaret på idag. 
Man har hittat daterade målningar från 1450 f.kr i en grav från Egypten som skildrar hur man 
bereder skinn. I bibeln står det på flera ställen att man använde skor och andra beklädnader 
som var av skinn. Detta kan man anta hände någon gång under 2000-talet f.kr Man kan nog 
påstå att garvaryrket är ett av människans äldsta yrken. I en hebreisk skrift från ca. 200 f.kr 
berättas det att hustrur till garvare, var några av de få kvinnor som hade rätt till skilsmässa, 
om mannen förde med sig ”garverilukt” hem! 
 
I Sverige fanns det fram till senare delen av 1800-talet garverier i städer och på större orter. 
Nästan varje större ort hade ett garveri och större gårdar kunde ha ett eget garveri. Vid 1800-
talets slut fanns det närmare ett fyrtiotal i Kronobergs län. Fram till 1900-talet betraktades 
garverinäringen som ett rent hantverk, och då skråväsendet gällde gick de unga garvarna 
runt som gesäller för att lära sig yrket. Vid 1900-talets början kom nya garvmetoder som t.ex. 
kromgarvning, samt att elektriciteten togs i bruk och industrialismen omdanade samhället 
snabbt, då växte det också upp stora garverier.  
 
 
I södra Sverige fanns garverier som benämndes läderfabriker i bl.a. i Malmö, Simrishamn, 
Ängelholm, Kävlinge, Falkenberg, Sölvesborg och Valdemarsvik. Detta gjorde att de mindre 
garverierna som fanns på många orter fick lägga ner sin verksamhet.  
Vid 1900-talets början fanns inte hudar så det täckte behovet. Man importerade hudar från 
bland annat Sydamerika. Till Ryssby kom säljare av hudar från Hamburg som sålde poster 
med hudar. Dessa kom från Sydamerika och skeppades över atlanten och transporterades 
med järnvägen till Ryssby.  
På 1940-talet fanns det ett femtontal garverier i Sverige.  
När andra världskriget började och hudtransporterna över atlanten upphörde så lades också 
garveriverksamheten ner i Ryssby.  
Bristen på hudar i landet gjorde att det under krigsåren var ransonering på skor. 
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2.3 Vekalunds garverihistoria 
 
År 1846 upphävdes skråväsendet och hantverkarna fick full frihet att etablera sig var man 
ville. Då flyttade en garvare vid namn Nils Magnus Folin från Långhult till Ryssby. Med sig 
hade han en nerplockad timmerlada som förr hade fungerat som ett  
färgeri i Långhult.  
Nils lät bygga upp det intill ån på Vekalund i Ryssby socken och använde sedan huset som 
garveri.  
År 1874 beslutade Nils sig för att flytta vidare till Åseda. Han överlät då verksamheten till 
paret David och Kristina de Verdier. Paret bestämde sig senare för att emigrera till  
Amerika. Det är då 1882 som Vekalunds garveri hamnar i Angel-släkten. Det var nämligen 
Johan August Kindstrand som kom med sin familj ända från Sölvesborg. Han var min 
morfars farfars svärfar. Man kan läsa ur Johans dotter Emmas dagbok; ”Far åkte till Ryssby 
och köpte ett garveri för 3500 riksdaler.” Johan Kindstrand var själv garvare och hade fått sin 
gesällbok utfärdad år 1853, vid 20 års ålder. Som gesäll kan man se att han varit på några 
orter som Malmö, Tingsryd, Lund och Växjö. År 1868 startade han kompanjonsskap med 
vännen Brandstedt på ett garveri i Östanåker nära Moheda järnvägsstation.  
När han köpte garveriet på Vekalund kan man lätt tänka att den nyinvigda järnvägen mellan 
Karlshamn-Vislanda-Bolmen spelade roll. 
 
Johan hade många anställda på sitt garveri på Vekalund, ca 15 st. Bland annat en man vid 
namn Henrik Alfred Angel, han och hans två bröder Axel och Wilhelm kom till Vekalund som 
drängar. Johans dotter Emma och Alfred Angel fattade senare tycke för varandra och då blev 
Johan och Alfred kompanjoner och drev garveriet tillsammans. Alfred och Emma fick tre 
barn: Marta, Hulda och Jacob. Jacob var min morfars far. 
Men till sist år 1903 tog Alfred över hela garveriverksamheten.  
Alfred drev garveriet till sin död år 1926.  
Åren mellan 1926-1933 drevs garveriet i sterbhuset regi.  
Men till sist år 1933 tog Alfred och Emmas son Jacob Angel över garveriet. Jacob drev hela 
garveriverksamheten fram till år 1941 då själva garveri delen var tvungen att läggas ner på 
grund av ranson på hudar och läder. Jacob fortsatte att driva tillverkning och försäljning av 
remtyg, seldon och tofflor. Denna verksamhet drev han till sin död år 1985 då han hade 
hunnit fylla 86 år. 
De året upphörde hela verksamheten.  
 
3. Vegetabilisk garvning 
 
Jag har valt att inrikta mig på vegetabilisk garvning då min morfars far var Smålands siste 
garvare och ägde ett garveri som låg i Ryssby i Kronobergs län, där man använde sig av 
vegetabilisk garvning.  
 
Vegetabilisk garvning är en relativt skonsam garvningmetod för miljön, till skillnad från t.ex. 
kromgarvning som i början av 1900-talet blev den vanligaste metoden. Kromgarvning är en 
billig metod och används även idag. 
Anledningen till att vegetabilisk garvning är bra beror på att man använder sig av naturliga 
produkter och ”garvnings-ämnerna” som bark. Inga kemikalier. 
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3.1 Vegetabilisk garvning hos min morfars far 
 
Från det att djurhuden hade kommit till min morfars fars garveri började en lång  
garvningsprocess.  
Det första som hände var att man skulle göra hudarna så rena som möjligt och förbereda 
dem för garvningen. Man sa att man ”vekade huden”, vilket betydde att man rengjorde  
hudarna i vatten, gärna ute i fritt rinnande vatten i en å. Hudarna som kom till garveriet var 
antingen saltade, torkade eller strukna med kalk. 
I vattnet fick sen hudarna ligga kvar ett tag tills de blev mjuka, då hängde man upp dem så 
att vattnet skulle rinna av. Inne i garveriet fanns det ett stort kar som rymde ca10m³ vatten 
och jämte stod det en pump varmed man pumpade upp vatten från ån in i karet. 
Detta användes också för indrivning då man påbörjade garveriprocessen under        
vintermånaderna.  
 
3.1.1 Kalkbad 
 
Efter att veckningen var klar skulle hudarna i ett kalkbad. kalkbadet bestod av bränd kalk 
utspädd med vatten. Detta rörde man då och då om, med en omrörare av trä. Detta gjordes i 
två bassänger som var placerade bredvid det stora vattenkaret. Där i lades hudarna i 3-4 
dagar, man gick och ”stötte” på hudarna så att de rörde sig i kalkvattnet.  
Kalkvattenblaningen var inte skonsam för människan hud, därför använde man till detta 
arbete tänger med långa skänklar som brukades när man arbetade med hudarna, och när 
man sedan tog upp dem ur bassängen. Man drog upp dem på brädor som låg över karen.  
Behövde de ligga i kalk längre rörde man om i kalkblandningen och lade eventuellt i mer kalk 
för att senare lägga i hudarna igen. Man ”stötte” med omröraren flera gånger för att inte 
kalken skulle bli liggande på botten. Denna process kunde upprepas ett flertal gånger  
beroende på hudarna.  
Under denna process svällde skinnet upp till naturligt ursprung och frätskador uppstod på 
hudarnas hår och eventuella köttrester som satt kvar.  
Hudarna togs sedan upp för att då var första processen klar. 
 
3.1.2 Skavbom 
 
Efter att hudarna hade hängt och runnit av så var nästa steg att få bort hår och eventuella 
köttrester från dem. Kalken sköljdes bort i vattenbassängen och huden lades på en 
”skavbom”, en välvd trädskiva ca 50x200 cm, som till stor del var klädd med zinkplåt och 
upplagd på en bock som var knappt 60 cm hög.  
Här började man bearbeta huden med hår- och skavkniv varefter de fick sköljas igen. 
När huden var ren så arbetade man med huden för sista gången på bommen. Nu tog man en 
”degel”, en riktigt vass lättböjlig kniv som var ca 80cm lång med handtag i varje ände. 
Man skar bort tunna lager av huden så att man fick ett jämntjockt råämne. Här var man 
tvungen att vara mycket försiktig. Hudarna sköljdes en sista gång och denna process var 
klar. Det rum i garveriet där denna procedur ägde rum kallades för ”kalkhuset”. 
 
Det som blev över efter ”rensningen” av hudarna återbrukades, kött och benrester torkades. 
Från Ryssby garveri skickades dessa produkter till Norrköping tapetfabrik för att bli bl.a. 
tapetklister. Håret använde man som stoppning (s.k. stopp) i olika produkter. I putor till 
seldon och möbler gick det åt mycket ”stopp”. 
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3.1.3 Pyr och garvning 
 
I efterföljande process som skedde i rummet intill lades hudarna i pyr. Pyren var en 
blandning av vatten utblandat med gödsel, vanligen gödsel från höns eller duvor. 
Här i låg hudarna ca en vecka och blev uppsvällda, mjuka och glatta. De togs upp och  
bearbetades med en ”glättsten” av skiffer. Detta kallades för pyrglättning.  
Därefter lade man ner huden i pyrkaret någon dag tills den egentliga garvningen tog vid.  
Garvningen skedde i runda eller fyrkantiga kar. I dessa kar låg en barklag där man lade 
hudarna. Barklagen var av mald gran- och ekbark blandad i vatten. Först låg huden i 
granbarken och sedan i ekbarken, ekbarken gjorde lädret slitstarkt. 
Från barken fick lädret garvsyra som gjorde att hudarna blev ”garvade”. Barken byttes var 
fjärde till sjätte vecka, medan vattnet endast fylldes på och aldrig byttes ut. 
Hur lång tid denna process höll på berodde på hur tjock hud man hade. Oftast kunde det röra 
sig om 4-6 månader om den var ”ovanläder” annars kunde det ta upp till 1-2 år för 
”grovläder”.  
 
Med störar gjorda av trä och djurhorn i ena änden ”drev” man runt hudarna under tiden de 
låg i barklagen. Det fick inte förekomma några föremål av stål eller järn i denna process då 
det kunde missfärga det färdiga lädret. Ibland hände det dock att man ville ha ett svart läder, 
då använde man sig av en egen gjord s.k. ”svärta” av barklag och järnskrot.   
När själva garvningen började lida mot sitt slut skar man ett litet snitt i sidan på huden för att 
se om den var färdig. Var den inte det såg man en tydlig ”rårand” i hudens mitt, då fick den 
ligga kvar ytterligare några dagar. På Vekalunds garveri återanvände man barken. Man 
torkade den, med granbarken eldade man med på vintern och ekbarken gav min morfars far 
bort till kyrkan för att stabilisera grusgångarna på kyrkogården. 
 
 
3.1.4 Läderberedning  
 
Nu var lädret färdiggarvat och beredningen började. Lädret togs upp ur karen och man 
pressade ut så mycket vätska som möjligt. Garveriet i Ryssby hade en läderpress till hjälp. 
Med hjälp av vaskjärn eller blancherjärn pressade man också ut vattnet ur hudarna, sedan 
hängde man dom på tork ”halva in till halva”.  
Nu tog man upp lädret till byggnadens andra våningsplan. På stora stenbord och bord  
försedda med en zinkskiva bearbetade man lädret med olika verktyg för att få en så jämn yta 
som möjligt.  
Med tranfett smorde man sen lädret tills det blev mättat på fett. Läderbitar som var sämre 
präglade man med mässingsrullar som var fastsatta på en narvkärra. Detta gjorde så att 
lädret fick en struktur.  
När man var nöjd med resultatet hängdes lädret på störar som hängdes upp i taket på tork. 
På sommaren kunde man hänga lädret på bockar utomhus och under vinterhalvåret på ett 
varmt och torrt ställe inomhus.  
På min morfars fars garveri fanns det ett ”tork-rum” på tredje våningen ovanför en spis där 
lädret fick hänga och torka.   
 
Detta var hela garvnings processen, nu var lädret färdigt att användas till det uttänkta  
ändamålet. 
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4. Diskussion 
 
När man pratar om garvning, är det inte många som vet vad det är. De tänker ofta på ”att 
garva” som är en synonym för att skratta.  
Men inte förrän jag hade samlat all fakta om garvning förstod jag vad alla missar.  
Att arbeta som garvare förr måste ha varit högklassigt. Förutom att det måste ha luktat något 
förskräckligt!  
Men just konsten att bereda skinn har ju funnits sedan urminnes tider, eftersom man vet att 
det använde skinn under stenåldern. 
Det är ett hantverk som tyvärr inte har samma utsträckning idag.  
Idag sker majoriteten av skinn och läderhantering maskinellt i stora industrier. Detta har ju 
såklart sina nackdelar, det blir större, allt går snabbare och blir oftast mindre hållbart.  
Det finns två vegetabiliska garverier kvar i Sverige idag, Tärnsjö garveri och Bölebyns garveri 
vilka är hovleverantörer på skinn-ryggsäckar. Priserna är dock enorma, ca 70 000kr/st.  
 
4.1 Garvning idag 
 
Idag liksom förr går majoriteten av läder åt till att göra olika skor. Därefter är tillverkning av 
kläder, väskor, plånböcker i skinn och div klädsel till möbler, bilar och båtar. 
Idag är den vanligaste garvningsmetoden ”kromgarvning” eftersom det är både billigare och 
snabbare. Kromgarvning har negativ påverkan på miljön, speciellt om man är dålig på att ta 
hand om avfallet. Vid kromgarvning används nämligen tungmetaller, då framförallt krom, som 
hörs på namnet. 
Även fall skinnen rengörs precis som vid vegetabilisk garvning så finns det vissa 
restprodukter av kromet som stannar kvar i lädret och kan orsaka allergier. 
Om man skulle jämföra krom och vegetabilisk garvning så är den vegetabiliska näst intill 
miljövänlig. Det är för att det används endast naturprodukter som kalk, gödsel, bark och 
såklart massor med vatten. Nackdelen där är ju att det luktade horribelt!  
 
 
4.2 Vekalunds utveckling genom åren  
 
I garveriet på Vekalund i Ryssby har utvecklingen gått framåt genom åren. T.ex. i början av 
1900-talet köpte man in en läderpress, det gjorde en stor skillnad för arbetarna. Man bytte 
också ut att sy ”för-hand” mot symaskiner.  
Man kan också se hur tydligt samhället utvecklade industrin, framförallt under första 
världskriget då man försåg garvaren med mycket jobb.  
Det behövdes massor med seldon, remmar och annan utrustning i skinn och läder för att 
kunna förberedda sig för strider. Däremot slog andra världskriget hårt på Vekalunds garveri. 
Det blev ransoneringar på skinn och de stora industrierna konkurrerade ut de små 
verksamheterna. Då lades garveriet på Vekalund ner, dock så levde försäljning, lagning och 
toffeltillverkning vidare ända fram till år 1985.  
 
Idag drivs verksamheten av ”Ryssby garveriförening”, som också äger huset. Föreningen har 
de senaste året fått bidrag för att renovera upp byggnaden och göra den säkrad för 
framtiden. (Dom har gjort ett himla bra jobb!)  
I Maj 2013 beslutades det att byggnaden skulle ”byggnadsminnes förklaras” (Kultur märkas), 
och sommaren 2014 fick också byggnaden ”byggnadsvårdspris” med motivering som 
betonar ”restaureringen har utförts varsamt av skickliga hantverkare med hänsyn till 
anpassning till antikvariska principer”. Med andra ord gjorde hantverkarna att bra jobb! 
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5. Sammanfattning 
 
Efter att jag har skrivit detta arbete har jag förstått vilket genuint hantverksjobb garveri yrket 
är. Garveri yrket var ju ett arbete man inte kunde studera till, utan man var tvungen att vara 
”lärling”. Att man aldrig visste säkert när hudarna var klara på dom olika processerna medan 
garvaren bara visste.  
När jag lyssnat på banden med intervjun med min morfars far blir jag också imponerad av 
hans mottagande av alla de människor som mötte honom i hans arbetsliv. Han var en 
”serviceminded” handelsman som aldrig tvekade att bjuda kunden på allt från ett glas saft en 
sommardag till en lunch i köket med familj och anställda. Det gällde alla människor som 
råkade komma förbi, allt från ”luffare till kung”. 
 
Jag har i detta arbete tagit reda på hur man har tagit hand om och garvat skinn genom tider. 
Jag har också beskrivit hur en vegetabiliska garvningen på Kronobergs sista garveri gick till. 
Min fakta har jag hämtat, till största delen från en ljudupptagen intervju med min morfars far 
Jacob Angel, som gjordes i början av år 1981 då han skulle fylla 82 år. Jag har också tagit 
hjälp av min morfar, litteratur från 1800-talet och 1900-talets början samt länsstyrelsens skrift 
om Vekalunds garveri i Ryssby. 
 
Det har varit intressant att läsa om utvecklingen över tid. Att höra hur de tänkte om 
återvinning och människosyn. Men framförallt hur industrialismen slog ut små verksamheter 
på landsbygden vid sin framfart.  
 
Jag tycker det är bra att det finns föreningar som har engagemang för att bevara gamla 
byggnader med historia för eftervärlden.  
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Bilagor 
Här ser man gården Vekalund från de tidigare åren, innan en omfattande tillbyggnad på både 
bostadshuset i mitten och garveriet till vänster. Lilla huset till höger fungerade som en butik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Till vänster ser man min morfars far Jacob Angel som var Kronoberg sista garvre. Och till 
höger står ingen mindre än min morfar som klätt upp sig till garvare under invigningen när 
garveriet blev museum. Han har jag allt att tacka för att arbetet blev något bra! 


