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GARVERIETS

HISTORIE.

Allerede de eldste skriftlige beretninger om menneskenes liv og
virksomhet som vi har, inneholder enten direkte fortellinger om
lertilvirkning, eller hentydninger til forhold der lar har vart anvendt.
Garveren kan likevel med sikkerhet f6re sitt handverks opprinnelse enda
lengre tilbake, nemlig helt tilbake til den forhistoriske tid.

I denne lille publikasjonen fra Idd og Enningdalen historielag har Bengt
Moraus skrevet ned historien til Munkholmen Lerfabrik. Denne
fabrikken var en vesentlig del av den virksomheten som vokste fram
rundt stasjonsbyen Kornsjg, og heftet forteller om virksomhet og
arbeidsplassersom har gltt over i historien. For historielaget er det
vesentlig A ta vare pl alle sider av bygdas historie, og vi vil takke Bengt
Moraus for hans bidrag bAde til A levendegi6re Munkholmens historie,
og til e gjore det mulig for oss I ta vare pA ogsl denne tradisjonen.
Enningdaleni mars 1992.
Jensog Birgitta Nass.
Ellen Berg.

FOr vAre forfedre hadde lert A dyrke jorden, vet vi at de levde av jakt og
gikk kledd i skinn fra dyrene de drepte. Da skinnene avgiort mA ha varr
underkasteten konserverende(garvende)behandling for A kunne tjene til
bekledning, kan vi slutte at skinnberedning har vert kjent av mennesket
allerede da det levde pl jegerstadiet.Altse er garverenshandverk et av de
aller eldste handverkene.
Dette bekreftes ogsl av Bibelens beretning. I 1. Mosebok, kap. 3, vers 2l
ster det: " Og Gud Herren gjorde til Adam og hans hustru kjortler av
skinn og kledte dem."
I de egyptiske pyramider har man funnet laret omtalt som et materiale
som i verdi ble sidestilt med gull, solv, ibenholt og andre sjeldne
tresorter, og disseberetningeneantasA vare ca 5000 [r gamle.
At egypteme har forstAtt t barkgarve skinn, har man fullt bevis for ved
velbevarte largienstander som er funnet ved egyptiske utgravninger.
Disse eldste laryjenstandeneer beregnetI ha en alder pA 3300 fu.
Alle gamle kulturfolk har hatt en betydelig kjennskap til kunsten A garve,
og man finner bAdei indiske, persiske,arabiske,kinesiske,jodiske, greske
og romerske skrifter garveren og hans handverk omtalt, riktignok p[
hoyst forskjellig vis.
Hos jodene var garverhandverket ikke videre aktet, f.eks. sier "Rabbi
Judah": En mann kan ikke unnv&re verken en barber eller en garver;
Lykkelig er den hvis kunst bestAri A barbere, - men ve den hvis kunsr
bestAri A garve."
Hebrerenehaddeen lov som sa at kvinner som var gift med garverehadde
rett til skilsmissedersomderesmenn brakte dArlig lukt med seg hjem fra
garveriet. En slik forsikring kunne nok komme godt med for den arme
hebreer- kvinnen, for det var ikke mAtepA uhumskhetergarverenomga
seg med i sine dunkle kroker, alt for A fA til et ler som han kunne gA god
for.
Her var mye hemmelighetskremmerii faget; og reseptenegikk fra tar til
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spnn. I en oppskrift brukt for A oppnAen spesiellrodfargepl laret,
inngikk urin. Men det skulleikke vare et hvilket somhelstprodukt,nei,
det skulle v&re forste latte dagen- derpAfra Oldrikkendemenn,og det
mAtteha stAtttil giaring i ltte uker.
Grekerneog romerneaktet garverenhoyere.Den greskedikter Homer
besyngeri sitt store dikt "Iliaden", som er skrevetca 1200Ar f. Kr. ,
semskgarvingen.
Hosgrekemevar leret mye anvendtblde til bekledning,
smykker, boliger, hjelmer og skjold. En garver var derfor en sA
nOdvendigog aktet person,at man til og med ser flere tilfeller av at
garverehar spilt fremtredeneroller innenfor den oldgreskestat som
ledendepolitikere.
I det gamle Romerriket fant laret en seregen anvendelse,da staten
fremstiltepengerav lar. Ennai daghar man et sprakligminneom dette,
ettersomordet "pecuniar" stammerfra det latinskeordet "pecus"som
betyr skinnet.
Fra Romerriketstammerogsl det engelskeordet I garve; "to tan",
ettersomdetlatinskeordet"tanare"rett og slettbetyrekebark.
Den allereldstegarvemetoden
erutvilsomtFETTGARVINGEN,somble
udort pa denmlten at det friske,nyfladde,ra skinnetble innsmurtmed
dyrefen.SAmasteog gnedmantil fettetlangsomttrengteinn i skinnetog
konserverte(kjemisk forbindelsemellom fett og hudsubstans)og
blotgiordedet, pa en lignendemate som ved semskgarvingsprosessen
i
dag.Dennefettgarvingenkan manennl sepraktisertau nanr.folk i dag.
Man har settat indianerenkort og godt la skinnetav det dyret han felt! pn
jakten inn under sadelenpi hesten, og red pa det iil de naturlige
fettstoffenei skinnethaddesemskgarvet
det.
Hos eskimoene
foregikkfettgarvingen
ved at skinneneble tyggetmedfett.
Nestenlike gammelsom fettgarvingener konserveringav skinn ved
ROKING.(Jfr.konservering
av kjOttog fisk)
BARKGARVINGENer en del yngreenn de ovenfornevntemetodene,
men stammerlikevelfra forhistorisktid, antageligfra hebreeme.
Det er
ogsasannsynlig
at manhar lert a kjenneplantestoffenes
garvendeevne
underforsokpAAfargemed dem.
GarvingmedALUN oG SALT er oppstitti omraderhvor alunhar ven
et lett tilgjengelignaturprodukt,og dennemetodener innfort til Europa
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av Maurerneda de trengteirur i Spaniaomkr. 700 etterKr. Selvom
alungarvingen
er yngreennbarkgarvingen,
har likevel egyptemekjent til
denca 3000Arf. Kr.
I 1884 fikk amerikanerenSchultz patent pl en garvemetodeder han
brukte kromalun (et dobbeltsaltav kaliumsulfarog kromsulfat). Med
KROMGARVINGENfulgte en revolusjoni gaweriet.Metodenga et lar
med helt andreegenskaper
enn tidligre metoderkunnegi. Det haddeen
smidighetog vekt somgjordedetsarlig godtegnettil bekledningsartikler
og sko-overker,og det kurureproduseres
pi en brpkdelav den tiden det
haddetatt medde gamleprosessene.
skulle
likevel g[ nesten70 Lr fgr
@et
kromgarvingenble tatt i bruk pl Munkholmen.)
Men garving med vegetabilskegarvestoffer(fra planteverdnenf. eks.
bark) ble ogsA enklere etter hvert. Man fikk ferdige ekstrakter til
garvebadene,og hgnse -og hundegjgdselble byttet ut med mindre
illelukteneprodukter.Helt frem til etter den andreverdenskrigvar det
stort behov for det vegetabilskgarvedelaret (fettlar og plattlar) til
skotgyog salmakerprodukter.
Senerehar maskineneovertattalt handarbeid,og i dag er et garveri en
hoyt uwiklet industribedrift.Garverenhar blitt tekniker.Han mAkjenne
kjemien i alle prosesserog f6lge med i utviklingen av stadig nye
hjelpemidler.
Men ingendyrehuder helt lik en annen,verkeni form eller struktur,og
dettepregerfortsattgarverensvirke.
Kilde: "Garverbogen"
utgin av TEKNOLOGISKINSTTTUTI,
KOBENHAVNI1927.
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GARVERIETPA MUNKHOLMEN.
Da jernbanenkom til Kornsjo i sluttenav 1g70 -lrene, dannet
den
grunnlagetfor handelsvirksomhetog industri. I nittiarene,
antagelig
]ssj, u!9 det oppfort ovnstoperiog metallvarefabrikkpa tvlunkholinen.
Ludvig Henrik woxen, oslo, eideogsaen fabrikk pfl Beckefors,-u"rig",
og de1var bygninger herfra han flyttet til Kornsj6. BAde norske
og
svenske arbeidere drev her, og flere av dissi var fagutdannet.
o-msetningenav ovner.ogmetallvaiervar ganskestor,men ettir omt<ring
10 Arsdrift mltte fabrikkeninnstillep. g. a. Okendeomkostninge,
ojrto,
konkurranse.
NA sto bygningene,
og fabrikkeier J. T. Halvorsen og
-l9dige,
garverimester
Dahl, Halden
gikk sammenmed HaraldSkjeggerOdog e.
e kjgpe fabritken og drive--garveri pa
I{-' Yiggn' Kornsjo
Munkholmen.(1906- _o^T_
tgOT)
Men hvorfor garveriakkurather?Nrr vi sernarmerepa betingelsene
for
dennetypenvirksomhet,var detnok ingentilfeldighetat gu*"".i"i h"u.r"t
her:
God tilgangpa rennendevanner svert viktig. Garveprosessen
bestarav
g,n refke bad og skyllinger. Slik bygningine lfl. pA det stedet ved
Komsjoenhvor-hastigheten
er storsti vannei vine naturenselv ta ,"g uu
rensingenav avlopsvannet.
Nedbrytingenav de organiskeavfallsstoffEne,
bakteriene,osv' ville skje i store*engaer uann.Frosessvannet,
som ble
pumpetinn denkorteveien,var dessuten
uvanlig ',bl4tt"d.v.s.kalkfattig,
ogsAen storfordel.
Nir det gjaldt transporten,
kunnemanneppefatt det enklere.Et trallespor
ble lagt de 30 metemefra jemban.r,iii hure.re.pA dettekom
de rA
(tOrkede)
hudene,
vedog kull gikk greittinn pe tomta.
Arbeidskraften
var ogsatilgiengelig.Det var overskudd
pa handverkere
i
SverigepA dennetiden,og fra bygdenepAbeggesiderav grensen
kom
ledigemannskaper.
Folkenematteha boliger,og det ble emerhverr
byggetpa Kornsjo.r 1907,
da detvar aktuelti starteet garveri,stoSvenSkjeggerOds
brakkeklar
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ved Sundet.Denble byggeti 1894og inneholdt6 - g leiligheter.
Som vi ser lfl alt vel tihette for ganerivirksomhetved-grensesundet
pe
Komsjo.
I det videreforlop siteresC. A. Vigen,KomsjO(fodt 1gg7):
"Der skulleproduseres
fettlanog plattler. Fettlar var dengangen viktig
artikkel, brukt til stovler og sko. plattlar var en tykkere sort-og-anvendtei
!l selerog kjoretommerfor hester.og til drivremmerved salbruk o.s.v.
En komite valgtesmed de for nevntepersoner+ to til. Fabrikkenblev
kj6pt, og banHenopptatt.
Man gikk nu i gangmed A ominredefabrikkentil garveri,med kjOp og
monteringav garverimaskiner,
lagetkummertil huder,o.srr.
SA-komgarverieti gang,og det gikk bra noen Ar, men s[ sa Dahl opp
stillingen_for I flytte til Halden, da han hadde kj6pt er garveri
der.(ca.1916?)
Styretmdttenu hurtigstmulig avenereetteren ny mester.
En mesterfra Bergenfikk stillingen. Det blev dessverrebare to ars drift.
Grunnetstoreunderskuddog liten omsetning,mAttestyretsesegnodsaget
til A opphOremedbedriften
Garverietsto igjen ledig en tid. Det gamlestyretsyntesallikevel at man
burde ft Munkholmen i gang igien. Ettersporselenetter fettlar var stor
og prisenvar blitt hoiere.Det forrigestyrei og endelinteresserte
til kom
sammgn_for-ldrgfte problemene.Full enighetoppnaddestil sist om at
man skulle forsokeigien. Kapital til bedriftenblev skaffettilveie. Man
averterteetter ny mester.Andresenansattes.Videre kjOp av rAhuder.
Indiskehudervar serlig ettertraktetog billigere.6 -g
ntt arbeide
og s{ gikk mani gatg.
--tt
I f-lerear gikk garveriet godt, men sa blev det drrligere. prisfald og
mindre lersalg som resultertei at styret ikke kunne firtsette lenger.I
flere Ar sto der tomt.
Garverimester
Dahl haddesolgtsiu garverii Halden(i rgzgr) og kom til
Komsjof91-esepAog proveA fA deti gangigjen.Dahlfikk tegn"et
en del
aktierog fikA i gangbedriften.
Det vistesegat bedriftskapitalen
var fbr liten og deroppstodforskjellige
vanskeligheter.
SAmAttedeetterg mAneders
forlop innitille"
SAlangtC. A. Vigensberenring.
Da Dahl kom til Munkholmenigieni 192g,fikk hanfia Haldenmedseg
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garyer Carl Birger Moraus og hans sonn Gosta. (Undertegnedes farfar
far) Da garveriet sransetetter den korte driftsperioden, drb GOsta
9q
lMoryus til Sverige, hvor han pA tre forskjellige garverier i l6pet av fire
Ar fikk sin yrkesutdanning.
C.B. Moreus ble pA Komsjo med sin familie, og han arbeidet nAr
gaweriet sto periodevis pi sagene.
Da G. Moreus kom tilbake til Kornsjo, ferdig med "lera" i L932, var
Dahl i gang for tredje gang pa garveriet. Det gikk vel et lrs tid for det
i&ien var sropp.
Det var lavkonjunktur i landet, og virksomheten pa garveriet var omtrent
lik null frem til 1938 da c. B. og Gosta Moraus siunmenmed hudsrossist
- ----o- -Berglund, Amat, tigpte fabrikkJn av Aanonsen, Oslo.
Andre verdenskrig kom, og behovet for lar tiltok. Her var ievn drift
under hele krigen. Garveriet ble tildelt kvoter av rlstoffer, og en del
ferdig vare gikk til tyskkontrollerte lagre. Det ble ogsa lJvert til
skofabrikkene i Halden, men ser man pa hva fork hadde a sko see med her
i landet under krigen, ma en tro at mye norskprodusert skoto! gikk til
okkupasjonsmakten.
Nevnes ma to hendelsersom kunne fatt avgjorende fllger for ganeriet:
Da tyskeme ankom Kornsjo, begynte de straks I se seg om etter et sted
som de kunne ha som vaktstasjon. Fabrikkbygningens strategiske
plassering med (vakker) utsikt over grensesundeiog jJmbaneurua"vitte
passe bra, mente de. Garveme, som hadde fAtt nyss om planene, og som
slett ikke ville huse okkupantene,var vel forberedt da tyskeme konifor I
se nallnere pa lokalitetene. Da var de i gang med det preparatet som
t1\t9t versr i hele garveriet. Det spredde en ubehagetig siank og var
effektivt avskrekkende. Soldateneflyttet i stedet inn i"t nus som li hke
ved landeveisbrua.
Hosten - 41 bie det begatt innbruddpa garverietog lrer stjilet. Snart gikk
ryktene pa bygda at der var tvske soldater som sto bak, og sateribre
anmeldt til den norskelensmannen.Noen dagersenereble C. B. oe Gosu
Morreus arrestertunder, som de sa det, dramatiske omstendigheter.De
va r ank laget f o r A s e tte fra m fa l s k e beskyl dni nger mor
okkupasjonsmakten.SituasjonensAhAplOsut, men etter 6 uker i arresten
ble de sluppet fri. Flere tilfeldige omstendigheterog iherdig innsats fra
folk som sro de ro fangene naer.hadde omiider fgrt tit detie lykkelige
utfall.

Produksjonenav fettler og plattlar varjevn frem til begynnelsenav 50 Ara.men behovetfor denne typen lrer avtok nA raskt. det var tid for A gA
over til garving med krom- garvestoff.
En morbror til Gosta, Busk - JohanJohnsonfra Malung. Sverige sto for
igangsettingen
av den "nye" prosessen.
NA kom Erik Moraus, bror til Gosta,med i virksomheten,og han kom til
a sta for produksjonen av arbeidshansker.Det var et godt marked for
dette produktet, og det ble en fin losning pA en vanskeiig situasjon for
garveriet.
Hanskeverkstedetsysselsatte6 -7 personer,og de produsertef,rlig 40 50 000 par hansker. De lagde ogsA forklar, jakker og gamasjer til
sveiseindustrien.Firmaets navn var Erik Moraus & Co.
Bemanningen i garveriet denne tiden var 3 -4 mann. Moderne maskiner
hadde blitt innstallert som erstattet mye arbeidskraft. F. eks. hadde
skavmaskinen alene kapasitet som 15 - 20 drevne handverkere. En
bandspaltrnaskinforenklet produksjonenmye og Oktelpnnsomheten.
SA kom 1970 med krav om rensing av avl6p. Det var sarlig restene av
kromgarvestoffet man ville hindre a komme ut i naturen. statens
Forurensingtilsyn mente at garvingen av 2000 huder Arlig ga for mye
avfall rett i sjoen.. Man mener tungmetallet krom har en uiretalg virkning
p[ levende organismer. Et fullrenseanlegg ville bli en for stor belastning
for en bedrift pa Munkholmens storrelse,sa det ble sokt om konsesjontil a
drive videre med huder som var ferdig krommede. Dette gikk i orden i
1972, og frem til 1983, da bedriften ble nedlagt, ble disseamerikanske
"wet - blue" - hudene brakt frem til ferdig hanskeskinn. De ble spaltet
(delt i flere skiver) og behandlet i bad med fett- og fargesroffer,fgr de ble
torket og mykgiort.
Siden 1988 har undertegnedegarvet elghuder i Munkholmens garveri, 15
- 20 stykker lrlig.
Maskinene kan slik holdes ved like enna en tid, men som bedrift er nok
garveriet endelig nedlagt.
Bengt Moraus.
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hjerte,fyrrommetmeddampmaskinen.
"Dampgarveriets"
og ansvarligfor dettekniskevar smedJohanMagnussen.
Maskinmester,
meddet store
bak hamskimtesdampmaskinen
GjennomdOrApningen
svinghjulet.
CALVERT & CO
Skiltetoverovnslukapl fyrenharteksten
GOTEBORG
1891
vi
en
brannsprpyte.
i
bildet
ser
venstre
til
Nede

II

Rilarslageret.
Her ligger bunter med tgrkede kuhuder fra India, sAkalteindiske kips.
Denne rAvaren egnet seg spesielt godt til A lage "fettlar" av. Den hadde
ingen stor, tynn buk som de skandinaviske hudene, og den var relativt
billigere.
Hudene gikk giennom et bad av en kraftig giftfOr de ble tprket, for at ikke
gnagereskulle gdeleggedem.

I3
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"Et godt lrer blir til i kalkhuset", heter det blant garvere.
Med det menes at den omstendeligeprosessenmed A gl6re huden klar til
garving, er av stgrste viktighet.
Her blir kjgtt-og fetrrester skflret av de kalkbehandlede hudene. HAret er
allerede fiemet i et bad av kalk og svovelnatrium.
Derme "skavning pA bommen" var tungt og vanskelig arbeid. Mye avhang
av om man var flink til A holde "degelen" (kniven) skarp. En god "skaver"
kunne klare 18-20 "sider" (halv hud) om dagen.
Midt i bildet og langs veggen til h6yre ser vi kar med haspler. Karene var
ca. 1,5 m dlpe og runde i bunnen slik at haspleneda de roterte drev huder
og vaske rundt, og OkethastighetenpA prosessen.
Den bakerste av de to "valkene" (trumlene) i bakgrunnen stlr der fortsatt
i dag. I disseforegikk siste delen av selve garvingen.

I de tre "valkene" midt i bildet ble hudene garvet (tromlet i en veske, garvestoffl
Mannen bakerst skrur til en winge pA en presse.Det vAte laret ble ordnet i
en regelmessig formet "pakke" som ble presset sammen slik at
mestepartenav fuktigheten forsvant.
Merk remtransmisjoneni taket.
Remmenekommer inn ejennomen luke i veggentil venstre.Ti meter
ligger fvrhusetmed dampmaskinenhvor de kommer
over gardsplassen
J]- ^
tl d ,
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Det ferdige garvede larer "falses,,(slipes)
ned dl Onskettykkelse. Merk
lommeuret pA spikeren pi veggen.
Strand fra Drobak. falser.
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Laret torkes delvis for det blir innsatt med fettstoffer.
Tprkerommetvar i2. etg. i den bygningensom stArennAi dae.
I stopejemsrorenesom loper langs gulvet ble det kjort dimp til man
oppnAddeden Onskeligetemperaturen.

l6

Lrergt sverres. Fargestoffet ble til ved I helle sterk "garvelag',
(barkekstrakt) i et eikefat fylt med jemskrot.
De tre handverkeme er (fra venstre) Johan "Italienare", Steiner og Strand
i fra DrObak (Besrefartil NRK-Tor Strand)
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Ler til t6rk etter innfetting.
Dampelement langs gulvet. Venstre delen av dette lokalet er ne
"hanskeverksted",hgyre del er ganskesom pA bildet.
vekta i forgrunnen til venstre var i bruk da prisen pa laret skulle
bere-enes.
Alt tykt, vegitabilskgarvetler ble solgt ettervekt.

t9
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Leret settes inn med fettstoffer (en blanding av hval_tran, talg og
oksydert dyrefett) pA kjOttsiden.
Steiner (narmest) skraper av overflOdig fett som ikke har trengt inn i
leret. Det er sAklart for maskinen i bakgrunnen, narvpressa.

Her preges et mgnster i hrets overflate (narven). Samtidig flr den en
vakker glans.
Narvplata som er montert pA den Ovredelen av maskinen, blir varmet opp
med et dampelement. Leret blir pressetmot dette av tralla pA den nedre
delen. Maskinen betjenesav Philstr6m.
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Fotografifra smaalenenes
AmtsJubileumsutstilling
pa Frogneri lgl4.
PAplakatentil venstrestlr det:

"oBs!

Alt vort Lader er taget direkte fra LAGER
Saaledesikke lavet sarskilt for Utstillinsen.',
Betegnelsen"Kips-fettler" (plakaten,iiat i UitA"t), stAr for vesetabilsk
garvet, t'ettimpregnenler laget av kuhuder fra India.
Pa piakatentil hoyre stArdet:
''IKKE
tidligere delraget
i nogenUdstilling."
Oslo kommune stod som arrang@rav utstillingen, og der var alle slags
varer fra landets fabrikker,
Munkholmens Damp-{arverifikk utstillingenssplvmedaljefor sitt fettlar
og plattlar.

Garveribygningenslik den stir i
dag.
Ytterveggenei 1. etg. ble byttet
ut bit for bit rundt I 960.

