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Tärnsjö Garveri 
Firmaet blev grundlagt under navnet Tärnsjö Ånggarveri, år 1873, og findes stadigvæk 
ved den lille sø Tärn.  Læder fra Tärnsjö Garveri er vegetabiliskt garvet med bark og er 
chromefrit. Alle huder kommer fra lokale, svenske gårde og vi konserverer/garver dem 
til et naturligt, flot og holdbart læder.  I tusindtals år har mennesket garvet læder med 
garvesyrer fra vegetabiliske kilder som eg og mimosebark.  År 1988 togs den store 
beslutning at holde op med at garve læder med chrome og helt gå over til vegeta-
bil garvning, hvilket passer ind i vores miljøprofil, der vi altid stræver efter at nå høje 
miljømål. Vi har certificeringer fra TÜV och OCS (ORGANIC 100 Content standard).
TÜV certifikatet sikrer at der ikke findes nogle riskkemikalier som overstiger grænse-
værdien som er sat af EU.
OCS er en standard som garanterer at vores læder som er mærket ”ORGANIC 100 
Content standard ” er fremstillet af en hud fra en KRAV-certificeret gård.
Hvordan bliver råhuden læder?
Den vegetabiliske garvningsprocessen er lang og fra råhud til færdigt læder tager det 
ca 4 uger.
Hårlaget fjernes fra huden, garves og fedtes ind igen i forkellige processer som er 
skræddersyet beroende på hvilket brug læderet skal være til. Der imellem bearbejdes 
læderet håndværksmæssigt på forskellige maskiner for at blive holdbart læder og 
klare kvalitetskravene. Vores læder skal ældes med værdighed og efter tidens gang få 
en flot patina.
Forskellige læderkvaliteter:
Standard: Skader i mindre mængder kan forekomme over hele overfladen.
2. sortering: Skader og farveforskelle forekommer.
Læderet sælges i kvadratfod (kvft). 1 kvft = ca 30,5x30,5 cm, 1 m2 = 10,75 kvft



Oksehud 
Natur

Standard kvalitet
Tykkelse 1,1 mm

Bruges til kreditkortsholder, tegnebøger, 
forklæde, nøglefutteral m.m.

Hel side 22-25 kvft…art.nr 8414-1289
Halv side 11-13 kvft…art.nr 8418-1289



Oksehud 
møbelskind

Kvalitet: 2. sortering
Tykkelse 1,1-1,3 mm
Hel side 22-25 kvft

Sort…art.nr 8571-1007
Rødbrun…art.nr 8571-1030

Bruges til møbler, hynder, 
bilsæder m.m.



Oksehud 
Natur

Standard kvalitet
Tykkelse 1,7 mm

Hel side 22-25 kvft
art.nr 8415-1289
Halv side 11-13 kvft
art.nr 8419-1289

Bruges til tasker, iPad-futteral, 
møbler m.m.



Oksehud 
Natur

Standard kvalitet
Tykkelse 2,2-2,4 mm

Hel side 22-25 kvft…art.nr 8416-1289
Halv side 11-13 kvft…art.nr 8420-1289

Bruges til tasker, bælter, knivfutteral m.m.



Oksehud 
Natur

Standard kvalitet
Tykkelse 2,2-2,4 mm

Oksehud 
Kvalitet: 2. sortering 
Tykkelse 2,2-2,4 mm
Hel side 20-22 kvft

Natur…art.nr 8417-1289
Sort…art.nr 8417-1007
Brun…art.nr 8417-1142
Bruges til tasker, bælter, kniv-
futteral m.m.

Oksehud 
læderrester

stykker i blandede farver 
sælges pr kilo

1,5-2,5 mm…art.nr 3085-0000
3,0-3,5 mm…art.nr 3108-0000
Bruges til glasunderlag, futte-
ral, musemåtte m.m.
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