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ARKITEKTUR & DEN KOLLEKTIVA SJÄLVBILDEN
- En strävan att bevara Malungs kulturhistoriska arv

PROJEKTBESKRIVNING

MALUNG

Mitt examensarbete syftar till att bevara 
Malungs  kulturhistoriska arv. Ett arv som 
i flera århundraden utgjorts av de skinn
traditioner och det hantverk som karaktäris-
erat orten, och som lärts ut från generation 
till generation.

   Malung är en ort belägen i västra Dalarna 
där skinnäringen länge har varit en stor del 
av ortens identitet. En del av dess själ som 
det än idag finns en otrolig stolthet kring. 
 Skinnäringen har varit det som människor 
länge associerat platsen med men som idag 
sakta bleknat.  
   Jag vill, med arkitekturens hjälp,  
förstärka det som Malung i så många  
år hundraden  identifierat sig med. Jag 

vill förhindra att Malungs  kulturhistoriska 
arv går förlorat och att kunskaperna 
kring hantverket glöms bort av framtida  
generationer. Detta vill jag göra genom att  
skapa rum där dessa skinntraditioner tas 
med in i framtiden, där kunskaperna bev-
aras och där de muntligt & praktiskt ges 
utrymme att förmedlas vidare. 

Med mitt projekt vill jag visa respekt mot  
tidigare  generationer som vigt sina liv längs 
snåriga stigar på  sina skinnarvandringar  
mellan olika gårdar. Och de  generationer 
som slitit i garverierna & skinnverkstäder-
na för att bära upp den heta industrin som 
satte Malung på världskartan under mitten 
av 1900-talet. 

BAKGRUND

För att förstå varför skinnet fick en sådan 
stor  betydelse för Malung måste man  blicka 
till baka flera hundra år, till tiden då folk först 
 började bosätta sig på platsen. På grund av 
den  karga naturen kunde man då inte en-
bart livnära sig på jordbruket. Det krävdes 
att man tog till en binäring - i det här fallet 
skinnberedning. Två gånger per år gav sig 
männen och pojkarna i byn ut på så kallade 
skinnar vandringar  där de gick från gård 
till gård för att bereda skinn och sy päl-
sar åt folket i gårdarna.  Vandringarna var 
 vanligtvis 4 mil långa och sträckte sig främst 
över mellersta Sverige men även till Norge. 
Man vandrade för att avlasta folket hemma 
i Malung från att mätta fler än skörden räck-
te till, men även för att byta till sig  spannmål 
och annat  nödvändigt. 

Dessa vandringar höll på i flera hundra år 
fram till och med industrialiseringen då sy-
maskinen gjorde intåg. I och med den nya 
tidens teknik blev bearbetningen och  själva 
sömnaden av skinnet mer prioriterad än 
den  traditionella beredningen. Hantverket 
 utvecklades och kom att involvera ännu fler 
 arbetare och kunskapsgrupper än  tidigare. 
Under 1870- och 80-talen blomstrade 
Malungs skinnberedning och skinnskräd-
deri -  majoriteten av arbetarna köpte då sina 

egna symaskiner på avbetalning och kunde 
 därefter sy skinnet hemma.  Detta gjorde att 
många av de mer  företagsamma  invånarna 
 enklare och  billigare kunde  anställa hem
sömmerskor eftersom de då slapp stå för 
 betydande  kapitalinsatser. Det var alltså 
väldigt enkelt att starta sin egen skinn firma 
 under den här tiden. Hemsömnad var fram 
till början av 1900talet dominerande över 
fabriks sömnaden på orten.  Under efter
krigstiden tog fabriks sömnaden  däremot 
 ordentlig fart och runt 1950 60talet up
plevde Malungs skinn industri sin storhetstid. 
Då hade dem ca 150 olika skinnf öretag 
 verksamma på samma gång.  Under årens 
lopp har det  totala antalet varit så högt som 
235 stycken olika skinnfirmor. 
   I mitten av 1970talet började  däremot 
 ned gången för Malungs skinnindustri. 
 Konkurrensen från  låg prisimportörer ökade 
samtidigt som de mindre  firmorna som 
 startat under andra världskriget stod inför ett 
 generationsskifte utan någon som var villig 
att ta över. Till följd av detta var det många 
 fabriker som tvingades stänga och antalet 
 arbetande inom skinnindustrin halverades 
på bara några år. Sen dess har nedgången 
bara fortsatt och idag finns endast ett skinn
företag kvar i Malung som  fortfarande har 
kvar sin egen produktion och  sömnad.  

Hantverket håller alltså på att försvinna och 
en del av Malungs identitet med det. 

FOLKMÄNGDSUTVECKLING 1960-2017
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Malung är beläget i Dalarna, landets fjärde största landskap - ca 29 086 km stort med ca 
280 000 invånare. Dalarna  angränsar till Härjedalen &  Hälsingland i norr, Gästrikland i 
öst samt Värmland &  Västmanland i söder. Genom  Dalarna rinner Dalälven som förenas 
av västerdalälven och österdalälven, där västerdalälven rinner  genom Malung.

2
Dalarna består av 15 olika kommuner där Malung-Sälens kommun är  landskapets femte 
minsta sett till befolkningen. Kommunen har 10 114 invånare (december 2017) vilket 
är en ökning sen året innan. Till ytan sett är kommunen landskapets näst största, ca 43 
kvadratmil stor & 18 mil lång. Kommunens främsta näring är idag fjällturismen. 

Malungs centralort är belägen vid västerdalälvens dalgång och  korsas av två större 
turistvägar,E45:an&Riksvägg66.Malungbeståravflertaletmindrebyarsomtillsammans
bildarMalungscentralortvarsbefolkninguppgårtilldrygt5500personer.Centralorten
liggerpåenhöjdav300meterö.h.ochpräglasavettkalltinlandsklimat.
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MALUNG

Den blivande norske 
 kungen Sverre reser  genom 
Dalarna till Järnbärarland. I 
den  nedskrivna  berätt elsen 
om hans resa nämns endast 
en ort i  Dalarna vid namn – 
Malung.  Detta gör Malung 
till den  tidigast namngivna 
platsen i  Dalarna. 

År 1177

Malungs kyrka invigs.

År 1510

Malung betalar den årliga 
skatten i form av mårdskinn 
& ekorrskinn. (Detta hade 
de troligtvis gjort i fl era 
hundra år).

År 1530

I bygden fram ställer man 
myrjärn och försörjer sig 
på smide. 

År 700 e.Kr.-1100-talet

Flottbron mellan Backbyn & 
Storbyn byggs (där häng
bron är idag).

Malung erlägger sin 
 skogsskatt i ekorrskinn.

1600-talet

Den internationel la   skinn-
ruschen når Sverige. Såväl 
kun gahusets  medlemmar 
som jägarna ute i vild
markerna grips av ivern. 
(Kungahuset försöker vid 
den här tiden  begränsa 
den privata handeln). 
 Jakten intensifi eras.

År 1550

Skinnskatten avskaffas i 
Dalarna & Västerbotten. 

År 1606

Skinntillgången avtar i 
snabb takt i Sverige (över-
exploateringen av jakt
markerna tar ut sin rätt). 

1610-talet

Tingsprotokollet från  detta 
år är det äldsta kända 
dokument som nämner 
 malungsskinnarna. Det 
nämner även att de 
 vandrade långt utanför 
 land skapets gränser. 

År 1684

Statsmakten inför ett 
 förbud att det inte är tillåtet 
att bereda skinn på lands
bygden mer än till sig själv 
och sitt “husfolk”. Något 
som inte följs i Malung.

År 1727

Carl von Linné passerar 
Malung på sin resa genom 
Dalarna och imponeras av 
byns fl itiga skinnare när de 
tillreder “allmogens ludna 
kläder”  som han ska ha 
uttryckt det. 

År 1734

Manusfakturordningen 
börjar gälla som säger att 
garverier endast tillåts i 
städer men att dispens kan 
medgivas för områden där 
det är långt till en stad. 

År 1739

Kyrkoherden Hülpher 
  anger antalet skinnare till 
300400 då han reser 
 genom Malung. 

År 1757

Landshövdingen klagar 
över att malungskvinnorna 
stryker “landet ikring” med 
tiggande. Detta i samband 
med den svåra missväxten 
vid 1770talets början. 

1770-talet

Man använder fårskinn 
som handelsvara i bla 
 handeln med Norge (som 
många gånger är olaglig).  

1800-talet

Malungs första garveri, 
Cathrinebergs garveriet i 
Grönland uppförs.

År 1820

Det uppges att skinnarbetet 
vid den här tiden årligen 
lämnade i överskott 2.500 
riksdaler.  

År 1837

Storskiftet genomförs i 
Malung för den odlade 
marken. 

År 1848-52

Centrala Malung är på 
den här tiden en renodlad 
jordbruksby med enbart 
självägande bönder. 

År 1850

Storskiftet i skogen 
 genomförs i Malung. I och 
med detta är det möjligt 
för bönderna att stärka sin 
ekonomi med inkomster 
från timmerförsäljning och 
skogsarbete under vintern. 
(Detta menade vissa äldre 
skinnare var orsaken till 
att skinnarvandringarna 
minskade och senare upp
hörde för att det uppstod 
bättre, mer välbetalda 
 arbetstillfällen i skogen.)

År 1855-63

Öjevägen byggs om & 
dras till Grönland. Vid 
samma tid byggs även en 
fl ottbro mellan Grönland & 
Hole.

År 1861
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Fotogenlampan blir allt
mer vanlig i var mans hem 
vilket underlättar skinn
arnas arbete betydligt 
då de tidigare tvingats sy 
under väldigt dåliga ljus
förhållanden. 

År 1870

Eliassons Läderindus  tri  
AB startar garver   irörelse i 
Malung.

År 1888

Eliassons garveri växer 
med en tillbyggnad i form 
av kontors och bostads
byggnad i två plan intill 
vägen samt uppförs även 
det nya stora garveriet 
 intill älven. En stor röd 
trä byggnad med en hög 
 murad skorsten. 

År 1898

Lisselskahuset invigs. Det är 
på den tiden Nord europas 
största trähus. 

År 1900

Järnvägen från Malung 
förlängs till Limedsforsen.

År 1902

Sjukstugan i Grönland 
byggs. 

År 1907

Den fasta bron mellan 
Grönland & Hole byggs 
och den nya vägen mot 
Värmland anläggs. 

År 1908

Malungs Folkhögskola 
 invigs. 

År 1909

Emilshusgarveriet i Hole 
grundas. 

År 1910

254 skinnarbetare. 

Försäljningen av skinn i 
Malung uppges inbringa 
508.000 kr. 

År 1911

Malung får elektricitet. 
Första utomhusbelysningen 
uppförs.

År 1913

Under första världskriget 
är efterfrågan på skogs
produkter samt pälsar till 
armén stor. Mycket folk tar 
sig till Malung vilket gör 
att service som hotell och 
serveringar kan öppna. 

År 1914-18

Ångsågen söder om bron 
brinner ned.  

År 1915

Stor översvämning vid vår
fl oden. 

Skinnsömmarna bildar 
fackförening, den kommer 
att kallas ‘Malungs Skinn-
skräddareförening”.

Skinnarstrejk utrbryter.

Eliassons garveri byggs 
ut med en verkstad i tegel 
med sågtak åt norr.

År 1916

Albackens vitgarveri byggs 
vid älven med plats både 
för garveri & skinnsömnad. 

År 1917

Anders Eliasson kommer 
över Skinnartomten mitt-
emot garveriet & bygger 
sig där en villa i jugendstil. 

År 1918

Sista vandrande skinnaren 
försvinner.

År 1920
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Väg genom Malung mot 
Lima dras. 

År 1750

Länsarkitekten föreslår 
framtagandet av en stads
plan & att Malung bör 
 bilda municipalsamhälle.

Det första Vasaloppet 
 arrangeras med start i 
Sälen vilket gör Sälen till 
en känd skidort i Sverige 
& världen. Detta är idag 
kommunens största turist-
näring (Sälenfjällen). 

År 1922

Niss Oskar Jonsson 
 grundar Jofa (Jonssons 
fabriker). Jofas garveri
verksamhet börjar dock 
inte förrän 1935. 

År 1926

Järnvägen dras till Sälens
by vilket öppnar upp för en 
expansiv turistnäring. 

År 1928

Den offi ciella statistiken för 
skinnarbetare säger att: 
77 fabriksarbetare & 509 
hem arbetare sysselsätts 
inom de 36 företagen.

Skinnförsäljningen uppges 
ha uppgått till 2,6 miljoner 
kr detta år.

År 1931

Centrala Malung blir ett 
municipalsamhälle.

År 1932

Många nya skinnfi rmor 
grundas.

Stor tillströmning av arbets-
kraft. Bostadsbrist råder i 
 centrala Malung.

Under andra världskriget 
är en stor del av importen 
av får och getskinn stopp ad 
och de skinn som fi nns att 
tillgå har staten lagt beslag 
på till försvarets utrustning 
vilket malung skinnarna får 
i uppdrag att sy upp.

År 1939-45

Högfjällshotellet invigs. 

Ny fackförening bildas 
vid namn “Avd. 32 av 
De Förenade Förbundets 
 expedition”.

Arbetsgivarna bildar en 
motorganisation vid namn 
“Malungs skinnfabrikant
förening”.

Skinnarstrejken bryter ut 
och varar fram till våren 
1938. De strejkar för rätt
en att teckna ett kollektiv
avtal som reglerar de 
arbetandes löner & arbets
tider.

År 1937

Den offi ciella statistiken 
för skinnarbetare säger: 
170 fabriksarbetare & 750 
hem arbetare (en okänd 
författare uppger dock 
hela 1300 hemarbetare).

Årsomsättningen för skinn-
försäljningen är det här 
året ca 912 miljoner kr.

År 1938

Det fi nns det här året 28 
handskfi rmor i Malung. 

Nya stationsbyggnaden 
byggs. Det gamla stations-
huset i trä rivs av SJ.

År 1940
Malungs första “riktiga” 
skinnfi rma N.E. Andersson, 
grundas i Storbyn. 

År 1885

Godkänt förslag på stads
plan fastställs. Och ett 
10årigt byggförbud upp
hävs.

År 1943

Malung som modern tätort 
utvecklas. Jordbruket är nu 
nästan helt borta. 

År 1946

Yrkesskolan för skinn-
hantverk startar i Malung.

År 1945

Skinnindustrins högkonjuk
tur börjar. 

År 1952

Hotellet Skinnargården 
står klart med 45 rum, 
 restaurang & affärslokaler. 

År 1956

Municipalsamhället upp
löses. 

År 1957

“Nya Västerdalsvägen” 
byggs. Tidigare gick den 
längs med Lisagatan 
 genom Grönland. 

År 1963

Bostadsbyggandet intensi
fi eras. Länsstyrelsen börjar 
kvotera bostäder.

Malungs skinnindustri 
exporterar ca 50% av 
 produktionen, bla. till Väst
tyskland, Norge,  Österrike, 
Schweiz, Danmark och 
Amerika. 

1960-talet

Jofas fabrik brinner.

År 1966

200 fullvuxna & 50 barn 
(enbart män) beräknas 
sysselsätta sig med skinn
hantverket. 

År 1868

Skinnsömnaden blomstrar 
under den här tiden i sam
band med  symaskinens 
inträde.  Många skaffar 
sig symaskiner och syr i 
 hemmen samtidigt som 
man sköter om jordbruket. 

1870-80-talet

Ångsågen ägd av Malungs 
Qvarn & Ångsågs AB 
byggs vid älven söder om 
brofästet.

År 1876

Nya järnvägen genom 
Malung invigs. 

År 1890

De 102 verksamma skinn-
fi rmorna (varav 41 utan 
arbetskraft) uppges ha sålt 
för 22,7 miljoner kr detta 
år. 

Antalet skinnarbetare 
noteras till: 467 fabriks-
arbetare och 320 hem
arbetare.

År 1951

Albackens vitgarveri stängs 
ner.

År 1967

Järnvägstrafi ken mellan 
MalungSälen upphör. 

År 1969

Malungs befolkning består 
av ca 9000 invånare 
men man räknar med att 
dess centrum  försörjer ca 
22.000 personer  varav 
många kommer från 
 Vansbro & Värmland.

1970-talet

Kommunerna Malung, 
Lima och Transtrand slås 
ihop till Malungs kommun. 

Järnvägsrälsen mellan 
Malungsfors och Sälen rivs 
upp.

År 1971

Jofa säljer sin tillverkning 
av sportartiklar till Volvo 
men behåller skinnsidan 
som får namnet Jofama. 

Eliassons garveri byggs om 
med ett lager som samman
binder  fabriksbyggnaden 
med den  äldsta delen.

År 1973

En del av Eliassons garveri 
brinner ned. 

År 1972

Det sammanlagda  antalet 
anställda inom skinn
industrin går från 1000 till 
600. 

Svåra tider för skinn
industrin (ökad konkurrens 
från lågprisimport  företag, 
äldre fi rmor står utan 
någon som kan ta över). 
Många fi rmor lägger ned.

År 1975-79

En motion om uppförande 
av ett garverimseum i Elias-
sons gamla lokaler skickas 
in till riksdagen.

År 1989

Järnvägen med  gods trafi k  
mellan Malung- Malungs-
fors upphör .  

År 2001

Eliassons Garveri brinner 
ned. 

År 2014

Skinnskolan lägger ned 
sin verksamhet i samband 
med branden då deras 
 lokaler totalförstördes. 
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Stor översvämning vid vår
fl oden.  

År 1959

Handsktillverkningen tar 
fart i Malung. 

År 1892

C.O. Eriksson börjar som 
första företag riksannon-
sera i pressen för Malungs 
skinnindustri. Detta pga. 
den ökade importen från 
utlandet som låg på 711% 
den här tiden. 

År 1950

Första skinnmässan hålls 
i Hotell Skinnargården. 
Mässan arrangeras årligen 
fram till 1968. 

Malung står för 70% av 
landets skinnproduktion. 

År 1962

TIDSLINJE ÖVER MALUNGS HISTORIA
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Var man än går i Malung vittnar platsen om den stor
hetstid som har passerat. Tiden då skinnet var  ortens 
 huvudnäring, den som gav inkomst till bygdens 
 befolkning när jordbruket inte gick att förlita sig på. 
Den som sysselsatte större delen av befolkningen då 
skinn industrin gick på högvarv under mesta delen av 
1900talet.  Mån ga    av malungsborna är stolta över att 
förknippas med skinn traditionen, inte enbart den äldre 
generationen som varit en del utav den men även dem 
som föddes under dess sista glansdagar och som  själva 
 aldrig arbetat inom industrin. Ortens befolkning är stolta 
över att vara en del av den långa historia som malungs-
bor i  flera århundraden tillbaka har skapat då de 
livnärt sig på skinnhanteringen. Malungs identitet har 
långt  innan samhället växte sig till den centralort den är 
idag, karaktäriserats av skinnhantverket. 
   Allt eftersom jag har läst på om Malungs rika 
 historia har jag börjat förstå vad den här stoltheten och 
 betydelsen av att förknippas med skinnhantverket har 
kommit  ifrån. Under flera århundraden har  människorna   
i bygden livnärt sig på skinnet och de kunskaper som 
de fört vidare till generation efter  generation. Det är 
tack vare de vandrande skinnarna som Malung som 
 s amhälle från första början uppkommit och kunnat växa 
sig till den ort den är idag. Eftersom jordbruket inte gick 
att förlita sig på hade inte lika många  människor bosatt 
sig där om det inte varit för  deras binäring   skinnet, 
som bringade in pengar och mat till hus hållen vilket 
 möjliggjorde för malungsborna att bo kvar. Allt efter-
som det vandrande  skinnarhantverket övergick till hem
sömnad och  beredning av skinn  hemma i Malung kunde 
fler och fler bosätta sig i bygden och livnära sig på den 
gynnande industrin som växte sig allt större. Detta i sin 
tur möjliggjorde för  andra att starta sina verksamheter 
där. Den ökade  befolkningen ledde till att behovet av 

samhällstjänster som skola, sjukvård,  kommunikationer, 
handel och nöjen  växte sig allt starkare och krävde att 
 utbudet utökades allt eftersom. Hotell startade, järnvägen 
förlängdes, vägar  förbättrades, affärer öppnade i större 
utsträckning och andra entreprenörer vågade sig på att 
starta upp  diverse firmor. Skinnhanteringen låg alltså till 
 grund för att samhället med tiden kunde växa sig större.  
   Malungsborna har all rätt att känna sig  stolta över 
sin historia och sina traditioner kring skinnhantverket. 
Att andra funktioner och organisationer som  uppkommit 
har namngetts efter associationer till skinnet vittnar om 
skinnets oerhörda betydelse och den självklara  identitet 
som Malung alltid själva känt igen sig i och velat 
förknippa sig med. Än idag hälsar  välkomstskyltarna 
vid Malungs infartsvägar “Välkommen till Malung 
världens skinncentrum” och fortsätter man vidare in i 
bygden vittnar fotbollsplanen, badet, fiskeklubben, 
 hotellet (listan kan göras lång) om den forna tiden och 
ortens sanna identitet som skinnbygd. Att alla dessa 
platser uppkommit tack vare skinnarnas bosättningar 
och bildande av Malung som samhälle är påtagligt. 
Då Malung som samhälle bildades var det skinn
hanteringen och industrin som stod i centrum. Alltså 
var det inte konstigt att man namngav de då nyligen 
uppförda funktionerna och platserna efter just skinnet.  
Jag tror att det är av yttersta vikt att man gjorde det 
på den tiden då detta lever kvar än idag och är en 
självklarhet i bygden. Även om inte alla reflekterar över 
namnen kommer de alltid finnas där som ett minne från 
den forna tiden och skapa diskussioner kring Malungs 
skinnhistoria av de kommande generationer som annars 
kanske tar samhället de fötts in till för givet. 
   På följande sidor följer en dokumentation av Malungs 
olika intresseklubbar och byggnader som har namngetts 
efter ortens skinnidentitet. 

ANALYS OCH REFLEKTION KRING SKINNETS 
BETYDELSE I MALUNG

Välkomstskylt från 1970talet 
Finns på 2-3 platser vid infarterna till Malung.

Hotell Skinnargården från 1956 Skinnarloppet 
Seedningslopp för Vasaloppet sedan 1930.

Skinnarvallen från 1928
Hemmaplan för Malungs IF Fotbollsklubb.

Skinnarcupen sedan 1978
Spelas på Skinnarvallen en helg i juni varje år.

Skinnarspelet sedan 1967
“Den underbara pälsen”, bygdespel om skinnarna.
Har spelats varje midsommarvecka sedan starten, föru-
tom 2009 då de inte hade ekonomi för det

FK Skinnkroken 
Malungs fiskeklubb sedan 1981. 

Centrumskylt från 1980talet
Emblemet är en symbol för skinnindustrin.

Skinnarebygd sedan 1948
Hembygdsföreningens årsbok om bygden. 
Bokens intention är att dokumentera Malungs  historia 
& kulturliv årligen. 

Skinnarbadet från slutet av 1950talet
Malungs allmäna simhall.

Skinnlanda 
Malungs flygfält sedan 1958.
Redan 1945 hade en flygplats med landningsbana 
anlagts i närheten av den nuvarande men endast 200m 
lång vilket var alldeles för kort för att vara säkert.  



I mitt förslag har jag placerat mig på den plats där Malungs största, 
och under en lång tid mest betydelsefulla garveri tidigare stod   
Eliassons Garveri. Garveriet  bestod av ett antal sammansatta  
byggnader varav en var en tegelbeklädd fabriksbyggnad med sågtak, 
daterad till 1888. Sedan garveriet uppfördes har det setts som en 
viktig byggnad som representerat Malungs framåtanda och det som 
Malung länge stått för. Det var därför extra sorgligt när det i juli 2014 
brann ned. 

Jag har i det här projektet valt att förhålla mig till den gamla tegel-
beklädda delen av garveriet. Utifrån den har jag sedan satt upp regler 
som jag har behövt förhålla mig till vid utformandet av projektet.
   Eftersom garveriet  i synnerhet den tegelbeklädda, sågtaks prydda 
delen av det  varit en sådan stark symbol för Malung under lång tid, 
har jag velat arbeta utifrån dess karaktär och betydelse. 
   Jag har velat skapa en byggnad som ämnar ge tillbaka något som 
Malungsborna gått miste om i och med branden & den nedåtgående 
skinnäringen. Jag har inspirerats av Malungsbon Nirs Peter Nordins 
(kulturhistoriker & konstnär) ord då han uttryckte sig efter branden: 
“Vad vi i och med denna brand förlorat är inte bara en rest från 
Malungs storhetstid, det är också en oersättlig länk till vår identitet 
som Malungsbor”, “Nu finns inget kvar som kan hedra dessa våra 
förfäder och förmödrar.” Med min byggnad vill jag försöka återskapa 
den länken och samtidigt hedra dessa genom att återuppföra en ny 
byggnad som symbol för den tid som passerat. 

För att kunna utforma en ny byggnad som symbol för det som har 
varit, har det varit viktigt för mig att i någon mån förhålla mig till den 
byggnad som har funnits på platsen. Detta främst då det tidigare  
garveriet var en av två karaktärsbyggnader som starkt förknippats med 
Malung och som Malungsborna själva sett som en del av sin identitet 
och självbild. Vissa har liknat sin relation till garveribyggnaden med 
den Parisborna har till Eiffeltornet. Man förstår då de känslomässiga 
kopplingarna till den här platsen och konsekvenserna en ny byggnad 
kan få för den kollektiva självbilden.  
   Jag har därför valt att med ett respektfullt men modernt och 
framåttänkande formsätt föreslå en byggnad som bottnar i den som 
tidigare har funnits men som samtidigt tillför något nytt till platsen. 

PROJEKTETS FÖRUTSÄTTNINGAR/
PLATSENS BETYDELSE



Målning av Albin Amelin
Motiv över Grönland & garveriet, vy från hängbrofästet.

Viktigt citat efter branden. Garveriets tidigare utbredning. 

PROJEKTETS FÖRUTSÄTTNINGAR/
PLATSENS BETYDELSE



ÖVERSVÄMNINGSRISK - 100 ÅRS FLÖDE

Eftersom platsen är belägen längs med Västerdalälven fi nns 
det en risk för översvämningar i samband med vårfl oder och 
 förändrade vattenstånd. Enligt Länsstyrelsen i Dalarna, med stöd från 
 Lantmäteriets  beräkningar, är sannolikheten att ett 100års fl öde blir 
verklighet under en hundraårsperiod 63%. Alltså löper marken där 
min byggnad är placerad en betydande risk för att bli översvämmad. 
För att planera att en sådan vattennivå kan bli verklighet har jag valt 
att höja upp byggnaden 1 meter från aktuell marknivå och på så 
sätt säkerställa att byggnaden står beredd på vattennivåer utöver det 
vanliga. 

Den värsta översvämning som drabbat Malung och övriga Dalarna 
är vårfl oden år 1916 då Västerdalälvens normalnivå överstegs med 
139 cm, alltså lägre än det beräknade 100-års fl ödet på min valda 
plats. 

0 - 0.5 m vattendjup

BILDER FRÅN PLATSEN



STUDIEBESÖK

STUDIEBESÖK No. 1

Malungs Hembygdsgård Måndagen den 22 januari
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STRATEGI

Älvrummet är en av de finaste platserna i Malung men är idag helt outnyttjat och otillgängligt för 
 invånarna. I dagsläget går det ett promenadstråk norr om platsen längs med älven som abrubt tar slut 
vid brofästet där det leds vidare in mot centrum. Mitt förslag är att man förlänger det promenadstråket 
med en strandpromenad bort till andra brofästet för att aktivera hela älvrummet & tillgängliggöra det 
för befolkning. 

E16/Riksväg 66

Centralskolan
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Produktionsdelen, 
Kubbgolv av Furu

Allmäna ytor, 
Betong

Förlängning av parken, 
Rött marktegel

Med min byggnad har jag velat skapa en mötesplats inspire-
rad av och  ämnad för Malungsborna. En mötesplats som an-
das  deras historia och som bidrar till något som idag saknas. 
Malung har varken ett torg eller ett medborgarhus. Det saknas 
en mötesplats där  invånarna helt demokratiskt och kravlöst 
kan umgås. Med min föreslagna byggnad vill jag erbjuda just 
detta. 
   Samtidigt vill jag locka utomstående besökare till bygg-
naden. Både förbipasserande turister som åker längs med de 
två europavägar som strategiskt nog korsas i Malung. Men 
även kreatörer så som designers, formgivare och eventuella 
konstnärer som vill utveckla sina kunskaper kring materialet 
läder. Detta genom att tillvara ta och  lyfta fram de kunskaper 
som finns kring skinn hantverket och anpassa dem för fram-
tiden. Med en öppen läder verkstad vill jag uppmana och 
erbjuda fler att  få upp ögonen för materialet och på så sätt 
 säkerställa att  kunskaperna får leva vidare. 

Genom att influeras av den tidigare fabriksbyggnaden och 
den öppna, generella industribyggnadstypologi som den stod 
för, har jag velat skapa en öppen och  
transparent byggnad där besökare inbjuds till att bli en del av 
verksamheterna & händelserna inuti. Jag har velat skapa en 
demokratisk byggnad där invånarna får ta plats och medver-
ka till förändrade aktiviteter och  funktioner, där den invändiga 
cirkulationen och rörelsen sätts i fokus.   
   Med utgångspunkt i den öppna, generella plan lösningen 
som är typisk för industribyggnader har jag valt att låta de 
viktigare och mer öppna funktionerna flyta in i varandra. Jag 

PROJEKTET  MITT FÖRSLAG

har inte eftersträvat ett stort öppet rum, snarare har jag 
velat utnyttja den  typologi som karaktäriserat byggnaderna 
på platsen  tidigare. Detta genom att utgå från det öppna, 
 generella  rummet och låta de olika funktionerna gå in i 
 varandra. Samtidigt som jag avgränsar och skyddar de 
funktioner som kräver det. 
   Jag har skapat rumsliga avkärmningar i form av stängda 
men transparenta volymer som  placerats ut mellan olika 
funktioner i byggnaden. Dessa är i  huvudsak inglasade 
boxar som släpper en bit från  taket för att ge en känsla av 
lätthet och  föränderlighet.  
   Olika golvmaterial fungerar också som  avgränsning samt 
definerar de olika huvudfunktionerna  där  marktegel sym-
boliserar en förlängning av parken, kubbgolvet definierar 
verkstadsytan och produktionsdelen, medan betongen får 
symbolisera det allmänna rummet.  

Som ett verktyg till att öppna upp och bjuda in besökare 
har jag, som redan nämnts, valt att  förlänga parken in i 
byggnaden. Vägarna tillåts där att leta sig vidare in mellan 
de olika funktionerna. Som besökare tillåts man röra sig fritt 
i hela byggnaden och ta del av, eller medverka i, de olika 
aktiviteterna.  
   Med tyngden på den långa historien kring skinnar
vandringarna, som övergick till att bli en storskalig skin-
nindustri, har jag låtit historien influera den  invändiga 
cirkulationen. Jag associerar rörelserna i byggnaden till 
skinnarvandringarna vilket för mig betonar ortens historia 
ytterligare.  
  

DIAGRAM ÖVER VOLYMERNA

TRANSPARENTA

 
SLUTNA

PRODUKTION

FÖRLÄNGNING AV PARKEN -”TORGET”

ALLMÄNA YTOR

LÄDERVERKSTAD
SKINNSKOLA
4 x ATELJÉ
KONTOR FÖR EGENFÖRETAGARE
LAGERUTRYMMEN
MÖTESRUM
BUTIK

SCEN
HISTORISK UTSTÄLLNING
WC/RWC

LOKALHISTORISKA ARKIVET
RESTAURANG/ CAFÉ
UTSTÄLLNINGSHALL

DIAGRAM ÖVER PROGRAMMET

DIAGRAM 

De vertikala taknockarna samt de bärande pelarna har styrt 
placering & utformning av de stängda volymerna. Dessa har i 
huvudsak fått följa de horisontella pelarlinjernas riktning.  
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AXONOMETRI  Skala 1:200
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PROGRAMMET

HISTORISK UTSTÄLLNING

I direkt anslutning till entrén, i den del av byggnaden 
som är tänkt som ett torg, finns en lättöverskådlig 

sammanfattning av Malungs historia. Detta som en 
förklaring för nyfikna besökare till de skyltar som hälsar 
“Välkommen till Malung - Världens skinncentrum” vid 

kommunens olika infartsvägar. Med dessa vill jag enkelt 
belysa den viktiga näring som länge utmärkt Malung & 
legat till grund för att Malung kunnat växa sig till det 
samhälle det är idag. Utställningen ska ta plats på 

samma gång som den ska vara i periferin. Den har getts 
plats i det öppna, generösa entrérummet så att den 

direkt syns men på samma gång inte är det enda i fokus.  

LOKALHISTORISKA ARKIVET/
STUDIEPLATSER

I det lokalhistoriska arkivet finns mycket viktig fakta och 
föremål från Malungs & skinnarnas historia. I dagsläget 
är detta beläget i Falun, 15 mil bort. Jag föreslår att det 
flyttas tillbaka till Malung där det hör hemma & där det 

är mer lättillgängligt för invånarna som det berör. 
I direkt anslutning till arkivet, en våning upp finns 

tillhörande studie- och forskarplatser för dem som vill 
fördjupa sig i materialet eller studera annat. 

Jag har velat skapa en tydlig avgränsning mellan de 
olika funktionerna, där rummet för studieplatserna 

öppnar upp sig mot entrérummet men även har direkt 
utblick mot älven i sydväst. 

SCEN

Malung saknar idag en allmän inomhusscen för 
diverse uppträdanden och events. I dagsläget 

uttnyttjas folketsparks utomhusscen sommartid men 
övriga året används istället idrottshallar och liknande. 

Behovet av en scen ur både kultur och näringslivs 
synpunkt är idag stort. Det har länge efterfrågats en 

publik scen från invånarna som ofta anordnar diverse 
bygdespel, öppna föredrag och andra framträdanden 
där befolkningen bjuds in. I min byggnad får därför 

scenen ta plats och bli en naturlig del av entrérummet 
för att på så sätt vara lättillgänglig för besökarna. I 

och med att inredningen inte är fast kan man anpassa 
rummet för antalet åskådare och varierande behov.  

UTSTÄLLNINGSHALL

För att locka till sig fler & mer återkommande besökare 
föreslår jag en utställningshall där utställningarna 

varierar över tid. Bland annat ska de kreatörer som hyrt 
in sig i någon av ateljeérna få möjlighet att visa upp sin 
produktion, men även andra verksamma konstnärer & 
intresseklubbar. Det kan vara  allt från Malungs konst-

förening till deras naturfotografiklubb. 
Utställningshallen är tänkt att vara flexibel & ljus med en 
nära placering till entrérummet. Rummet har utsikt över 

parken & älven utan att det skäl för mycket av 
dess uppmärksamhet.  

RESTAURANG/CAFÉ

För att bli en attraktiv plats både för invånarrna i Malung 
men även för passerande turister på genomresa vill jag 
öppna upp en restaurang med utsikt över älven. Den 

tillhörande uteserveringen är placerad så att den är väl 
synlig från bilvägen för att på så sätt locka in fler 

besökare. Restaurangen är tänkt som en förlängning av 
det öppna, gemensamma rummet där dess ytor flyter ut i 

rummen som skapas mellan de stängda volymerna. 
Restaurangen ska kännas ombonad och öppen för alla 
och den ska vara tydligt influerad av materialet läder.



LÄDERVERKSTAD

Det mest centrala rummet för bevarandet av Malungs 
kulturarv är läderverkstaden. Verkstaden delas av 

skinnskolan, de egenföretagare med fokus på läder som 
finns kvar i Malung, de formgivare som hyrt in sig i 

någon av ateljeérna samt spontana besökare som vill 
testa på hantverket i mindre skala. Detta för att samla så 
mycket kunskap som möjligt under ett & samma tak så att 

alla kan dra nytta av varandra & dela sin kunskap 
mellan sig. Jag har velat att rummet ska andas kreativitet, 

rymd, ljus & materialitet. Verkstaden ska kännas tålig, 
öppen & ärlig i sin funktion där den eftersträvar att locka 
in besökare. Det har varit viktigt att få in mycket indirekt 

ljus & ha en visuell kontakt med omgivningen. 

MÖTESRUM

Mötesrummet är till för de verksamma företagarna i 
byggnaden när de behöver använda sig av ett mer 

avskilt rum vid kundmöten & liknande. Det är även till att 
användas som samlingsplats för “skinnfolket” - en 

branschorganisation för de företag som fortfarande 
arbetar med skinn i Malung. De träffas månadsvis men 
saknar en naturlig plats att samlas på där de även kan 
nå ut & hjälpa de som vill starta egen läderverksamhet i 

orten. Genom att skapa rum där de kan mötas, och 
samtidigt enklare nå ut med sin kunskap & erfarenhet till 
andra yrkesverksamma, har min strävan varit att samla 
så mycket kunskap kring läderhantverket som möjligt 

under ett & samma tak. 

SKINNSKOLA

Skinnskolan är en central del i försöket att hålla 
kunskaperna kring hantverket vid liv. Skinnskolan har 
varit verksam i Malung från 50-talet fram till branden 
2014. Den har varit den enda i sitt slag i Sverige &   

lockat elever från hela norden. Genom att låta 
utbildningen samverka med andra aktörer i byggnaden 

och dela verkstad med övriga inom området, är min 
förhoppning att hantverket ska utvecklas och breddas. 

För mer stillsamma aktiviteter och inlärningsmoment har 
skinnskolan en egen utbildningsdel i direkt anslutning till 
den gemensamma läderverkstaden. En plats där eleverna 

kan dra sig tillbaka & få plats för skissande. 

ATELJÉER

Genom att erbjuda fyra uthyrningsbara ateljéer vill jag 
locka kreatörer från andra platser än Malung till bygg-

naden. Så som designers, formgivare & eventuella 
konstnärer som vill utveckla sina kunskaper kring materi-

alet läder. Ateljéerna är tänkta att hyras ut under en 
begränsad tid då man har fri tillgång till verkstaden & all 

den kunskap som lärarna och de aktiva företagarna 
besitter. Tanken är att få fler att arbeta & experimentera 
med materialet för att på så sätt utveckla användning-
sområdet & sitt eget kreativa skapande. Ateljéerna kan 
också ses som en möjlighet för företagsamma personer 

att starta upp sin egen verksamhet i. 
Jag har valt att placera dessa rum så de får in generöst 

med ljus från norr & där de är transparenta med glasväg-
gar åt verkstadshållet.

BUTIK/ÅTERBRUK

I ett försök att återanvända gamla skinnkläder vill jag 
möjliggöra för en second hand butik endast för skinn-

plagg. Där plaggen inte bara kan köpas i det skick de är 
men även färgas om eller återanvändas som material för 

att få nytt liv! Här kan även plagg som sytts av skinn-
skolans elever och de verksamma företagarna säljas. 
Jag har eftersträvat en transparent butik som synliggör 

materialet och som inte kräver ständig tillsyn. Ett rum som 
kopplar samman läderverkstadens produktion med det 

öppna entrérummet. 

PROGRAMMET
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KONSTRUKTIONSPRINCIP TEKNISKT SNITT Skala 1:50

DETALJ Skala 1:10

Cortenstål/Perforerad cortenplåt

Infästning

Ventilerad luftspalt

Vindskydd

Isolering

Ångspärr

Bärande TRP-plåt

Bärande fackverk i stål 
(Plats för installationer)

Invändig beklädnad

Yttertak av cortenstål med 
perforeringar åt nordost. 

Bärande TRP-plåt åt syd-
väst i kombination med 
avväxlande grövre stål i 
form av balkar, åt nord ost.     

Bärande struktur i form av 
fackverk & pelare i stål. 

Plintgrund för upphöjning av 
byggnaden med tanke på 
eventuell översvämningsrisk. 
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Platsmodell skala 1:2000



REFERENSER

KAIT-KOBO by Junya Ishigami, JAPAN

Kait workshop i Kanagawa, Japan är en designstudio för 
studenter på Kanagawa Institute of Technology. Byggnaden 
består av 305st fem meter höga, utspridda stålpelare som 
skapar olika rumsligheter och möjliggör för olika möblering-
ar & användningområden mellan strukturerna. Byggnaden 
har nästan formen av en kvadrat & är täckt med ett horison-
tellt tak där linjära öppningar sträcker sig med byggnadens 
längd och möjliggör ljusinsläpp i de djupare delarna av den 
breda byggnaden. Ishigami har i det här projektet strävat 
efter en flexibel yta som synliggör och anpassas efter den 
vardagliga aktiviteten. Han har velat skapa en byggnad 
med otydliga gränser där mer “specifika” ytor flyter samman 
med de mer generella. 
   De utspridda pelarna i byggnaden är unika & möjliggör 
för nya rumsligheter och kompositioner att skapas mellan 
dem. Konceptet bakom KAIT workshop var att få in utom-
husmiljön in i byggnaden. Främsta inspirationskällan var 
skogen, att få in träd i byggnaden som, precis som i skogen, 
skapar olika rumsligheter beroende på dess täthet/öppen-
het. Tack vare de unika pelarna med varierande bredd 
& former, ger de olika rumsligheterna som skapas mellan 
dessa även olika atmosfärer i byggnaden  precis som i en 
riktig skog. 

Det som jag fascineras över med den här byggnaden är 
inte känslan av en invändig skog, eller en strävan att skapa 
mer invändiga naturrum. Utan snarare den flexibilitet & de 
unika rumsligheter som skapas mellan de olika pelarna. Till 
skillnad från det “traditionella flexibla rummet” som ses som 
en öppen yta med så få pelare som möjligt, skapar den här 
byggnaden nya sätt att se på flexibilitet just tack vare alla de 
orregelbundna pelare som finns. 
   På ett liknande sätt vill jag skapa en öppen byggnad där 
skinnhantverket står i centrum & där de öppna fria ytorna, 
bidrar till ett mer kreativt tänkande & arbetssätt. Precis som 
att byggnadens rum inte har några gränser vill jag att ytorna 
ska bidra till gränslös kreativitet hos besökarna. Jag vill att 
de olika aktiviteterna ska flyta samman & gå in i varandra, 
samtidigt som det ska finnas avgränsningar för de funktion-
er som inte lämpar sig i öppna miljöer. Jag vill skapa mer 
föränderliga, intima rum där det krävs samtidigt som jag vill 
bjuda in befolkningen till en öppen mötesplats där alla har 
rätt att ta rummet i besittning & förändra dess funktion efter 
olika ändamål. I en liten ort som Malung, där det är svårt 
att avgöra funktioners livslängd innan de är beprövade,  
möjliggör en sådan flexibel & generell byggnad 
förändrade aktiviteter över tiden där invånarna själva kan 
vara med att påverka dess innehåll & funktion. 



TEXTILMUSEET, BORÅS

Borås har precis som Malung haft en stark industri, textil
industrin. Under större delarna av 1900talet var den helt 
dominerande i likhet med skinnhanteringen i Malung. I 
båda fallen började industrin i hemmen. Även i Borås var 
hemsömnad ledande långt in på 1900talet innan det 
utvecklades till den storskaliga industriproduktion som den 
senare blev. Precis som i fallet med skinnet i Malung har det 
mesta av Borås textiltillverkning flyttat utomlands. Många av 
huvudkontoren och designen finns dock kvar i orten. Detsam-
ma gäller flera av de fåtalet skinnfirmor som fortfarnde är 
verksamma i Malung, t.ex. Jofama som sköter all design från 
huvudkontoret i Malung men flyttat sin produktion utomlands. 

2016 öppnades dörrarna till Borås Textilmuseum. Museet 
har i uppdrag att “lyfta fram och kommunicera det textil
industriella arvet i regionen”. I utställningen visar de upp 
flera hundratals olika textilmaskiner inklusive en del sy-
maskiner som i sig visar den tekniska utvecklingen inom 
textil industrin från 1800talet fram till idag. Maskinerna har 
de fortfarande i drift och anställda tekniker kan med dem 
visa hela tillverkningsprocessen av textil för besökarna. Från 
fiber till färdigt tyg. Utöver dessa visas även andra rele-
vanta  specialverktyg och föremål så att man som besökare 
enklare ska förstå hela arbetsprocessen. I Malung finns 
 förutsättningar att på ett likvärdigt sätt visa upp delar av 
arbetsprocessen i ett storskaligt museum. Hembygdsgården 
har i sin utställning en stor samling symaskiner, redskap 
och föremål som användes i skinnbearbetningen. Dock 
är garvningen av skinn och de mer primitiva berednings
metoderna inte lämpade för att visas upp i en utställningen 
möjligen men med dagens teknik kan man visa filmer över 
processen eller på annat sätt tydliggöra arbetsförloppet. 

På textilmuseet finns även ett referensbibliotek som speglar 
museets inriktningar, dvs. textilindustri, mode, design, 
konst och textilforskning. Materialet fokuserar på Borås 
& Sjuhäradsbygden främst och riktar sig mot forskare, 
 studenter och en intresserad allmänhet. Museet har även en 
avdelning för “DIY”, där du kan skapa saker i textil själv, 
olika föränderliga utställningar och provningsgarderober 
med vintagekläder. 

I samma byggnad som textilmuseet huserar även textilhög-
skolan, utbildning för inredningsarkitekter, gymnasieutbild-
ning & ett antal företag med anknytning till textilindustrin. 
Det är slående att Borås & Malung har olika förutsättningar 
vad gäller program & funktioner vilket inte är så konstigt då 
man jämför befolkningsstatistiken i de båda centralorterna: 
Borås 72 500 inv, Malung 5 522 inv. 

REFERENSER
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