Ull blir gull
Visst har ullen en respektabel plats inom svensk
fårnäring. Detta blir tydligt
då 80 intresserade deltagare anmäler sig och
kommer till ett seminarium
om vidareförädling av ull.
Det var Ull-rika – projektet
i Jämtland som den 19 februari startade det tredje
steget av det arbete som
nu pågått några år. Hittills
har fokus legat på ullproduktion och hur vi skall gå
till väga, för att producera
en ull av högre kvalitet,
som också kan vara av intresse för industrin.

D

etta arbete har i stort handlat
om vilket avelsarbete vi måste lägga ned
för att med en fortsatt god lammproduktion höja kvaliteten på ullråvaran. Avelsarbetet är nu igång och därmed finns det
också ett intresse av att tänka framåt mot
nästa led. Ullens kvalitet har fått en annan betydelse hos djurägare som är med i
projektet och det är viktigt att påbörja ett
utvecklingsarbete mot förädling av denna
ull. Det är fortfarande små kvantiteter som
produceras, men tanken är att produktionen kommer att öka och då måsta vi veta
vad denna ull skall förädlas till.
Ullkunskaper
Seminariet inleddes med en kort presentation av Ull-rikaprojektet och alla
de idéer som växt fram sedan tankarna
om inhemsk ullproduktion startade 1997.
Margaretha Lund är projektledare och det
var också hon som skötte presentationen
och hälsade alla välkomna. Mer information om Ull-rika går att hitta på projektets
hemsida: www.jilu.se/ull/ . Det produceras redan idag ull av olika typer inom länet. Detta är dock i mycket liten skala och
riktar sig till hantverk och konstnärsskap.

För att få en bild av hur läget ser ut
idag inleddes dagen med att fyra kvinnliga fårägare, med ullintresse, presenterade sin inriktning. Detta blev kort, men
innehållsrik, guidning genom fyra olika
besättningar med olika får och därmed
också olika ull. Både Sveafår, Merinokorsningar, Gotlandsfår, Ryafår och Skogsfår
var representerade. Storleken på besättningarna var också högst varierande, alltifrån Fjällbetes 180 tackor av rasen Gotlandsfår till Maria Erikssons besättning
om 10 tackor av Skogsfår. Alla dessa besättningar producerar dock redan idag en
ull som vidareförädlas på något sätt. Av
Skogsfåren har tagits fram ett ylletyg, från
Ryafåren kommer bl.a. broderigarn, från
Gotlandsfåren produceras både stickgarner och kardflor liksom från Sveafårens
utsorterade ull. Det finns alldeles tydligt
en grund att stå på, för att ta fram ullprodukter. Det var den bild man fick,
när man hörde dessa ambitiösa fårägare
presentera sina tankar. En målsättning
med Ull-rika-projektet är att alla turister
som besöker länet skall ha en produkt
tillverkad av ull med sig hem. Detta är
en utmaning och för att starta upp detta
arbete hade ett antal föreläsare inbjudits
till seminariedagen.

kadant som något annat. Konsten är att
istället hitta fram till en produkt, med ett
eget uttryck, som samspelar med andra
produkter. Som formgivare är det viktigt att finna sin roll att samverka med
den som vill ta fram något nytt. Det är
den som har behovet av en ny produkt,
som också har en idé om vad detta är
och vet något om denna produkts unika
egenskaper. Formgivarens uppdrag är att
lyssna in dessa tankar, men att sedan få
förtroende att arbeta utifrån sin specifika
kunskap. Uppdraget är inte slutfört förrän båda parter nått framgång och ser ett
resultat.
Varumärke
Anna pekar också på vikten av ett varumärke. Detta är en viktig utgångspunkt i

Vikten av samarbete
Först ut bland dessa var Anna Sjons-Nilsson. Hon är verksam som formgivare,
konsthantverkare och konstnär i Falun.
Hennes tema var ”Konsten att samarbeta”. Om vi vill komma framåt och hitta
nya möjligheter måste vi samarbeta. Anna
berättade om hur hennes mammas jobb
som hårfrisörska visat på vad samarbete
är och hur viktigt det är. Samarbete är
ett stort mått av respekt. Respekt för den
andres integritet och respekt för andras
kunnande. Om denna respekt är ärlig
och uppriktig innebär också samarbete
ett stort förtroende. För att uppnå ett gott
resultat av ett samarbete måste de inblandade ha ett sort förtroende för varandra.
Samarbete är inte att lägga sig i varandras kunskapsområden, utan att ta vara
på varandras genuina kunskaper och färdigheter.
Anna visar på exempel från sitt arbete
som formgivare, med stöd av bilder på
sådant hon gjort. När man gör en ny produkt skall den komplettera det som redan
finns, menar Anna Sjons-Nilsson. Det är
ingen mening att göra något som är li-

Anna Sjons beskrev samarbete för att nå
fram till en slutlig kvalitetsprodukt.
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samarbetet mellan både råvaruproducenter, förädlare, produktutvecklare, försäljare och kunder. Alla måste ha förtroende
för varumärket och det skall vara så genuint att det inte kan förväxlas med något
annat. När vi ska ta fram en ny produkt,
dras vi även med gamla konventioner om
hur en sådan skall se ut och fungera. För
att bryta dessa konventioner är det viktigt
med samarbete mellan olika kompetenser. Att se en produkts funktion med nya
ögon är att vara på god väg mot en ny
produkt. Det kan också leda till nya tankar och idéer som i sin tur genererar helt
nya produkter. Att man i samarbetet har
olika yrkesroller och att helt lita på varandra är mest fruktbart för att hitta vägar till
nya produkter. Formgivningen är en del
av detta. Om man sedan aldrig nöjer sig
med något som ”bara duger”, utan strävar
mot att det skall vara ”mitt i prick”, ger
det goda förutsättningar att lyckas.
Nyttan av nya ögon
Att komma in i något med nya ögon är
Barbro Lomakka ett gott exempel på.
Hon är seminariets nästa föredragshållare. Här får vi vara med om en spännande
resa, från att aldrig ha jobbat med ull till
att hitta ett användningsområde och uttryck för detta material, som innebär ett
nyskapande. Barbro Lomakka är formgivare och verksam i Visby. Hennes introduktion i ullens värld skedde genom ett
uppdrag hon fick genom hemslöjden på
Gotland. Hon skulle ta fram en kollektion
av tovade mattor. Detta var ett vågspel.
Att ge sig i kast med ett material som man
inte har några kunskaper om, och dessutom en teknik som Barbro aldrig tidigare
provat. För Barbro bli den nyinskaffade
kunskapen en alldeles särskild upplevelse. Hon börjar se materialets fantastiska
egenskaper och fick tankar om hur man
skall kunna utveckla den hantverksbaserade kunskapen till att bli en småskalig
företagsamhet. Hon ser då också betydelsen av att bygga broar mellan råvaruproducenter, formgivare, tillverkare, marknadsförare och kunder. Alla måste vara
delaktiga i den kedja som skall byggas
upp. Utifrån den kunskap Barbro skaffat sig om ullen tycker hon att vi skall
maximera de områden där ullen är suverän och unik med sina egenskaper. Ullen
kan inte konkurrera med alla material,
men har sina alldeles unika egna värden.
Det gäller för oss som arbetar med ullen
att verka så att textilen blir ett material
att räkna med inom fler områden. Barbro
håller just nu på med att göra textilt material intressant inom byggsektorn. Ett område där ullen skall samspela med både
betong, trä och glas.
Att ha idéer är inte så svårt, menar
Barbro Lomakka, att få andra att också
tycka att idéerna är bra är inte alltid lika
lätt. Det gäller att välja de forum, där jag
låter mina produkter exponeras. Detta är
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Tunt och tovat. Nya idéer på tovade produkter, tex en tunn vacker skål!

Sorterad Svea-ull har förädlats till olika
garnkvalitéer och kardflor

ett sätt att försöka komma i kontakt med
människor, som är verkligt intresserade
av det jag vill presentera. Man skall tillåta
sig att känna efter att det känns riktigt att
vara med. Om inte den rätta känslan finnas, skall man hellre avstå från att delta.

• Ha grepp om prisbilden. Vad kostar
produkten?
• Bruksföremål ska ha en funktion.
• God design, inte gamla former.
• Snygga bra förpackningar.
• Kvalitetssäkerhet.
• Leveranssäkerhet.

Producentkunskap
Om kontakten mellan producent och
försäljning kunde dagens sista föreläsare
berätta. Detta var Micke Uebel från Norrgavel. Norrgavel är en liten butikskedja,
som säljer eget designade och producerade möbler. Företaget har en mycket tydlig
profil och är extremt känsliga för vad de
tar in i sitt sortiment. Micke är inköpschef
i Norrgavel och har som uppgift att komplettera de egenproducerade möblerna
med produkter i andra material än trä.
Hans uppgift är att genom noggranna
urval hitta de produkter som passar in i
företagets profil. Micke berättar om hur
mycket ett tydligt budskap betyder för att
lyckas. Man ska lyfta fram det som är speciellt och se till att ha rätt beteckning på
produkten. Detta är också det inköparen i
ett företag vill ha. Micke tydliggör vad en
producent behöver tänka på inför mötet
med en inköpare. Här är några exempel:
• Hur presenterar man sig?
• Vilket presentationsmaterial har man?

Micke hade även andra goda råd att dela
med sig av. Han påtalade vikten av samarbete, att bygga hållbara nätverk. Tro inte
att det går att bygga allt själv. Ju bättre
vi är på att samarbeta, desto bättre kommer vi att lyckas. Om vi låter flera vara
medaktörer och att var och en får göra
det den är bra på, så har vi skapat bättre
förutsättningar för att lyckas. Om vi dessutom kan tillåta oss nya tankebanor och
inte fastna i gamla traditioner, så finns det
möjligheter att ta fram bra produkter.
Detta var en dag som gav många tankar och som också inspirerade till fortsatt
utvecklingsarbete. Dagen innehöll även
många utmaningar, som vi behöver möta
och hitta vägar att klara av. Visst har ullen
möjligheter, vi vet bara inte om alla ännu.
När rätt ull hamnar i rätt produkt blir ”ull
till gull”!
Gunnar Lindberg
Foto: Margareta Lundh.

Skogsfårull kan se väldigt olika ut. Genom att sortera ullen har en bra vadmalskvalité
tagits fram.

