Kräver tid och kraft.
Vävda produkter går också att behandla för hand.

n För tre år sedan tog Therése
Marklund tjänstledigt från
sin lärartjänst. Nu driver hon
en av landets tre anläggningar
för att rugga yllevävnader.
text: Emma Kärnebro Foto: Annika Eriksson
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Hon hade jobbat som textillärare i tio
år, först i Jörn och sedan på Tuböle, och
skötte också administrativa uppgifter i
familjens garageportsföretag. Till slut
kände hon att hon ville testa på något annat, och började kolla vilka andra möjligheter det fanns inom textilbranschen.
– Jag gillar entreprenörskap, det
handlade mycket om det, säger Therése
Marklund.
Målet var att starta en egen verksamhet. När hon var inne på bloggen till
Morjärvs ullspinneri såg hon att ägaren
skulle lägga ner.
– Jag ringde och frågade hur många
maskiner han hade och det var bara tre,
så det var hanterbart att flytta dem.
Verksamheten nordväst om Kalix hade dessutom en stor kundkrets.
Therése tog tjänstledigt från sitt jobb
som lärare och drog igång ”Svensk ullberedning AB” på Industrivägen i Skellef12 Norran helg

THERÉSE
MARKLUND
Ålder: 36 år.
Familj: Make och

två barn, hund.
Bor: Villa vid Falkträsket.

Intressen:

Familj, hund, träning
– hon leder själv
pass – och körsång
– sjunger i kompis/
familjekören
Fishermans friends.

teå. Hon fortsatte sedan att jobba halvtid
som lärare ett tag, men är nu administratör på Friskis och Svettis på 50 procent
vid sidan av det egna företaget.
Vad är det då hon gör? Inte ens hennes
vänner kan alltid svara på den frågar, berättar Therése.
– De som skickar hit sina plädar vet
inte heller alltid hur processen går till.
Verksamheten går ut på att rugga plädar. Privatpersoner och vävstugor väver plädar i ull, men för att produkterna
ska bli fluffiga och mjuka krävs att de genomgår en ruggningsprocess.
– Annars får man inte ut ullens alla
egenskaper.
Plädarna som skickas in har alla ett extra stycke i ändarna, ett vävfäste, som gör
att Therése kan sy ihop dem i långa längder.
– Ägaren i Morjärv sydde för hand,
vilket jag också gjorde i början. Jag fick

forska länge innan jag hittade en lämplig
symaskin.
Säcksymaskinen, som går att hålla löst
i luften, syr ihop plädarna väldigt snabbt,
och stygnen går sedan att remsa upp lika
fort.
Efter ihopsyningen inleds processen
med att Therése tvättar en laddning plädar eftersom ullfibern blir starkare när
den är blöt – maskinen kan ta emot 90-100
meter på en gång. Sen är det dags för centrifugen, som kan hantera cirka 30 meter
i taget. Till sist körs längderna i ruggningsmaskinen, där naturkardborrar under
några timmars arbete gör ullen fluffig.
Therése har många kunder utomlands
eftersom hennes verksamhet är så ovanlig. I Sverige finns liknande anläggningar
bara i Bjurholm och Ystad.
– Det är som ett antikt hantverk. Alla
stora industrier använder stålborstar,
men naturkardborrar är mer skonsamma.

Kardborrarna jobbar.
En längd tar någon
timme att behandla.
Är längden för smal, eller
kortare än 25 meter,
får den gå i den mindre,
äldre ruggmaskinen.
”Hur gammal den är
vågar jag inte tänka på”,
säger Therése Marklund.
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1. Steg ett.
Innan plädarna
behandlas ska de
in i en tvättmaskin,
modell större.
2. Oumbärlig
pryl.
Therése använder
en säcksymaskin
för att sätta
ihop plädlängderna.
3. Importerar
och säljer.
Therése säljer
också mohairgarn
gjort av getull.
Framtidsmålet
är att även sälja
egentillverkade
plädar.
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