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svensk ull

På fyra år har 
förbrukningen av 
svensk ull på  
Klippan Yllefabrik 
gått från 0 till 40 
ton. Första året an-
vändes 4 ton, för att 
år två och tre öka 
till 40 ton per år. 
Volymen beräknas 
hålla sig även detta 
år och inget tyder 
på att den minskar. 
Tvärtom.
 

Vi kliver in genom porten till de lokaler Klippan 
Yllefabrik haft sedan 1879. Gösta Magnusson, 
fjärde generationens vd, möter oss. Nästa genera-
tion, Pernilla Roos och Petter Magnusson tog över 
rodret 2012. Gösta Magnusson är med i arbetet och 
han berättar att han nu även har fått tid att gräva i 
arkiven, mycket intressant och roligt kommer fram. 
Vi återkommer till det längre fram. 

Vårt fokus idag är Klippans användning av svensk 
ull. I det arbetet är Gösta en viktig person. Han har 
efter alla sina år i företaget en gedigen kunskap om 
ullen och ett brett kontaktnät. I kombination med, 
som jag tolkar det, en stor nyfikenhet och lust att 
prova nytt. Innan vi fördjupar oss i Klippans hante-
ring av den svenska ullen klargör Gösta hur han ser 
på situationen. 

– Det finns, som jag ser det, två tydliga spår när 
det gäller hanteringen av den svenska ullen. Den ena 
delen är hantverksinriktad och i mycket småskalig 
industri där det går bra att hantera variationer i 
ullen och att det till och med är en fördel. Det andra 
spåret är vi, den industriella produktionen i större 
skala, vi har helt andra krav. Vi måste ha en större 
kvantitet av en jämn kvalitet som fungerar i vår 
produktion och en kontinuitet i leveranser. 

Med detta i bakhuvudet fortsätter vi historien 
kring Klippans hantering av svensk ull. 

Gotlandsullen var första steget.
– Vi har under flera år använt gotlandsull i våra 

plädar. Den blandas med 75% nyzeeländsk ull, 
berättar Pernilla. 

Hon visar den senaste pläden i serien Gotland. 
Vit ull och gotlandsmixen färgas i samma indigoblå 
färg och vävs i kypert. Hon poängterar att den got-
landsull som lämpar sig att spinna garn av till största 
delen finns på fastlandet. Många gotlandsfår avlas 
för att skinnen ska ha lång blank lock och det är inte 
en ull som lämpar sig att gå igenom en garnproduk-
tion som deras.  

Vad hände då för fyra år sedan, då den svenska ullen 
kom in i produktionen?

–  Jag har egentligen aldrig trott att svensk ull var 
något för oss, säger Gösta. Det är för små mängder, 
snittgården har få får och det är en stor ojämnhet 
gällande ullens grovlek och kvalitet, det är helt 
enkelt svårt att få fram det vi behöver. Men det var 
faktiskt vid detta bord där vi nu sitter som snille-
blixten kom, fortsätter han. Calle Allared, svensk 
mästare i ullklippning och Charlotte Jansson från 
Västkustens Ullinsamling hade en idé om att man 
redan vid klippningen skulle sortera ullen efter de 
behov som vi har här. Vi kom överens om att vi 
skulle börja med 2 ton, vilket är vår minsta volym. 
Och det visade sig fungera utmärkt. 

 VÄV  1  2 0 2 2  T E X T :   T I N A  I G N E L L

KLIPPAN TAR 
ULLEN DÄR 
DEN KLIPPS

– JAG HAR EGENTLIGEN INTE TROTT ATT SVENSK ULL VAR NÅGOT 
FÖR OSS FÖRR ÄN VI FICK BESÖK AV CALLE ALLARED OCH  
CHARLOTTE JANSSON PÅ VÄSTKUSTENS ULLINSAMLING,  
BER ÄTTAR GÖSTA MAGNUSSON, F. D. VD PÅ KLIPPAN YLLEFABRIK.
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Mer ull samlades in och fler fårklippare engage-
rades. Volymen av den kvalitet på ull som Klippan 
efterfrågar växte.

 Vilken ull är det ni behöver?
– När vi pratar ull är det inte finull, rya eller 

andra raser som är intressant för oss. Det är grovlek, 
färg och att det inte ska vara för mycket vegetabilier 
i ullen som är viktigt.  

Grovlek benämns mikron, ju lägre mikron desto 
finare fiber. Den svenska ull som Klippan efterfrågar 
bör ligga mellan 30–35 mikron som när den blan-
das hamnar kring 33 mikron. Det är viktigt att det 

är en jämn vit färg och att innehållet av vegetabilier 
är så lågt som möjligt. 

– Om vi beställer 20 ton vit ull med grovlek 29,5 
mikron och 0,1% vegetabilier från Nya Zeeland, då 
får vi det. Med den svenska ullen är det mycket mer 
arbete. Här är Calle en nyckelperson, med sitt kon-
taktnät och erfarenhet, han känner med sina fingrar 
vilken mikron det handlar om. Gösta ser nöjd ut. 

Varför är det viktigt att ta hand om den svenska ullen?
– Det känns bra att bidra med att ta hand om en 

resurs som finns nära och som har så många förde-
lar. Fåret i sig är ett nyttigt djur, det håller landskapet 
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Ullen som Klippan Yllefabrik
efterfrågar ska ha en jämn 
grovlek, låga mängder växtrester 
och en jämn färg. 

Ovan från vänster,
Fjärde och femte generationen 
arbetar sida vid sida: 
Petter Magnusson, Pernilla 
Roos och Gösta Magnusson. 
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KLIPPAN TAR 
ULLEN DÄR 
DEN KLIPPS Klippan Yllefabrik

Familjeföretaget Klippan Yllefabrik 
fick sitt startskott i och med att 
Jöns Petter Magnusson tog över 
ett litet ullspinneri i centrala Klippan 
år 1879.
    Verksamheten ökade stadigt 
och bestod ända in på 1980-talet 
i att tillverka handvävnadsgarner 
och garner till möbeltyger. Under 
1970-talet räknades Klippan 
Yllefabrik som Skandinaviens 
modernaste ullspinneri med 
ca 100 anställda.
    I början på 1990-talet lades 
verksamheten succesivt om till att 
innefatta även färdiga hemtextil-
produkter. Klippan Yllefabrik köpte 
ett spinneri och väveri i Lettland. 
Det helägda dotterbolaget Klippan 
Saule står idag för produktionen av 
garner, plädar, filtar och ylletyger.
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öppet, vi får kött och en ull som kan förädlas på 
olika sätt, säger Pernilla Roos. 

Klippan köper idag mellan 700–800 ton ull, av 
den är det idag 40 ton (ca 5%) svensk ull, resten är 
från Nya Zeeland. 

Kan det bli mer svensk ull i er produktion?
– Jag beräknar att vi har ca 800 ton brukbar 

svensk ull i tvättad vikt idag, säger Gösta. En stor 
mängd av den passar inte oss. Men om en del ytter-
ligare åtgärder görs kan vi säkert öka. Just nu tar vi 
hand om allt vi får.

Ett problem är växtrester i ullen. Enligt lag 
måste fåren ligga på halm under vintern, vilket inte 
är fallet i t ex Nya Zeeland och i vårt grannland 
Norge. 

– Ett enkelt sätt att få mer ull av fin kvalitet är 
att vara noggrann vid klippningen. Istället för att 
klippa fåren då de befinner sig på halmbädd kan 
man iordningsställa en yta ute med kort gräs utan 
skräp.

I Gösta Magnussons egna efterforskningar i gamla 
dokument hittar han den första beställningen på 
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"När vi pratar ull är det inte den som 
kallas finull, rya eller andra fårraser 
som är intressant för oss.  
Det är grovlek, färg och mängden  
växtdelar i ullen som är viktigt."
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nyzeeländsk ull daterad 1911, ett företag de fortfa-
rande handlar med.

– Det är lite roligt, och faktum är att den 
nyzeeländska ullen alltid har funnits med i produk-
tionen. Från efterkrigstiden var det uteslutande ull 
därifrån, då spanns ingen svensk ull längre här. Tills 
för fyra år sedan då, tillägger han snabbt, då den 
svenska ullen kom med igen.   

Den svenska ullen fungerar utmärkt att blanda 
med den nyzeeländska. Det är inget speciellt med 
den på så sätt, poängterar han. Ull är ull, och vi 
väljer den kvalitet som passar produktionen.  

– Klippan har alltid efterfrågat det vi kallar 
medelgrov ull. Den har passat våra produkter. Den 
grovleken är utmärkt för att skapa olika inrednings-
textilier; plädar, filtar, mattor och möbeltygsgarner. 
Kläder däremot anser jag har lite andra preferenser, 
där är det svårare. Men, tillägger han, vi har även 
gjort garner till modeföretag. 

Det senaste uppdraget är ett kamgarn av ull från 
en sörmländsk gård. Ullen tvättas och kammas i  
Polen och kamgarnsspinns i Litauen. Garnet ska 
ingå i en tröjkollektion till ett känt varumärke. 
Klippan spinner även kardgarn till en del av Röjks 

sporttröjor. Ett annat samarbete är ett tretrådigt 
kamgarn av svensk ull till Järbo. 

– Vi upplever att företag vill använda den svenska 
ullen, men de har svårt att få till en hel produktions-
kedja. Här kan vi med vårt kontaktnät hjälpa till, 
det känns bra, säger Gösta. 

Klippan Yllefabriks egen produktion är i huvudsak 
plädar och filtar. Spinning av garn och vävning sker 
sedan mitten av 1990-talet i Lettland, i Riga och 
sju mil från Riga. Att ta hand om den svenska vita 
ullen är inga bekymmer i den maskinpark som finns 
där men gotlandsullen kan orsaka lite extra arbete, 
berättar Gösta.  

– Vi är av den uppfattningen att gotlandsullen 
måste få en inblandning av andra ullfibrer för att 
fungera att spinna. 

NY MÄRKNING
För att ge en tydlig varudeklaration har Klippan  
Yllefabrik tillsammans med några andra aktörer  
tagit fram märkningen Swedish Wool. 
Organisationen bakom heter Svensk Ullmärkning 
och består förutom av Klippan Yllefabrik,  

Sidan 28, Pläden Gotland med 25% gotlandsull, övrig ull kommer från Nya Zeeland, foto: Johan Kalén.   
Sidan 31, Pläden Gotland multi, foto: Linus Zetterlund. 
Fr v, Ullen sorteras vid klippningen, foto: Magnus Carlsson. 
Pläden Freja helt i svensk ull, foto: Johan Kalén.  
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Västkustens 
Ullinsamling

Calle Allared och 
Charlotte Jansson 
startade Västkustens 
Ullinsamling 2019 
och började samla 
in ull. 
Idag tillverkar de 
både egna produkter 
i ull, och har Klippan 
Yllefabrik som sin 
största kund. 
Som uppsamlings-
central kan de samla 
och sortera ull av 
liknande kvalitet i 
större skala för att 
sedan sälja till 
storskaliga ullköpare.

vastkustens
ullinsamling.se
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Västkustens Ullinsamling, Ullcentrum, Swedish Wool 
Mattress Company och Nordanå Craft (f d Järbo 
Garn fr o m november 2021). Kravet är att minst 
25% svensk ull ska ingå i den färdiga produkten. 
Lanseringen ligger i startgroparna och i dagsläget 
finns plats för fler, tillägger Gösta. 

Hur tänker ni kring formgivningen av Klippans egna 
filtar och plädar?

– Vi måste ha en bred palett i fråga om färger 
och uttryck, säger Pernilla. Våra produkter är ofta 
accessoarer och följer trender inom färg och form. 
När det gäller de plädar som ingår i Swedish Wool 
blir de lite rustikare och då ska formgivningen tala 
med materialet, säger Pernilla. 
    Framför oss ligger plädar helt i svensk ull eller 
med en blandning av svensk ull/nyzeeländsk ull. 
Formgivningen görs i samarbete med fabriken i 
Riga.

Gotland är en pläd där gotlandsullen ger karaktären, 
övrig vit ull är nyzeeländsk ull.

– Gotlandsullen är glansig och ger en fin me-
lange och en härligt mjuk, lite hårig pläd, lite som 
en svensk mohair, säger Pernilla. 

– Freja, är mönstervävd i vitt och gråskala, ibland 
med inslag av olika infärgade garner, den ska ge en 
blinkning till det nordiska, lite karga, rustika, i den 
är det 100 procent svensk ull, berättar Pernilla. 
Och, tillägger hon, den går bra, vi har säkert sålt 
över 1000 Frejaplädar.

Kunderna finns över hela världen och Pernilla 
berättar att det inte behöver vara den svenska ullen 

som är anledningen till att kunderna väljer just 
dessa.

– Det viktiga är kvaliteten och att formen 
känns attraktiv. Idag finns ett stort fokus på materi-
alet. Här i Sverige har det talats mycket om den 
svenska ullen som slängs. Men över tid växlar sak-
frågorna. Ibland ska det vara ekologiskt, ibland står 
djurhållning i fokus och ibland frågor om återbruk. 
Vi försöker ha med flera aspekter samtidigt och 
med den svenska ullen kan vi arbeta med cirkulär 
ekonomi, djurhållning och ekologi. 

En kollektion som bygger på återbruk finns med i 
Klippans nya sortiment. Pernilla hämtar en kypert-
vävd pläd med vinrött inslag. En liten prickighet 
med små, små, textilrester syns. Garnet görs av 
spillet från produktionen i Lettland. Rester från 
väveriet rivs i en riv, kardrester tas tillvara och allt 
blandas sedan med 25% eller 50% ny ull. 

Efter stadig tillväxt de senaste 15 åren ökade för-
säljningen 2021 med 25 %. Anledningen tror de är 
att vi idag väljer naturmaterial i större utsträckning. 
Allt som skrivits om ullen och då specifikt den 
svenska ullen har nått ut brett. Konsumenterna vet 
mer om vad ull är. 

– Det går bra för ullen! konstaterar de.
Och, tillägger Gösta, för mig har det varit otroligt 
roligt, att jag lite på äldre dar får jobba med den 
svenska ullen, det är kul! 

klippanyllefabrik.se
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"Vi upplever att företag vill 
använda den svenska ullen, 
men de har svårt att få till en 
hel produktionskedja."
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