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Knappt har jag helt och hål-
let hunnit stiga ur bilen på 
den lilla parkeringen i Ra-
tan, innan den varma vågen 
av väldoft nästan slår mig 
till backen.

Nynnande på den gamla 
visan från 1956 närmar jag 
mig butiken, glad som en 

lärka över att äntligen ha 
funnit svaret på Povel Ra-
mels fråga; det är här den 
är, den försvunna tvålen.

Jag har alltså farit till 
”Malin i Ratan”, och visan 
jag talar om är förstås ”Var 
är tvålen” av Povel Ramel, 
från filmen Ratataa.

Filmen hade premiär 
1956, men riktigt så gam-
malt är inte företaget Malin 
i Ratan.

– Inte riktigt, säger företa-
gets grundare och ägare Ma-
lin Lindmark med ett skratt, 
och berättar att miljöfrågor, 
naturen och naturvetenska-
pen alltid har legat henne 
varmt om hjärtat.

– Tidiga skolprojekt som 
till exempel ”bli ett batte-
ribi” formade min vilja att 
lära mig mer om miljö och 
hållbarhet, skriver Malin 
på företagets webbplats, och 
berättar att hennes favorit-

ämnen på gymnasiet var 
kemi och miljövård, och att 
hon sedan som en given fort-
sättning valde naturveten-
skaplig utbildning på Umeå 
Universitet.

Under studietiden på uni-
versitetet i Umeå fick hon 
höra talas om tvåltillverk-
ning, och blev introducerad 
till hantverket som ligger 
bakom.

Malins intresse och kun-
skaper i kemi fick henne att 
testa alla möjliga recept i 
labbet, med olika dofter och 
örter som hon samlat i natu-
ren eller odlat själv. 

– Själva resan mot det vi 
ser här i dag började för 16 
år sedan, berättar Malin, 
när vi startade hantverks-
boden ”Hantverk i Ratan”, 
där vi drev sommarbutiken 
vackert belägen på kajen, 
alldeles nära havet.

Där fick Malin nu möta 
sina kunder, och ta del av 
deras egna historier.

– Dessa möten och alla 
deras berättelser gav mig 
motivation att satsa än mer 
på mitt tvålmakande säger 
Malin.

RATAN. Företaget ”Malin i Ratan” tillverkar ekologis-
ka tvålar för hand i den kulturhistoriska byn Ratan vid 
kusten, knappa milen söder om Bygdeå. Företagets 
affärsidé är att värna det genuina hantverket med 
svensk småskalig tillverkning och samtidigt skapa 
tvålar som är vänliga mot både dig och vår miljö.

Att sin lekamen löga  —  lönar    föga utan tvål
Resan mot det vi ser här i dag 
började för 16 år sedan, när 
vi startade hantverksboden  
”Hantverk i Ratan”

Malin Lindmark

Här väger Amanda Forsberg råvaror i Ratans tvålmakeri.   Foto: MALIN I 
RATAN

Formulan på tvålarna är viktiga för den återfuktande och återfettande 
känslan hos hantverkstvål. a   Foto: MALIN I RATAN
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