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1.Inledning 
    Ryorna äro för oss ett värdefullt arv av gångna 

    århundradens kultur och arbetsglädje. Vi bör 

    därför vårda dem som dyrbara klenoder.  

De finns lyckligtvis kvar i ganska stor mängd i  

våra allmogehem, men de vårdas ej ofta. Ibland  

    ser man dem som hästtäcken ibland som 

    nedtrampade mattor.   

Måtte de också där få sitt rätta värde, måtte de 

    uppskattas som en av hemmets största prydnader, 

    så att de flyttas upp på väggen till en plats som 

    borgar för framtida vård och ans! På det viset 

    kommer deras skönhetsvärde till sin rätt –  

ett skönhetsvärde som hemmet ropar 

efter.1      Arvid Julius 
      i början av  
      1900-talet 

 

 

1:1 Bakgrund 

Ryamattan har blivit en allt mer populär inredningsdetalj. Mattorna finns numera i en 

mängd utföranden och prisklasser i butiker och varuhus runt om i landet. Vad många inte 

är medvetna om är att ryan har en lång historia bakom sig. Jag finner ryatekniken både 

vacker och intressant, ryan ger ofta ett personligt och näst intill levande intryck. 

Grundtekniken är oftast densamma men beroende på trådarnas innehåll, längd och täthet 

kan man skapa ryor som öppnar för flera användningsområden. Mitt första minne av en 

rya var just i form av en matta som mamma och pappa hade inhandlat tre år innan jag 

föddes till en ny svart sammetssoffa med vita prickar och ett stort fyrkantigt furubord.  

Jag minns när jag låg och myste på de vita långa fransarna, jag tvinnade trådarna mellan 

mina fingrar och var fascinerad av dess yta. Ett annat minne jag har är när min morfar satt 

vid sin färgglada vaxduk vid köksbordet i sitt sommarhus, och arbetade med en rya som 

föreställde hans katt. Morfars rya fick kortare och tätare fransar än mammas och pappas 

ryamatta. Det var först flera år senare som jag insåg variationen av rya och att det var 

samma teknik. Jag tycker om att arbeta med traditionellt hantverk och utmana mötet med 

det samtida, därav mitt val att arbeta och undersöka ryan närmare.  
                                                
1 Nock, Ragg, Rya – Det glänser om ullen, föreningen Sveriges Hemslöjdkonsulenter UllMa projektet 
(2001), Örebro: Kultur & Turism s. 9. 
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1:2 Syfte 

Jag vill studera ryans historia och dess användningsområden samt undersöka hur ryan har 

förändrats och bevarats. Ryan har en lång och innehållsrik historik bakom sig och jag har 

därför valt att begränsa min historiska undersökning genom att titta närmare på två olika 

ryavarianter från 1700- och 1800-talet. Jag har också valt att undersöka ryans roll ur ett 

samtida perspektiv, med hjälp av mattföretaget Kasthall. Jag vill med denna 

undersökning studera ryans historik och ryans roll i dag utifrån användarens och 

beställarens perspektiv. Undersökningen berör även hur jag som bildpedagog kan 

inspirera elever till av vilja lära sig att knyta rya. Att knyta rya är ett slags bildskapande 

och i designvärlden ett populärt material. Jag anser det vara viktigt i 

designundervisningen att inspirera och uppdatera ungdomarna med material som är 

aktuella, vilket ryan är, samt använda ryan som uttrycksform i skolan. 

 

1:3 Frågeställning 

Vilka behov har ryan uppfyllt historiskt? Hur har tillverkare och beställare förändrats 

genom tiden? Vad är det som kännetecknar ryan i dag?  Hur kan man inspirera unga till 

att vilja lära sig ryatekniken? 

 

1:4 Urval och tillvägagångssätt 

För att kunna belysa ryans utveckling koncentrerar jag mig på litteratur som behandlar 

ryan ur ett historiskt perspektiv. Jag följer en historisk utveckling där jag främst studerar 

ryan ur perspektiven av vem som är och har varit beställaren och tillverkaren. Betraktat 

ur dessa perspektiv finns det två viktiga utvecklingsfaser för ryan. Ryan hade under 1700- 

och 1800-talet två skilda användningsområden som slit- och prydnadsrya. Ryans 

utveckling finns väl belagd i Vivi Sylwans Svenska ryor2. Vad denna litteratur inte 

behandlar i samma utsträckning är den samtida användningen av ryan. Jag har därför 

gjort en kortare fallstudie av Kasthall en av Sveriges ledande tillverkare av kvalitetsryor. 

I studien av Kasthall har jag samtalat med chefsdesigner Gunilla Lagerhem Ullberg. 

 

 
                                                
2 Sylwan Vivi (1934), Svenska Ryor, Stockholm: Natur och kultur 
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1:5 Teori – om historia 

Jag skriver en uppsats om ryans historia och dess utveckling. Vanligt är att titta på 

tradition och form men jag har valt att fokusera på kontext och den producerande 

kulturen.3 Kontexten kan innefatta flera olika studieområden. ”Produktionen, processen 

och den omgivande kulturen har kommit att bli väsentliga faktorer i texter om design.”4 

Ryan kan studeras utifrån olika perspektiv och på så vis synliggörs olika frågor och svar. 

Design är ett resultat av historien och samhällets förändringar. Ryan har utvecklats från 

produktion i hemmet till produktion i industrin. Att jag koncentrerar mig på den 

omgivande kontexten och producenten är en naturlig följd av hur vi ser på dagens rya. 

Ryor producerade i hemmet kännetecknar en viss kvalitet, något som industrin i dag 

arbetar hårt för att bevara. Genom att utgå från den producerande kulturen synliggörs min 

studie om ryan ur ett historiskt och tydligt perspektiv. 

   

2. Empiri  

 

2:1 Ryan 

”Ordet rya torde vara besläktat med ragg (jämför engelskans rug) och syftar givetvis på 

vävnadens ”raggiga” eller pälsliknande sida. Termen avser således en vävd textil med en 

mer eller mindre lång, lös, lugg, vilken kallas flossa.” Flossa är en vävteknik som ger en 

lugg av trådar liknande djurfällen.5  

 

2:2 Ryans uppbyggnad och material  

Den enkelflossade (flossad på en sida) och vanligaste formen av en rya består av två 

sidor, en flossida och en slätsida, grunden består av en bottenväv bestående av varp och 

inslag. I inslagen knyts ett visst antal trådar (nockor) som sedan klipps upp beroende på 

önskad längd. Dessa nockor skapar en knytrygg, som sedan möter en ny knytrygg, som i 

                                                
3 Zetterlund Christina, 2002, Design I informationsåldern, Om strategisk design historia och praktik, 
Raster förlag s, 20  
4 Ibid, s. 20 
5 Föreningen Sveriges Hemslöjdskonsulenter, a.a., s. 10 
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sin tur klipps upp och skapar helhet. 6 Varje nocka är fri att formas efter val av färg och 

material, nockan kan förflyttas mellan olika inslag, Den stora graden av frihet gör det 

möjligt att fritt skapa mönster och ytor. Det är stor variation på teknikvarianter och 

ryorna delas upp i två olika varianter, den ena är då den luddiga ytan framställs av trådar i 

grundvävnaden, den andra metoden framställer flossan av trådar som ej hör till 

grundvävnaden, som antingen klipps till en skuren flossa eller behålls som oklippt, 

oskuren flossa 

 

De mesta av ryans material kom från bygden där ryan skapades, men via handel och byte 

fördes även annat material in i ryan. Bomull, lin, ull, hampa och allehanda 

blandningsmaterial och lappar av tyger var vanligt förekommande i ryorna. Ur 

värmesynpunkt var det fåret och dess ull som utgjorde de bästa materialet i ryorna, ullen 

har en stor förmåga att ta emot färg, och skapa olika nyanser. Beroende på fårtyp och 

dess bottenull, kan ull med olika sorters glans och elasticitet framställas. De äldsta ryorna 

har oftast ull från det svenska lantfåret, som sedan ersattes vid 1700-talets slut med ull 

från det spanska fåret och merinofåret.7 Linet och hampan har haft en mera anspråkslös 

roll för ryan, de har en glansig yta, och har i många fall använts till spännande, vackra, 

effekter och konstraster till ullen i ryorna. Gammalt textilavfall, så som restbitar, lappar 

trasor och garn hörde till de sämre ryorna så kallade slitryor.8  

 

2:2 Ryans tillkomst 

I Egypten har man funnit flossa på 1000-talet.9 Det finns spår av tekniken tillbaka till 

järnåldern, men från 1400-talets början finns uppgifter om att ryan har använts i 

Norden.10 I början av 1500-talet förekom ryan rikligt i form av täcken. Det förmodas 

finnas ett samband mellan de nordiska ryorna och den mest bekanta arten av flossade 

vävnader de, orientaliska mattorna, men då de orientaliska mattorna redan var rikt 

ornamenterande när de nådde Norden, är det svårt att tro att de har inspirerat våra enkla 

                                                
6 Ibid, s. 12 
7Föreningen för svensk hemslöjd (1969) Ryor I miljö, Borås: centraltryckeriet s. 14. 
8 Sylwan a.a,. s 56-58 
9 Ibid, s.13 
10 Ibid, s. 22-23 
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ryor, de betraktas snarare som parallellföreteelser. Ryorna har sina likheter då de 

inspirerats av samma förebild, djurfällen. De orientaliska mattorna spred sig till Italien på 

1300-talet och sedan till resten av Europa där den dekorativa flossan fick en mer 

europeisk prägel. Detta inspirerade till våra ryor, inte minst till prydnadsryan, 11 vilket jag 

återkommer till senare. Ryans roll i Norden var att värma. Där hade den sin plats i sängen 

som täcke ovanpå halmen med flossan vänd nedåt. Denna användning finns 

dokumenterad från år 1420 i ett utdrag ur en föreskrift från Vadstena kloster som 

beskriver hur nunnornas sängar ska bäddas med rya.12 Denna föreskrift tyder på att ryan 

använts som täcken i Norden redan på 1300-talet. Ryan ingick sällan i gemene mans hem 

under 1400- och 1500-talet. Istället användes de på slott, fästningar, och i kloster.13 

Under 1600-talet försvann ryan från högadliga kretsar och blev vanligare i borgerliga 

miljöer. Vid den tiden ökar tillverkningen av ryor och förflyttas då från landsbygden till 

städerna. Förflyttning leder till att en försäljningstull inrättas 1622 med början i Kalmar 

och kort därefter i Sveriges övriga storstäder.14 

 

3. Ryor från 1700- och 1800–talen 

 

3:1 Bevarade ryor 

Fram till 1700- och 1800-talen är det det skrivna ordet som berättat om ryan. Föreskrifter 

från exempelvis kloster och slott talar om ryornas förekomst. Flest bevarade ryor finns 

från 1700- och 1800 talet. Ett stort antal av dessa förvaras och visas i dag på våra 

museum, hembygdsgårdar samt finns i privat ägo. Ryorna från 1700- och 1800-talet har 

främst kommit att utgöra underlag för materialanalyser, studier av mönster och givit den 

generella bilden av vår ryatradition.15 

 

3:2 Slitrya 

Slitryan anses vara den ursprungliga ryatypen i Norden. Denna ryatyp var ofta mycket 

enkel i sin utformning. Den enkla utformningen berodde bl.a. på att nocksidan 
                                                
11 Ibid,. s.15 
12 Föreningen Sveriges Hemslöjdskonsulenter a.a., s. 10 
13 Sylwan a.a,. s.23 
14 Föreningen för svensk hemslöjd a.a., s.21-23 
15 Föreningen Sveriges Hemslöjdskonsulenter a.a., s. 11 
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(flosssidan) lades nedåt i sängen. Detta bruk gjorde slitryans slätsida lika viktig som den 

flossade sidan. Ofta gjordes bottenväven i olika färger (bild 1).16 En del av den flossade 

sidan viktes upp intill kudden, för att på så vis exponera ryans båda sidor. Den del av 

ryan som skulle vikas upp markerades ofta med motiv eller bokstäver och årtal. Andra 

förekommande mönster var ornamenterade bårder runt hela ryan (bild 2, 4). Med dessa 

fall kunde mittenytan vara omönstrad, delvis mönstrad eller helt mönstrad.17 Färgerna i 

de bevarade slitryorna är få och garnerna färgades i hemmen. Även om ryan i många fall 

bara hade två färger antog färgerna i många fall olika nyansskillnader.18 Ryagarnen 

färgades vanligen med inhemska växtfärger. När möjlighet gavs användes även dyrare 

importfärger. Under 1700-talet kom till exempel indigon. Med hjälp av denna färg kunde 

garnen få röda nyanser som krapplack och koschenill och kraftigt blå nyanser.19 

Vävstolarna tog oftast inte den bredd som sängen krävde, därför vävdes slitryan i två 

delar och syddes sedan ihop.20 

 

Slitryorna tillverkades i regel av familjen i hemmen. Ryor fanns i slädar, båtar, 

hängkojer, och inte minst som värmande täcke i sängen. Ofta hade gårdens barn en egen 

rya. Garnmängden som krävdes vid framställningen var stor. Många av bönderna var 

tvungna att i stället för att göra ryor till sitt eget husbehov ta upp beställningar på ryor till 

försvarsväsendet och andra beställare. Ryan med sin stora materialåtgång och omfattande 

och tidskrävande arbetsinsats fick en mycket hög status, den kom därför att användas 

även som betalnings- och skattemedel. Då ryan fick ett starkt ekonomiskt och symboliskt 

värde, var den en vanlig brudgåva från bruden eller brudgummens föräldrar.21    

 

                                                
16 Ibid, s. 11 
17 Föreningen för svensk hemslöjd a.a., s.9-14 
18 Ibid, s. 17  
19 http://www.nba.fi/sv/manadensfm_rya Museiverket, Månadens föremål (september2003), Rya. 5/12-06  
 
20 Föreningen Sveriges Hemslöjdskonsulenter a.a., s.11 
21 Ibid, s. 14-16. 
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 1.     2. 

 

De olika användningsområdena säger mycket om kvalitet på material, och garn som man 

använde.  Återbruk i form av tygbitar från gamla och slitna kläder vävdes in i ryorna. 

Dessa ryor tillverkades i regel i fattigare hem. Lakan och bomullsväv blev också ett 

alternativ till den varma ullen på sommaren. De slitryor som användes av fiskare på sjön, 

var vävda i otvättad ull och av nöthår, från kreatur, som med sitt bevarade fett stod emot 

kyla och fukt bättre än tvättat och färgat garn. 22 Slitryornas mönster ägde enkla 

skönhetsvärden. Närmast våra dagars ryor och dess rena formspråk är Västergötlands 

ryor (bild 3). Denna rya typ var omtalad redan på 1500-talet och var i bruk långt in på 

1800-talet. Den var oftast helvit eller delvis vit med bårder eller enkla mönsterformer. De 

vävdes av den ull som sitter löst på fåret.23 De flesta ryor vävda i Västergötland, har 

halvlång flossa och är vävda på vit botten av ofärgad ull och oblekt linvarp. I en del ryor 

är nockor av vitt bomullsgarn vanligt som dekorativt inslag.  

 

 3.   4. 

 
                                                
22 http://slojdmagasinet.se/-slojdmag/hemslöjd_ryamattan.htm Slödsmagasinet. Hemslöjd, 6/12-06  
23 Föreningen Sveriges Hemslöjdskonsulenter a.a., s. 30.  
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3:3 Prydnadsryan 

Under 1800-talet vävs och används fortfarande slitryor, men en viss tillbakagång sker i 

slutet på 1700-talet. Det stoppade täcket tar i stället plats i sängen varför slitryan inte 

längre ingår i det praktiska sänglinnet.24 I stället tar ryan plats som prydnad och överkast 

på sänglinnet. Den användes som dekoration på möbler, som tex, i kökssoffan, togs fram 

vid festtillfällen eller gavs bort som gåva vid högtider. Den flossade sidan vändes uppåt 

och mönstret blev mer invecklat. Flossan fick i många fall en tätare och mer kortklippt 

yta, för att på så vis framhäva mönstret.25 Prydnadsryorna spreds genom 

västgötahandelns försäljare och knallare som hämtat ryor från utlandet. De såldes mest i 

storstäder och på marknader. De inköpta ryorna kom att inspirera de lokala 

ryatillverkarna och prydnadsryan fick ett särskilt starkt fäste i Norrland, vilket inte hade 

skett tidigare då slitryan aldrig ersatte djurfällen uppe i Norrlands kalla klimat. 

 

Prydnadsryorna krävde bredare vävstolar än slitryorna. Det var främst prästdöttrar, och 

specialiserade väverskor i borgerlig miljö som hade tillgång till sådana vävstolar. Men 

även på bondgårdar fanns kvinnor som specialiserat sig på vävning av prydnadsrya. 

Väverskorna lade stor möda på mönsterkompositionen. Prydnadsryan var ofta utformad 

med en mycket mönstrad mittspegel och längs med denna en bred kantbård. Inspiration 

hämtades från broderade märkdukar (bild 5). Vanliga motiv var blomsterurnor, tulpaner, 

träd, motställda djur, kronor, årtal och monogram.26 Vissa prydnadsryor har onockade 

ytor, där mönstret framträder som upphöjda ytor.  

 

                                                
24 Föreningen för svensk hemslöjd a.a., s. 27. 
25 http://www.nba.fi/sv/manadensfm_rya  Museiverket, Månadens föremål (september2003), Rya. 5/12-06 
26 Föreningen Sveriges Hemslöjdskonsulenter a.a., s. 14 
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 5. 

 

Merparten av ryaväverskorna är anonyma, få är kända till namnet. En av de få är Lisa 

Sköld, även kallad Sköld-Lisa. Hon var som mest verksam under 1800-talets mitt strax 

norr om Uppsala. Totalt producerade Sköld-Lisa cirka 120 ryor. Ryorna kom till på 

beställning inom socknen, men de hände även att Sköld-Lisa fick väva för 

uppdragsgivare långt hemifrån. Hon kom att inspirera och lära många andra väverskor 

runt om i bygden att tillverka ryor.27  

 

”Det var framförallt barockens pompösa formspråk som gav grunden till prydnadsryornas 

popularitet, men även orienten satte sina spår. Bohuslänska ryor är ett exempel på denna 

dubbelhet i influenser (bild 7).”28 En orsak till Bohuslänska ryors utseende går att finna i 

närheten till Göteborg där skeppen med ostindisk handel ankom via Holland. De textila 

importerna gav inspiration till nya mönsterformer, man kallade de orientaliska mattorna 

för ”Rosiga ryor”. 29   

 

                                                
27 Föreningen för Sveriges Hemslöjdskonsulenter a.a., s. 17. 
   Föreningen för svensk hemslöjd a.a., s.26. 
28 Föreningen för Sveriges Hemslödskonsulenter a.a., s. 28-29. 
 
29 Ibid, a.a., s. 28-29. 



 12 

 6.     7. 

 

Många av mönstrena i de Bohuslänska prydnadsryorna förekommer i mattor från Asien. 

Känt är att mönstrena förenklades och förändrades något och kombinerades med mönster 

från korsstygnsbroderier. De är ytterst jämnt vävda och samma mönster upprepas.30 

Färgkompositionen var ofta densamma som de orientaliska mattorna, mörkröd, svart, 

brunt, vitt och blått (bild 6), med ett centrerat mönster i mitten. Förutom att dessa 

prydnadsryor var inspirerade från orienten. Det gällde så även materialet. Nocken var 

vävd i bomull, som först i början på 1800-talet blev mer överkomlig tack vare Göteborg 

som stor hamnstad.  Många av bohuslänska ryor tillverkades till prästfamiljer och rika 

bonddöttrar, de prydde ofta gästrummets säng till värdefulla gäster, och ärvdes senare av 

döttrarna då de gifte sig. 31 

 

4. Ryan får ny placering 

 

4:1 Ryan blir matta 

Ungefär hundra år senare började ryan inta en ny plats. Den förlorade sin ursprungliga 

funktion som prydnad i sängen och övergick till att användas som matta och som prydnad 

på väggen. I början på 1900-talet visades utställningar i både Sverige och Finland av 

textila konsthantverk, ryan utgjorde då en stor del av utställningarna.32 

                                                
30 Föreningen för svensk hemslöjd a.a., s. 25-27. 
31 Ibid, s. 28-30. 
32 Sylwan a.a,. s 11-12 
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Hemslöjden visade tidigt ett stort engagemang för ryan och dess betydelse genom åren. 

De värnade om bondesamhällets traditioner, material och tekniker. Under utställningarna 

kring år 1900 fick slitryorna och prydnadsryorna stor uppmärksamhet.  

 

Det konstaterades att det var få gårdar som inte ägde en eller flera ryor av båda slagen.33 

Formgivare och konstnärer tog på sig utmaningen för hemslöjdsföreningen att utveckla 

den gamla ryan. De äldre kopierades och förnyades med mönster och färger, för att passa 

moderna krav.34 Svensk hemslöjd kom att stå för den största delen av nyproducerade  

ryor. Mellan 1917 och 1932 tillverkades hundratals ryamattor, för olika beställare såväl 

privata som offentliga organisationer. Ryans efterfrågan minskade i slutet på 30-talet på 

grund av dess höga priser. I stället skedde ett nytt handarbetsgenombrott, den färdig 

vävda botten kom. Denna botten fick stor spridning, i var och vartannat hem knöts  

egenkomponerade ryor. Hemslöjdsföreningarna sålde material och mönsteranpassade för 

det moderna hemmet.35 

 

 

4:2 Ryans uppsving på 50-talet 

På 50- och 60-talet, fick ryan åter ett uppsving. Valfriheten och dess stora utbud av 

heminredning ledde till att det blev svårt att välja vad för slags rya man ville knyta. 

Under 50-talet och tidigt 60-tal var det dova färger som gällde och under 70-talet kom 

starka och klara färger att dominera.36  Det var populärt under dessa årtionden att knyta 

rya på färdig botten i hemmet men under 70-talet började man att köpa fabriksgjorda. 

Det var få hem som inte hade en rya hemma. Ryan hade många bra egenskaper och 

användningsområden; den ansågs vara estetisk, värmande och ljudabsorberande, men 

ryan fick också ett rykte om sig att vara ohygienisk, dammsamlande och 

allergiframkallande, vilket gjorde att efterfrågan på ryorna minskade.37 I dag är det få 

                                                
33 Föreningen Sveriges Hemslöjdskonsulenter a.a., s. 18 
34 Ibid, s. 19 
 
35 Ibid, s. 19 
36 Föreningen för svensk hemslöjd a.a., s.42-43. 
37 http://slojdmagasinet.se/-slojdmag/hemslöjd_ryamattan.htm Slödsmagasinet. Hemslöjd, 6/12-06  
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som själva knyter ryor, och även om utställningen på Liljevals 1998  ”Slöjden är här” 

lyfte fram ryan igen, så väljer de flesta att köpa en fabriksgjord rya. Under utställningen 

på Liljevals visade unga textilkonstnärer och designers upp egna formgivna ryor, vilket 

ledde till fler nytillverkade ryor.38   

 

5. Ryan i dag 

 

5:1 Kasthall  

Ludwig Andersson startade 1889 den första industriella mattillverkningen i Sverige.  

Bara några år senare var produktionen i full gång, gångmattor och yllegardiner var först 

ut. På 50-talet ökades försäljningen sedan många designers engagerats i utvecklingen. 

Kasthall är i dag ett ledande svenskt företag inom design och mattillverkning, de 

tillverkar unika och tuftade mattor av eget garn i fabriken i Kinna. 39  

 

Kvalitet är viktigt för Kasthall. I produktionen av en kvalitetsmatta används garner som  

är växtfärgade och ullen kommer ifrån rasfår. För att upprätthålla kvaliteten färgas garnet 

och mattan produceras på plats i fabriken. Inför varje matta riggas maskinerna på nytt, 

färg, material och mönster avgör hur processen ska gå till. Mattorna tillverkas först efter 

beställning. Varje matta förses med en lapp av läder som informerar om både designer 

och tillverkare, till varje specifik kund (bild 10).40 

 

                                                                                                                                            
 
38 Ibid, 6/12-06 
39 Kasthall, informationskatalog 2006. 
 
40 http://www.Kasthall.se  
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 8. 9. 

 

Enligt Kasthalls filosofi har mattan fått en allt viktigare roll i offentliga miljöer. Kasthall 

äger sin egen produktion och har ett tydligt fokus på design och produktutveckling av 

mattor. De arbetar med några av världens främsta arkitekter och formgivare. Bland deras 

beställare finns alltifrån butikskedjor, hotell, kontor, restauranger, regeringsbyggnader, 

myndigheter och privatpersoner.  

 

Kasthall förmedlar en livsstil, ett modernt designtänkande. De låter sig inspireras av 50- 

och 60-talets former, färger och material. Ryan har en roll som förmedlare av 

designuttryck mellan 50- och 60-talets design och dagens. Detta är en stil som många 

yngre och designmedvetna personer lockas av och omger sig med. Kasthalls koncept är 

klart och tydligt och kan jämföras med andra livsstilsbutiker som Asplunds, Kartell och 

Nordiska Galleriet.  

 

  10.    11.     12. 
 

Kasthalls formspråk kännetecknas av det strama och enkla med en grund i den 

skandinaviska traditionen.41 Fogg, Moss och Stubb är några av Kasthalls mest kända 

                                                
41 http://www.Kasthall.se  
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ryamattor. De är gjorda i ull och lin eller bara lin, de finns med kort och lång flossa, och i 

en rad olika färgkombinationer. Gunilla Lagerhem Ullberg är chefsdesigner på Kasthall 

(bild 13). Sedan 1987 har Gunilla formgivit mattkollektioner där ryamattorna är några av 

hennes största succéer, särskilt ”Moss” som formgavs år 2000 (bild 14).42  

 

  13.       14.    
 

I mitt samtal med Gunilla Lagerhem Ullberg, ställde jag frågan, vad en rya är i dag? 

”Ryan var en gång något behövligt och värmande, i dag är ryan mer en livsstil, en look,” 

menar Gunilla43. Om vilken rya som säljer bäst, och i vilken färg svarade Gunilla? ”Alla 

ryavarianterna går bra, och särskilt i färgerna vitt, svart och grått, men även turkos och 

gräsgrön går bra just nu,”44 (bild 15-17). 

 

15. 16. 17. 

 

                                                                                                                                            
 
42 http://www.Kasthall.se  
 
43 Samtal med Gunilla Lagerhem Ullberg, 7/12-2006 
44 Ibid, 7/12-2006 
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Jag frågar om Kasthalls kundkrets, ”de flesta är barnfamiljer i 35 årsåldern med bra 

ekonomi, de handlar både vävt och rya, nästan oavsett pris, andra stora beställare är 

hotell. Folk köper mattor och är beredda att betala för den kvalité vi håller i material och 

med tillverkning i Sverige. Vi har till exempel gjort en matta till Kungliga slottet som 

kostade 900.000 kronor, men då är det fonder som bekostar beställningen,” berättar 

Gunilla.45 Gunilla tror också att personer i medelåldern som är uppvuxna med ryan inte 

gillar den i samma utsträckning som yngre personer gör.  

 

Jag ställde också frågorna, är kunderna på Kasthall medvetna om Ryans historia, och 

känner du till någon som arbetar med att knyta rya på sin fritid? ”Många är det inte, eller 

inte alls, tror jag, men i textilbranschen vet alla om ryans tidigare användningsområden 

som täcke, jag känner faktiskt inte till någon som arbetar med rya som handarbete, 

förutom Birgitta Bengtsson på Handarbetets vänner, hon knyter kuddfodral, och jag 

skulle såklart gärna göra det!” 46 

 

Ryan har blivit en stor del av Gunillas produktion genom åren. Gunilla provväver i 

fabriken i Kinna och experimenterar ständigt med nya garner, färger och mönster, tar 

fram helt nya kollektioner och uppdaterar gamla. Hon har sin grundtrygghet i svenskt 

hantverk, hemslöjd och traditionella vävtekniker. I frågan om vad som inspirerar i 

formgivning av en rya svarar Gunilla, ”främst mode, natur och resor inspirerar, jag har 

skapat mattor med afrikanskt mönster, men har aldrig varit i Afrika, det är inte det 

viktiga, inspiration kan jag finna överallt”.  

 

                                                
45 Ibid, 7/12-2006 
46 Ibid, 7/12-2006 
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 18.   19. 

 

Årligen lanserar Kasthall nya mattkollektioner i olika tekniker och utföranden. Den 

populära ryan Moss och Fogg har nyligen uppdaterats med sju nya färger.  

 

6. Då och Nu – diskussion om skillnaderna 

 

Ryan var en gång ett status- och bruksföremål. Material och mönster talade tydligt om 

vem som var beställaren och tillverkaren. Även om ryan i dag har ett helt annat 

användningssyfte som matta och livsstilspryl, så är den fortfarande i hög grad 

statusbetingad. Ryor nyproduceras än i dag till kyrkor och offentliga byggnader, där de 

används som dekoration på väggen och som mattor på tex altare och i entréer. I de privata 

hemmen används ryorna främst som mattor i olika rum. 

 

Ryan som hantverk har mer eller mindre försvunnit och få producerar i hemmet. I stället 

har fabriksframställda ryor i olika prisklasser gjort ryan mer tillgänglig för alla. 

Människor i dagens samhälle specialiserar sig mer än vad man gjorde förr, då fanns det 

tid och det var vanligt att vara bra på flera saker. Idag tror jag att hantverk som t.ex. 

ryatillverkning är för tidskrävande.  

 

Ryan har än en gång fått samma syfte som slitryan. Den används inte som täcke i sängen, 

men som matta på golvet, vi går på den, och vi sliter på den. Dagens nordiska ryor tycks 

även vara inspirerade av slitryans strama och enkla mönsterkomposition, men allt fler 
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material blandas och designers hämtar inspiration från alla möjliga håll. Prydnadsryan har 

satt sin prägel på dagens ryor, om inte med mönster, så med färgkomposition.   

 

Kasthalls livsstilskoncept är genomtänkta, ständigt utvecklande kollektioner och 

inspirerande showrooms som förmedlar vad vi ska ha i våra rum. Kasthall använder sig 

av traditionen och historien som låter sig inspireras av hur man gjorde förr. De söker 

förvalta vårt textila kulturarv och vidmakthålla kunskaperna genom att inspireras och 

använda sig av gammalmodiga material och tekniker. Kunskaperna omsätts till vår tids 

moderna funktioner och behov. Många av beställarna i dag är omedvetna om ryans 

tidigare kvalitet och långa historia. Kasthall är noga med att informera om hur deras 

mattor produceras med omsorg, kvalitet och med respekt för historien.  

 

En viktig del för att upprätthålla kvaliteten på dagens ryor är materialet. Förr var fåret och 

dess ull en självklarhet för överlevnad. I dag används ullen allt mer som prydnad i våra 

inredningar. Kvalitetsryor ska kännetecknas av bra och slitstark ryaull från t.ex. det 

Svenska lantrasfåret. Materialet används som en viktig del av Kasthalls marknadsföring. 

Tillgång till maskiner och hundratals garner i olika färgnyanser, underlättar 

framställningen av ryor. Kända designers och arkitekter anlitas och företag som Kasthall 

testar sig fram och finner till slut kundens önskningar. Samma valfrihet fanns inte då slit- 

och prydnadsryan hade sin framfart.  

 

Ryan lever vidare i ny tappning men få är medvetna om dess historia. Vi tycks 

fortfarande fascineras av dess levande och varierande yta. En gång värmde den någon i 

sin säng, i dag värmer den på ett annat sätt. Ryan har förmågan med sin varierande yta att 

skapa känslan av ett ombonat, mysigt och trevligt hem.  
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7. Pedagogiska reflektioner 

 
      Att kunna göra något innesluter i sig, konstitueras av, en förståelse av vad man gör – 

man vet varför man gör något och kan alltså ge skäl.47  

 

7:1 Metod och material 

Efter att studerat ryans historia och blivit mer påläst, känner jag större inspiration än vad 

jag någonsin gjort tidigare till att vilja knyta rya. Bengt Molanders ord är något som jag 

värdesätter vid undervisning och introduktion av nya uppgifter ute i skolan. För att lära ut 

ryatekniken och för att inspirera, finner jag det oerhört viktigt att presentera hela ryans 

område. När man sedan vet varför vi gör något, finns det skäl till att göra det.48 Att finna 

lust och inspiration till ett projekt kan vara svårt om man saknar kunskap och relevans till 

ämnet, både för läraren och eleven.  

 

      Handlingar är vad de är genom de större sammanhang som de ingår i: Att behärska 

något ”i praktiken” innebär inte bara ”kroppsarbete” med en associerad förståelse. 

Det betyder att behärska en kulturell och materiell (och ekonomisk) helhet. Man skall 

dessutom veta något om den verksamhets gränser som man deltar i och om 

gränserna för vad man själv behärskar.49 

 

Jag tror på en väl förberedd presentation av ämnet dels för att inspirera men också för att 

ge kunskap. Kunskap om ämnet skapar klarhet till ”vad vi ska göra”. Kunskapen ska inte 

ge en exakt bild av projektets innerbörd och resultat, tvärtom, kunskapen ska öppna för 

kreativitet, samtal och möjligheter. Meningen är att behärska och förstå grunden för att 

det sedan ska vara lätt och roligt.  

 

Jag vill studera ryan som studieområde inom bildpedagogen därför att jag tycker det är 

både intressant och viktigt att arbeta med ”äkta” material och traditionella tekniker i 

skolan. Designämnet öppnar för möjligheten att arbeta med olika material t.ex. textil. 

                                                
47 Molander Bengt, (1993) Kunskap i handling, Daidalos, s. 115 
48 Ibid, s 115 
49 Ibid, s. 119 
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Vissa arbetsområden inom design kräver material som kanske inte alltid finns tillgängligt 

ute i skolorna, men många fabriker, verkstäder, skolor och butiker har t.ex. ullgarner och 

annat spillmaterial över som kan användas i t.ex. ryaprojekt ute i skolan. Det är viktigt för 

eleverna att få erfarenhet av och även smak på exklusiva material och jag tror att vissa 

arbeten i design kräver detta i högre grad än andra. Eleven får på så vis större förståelse 

för verkligheten. När eleven har ”grunden”, blir det också roligare att experimentera 

vidare. Givetvis går det att ersätta ullvarpen med t.ex. nät och ullgarnet med plastsnören 

eller lakansbitar. Men om ett designarbete börjar med ”ersättningsmaterial” går eleven 

miste om ryans ursprungliga syfte och berättelse. 

  

Ryatekniken är väl förankrad i historien och grundprincipen är densamma oavsett om 

man väver eller knyter nockor på färdig botten. Det är materialet och utseendet på själva 

knuten som öppnar för variation och lekfullhet. Att knyta nockor på färdigvävd botten 

passar bäst för skolan, det tar lite plats och är lätt att förbereda. När rya knyts använder vi 

oss av en trubbig nål (ser ut som en stoppnål), med ryanålen knyts sedan nockor som ser 

ut som helt vanliga knutar. Det viktiga är att förstå sig på varpen som används som grund 

för att knuten ska ha något att fästa i.  

 

Ryans tidigare användningsområden är viktiga för att få en bild av ryans position och 

användningsområde i dag. Ryan har förändrats och det är viktigt att belysa den 

förändringen. Förr var ryan ett sängtäcke eller en prydnad, i dag är den ofta en matta som 

vi går på. Förhoppningsvis blir det spännande för eleven att arbeta med ryan som material 

och tänka vidare kring materialets användningsmöjligheter.  

 

Varp och garner är ett dyrt material, och arbetet eleven lägger ned på ryan är värdefullt. 

Ryan var en gång ett betalnings- och skattemedel vilket kan vara viktigt att poängtera.  

 

Det är inte tvunget att låta eleverna arbeta efter något givet mönster eller föreställande 

motiv. Ryan är rolig på så vis att varje garnstump kan se olika ut. Eleven kanske har en 

favoritfärg och enbart önskar att få arbeta med olika nyanser av den. Rya kan vara ett 

medium för bildframställning precis som färgpennor eller oljefärg. Att samtala om 
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ungdomarnas intressen och bakgrund och samtidigt dra paralleller till ryans historia kan 

ge inspiration till hur eleven vill utforma sin rya. Förhoppningsvis skapas också ett 

deltagarintresse där eleverna kan inspireras av varandra.  

 

Detta ”intresse” är grundat i människors upprätthållande av sin existens 

genom att använda det som finns i vår omgivning – naturen – och delar av 

kulturen – som medel för överlevnad. Vi kan aldrig välja bort detta intresse 

(utan att välja bort livet).50 

 

I mitt samtal med Gunilla Lagerhem Ullberg chefsdesigner på Kasthall, frågade jag hur vi 

kan inspirera unga till att vilja lära sig rya? På det svarade Gunilla. ”Det är sorgligt med 

skolan, det finns elever både i grundskolan, på gymnasiet och till och med på Konstfacks 

textila utbildning som inte kan sticka. Rya vore jätteroligt, men med gamla tekniker 

handlar det om att inte dra på för stort. Jag skulle såklart inspirera med mycket bilder, vad 

som helst kan inspirera, ett hus eller ett fönster, att starta med en skissuppgift är alltid bra. 

Är man driven och gillar hantverk är det inget problem.” 51 

 

7:2 Lektionsförslag – RYA 

För att anpassa rya som uppgift i skolan, krävs ett nedbantat ryaprojekt. Givetvis kan jag 

anpassa projektet beroende på ålder och förutsättningar, men rya som uppgift passar bäst 

i de högre årskurserna åk 8-9 samt i gymnasieklasser.  

 

Steg 1. Förslagsvis introduceras projektet med en ”slideshow” där vi tittar på bilder av 

bevarade ryor som sängtäcke, bevarade ryor som prydnad, nyproducerade ryor 

inspirerade av gamla ryor och dess nya användningsområden, samt ryan ur ett 

designperspektiv i dag. Ull- och lingarner och materialprover tas med vid tillfället, 

eleverna får känna och låta sig inspireras av bilder, material och historia.  

 

                                                
50 Ibid, s 175 
51 Samtal med G,L,U 7/12-2006 
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Vanliga kartongbitar fungerar bra som skissuppgift (bild 20), i varje ände av kartongbiten 

(ca 25x25 cm) klipper vi skåror (ca 1 cm). Beroende på val av motiv testar eleven sig 

fram med det garner och nyanser som önskas. Genom att dra trådar mellan skårorna, 

skapas en ungefärlig bild över hur ryan kan bli efter val av färger. Utifrån det material 

eleven valt får de klippa till färdiga trådar (ca 12 cm).  

 

Vi går också igenom grundverktygen samt visar på hur vi gör en knut och knutrygg. 

Eleverna får själva prova. 

 

 20. 

 

Steg 2. Vid nästa tillfälle erhåller varje elev en varsin färdigvävd botten (25x25 cm),  

en nål, en sax. (Förbered: det är mycket viktigt att den färdigvävda botten sicksackas, ev 

fållas, innan man börjar knyta och att man knyter ca 2 cm in på bottnen, så att inte varpen 

går upp.) Därefter kan vi börja och knyta.  

 

Steg 3. Vid sista tillfället får eleverna chansen till att avsluta. Vi lägger alla ryabitar på ett 

bord, och samtalar om dem som material och möjligheter. Samt drar paralleller till 

historien. 

 

Genomgången anser jag vara oerhört viktig, dels för att få ett värdigt slut på projektet, 

men också för att få eleven ska förstå innerbörden av ”vad vi har gjort” och ”varför vi har 

gjort det”. Molander säger: ”ju bättre man har lärt sig något desto bättre kan man också 

kritisera det. Uppmärksamheten är förbindelselänk, den vilar på förståelse och 
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förförståelse och kritiken driver den att söka förståelsens gränser.”52 Jag vill inspirera 

eleven till att ständigt drivas framåt . Det vi har lärt oss ska användas till något och 

utvecklas, kunskapen är inte slut, historien fortsätter. Molander säger: ”kunskapen har 

inte någon början och inte något slut. Den har hela tiden börjat. Och det återstår hela 

tiden att fortsätta den.”53  

 

 

8. Gestaltning 

I min gestaltning har jag valt att arbeta med en egen rya. Att arbeta med rya som hantverk 

på färdigvävd botten är numera mycket ovanligt. Därför har jag valt att arbeta med just 

denna teknik. Ryan består av två delar, en del där jag arbetar med en yta som påminner 

om prydnadsryan, och en del där jag arbetar med en yta som påminner om slitryans. Ryan 

blir ca 80x120 cm. 

 

1. Den ena delen vävs med 6 trådar som dubbelviks (12 trådar) i en nocka (knut). Jag 

knyter nockor i varje varp del, det skapar en tät och fin yta. Flossan är skuren och blir 

ganska kort ca 2 cm. Jag knyter med ryagarn i två tjocklekar (klippans) från det Svenska 

Lantras fåret. Jag använder mig av två färger mörkgrå och svart.  

 

 21.  22. 

 

                                                
52 Molander a.a., s. 76 
53 Ibid, s 77 
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2. Den andra delen vävs med lin. Linet har en glansig yta och skapar en fin kontrast till 

ullen. Jag knyter nockor i varannan rad i varpen. Flossan är ojämnt skuren och blir 

ganska lång mellan 3-4 cm. Här använder jag mig av en varm rosa ton. 

 

 

 23. 

 

 

Då jag inte har knutit någon rya tidigare, ville jag få chansen att experimentera. Därför 

har jag valt dessa två kontrasterande ytor. Färgerna tycks även vara aktuella i dagens 

moderna formspråk. Även om grundtekniken är förhållandevis lätt går det mycket 

långsamt då jag väver i varje del av varpen. Min rya ser jag som en del av ett material, 

därför finner jag det oerhört intressant att diskutera tänkbara användningsområden, under 

examinationstillfället och under utställningen på Konstfack i januari 2007.  

 

9. Slutdiskussion 

 

Ryan har genom tiden utvecklats och förändrats i takt med människan. Den har haft olika 

användningsområden som sängtäcke, skattemedel, gåva, överkast, väggbonad och 

värdefull släktklenod. I dag använder vi ryan som matta. Ryan har utvecklats från ett 

hantverk i hemmet, på landet, och i staden till att slutligen möta industrialisering och 
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massproduktion.  Ryan har minst sagt en lång och intressant historia, så pass lång att alla 

inte känner till den.  

 

Min studie har tydliggjort ryans historia. Jag har särskilt tittat på vem som varit 

användaren och beställaren, ur ett historiskt likväl som ur ett samtida perspektiv.  

Min undersökning har visat på hur ryan förändrats från ett bruksföremål till en 

livsstilspryl, och hur dagens ryatillverkning fungerar och fortfarande påverkas av 

historien.  

 

Beställaren är än i dag tvungen att lägga ut mycket pengar för att kunna äga en rya. 

Material för att knyta eller väva en rya själv är sällsynt och dyrt och det är mycket 

kostsamt att beställa eller köpa en rya av ull eller lin ute i handeln. Ryan har inte samma  

värde i dag som för tvåhundra år sedan, vi kan tex inte betala vår skatt med ryor längre. 

Förr anlitades duktiga väverskor som  gjorde ryor på beställning i sina hem. I dag tar 

företagen hjälp av etablerade designers och konstnärer och de finns på plats i fabrikerna 

och kontrollerar att allt blir som de har tänkt. Ryans material och mönster kan i många 

fall vara komplicerade och det krävs än i dag noggrann  planering innan en rya blir till.   

 

I min gestaltning har jag försökt mig på två kontrasterande ytor, med hjälp av två olika 

tekniker. Jag har knutit ryan på ett traditionellt och hantverksmässigt sätt och försöker 

möta det samtida med hjälp av färger och mönster. Ryan blev en utmaning i både tid och 

teknik, samtidigt som jag ville kunna föra vidare min egen gestaltning (om än i mindre 

skala) till en lärandesituation. Då jag har tagit del av ryans historik, finner jag rya som 

hantverk fascinerande. Att knyta rya är tidskrävande och då flossan ska vara tät krävs 

tålamod för att komma åt varpen. Samtidigt är ryans möjligheter spännande och man kan 

skapa åtskilliga variationer. Färgnyanser och olika garnkvaliteter finns i tusen, så det är 

viktigt att testa sig fram innan man bestämmer sig och inhandlar materialet.  

 

Undersökningen har resulterat i pedagogiska erfarenheter. För att undervisa med rya i 

skolan krävs kunskap om dess historia och teknik. För att inspirera är det därför viktigt att 

finna en metod för att sammanfatta och lära ut ryans historia och teknik innan projekt kan 
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påbörjas. Ryan har förändrats i stor utsträckning och jag finner det viktigt att belysa och 

diskutera dess framtida förutsättningar då ryan som material är utvecklingsbar! Materialet 

som krävs vid egentillverkning av rya är kostsamt, därför är det viktigt att eleverna 

förstår innerbörden av projektet. Koncentration och tålamod krävs i tillverkning av rya 

och det kan vara en viktig övning med dagens ungdomar.  
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