
Fyra uppländska ryor från 1700-talet 

av samma tillverkning? 

Av INGER ESTHAM 

U pplandsmuseet äger fyra ryor, vilka är så lika i väsentliga de
taljer att de kan förmodas vara av samma tillverkning. R yorna 
härröra från grannsocknarna Bälinge och Skuttunge. Två av dem 

~ir tydligt daterade: 1773 och 1789, en är odaterad men kan antas 
vara vävd under 1700-talets senare hälft. P å den fjärde ryan är 
årtalets två sista siffror otydliga. l\Iöjligen kan det tolkas som 

1790. 
De tre förstnämnda ryorna skänktes till U pplandsmuseet av 

Uppsala läns hemslöjdsförening 1959. Den fjärde ryan har tillhört 

muset sedan 1917. 

i. Den äldsta av de daterade ryorna, bi ld i (inv. nr UM io 007) 
har på elen flossade sidan nock av ofärgad g ulvit ull. I övre delen 
bred bård med krappröda vigglinjer. »Ai\'O 1773» är broderat på 
slätsidan m ed kedjestygn av 2-trådigt gulvitt ullgarn. 

Slätsiclan är randad i krapprö tt och grågult: frå n väns ter 2,5 cm 
rött, 2,3 cm grågult, 20,5 cm rött, 2,5 cm grågult, 2,5 cm rött, 
20,5 cm grågult, 2,5 cm rött, 2,5 cm grågult och io cm rött. R ancl
ningen vänder därefter symmetriskt i den högra våden, b ild 6 a. 

T eknik. R yan iir Yänl i tv ~t lika breda våder och hopsydd. Mått: i85 x 

13 1 cm. 
Bottenbindning korndräll med osynliga knutryggar på slätsidan. Varp 

av 2-tråclig, S-tvinnad ulltd d, krappfärgad resp. gulvit. Varptäthet ca 
i 16 trådar på io cm. Botteninslag av i -trådigt, S-spunnet, krappfärgat 
ullgarn. Nockor av 1 tråd 2-trådig, Z-tvinnad ulltråd, gulvit oblekt resp. 
krappfärgad, kn utna med Ghiordesknutar och placerade sicksack över 
varandra, ca 3-4 cm långa, i bården endast 2-3 cm. Nocktäthet horison-
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talt 17 st. på JO cm, vertikalt J 4- J 5 st. på JO cm. ~ellan var fj ärde och 
femte nockrad, ibland något oregelbundet, större a\'stånd än annars, 
vilket ås tadkommer en S\'ag reliefrandn ing i flossan. 

Varpen är fin, h å rdtvinnad tråd. I bården , som låg mot ansik

tet, h ar använts mjukare ull än i övrigt. Nockarna är riktade åt 

var sitt h åll i de båda våderna, i den vänstra ned å t, i den högra 

uppåt, beroende på a tt bottenvävnadens randning var avsedd a tt 

vända symmetriskt och våderna är vävda i samma uppsättning. 

Enligt Uppsala läns hemslöjdsförenings katalog nr A 862 är ryan 

vävd i Forkarby, Bälinge socken. Den är inkommen från H . Pe t

tersson , Storvreta. 

2 . Även den n äst äldsta av de daterade r yorna, bild 2 (inv. 

nr UM 10 012), h ar flossa av g ulvit ull m ed öve rst en bred bård . 

I denna timglasliknande figu rer, små snedrutor och smala ränder 

samt år tale t 1789 (inväv t i nocken) i färgerna ceriserött och svart

brunt. 

Slä tsiclan är symmetriskt randad i krapprött och grågult : från 

vän ster 2 cm rött, 2 cm grågult, 2 0 cm rött, 2 cm grågult, 2 cm 

rött, 23,5 cm grågult, 2 cm rött, 2 cm grågul t och J O cm rött. D är

efter spegelvänder ranclni ngen (bild 6 b). 

T eknik. Ryan är vävd i två lika breda våder och hnpsydd. Mått J i9 ·5 x 

134 cm. 
Bottenbindning korndräll med osynliga kn utryggar på släts idan. Varp 

av 2-trådig, S-tvinn acl ulltråd, gulvit resp. krappfä rgad. Varptäthet ca 
130 trådar på J O cm. Botteninslag av i-trådigt, S-spunn et ullgarn, troli
gen färgat i efterkok av krapp. Nockar av 1 tråd 2-tråcl ig, Z-tvinnacl ull
tråd, 3-4 cm långa, knutna med Ghiordesknutar, placerade sicksack över 
vara ndra. Nocktäthet horisontalt 16 st. på 10 cm, vert ikalt J 5 st. på 
JO cm. Med oregelbundna avstånd varierande mellan 8- 1 2 nockrader har 
nockra<lsavståndet gjorts bredare än annars, vilket ger svaga reliefränder 
1 fl ossan. 

Varpen är av fin , h årdtvinnad ulltråd . De båda vådernas nockor 

är, såsom beskrivits p å föregående rya, vända åt var sitt h å ll. 

Enlig t h emslöjdens ka talog nr A 53 är ryan vävd i Bälinge soc

ken. Den inkom från P . J. Andersson , Gysta, Bälinge. 
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3. Den tredje ryan, bild 3 (inv. nr UM io 006), har flossa av 
gråvit melerad ull. överst är en bred bård bestående av i sicksack 
placerade småkors i 4 rader. Korsen är nu bleklila, ursprungligen 
starkt skärröda, med bruna konturer. I korsmitten ytterligare ett 
litet kors i vitt. Runt om är en smal randbård, endast 2 nockor 
bred, krappröd utom i bårdpartiet där den är brun. 

Slätsidan är randad i krapprött och grågult: från vänster 6,5 cm 
rött, 2 cm grågult, 2 cm rött, g cm grågult, 2,5 cm rött, 2,3 cm grå
gult, 15 cm rött, 2,2 cm grågult, 2 cm rött, 9,5 cm grågult, 2,5 cm 
rött, 2,5 cm grågult, 3,7 cm rött, 2 cm grågult. Randningen vänder 
därefter symmetriskt, bild 6 d. 

Tehnih. R yan är vävd i två våder och hopsydd. Må tt: 184x 130 cm. 
Bo ttenbindning korndräll med osynliga knutryggar p å slätsidan. Varp 

av 2- trådig, S-tvinnad ulltråd, gulvit resp. krappfärgad. Varptäthet ca 

11 0-120 trådar på 10 cm. Botten inslag av krappfärgat, dubbelspolat, 1-

tråd igt, S-spunnet ullgarn . Nockor av 1 tråd 2-trådig, Z-tvinnad ulltråd, 
ca 3 cm långa, knutna med Ghiordesknutar, placerade sicksack över 
\·arandra. Nocktäthet horisontalt 1 5 st. på 10 cm, vertikalt 14 st. p å 
10 cm. Mellan var sjunde och åttonde nockrad ett n ågot större avstånd 
ii n el jest, vilket ger en svag reliefrandning i flossan. 

Varpen är av fin , hårdtvinnad tråd. Bårdens ull är mjukare, 
det färgade garnet finare, än i den övriga flossan, som är tjock 
och kompakt, beroende på ovanligt grov ulltråd i nockorna. Även 
här är nockorna riktade å t var sitt hå ll i båda våderna. 

Enligt hemslöjdens ka talog nr A 766 har ryan inkommit från 
Math. Andersson, orrkrycklinge, Skuttunge socken. R yan skulle 
enligt samma källa vara vävd omkring 1770. 

4. Den fjärde ryan, bild 4 (inv. nr UM 1484), är dekorerad över 
hela den flossade sidan med geometriskt mönster uppdelat i mitt
fält och bård. I mittfältet diagonalrutor i ljusa färger mot brun
svart grund. I bården, som är gul, trianglar bildade av en vigg
lin je. I trianglarna små snedrutor. Färgerna är desamma som i 
mittfältets möns ter. I mittfältets ena kortsida siffror, troligen år
talet 1790. 

R yans slätsida är randad i krapprött och grågult: från vänster 
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B ild I . R ya, Bälinge socken och h ärad , daterad i773. R andad slätsida i korn· 
drällsbindning. Allm ogerya av bruksryetyp . Upplandsmuseet, i1w. n r 10 007. 
Foto 1i ls Lagergren, AT A. 
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Bild 2. Rya, Bälinge socken och härad, daterad i789. Randad slätsida i korn
drällsbindning. Allmogerya av bruksryctyp. Upplandsmuseet, inv. nr 10 012. 

Foto ils Lagcrg:ren, A TA. 
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Bild 3. R ya, Skuttunge socken, Bälinge härad, sannolikt frän 1700-talets senare 
h älft. R andad slätsida i korndrällsbindning. Allmogerya av bruksryetyp. Upp
landsmuseet, inv. nr 10 006. Foto Upplandsm useet. 
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Bild 4. R ya, Bä lingc socken och härad, sannolikt från 1700-talets senare h älft. 
Randad slätsida i korndrällsbi ndning. Allmogcrya av prydnadsryetyp. Upp
landsmuseet, inv. nr 1484. Foto !\ils Lagergren , ATA. 
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Bild 5. Rya, Fläckebo socken . \ 'äst111anlanu . uaterau 1835. Allmogerya av bruks
ryetyp. Länsmuseet , \ 'ästerås, inv. nr 2 16". Foto :'\ils Lagergren , ATA . 
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Bild 6. Detaljer a\ de i uppsatsen beskrin1a ryornas randade slätsidor korn
drällsbindning. A. Rya nr 1 med årtalet 1773 broderat. Il. Rya nr ~ C. Rya 
nr 4. D . Rya nr 3. E. Rya nr 5. Foto Upplandsmuseet och ATA. 
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5,5 cm rött, 3,3 cm grågult, 22 cm rött, 2,5 cm grågult, 3 cm rött, 
i7 cm grågult, 2,5 cm rött, 2,7 cm grågult, 9,5 cm rött. Rand
ningen spegelvänder därefter (bild 6 c). 

T eknik. R ya n är vävd i två lika breda väder och hopsydd. Mätt: 170 x 

136 cm. 
Bindning korndräll med osynliga knutryggar på slätsidan. Varp av 

2- trådig, S-tvinnad ulltråd, randad i krapprött och vitgult. Varptäthet 
ca go trådar p å 10 cm. Botteninslag av 2-trädig, Z-tvinnad, krappröd och 
gråmelerad ulltråd. Nockor av 2 trådar g-rov, 2- trådig, Z-tvinnad ulltråd, 

ca 2,5 cm länga, knutna med Ghiordesknutar, placerade mitt ovanför 
varandra. Nocktäthet horisontalt 17 st. på 10 cm, vertikalt g st. p å 
10 cm. 

Varpen är av fin , hårdtvinnad tråd. Flossan är mycket tjock 
beroende på att varje nocka är gjord av två grova nocktrådar. 
Mittfältets mönster har nu en ej ursprunglig reliefverkan. Bak
grundens svartfärgade nockull har till stor del förintats på grund 
av det svarta färgämnets skadliga inverkan på fibrerna. 

Då nocken är vänd å t samma h åll i båda våderna men rand
ningen i bottnen vänder symmetriskt, är dessa sannolikt vävda i 
två olika vävuppsättningar. 

R yan är lappad med fragment av en annan rya, vävd i r ips
bindning med glesa nockrader.1 

Den är inkommen från Forkarby, Bälinge socken. 

Samtliga ryor är allmogeryor. Nr i, 2 och 3 är av bruksryetyp, 
dvs. den typ av ryor, som användes till vardags främst vintertid 
och som lades med slätsidan upp och med den flossade sidans 
bård överviken. R yorna är ålderdomliga. De är närbesläktade med 
bruksryorna från Öland, Roslagen , Aland och västra Finlands 
svenskspråkiga kustbygder samt Torge. 2 

Ryan nr 4 är en s. k. prydnadsrya, dvs. en rikmönstrad rya, 
som lades med elen nockacle sidan upp på den uppbäddade sängen 
och som ofta togs fram endast vid högtider. Trots detta har ryan 
fått en vackert randad släts ida. Flossans rutmönster är karakte
ristiskt för Bälinge och trakterna däromkring, där det under i 7 00-



ÅRSBOKEN Uppland ig66 95 

och i8oo-talen vävts i många variationer med sneda eller raka 
rutor. Mönstret är ålderdomligt. Det hör säkerligen ej samman 
med de i prydnadsryorna vanliga modemönstren från i6oo- och 
i 700-talet utan är äldre. Liknande rutningar förekommer på 
finska prydnadsryor från i700-talets början och senare. U. T. 
SIRELIUS påpekar i »Finlands ryor» likheten mellan de finska och 
uppländska, geometriskt mönstrade ryorna. Han förmodar att 
mönstertypen går tillbaka till medeltiden.3 

Ryorna är tillverkade av ull av hög kvalitet, förmodligen från 
lantrasfår. Varp och botteninslag är identiskt lika; den fina S
tvinnade och hårdspunna varptråden, gulvit respektive krappröd, 
och det krappfärgade botteninslaget. Slätsidornas randningar är 
exakt lika i tre av ryorna, här beskrivna som nr i, 2 och 4. I ryan 
nr 3 är den något varierad, bild 6 d. De tvärgående glesränderna 
i flossan finns endast på de tre först beskrivna ryorna. De är möj
ligen gjorda för att den tjocka, styva flossan skulle bli böjligare. 
I prydnadsryan skulle ett sådant förfaringssätt ha förryckt mönstret 
och gjort mönstervävningen oöverkomligt svår. 

Ryorna har, såsom de flesta allmogeryor i uppsalatrakten, bot
tenvävnad i korndrällsbindning. Veterligen är detta unikt i Sve
rige. I Norge finns enstaka bevarade ryor med sådan bindning.4 

De förut nämnda skärgårdsryorna från Finlands svenskspråkiga 
kusttrakter, Åland, Roslagen samt ofta från Torge har botten
vävnader i fyrskaftade kypertbindningar, dock ej korndräll utan 
vanlig kypert, spetskypert eller gåsögon.5 

Såsom framgått av ovanstående beskrivningar har de fyra ryorna 
stora likheter med varandra; mönstrens ålderdomlighet, botten
vävnadernas randningar, det använda materialet, framför allt varp 
och botteninslag, format, storlek, det stora antalet varptrådar per 
dm och nockor per dm2, de för denna ryagrupp veterligen unika 
glesränderna i flossan, nockornas sicksackplacering, korndrälls
bindningen. De är säkerligen därför av samma tillverkning. De 
kan vara från samma gård och spritts genom giftermål och arv. De 
kan även vara ur en yrkesväverskas produktion. Sådana ryavä
verskor är kända från i8oo-talets mitt från uppsalatrakten. Lisa 
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Sköld och Lina Lindblom verkade inom resp. Vaksala och Bälinge 
härader, Lisa Persson var från Sundbro i Bälinge socken.G 

Även vår väverska skulle i så fall ha varit verksam inom Bälinge 
härad men redan under i700-talets sista tredjedel. Vem än vä
verskan har varit, en bondhustru eller en yrkesväverska, har 
hon med sina ryor, närbesläktade med dem runt om Alandshav 
och i Norge, varit bärare av ålderdomlig vävnadstraclition. 

Ytterligare en bruksrya finns bevarad hörande till samma grupp, 
bild 5 och 6 e. Den är dock daterad så sent som i835 varför den 
knappast kan vara tillverkad av samma väverska utan är förmod
ligen en kopia av någon äldre rya. Även denna rya är ålderdomlig 
ti ll u tseendet och påminner om elen rya, som ovan beskrives som 
nr 3. T ekniskt överenss tämmer elen med bälingeryorna med un
dantag av att de tvärgåencle glesränderna i flossan saknas. Ryan, 
som nu äges av Länsmuseet i Väs terås, har kommit från gården 
Fängsbacken vid Sätra brunn i Västmanland. Det är emellertid 
ingen tvekan om a tt ryan eller dennas förebild härrör från Upp
salatrakten. D å Sätra brunn äges av Uppsala universitet sedan 
i 748 är anknytningen ej märklig. Den har säkerligen medförts 
från Uppsalatrakten av någon besökande eller anställd vid brun
nen.7 

N OTER 
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