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mattundret
Ryor, plastmattor och vinylgolv.  

Möt kvinnorna som via Pappelina, 
Bolon och Kasthall rullat ut svenska 
mattor under hela Europas fötter. 

Text Mark IsITT

Detsvenska

EgEntligEn bordE man förstås inte för-
vånas, traditionen är lång. Kanske inte för Lina 
Rickardsson, som startade Pappelina för knappt 
15 år sedan, men för Bolon (1948) och i synnerhet 
för Kasthall (1889) som faktiskt grundades redan 
innan metersystemet hunnit bli lag i Sverige. 

Hette det »fotvara« i stället för »metervara« 
på den tiden? Så passande i sådana fall. Att vi 
tassar omkring i strumplästen är ju en följd av 
våra  mattor. Dragiga plankgolv behövde kläs, 
precis som dragiga väggar, och skorna fick stanna 
i  hallen. Kanske inte nere på kontinenten, där 
stövlar man ju fortfarande omkring på sina bleka 
heltäckningsmattor, men skillnaden är att man 
där aldrig begåvats med en Märta Måås-Fjetter-
ström eller Ingrid Dessau eller Gunilla Lagerhem 
Ullberg. Tre generationer svenska mattdesigner 
med totalt färggehör som genom sin experiment-
lust andats nytt liv i en hantverkstradition som 
förklarats död flera gånger om. 

»Oh, fantastiskt!« som Povel Ramel sjöng i Ta 
av dig skorna.

Gunilla Lagerhem  
Ullberg, Kasthall.

Annica Eklund, Bolon.

Lina Rickardsson, 
Pappelina.
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Från husvagn 
till yacht

Förtältsmattor i vinyl låter inte så värst sexigt. Men systrarna Eklund 
har förvandlat Bolon till ett företag med extrem designappeal.

vad har giorgio armani gemensamt med 
campande män i Beppehatt och brynja och 
bärsfläckar på banlonbrallorna? Bolon.

Bolon grundades 1949 av Nils-Erik Eklund 
och togs över av sonen Lars 1967 som i sin tur 
lämnade vidare till sina döttrar Annica och 
Marie Eklund 2003. Och medan den förste 
vävde trasmattor av bomull- och nylonspill 
(därav namnet) och den andre utvecklade en 
förtältsmatta i vinyl (därav husvagnsreferensen) 
har den tredje parten vänt upp och ner på det 
mesta som deras far och farfar lyckades skapa: 
man har omorganiserat företaget, orienterat 
all produktion till Sverige och vägrat sälja till 
exempelvis Ellos eftersom målsättningen nu är 
att profilera sig som ett internationellt design-
varumärke. 

»Jag och Marie älskar att gå i butiker, resa, 
se på folk, gå på trendiga ställen. Gränserna 
mellan mode och inredning suddas ut«, säger 
Annica Eklund, företagets VD.

Och därav Armani. De forna hästtjejerna  
från Ulricehamn – Annica var med i hopp-
landslaget ett kort tag – gick in i en av 
maestrons butiker i Milano och bläddrade i 
en katalog och upptäckte att där var fullt med 
bilder på Bolongolv. Det visade sig att han an-
vände sig av Bolon i flera butiker, i sina privata 
hem, på sina yachter. 

»Galet möckee«, som västgötska Annica 
Eklund konstaterar.

Vilket fångar Bolons framgångsrecept rätt 
väl. Företaget må framstå som en aktör på den 
lite pråliga och fåfänga mode- och design-
scenen – i 2012 års produktkatalog hyllas deras 
vinylmattor av namn som Paul Smith, Giulio 
Cappellini och Tom Dixon – men samtidigt 
 representerar de något nästan gammalsvenskt, 

en plikttrogen strävsamhet som känns mer 
vadmal än vinyl, mer ardenner än arabiskt 
fullblod för att göra en referens som systrarna 
säkert gillar.

»Vi må vara ett internationellt företag men vi 
håller till här ute i skogen, bland åkrarna, och 
vi behöver inga divalater, vi är vad vi är«, menar 
Annica Eklund.

Att göra rockaden från husvagn till yacht 
tog inte mycket mer än ett år att implemen-
tera internt, säger hon. Förmodligen för att de 
anställda redan var väl införstådda med – och 
roade av – systrarnas ohöljda intresse för mode 
och design. Sedan mitten av 1990-talet hade 
Annica och Marie arbetat i företaget – med 
produktion respektive design – och ju mer 
involverade de blev, desto tydligare framstod 
potentialen. Under deras nio år i ledningen har 
antalet anställda ökat från 35 till 70 och omsätt-
ningen från 60 till 244 miljoner.

»Och 2016 kommer vi ligga på 360«, siar 
Annica Eklund.

Av produktionen går hela 98 procent på 
export. Fram till 2008 var det hela 100 procent. 
Det var då systrarna presenterade sig för första 
gången för ett något yrvaket Sverige.

»Vi ville äga hela processen innan vi lanse-
rade här hemma, från tillverkning via mark-
nadsföring till sälj. Vi har alltid vävt allt här i 
Ulricehamn men baksidesbeläggningen [som 
behövs för att fixera mattan vid golvet] har tidi-
gare producerats i Belgien. Den flyttar vi hem 
nu. De senaste tre åren har vi investerat nästan 
100 miljoner i nya maskiner. Vi framställer till 
och med vår egen tråd. Allt för att göra oss så 
osårbara som möjligt.«

Vad de oroar sig för är lite svårt att se. Bolon 
är i dag världsledande på vävda vinylgolv. ¥

Den svenska matthistorien
1860
Trasmattan blir matta. Innan dess har den 
kallats trasväv och använts i sängen, som 
underlakan eller täcke. En plötslig tillgång 
på trasor genererar förändringen; lin- och 
bomullslump har tidigare använts vid pap-
perstillverkning men när industrin i stället 
utvinner massan ur trä kan långa, färg-
sprakande mattor skapas. Dragiga trägolv 
täcks av lager på lager av trasmattor och 
vävandet blir folkrörelse.

1866
Tyske Simon Friedrich Krebs startar 
Väfskolan i Borås, en konstvävnadsskola 
som 1936 byter namn till Textilinstitutet 
och 1991 blir en del av Högskolan i Borås. 
Skolan profilerar Borås och Sjuhärads-
bygden som »Textilriket«. Textilindustrins 
kraftiga expansion under 1900-talets 
första hälft gör Borås till den snabbast 
växande orten i Sverige. 

1874
Sophie Adlersparre startar 
 Föreningen Handarbetets  Vänner 
i Stockholm – 15 år tidigare 
grundade hon den feministiska 
tidskriften Hertha och genererar  
ett rikstäckande intresse för 
handarbete. Begreppet »syjunta« 
föds. Målsättningen är att genom 
experiment och nyskapande andas 
nytt liv i hantverkskunskaper. 

Catwalk eller fabriks-
golv? Systrarna 

kollar läget i fabriken 
i Ulricehamn. Här 

vävs mest vinylgolv i 
hela världen. Nedan: 

Det nya mönstret 
Create, ur den miljö-
vänliga kollektionen.
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»Vi må vara ett internationellt företag 
men vi håller till här ute bland åkrarna 
och behöver inga divalater.«
Annica och Marie Eklund 
tog över företaget 2003 
och har på knappa tio år 
omprofilerat det som förut 
var Beppemössa-charmigt 
till ett internationellt 
designföretag.
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»du har väl hört historien?« frågar Gu-
nilla Lagerhem Ullberg,  som varit designchef 
för mattföretaget Kasthall i 25 år. Hon står på 
den enda lilla lediga golvfläcken i sin ateljé på 
Södermalm, bredvid två sirliga sekelskiftes-
stolar framför en hylla med pelargoner jämte 
dammsugaren intill soffan där border collien 
Stina ligger och sover på en fårskinnsfäll under 
en serie kalejdoskopiska bilder skapade av tor-
kade blomblad. Bilder som bidrog till att förära 
 henne Elle Interiörs designpris 2012 och Svensk 
Forms Designpris S för den delen. Tillsammans 
med hennes mattor förstås: 

»Med en kalejdoskopisk mönsterbild och en 
tredimensionell textilupplevelse upplevs Herba-
rium som en poetisk dikt, i form av en matta.  
Ett mönster som likt en pressad blomma eller 
klassiskt haute couture överlever säsong efter 
säsong«, löd juryns motivering. 

Lagerhem Ullberg personifierar det svenska 
mattundret. Något hon själv i och för sig rycker 
på axlarna åt där inne i sin olivgröna dunjacka 
– från ateljéns skyltfönster drar det kallt. 

»Jag tror knappast andra länder uppfattar oss 
som ett mattunder«, säger hon. 

Men så har hon inte heller någon riktig koll, 
erkänner hon. Försäljningssiffror blundar hon 
för. Vill inte veta. 

»Jag var på en mattmässa nyligen. Det var 
den första på säkert 20 år.«

I stället ägnar hon sig åt »bus«. 
»Jag spenderar nästan all min vakna tid åt 

att tänka ut hur jag kan lura vävmaskinerna att 
göra något de aldrig gjort tidigare. Det är ett 
stående mål jag har.«

Därför jobbar hon helst direkt i maskinerna. 
Hon tar tåget ner till fabriken i Kinna och krys-
sar mellan de där sex meter breda vävstolarna 

tryckluftsdrivna slag får hela anläggningen att 
vibrera. Kniper det skulle hon själv kunna ta 
plats i stolen – hon examinerades från Konst-
facks textillinje 1983, vävde mattor i en tid då 
alla golv förväntades vara nakna – men hon 
 föredrar att stå bredvid. Och störa. Målsätt-
ningen är att ge plats åt slumpen, skapa det 
perfekta misstaget.

»Jag brukar säga att när man tycker något är 
lite fult och skumt, då ska man börja rota där, 
där finns något spännande.«

Som i fallet med ryan Moss. Innan den 
lanserades 1998 låg omsättningen för Kasthalls 
tuftade mattor på 3 miljoner. I dag ligger den 
på runt 60 och företagets totala omsättning på 
170. Man har 120 anställda och showroom i 
Stockholm, Göteborg, Milano och New York 
och det är Moss tillkomsthistoria som Gunilla 
Lagerhem Ullberg tycker att jag nu ska höra:

»Mina föräldrar, de var sådana där som knöt 
ryamattor. Jag och min syrra lekte alltid på de 
här mattorna, gjorde gympa. Och i slutet av 
1990-talet hade det varit så mycket korthåriga, 
täta kvaliteter så i samband med att jag besökte 
en garnproducent i Norge bad jag dem ta fram 
ett ryagarn som var lite tjockare med en hårdare 
tvinnsnodd. Vi jobbade över en kväll, några 
tuftare och jag, och började kombinera lin och 
ull för linet gör att det blir en lyster. Men gar-
net åkte helt galet. Alla tuftarna sa ›Gunilla, så 
här kan vi inte göra‹. Men jag såg ju direkt att 
det där blev så himla härligt, det var inget man 
hade sett tidigare. Så jag tog med mig några 
prover tillbaka till Stockholm och så tuftade vi 
upp ytterligare ett gäng i ganska härliga, knal-
liga färger och så tog ledningen med sig allt på 
någon mässa…«

Precis så föddes det svenska mattundret. ¥

dEt svEnska mattundrEt

Den svenska matthistorien
1889

Kasthall grundas i Kinna. 
Tack vare introduktionen av 
elektriciteten blir Kast-
hall snart landets första 
industriella mattfabrik. 
 Produktionsavdelningen 
lockar några av de mest 
framstående textilform-
givarna, däribland Viola 
Gråsten och Ingrid Dessau. 

1909
En 36-årig Märta Måås-Fjetter-
ström ställer ut sin figurativa 
Staffan Stalledräng på Stock-
holmsutställningen och får 
sparken från Malmöhus läns 
Hemslöjdsförening – väven 
anses alltför nyskapande. Tio 
år senare startar hon eget 
och inleder en ny epok inom 
svensk textilkonst.

1923
Ragnar Östbergs stadshus 
invigs och en rad designer 
presenterar sig för allmän-
heten, däribland Maja Sjö-
ström. Hon producerar allt i 
sin ateljé i Venedig där hon 
blandar ett nationalroman-
tiskt formspråk med ett mer 
modernistiskt, inspirerad av 
den italienska futurismen. 
Hon blir senare anhängare 
av Mussolini.

Det perFekta 
misstaget

Gunilla Lagerhem Ullberg är designern bakom Moss, ryamattan 
som sparkade i gång en »million dollar«-ryatrend.

Astrid Sampe designar 
fem stora ryor för FN:s 
Dag Hammarskjöld-
 bibliotek i New York 
och befäster därmed 
den världsposition som 
svenska textilkonstnärer  
tillskansat sig under 
1900 -talet. Börjar experi-
mentera med syntetfiber, 
ett material som tidigare 
betraktats med skepsis. 

1961

Gunilla och produkt-
utvecklaren Peter 
Magnusson botaniserar 
i  Kasthalls garnlager..

Gunillas prisade 
Herbarium skapades för 

att fira hennes 25-års-
jubileum som chefs-
designer. Bygger på 

hennes svit med bilder 
av pressade blommor 

med samma namn.
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»När något är lite fult 
och skumt ska man rota, 
där finns något spännande.«

Hon beskrivs ofta som  
mattornas drottning. 
Här står Gunilla framför 
sin största succé, 
ryan Moss.
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Den svenska matthistorien
1983

Sveriges kanske mest be-
römda väv skapas av den 
självlärda textilkonstnären Eli-
sabet Hasselberg Olsson, den 
54 kvadratmeter stora Minnet 
av ett landskap. Väven hängs 
bakom podiet i Riksdagshu-
sets plenisal – ett tydligt bevis 
på vävandets roll i skapandet 
av Folkhemssverige. 

1990
Minimalismen slår igenom 
på bred front och mattor är 
plötsligt hopplöst omoderna, 
om de inte har ett rött kors 
och är designade av Pia Wal-
lén, vill säga. För mattillver-
karna innebär perioden ett 
stålbad, men också möjlighet 
att återuppfinna sig själva. 

1998
Moss av Gunilla Lagerhem Ull-
berg lanseras på internationella 
mässor och föder det »moderna 
svenska mattundret«. Kombina-
tionen tjockt ullgarn och tunna, 
glansiga lintrådar i olika längder 
ger ett slumpartat uttryck som 
väcker uppmärksamhet. Tradi-
tionstyngda Kasthall framställs 
som en av de mest innovativa 
mattillverkarna och det dröjer 
inte förrän kopiorna kommer. 

ingen ro i kroppen
Enda stället där Pappelinas VD Lina Rickardsson blir lugn är vid väv- 

stolen. Det är anledningen till att hon nu säljer plastmattor i hela Europa.

2006
Märta Måås-Fjetterström 
AB, som fram till nu förli-
tat sig på att reproducera 
Märtas mönsterskatt, gör 
en avstickare och lanse-
rar tre röllakansmattor av 
Claesson Koivisto Rune 
som sätter vävstolarna på 
prov för att utröna om de 
gamla vävstolarna klarar 
den modern designens 
formkrav. Det gör de. 

»mEn så tänktE jag att, Gud, jag kan ju 
inte bo på en Floridabeach, jag börjar ju bli 
gammal, så när jag var 24 flyttade jag hem hit 
till Falun och här bestämde jag mig för att 
starta secondhandkafé men så hade jag ingen 
ro i kroppen så jag och mitt livs kärlek bokade 
en jordenruntresa och var borta ett halvår och 
så flyttade jag hem till honom i Göteborg och 
där harvade jag runt ett tag tills jag insåg att 
jag ville komma in på HDK så jag gick förbe-
redande kurser, målning, silversmide, träslöjd, 
det var jättekul, och snart hamnade jag på en 
vävskola nere i Åsa men efter ett år blev jag 
gravid så det blev inget HDK men vid det 
laget var jag helt betagen av vävandet och jag 
hade en vävstol i källaren och så fort Sam sov 
vävde jag och då kände jag alltid ett otroligt 
lugn, jag kom ner i varv, och sedan dess har 
jag alltid sagt ›Bättre väva än grubbla‹.«

Frågan är om Lina Rickardsson fattat ett 
enda överlagt beslut i hela sitt 42-åriga liv. 
Förutom det hon tog 1998, vill säga, att starta 
Pappelina AB. Ett namn som kommer sig 
av att hon på den tiden jobbade med pap-
persgarn, vävde bordslöpare och tabletter. Ett 
material hon övergav året efter för att väva 
mattor i lin och bomull – Linbolina. 

»En dag fick jag en beställning från 
Norrgavel på 24 stycken mattor och jag insåg 
genast att min rygg inte skulle palla att väva 
allt själv. Så jag började ringa runt men inget 
väveri nappade. Men till slut fick jag kontakt 
med Dalaslöjden i Djurås, Djurås som ligger 
ungefär tre och en halv mil från Falun.«

Varpå hon flyttade hem igen, efter nästan 
20 år. En omväg som hade tagit henne till San 
Francisco som au pair, vidare till Chamonix 

som ski bum och tillbaka till USA där hon 
först åkte på årslång turné med countrybandet 
Little Texas – dåvarande pojkvännen skötte 
T-shirtsförsäljningen – och sedan slog sig ner 
i Florida där hon sydde strandklänningar och 
bikinis av stumpbitar – »Jag hade inte råd med 
mer«. 

Plastmattor har hon satsat på sedan 2000. 
Stenhårt. Och naturligtvis inte som följd 
av någon noggrann marknadsanalys – Lina 
Rickardsson hade ingen aning om att världen 
längtade efter svenska sommarstugemattor i 
ny tappning – utan på grund av… andnöd. 

»Det dammar så oerhört när man väver i 
lin. En av Dalaslöjdens ägare fick astma.«

I dag säljer hon 60 000 plastmattor per år. 
Hennes mattor utgör 95 procent av Dalaslöj-
dens produktion. På tio år har omsättningen 
gått från 1 miljon till 30. Hon säljer via fler än 
200 butiker bara i Tyskland. Och på kontoret 
i Falun och på väveriet, som flyttat till nya och 
större lokaler i Leksand, sysselsätter hon 28 
personer. 

»Jag kanske inte fattade så många långsik-
tiga beslut innan jag var 25 men de senaste 15 
åren har jag varit otroligt målmedveten.«

En målmedvetenhet som riskerar att häm-
mas av en »uråldrig maskinpark«.

»All tillverkning av sådana här vävstolar 
stoppades för 20 år sedan då trenden vände 
och man inte längre skulle ha några mattor på 
golven, särskilt inte av plast. Vi har rest runt 
i världen och köpt upp alla stolar vi kunnat 
hitta. Ska vi expandera måste vi bygga om våra 
befintliga maskiner.«

Frågan är bara när. 
Maskinerna går för fullt för jämnan. ¥

En av Pappelinas 
klassiker,  

mattan Aki.
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»när jag vävde kände jag ett 
otroligt lugn. sedan dess har jag 
alltid sagt ›bättre väva än grubbla‹.«

I dag säljer Lina Rickardsson 
60 000 plastmattor per år, 

95 procent av Dalaslöjdens 
produktion. På tio år har 
omsättningen gått från 

1 miljon till 30. 
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