
Rydals museum våren 2023 
Ordinarie öppettider:  

Torsdag 12.00–19.00   

Fredag, lördag, söndag 12.00 –16.00. 

OBS: Skärtorsdag 6/4 endast öppet till 16.00. Långfredag 7/4 Stängt. Påskafton och Påsk-

dagen öppet 12.00-16.00.  Kristihimmelfärdsdag torsd 18/5 öppet 12.00-16.00. 

Permanent utställning: Spunnet, vävt och vunnet i möjligheternas Mark  

OBS ombyggnad pågår. Men välkommen in ändå. 

I vår utställning om markbygden speglas dåtid och nutid på ett lekfullt sätt.  

Du kan se bildspel om bland annat spinneriets historia, spela spelet om Mark, lyssna på 

bygdens musik och dialekter, utforska föremålen i minnenas magasin och mycket mer.  

Maskinparken  

Kärnan i museet är de bevarade maskiner som använts i tillverkningen av bomulls– och 

syntetgarner av  olika slag. Flertalet maskiner är från mitten av 1940-talet, men exempel 

finns även på såväl äldre som modernare teknisk utrustning. 

Gå den historiska promenaden  

Promenaden är 750 meter lång och tar dig runt i brukssamhället Rydal.  

Längs promenaden finns skyltar som berättar människornas och byggnadernas  

historia.  Det finns en broschyr med karta och nyckel finns att låna till de byggnader  

som du kan gå in i.  

Maskinvisningar på museet 

Nyfiken på att se hur ett garn blir till? 

Då rekommenderar vi att du besöker museet  

någon av de dagar då vi har vår maskintekniker  

på plats som kör igång ett urval av museets  

unika maskiner för garntillverkning. 

Vilka dagar det är hittar du på : 

mark.se/rydalsmuseum/program-och-aktiviteter. 

Annonseras även på våra sociala media. 

 

Rydals museum är beläget i ett före detta bomullsspinneri byggt 1853   

och ligger 6 km norr om Kinna i Marks kommun, 25 km söder om Borås.  

Museet ligger mitt i samhället, vid genomfartsleden. Gratis parkering och fri entré. 

För mer information:  

mark.se/rydalsmuseum 
Följ oss gärna på Facebook och Instagram! 

 

Museet som överraskar! 

Välkommen till Rydals museum,  
inrymt i Sveriges äldsta bevarade mekaniska  

bomullsspinneri - grundat 1853. 

 

Här kan du titta på de unika bevarade maskinerna för  

produktion av garner och besöka våra aktuella  

utställningar med bland annat konst och fotografi. 

Du kan också lära dig mer om bygdens och Rydals historia. 

mark.se/rydalsmuseum 

Rydahls manufaktur AB, målning av John Hadaeus 1947, detalj 



 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

Do It Yourself i museets Ateljé 

Lördagar 12-16 fr o m 14 januari (ej påskafton 8/4) 
Drop-In och Gratis 

 

 

 

Program, utställningar och evenemang 

Med återbrukstänk i material och skapande bjuder vi in alla kreativt lystna. 
Alla är välkomna och det är inte åldersbegränsat, men barn under 10 år är i 
vuxens sällskap.Mängder av material finns på plats, fritt att använda. Det 
finns kök med micro om du vill ta med dig något att äta. DIY i museets ateljé 
är ett samarbete mellan Rydals museum och Studieförbundet Vuxenskolan. 

OBS! Keramikverkstaden kommer inte att vara öppen vid dessa tillfällen. 
För mer information, kontakta: 
gisella.olsson@sv.se eller eva-karin.torhem.arnell@sv.se 

 

Lovgodis! 

Tisdag 14 februari kl. 11-13 

Kreativ verkstad för alla från 3 år och 
uppåt (barn i vuxens sällskap) i museets 
Ateljé.  Fri entré. Drop-in.  
Ingen föranmälan 

SPÅR 
vinterns stora fotoutställning 
 

Pågår t o m 26 feb 2023 
 
Bilden: ”Röde Orm”, foto Marit Minou. 

På varje plats där människan bedriver någon form av aktivitet lämnas spår.  
Ibland tydliga och lätta att upptäcka, ibland mer diskreta och svårare att tolka.  
Vad kan vi förstå av de avtryck andra har lämnat efter sig? Vilka spår lämnar vi 
och hur kommer framtida betraktare tolka dessa? Utställningen är ett samarbete 
mellan VSF—Västra Sveriges Fotoklubbar och Rydals museum. 21 västsvenska 
fotoklubbar har bidragit med sammanlagt 125 bilder på temat ”Spår av mänsklig 
aktivitet då och nu”.   

Extra maskinvisningar 
i samband med Väverskans Dag 
 

Lördag 13 maj kl. 12-16. Drop-in.  
 
För övriga maskinvisningsdagar under våren,  
se museets webbplats mark.se/rydalsmuseum 

I Lin On Me får du bekanta dig med en fiber med rik historia och egenskaper som 
gör den högintressant för framtiden. Du får möta de som förvaltar kunskapen om 
processen från frö till fiber, de som håller kulturarvet levande och bär kunskapen i 
sina kroppar. Du får möta de som använder lin i sitt konstnärliga arbete. De som 
använder lin i sin produktion i allt från handdukar till tapeter och de som forskar 
på linets egenskaper för att skapa innovationer för en hållbar framtid. 

Utställningen inramas av bilder av fotograf Maja Kristin Nylander. 

Lin On Me produceras av Rydals museum i samarbete med föreningen Internat-
ionellt vävcenter och Hemslöjdskonsulenterna i Västra Götaland. Utställningen 
baseras bland annat på projektet 1 kvm lin där Rydals museum emottagit Greta 
Johanssons linstipendium och projektet Kunskapsnod för biobaserad lokal fiber 
råvara-Lin i fokus som drivs av Science Park Borås (projektägare), Textilhögsko-
lan, Internationellt vävcenter Sjuhärad, RISE och Wargön Innovation.  

Lin On Me 
 

utställning 21 maj - 29 oktober 
 
Välkommen till en fiberrik upplevelse på 
Rydals museum! 

EX-Ut 2023: från mina ögon 
 

27 april - 21 maj. Vernissage torsdag 27 maj. 
 
Fotoutställningen Från våra ögon är fem elever 
från Marks gymnasieskolas Estetiska program 
med inriktning foto/medias slututställning.  

Foto: Julia Bergquist 

Medverkande fotografer: Caijsa Kiwi, Elina Johansson, Julia Bergqvist,  
Mathilda Brohman, Matilda Kling. 


