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Välkommen till utställningen Spunnet, vävt och vunnet i möjligheternas Mark! 

 

Utställningen inleds med en kort film om Rydal och spinneriet. Missa inte den! Den visas i 

trapphallen. I spinnsalen fortsätter utställningen sedan med fler filmer, ljusinstallationer 

och ljudspår. Gå gärna in mellan maskinerna, längs med raderna, och upplev. Du kommer 

att hitta texterna på golv, på pelare och på väggar. Det finns även informationsskyltar om 

de olika maskinerna. 

 

Spinneriet i Rydal etablerades av vävnadsförläggaren 

och industrimannen Sven Erikson år 1853. Från början 

spanns enkeltrådigt bomullsgarn, men på 1920-talet 

utvecklades ett garn med ojämn struktur. Detta 

effektgarn blev därefter företagets huvudprodukt. 

Effektgarn användes till vävning av mattor och 

möbeltyger samt som stickgarn. Företaget gick i 

konkurs 2004. Idag är en del av maskinerna igång igen 

och museet visar produktionen från fiber till färdigt 

garn. 

 

Om du fortsätter vidare in i spinnsalen, förbi alla 

maskinerna, kan du se mer av utställningen Spunnet, 

vävt och vunnet i möjligheternas Mark. I utställningens 

olika delar kan du ta del av Markbygdens historia och 

se de aktuella kollektionerna från den lokala 

internationellt kända textilindustrin. Du kan också prova gammeldags kläder, lyssna på 

musik och dialekter från Mark, spela Markspelet 

samt se filmer och bildspel från bygden. Du kan 

prova på att väva, sticka och virka eller varför 

inte spela en liten låt på orgeln? 

 

I den speciella avdelningen c/o Rydal, kan du se 

utställningar som privatpersoner, föreningar 

eller skolklasser från Marks kommun visar i 

egen regi.  



 

Utställningen Spunnet vävt och vunnet i möjligheternas Mark berättar utifrån olika perspektiv om 

situationer och förhållanden i Markbygden genom tiderna. Jämförelser görs även med Sverige och 

övriga världen. 

 

I denna vägledning hittar du samtliga introduktionstexter till utställningens olika delar. Om du även 

vill ha utställningens övriga texter är du välkommen att kontakta museets personal. 

 

Presentation av de olika delarna: 

Vem drar i trådarna? 

Här kan du lära dig mer om fibrer och material. Vi visar 

också de lokala företagens produkter och du kan se 

prover på olika material och textilier. 

Framgångens infrastruktur 

Markspelet är höjdpunkten i denna del. Frågor om natur, 

kultur, idrott och annat får du svara på här.  

Framgångens infrastruktur handlar om kommunikation 

och nätverk. Därför hittar du även information om 

knallarna här. 

Med blicken mot framtiden 

Hur kom det sig att textilindustrin utvecklades i Mark? Här finner du svaren. Vi berättar om de 

medeltida förhållandena, hemindustrin med väverskor och förläggare, industrialiseringen, 

migration och socialpolitik.  

Läge för det goda livet? 

Vad är det goda livet? Hur uppfattar man det goda livet i Mark och 

hur är det på andra ställen i världen? 

Kraftmätning och vågspel 

Etableringen av spinneriet i Rydal styrdes av tillgången till 

vattenkraft. Hur fungerade det då och hur fungerar det idag? Vilka 

kraftkällor kan dagens samhälle använda sig av? 

Artefakternas inneboende mystik 

Upplev tingen från förr och från idag. Prova på, känn och prata minnen! Eller prata konsumtion! 

Här får du en bild av hur boendet sett ut för en textilarbetare, men också hur disponenten, det vill 

säga platschefen, och ledningen levde. 

Industriell symmetri 

Arbetsmiljö, tidsstudier, barnarbete och arbetstid. Hur har det utvecklats? Hur ser det ut i världen 

idag? 

  



 

Vem drar i trådarna? 

Natur- och konstfibrer 

Inom den textila produktionen används både fibrer av naturmaterial 

och konstfibrer. Av flera fibrer spinner man en tråd.  

 

Framtidens textilier och fibrer 

Textilindustrin är idag ett högteknologiskt område.  

Utvecklingen av så kallade Smarta Textilier innebär att man tillverkar olika typer av textilier som har 

”smarta funktioner”. De interagerar med omgivningen och kan ersätta både blodkärl i människokroppen 

och armeringsjärn i byggnadskonstruktioner. Genom experimentell forskning i teknologiska laboratorier 

utvecklas framtidens textiler. 

 

Framgångens infrastruktur 

Förutsättningar för handel 

Gårdfarihandlaren, eller knallen, var en försäljare som under 

vandringresor sålde de tyger som tillverkades i hemindustrin i Mark.  

Genom knallens vandringar byggs ett nätverk av varor och kunder, 

tillgång och efterfrågan. Knallen utgör länken mellan förläggaren, 

som styr tillverkningen av tyget, och kunden. Knallen är en av 

förutsättningarna för att hemindustrin ska fungera. 

 

Distributionsvägar förr och nu 

Knallarnas handel banade väg för förläggarnas 

verksamhet. Man hade erfarenhet av att distribuera 

varor och tillgång till en marknad. Industrierna 

utvecklar sedan vägnät och järnvägar för att mer 

effektivt nå sina kunder. Handeln finner så 

småningom nya vägar genom postorder och mässor.  

  



 

Med blicken mot framtiden 

Boskap, jordbruk och textil som bisyssla 

I århundraden har Sjuhäradsbygden och Mark drivit en utveckling som gjort området till Sveriges textila 

centrum. Möjligheterna att försörja sig på enbart boskapsskötsel och jordbruk var små, så människorna i 

bygden började med hantverk och textilproduktion som en binäring. 

Ull och lin tillverkades av bönderna och vävdes till tyger på gårdar och i 

torp. Med hjälp av gårdfarihandlare eller knallar såldes tyget vidare 

och det utgjorde en viktig inkomstkälla. 

 

Framväxten av förläggarsystem 

Människorna i Mark är kända både för sitt hantverkskunnande och sitt 

affärssinne. Redan på 1500-talet fick skattmasen sin betalning i 

textilier från bygden. Boskapsskötsel och jordbruk fick stå tillbaka för 

den allt viktigare textilproduktionen. På de allra flesta torp i bygden 

fanns det kvinnor som ”satt på väven”.  För den växande skaran 

torpare blev hemvävningen en viktig inkomstkälla.  

Den textila produktionen ökar och utvecklas till ett förlagssystem. 

Hemväverska, gårdfarihandlare och förläggare samverkar i 

en ekonomisk struktur där förläggarna är vinnare. En ny 

råvara – bomull - gör att makten koncentreras till 

förläggarna. De har kapital för att köpa det importerade 

bomullsgarnet från England och transportera materialet 

från Göteborg. Förläggarna sysselsätter tusentals 

väverskor. Väverskan befinner sig i en utsatt position, 

hennes värde bedöms utifrån hur mycket hon producerar. 

 

Tillverkning av bomullstextilier blev en jätteindustri med 

stora konsekvenser både ekonomiskt, politiskt och socialt. 

Utvecklingen av industrier ledde till stora samhällsförändringar. Marks storbönder blev förmögna och 

mäktiga textildirektörer med stort inflytande i samhället. Skiftesreformer inom jordbruket skapade 

samtidigt en ny grupp människor som blev lönearbetare. 

  



 
Hela hemvävnadsverksamheten i Mark tillhörde några få förläggarsläkter, som också stod för kreditgivning. 

Man ansåg att kapital var viktigare än anor, men hade en livsstil som ändå liknade aristokraternas med 

kostsamma vanor och boende i stora gårdar. Genom gifte inom den egna gruppen behöll man kontrollen 

över förläggarverksamheten.  

 

Från förläggarverksamhet till industri 

Bygden och hemindustrin drabbas av svåra bakslag i form av 

bomullsbrist, kolera och missväxt. Samtidigt har olika 

förutsättningar för industri vuxit fram. Ett antal bomullsväverier 

och spinnerier etableras i Mark. Man hämtar arbetskraft från de 

stora grupperna av torpare och jordlösa. Industriproduktionen 

ökar och fabrikerna ersätter i slutet av 1800-talet det gamla 

förlagssystemet i Mark.  

Två av hörnstenarna i uppbyggandet av textilindustrin i Mark var 

släktskap och ekonomiska uppgörelser. Förläggarsläkterna tog 

beslut som skulle gynna den egna kretsen och deras 

förmögenhet. Textilindustrin behövde även samverka med övriga industrier i bygden som färgerier, 

snickerier och svarverier.  

 

 

Hemindustri med lönsömnad och maskinstickning 

 

Att sy eller sticka plagg mot betalning blir i slutet på 1800-talet en ny 

form av hemarbete. I Hyssna skaffade kvinnorna själva sina 

stickmaskiner och lärde sig att hantera dem. I början av 1900-talet 

tjänar människor tillräckligt med pengar för att kunna köpa 

färdigsydda kläder. I takt med att efterfrågan på klädesplagg ökar 

utvecklas produktionen inom konfektionsindustrin, det vill säga 

sömnadsindustrin. 

 

Arbetets förändring och konkurrensen från utlandet 

Med maskiner och arbetare på plats i fabriken stärker företagen sin kontroll över produktionen. 

Hemväverskans yrkesskicklighet ersätts av maskiner och deras tekniska kapacitet. Nu är det maskinen som 

väver tyget. Människans roll är att passa maskinen. Kraven på allt högre effektivitet ökar och man inför 

tidsstudier för att uppnå en maximal arbetsinsats. 

 

Industrin som producerar textilier av bomull växer sig allt starkare under 1800-talet. Utvecklingen 

fortsätter under den första hälften av 1900-talet. När textilimporten blir helt fri i början av 1960-talet får 

många industrier det svårt att hävda sig mot konkurrensen. Textilier som tillverkas utomlands är alltför 



 
billiga. Man tvingas omstrukturera och utveckla verksamheten för att anpassa den till de nya villkoren som 

råder på marknaden. 

 

Socialpolitik och Folkhem 

Stora samhällsförändringar följde i industrialiseringens och 

urbaniseringens spår. En förändring i de sociala mönstren 

leder till att man utvecklar en socialpolitik för att kunna 

tillgodose befolkningens behov. I strävan att värna om 

trygghet och solidaritet framhävs hemmet och nationens 

betydelse. Samtidigt organiserar sig arbetarklassen för att 

kunna förbättra sina livsvillkor.  

Politiska, religiösa, ekonomiska och sociala orsaker har i 

århundraden gjort att människor förflyttat sig. Industrialiseringen orsakade också migration, både till och 

från Sverige. Arbetskraft och kompetens efterfrågades till industrierna vilket gjorde att människor flyttade 

in till bygden. Svårigheter att försörja sig gjorde att några valde att emigrera, för att skapa sig nya 

möjligheter i ett annat land.  

En etniskt blandad befolkning har i 

århundraden bidragit till utvecklingen i 

Sverige. Efter andra världskriget behövde 

industrierna arbetskraft och många 

människor från olika delar av Europa 

flyttade till Sverige för att arbeta. 

Genom de socialpolitiska åtgärderna vill 

man öka tryggheten för befolkningen. 

Barnomsorg, skolgång och äldrevård blir 

politiska frågor och regleras med lagar. 

För industriarbetarna innebär den 

minskade arbetstiden och införandet av lagstadgad semester stora förändringar.  

Efter en tid av ekonomisk kris och otrygghet under 1920-talet tar tanken om folkhemmet form. Idén 

kommer från det socialdemokratiska partiet och genomförs under 1930- och 1940-talen. Folkhemmet 

innebär trygghet och omsorg om människan. Under socialdemokratiskt styre utvecklar man folkhemmet 

och välfärden i Sverige genom bland annat bostadspolitik och sysselsättningspolitik.  

 

 

Krig och politik 

 

Krig och politik är faktorer som bidrar till att människor migrerar. Andra världskrigets förföljelser tvingade 

många människor att fly undan krigets fasor. Även efter det har politiska händelser orsakat att folk från 

olika länder sökt sig till Sverige.  



 
Tiden som resurs 

Tiden spelar olika roll beroende på kultur och samhälle. Under industrialismen förändras människans 

förhållande till tiden radikalt. Den tidigare cykliska tidsuppfattningen med årets och dygnets växlingar som 

tidmätare ersätts av en linjär, och klockan får stor betydelse för utvecklingen. Klockan bidrar till att 

människorna anpassar sig till en ny form av tidsdisciplin. Inom industrin markerar stämpelklockan den 

tydliga gränsen mellan arbete och fritid.  

Genom industrialiseringen uppkom en ny klass i samhället, borgerskapet. De var affärsmän som tjänade 

ihop sina förmögenheter och fick framstående positioner. Rationalitet, förnuft och moral värderades högt 

av borgarna. Synen på tid präglas nu av kontroll och effektivitet och klockan förekommer både i offentliga 

och privata miljöer.  

 

Industrier i textilindustrins kölvatten 

I Mark anlades, förutom spinnerier och väverier, även färgerier. Där färgades garner och man blekte, 

manglade, färgade och tryckte de vävda tygerna. Med användning av en rad olika saker som kemikalier, 

växtdelar, lera, mossa och så vidare kunde man få fram olika färger och olika nyanser.  I Fritsla fanns ett 

antal färgerier varav Basterås vid en tidpunkt var Sveriges största färgeri.  

 

I slutet på 1800-talet hade tegelindustrin sin storhetstid. Materialet hade 

fördelar genom sin relativa eldfasthet och låga tillverkningskostnader och 

blev eftertraktat vid industri- och stadsbyggnation. I Mark anlades fem 

tegelbruk varav det största fanns på Lydde gård i Kinna. 

 

Träsvarvningen har gamla anor i Mark, och industrin utvecklades i takt 

med textilindustrin. Produktionen av tråd och garn möjliggjordes genom 

svarvade sländor och bobiner. I Hyssna specialiserade man sig på 

tillverkning av spinnrockar. Där utvecklades en omfattande svarveri-

industri, med hantverkskunskaper som fördes vidare från generation till 

generation. 

Kraftmätning och vågspel 

De tidiga industrierna använde sig främst av vattenkraft, och var helt beroende av tillgång på vatten. 

Ångmaskinen innebar att människan, oberoende av andra kraftkällor, fritt kunde bestämma var den skulle 

placeras. Detta bidrog till industriernas utveckling. När elektrisk ström senare kunde överföras oberoende 

av avstånd skapades gränslösa möjligheter. 

  



 
När spinneriet i Rydal anlades införskaffades ett vattenhjul från England, men vattenförsörjningen visade 

sig vara otillräcklig. Vid den tiden hade man nämligen ännu inte reglerat vattenmängden. Man 

kompletterade därför med en ångmaskin för att kunna öka produktionen. 1882 blev Rydal först i Sverige 

med att använda sig av vattenkraft för att få elektriskt ljus inomhus. Kraftstationen vid Viskan byggdes 

1916 och är fortfarande i drift.  

Artefakternas inneboende mystik 

Bostad för överklass och underklass 

Torpare och backstugusittare ägde ingen egen mark och tillhörde de fattigaste grupperna bland 

befolkningen. Att väva åt en förläggare gav dem en viktig inkomst. 

Förläggarna använde en del av sina förmögenheter till att bygga sig 

bostäder i herrgårdsstil. De ståtliga byggnaderna symboliserade 

deras framgångsrika verksamhet. 

I bruksorterna var det företagen som byggde samhället och 

bostäderna visade tydligt klasstillhörigheten. Företagsledarna 

bodde i herrgårdsliknande hus, medan fabriksarbetarnas familjer 

bodde i enrumslägenheter. De trånga arbetarbostäderna ersattes så 

småningom av så kallade egna hem, vilket innebar flera rum och en 

trädgård. 

 

Konsumtion och drömmar 

Under det senaste seklet har det skett en förskjutning från produktion till konsumtion. I centrum står nu 

individen och hennes mångskiftande behov av varor och tjänster. Tekniska förbättringar har minskat vår 

arbetsbörda, men innebär det att levnadsstandarden har höjts? Människan har skapat en kultur där 

föremålens roll i drömmen om ett annat liv har ökat. 

Industriell symmetri  

Barnarbete och arbetsmiljö 

Att låta barn arbeta i fabriken är lönsamt för både företaget och familjen. De 

lagar som stiftas för att reglera barnarbetet har därför till en början ingen 

effekt. Nyare och effektivare maskiner gör att barnarbetet minskar och 

skolgången prioriteras. I andra länder utnyttjas fortfarande barn som 

arbetskraft i industrier och inom jordbruk. Det är främst av ekonomiska skäl 

som barn tvingas arbeta, ofta under mycket dåliga förhållanden.   



 
 

I fabrikerna arbetar både vuxna och barn bland maskiner som bullrar 

medan bomullsdamm yr i luften. Arbetsmiljön medför både 

hörselskador, lungsjukdom och kläm- och skärskador. Gaslamporna man 

använder till belysning orsakar många bränder. Idag är arbetsmiljö ett 

angeläget område. Forskning bedrivs och den ökade kunskapen inom 

området leder till ett fortskridande arbete för att kunna säkerställa en 

bra arbetsmiljö både i Sverige och i andra länder.  

 

Arbetsdagen var lång i de tidiga industrierna. Maskinerna bestämde takten och 

arbetet blev alltmer monotont. Effektivitet och lönsamhet kom allt mer i fokus.  

För att öka produktionen infördes skiftarbete och ackordssystem, men 

textilarbetarens lön var låg.  

 

 

 

 

 

Museets maskinpark 

Den maskinpark som finns i museet utgörs till största delen av spinnmaskiner 

från 1940-talet. De har ingått i Rydahls Manufakturs produktion. Företaget 

startade redan 1853. I övrigt visas maskiner som ingår i produktionskedjan av 

effektgarn, vilket var företagets huvudsakliga produkt. 

Komplettera gärna ditt besök med ett titt på maskinerna och tillhörande skyltar. 

I monitorn vid snörmaskinen visar en film den producerande verksamheten i 

fabriken året 1991.  
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