
Välkommen till Rydals Museum 
Bra att veta inför ert besök



Kom in och upptäck Rydals Museum

Förr i tiden var det en stor 

fabrik i byggnaden i Rydal.

Här har man spunnit tråd och 

gjort garn.

För att komma till museet går 

du in genom den blå dörren. 

Om dörren är låst kan du ringa 

på museets ringklocka till 

vänster om dörren. 



I huset finns nu ett museum, en ateljé, ett 

konferenscenter och en hantverksbutik med mera.

För att komma till museet går du in genom en av 

dörrarna rakt fram.



I kapprummet kan du hänga av dig dina ytterkläder. Här 

finns låsbara förvaringsskåp där du kan låsa in dina 

värdesaker.

Om du har svårt att gå, kan du låna en rullstol.

Det finns 3 stycken toaletter varav en har skötbord och 

är tillgänglighetsanpassad



I receptionen kan du möta någon av oss som 

arbetar på museet. Om det är något du undrar så 

kan du fråga oss.

I museets butik säljs garn, vykort, böcker, godis och 

mycket annat.



Här visas olika utställningar och rummet ändras ofta.

Det betyder att när du besöker museet kan det finnas nya 

saker att titta på. Det kan vara tavlor, fotografier, 

skulpturer eller tyger.



Den här vägen fortsätter man in 

i museet.



Så här ser det ut när man kommer in i vår spinnsal. Här 

står några av de maskiner som användes i fabriken 

fortfarande kvar.



Ibland sätter vi på maskinerna för att visa hur det går till 

när man spinner garn.



I den här delen av spinnsalen finns en utställning som 

berättar om hur människor levde i Mark förr och hur man 

började tillverka garn och tyger i fabrikerna.



I vårt pedagogiska magasin kan du leka med olika saker 

från förr och nu. Du kan möblera i köket, prova kläder, 

duka bordet och sitta i gamla skolbänkar.

Om du besöker museet med din skolklass brukar vi ofta 

samlas här.



Från Spinnsalen leder en gång in till vår stora 

utställningshall som heter Rensen. 



I Rensen visas olika utställningar och rummet ändras ofta.

Det betyder att när du besöker museet kan det finnas nya 
saker att titta på. Det kan vara tavlor, fotografier, skulpturer 
eller tyger.



Rydals museum

Telefonnummer: 0320 21 83 00

E-post: rydalsmuseum@mark.se

Adress: Boråsvägen 237, Rydal

Websida: mark.se/rydalsmuseum

Facebook: facebook.com/rydalsmuseum

Instagram: Rydalsmuseum

Vi ses!
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