
I Rydal är du en levande del av historien. 
 I spinneriet från 1853 finns en betydande del av den svenska textilin-
dustrins ursprung, i dag ett textilhistoriskt museum och mötesplats för 
konst och design i alla dess former.
 De vackra byggnaderna är också plats för Rydals Företagscenter, med 
utrymme för dig och ditt företag – i en miljö som är kreativ och inspire-
rande och där Viskan brusar alldeles intill och Sjuhäradsbygdens vackras-
te natur står utanför dörren. 
 I Rydal finns också den service du som företagare kan behöva i form 
av mat- och representationsmöjlighter, konferensutrymmen och gott om 
parkeringsmöjligheter för små och stora fordon.
 Rydals Företagscenter är en unik miljö i en unik bygd, i en historisk 
närhet med en levande modern verksamhet. Här finns alla möjligheter för 
företag som vill finna grogrund för växande verksamheter. I en omgivning 
som är tillåtande för snillrika och nyskapande idéer och tankar.  
 Rydal är alltid nära. Till Landvetter flygplats tar det 35 minuter med 
bil. Till Göteborg är det sex mil, till Borås två och en halv och till Kinna, 
Marks kommuns centralort, fem kilometer. 

Rydal – med plats  
för både historia och framtid



RYDAL OCH HISTORIEN

I Rydal är det som att ta ett steg tillbaka i historien. Den gam-
la bruksgatan ser i stort sett ut som den alltid gjort. I den ena 
änden ligger de stora fabriksbyggnaderna. I blickfånget det 
gamla spinneriet med den vacker formade fasaden med sten-
block av gnejs, byggd med engelska förebilder. Utanför entrén 
finns den iögonenfallande skorstenen. Hela miljön kring 
spinneriet är ett betydande monument över den textilindustri 
som längre präglat Sjuhäradsbygden. 
 Bredvid spinneriet ligger ”Nya fabriken”, byggd 1937 och som 
med sin funktionalistiska arkitektur är en anslående byggnad.

Mitt emot spinneriet ligger Rydals herrgård, idag en restau-
rang, kafé och mötesplats.  På 1800-talet, på grundaren Sven 
Eriksons tid, var den både disponentvilla och brukskontor. 
Sven Erikson var en av bygdens många förläggare, han köpte 
in råvaror som bomull och lin, som sedan spanns och vävdes 
av kvinnor i torpen runt omkring. På detta sätt byggdes en 
betydande hemindustri upp. Med de mekaniska spinnmaski-
nerna och vävstolarna blev det möjligt att effektivisera produk-
tionen. Och med dem lades grunden till samhället Rydal.

Fortsätter vi på bruksgatan passerar vi de gamla arbetarbo-
städerna, väl bevarade och nu moderna bostäder tillhörande 
det kommunala bostadsbolaget. Här ligger också den impo-
santa tegelbyggnad som en gång i tiden rymde ortens minut- 
handel, som försåg invånarna med allehanda förnödenheter. 
Längs gatan finns också flera stora villor, flera av dem före 
detta tjänstebostäder åt spinneriets tjänstemän. Ännu längre 
bort på bruksgatan, innan skog och åkrar tar vid, ligger den 
fina gamla skolbyggnaden i trä, och Ryds gård, en av Sju- 
häradsbygdens många förläggargårdar.

Kraften till spinneriet kom från Viskan, som rinner genom 
Rydal. Byggnaden fick elektrisk inomhusbelysning 1882, den 
första i landet.



I anknytning till spinneriet ligger Sveriges första kraftverk 
som ännu drivs av Vattenfall.

Spinneriet är en kulturhistoriskt värdefull byggnad, unik 
i sitt sammanhang. Under de många åren har den byggts till 
och byggts om, och är idag inte helt lätt att hitta fram i, genom 
alla trappor, prång och korridorer. Det är en fantasieggande, 
spännande och vacker miljö.

Sedan 1991 är den gamla fabriksbyggnaden, skorstenen, 
disponentbostaden (Rydals Herrgård) och kraftverket bygg-
nadsminnesförklarat vilket innebär att den värdefulla miljön 
skyddas. Den får inte byggas om, förvanskas eller rivas och 
ska bevaras för all framtid.

RYDALS MUSEUM

Störst plats i det gamla spinneriet tar Rydals museum, ett 
kommunalt museum som öppnades 1985. Med sin inriktning 
på att dels vara ett arbetslivsmuseum, där naturligtvis textil-
industrin står i centrum, dels ett museum som speglar konst 
och kultur i en vid bemärkelse, är det unikt i sitt slag.

I den stora spinnsalen står spinnmaskinerna på rad. Det är 
lätt att föreställa sig vilken akustiskt inferno här kunde vara 
när alla kördes samtidigt. Idag har man ofta visningar av ma-
skinparken då man också demonstrerar de olika maskinerna.

Rensen är den imponerande lokal där bomullen rensades 
från fröskal och annat skräp innan det började beredas för 
spinning till tråd. Idag är det en utställningslokal med väldig 
rymd genom den generösa takhöjden och det rikliga ljuset 
från de stora fönstren. Här visas allt från konst i olika former, 
utställningar med dioramor och pinnstolar till konsthantverk 
och design. Dessutom fungerar lokalen som konsertlokal med 
utmärkt akustik.

Christina Shearer är intendent på Rydals museum:
— Rydals museum vill vara ett attraktivt alternativ för både 

konstutövare och kulturkonsumenter, därför verkar vi brett, 
från nycirkus till traditionell konstutställning, med konserter 
och work-shops. Vi medverkar också i olika tvärkulturella 
projekt som till exempel Art Center Sjuhärad, som är sam-
verkan mellan Bollebygd, Mark och Tranemo kommuner, där 
Rydals museum är en viktig nod.

Rydals museum ingår i en rad projekt och nätverk inom så-
väl EU och Sverige som mer lokalt i Västra Götalandsregionen.



RYDALS HERRGÅRD

Mitt emot Rydals Företagscenter, på andra sidan av den gamla 
riksvägen, ligger Rydals Herrgård. Sedan våren 2020 är Olof 
och Sara Söderberg ägare av det gamla värdshuset. Olof Sö-
derberg vill knyta an till Rydals historiska miljö.

— Vi såg direkt vilken potential det finns i den här miljön, 
säger han. Det finns enorma möjligheter att utveckla hela 
området. Konserter, danskvällar, teater. Tänk vilka musikalis-
ka möjligheter det finns i en lokal som till exempel den stora 
rullsalen i huvudbyggnaden, säger han lite drömmande.

— Vi vill verkligen att Rydals herrgård ska bli känt som ett 
bra ställe där både maten och miljön håller hög klass.

Det går inte att ta miste på Olof Söderbergs entusiasm. 
Ändå är hans relation till Rydal helt färsk.

— Jag hade ingen aning om att det här samhället fanns 
innan vi fick nys om att värdshuset var till salu. Då har jag 
ändå bott i Göteborgstrakten i hela mitt liv. Bara sex mil bort. 

Han tycker det är dags att Rydal får ta plats. 
— Vi vill öka samarbetet med Rydals museum och med 

konferensverksamheten i det huset.
— Bara det att det finns gott om plats för bussar att parkera 

här gör att man kan ha ganska stora evenemang, utrymme 
finns det gott om i Rydal. 



LEDIGA LOKALER I KULTURHISTORISK MILJÖ

I det gamla spinneriet finns ett stort antal lokaler, stora och 
små. I de flesta finns det någon form av verksamhet men någ-
ra står tomma, bland dem två riktigt stora lokaler och ett par 
något mindre.

Rullsalen
Högst upp i huvudbyggnaden under det välvda taket finns 
Rullsalen. En gång i tiden rullades här tråd från små spolar till 
större rullar. Nu står tiden stilla här. Ett tag var det tänkt att 
kommunens tjänstemän skulle fylla lokalen, men de planerna 
ändrades.

När man står i denna stora sal på 1.000 kvadratmeter – 
egentligen osannolikt vacker med alla fönster i både tak och 
vid sidorna, som gör ljuset i rummet så skirt – tänker man 
gärna kreativa tankar. Här finns gott om plats för sådana.



Pelarsalen
Längst ner i huvudbyggnaden med Viskan alldeles utanför 
dörren, ligger Pelarsalen. Här har under årens lopp både kar-
dats och spunnits. De många gjutjärnspelarna från Manches-
ter bidrar till det nästan lite sakrala intryck man får i denna 
tusen kvadratmeter stora lokal. 

Lokalen ligger i markplanet, är lättillgänglig för transporter 
och anpassningsbar för olika verksamheter.



Kardrummet
Kardrummet ligger på baksidan av huvudbyggnaden i en 
senare tillbyggnad. Den 400 kvadratmeter stora lokalen är i 
dagsläget uppdelad med skiljeväggar i ett antal kontorsmodu-
ler med en generös konferens- och mötesdel mitt i.

Genom hela lokalen ligger ett vackert trägolv. Takhöjden 
är generös och de många fönstren ger ett ljust och inbjudande 
intryck. Här finns också ett pentry.



Lokal 1801
Bakom huvudbyggnaden nere mot kraftverket och den bru-
sande Viskan finns en utomordentligt vacker kontorslokal i 
det som en gång i tiden förmodligen var en lokal för utlveran-
ser från spinneriet. Det vittnar lastbryggan, den stora vågen 
och de imponerande traverserna om. I dag är dessa tidsmar-
körer mest en skön syn för ögat. En skön syn är också den 
vackra kakelpanelen som löper runt väggarna samt det rustika 
trägolvet. I dagsläget är lokalen uppdelad i kontorsmoduler. 
Kontorslokalen är 226 kvadratmeter stor

Till Lokal 1801 hör en mindre förrådslokal och en större 
lagerlokal på cirka 120 kvadratmeter.



MÅNGA VERKSAMHETER

Runt om i denna enorma fastighet finns en mängd olika verk-
samheter. Från hantverkskollektivet Aklejas butik och Marks 
idrottshistoriska sällskap till lokala hantverkare, konstnärer 
och affärsdrivande företag.

I lokalerna finns Rydals konferenscenter som drivs av 
Marks kommun. Här finns sju rum av varierande storlek, från 
mindre grupprum till den stora Abbotsalen med alla tekniska 
hjälpmedel och som har plats för 150 personer. Flera av rum-
men har namn efter byggnader i Rydal – Åbönninga, Runna-
bönninga, Kanalbönninga, Snurrebacken.

SÅ HÄR HITTAR DU TILL RYDAL


