
Välkommen till Rydal  
och historisk promenad
Promenaden är 750 meter lång och tar dig 
runt i brukssamhället Rydal. Längs prome-
naden finns skyltar som berättar människor-
nas och byggnadernas historia. Byggnader 
markerade med * på kartan är möjliga 
att gå in i. Nyckel finns att låna gratis från 
Rydals museum. 

Welcome to Rydal  
and the historical trail
The historical trail is 750 meters long and 
takes you around in the industrial commu-
nity of Rydal. Guiding boards provide a brief 
summary of the history of each location.  
Buildings marked with a * on the map are 
possible for you to enter. Please contact 
Rydal Museum who will lend you a key.
 

Rydals Museum  
I museet kan du se en utställning om Markbygdens historia 
och textilindustrins utveckling, maskiner som användes i 
produktionen och tillfälliga utställningar med varierande teman. 
Här finns en museibutik, samt hantverksbutiken Akleja som för-
utom lokala konsthantverk även säljer kaffe med dopp. 
 
Fri entré

Telefon 
0320 21 83 00

Hemsida 
www.mark.se/rydalsmuseum

Akleja, konsthantverksbutik 
Telefon: 0320 931 58

Spinnaren Wärdshus & konferenscenter
Telefon: 0320 939 20
www.spinnaren.se

Byalaget Rydals Framtid
Ordförande Madelein Jakobsson
Telefon: 0320 933 58
www.byalag.se

Information in English
The permanent historical exhibition at Rydal museum tells 
the history of the people in the region of Mark and the 
development of the textileindustry in the area. There is 
a machine park with the machines that were used in the 
spinning mill, as well as temporary exhibitions with various 
themes.

There is also a museum shop and the handicraft boutique 
Akleja with products made by local craftsmen.

Admission free

I sammarbete med Byalaget Rydals framtid 
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S: START och INTRODUKTION
Kring spinneriet som byggdes 1853 växte samhället upp. Rydal har  
fortfarande kvar sin karaktär av ett mindre svenskt brukssamhälle.  

1: GAMLA FABRIKEN och VATTENKANALEN
Rydal var det största mekaniska bomullsspinneriet i Sverige. Maskinerna 
drevs från början med vattenkraft från Viskan.

2: JORDKÄLLAREN 
(nyckel finns att låna i museet)
Bolaget ordnade med jordkällare till arbetarna. Här förvarades bland  
annat potatis och rotfrukter.

3: UDDEN och TORVLADAN
”På udden ordnade vi dans på bara gräsbacken till fiol  
och magdeburgerspel”.

4: LAKHUSET
(nyckel finns att låna i museet)
Här tvättade och manglade rydalarna sina kläder. Tvätten kokades i  
grytor, sköljdes i kanalen och manglades därefter i stenmangeln.

5: VILLA WAHLSTRÖM
Villan har förutom privatbostad fungerat som småskola,  
arbetarbostad och pensionärshem.

6: RYDS GÅRD och RYDALS SKOLA
Ryds gård representerar en klassisk byggnadsstil för förläggargårdar  
och har funnits här långt innan fabriken grundades.  
Skolan på andra sidan vägen uppfördes av bolaget.

7: SEGLORABERGSBÖNNINGA
Från början ett bostadshus vid ett av bolagets jordbruk i Seglora.  
Byggnaden flyttades till Rydal för att bli arbetarbostad.  

8: TÅASTUGAN och MINUTHANDELN
Bolaget drev affär där arbetarna kunde handla på krita,  
mot avdrag på lönen. 

9: SÄDESMAGASINET och VAGNSKJULET
Precis som de flesta bruk i början på 1900-talet drev bolaget jordbruk fram 
till 1922. Ett tjugotal personer var anställda i bolagets jord- och skogsbruk. 

10: BERGSÄTER/OXALAGÅR’N och RUNNABÖNNING
Oxarna tjänade som dragdjur vid frakten av de tunga bomullsbalarna 
från hamnarna i Varberg och Göteborg. Runnabönning är den äldsta  
arbetarbostaden i Rydal.

11: VÄRDSHUSET f.d DISPONENTBOSTADEN
Brukssamhällets två poler, fabriken och ägarens bostad, ligger här  
mittemot varandra. 

12: NYA FABRIKEN – TVINNERIET
I början av 1930-talet ökade produktionen och man uppförde  
en ny byggnad för garntvinning 1937. 

13: GAMLA MAGASINET och HEMGÅRDEN
Hemgården är en av de äldsta byggnaderna i Rydal och har fungerat  
som arbetarbostad, daghem och boende för inflyttade ogifta arbetare.  
Idag är Hemgården ett vandrarhem.

14: FABRIKSGÅRDEN och KRAFTSTATIONEN
I den kulturminnesmärkta kraftstationen förser turbinen  
från 1928 fortfarande hushåll med elektricitet.

S: START and INTRODUCTION
The community was built around the spinning mill, founded in 1853,  
and still has the character of a minor Swedish industrial community.  

1: THE OLD MILL and THE WATER CANAL
The cotton spinning mill in Rydal was the largest mechanical mill in  
Sweden. The machines were powered by a water wheel, situated in  
a man-made canal in the factory building.

2: THE EARTH CELLAR
(the museum will lend you a key to enter)
The company provided the workers with cellars for storage of  
potatoes and other root vegetables, among other things.

3: THE POINT and THE PEAT BARN
This was one of the open-air dance-floors in Rydal.

4: THE “LAK”-HOUSE
(the museum will lend you a key to enter)
In here the laundry was boiled and then rinsed in the canal.  
The stone-mangle was used to smooth the cloths. 
5: THE BEAUTIFUL VILLA WAHLSTRÖM
The villa has housed families and retired workers as well as  
served as the community school. 
6: RYD´S MANOR and THE SCHOOL IN RYDAL
Ryd´s manor has many of the characteristics typical for the manor  
houses of the Textile Barons of Mark. The school, on the other  
side of the road, was built by the company. 
7: SEGLORABERGSBÖNNINGA
Once a farm house in the neighbouring village, the building  
was moved to Rydal to serve as workers quarters. 
8: TÅASTUGAN and THE COMPANY STORE
The company ran the store in which the workers could buy on  
credit, which was later deducted from the salaries.  
9: THE GRAIN WAREHOUSE and THE CARRIAGE SHED
The company managed its own farm until 1922, which employed  
about 20 people. 
10: BERGSÄTER/OXALAGÅR´N and RUNNABÖNNING
Oxen were the mode of transportation when the cotton was  
transported from the harbours to Mark.
Runnabönning is the oldest workers quarters in Rydal.   
11: THE “SPINNAREN” INN
This used to be the former managing directors residence,  
placed right across the road facing the spinning mill. 
12: THE NEW FACTORY
In the beginning of the 1930´s the production increased  
and a new factory building was built in 1937. 
13: THE OLD WAREHOUSE and “HEMGÅRDEN”
One of the oldest buildings in Rydal, it has housed the daycare center  
as well as lodging for unmarried workers. Today “Hemgården” is a  
youth hostel.  
14: THE MILL YARD and THE GENERATING HOUSE
In the generating house by the river Viskan, the turbine from  
1928 is still left producing electricity.
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