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Konferensrapport 
  

Nätverkets femte träff fokuserade 
på samverkan, utbyggnad av 
kontaktnätet och naturligtvis: 
textilmaskiner! Det här är en 
sammanfattning av dagarna. 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
PROGRAM 

 
 
3 oktober 
 12:30 Samling och registrering på Textilmuseet 
 13:00 Buss till Dalsjöfors 

 Besök i Textilmuseets magasin med närmare 400 
textilmaskiner. Jörgen Hedegärd och Catarina 
Ingemarsson. 

 Fika på Sandells bageri och konditori 

 Besök på Almedahls fabriksmuseum. Johanna 
Engman.  

 16:30 Buss tillbaka till Borås 
17:00 Guidning av Textilmuseets utställning Textil Kraft, 
vinnare av utmärkelsen Årets utställning 2016, Johanna 
Engman. Maskinvisning av Anders Berntsson.  

 18:30 Middag på restaurang Tugg 
 
4 oktober 

8:30 Textilmaskinnätverket har fått bidrag för att skapa en 
digital plattform. Diskussioner kring förutsättningar och 
innehåll samt workshop för att utmejsla behov och 
önskemål. Fredrik Eytzinger.  

 10:00 Fika 
10:30 Besök hos Nordiska Textilakademin (Proteko), bland 
annat med uppföljning av projektet Konfektion 4.0. 
Christian Lundell och Anna-Karin Reis.  
11:30 Besök på Textilhögskolan och deras maskinpark. 
Magnus Sirhed. 

 13:00 Lunch på The Company 
 



Textilmuseets magasin 
 
Efter registringen åkte vi gemensamt till Dalsjöfors och till Textilmuseets föremålsmagasin. 
Catarina Ingemarsson berättade om det omfattande arbete som flytten till magasinet har 
inneburit. I det nya magasinet kan museiföremålen tas om hand och förvaras på ett lämpligt och 
säkert sätt, vilket inte alltid var fallet i tidigare lokaler. Samlingen är dessutom insorterad, rengjord 
och ordnad på ett sätt som gör den sökbar, överblickbar och åtkomlig. Samlingen utgörs av 
mängder av föremål från Borås och Sjuhärad, allt från jordbruksredskap till textilmaskiner.  
 
Visningen fokuserade naturligtvis på Textilmuseets stora samling av textilmaskiner av alla de slag. 
Jörgen Hedegärd guidade oss och berättade om det vi såg. Allt från hans egna favoriter, 
trikåmaskinerna, till väv-, spinn-, tvinn-, varp-, kard- och ruggmaskiner – och alla andra 
maskintyper som hör textilindustrin till. Dessutom fick vi se en stor mängd symaskiner.  
 
Därefter besökte vi Sandells bageri och konditori, som visade sig vara en riktig nostalgipärla. 
Inredningen vittnar om en storhetstid kring 1960-talet. När det begav sig var Sandells mycket 
populärt bland arbetarna på Almedahls fabriker och fiket är på det viset en given del av det 
textilhistoriska arvet på platsen.  



 



     



Almedahls museum 
 
I fabriksområdet är Almedahls fabriksmuseum inrymt. Museet har just återinvigts sedan det gjorts 
en uppdatering av formgivning och innehåll. Detta har designern Britt-Marie Henriksson hållit i. 
Själva insamlandet är dock Gustav Mårtenssons verk. Han arbetade hela sitt liv på Almedahls och 
började samla textilier och andra föremål 1953. 1986 kunde han öppna sitt museum. Museets nya 
formgivning är gjord i Gustavs anda. Något som saknades tidigare är berättelsen kring samhällets 
och fabrikens utveckling, vilket Textilmuseet nu har kompletterat med i form av texter (Johanna 
Engman) och bilder (urval av Catarina Ingemarsson). 
 
Johanna Engman berättade om Dalsjöfors som fabrikssamhälle. Allt startade 1896 då tre 
entreprenörer köpte Skensta kvarnar med tillhörande fall och byggde linneväveri. Då fanns bara 
mjölnarens hus och två kvarnar på platsen förutom några kringliggande gårdar. Med fabriken 
växte sedan ett samhälle upp. Först byggdes arbetarbostäder och allt eftersom behoven ökade 
tillkom allt med funktioner och service, från idrottsanläggningar till järnvägsstation. Almedahls 
förknippas inte med Dalsjöfors förrän 1919, då två stora linnetillverkare slogs ihop till ett bolag. 
Almedahlsdelen av bolaget hade sin start i Göteborg där linneväveri startade redan 1846. 
Almedahls har numera sitt huvudkontor i Kinna.  



Textil Kraft 
 
Tillbaka på Textilmuseet blev det guidning av den permanenta textilindustriutställningen Textil 
Kraft. I våras fick utställningen den prestigefyllda utmärkelsen Årets Utställning 2016. Anders 
Berntsson visade alla maskiner igång, från kardan via spinnmaskinerna, till vävmaskinerna, vidare 
till trikå-, spets- och snörflätningsmaskiner.  
 
Därefter guidade Johanna Engman i övriga delar av utställningen. Förutom att förmedla den 
lokala textilindustriella historien och utvecklingen i Borås och Sjuhärad dras paralleller till den 
situation som råder i massproduktionsländer långt härifrån idag. Likheterna är många. Dåliga 
löner, bostads- och arbetsvillkor och vad man har att kämpa för som textilarbetare är några 
exempel. Det blev en resa från industrialiseringen via konfektinsindustrin och slummen i 
Bangladesh, vidare till utsläpp i Häggån och Tekokris och landade i en inblick i samtida 
forskning.  
 
På kvällen åt vi gemensam middag på restaurang Tugg, men utsikt över gamla Borås Väveri. 
 



   

Foto: Jan Berg, Textilmuseet 



  



Digital plattform 
 
Dag två ägnade vi till stor del åt diskussioner kring uppbyggnaden av den digitala plattform som 
Textilmaskinnätverket har fått bidrag från Riksantikvarieämbetet för att utveckla. Fredrik 
Eytzinger, projektledare för den digitala plattformen, presenterade förutsättningar och möjligt 
innehåll. Dessutom genomfördes workshop för att utmejsla behov och önskemål.  
 
Vi började med att skriva ned egna tankar kring nyttan med en digital plattform som drivs av 
textilmaskinnätverket samt vilka behov en sådan kan fylla. Därefter arbetade vi gruppvis kring 
fyra olika teman: bevarandet, insamlandet, plattformen och nätverket. Alla grupper arbetade 
roterande med samtliga teman. Fredrik visade även ett första exempel på teknisk lösning och 
vilka möjligheter som kan finnas.  
 
Fredriks sammandrag från workshoppen: 
  
 
 
 
 
 
  

 
SAMMANDRAG FRÅN WORKSHOP 

Fredrik Eytzinger 
 
Textilmaskinnätverket har fått pengar från Riksantikvarieämbetet för att utveckla en 
digital plattform. Under onsdagen lyfte vi olika frågor i gruppdiskussioner om vad en 
sådan digital plattform kan innehålla och hur den kan tänkas vara utformad. Det 
uppstod många intressanta diskussioner i grupperna och sammanfattningsvis verkar det 
som om att det finns två huvudsakliga grupper i nätverket med lite olika önskemål och 
behov. Dels finns det kulturarvsorienterade museer och föreningar som arbetar med 
äldre maskiner där man efterfrågar kunskaper och idéer för att bevara inför framtiden 
och sätta sina maskiner och sin verksamhet i ett större sammanhang, som en del i sitt 
uppdrag. Dels så finns det verksamma företag som arbetar med både äldre och nyare 
maskiner som söker material och kompetens för underhåll av maskiner för att kunna 
producera. Båda grupperna efterfrågar ett utbyte av kunskaper rörande underhåll och 
drift. 
 
Många önskade inledningsvis en plats där man enkelt kan söka efter personer med 
specialkompetenser kring maskiner, både i drift och för reparation och kontaktuppgifter 
om akuta behov skulle uppstå. Vart vänder man sig om maskinen krånglar, eller om man 
vill sälja eller köpa en maskin/maskindelar? Det efterfrågades också utbyte av material 
såsom fiber och garner samt en kalender för olika aktiviteter som är intressanta för 
deltagare i nätverket. Några lyfte också frågan kring uthyrning av arbetskraft och 
vakanser, och framför allt vart man hittar reservdelar. Vi diskuterade också hur vi kan 
attrahera nya medlemmar. 
 
Målet är att under hösten/vintern 2017 samla alla deltagare som tidigare visat intresse 
för nätverket (runt 90 företag och organisationer) och bygga en digital plattform för att 
tillgodose önskemål från båda grupperna. Hör gärna av er till Fredrik Eytzinger för 
synpunkter eller frågor kring den digitala plattformen eller delning av information 
mellan medlemmar. 
 
fredrik.eytzinge@boras.se 
033 35 89 76 
 



Nordiska Textilakademin – Konfektion 4.0 
 
Vi besökte Nordiska Textilakademin (Proteko och Nordisk designskola har slagits samman och 
bytt till gemensamt namn). Besöket inleddes med att Anna-Karin Reis berättade vad som hänt i 
projektet Konfektion 4.0 sedan vår träff i Klässbol förra året. Kärnan i projektet är att 
sammanföra kompetens hos nyanlända med behov hos textilbranschen. Förra året pågick en 
förstudie, nu håller projektet på att verkställas. 
 
Lokaler är på gång i Textile Fashion Center. Här ska finnas möjlighet att validera och komplettera 
kunskap, att arbeta med olika typer av hållbarhetsinriktade projekt för framtiden (så som 
re:design, just-in-time-produktion etc), och inte minst att föra samman behov med kompetens. 
Bland annat kommer det att finnas möjlighet att hyra in sig på maskiner för produktion av 
mindre serier som ett sätt att etablera sig på arbetsmarknaden eller starta eget.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bilder från Anna-Karin Reis presentation.  



Nordiska Textilakademin – Make Works 

 
Christian Lundell berättade kort om Nordiska Textilakademins olika delar nu när Proteko gått 
samman med Nordisk designskola. Det nära samarbetet med näringslivet är grundläggande för 
utbildningarna som bedrivs. Bland annat erbjuds utbildningar som går att köpa via webbshop.  
 
Christian berättade även om ett mycket intressant projekt som kallas Make Works. Det är ett 
projekt som finansieras via Tillväxtverket och handlar om att samla lokal tillverkning på ett 
översiktligt och lättillgängligt sätt. Projektet bygger på ett skottskt exempel: www.make.works 
Projektet går live den 25 oktober och möjlighet att delta på öppningen finns, anmälan via 
Nordiska Textilakademins hemsida.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild från Christian Lundells presentation. 

  

http://www.make.works/


Textilhögskolan 
 
Magnus Sirhed visade oss runt på Textilhögskolan med maskinpark och labb. Vi började bland 
vävmaskinerna och tittade även in till handvävningen. Därefter besökte vi bland annat 
trikåavdelningen och syateljén. Trevligt besök i en inspirerande miljö full av möjligheter! 



 



 



 
Deltagarlista:  
 
Gunvor Alexandersson 
gunvor.alexandersson@mark.se 
Kultur och Fritid Marks kommun 
 
Jan Aronson  
jan@indukta.se  
Indukta 
 
Käbi Bengtsson  
kibban@passagen.se             
Rydals museum/Marks kommun 
 
Anders Berntsson  
anders.berntsson@boras.se 
Textilmuseet 
 
Einar Brodin   
einar.brodin@telia.com             
Göteborgs Remfabrik 
 
Johanna Engman  
johanna.engman@boras.se 
Textilmuseet 
 
Fredrik Eytzinger  
fredrik.eytzinger@boras.se  
Textilmuseet 
 
Jörgen Hedegärd  
jorgen.hedegard@hotmail.com  
Textilmuseet 
 
Ulla-Karin Hellsten 
info@ullspinneriet.se  
Östergötlands Ullspinneri AB 
 
Olle Holmudd  
olle.holmudd@hb.se            
Textilhögskolan 
 
Catarina Ingemarsson 
catarina.ingemarsson@boras.se  
Textilmuseet 
 
Stefan Johansson  
stefan@klassbols.se  
Klässbols linneväveri 
 

Urban Kaulich  
info@halsingelinnevaveri.se 
Hälsinge Linneväveri 
 
Anette Kindahl  
anette.kindahl@norrkoping.se  
Norrköpings stadsmuseum 
 
Ulrika Kullenberg  
ulrika.kullenberg@boras.se  
Textilmuseet 
 
Börje Norberg  
info@ullspinneriet.se  
Östergötlands Ullspinneri AB 
 
Peter Otell  
peter.otell@kasthall.se  
Kasthall AB 
 
Christina Shearer 
christina.shearer@mark.se          
Rydals museum/Marks kommun 
 
Magnus Sirhed 
magnus.sirhed@hb.se 
Textilhögskolan 
 
Elena Virich  
info@mairo.se   
MAIRO AB 
 
Sofia  Wallin  
sofia.wallin@norrkoping.se 
Norrköpings stadsmuseum 
 
Anne Wastesson Jonsson 
anne.wastessonjonsson@norrkoping.se 
Norrköpings stadsmuseum 
 
Kurt Weber   
kurthweber@gmail.com             
Göteborgs Remfabrik 
 
Kerstin Wölling 
wolling@kasiden.se  
Stiftelsen K. A. Almgren sidenväveri och 
museum 
 
 



 

Konferensrapport,  
Textilmaskinnätverket 
3-4 oktober 2017.  
 
Text och foto: Johanna Engman, 
där inget annat anges.  


