Ryttarens Torvströfabrik ligger
mellan Kättilstorp och Sandhem.

När är det öppet?

Visningssäsongen börjar i maj och pågår
fram till september. Öppettiderna hittar du
på vår hemsida.
Besök www.ryttaren.nu för ytterligare information.
Det går även att ringa till turistbyrån i Falköping.
Går det att komma på andra tider?

Vi tar emot grupper, bussturister,
föreningar, skolklasser mm.

Ryttarens
Torvströfabrik

Kontakta oss

ryttarentorvstrofabrik@gmail.com
www.ryttaren.nu
Samarbetspartners:
Branschföreningen Svensk Torv, Hasselfors Garden AB,
Torvfabrikanternas Centralförening, Falköpings kommun,
Länsstyrelsen i Västra Götaland, Riksantikvarieämbetet,
Arbetsam, Studiefrämjandet, Gyllensvaans Möbler AB,
NAV – Industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst.
Vill du veta mer om det svenska hållbara torvbruket?
Se www.svensktorv.se och Svensk Torvs Faceboksida.

Välkommen!

Ryttarens Torvströfabrik ligger sydost om Falköping,
ca fyra kilometer söder om Kättilstorp. Agronomen Nils
Hartelius grundade fabriken 1906. Sedan dess har fabriken oavbrutet levererat torvströ av god kvalitet ända fram
till årsskiftet 1997-98. I fabriksmiljön ingår torvströfabriken, arbetarbostäder, sågverk, maskinhus med verkstad
och smedja, en tidigare träullsfabrik och en smalspårig
järnväg med lok och vagnar.

ryttaren.nu

Ryttaren idag

Se och upplev Ryttaren

Ryttarens Torvströfabrik har
en väl sammanhållen fabriksmiljö med flera olika verksamheter representerade.
Arbetarbostaden, ett flerfamiljshus, ligger i nära
anslutning till fabriksområdet.

Vid besöket på Ryttarens Torvströfabrik kan du
bland annat se hur block av torv blev torvströ.
Delar av tillverkningen sker på liknande sätt som
vid starten 1906. Fabriken visar tydligt de arbetsförhållanden som rådde.

I maskinhuset, som inrymmer verkstaden, smedjan
och elmotorn till fabrikens maskiner, tillverkades och
reparerades allt som behövdes för verksamheten.
I verkstaden finns idag en svarv och en borrmaskin
av äldre modell samt handverktyg.

Du får även uppleva en resa ut till mossen på den
smalspåriga torvbanan. I vagnarna, där man tidigare
transporterade torv till fabriken, sitter idag våra besökare under färden ut till mossen. Precis i kanten av
mossen ligger resterna av ett bostadshus. Där bodde
under sommaren den tillfälliga arbetsstyrka, luffare
och vagabonder, som kom till Ryttaren.
Huset revs i början av 50-talet.

Sågen som fortfarande är i funktionsdugligt skick
har maskinutrustning från 1930-talet.
Föreningen Ryttarens Torvströfabrik

Föreningen Ryttarens Torvströfabrik är en ideell
förening, vars uppgift är att förvalta torvströfabrikens byggnader och historia samt att för framtiden
behålla kunskapen om produktionsprocessen och
visa anläggningen för besökare.

Ett lokstall och ett vagnsskjul finns för torvbanans
behov. Torvbanan som är ca tre kilometer lång ger
besökarna en spännande färd ut på mossen.
Fabriksområdet begränsas i väster av järnvägen
mellan Falköping och Nässjö. Denna järnväg och
Ryttarens mosse var några av de förutsättningar som
krävdes för att en industriell verksamhet av detta
slag skulle kunna etableras just på denna plats.

För att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök
på Ryttaren har vi kunniga guider som visar och
berättar.

Hela anläggningen inklusive torvbanan är sedan
2012 byggnadsminne.

Ett besök på Ryttaren är en resa i tid och rum och
en upplevelse för alla sinnen!

Vill du, på egen hand, se det karga naturlandskapet
på mossen rekommenderar vi en promenad på vandringsleden. Leden är ca tre kilometer lång och tydligt
märkt.

