
HISTORIEN OM ALVA I trapphuset finns vår enda permanenta utställning. Den
berättar om Alva Carlsson, en av de hundratals kvinnor som arbetade i Stryk-
järnet när det var textilfabrik. Starta på plan 7 och vandra nedåt för att ta del
av hennes berättelse.

STRYKJÄRNET uppfördes 1916-17 för att rymma ett bomullsväveri åt Holmens
Bruk. Arkitekten Folke Bensow lät formen på Laxholmen avgöra hur huset
skulle se ut - huset blev sjusidigt. Textilfabriken lades ned 1962 och år 1991
öppnade Arbetets museum.

Fika, äta och shoppa

På entréplanet finns Café Strykjärnet som erbjuder kaffe med tilltugg. Restaurang
Laxholmen på plan sex serverar lunchbuffé varje vardag och har sta’ns bästa utsikt
över industrilandskapet. I museets butik hittar du allt från små tokiga prylar till
nyttiga bruksföremål i god industridesign, böcker, vykort och godis.

Arbetets museum Laxholmen 602 21 Norrköping 011-18 98 00 www.arbetetsmuseum.se
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FRI ENTRÉ
öppettider se baksidan

BIBLIOTEKET
mån-fre kl 11–15

KONST
Textilarbetarporträtt
Den svenska tanten

Arbetets museums Vänner

Vill du bli en aktiv vän till museet? Inom Arbetets museums Vänner finns en
grupp som på frivillig basis engagerar sig i museets verksamhet. Det kan handla
om att hjälpa till vid vernissager, lovaktiviteter och annat. Kontakta Annelie
Egelin, 011-23 17 04 om du vill veta mer.

Öppet alla dagar 11–17, tisdagar kvällsöppet till 20

25-27 mars och 14-15 maj, då museet är STÄNGT

med undantag för
långfredagen, påskafton, påskdagen, pingstafton, pingstdagen,

ANDERS PÅ LÅNGÖ t.o.m. 24 april 2005

SOUTH AFRICA VIA DOLOROSA t.o.m. 24 april 2005

BIKERIDERS FOR JESUS 30 april–21 augusti 2005

TITTA HIT! 21 maj–11 september 2005

CROSSING BORDERS – Migrants in Europe t.o.m. 28 mars 2005

GAMLEBY FOTOSKOLA 9 april–8 maj 2005

ÅRETS INDUSTRIMINNE 10 maj–11 september 2005

K=KÄRLEK t.o.m. 18 april 2005

TRE FOTOGRAFER I ARBETETS LANDSKAP
10 maj–28 augusti 2005

MÄNNEN PÅ KASTRUP t.o.m. 24 april 2005

IL LINGOTTO 3 maj–31 juli 2005

ARBETSLIVET – dödskul eller livsfarligt t.o.m 13 mars 2005

NORMEN SKAVER – på jobbet är väl alla hetero..?
23 april 2005–8 januari 2006

Mer om utställningarna

ANDERS PÅ LÅNGÖ Ett stycke svensk skärgårdshistoria av fotograf Claes Orre.

SOUTH AFRICA VIA DOLOROSA Fotograf Elisabeth Ohlson Wallin skildrar lidandet,
kampen och kärleken i det hiv-aidsdrabbade Sydafrika.

BIKERIDERS FOR JESUS En roadtrip in i den kristna biker-kulturen i USA tillsam-
mans med fotograf Magnus Westerborn.

TITTA HIT! Föreningen Svenska Tecknare fyller 50 år och firar med en stor utställ-
ning om vår dagliga bildvärld. Följ med bakom tidningsuppslaget, barnboken,
den tecknade filmen och se hur illustratörer och grafiska formgivare arbetar.

CROSSING BORDERS – Migrants in Europe En internationell utställning om migration i
Europa. I anslutning visas utställningarna Krig – 40 kvinnor tolkar och Sarajevo belägrat.

ÅRETS INDUSTRIMINNE Svenska Industriminnesföreningen delar sedan 1995 ut
priset Årets Industriminne till platser i Sverige där man framgångsrikt arbetat
med att bevara svensk industrihistoria. I utställningen presenteras de 10 platser
som hittills fått priset. Utställningen är producerad av Tekniska museet i samarbete med
Svenska Industriminnesföreningen.

GAMLEBY FOTOSKOLA Eleverna vid kursen Gestaltande fotografi visar sin avslutnings-
utställning 2005.

K=KÄRLEK I hela Sverige finns K- och A-brunnar i gatorna. Fotograf Björn Ullhagen
har följt arbetet på Tierps Järnbruk där brunnslocken gjuts. Utställningen är producerad
av Arbetets museum i samarbete med Metalls avdelning 179 samt den lokala fackklubben.

TRE FOTOGRAFER I ARBETETS LANDSKAP Fotograferna Mats Bjurbom, Bengt Diehl
och Anders Rising skildrar i varsin fotoserie övergivna industrimiljöer.

MÄNNEN PÅ KASTRUP Den manliga normen synliggörs och utmanas i film av Nanna
Gillberg och Jenny Lantz och i foton av Anna Bokström. Projektet är finansierat av Vinnova via
Fosfor vid Handelshögskolan och Riksbankens Jubileumsfond via FLOW-gruppen.

IL LINGOTTO Fiatverkstaden Il Lingotto står som ett monument över industrialis-
men i Turin, Italien. Fotograf Nino Monastra har fascinerats och dokumenterat.

ARBETSLIVET – dödskul eller livsfarligt Varför arbetar vi och hur ser arbetslivet ut idag?
Utställningen är producerad av Arbetets museum i samarbete med LO, TCO, Svenskt Näringsliv,
Arbetsmiljöverket, Arbetsmiljöforum, Alkoholkommittén och Mobilisering mot narkotika med stöd av AFA.

NORMEN SKAVER – på jobbet är väl alla hetero..?  Har sexuell läggning någon betydelse
på arbetsplatsen? Hur stor del av privatlivet visar vi på jobbet? Världen är oftast
heterosexuell.  I utställningen  synliggörs heteronormen, den norm som skaver oavsett
vilken sexuell läggning du har. Utställningen är producerad av Arbetets museum i samarbete
med NTG Fritt Fram, ett Equalsamarbete om sexuell läggning och Arbetslivsinstitutet. Tema Arbets-
liv i storstad.



Påsklovsaktiviteter
29 mars–1 april På jakt efter brunnslockets hemlighet!
Gjuteriverkstad. I samband med vår utställning K=Kärlek erbjuder vi ska-
pande och upptäckande verkstad för alla åldrar både inom- och utomhus.

Den pedagogiska verksta’n på plan 5 är öppen kl 10–15. Fri entré.
Grupper betalar 200 kr för två timmars aktivitetspass och bokar plats genom
att ringa 011-23 17 52.

Museernas dag
21 maj kl 12-16
I samband med öppnandet av utställningen Titta hit! erbjuder vi öp-
pen verkstad för hela familjen. Fri entré.

Ur vårens program

Samtalscafé OM: utbrändhet Tisdag 1 mars kl 18.30 Ingår i serien Ord och inga visor
Möt Kristina Björnlod som medverkat i boken Brått i kropp och själ och som har
egna erfarenheter av en seglivad utmattningsdepression. Ett program i anslutning
till utställningen Arbetslivet – dödskul eller livsfarligt.

Internationella kvinnodagen Tisdag 8 mars kl 13-22
Film, teater, musik och föreläsningar om jämställdhet och rättvisa. Medv: Teatergruppen
Skrämselhicka från Stockholm, musikgruppen Barbro från Göteborg och många
regionala grupper och individer som är verksamma inom området. Manifestation för
kvinnofrid på Laxholmstorget kl 18. Museets utställningar och museibutiken är öppna
till kl 20. Café Strykjärnet är öppet hela kvällen. Medarr: ABF, Arbetslivsinstitutet, Brudarna,
Byrån mot diskriminering, Film i Öst, Flicka-gruppen genom NBV, Norrköpings kommun, Rädda
barnen, Kvinnohuset, Loesje, Manliga klubben, Syster Yster, Ung Vänster, Vänsterpartiet m fl.

MigraMovies: Marie-Line Tisdag 8 mars kl 18.30 Ingår i serien Ord och inga visor
Marie-Line är chef för ett nattstädlag där de flesta kvinnorna är illegala invandrare.
När en av arbetarna hämtas av polisen förändras Marie-Lines liv radikalt. En film
från 2001 av Mehdi Charef Trohca. Filmen introduceras av Boel Zetterman, som
undervisar i ”rörlig bild” på Linköpings universitet, Campus Norrköping.
Filmvisningen ingår i firandet av internationella kvinnodagen.

Samtalscafé OM: att leva med DAMP Tisdag 15 mars kl 18.30 Ingår i serien Ord och inga
visor Möt Patrik Lundström som själv vuxit upp med diagnosen DAMP.

Samtalscafé: Frideborg Tisdag 22 mars 18.30 Ingår i serien Ord och inga visor
Samtala med representanter från projektet Frideborg som arbetar för att minska
antalet fall av våld mot kvinnor. Medarr: Flicka-gruppen i Norrköping genom NBV,
Rädda barnen och Norrköpings kommun.

Påsklovsaktiviteter 29 mars–1 april Se information i särskild ruta

Samtalscafé OM Tisdag 29 mars kl 18.30 Ingår i serien Ord och inga visor

Boksläpp: Anders på Långö Lördag 2 april kl 14
Utställningen Anders på Långö har blivit bok. Fotograf Claes Orre och fiskaren
Anders Andersson presenterar boken. Se till att få med dig ett signerat exemplar
hem. Boken kommer att finnas till försäljning i museets butik.

MigraMovies: L’america Tisdag 5 april kl 18.30 Ingår i serien Ord och inga visor
Gino och hans chef Fiore är två skurkaktiga affärsmän som ger sig av till Albanien
efter kommunistregimens fall i början av 1990-talet. En film från 1994 av Gianni
Amelio. Filmen introduceras av Branka Likic-Brboric, forskare vid Arbets-
livsinstitutet.

Guidade visningar

Söndagar kl 13.00–ca 13.45 Samling i receptionen. Fri entré

Sarajevo belägrat 6 mars, 20 mars (visning på både svenska och bosniska)
Arbetslivet – dödskul eller livsfarligt 13 mars
Crossing Borders – Migrants in Europe 28 mars
South Africa Via Dolorosa 3 april
K=Kärlek 17 april
Anders på Långö 24 april
Normen skaver – på jobbet är väl alla hetero..? 8 maj
Årets industriminne och Titta hit! 29 maj

Vi ordnar även särskilda lärarvisningar, ring 011-23 17 52 för mer information.

Vernissage Gamleby Fotoskola Lördag 9 april kl 14

Samtalscafé OM Tisdag 12 april kl 18.30 Ingår i serien Ord och inga visor

Samtalscafé med Linda Norrman Skugge Tisdag 19 april kl 18.30 Ingår i serien Ord och
inga visor Medarr: Flicka-gruppen i Norrköping genom NBV, Rädda barnen och Norrköpings
kommun.

Vernissage Normen skaver – på jobbet är väl alla hetero..?  Lördag 23 april kl 14
Underhållning på lek och allvar, överraskningar… Ann Kristin Carlström,
forskningschef Arbetets museum hälsar välkommen. Medverkande: Biskop
Martin Lind; Sture Nordh, ordf. TCO; Sören Andersson, ordf. RFSL; Radical
Cheerleaders från Linköping, Sara Lundh med flera.

MigraMovies Debatt OM: Fri migration – en mänsklig rättighet! En politisk möjlighet?
Tisdag 26 april kl 18.30 Ingår i serien Ord och inga visor
Lidandet orsakat av de murar som nationalstaterna och EU rest gemensamt är
enormt. Delta i en offentlig diskussion om möjligheterna att låta människor röra
sig över gränser. Medv: Sanna Vestin, Shahram Khosravi, Gregor Noll, Peo Hansen,
Per Wirtén och Branka Likic-Brboric. Medarr: Arbetslivsinstitutet, Arrangörsgruppen
OM och Film i Öst.

Vernissage Bikeriders for Jesus Lördag 30 april kl 14

Utställningen Il Lingotto öppnar Tisdag 3 maj kl 18

Vernissage Tre fotografer i arbetets landskap och Årets industriminne
Tisdag 10 maj kl 18

Museernas dag Lördag 21 maj Se information i särskild ruta

Vernissage Titta Hit! Lördag 21 maj kl 14

Alltid fri entré om inte annat anges!

Mer information om program på www.arbetetsmuseum.se eller dygnet runt telefon
011-18 98 40. Du kan också prenumerera på vårt veckoblad genom att skicka in
din e-postadress till info@arbetetsmuseum.se

Ord och inga visor

Trotsa mediabruset - träffa verkliga människor. Ordet är fritt!
Samtalscaféer på tisdagar  kl 18.30. Fri entré. Fika finns till försäljning.

Varannan tisdag håller Arrangörsgruppen OM i samtalscaféet. Arrangörsgruppen OM
stöds av Östgöta Idédebatt, Folkuniversitetet, Sensus Studieförbund och Arbetets museum.

MigraMovies fortsätter. Filmer om arbete och migration samt en avslutande
debatt. Forskare från Arbetslivsinstitutet introducerar filmerna. Fri entré.
Medarr: Arbetslivsinstitutet och Film i Öst.


