
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. OBS! Restaurangen håller sommarstängt 24 juni–8 augusti.

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

Öppet alla dagar 11–17
med undantag för midsommarafton och midsommardagen,

24–25 juni, då museet är STÄNGT
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TITTA HIT! t.o.m. 11 september

BIKERIDERS FOR JESUS t.o.m. 21 augusti

SOMMARFABRIKEN 14 juni–14 augusti

ÅRETS INDUSTRIMINNE t.o.m. 11 september

TRE FOTOGRAFER I ARBETETS LANDSKAP
t.o.m. 28 augusti

NORMEN SKAVER – på jobbet är väl alla hetero..?
t.o.m. 8 januari 2006

21/2 IL LINGOTTO t.o.m. 31 juli

JUNI   JULI   AUGUSTI 2005

HISTORIEN OM ALVA
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FRI ENTRÉ
öppettider se baksidan

BIBLIOTEKET
mån-fre kl 11–15  OBS! Sommarstängt 24 juni–14 augusti

KONST
Textilarbetarporträtt
Den svenska tanten

Sommarbarn på Strykjärnet
Under perioden 14 juni–14 augusti erbjuder museet flera
roliga aktiviteter för hela familjen.

MUSEIDECKARNA Gå på upptäcksfärd på museet och lös
mysteriet med hjälp av ledtrådar! En aktivitet som genomförs
på egen hand. Alla barn får ett pris!
Dagligen. Deltagaravgift: 20 kr/barn.
Endast i vuxens sällskap. Start och mål i receptionen.

SOMMARFABRIKEN Kom och uppfinn, skruva och skapa nytt
av gammalt! I pedagogiska verkstan arbetar vi med temat
industridesign. Museipedagoger finns på plats och hjälper
er till rätta.
tisdag–söndag kl 11-13, 14-17. Fri entré. Hämta stämpelkort i
receptionen före start! Endast i vuxens sällskap. Plan 5



Mer om utställningarna

TITTA HIT! Svenska tecknare 50 år. Bilder, budskap och texter är en ständig del av
vår verklighet. Från morgon till kväll, från vaggan till graven. Vad döljer sig
bakom flödet? Vilka finns bakom alla de visuella uttryck vi möter? Titta hit! är
en utställning om vår dagliga bildvärld.

BIKERIDERS FOR JESUS Fotograf Magnus Westerborn skildrar en annan sida av
bikerkulturen. Han reste till USA där han träffade det kristna motorcykelgänget
Christian Crusaders.

SOMMARFABRIKEN Kom och uppfinn, skruva och skapa nytt av gammalt! I
pedagogiska verkstan arbetar vi med temat industridesign. Museipedagoger finns
på plats och hjälper er till rätta.

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
Industriminneföreningen.

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

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

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 Arbetsliv i storstad.

Guidade visningar

Bikeriders for Jesus 5 juni, 21 augusti
Normen skaver – på jobbet är väl alla hetero..? 12 juni, 28 augusti
Titta hit! och Årets Industriminne 14 augusti

13.00–ca 13.45 Samling i receptionen. Fri entré

Presentation av museet varje vardag kl 11.15–ca 11.30 under perioden 13 juni–
12 augusti. Samling vid receptionen. Fri entré

Bokning av visningar sker under vecka 25-31 på telefonnummer 011-18 98 00, i
övrigt på telefonnummer 011-23 17 52.

Programverksamhet

Under sommaren tar programverksamheten semesterledigt och drar igång igen
tisdagen den 23 augusti kl 18.30 med ett samtalscafé.

Under hösten bjuder vi åter in till vernissager, samtalscaféer och andra spännande
programpunkter.

Missa inte att besöka oss under Kulturnatten 2005 den 24 september!

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

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.

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.


