
Industriarvsrundan
– en helg med nya ögon på 
Östergötlands industriarv

3-4 september 2022

Nya ögon på 
Östergötlands industriarv
I historieböckerna kan vi läsa mycket om den
svenska industrins produkter, men inte lika 
mycket om människorna som arbetade i 
produktionerna. På flera av orterna i Östergötland 
har industrin drivit platsens utveckling och 
människorna som arbetade i fabrikerna har 
format platserna där de arbetat och bott. Där har 
smeder, svarvare, gruvarbetare, textilarbetare,
vävare och plåtslagare levt och verkat.

Industriarvsrundan lyfter deras historier. Under 
Industriarvsrundan 3-4 september erbjuds du 
olika upplevelser runt om i länet. Tillsammans 
lyfter vi fram platsernas industriarv från nya 
vinklar och breddar bilden av det förflutna.

Östergötlands industriarvsrunda är ett
samarbete mellan Finspångs, Motalas,
Norrköpings, Åtvidabergs och  
Valdemarsviks kommun. 
Med bidrag från Region Östergötland.  

”Jättekul att man i Östergötland förstått
potentialen av industrisamhällets kulturarv. Här 
finns många spännande platser att besöka både 
på visning med guide eller på egen hand. Viktiga 
platser för att utveckla besöksnäringen och oer-
hört intressanta besöksmål för turister och besö-
kare men även boende på orten”,
- Helena Törnqvist, arbetslivsintendent
på Arbetets museum i Norrköping

www.facebook.com/industriarvsrunda
 

Guidningarna är även en del av Östgötadagarna.  
Läs mer på: www.ostgotadagarna.se 

Guidade 
visningar!
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Visning av Finspångs Turbinhistoriska 
Museum i Orangeriet vid Finspångs slott.

Lördag 3/9 kl. 10.00-12.00 och 13.00-16.00
Söndag 4/9 kl. 10.00-12.00 och 13.00-16.00

Pris: Gratis

Kontakt: Inger Welander, 070-637 31 33

Finspångs Turbinhistoriska Museum

Gå på en visning som kopplar an till 
utställningarna inne på Marmor-
bruksmuseet. Där finns bland annat 
en utställning om livet på bruket runt 
1950-talet. 
Verkstäderna är igång och ni kan se hur 
tillverkningen går till. Det finns utställ-
ning av marmorföremål och även en 
liten butik. 

Lördag 3/9 kl. 11.00 och 13.00 
Söndag 4/9 kl. 11.00 och 13.00 
Öppet kl. 11-15 i utställningen. 

Pris: Gratis

Kontakt: sara@classon.info

Marmorbruksmuseet

I år firar Motala Verkstad 200 år!
Gå runt i den historiska atmosfären som 
ännu ligger i gamla Motala Verkstads 
område. Här låg Motala Verkstad, känd som 
den ”Den svenska verkstadsindustrins 
vagga”. Runt omkring verkstaden växte ett 
helt samhälle fram. 

Lördag 3/9 kl. 11.00 och 13.00
Söndag 4/9 kl. 11.00 och 13.00 
Samling vid klockstapeln inill Café Mallbo-
den på Varvsgatan 17. 

Pris: 80:-
Betalning sker på plats med Swish eller 
kontant. 

Kontakt: upplev@motala.se

Guidning runt Motala verkstadsområde

I Bersbo utanför Åtvidaberg berättas om hur ång- och spräng-
kraften användes vid gruvdriften under 1700- och 1800-talen. 
Guidningen går mellan Storgruvan och det nyrenoverade 
kruthuset.

Lördag 3/9 kl. 11.00 och 14.00
Söndag 4/9 kl. 11.00 och 14.00

Pris: 100:-/person. Barn under 12 år gratis.

Kontakt: info@bersbokoppargruvor.se

Ång- och sprängkraft i Bersbo 

Vi berättar om människor och deras 
arbetsmiljö i Valdemarsviks forna  
läderindustri. Följ med på en guidad 
tur i och genom vackra byggnader, se 
på bilder och föremål om hur det var 
att arbeta inom garveriverksamhet 
förr i tiden. Vilka slags arbetsuppgifter 
utfördes och hur var arbetsmiljön för 
hundra år sedan?  

Lördag  3/9 kl. 10.00 och 13.00
Söndag 4/9 kl. 10.00 och 13.00 
Samling på Garvaregatan 3,  
utanför entrén till biblioteket.

Pris: 50:- / person över 20 år.
Betalning sker på plats med Swish eller 
kontant.

Kontakt:
anders.forsslund@valdemarsvik.se
kristerryding@hotmail.com 
www.hembygd.se/valdemarsvik

Läderepoken i Valdemarsvik


