Industrilandskapet

1 – ProNova
Kvarteret ProNova består av ett hundratal företag inom kunskapssektorn
samlade i det som förr var det berömda Tuppens spinneri. ProNova är en
del av Norrköping Science Park. Här får lovande entreprenörer och affärs
idéer möjlighet att utvecklas till nya livskraftiga företag. Norrköping
Science Park har ett utvecklat samarbete med universitetet. I området
finns också konferenscenter, utbildningslokaler och gym.
2 – Moa Martinson
Norrköping har hedrat sin egen arbetarförfattare med en kraftfull brons
skulptur av Peter Linde på Grytstorget. Här står författarinnan intill de
kvarter där hennes mor hade sitt dagliga arbete i textilfabrikerna.
3 – Visualiseringscenter C
Tre fabriksbyggnader från 1800-talet har omvandlats
till ett modernt center som visar det som inte syns.
Följ med ut i rymden eller in i kroppen. Här visas
experimentella 3D-föreställningar i domtea
tern, centrets klotformade arena.
I utställningarna kan besökarna bland
annat utmana varandra i spelet
mindball eller prova virtuell
kirurgi. I centret finns
även café och res
taurang.

8 – Gropen
Vid Kvarngatan i en ombyggd verkstad från 1950-talet har universitetets
lärosalar och laboratorier sedan 1999.

16 – Ståhlboms kvarn
Kvarnen som är ritad av arkitekten Knut Pihlström byggdes 1925. Bygg
naden var utrustad med ett sinnrikt system av transportbanor och schakt
under tiden den användes som kvarn.

9 – Belyst vattenfall
Vattenfallet vid Bomullsspinneriet sprider ljus i olika färger varje hel- och
halvtimme under vintern.
10 – Bomullsspinneriet
Byggnaden uppfördes av Holmens bruk som bomullsspinneri på 1850-talet
och var då Norrköpings största industribyggnad. 1998 byggdes huset om
till en modern universitetsbyggnad. Här finns bland annat speciallokaler
för lärarutbildningen.
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17 – Västgötebacken
Vid Västgötebacken finns idag informations- och kunskapsföretag. De
ligger längs Västgötegatan som utgår från Järnbron och är den enda gata
i Norrköping som har kvar sin medeltida sträckning. Hösten 2010 öppnade
Sveriges Radio och Sveriges Television ett mediecenter i Västgötebacken.
18 – Kårhuset Trappan
Här har de 5 500 studenterna vid Campus Norrköping ett eget kårhus.
19 – Stadsmuseet
Museet som berättar om Norrkö
pings imponerande textilepok lig
ger i ett hus som tidigare var väveri
och färgeri. Här hörs fortfarande
dunket från vävstolarna vissa dagar
och butiken säljer tyger med möns
ter från svunna tider. Restau
rangen serverar mat i
källarvalven eller ute
på den kullerstensbe
lagda innergården.
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22 – Kåkenhus
Kåkenhus är universitetets huvudbyggnad inom Campus Norrköping.
Byggnaden inrymmer bland annat bibliotek, hörsalar och café. De äldre
delarna av fastigheten uppfördes som textilfabrik i olika etapper mellan
1890-talet och 1950-talet.
23 – Täppan
Täppan är den största nyuppförda universitetsbyggnaden i Norrköping.
Byggnaden rymmer Institutionen för teknik och naturvetenskap samt
forskningsbolaget Acreo som har världsunika resurser för laborationer
inom elektronik- och optikområdet.
24 – Arbis
I murmästare Slättengrens hus på Bredgatan har man spelat teater sedan
1800-talet. Huset ritades till arbetareföreningen i Norrköping och här
hölls även föredrag. På Arbis hade Gideon Wahlberg uruppförande på sina
lustspel och än idag visas föreställningar på Arbis scen.
25 – Dragsområdet
Drags byggnader är från sent 1800-tal men på den här platsen vid ström
men har ylletyger tillverkats under mer än 300 år. Ännu tidigare var detta
platsen där man kunde dra båtarna över en landtunga mellan två vatten
drag alldeles intill vattenfallen.
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4 – Skorstenen av Jan Svenungsson
Konstnären Jan Svenungsson har under många år ägnat sig åt skorstenar.
Varje skorsten blir en meter högre än den föregående och skorstenen vid
Bergsbron är 14 meter hög. Precis som hans tidigare verk är placeringen
något annorlunda. 1999 skänkte Norrköpings kommun skorstenen pla
cerad i strömmen, till Campus Norrköping. Skorstenen är Svenningssons
femte av nio skorstenar runt om i världen.
5 – Arbetets museum
På Laxholmen ligger denna ovanliga industribyggnad med sju kanter som
har varit bomullsfabrik och kallas Strykjärnet. Den är byggd på ett sätt som
effektivt utnyttjar varje meter av den lilla holmen mitt i strömmen. Carl
Milles betraktade Strykjärnet som en av de vackraste industribyggnaderna
i landet. I byggnaden ligger Arbetets museum som är ett centrum för
utställningar och forskning med anknytning till arbete.
6 – Strykbrädan
I Strykbrädan verkade de första pappersmakarna på 1600-talet. Numera vi
sar Holmens museum handpapperstillverkning i byggnadens bottenvåning.
Laxholmens väveri har tidigare funnits i lokalerna och i området kring
Strykbrädan fanns förr både mjölkvarnar, smideshammare, vapenfaktori
och ett rikt ål- och laxfiske.
7 – Värmekyrkan
Den gamla ångpannecentralen är idag en unik evenemangsarena med
plats för både nöjen och konferenser. I den tuffa industrimiljön får drygt
1 300 besökare plats och på taket tänds varje år i advent de fyra ljusen i en
av världens största adventsljusstakar. Här ligger turistbyrån.

11 – Flygeln
Flygeln är en modern multiarena som tillhör Louis De Geer konsert & kon
gress. Här arrangeras bland annat företagsmässor och konserter. Lokalen
som har en uppfällbar läktare rymmer 600 sittande besökare eller 1 200
stående.
12 – Holmentornet
Det gula Holmentornet är en av ingångarna till Industrilandskapet. Tornet
byggdes på 1750-talet och ligger på den plats där Holmens bruk funnits
sedan början av 1600-talet.
13 – Louis De Geer konsert & kongress
Den före detta pappersfabriken är idag ett unikt konserthus där Norrkö
pings Symfoniorkester har sin hemmascen. Anläggningen har plats för
1 300 konferensgäster och restaurangen kan servera 1 100 personer. Här
möts kulturupplevelser och affärsverksamhet i flexibla lokaler med utsikt
över vattenfallen.
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14 – Gamla Torget
På Gamla Torget står industrialismens fader, den holländske finansmannen
Louis de Geer staty. Han kom till Sverige 1627 och Carl Milles har gjort hans
staty placerad i hjärtat av den medeltida by som sakta formade staden
Norrköping. Louis de Geer blickar ner mot sitt verk Holmens bruk, stående
på en smyckad sockel.

20 – Skvallertorget
Vid Skvallertorget
möter Industrilandskapet
det nya Norrköping med
studenter och caféliv. ”Vår
enighets fana” heter skulpturen
av Pye Engström. Torget har fått sitt
namn från de vattenhjulsdrivna, så kal�
lade skvaltkvarnar, som låg i närheten.

15 – Kvarteret Knäppingsborg
Kvarteret från 1700-talet har anor av mjöl- och snustillverkning. Numera är
Knäppingsborg ett uppskattat och välbesökt kvarter för den goda maten,
de charmiga caféerna och de genuina butikerna med bland annat närod
lade delikatesser.

21 – Spetsen
Vid Kungsgatan har helt nya kvarter vuxit fram
under 1900-talet. Intill Skvallertorget i södra delen av
kvarteret Spetsen har universitetet lokaler i en ombyggd
kontorsbyggnad.

Restaurang
eller Café

Mat och nöje

Norrköping är en stad som hämtar kraft ur sin historia
och satsar på framtiden. För flera hundra år sedan började fabriker byggas längs med strömmen. Imponerande
industribyggnader tog form. Många norrköpingsbor
fick arbete i fabrikerna och tillverkade textilier, vapen,
papper och elektronik. Norrköping var en blomstrande
industristad under många generationer men under
1900-talets senare del var epoken helt över. Fabrikerna
lades ner och stod tomma.

Louis De Geer konsert & kongress är en modern hemmascen för Norrköpings Symfoniorkester och en mötesplats
för kultur och konferenser. Den gamla pappersfabriken
har blivit ett mycket modernt konserthus där historiens
järnbalkar möter aktuell design till tidlösa toner.

I galleriorna och småbutikerna vid Drottninggatan finns
möjligheter till shopping både för den som söker kedjornas stora utbud eller exklusiv design. Mitt i centrum
ligger 1700-talskvarteret Knäppingsborg med butiker,
restauranger och caféer. Strax utanför centrum ligger
flera köpcentra med både stormarknader och specialbutiker. Det finns många mysiga kvarterskrogar, exklusiva
restauranger och uteserveringar.

Fabrikernas förvandling

Unik promenadväg
På båda sidorna om strömmen går fina promenadvägar
förbi forsar och fall, genom hela Industrilandskapet och
bort till Åbackarnas vackra natur. I området finns caféer
och restauranger i historisk miljö.

Men kraften i de ståtliga industribyggnaderna och minnet
av en blomstrande historia fanns kvar. En omfattande
renovering och förvandling började. Industrilandskapet
är återigen stadens nav men tillverkningen är utbytt mot
kunskapsorienterade verksamheter. Numera finns bland
annat Linköpings universitet i de ombyggda fabrikerna
och har etablerat Campus Norrköping.

Tusentals lampor
Varje vinter lyser gångstråken längs strömmen av tusentals lampor, ljusspel får vattenfallen att skimra i regnbågens färger och stora kristallkronor dinglar mellan taken
på de gamla fabrikerna. På värmekyrkans tak tänds en
av världens största adventsljusstakar.

Välbevarade hällristningar
På Himmelstalundsfältet finns många välbevarade hällristningar från bronsåldern. Här samlas motionärer och
livsnjutare för hundpromenader, skidturer, picknick eller
solbad.

Forskning och företag
Här finns också Norrköping Science Park som driver
entreprenörsprogram för företag med spjutspetskompetens och Visualiseringscenter C som kombinerar forskning med nyskapande kultur och har en teaterdom för
experimentella 3D-föreställningar. Mitt i strömmen ligger Arbetets museum med interaktiva utställningar och
internationellt foto. Bakom de gamla fasaderna har även
många kunskapsintensiva företag sina lokaler.

Norrköping
Det är nära till Norrköping. Staden ligger mitt i Fjärde
storstadsregionen, en dynamisk region med ett strategiskt läge, goda kommunikationer och ett välutvecklat
näringsliv. Här finns hamn, flygplats och ett ständigt
växande logistikcentrum. I Norrköpings kommun bor
129 000 personer och i regionen närmare 420 000.

Gamla stenstaden
Kärnan i Norrköping är den gamla stenstaden med Industrilandskapet. Innerstaden ramas in av Södra, Östra och
Norra Promenaderna med sina pampiga alléer. De gula
spårvagnarna är Norrköpings kännetecken och stolthet.
Storstadskänslan är påtaglig men med allt på behändigt
avstånd.

Delfinshow och båtliv
Strax utanför Norrköping ligger Kolmårdens Djurpark
som är Nordens största med bland annat safaripark,
Tiger World, Marin World och berg- och dalbanan Delfin
expressen. Här finns även Tropicarium. För den som vill
se sälar i det fria finns Östergötlands skärgård som börjar i idyllen Arkösund några mil från Norrköping. Vackra
gamla grosshandlarvillor ligger längs stranden och Skärgårdslinjens turbåtar utgår från kajen under sommaren.
Göta kanal med sina 58 slussar bjuder också på båtliv
och folkvimmel genom den östgötska sommaren.
Upplev Norrköping!

UPPLEV NORRKÖPING AB

Källvindsgatan 1, Värmekyrkan, 601 81 Norrköping
Tel 011-15 50 00 fax 011-15 50 76
E-post turistbyran@norrkoping.se
www.upplev.norrkoping.se
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