
 

 

IKEA Museum öppnade 2016 och visar utställningen Berättelsen om IKEA i dåtid, nutid och framtid. IKEA 
Museum ligger i samma byggnad som världens första IKEA varuhus, som öppnade 1958 i Älmhult. IKEA 
Museum visar upp en huvudutställning i fyra delar: Våra rötter, Demokratisk Design, IKEA genom tiderna 
och Ingvar Kamprads många sidor. Museet har också många tillfälliga utställningar, en restaurang och 
en butik. 
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IKEA Museum sätter Älmhult på kartan med ny klädkollektion  
 
Som en hyllning till sina rötter i Älmhult, Småland, lanserar IKEA Museum en ny 
kollektion med 343 36 - postnumret där det allra första IKEA varuhuset en gång låg 
och där idag IKEA Museum ligger - i blickfånget. Den nya kollektionen lanseras 30 
maj och kommer finnas till försäljning på IKEA Museums pop-up shop på Magasin 
405 under H22 i Helsingborg och på IKEA Museum i Älmhult.   
  

- Inom populärkulturen finns en lång tradition av att koppla sin identitet till platsen 
där man har sina rötter genom att just referera till postnumret. Det förekommer i 
allt från hiphop-låtar till tv-serier. På IKEA känner vi en stolthet över platsen vi 
kommer ifrån och vi ville med den här kollektionen göra en hyllning till Älmhult 
där hjärtat av IKEA finns, säger Linda Fisti, Marketing & Communication Manager 
på IKEA Museum i Älmhult.    

Kollektionen består av klädesplagg och objekt man kan behöva när man är på språng;     
T-shirt, hoddie, tote bag, key chain and water bottle i fyra olika färger; vit, svart, orange 
och röd med texten 343 36 ÄLMHULT, SMÅLAND, SWEDEN. 

Bilderna till kollektionen är fotograferade vid olika lokala landmärken i Älmhult vid 
soluppgång. Förutom att ge lokalpatrioter och IKEA medarbetare en möjlighet att hylla sitt 
ursprung, hoppas IKEA Museum kunna bjuda in IKEA fans till denna plats i Småland där 
alla IKEA produkter utvecklas och där man på IKEA Museum berättar historien om just 
detta och mycket mer. 

- Ofta krävs det någon utomstående för att vi ska få upp ögonen för det vi ser varje 
dag. Den här gången har vi grävt där vi står och hyllar den här unika platsen som 
direkt eller indirekt påverkat så många människors vardag, säger Linda Fisti.  

Den nya kollektionen kommer finnas tillgänglig till försäljning på IKEA Museums pop-up 
shop på Magasin 405 under H22 i Helsingborg och på IKEA Museum i Älmhult under 
samma period samt framöver.  
 
För intervjuer och ytterligare frågor vänligen kontakta:  
Press Office, Media Relations Team, IKEA Marketing & Communications 
mail: Pressoffice.rangesupply@inter.ikea.com. 
telefon: 0732-32 13 00 
Web: IKEAmuseum.com 


