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Lokalhistorisk kurs pågår varannan tisdag fr o m den 17 januari t o m den 9 maj 2023 

 

 

Program våren 2023 
 
Onsdagen den 25 januari kl. 18.30 på ArkivCentrum 
Hindersmässoföreläsning 

Journalisten, historikern och östeuropakännaren Peter Johnsson ”Rysslands historia är inte Ukrainas” 
Samarrangemang med ArkivCentrum 
 

Torsdagen den 26 januari kl. 15.00 på Örebro slott 
Visning i länsmuseets utställningar på Örebro slott 
Museipedagogerna Johanna Björck och Lisa Lundqvist visar runt i två utställningar. Boom i bergslagen: I medeltidens 
Bergslagen fanns järnet, skogen och vattenkraften. Hyttor och gruvor anlades och kunskap och tekniska uppfinningar 
spreds. En ny grupp av människor – bergsmännen - fick makt och privilegier. 
Utställningen Möjligheternas spegel, sinnenas begär handlar om prylar och konsumtion under 1800-talets början. Gott om 
lokalhistoria, nipper och andra föremål från museets samlingar utlovas! 

 
Torsdagen den 16 februari kl. 18.30 på ArkivCentrum 
Arkeologi med metallsökare i Glanshammar 
Sedan 2017 driver Örebro läns museum ett metallsökarprojekt i samverkan med Länsstyrelsen och Sveriges 
metallsökarförening. Kom och lyssna till länsmuseets arkeolog dr Martin Rundkvist som berättar om de stora 
undersökningarna i Glanshammars socken de senaste åren. Martin berättar om samarbetsformerna, fyndplatserna, de rika 
fynden och deras kultursammanhang. 
 

Onsdagen den 22 mars kl. 18.30 på ArkivCentrum 
Årsmöte 
Arkivarien Patrick Jonsson: 
Tidiga aktörer inom alternativ hälsa - vegetarianism och antivaccination i Örebro län. Om alternativrörelser, regionala 
kluster och nätverk. Hur hängde företeelser som antivaccination, vegetarism och alternativ hälsa samman? Patrick Jonsson 
berättar om en trio aktörer från länet som hade en pionjärroll på området, adventisten Charles Kahlström, grundare av 
Örebro hälsovårdshem; tidningsmannen Johan Lindström Saxon, grundare av Svenska vegetariska föreningen 1903 samt 
grosshandlaren, baptisten och riksdagsmannen Göran Lindgren vars motion mot vaccinationstvånget 1903 startade den 
svenska antivaccinationsrörelsen. 
 

Torsdagen den 27 april kl. 18.30 på ArkivCentrum 
Författaren Margareta Damm föreläser om Greta Adrian och Örebrogymnastiken.  
Under första halvan av 1900-talet, då Greta var verksam inom Örebrogymnastiken, var det strikt Linggymnastik som gällde i 
landet. Vad hon gjorde var att gå mot strömmen och utmana rådande ordning, trots starka protester och till och med hot 
om stryk. Hon var verkligen ” katten bland hermeliner” och vek inte undan från sin övertygelse, om att hon gjorde rätt. Vad 
den övertygelsen handlade om, kommer jag att berätta om.   

 
Onsdagen den 31 maj kl. 18.30 i Rosta.  
Bostadsbyggande i mönsterstaden Örebro  

 
Del 1 
Grannskapet och folkhemmet 
Rosta var när det byggdes i slutet av 1940-talet banbrytande inom svensk stadsplanering. Planeringen utgick från 
barnfamiljens behov och området ger en bild av tidens ideal, ambitioner och förutsättningar. 
Följ med på en stadsvandring i Stjärnhusområdet med Erica Ek stadsbyggnadsantikvarie på Örebro kommun. 
 
Kommer i höst 
 
Del 2 i serien ”bostadsbyggande i mönsterstaden” blir Vivalla eller Brickebacken. 
 
Del 3 Ladugårdsängens två etapper från 1990-talets Bomässa till en blandad och hållbar stad 
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