
1  september kl 17.00 Stadsparken Örebro 

Fredric Skargren har skrivit boken Konst i det fria om skulpturerna i Örebro Stadspark. På den här rundturen be-

rättar han om några av de mest uppmärksammade verken i parken. Vi får höra om hur de kom till, vilken konststil 

de tillhör och hur man kan tolka dem. Samling vid  "huvudentrén" till Stadsparken, där Floragatan och Kanalvägen 

möts .———————————————————————————————————————————————— 

24 september kl 14.00  Nora konstmuseum (möjlighet till samåkning från ArkivCentrum 13.15) 

Den nationella fornminnesinventeringen började 1980 att inventera bergshistoriska lämningar i Bergslagens skogs-

landskap. Sedan pilotstudien Norbergs bergslag 1994,har projektet ”Atlas över Sveriges bergslag” arbetat med att 

sammanställa och analysera arkeologiska lämningar, historiska källor, ortnamn och kartor i de 23 Bergslager som 

har medeltida rötter. Samtliga 23 medeltida Bergslager har analyserats och redovisats i 23 separata publikationer. 

Idag kan vi skymta en fördjupad bild av Sveriges Bergslag. Föreläsning i samband med arrangemanget Bergslagens 

historiedagar av Catharina Karlsson, forskningskoordinator i bergshistoria på Jernkontoret.  

Plats: Konstmuseet Nora.——————–————————————————————————————————— 

11 oktober kl 18.30 Knalla Gruvmuseum Zinkgruvan (möjlighet till samåkning från ArkivCentrum 17.30) 

-Zinkgruvans zinkgruvor-  

Stefan Månsson och Jan Hultqvist berättar om gruvbrytning i en trakt i södra Närke som naturen gjort rik 

på mineral. Här bryts malm sedan medeltiden, men just zink blev inte någon ”stor” metall förrän under 

senare delen av 1800-talet.  Zinkgruvans Zinkgruvor gör dock sitt avstamp redan i 1500-talet, Föreläsning 

i Knalla Gruvmuseum Zinkgruvan. Möjlighet att bese museet. ——————————————————— 

15 november 18.30 ArkivCentrum Örebro 

Lisbeth Axelsson föreläser om BAW, Bror Anders Wikström, Laxåkonstnären som blev hjälte i New Orle-

ans. Han föddes på Lassåna herrgård i Laxå 1854 och dog i New York 1909. Vi får lära känna den Närke-

födde konstnären, som började sitt yrkesliv som sjöman, utbildade sig till sjökapten men som drevs att 

bejaka sin konstnärliga läggning, utbildade sig i måleri och begav sig till det stora landet i väster.  

Plats: ArkivCentrum, Nastagatan 11, Örebro.———————————–——————————————— 

8 december 18.30 ArkivCentrum Örebro 

Runt det forna centrala Örebro fanns flera byar och boplatser från perioden 500-1000 e.Kr., flera 

med namn som idag lever kvar som benämning på stadsdelar i dagens Örebro. Exempel är Nasta, Bista, 

Rosta, Älvtomta, Varberga, Mellringe, Hjärsta, Vivalla, Lundby, Hagaby, Rynninge, Almby, Tybble och 

Sörby. Historien bakom stadsdelarnas namn berättas av stadsantikvarien Erica Ek på ArkivCentrum,  

Nastagatan 11, Örebro. ———————————————————————————————————— 
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