Lokalhistorisk kurs vårterminen 2023
Välkomna till en grundkurs i Örebro läns lokala historia. Den anordnas av Lokalhistoriska
sällskapet i samarbete med ArkivCentrum Örebro län. Det blir tio kurstillfällen under
vårterminen 2023.
Kursen kommer att behandla en rad olika teman – kulturmiljöer, bergshantering,
militärväsende, folkrörelser, skogsfinnarnas historia med mera. Vid varje tillfälle möter du en
föreläsare som talar om sitt specialområde och det finns förstås utrymme för frågor och
diskussion.
I varje kursmoment vävs metodfrågor in och varje kursmoment ska ge kursdeltagaren
kunskap om tillgången till källor och sökvägarna till källorna. Vi hoppas att det ska stimulera
deltagarnas egen forskning och nyfikenhet på sin historia.
Kursavgift: 800 kr (inkluderar medlemsavgift i Lokalhistoriska sällskapet för 2023)
Kursstart: Kursen startar tisdagen den 17 januari 2023 kl 10.00.
Schema: Varannan tisdag 10.00 – 12.00 (17/1, 31/1, 14/2, 28/2, 14/3, 28/3, 11/4, 25/4, 9/5,
23/5.
Vi tar alltid en paus i föreläsningarna och kursdeltagarna kan gärna ta med eget fika.

Plats: ArkivCentrum Örebro län, Nastagatan 11 F, Örebro
Reseinformation:
Buss till ArkivCentrum Örebro län från Resecentrum.
Linje 1 mot Mosås. Hållplats: Mässan
Linje 4 mot Adolfsberg. Hållplats: Mässan
Linje 22 mot Törsjö. Hållplats: Hannelundsgatan
Bil till ArkivCentrum Örebro län:
Det finns gott om parkeringsplatser både framför och bakom arkivet på Nastagatan 11.
Samtliga platser är gratis.
Anmälningar och förfrågningar:
Elinor Magnérus
elinor.magnerus@arkivcentrum.se

PRELIMINÄRT PROGRAM
Varannan tisdag 10.00 – 12.00
17/1

Kursintroduktion och Jonas Jansson, Länsstyrelsen, om arkeologi och
kulturmiljöer

31/1

Håkan Henriksson, arkivarie på ArkivCentrum, om brukshistoria

14/2

Sören Klingnéus, fil. dr i historia, om länets militärhistoria

28/2

Aulis Syväjärvi, om skogsfinnarnas historia

14/3

Charlott Torgén, om begravningsplatser och personhistoria

28/3

Erica Ek och Ing-Marie Nilsson Tarkkanen, om stadsplanering i Örebro och om
modernismen i Karlskoga

11/4

Göran Janzon, om frikyrkorörelsen i länet

25/4

Gunnela Björk, docent i historia, om industrialiseringen och folkrörelser

9/5

Finnerödjas romer och resande (prel.) och avslutning

