
Kommunala arkiv
Örebro stadsarkiv har hand om alla de kommu-
nala arkiv, från både stad och landsbygd, som 
idag utgör Örebro kommun. Arkiven sträcker sig 
från 1800-talet fram till nutid och speglar kom-
munens verksamhetsområden som t.ex. skola, 
fattigvård, social omsorg, barn- och äldreom-
sorg, nykterhetsvård, miljö- och hälsoskydd, 
teknisk verksamhet och byggnadsverksamhet.

Bild- och dokumentarkiv
på webben

På stadsarkivets hemsida finns arkivets digitala 
forskarsal. Där publiceras regelbundet bilder 
från bildarkivets många fotosamlingar. Bilderna 
sträcker sig från 1860-talet till nutid och visar 
motiv som t.ex. stadsmiljöer, människor, skolor, 
sport och mycket mer. 

Enskilda arkiv
Förutom de rent kommunala arkiven har 
stadsarkivet även många enskilda arkiv. 
Dessa kan vara av mycket äldre slag än de 
kommunala. Den äldsta  handlingen är från 
1405 och ingår  i Karolinska skolans samling 
av arkiv från Närke. 

Forskning
I stadsarkivets forskarsal kan Du läsa arkiv-
handlingar. Där finns också datorer med 
internettjänster som till exempel riksarkivets 
digitala forskarsal (SVAR) och Arkiv Digital.

Studiebesök
Studiebesök går bra att boka. Då visar vi
exempel på de handlingar som finns i arkivet 
och på vår hemsida på webben. En rundvand-
ring i lokalerna och depåerna kan också ingå.

Protokoll från kommunfullmäktige, kommun-
styrelse och alla nämnder finns i original i stads-
arkivet. Exempel på andra handlingar är skolbe-
tyg, elevhälsovårdsjournaler, socialakter, bygg-
nadslov och diariehandlingar från kommunens 
olika verksamheter.

Skolklass Risbergska skolan, 1924

Byggarbetare vid hörnet Järntorgsgatan/Norra Strandgatan, 1904

Liggare från Arbetshuset, 1813

Skördearbete i Karlslund, 1890-tal

Brukare Larsson med familj på Varberga gård, 1900

Även dokument från arkiven läggs ut. Uppgifter 
om byggnader, människor och händelser i Öre-
bros historia finns att läsa här. För att nå bild- 
och dokumentarkiven går du in på stadsarkivets 
hemsida www.orebro.se/stadsarkivet

Drottninggatan, 1960-talet
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Kaserngården 4, Grenadjärstaden
Box 325 50, 701 35 Örebro
stadsarkivet@orebro.se
019 - 21 10 75
www.orebro.se/stadsarkivet
facebook.com/orebrostadsarkiv      

Örebro stadsarkiv
Stadsarkivet är Örebro kommuns centralarkiv. 
Inrymt i Kanslihuset på det forna regementet 
I3, idag Grenadjärstaden, fi nns stadsarkivet 
med depåer i källar- och bottenvåningarna.
Forskarexpedition, forskarsal och referens-
bibliotek fi nns på plan tre.

Som kommunens centralarkiv tar stadsarkivet 
emot bevarandehandlingar från de kommuna-
la förvaltningarna. Handlingarna och den 
digitala informationen ordnas och förtecknas
så att de lätt kan eftersökas. Stadsarkivet 
erbjuder råd och stöd i arkivfrågor till de 
kommunala verksamheterna och utövar också 
tillsyn över dessa.

En viktig del av verksamheten är att tillhanda-
hålla handlingar och digital information åt 
förvaltningarna, allmänheten och forskarna.

Vi hjälper Dig gärna när Du behöver ha till-
gång till arkivhandlingar!

Kontakt
Besöksadress
Postadress
E-post
Telefon
Hemsida
Facebook

Örebro stadsarkiv
Öppettider
Måndag 10 - 16
Tisdag 10 - 16
Onsdag 10 - 16
Torsdag 10 - 16
Fredag 8 - 10

Juni, juli, augusti sommartider

Örebro 
Stadsarkiv


