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Stadens gränser

Det har vid olika tidpunkter i historien gjorts 

planer för att reglera städer och på vilket sätt 

de växer. Olika typer av stadsplaner. Den äldsta 

kända från Örebro härstammar från åren 

1652/54. 

Staden visar en i stort sett typisk medeltida 

stad med en tämligen fritt uppvuxen 

bebyggelse utmed den landsväg som följde 

rullstensåsens krön. Vid 

planen från 1652/54 ville 

man ha en mer rätvinklig 

rutnätsplan och att de två 

långgatorna skulle rätas 

och breddas samt att ett 

större torg skulle anläggas. 

Jämför vi Johan Torings karta från 1652 med 

den karta som ritades 1854 föreställande 

staden före den stora stadsbranden detta år 

så hade det egentligen inte skett så mycket 

under dessa 200 år. Storgatan–Drottninggatan 

har rätats ut och även en del andra gator men 

i övrigt har den i stort sett behållit sin brokiga 

medeltida prägel.

hopp & Förtvivlan

Fortsättningsvis skulle visumtvång krävas från flyktingar från Turkiet. Många som kom till Sverige efter att lagen trätt i kraft var familjemedlemmar och släktingar till de som kommit tidigare. I dagspressen uppmärksammades flera fall där familjer splittrades eller var nära att splittras på grund av att de anlänt till Sverige efter att visumtvånget införts. 

År 1974 blossade konflikten om Cypern upp mellan Grekland 
och Turkiet vilket gjorde att syrianernas situation i Turkiet blev 
allt svårare då samtliga kristna minoriteter utsattes för förföljelser 
och trakasserier av turkarna. Samma år införde Västtyskland 
invandringsstopp vilket fick till följd att allt fler syrianer sökte sig till 
Sverige. En debatt angående den ökande flyktingströmmen blossade 
upp i svensk politik. 1976 beslutade den svenska regeringen att de 
syrianer som redan befann sig i landet skulle få stanna. 

Föreläsning 13.00

»En svensk mayrik – Alma Johanssons arbete 
för att hjälpa flyktingar efter 

folkmordet 1915«

En föreläsning av 
historikern Maria Småberg 
från Lunds universitet som 

handlar om en svensk 
missionär som verkade i 
det Osmanska riket mitt 

under det pågående 
folkmordet på kristna.
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