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SEMINARIUM 15 oktober –  

Kulturhistoriska värden 

på ”Café Planet”/59:an Café och Restaurang 

 
INBJUDAN:  

Varmt välkommen att delta i höstens andra seminarium där vi går igenom väsentliga 
kulturhistoriska värden inom det potentiella biosfärområdet i Motala.  

Lyssna till en kulturhistoriskt kunnig panel som består av historiker och filmare, 
Fredrik Ousbäck, intendenten på Övralid, arkeolog Linus Hagberg, Per-Gunnar 
Andersson och f.d. gymnasielärare i historia med stor kunskap om Motala verkstad, 
Per-Gunnar Igelström. Delta gärna också i efterföljande frågestund som hålls parallellt 
med avslutningsfika för kvällen. 
 
Går vi 20 år tillbaka i tiden, år 1999, när unika fynd från äldre stenålder plötsligt dök 
upp i arkeologiska utgrävningar vid Motala ström, fick vi anledning att se Motalas 
historia med helt ”nya ögon”.  
 
Visste du att Gustaf Vasa 1552 bodde i Motala innan han for till Vadstena för att gifta 
sig med sin tredje hustru, Katarina Stenbock?  Kände du till att Pariserholmen varit en 
Bispholme där en borg troligtvis fanns en gång i tiden? Det har funnits fler borgar, 
bl.a. i Hårstorp. Förutom Motalas fantastiska naturlandskap har vi alltså en minst lika 
fantastisk kulturhistoria med start 11200 år tillbaka i tiden då de första spåren av 
människor kan härledas.  
 
 
Tid och plats samt förtidsanmälan, se nästa sida.  
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Program: 
 
17.30 Kortfattat om Biosfärområden och LONA-projektet. 
 
18.00 –ca 20.30 Seminariedelen öppnas och leds av Kjell Fransson som moderator. 
 
Några hållpunkter som panelen kan väntas ta upp i lämplig ordning: 

 Forntid,  

 Medeltid med Folkungarna, Heliga Birgitta o Ulvåsa, Klosterväsendet, 
Kungsgårdarna  

 Medevi och Urban Hjärne 

 Göta kanal med Baltzar von Platen, Solfjäderplanen, Motala verkstad - 
verkstadsindustrins vagga mm, Övralid,  

 Motala bygdens författare, övrig kulturhistoria och det postindustriella 
samhället. 

 
Avslut med fika med frågestund.  
 
Plats: 59:an Café och Restaurang, Nedre Kaptensgatan 7, Motala. 
Fri entré, kostnadsfri fikastund, men föranmälan krävs, senast måndag 14 oktober. 
Anmälan: till Rolf Ström, e-post: strom.rolf@gmail.com alternativt tfn: 070-543 82 
51 (även sms är ok). 

 


