
Svart på vitt i sörmländska arkiv 

Arkivens dag 2020, lördagen den 14 november 

 

Istället för att ställa in årets firande av Arkivens dag har 

flera arkiv i Sörmland ställt om och samarbetat i ett 

filmprojekt. På lördag är det världspremiär för filmen 

Svart på vitt i sörmländska arkiv. 

  

Årets tema för Arkivens dag är ”Svart på vitt” och filmen 

visar ett axplock av de skatter som bevaras i länets olika 

arkiv. Vi får bland annat höra om konsumentföreningar, kommunalarbetare, spännande 

personer och platser, gamla pergament och spöken. 

 

Arkiven som vi möter i filmen är:  

Malmköpingsortens hembygdsförening 

Högsjö kulturmiljöförening 

Åkers hembygdsförening 

Stigtomta hembygdsförening 

Gillberga – Lista – hembygdsförening 

Katrineholms kommunarkiv 

Lotsarkivet - Oxelösunds hembygdsförening 

Arkiv Sörmland 

Katrineholms arbetararkiv 

Sköldinge – Valla – Lerbo hembygdsförening 

Södermanlands hembygdsförbund 

Nyköpings stadsarkiv 

Sörmlands museum 

 

I arkiven finns berättelser från människorna som var där, som såg vad som hände, som deltog 

i skeendet eller fattade besluten. Arkiven är en länk mellan dåtid, nutid och framtid. Vill man 

veta vad som verkligen hände och hur samtiden upplevde händelsen är det till arkiven man 

ska gå. Där finns den levande historien – i original! 

 

Arkiven är garant för att man ska kunna få med så många nyanser som möjligt på historiska 

eller nutida, skeenden. Där man själv kan väga olika källor mot varandra och bedöma 

sanningshalten i dem – källkritik och arkiv hör ihop! 

 

- Det är förstås tråkigt att inte kunna träffa besökare i år, men det här samarbetet blev ett fint 

alternativ för alla oss som gillar arkiv och vill fira Arkivens dag, säger Monica Fällgren på 

Nyköpings stadsarkiv och koordinator för Arkivens dag i Södermanland.  

 

Jennie Fornedal på Södermanlands hembygdsförbund förklarar att en del av svårigheten är 

att medelåldern bland funktionärerna i många av de föreningar som brukar ha öppet på 

arkivens dag är rätt hög. Många tillhör det som i år kallas ”riskgrupp”. - Det känns fenomenalt 

att vi inte behövde ställa in Arkivens dag! betonar hon.  



 

- Vi hoppades in i det sista att kunna ha öppet och både visa film och arkiv på ett tryggt sätt, 

säger Agneta Höglander på Sörmlands museum. Det går ju inte nu, men i år har faktiskt fler 

än vanligt möjligheten att ta del av berättelserna ur arkiven. 

 

- Vi är så stolta över filmen som faktiskt visar glimtar från länets alla hörn, flikar Helena 

Karlsson från Arkiv Sörmland in. Det har varit väldigt roligt att arbeta med detta och vi ser 

gärna att vi kan fortsätta tillsammans på något sätt.  

 

Kontaktpersoner 

 

Monica Fällgren, Nyköpings stadsarkiv 

0155-45 79 35, monica.fallgren@nykoping.se  

 

Jennie Fornedal, Södermanlands hembygdsförbund  

073-140 33 75, jennie.fornedal@regionsormland.se  

 

Agneta Höglander, Sörmlands museum  

072-144 10 41 Agneta.Hoglander@regionsormland.se 
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