
Ny bok med fokus på Sörmlands historia och arkiv! 
 
Arkiv Sörmland lanserar en helt ny bok om historia och arkiv. ”ARKIV SÖRMLAND 
dåtid nutid framtid” innehåller såväl berättelser från Sörmland som perspektiv på 
framtidens arkiv och på de enskilda arkiven. 
 
Berättelserna i boken utgör ett litet axplock ur arkiven. Redaktionskommitténs 
Anna-Sophia von Celsing berättar: ”I boken ger vi en mångfald av perspektiv från 
hela länet. Vi vill att så många som möjligt ska känna sig inkluderade, att det ska 
vara en allas historia.” 
 
Boken tar bland annat med läsaren på sommarhemsinvigning för funktionsned-
satta på Södra Femöre 1951, kooperativt klubbmöte med kvinnliga rösträttskämpar 
i 1910-talets Flen och välgörenhetsfest med Trosa Jultomtar. 
 
Vi följer också i spanska sjukans sörmländska spår. Om läget i Eskilstuna skriver 
Sörmlandsposten i november 1918: ”Det tåg med dödens skördar, som på söndagen 
ringlade ut till den nya begravningsplatsen, var större än någonsin förut… Enligt 
vad dödgrävaren upplyser om, äro de sista två veckornas siffror de största, som 
förekommit under de 30 år, han varit anställd där.”   
 
Anna-Sophia von Celsing påpekar: ”Artikeln om spanska sjukans dödliga framfart 
hösten 1918 känns särskilt aktuell i dessa tider av pandemi. Parallellerna mellan 
då och nu blir så tydliga. Vi har en del att lära av historien.” 
 
Ett annat exempel där det går att se motsvarigheter idag är berättelsen om barn-
hemmet för finska krigsbarn i Strängnäs. Arkivchef Annika Bergsland framhåller: 
”I boken träffar vi 20 trötta och hungriga två- till sjuåringar som anländer till 
Strängnäs julen 1941 över ett hav i storm, ensamma i ett nytt land utan föräldrar. 
Där är det inte svårt att se paralleller i dagens Sverige med ensamkommande 
flyktingbarn och flyktresor över havet”.  
 
I boken berättar vi också om framtidens arkiv, om hur vi långsiktigt bevarar 
dagens digitala information för att kunna skriva morgondagens historia. Med 
exempel från projektet Ungas Digitala Minnen visas på betydelsen av e-arkiv.   
 
Annika Bergsland igen: ”Vi hoppas att boken ska bli en ögonöppnare. Vi behöver 
alla hjälpas åt för att minnen och handlingar från idag ska bli sparade. Där fyller 
Arkiv Sörmland en viktig funktion, som en resurs för föreningar och företag i länet 
som vill ta hand om sina arkiv och bevara sin historia”.  



Det är också något som Katrineholms arbetararkiv vittnar om: ”Vi tog beslut att ta 
hjälp av Arkiv Sörmland... Nu har vi ordning på hyllor och i lådor och dessutom är 
det förtecknat så att man till och med kan söka i vårt arkiv från Arkiv Sörmland 
och från kommunarkivet.”  
 
Så en bok om arkiv, kan den verkligen vara av allmänt intresse? Här är Annika 
Bergsland tydlig: ”Ja, i allra högsta grad! Arkiv är spännande! Det är här som 
pusselbitarna till vår historia finns, grunden till vårt samhälle idag. Här binds dåtid, 
nutid och framtid samman. Utan arkiven, ingen historia.”  
 

Lansering 
 
Boken lanseras för allmänheten under Arkivens dag lördag 13 november. Arkiv 
Sörmland finns då på plats på tre ställen i Sörmland: 
 
Eskilstuna 
Eskilstuna stadsmuseum kl. 13-16 med bokpresentation i stora föreläsningssalen 
kl. 15 (Eskilskällans Arkivens dag-arrangemang) 
 
Katrineholm 
Kommunarkivet kl. 10-13 (Katrineholms kommunarkivs och Arkiv Sörmlands 
gemensamma Arkivens dag-arrangemang) 
 
Oxelösund 
Mästerlotsen/Lotsarkivet Gamla Oxelösund kl. 10-14 (Oxelösunds hembygds-
förenings Arkivens dag-arrangemang) 
 
Boken kommer att distribueras till kommunbibliotek och kommunarkiv i länet. 
Efter Arkivens dag finns den också att köpa hos Arkiv Sörmland (tfn 076-319 67 53 
eller epost info@arkivsormland.se) 
 

Kontakt 
 
Vid frågor, tveka inte att kontakta oss genom: 
Anna-Sophia von Celsing (vice ordförande i Arkiv Sörmland och medlem i 
redaktionskommittén)  
Mobil 070-922 91 04  
Epost annasophia.von.celsing@gmail.com 
 
Önskas ett gratis ex av boken, kontakta oss gärna på info@arkivsormland.se. 
 


