
Vill du veta mer om huset där du bor, ditt sommartorp, 
eller någon annan plats i Eskilstuna som du har en särskild 
relation till? I denna folder kan du läsa om några av de 
ingångar som kan leda dig in i Eskilstunas historia.

Här nere finner du kontaktuppgifter till några av de 
institutioner som du kan ha nytta av i din forskning. Lycka 
till!

Eskilstuna stadsarkiv
016-10 10 34
stadsarkivet@eskilstuna.se

Eskilstuna stadsmuseum
016 – 10 28 54
eskilstuna.museer@eskilstuna.se

Eskilstuna stadsbibliotek
016-10 19 19
stads-ochlansbiblioteket@eskilstuna.se

Företagens arkiv i Sörmland
016-17 80 19
info@foretagensarkiv-sormland.com

Lantmäteriet
0155-20 67 11
lm-sodermanland@lm.se

Sörmlands museums arkiv
0155-24 57 00
info.museet@dll.se

Landsarkivet i Uppsala
018-65 21 00
landsarkivet@landsarkivet-uppsala.ra.se

Kungliga biblioteket i Stockholm
08 - 463 40 00
kungl.biblioteket@kb.se 

Denna skrift är publicerad av Kultur- och fritidsförvaltningen i Eskilstuna kommun.
Upphovsman: Johan Eriksson, Eskilstuna stadsarkiv
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Loströms nya filfabrik. Utsnitt 
ur litografi från 1879, 
publicerad i ”Sveriges industriella  
etablissementer”

Översiktskartor
Börja gärna efterforskningarna med att titta på äldre översiktskartor 
(stadskartor och ekonomiska kartor). Med hjälp av några kartor 
från olika tidpunkter kan man ganska snabbt skaffa sig en bild av hur 
ett område har förändrats genom åren.

Översiktkartor får du lättast tag på hos stadsbibliotekets 
Sörmlands-rum, samt hos stadsarkivet, som också har digitaliserat 
vissa kartor. Dessa kan du titta på via hemsidan: 
www.eskilstuna.se/stadsarkivet. Sök också på lantmäteriets hemsida 
www.lm.se. Under ”Historiska kartor” kan du titta på och beställa 
kopior från lantmäteriets väldiga kartarkiv. 

Fastighetshandlingar
Handlingar som berättar om en specifik fastighet kan finnas på 
många olika ställen. Äldre tomtkartor och lantmäteriförrättningar, 
bygglov och därtill hörande ritningar finns i första hand hos 
stadsarkivet. Vissa fastighetskartor över landsbygden finns dock 
endast hos lantmäteriet.

Kommunens antikvarier har i vissa fall gjort inventeringar och 
utredningar av kulturhistoriskt intressanta miljöer och hus. Dessa 
handlingar kan du ta del av hos stadsmuseet.

Äganderättsliga handlingar, såsom lagfarter m.m. finns hos 
inskrivningsmyndigheten, vars äldre arkiv förvaras i Härnösand. 

Foton och andra avbildningar
Fotografier från det gamla Eskilstuna finns i första hand hos 
stadsmuseet, men det finns även vissa arkiv hos stadsarkivet och 
Företagens arkiv som innehåller foton. Sörmlands museum i 
Nyköping har också ett stort fotoarkiv, liksom Nordiska museet i 
Stockholm. Kungliga biblioteket har en stor samling med 
hundratusentals vykort från hela Sverige. 

Med lite tur kan ”din” plats vara avbildad på ett konstverk! Målningar 
finns hos Eskilstuna konstmuseum, men kan även finnas hos andra 
konstmuseer (t.ex. länsmuseet och Nationalmuseum). Från 1800-talets 
mitt utvecklades tekniken att reproducera grafik. Från denna tid finns 
många topografiska motiv i veckotidningar som ”Ny illustrerad tidning” och 
olika grafiska planschverk, t.ex. ”Sveriges industriella etablissementer”. Sådana 
verk hittar du bl.a. hos Kungliga biblioteket, eller hos antikvariat.

Litteratur & tidningar
I bibliotekets Sörmlandsrum finns det mesta som är skrivet om 
Eskilstuna. För att kunna orientera dig i alla titlar kan det vara bra att först 
titta i Gunborg Nymans bibliografier ”Litteratur om Eskilstuna stad”, och 
”Litteratur om Södermanlands län”, samt Mats Esséns ”Sörmländsk bibliografi”. 
Samtliga dessa bibliografier finns i Sörmlandsrummet under signum ”A” 
och är även tillgängliga via bibliotekets hemsida, under ”Länsbiblioteket”.

Gamla lokaltidningar finns främst hos Företagens arkiv. En del finns 
också på mikrofilm i stadsbiblioteket. Ansvaret för att bevara dags-
tidningar och periodisk press vilar annars på Kungliga biblioteket.

Äldre tryckta adress- och handelskalendrar kan också vara till nytta, 
när du vill veta vem som bott på en viss adress, eller vilka företag som låg 
i ett visst kvarter. Sådana kalendrar hittar du enklast genom att söka i 
stadsbibliotekets katalog.

Föremål
Stadsmuseets stora samlingar av föremål kan innehålla något med 
anknytning till platsen som du forskar om. Detta gäller i synnerhet om du 
är intresserad av ett företag eller offentlig institution.

Andra spår….
Att forska om en plats är ett riktigt detektivarbete, och du kommer snart 
underfund med att information kan finnas på väldigt många ställen, allt 
beroende på vilken verksamhet som funnit på platsen. Fanns där ett 
företag, så bör du förstås leta efter just detta företags arkiv. Du kan också 
fundera över vilka myndigheter som kan ha dokumenterat platsen: om det 
har legat en restaurang eller livsmedelsaffär på platsen, så är det troligt att 
information kan finnas i de hälsovårdande myndigheternas arkiv.

I boken ”Hembygdsforska! : steg för steg” (Clemensson/Andersson) finner 
du utförliga tips om du vill gräva djupare!

Kom också ihåg att tala med de människor som känner till platsen väl. 
Hembygdsentusiaster, och äldre personer som har bott på platsen har ofta 
unik information som du inte finner i vare sig bibliotek, arkiv eller 
museer. 

http://www.lm.se/
http://www.eskilstuna.se/stadsarkivet

