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  Eskilstuna – den stolta Fristaden 

Presskonferens: vattnets väg genom Eskilstunas 
historia blir bok 

 

Eskilskällan har fått 50 000 kronor från Rekarnestiftelsen till projektet Vattnets väg 

genom Eskilstuna under historien/Eskilstuna som sjöfartsstad. 

 

Det är Sven Strömberg och Bengt Eriksson som i samråd med Eskilskällan har tagit 

initiativ till projektet. Avsikten är att redogöra för vattnets betydelse för Eskilstuna 

med omnejd, och att beskriva historien långt tillbaka, fram genom nutiden och med 

sikte mot framtiden samt visionen att Eskilstuna åter är en sjöfartsstad. Arbetet 

beräknas ta 2-3 år, och en bokutgivning planeras till 2015-2016. 

 

Sven Strömberg och Bengt Eriksson har gedigen erfarenhet av research och 

skrivande. Sven Strömberg är rutinerad journalist. Under 1980- och 90-talen var 

han ankare i Aktuellt och har även varit SVT:s utrikeskorrespondent i Washington, 

Tokyo och London. Han har skrivit en uppmärksammad bok om Harpsund. Bengt 

Eriksson har skrivit två böcker om sparbanksrörelsen. 

 

Ansvariga för olika funktioner inom Eskilskällan kommer att stötta arbetet genom 

att ge vägledning som underlättar de arkivsökningar som behöver göras.  

 

Det kan även behövas arkiv- och biblioteksbesök hos till exempel Riksarkivet, 

Sjöhistoriska museet, och Chalmers. En omvärldsanalys planeras också för att se 

om en liknande utveckling som skett i Eskilstuna har ägt rum på andra håll. Det 

kan vara orter där sjöfarten drabbats av avbrott och som söker nya trafiklösningar  

i enlighet med ett ändrat miljötänkande.  

 

Välkommen till en presskonferens där projektet presenteras närmare! 

 

Tid: fredagen den 5 juli, kl. 11.00 

 

Plats: Eskilskällan, Eskilstuna stadsbibliotek 

 

Medverkande: Nils Mossberg, chef för arkiv och museer, Sven Strömberg och 

Bengt Eriksson. 

 

 

Eskilstuna som sjöfartsstad 

Läget mellan Hjälmaren och Mälaren, och den sammanlänkande ån, har varit av 

stor historisk betydelse för utvecklingen av staden Eskilstuna med omgivningar.  
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Vattnet har varit avgörande som energikälla och för kommunikationer. Hundratals 

år av utveckling har satt sin prägel på vilka behov som klarats med hjälp av vattnet, 

men senare tiders innovationer har minskat dess kommersiella betydelse. Bilismens 

starka ökning och 1960-talets fasta broar satte punkt för en tidigare ganska livlig 

handels- och övrig båttrafik via Torshälla fram till Eskilstuna. Kanske kan 

exempelvis båtturism på ån bli verklighet igen? 

 

Om Eskilskällan 
Eskilskällan är ett samarbete mellan Arkiv Sörmland, Eskilstuna stadsarkiv, 

Eskilstuna stadsbibliotek, Eskilstuna stadsmuseum, Eskilstuna konstmuseum med 

Svenskt barnbildarkiv, Sverigefinländarnas arkiv och Eskilstuna Strängnäs 

släktforskarförening.  

 

Syftet är att göra källmaterial om Eskilstunas historia mer lättillgängligt. 

Huvudman för samarbetet är enheten arkiv och museer inom kultur- och 

fritidsförvaltningen.  

  

 

 

 

För ytterligare information, kontakta Nils Mossberg, chef arkiv och museer, kultur- och 
fritidsförvaltningen, e-post nils.mossberg@eskilstuna.se; tfn 016-701 29 90, 073-950 61 91 
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