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FSL har haft besök från
Norge. Terje Harem och Birger
Haugdal från Bergens byarkiv
och Margot Hosar från
Maihaugen var i Sverige på en
studieresa. De hade ett tuff
program. På 4 dagar skulle de
besöka många arkiv, förutom
oss bla ARAB och arkivcentrum
i Örebro. Deras syfte med resan
var att se lite om hur vi i Sverige
jobbar med föreningsarkiv eller
som de säger ”privat arkiv”.

Vi träffades och åt lunch
tillsammans och fortsatte sen till
stadsarkivet och vårt kansli.
Eftersom vi inte har någon
depåverksamhet och inte något
arkivmaterial att visa så blev vår

Några grannar tittar

förbi

uppgift i första hand att berätta
om hur vi jobbar, hur vi försö-
ker sprida information till
föreningslivet om att de bör
arkivera sitt material på ett bra
och tillgängligt vis och på vilket
sätt FSL kan hjälpa till med det.
Vi beskrev våra kurser och vår
databas ASL. Vi konstaterade
att vi har liknande problem, bla
är det samma grupper av
föreningar, tex de med utländsk
bakgrund, vissa religiösa grup-
per, som vi har svårt att nå och
få in material ifrån. Det var ett
trevligt möte och vi hoppas att
de fick en fortsatt intressant
studieresa.
                          Eva Wetterborg

Först en trevlig lunch med representanter för FSL:s styrelse

Ett givande utbyte av

erfarenheter i

Stadsarkivet
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 Hasse och Tage i Vallentuna Folkrörelsearkiv

Alla minns vi väl Hasse Alfredssons och Tage
Danielssons alla Lindemän i olika skepnader som före-
kom på 60- och 70-talet. En av dessa Lindemän hette
Valter Lindeman och han var vattenledningsdirektör. Han
hade lite problem med att hålla vattentrycket på rätt
nivå.

Förebilden till denna Valter Lindeman var John
Nordin, kommunalingenjör i Vallentuna på 50- och 60-
talet. Tekniken på den tiden var inte så väl utvecklad och
det förekom en del problem med vattenförsörjningen i
samhället. Dokumentationen över vattenlednings-

dragningarna hade vissa brister. Men en sak var John väldigt bra på:
Att med sin ”super-8” filma Vallentunas utbyggnad på den tiden.
Dessa filmerna kom med tiden att förvaras i Vallentunas kommun-
arkiv.

Vallentuna Folkrörelsearkiv fick för några år sedan en förfrå-
gan om vi inte kunde göra en film om Vallentunas utveckling under
John Nordins tid och med hans super-8 -filmer som grund. Efter en
viss tvekan accepterade vi erbjudandet. Vi ville att nutidens vallen-
tunabor skulle få se hur samhället genom åren har växt fram med
hjälp av John Nordins filmmaterial. På samma sätt som vi vill att
vallentunaföreningarnas nutid  (och även dåtid) skall göras tillgängligt
för alla genom att deras arkivmaterial förvaras hos oss ville vi med
filmen visa hur Vallentuna utvecklats..

Råmaterialet omfattade omkring tre timmars speltid. Tillsam-
mans med Kulturförvaltningen har vi redigerat materialet till en 30-
minuters film med text och ljud och den finns tillgänglig både som
DVD och videokasett. Den 15 september hade vi premiär på biblioteket i Vallentuna. Politiker, fören-
ingar och allmänhet inbjöds. Vi ville samtidigt passa på att visa lite av det material som vi har i vårt arkiv
och hade även gjort en utställning om vår verksamhet och naturligtvis hade vi FSLs nya rollups på plats.

De tre föreställningarna blev fullbelagda och många som ville se filmen fick inte plats. Vi fick
omedelbart en begäran om att visa filmen fler gånger. Den 6 november visade vi den igen och nu med
fyra föreställningar. Tre för vissa utvalda grupper och en för allmänheten. Och alla föreställningarna
lockade många besökare.

Stor succé således för vår film där Hasse och Tages vattenledningsdirektör Valter Lindeman alias
John Nordin, den filmande kommunalingenjören i Vallentuna spelade huvudrollen. Ett stort tack till Er
alla som har medverkat i arbetet med framtagandet av detta tidsdokument över Vallentunas tätort.
Vallentuna har fortsatt att utvecklas och frågan är om det finns någon som sitter inne med filmer som
spelats in under senare årtionden? Då kanske Vallentuna Folkrörelsearkiv kan göra en uppföljare.  Men
då får det bli utan draghjälp från Hasse och Tages vattenledningsdirektör Valter Lindeman.
                                                                                                        Nils-Bertil Nilsson

                                                                                                       Sekreterare i Vallentuna Folkrörelsearkiv
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är  titeln på en bok och
också rubriken på den träff
som Upplands-Väsby
Folkrörelsearkiv ordnat
tillsammans med kommun-
biblioteket i samband med
Arkivens Dag.

Författaren till boken
Gösta Arvidsson hade fått i
uppdrag att skriva ett porträtt
om Kurt Persson, en journalist
som bland annat jobbade på
DN. Anledning till hans upp-
drag var att Kurt Person i sitt

Bo Baldersson i Upplands-Väsby Folkrörelsearkiv

testamente hade gjort stora donationer till olika organisa-
tioner och det förvånade många i hans närhet som trodde
att han var en man som levde för dagen och inte sparade
något. Gösta Arvidsson  berättade om hur han med hjälp
av olika källor och arkiv kommit fram till sina teorier, om
att Kurt Persson skulle varit den som under 70-talet skrev
böckerna om Bo Balderson. Gösta Arvidsson visade sig
vara en härlig berättare som på ett mycket trevligt och
lättsamt sätt berättade om sin bok och hur han jobbat
fram den. I sitt arbete hade han också pratat och lärt
känna många av Kurt Perssons vänner och vi fick höra
många roliga historier.

I samband med föreläsningen så berättade Hjördis
Eldh, den nya ordföranden i Upplands Väsbys
Folkrörelsearkiv, lite om deras verksamhet, och Arnold
Härmark pratade om vikten för föreningar att arkivera sitt
material på ett bra vis. Han tog också upp FSL, och vad
vi kan hjälpa till med. Vi hade våra ”roll-ups” på plats och

lite broschyrer att dela ut. Föreläsningen lockade ca ett 50-tal besökare, och jag tror alla var väldigt
nöjda. Jag hade en väldigt trevlig kväll och kan också rekommendera Gösta Arvidssons bok till alla som
någon gång har läst en Bo Balderson deckare.

Den hemlighetsfulle journalisten Kurt Persson alias Bo Baldersson?

Eva Wetterborg

Föreningens årsmöte äger rum   tisdagen den 11 mars 2008 kl. 15,00

Plats och program meddelas senare. Motioner skall vara föreningens styrelse

tillhanda senast den 11 februari

 Kallelse
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Författaren Gösta Arvidsson signerar sin

bok till en av de nöjda deltagarna



200 elever från 100

föreningar

En välbesökt kurs i foto-
hantering på Mälaröarna fick
avsluta kursåret. Vi har haft ett
bra kursår. Ca 200 personer har
deltagit i de 15 kurser vi haft. I
snitt så deltar ca 2 personer från
varje förening  vilket borde
kunna innebära att vi nått ut till
ca 100 föreningar med våra
kurser under året. Det tycker
jag att vi kan känna oss nöjda
med. Ungefär hälften av kur-
serna har varit grundkurser. Vi
har haft 3 kurser vardera av
fortsättnings- och fotohantering-
skurser och vid ett tillfälle vår
nya kurs i personarkiv. Vi har
som tidigare jobbat med att
informera och ordna kurser

kommunvis men också samar-
betat med några organisationer
som tex  SPF.

Många kurser planeras för

2008

Om vi tittar framåt istället
så pågår kursplaneringen inför
2008 för fullt. Vi har kurser
inplanerade i Nynäshamn och
Upplands Väsby kommuner.
Troligen kommer vi att jobba
vidare med ytterligare några
söderkommuner. Vi kommer att
samarbeta med Baptistsamfun-
det och hålla vår personarkivs-
kurs. Fortsättnings- och foto-
hanteringskurser kommer att
hållas i norra delen av länet.
Jättekul är det att det vi tidigare
kallade ”forskningsseminarium”

kommer att återuppstå, fast i en
annan form. Det kommer att bli
en eller två som vi kallar  ”bas-
kurser” i hur man skriver sin
jubileumsskrift. Om deltagarna
så önskar så kommer vi att
erbjuda en fördjupad kurs i
föreningsforskning. Våra 3
kursledare håller på att arbeta
fram konceptet för baskursen

Ett gott avslutat kursår

och den första kommer för-
hoppningsvis att kunna hållas
strax innan sommaren.

Som Ni märker är det mycket på gång.  Det är därför viktigt att om Du/Ni är

intresserade av att gå någon kurs eller om vi skall komma till Er organisation/

kommun och hålla någon kurs. Hör snarast av Er till FSLs kansli. Alla våra

kurser är ju som Ni vet kostnadsfria för så väl deltagare som arrangör

Eva Wetterborg

Eva Wetterborg

Vi önskar alla våra
läsare En God Jul
och
Ett Gott Nytt År
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Föreningsbrev B


