Tre arkiv berättar
– Svart på vitt

Under temat ”Svart på vitt” arrangeras i Vallentuna utställningen ”Tre arkiv
berättar” där arkiven vill uppmärksamma möjligheten att göra spännande resor
till förfluten tid i våra lokalhistoriska arkiv. Folkrörelsearkivet berättar om Röda
Korsets verksamhet i Vallentuna, kommunarkivet lyfter tre viktiga beslut och
bildarkivet visar hur arbetslivet här i bygden kunde se ut förr.

1

Dokumentet innehåller ett sammandrag av skärmutställningen Tre arkiv berättar – Svart på vitt,
som visas i Kulturhusets foajé till och med januari 2021 och därefter på biblioteken i Kårsta och
Karby, Träffpunkten Allévägen samt Frösunda stationshus. Utställningen är producerad av Kultur
Vallentuna i samarbete med Folkrörelsearkivet, kommunarkivet och bildarkivet.

INNEHÅLL
FOLKRÖRELSEARKIVET: Röda Korsets kamp för välfärd och folkhälsa ............................................. 3
1916 – start för Röda Korset Vallentuna ............................................................................................... 3
1920-talet ................................................................................................................................................ 6
1930-talet ................................................................................................................................................ 6
1940-talet ................................................................................................................................................ 7
1950-talet ................................................................................................................................................ 7
1960-talet ................................................................................................................................................ 7
1970-talet ................................................................................................................................................ 8
1980-talet ................................................................................................................................................ 8
1990-talet och framåt ............................................................................................................................. 8
Kort historik om kretsarna i Vallentuna ............................................................................................... 9
Svenska Röda Korset .............................................................................................................................. 9
KOMMUNARKIVET: För och emot när nyetablering står för dörren ................................................... 11
Vallentuna gymnasium, Vallentuna teater och Tellushallen .............................................................. 11
Kvarnbadet............................................................................................................................................ 17
Systembolagets etablering i Vallentuna .............................................................................................. 21
BILDARKIVET: Mejerskan, sotaren och tegelbruksarbetaren .............................................................28
TRE ARKIV BERÄTTAR: Svart på vitt i våra arkiv ................................................................................ 41
Arkivens dag firas varje år ................................................................................................................... 41
Tre arkiv i Vallentuna ........................................................................................................................... 41
Folkrörelsearkivet................................................................................................................................. 42
Kommunarkivet .................................................................................................................................... 43
Bildarkivet ............................................................................................................................................. 44

2

FOLKRÖRELSEARKIVET:

Röda Korsets kamp för välfärd och folkhälsa
Röda Korsets lokala kretsar i Vallentuna har i många frågor varit pådrivande i
uppbyggnaden av vår välfärd och folkhälsa. Det kan flertalet historiska handlingar
i Vallentuna Folkrörelsearkiv vittna om. Här kan vi läsa, i svart på vitt, att
Vallentunakretsen på 1920-talet kämpade hårt för att få ett förlossningsrum på
orten. Vi får även veta att Rödakorskretsarna bidrar till tandvården för barn i
bygden. Många är också de länder och områden dit kretsarna skickat pengar
som samlats in på basarer, bingokvällar, kaffeservering och mycket mera.

1916 – start för Röda Korset Vallentuna
Vallentuna Rödakorskrets startar sin verksamhet 1916, mitt under första världskriget. Flera
styrelsemedlemmar är lärare och Berna Henningsson är barnmorska vilket gör att gruppen har god
insikt om hur det är ställt i hemmen och vilka behov som finns.

1910, Vallentunakretsens ordförande vid starten folkskolläraren P Torell till vänster. Barnmorskan
Berna Henningsson, som också ingick i den första styrelsen, står klädd i vitt på trappan. Fotograf
okänd/Vallentuna bildarkiv
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På något av de första mötena bestäms att köpa tre sängutrustningar, sex filtar och sängkläder till
behövande. Sju spädbarnsutrustningar ordnas också då man vet att nöden är stor hos många
barnfamiljer. För att få ihop pengar anordnas basarer, paketauktioner och andra aktiviteter.

I Vallentuna bildarkiv finns detta foto på lärarinnan Anna Gauffin. I dokument i Folkrörelsearkivet
kan vi se att hon var styrelsemedlem i Vallentunas första Rödakorskrets. Fotograf okänd

Skolbarnen från Stångberga skola åker runt med häst och vagn för att samla ihop pengar till Röda
Korset 1920. Här har de gjort ett uppehåll på Toftesta gård i Össeby-Garn. Fotograf
okänd/Vallentuna bildarkiv
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Första sidan av protokollet från Vallentunakretsens första styrelsesammanträde 15 april 1916.
Källa: Folkrörelsearkivet
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1920-talet
Svenska Röda Korset skickar ut ett brev att de lokala kretsarna ska försöka ordna förlossningshem i
sina kommuner. I Vallentuna väcks förslag om ett förlossnings-rum i ålderdomshemmets lokaler.
Styrelsen arbetar med frågan i många år, även tillsammans med barnmorskan i Täby.
I kommunen finns ingen bil med bår för att transportera personer som behöver ligga ner, men det
finns en droskbil och till den bekostas en bår. Många är förvånade över att kudde saknas till sjukbåren
varvid åtgärder vidtas för att skaffa lämplig kudde!
Kretsen köper in två sjukbårar som demonstreras på årsmötet 1925. Samma år bestäms att köpa en
förbandslåda till Hjälmstaskolan. Antalet babyutstyrslar utökas och till ålderdomshemmet köper man
linneutstyrsel och sjukvårdsutensilier. Folkhälsan är väldigt eftersatt i kommunen på den här tiden
och Röda Korset driver på för att kommunen ska satsa mer, främst på barnen. I slutet av årtiondet har
kretsen 35 medlemmar.

1930-talet
Tiderna förändras och behoven ökar. 1932 beslutar man att satsa på ett folk- och skolbad. Samarbetet
med kommunen är bra och man arbetar tillsammans i frågan. På våren beslutar kommunalfullmäktige
att anlägga badet i Hjälmsta skola. Badanläggningen beräknas kosta ca 11 000 kr och en privatperson
ställer upp med kapital som sedan betalas tillbaka. Badet byggs i skolans källarlokal med bastu,
avklädningsrum, duschrum och karbad. Ett föredrag om hygien anordnas.
Styrelsen beslutar att en film om tänderna ska hyras in och visas för folk. 250 ex av broschyren Råd
rörande val av föda åt skolbarn rekvireras.
Kretsen samlar in kläder och syr barnkläder som delas ut till fattiga och behövande i socknen. Röda
Korset Vallentuna arbetar tillsammans med Täbykretsen för att få igång tandvård för skolbarn.
Kretsen anslår 150 kr och utser en kommitté som arbetar vidare med tandvårdsfrågan.

I Vita skolan, Hjälmsta skola, till vänster byggdes badet i källaren. Röda skolan, där Kulturskolan
huserar i dag, syns till höger. Fotograf okänd/Vallentuna bildarkiv
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1940-talet
Skoltandvård för 153 barn ordnas. Sjukvårdsmaterial överlämnas till kommunens luftskydd. En
upplysningskurs i sjukvård anordnas. 1940 har kretsen 109 medlemmar, ett förrådsvärde om 60 kr
samt 424,68 kr i kassan.
Kurs för luftskyddssamariter, aftonunderhållning, auktion, tombola och sommarfest arrangeras.
Hemvårdarinna, barnavårdscentral och utlåningsverksamhet omnämns i årsberättelsen, likaså
klädinsamling, kontantbidrag och syaftnar för Röda Korsets Europahjälp. Bidrag ges till
barnbespisningen.

1950-talet
Vallentunakretsens arbete fortsätter och med olika aktiviteter för att samla in pengar, bland annat
kläd- och penninginsamling till Europahjälpen. Man ger kontantbidrag till tandvård för skolbarn och
bidrag till behövande av medicin och kläder. 1955 har kretsen 150 medlemmar.
Åren 1956-1959 är kretsen vilande. I slutet av 1959 väljs en styrelse för planerad nystart av
verksamheten året därpå.

1960-talet
Behovet av hjälp till ensamma, gamla och sjuka är stor. De behöver mycket stöd, inte minst i sin
ensamhet. Kretsen anordnar trivselmöten och köper också in handarbeten som de kan förfärdiga.
Fotvård ordnas och i slutet av årtiondet ges runt 400 behandlingar per år.
Nu väcks frågan om barnpassning. En intresseundersökning bland mödrar görs i samarbete med
kommunalkontorets sociala avdelning. När undersökningen presenteras 1964 visar den att 77 önskar
barnpassning, 79 önskar daghem, 15 vill ha familjedaghem och 128 önskar lekskola.
Mannekänguppvisning, lotterier, försäljning av Mors Blomma och Rikslotteriet ger pengar till kassan.
Gåvor delas ut till bland annat Algeriet, Skopje och Katastrofreserven. Nyinflyttade inbjuds till
samkväm. Två sysselsättningssamariter hjälper 30 personer en gång i veckan. I slutet av årtiondet har
kretsen 162 medlemmar.

Lars Krantz som konferencier på en av Vallentunakretsens mannekänguppvisningar under
1960-talet. Fotograf okänd/Källa: Folkrörelsearkivet
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1970-talet
Kretsen anordnar regelbunden besöksverksamhet hos enskilda och på ålderdomshem. Stora månatliga
trivselkvällar med underhållning arrangeras för pensionärer, samt en ”filtstickningklubb”. Färdtjänst
vid pensionärsträffarna ordnas. 1972 har verksamheten fem handledare, 20 medarbetare i social
verksamhet och 25 medarbetare i sysselsättning.
Klädinsamling, lotterier, luciafest och kyrkkaffe ger pengar till kassan. Bidrag skickas bland annat till
Turkiet, Vietnam, Indokina och Bangladesh. Vid stickträffarna på Klockargården tillverkas ett stort
antal barnfiltar till katastrofförrådet. Kretsen har nu 215 medlemmar.

1980-talet
Vallentunakretsens arbete fortsätter i samma anda med insamlingar och aktiviteter av olika slag och i
början av årtiondet finns 210 medlemmar.
Trivselkvällar för pensionärer anordnas med 100-125 deltagare per gång. På programmet står kaffe
och underhållning. Filtstickningsklubben är igång som vanligt. Kretsen lämnar dessutom material till
terapi på dagcentralen Väsbygården där sömnadsverksamhet pågår en gång i veckan. Ett stort antal
baby- och barnkläder tillverkas. Olycksfallsvårdskurs och en ABC-kurs för ridande ungdomar
arrangeras. I samarbete med närliggande kretsar anordnas ett föredrag om flyktingar.

1990-talet och framåt
Vallentuna Rödakorskrets får äntligen en egen lokal på Fornminnesvägen 34 där
föreningssammanträden och all verksamhet kan hållas. Minikupan startas 2001 med
secondhandförsäljning av kläder, husgeråd, böcker och möbler. Kaffe med hembakt serveras.
Verksamheten går bra och efter några år börjar man se sig om efter större lokaler. 2010 kan man så
flytta in i Tellusvägen 7 och Secondhandbutiken Kupan etableras.

Röda Korsets klädinsamling vid Vallentuna kyrka 1994. Fotograf Svante Berg/Vallentuna bildarkiv
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Kort historik om kretsarna i Vallentuna
Åren 1916-1935 var Vallentuna Rödakorskrets ensam i Vallentuna kommun. Hösten 1936 startar
Kårsta-Frösunda och Össeby-Garn varsin Rödakorskrets. Össebykretsen slås ihop med
Vallentunakretsen 1990. Frösunda, utan Kårsta, fortsätter som egen krets. 1936 startar
MarkimOrkesta en krets som 1990 slås samman med Vallentunakretsen. 2012 gick så även
Frösundakretsen ihop med Vallentuna.

Samling vid Väsby kvarn på nationaldagen 1998 för gemensamt tåg till Kommunalhusparken.
Fotograf Fredrik Andersson/Vallentuna bildarkiv

Svenska Röda Korset
Svenska Röda Korset grundades 1865. Sedan dess har organisationen funnits på plats i kriser och
katastrofer både nationellt och internationellt.
Från tidigt 1920-tal har Röda Korset varit en pådrivande kraft i uppbyggnaden av den svenska
välfärden. Organisationen har initierat ett antal verksamheter som utvecklats och sedan tagits över av
staten.
Exempel på Röda Korsets pionjärverksamheter i Sverige:
•
•
•
•
•
•

1866 Sjuksköterskeskola
1920 Förlossningshem
1926 Skoltandvård
1930 Barnkolonier
1940 Allmänna bastubad
1950 Hemsamariter
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Röda Korset i Stockholm packar hjälpsändning till Ungern i oktober 1956. Fotograf Herman
Ronninger/Stockholms stadsmuseum

Sjukvårdskurs för kvinnor, anordnad av Röda Korset Allmänna Hjälpkår i Stockholm. Över 1600
kvinnor gick nämnda kurs krigsåret 1917. Fotograf okänd/utgiven av Vecko-Journalen/Stockholms
stadsmuseum
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KOMMUNARKIVET:

För och emot när nyetablering står för dörren
Kvarnbadet, gymnasiet och Systembolaget ses av de allra flesta som självklara
delar i vårt samhälle i dag. Men besluten om deras etablering och öppnande,
1970 och 1986, föregicks av många diskussioner, både för och emot. Brev från
kommuninvånare, gamla tidningsurklipp och beslutsdokument som förvaras i
Vallentuna kommunarkiv kan ge oss en inblick i historien, svart på vitt, hur
händelseförloppen såg ut.

Vallentuna gymnasium, Vallentuna teater och Tellushallen
1986 är det äntligen dags för Vallentuna att få sitt eget gymnasium. Beslut om att kommunen ska få en
gymnasieskola tas 1984 och det diskuteras friskt var den ska byggas. Planen var att skolan skulle
invigas 1988 och byggas från grunden men så dyker möjligheten upp att köpa en del av Maskin-Tellus
gamla lokaler och bygga om dessa till en gymnasieskola.

Skiss på Vallentuna gymnasium. Källa: kommunarkivet
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Skiss på industrin Tellus Maskin AB 1960 och längst ned skiss på ombyggnad till Vallentuna
gymnasium 1986. Källa: kommunarkivet
Texten lyder: ”GYMNASIEFRÅGAN
När planerna att bygga ett nytt gymnasium i Vallentuna 1983 tog fast form, inträffade samtidigt att
Tellus Maskin AB rationaliserade verksamheten så att byggnaderna närmast järnvägen/centrum ej
längre behövdes.
Kunde de gamla utrangerade fabrikslokalerna inrymma ett nytt modernt gymnasium? Frågan var
intressant eftersom en sådan lösning skulle ge andra positiva följder för det centrala Vallentuna.
Byggnader och omgivande mark skulle på ett enhetligt sätt kunna inordnas i stadsplanebilden och
därigenom fullborda centrum åt öster.
En utredning visade att Telluslokalerna efter om- och tillbyggnad var lämpade att inrymma ett
modernt gymnasium.”
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Konsten
Gymnasiet får också egna konstverk av konstnärerna Ulf Gripenholm och Rune Rydelius.

Artikel om konsten i gymnasiet. Källa: kommunarkivet
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Orkesterdike i Vallentuna teater
I samma veva byggs även Vallentuna teater, som ligger i anslutning till gymnasiet. Inför byggandet
rasar debatten kring huruvida teatern ska förses med ett orkesterdike eller inte och åsikterna går isär
mellan fastighetsnämnden å ena sidan och kulturnämnden samt användarföreningarna å andra sidan.
Kommunfullmäktige går slutligen på anhängarnas linje och teatern får sitt orkesterdike.

Brev till kommunfullmäktige 1985-02-27 med begäran om orkesterdike i Vallentuna teater. Källa:
kommunarkivet

14

Invigning
Gymnasiet, den nya sporthallen Tellushallen och teatern invigs under en och samma helg med pompa
och ståt. Det muttras lite över att gymnasiet inte är helt färdigbyggt när terminen börjar men de
positiva tongångarna dominerar trots allt.

Artikel om invigningen i Norrtelje Tidning 1986-10-07. Källa: kommunarkivet
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Kommuninformation om gymnasieinvigningen. Källa: kommunarkivet
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Kvarnbadet
2020 är det 50-årsjubileum för ett av kommunens landmärken, nämligen Kvarnbadet. 1969 fattar
kommunfullmäktige beslut i frågan och redan sommaren 1970 slår badet upp portarna för första
gången.

Tidningsartikel 1969. Källa: kommunarkivet

Kommunalrådet Ingvar Lidskog håller tal när Kvarnbadet invigs 10 juni 1970. Fotograf Jan
Ek/Vallentuna bildarkiv
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Namnfrågan
Kvarnbadets namn är något som beslutas i sista sekund innan den storslagna invigningen. Under
planeringen och byggnadsprocessen används endast benämningen ”friluftsbadet” men två månader
innan öppnandet väcks frågan om ett ”riktigt” namn. Kulturnämnden får i uppdrag att komma med
namnförslag och väljer till en början mellan fyra förslag: Kvarnbadet, Kvarnängsbadet, Kyrkviksbadet
och Vallentunabadet. Efter diskussioner beslutas det att namnet Kvarnängsbadet är deras slutgiltiga
förslag.
Fritidsnämnden vill inte vara sämre och levererar hela tre namnförslag till beslutsfattarna i
kommunfullmäktige: Kvarnbadet, Kyrkviksbadet och Tunabadet. Kommunalnämnden bidrar endast
med ett förslag - Kvarnbadet - och så blir det också. Namnet tillkännages vid invigningen, som hålls
samma dag som kommunfullmäktige fattar beslut i frågan.
Rutschkana
Under några år på det 1980-talet finns också en rutschkana på Kvarnbadet. Ett företag driver
rutschkanan som gästerna får köpa separata biljetter till.

Tidningsartikel om rutschkanan på Kvarnbadet. Källa: kommunarkivet
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Artikel från 1971 om Kvarnbadet. Källa: kommunarkivet

19

Mellanstora bassängen 1970. Väsby Kvarn i bakgrunden. Fotograf Josef Andersson/Vallentuna
bildarkiv

Kvarnbadets entré 1993. Fotograf Gun Hillbo/Vallentuna bildarkiv
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Systembolagets etablering i Vallentuna
Att vi har ett systembolag i Vallentuna är något det har kämpats både för och emot under många år.
Frågan dyker upp redan 1978 och i mars 1979 beslutas det i kommunfullmäktige, efter långa
diskussioner, om att lämna ett önskemål till systembolaget om etablering i Vallentuna.

Pressklipp 1979. Källa: kommunarkivet

1980
Knappt ett år senare, i februari 1980 blossar dock debatten upp igen om systembolagets vara eller inte
vara i kommunen. Protester mot etableringen kommer från alla möjliga håll och i både
kommunfullmäktige och kyrkofullmäktige läggs motioner som kräver ett bättre beslutsunderlag i
frågan – det måste bland annat utredas hur utbrett alkoholmissbruket är och hur ungdomarna
kommer att påverkas.
Detta leder till att ärendet på nytt, även denna gång under häftiga diskussioner, behandlas i
kommunfullmäktige. Nu blir beslutet ett annat än föregående år – systembolaget får inte öppna en
butik i kommunen. Ansökan återtas.
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Pressklipp 1980. Källa: kommunarkivet
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Brev från kommuninvånare 1984. Källa: kommunarkivet

1984
Frågan om Systembolag lyfts igen genom en interpellation men kommunfullmäktige står fast vid sitt
tidigare avslagsbeslut. Nu dröjer det dock endast två år innan frågan kämpar sig upp på dagordningen
en ytterligare – och också sista – gång.
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1986
I en motion till kommunfullmäktige i mars 1986 påpekas att en utbyggnad av centrumet står på
agendan och detta i kombination med att Vallentuna vuxit sig så pass stort gör att det nu är hög tid för
systembolagets entré i kommunen.

Motion 1986 angående systembolagsetablering. Källa: kommunarkivet
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Även denna gång diskuteras frågan flitigt både i politikens värld och i resten av samhället. Efter en tre
timmar lång debatt i kommunfullmäktige vinner denna gång ja-sidan med två rösters marginal.
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1986-09-01 beslut i kommunfullmäktige, sid 1-2. Källa: kommunarkivet
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1990
Systembolaget meddelar 1987 att de kommer att öppna en butik i kommunen och den 20 november
1990 slås dörrarna upp. Ett 12 år gammalt och väl omdiskuterat ärende kan läggas till handlingarna.

Tidningsartikel 1990 om öppnandet av systembolag. Källa: kommunarkivet
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BILDARKIVET:

Mejerskan, sotaren och tegelbruksarbetaren
Hur såg arbetslivet ut för människorna i vår bygd för hundra år sedan? Många
arbetade på hemorten då, kanske vid tegelbruket eller inom jordbruket, i
mejeriet, bageriet eller med handel, transport och andra serviceyrken. Fotografier
i svart på vitt som förvaras i Vallentuna bildarkiv kan berätta för oss om
arbetsplatser förr och om människorna som arbetade där.

Handlarparet vid Lilla Garns handelsbod 1920.
Isidor och Ebba Berg drev sin handelsbod i Össeby-Garn under namnet Ebba Bergs Lanthandel. På
köpmansdisken står en våg, en handdriven köttkvarn och en hållare med omslagspapper. Isidor hade
även lanthandel i Kårsta och Närtuna. Fotograf A. Gauffin
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Mejerskan Olga Johansson i Brottby mejeri 1920
En mejerska ansvarade för verksamheten i mejeriet. Hon hade ett slitsamt arbete med lyft av tunga
mjölkflaskor och stora ostar som måste vändas. Arbetsdagen varade från tidig morgon till sena
kvällen.
Mejerskan Olga Johansson träffade Lennart Almén från Toftesta, de vigdes 1925 och flyttade till Edebo
socken i Norrtälje. Två år senare föddes sonen Conny och familjen återvände till Toftesta i ÖssebyGarn. På den tiden var det vanligt att kvinnor efter giftermålet lämnade yrkeslivet för att ta hand om
hem och familj. Kanske var det också så för Olga? Fotograf okänd
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”Sotar-Svensson” i Frösunda 1920
Skorstensfejare Adolf Sigfrid Julius Svensson föddes 1873 i Stockholm och kom till Frösunda 1914 där
han arbetade som sotare. Märket på hans bälte är troligen mästaremblemet för skorstensfejare.
Adolf var konstnärlig och tillverkade ljusstakar, syskrin och docksängar som han gav till barnen i
gårdarna. Oftast fick han en slant för det som blev ett välkommet bidrag till hans magra kassa.
Adolf var medlem i hemvärnet och deltog flitigt i övningarna. Iförd uniform kallade han sig adjutant
Ståhlhjälm. De sista fem åren bodde han på ålderdomshemmet i Vallentuna. Adolf blev 85 år. Fotograf
okänd
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Tegelbruksarbetare vid Vallentuna tegelbruk 1920
Vallentuna tegelbruk grundades 1920. Några år senare startades Åby tegelbruk i samma område och
de båda tegelbruken blev grannar i centrala Vallentuna.
Tegelbruken gav många jobb och kom att betyda mycket för bygden. Här kunde man till exempel
arbeta som vagnsskjutare, ugnsskjutare, stenskiljare, hjälpmatare, brännare och maskinist.
När bruken lades ner i slutet av 1960-talet gick många anställda vidare till byggbranschen. Fotograf
okänd

Tegelbruksarbetaren Harry Andersson var 20 år när han anställdes vid Åby tegelbruk. Här står han
bredvid vagnarna som transporterade lera. Fotograf Stig Andersson 1935
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I Kårsta fanns Broby tegelbruk från slutet av 1800-talet. Detta är troligen tegelmästaren vi ser på
sitt kontor vid tegelbruket 1910. Fotograf okänd

Byggnadsarbete i Kårstaby 1920. Karl Öhman med hunden Dora, byggnadsarbetare Andersson,
Agda och Tyra Andersson, Greta Tägtström, Ernst Andersson, drängen Oskar Karlsson,
byggnadsarbetare Emil Eriksson och Bertil Andersson med hunden Måste. Fotograf okänd
32

Mjölkerskor i Kårsta 1915. Utanför ladugården på Backa gård står mjölkerskorna Terese Ländin och
Nora Lundkvist på var sida om mjölkpigan med okänt namn. Fotograf okänd

Drängen Pettersson kör slåttermaskinen vid vallskörden på Torsholma gårds marker 1920. Fotograf
okänd
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Mjölkning ute i hagen vid Sunnarby gård 1920. Gårdens ägare Carl Lillje ser på när dottern Stina,
hustrun Linnea och jungfrun Tabita Jansson arbetar. Fotograf okänd

Oxförare Oskar Fredriksson 1930. Oskar var oxförare på Hakunge gård. Han var också
Frälsningssoldat. Fotograf Bröderna Harling
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Varuleverans på cykel med Tord Johansson och Einar Olsson som kör ut beställningar från
Karlborgs handelsbod i Angarn 1937. Fotograf Gunnel Johansson

Tvätterskan Rosa Karlsson (till höger) cyklade de fem milen mellan hemmet i Össeby-Garn och
arbetet vid tvättinrättningen på Lovön. Fotograf okänd, 1935
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Chaufförerna vid Roslagsbanans lastbilsstation i Markim 1930. Fotograf okänd

Arbete vid Slumsta handelsträdgård. Agnes och Folke Hallgren köpte Slumsta gård i Lindholmen
1945. Trots hård kyla och snö påbörjades bygget av det första växthuset året därpå. Agnes körde bil
tidigt på morgonen in till Kornhamnstorg i Stockholm med trädgårdens produkter. På kvällen skulle
nästa dags transport förberedas. Fotograf okänd
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Cykelreparatör Elon Eriksson i Markim 1930. Eriksson öppnade sin första verkstad vid Sjöberg på
1920-talet. Han flyttade senare till soldattorpet i Vivelsta där han drev sin cykelverkstad under resten
av sin levnad. Fotograf okänd

Posten delas ut av Inga-Lisa Eriksson i Angarn 1945. Bakom henne står vägvisaren med riktning
norrut mot Norrtälje, västerut mot Vallentuna och söderut mot Stockholm. Fotograf Gunnel
Johansson
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Sadelmakare Verner Gustavsson från Markim reste runt i traktens gårdar för att laga seldon och
sadlar. Den här dagen 1920 är arbetsplatsen Torsholma gård i Frösunda. Fotograf Algot Laurell

Arbetslaget vid Granby kvarn och såg i Orkesta 1937 består av arbetskarlen, chefen, stabbläggaren,
hjälpsågaren, hjälpkantaren, timmerframtagaren, vedkaparen, ribbtravaren och sågaren. Fotograf
okänd
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Växeltelefonist Linnea Pettersson i Brottby telefonväxel år 1912. Linnea föddes 9 december 1893 och
dog 1961. Hon var dotter till Frans Albert Pettersson i Skräfsta och Amanda Gustafsson i Åttesta.
Fotograf okänd

Skomakare i Sunnarby 1905. Gesällen Carl Lilje, gårdens ägare Carl Verner Carlsson och mäster
skomakare Johan Gustavsson från Fridhem i Ekskogen. Fotograf okänd
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Sadelmakare Karl Gustav Lundin 1910. Lundin kom till Markim 1893 och bosatte sig i Sjöbacken.
Fotograf okänd

Lärarinnedrömmen förblev en dröm för Emy Philgren från Össeby-Garn. Hon ville bli lärarinna
men på grund av klen sångröst övertalades hon att i stället bli sjuksköterska. Fotograf Carl Nyquist,
1920
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TRE ARKIV BERÄTTAR:

Svart på vitt i våra arkiv
I arkiven finns handlingar som vittnar om vår historia. Det finns nedtecknade
berättelser från de 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 du
veta vad som verkligen hände och hur samtiden upplevde händelsen är det till
arkiven du ska gå. Där kan du väga olika källor mot varandra och bedöma
sanningshalten i dem – källkritik och arkiv hör ihop.
Det är gratis att besöka och forska i de svenska arkiven, alla har tillgång oavsett medborgarskap. I stort
sett allt är också öppet för forskning. Detta är en viktig medborgerlig rättighet.
I Sverige finns två olika typer av arkiv, enskilda och allmänna. De enskilda arkiven kan exempelvis
vara föreningar, företag och gårdsarkiv. Tillgängligheten till enskilda arkiv kan vara begränsad av olika
skäl medans de statliga och kommunala arkiven styrs av offentlighetsprincipen där huvudregeln säger
att allmänna arkiv är offentliga.
Arkivens uppgift är att ta emot, bevara, vårda och göra arkivmaterialet tillgängligt. Arkivsamlingarna
är en del av vårt lokala och nationella kulturarv.

Arkivens dag firas varje år
Arkivens dag firas årligen över hela landet andra lördagen i november. Bakom Arkivens dag står SASS
”Svenska arkiv i samverkan för synlighet” som består av landets arkivorganisationer.
Läs mer på www.arkivensdag.nu

Tre arkiv i Vallentuna
Varje år till Arkivens dag gör Folkrörelsearkivet, kommunarkivet och bildarkivet en gemensam
utställning under namnet ”Tre arkiv berättar”. Utställningen öppnar vanligtvis med tal och vernissage i
bibliotekets lokalhistoriska avdelning i Kulturhuset. År 2020 blev dock lite annorlunda på grund av
coronapandemin. Vernissagen ställdes in och skärmutställningen placerades i Kulturhusets foajé för
att göras mer tillgänglig under rådande restriktioner.
Här nedanför kan du läsa mer om Folkrörelsearkivet, kommunarkivet och bildarkivet i Vallentuna
kommun.
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Folkrörelsearkivet
Vallentuna Folkrörelsearkiv är en förening som arbetar helt ideellt. Vi har ändamålsenliga lokaler som
kommunen har ställt till vårt förfogande och förvarar i dag ca 170 arkiv. Det stora flertalet är
föreningsarkiv men det finns även några personarkiv, gårdsarkiv och stiftelser.
Föreningar som lämnar in arkiv till oss äger fortfarande sitt arkiv, det bara deponeras hos oss.
Föreningarna kan alltså när som helst hämta hem sitt arkiv av någon orsak, till exempel för att
komplettera sitt arkiv eller för att skriva en jubileumsskrift.
Besök Folkrörelsearkivet
Vi har Öppet hus kl 17.30-19.00 första helgfria måndagen i månaden utom juni, juli och augusti. Då
kan man lämna in sitt föreningsarkiv, får råd om hur arkivet ska hanteras eller bara se hur det ser ut i
vårt arkiv. Om tiden inte passar, kontakta någon i styrelsen, kontaktuppgifter finns på hemsidan.
Hemsida: www.fslarkiv.se/vallentuna
Adress: Tuna torg 4, en trappa ner

Mats Laurell får besök av kulturnämndens ordförande Helena Klange i Vallentuna Folkrörelsearkiv
2019.
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Kommunarkivet
I Vallentuna kommunarkiv går det att följa kommunens utveckling från slutet av 1700-talet och
framåt. Med ursprung i socknarna Angarn, Frösunda, Kårsta, Markim, Orkesta, Vada, Vallentuna och
Össeby-Garn bildades nuvarande Vallentuna kommun 1971 och firar alltså snart 50 år som
storkommun.
Handlingarna i arkivet är välbevarade och bestånden utökas ständigt med leveranser från kommunens
alla verksamheter. Här finns allt från handskrivna protokollsböcker till röstlängder, tidningsurklipp,
skolhälsovårdsjournaler, detaljplanehandlingar, betyg och mycket mer.
Ta del av arkivhandlingar
Är du intresserad av att ta del av handlingar som finns i kommunarkivet? Kontakta oss så hjälper vi
dig.
Telefon: 08-587 850 00
E-post: kommunarkivet@vallentuna.se

Handskrivna protokoll, tidningsurklipp, skolbetyg och mycket mer förvaras i kommunarkivets
hyllor.
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Bildarkivet
Vallentuna bildarkiv innehåller över 7000 bilder som visar hur människor bott, levt och arbetat i vår
bygd från 1800-talets senare del fram till i dag. Hela bildarkivet finns digitalt på kommunens hemsida.
Här kan du söka bilder via socken, namn, årtal och motiv. Om du hellre vill bläddra i bildarkivets
gamla fotopärmar är du välkommen till lokalhistoriska avdelningen på bibliotekets övre plan i
Vallentuna Kulturhus. I pärmarna finns ca 6 000 bilder.
Vill du dela med dig av dina bilder?
Bildarkivet är ständigt på jakt efter bilder som kan komplettera den befintliga samlingen av
Vallentunabilder. Det kan vara både gamla och nytagna foton. Inte bara den yttre miljön är intressant,
utan även interiörer från skolor, hemmiljöer, företag, föreningar och liknande. Bilderna återlämnas
efter avfotografering.
Kontakta oss
Om du har frågor om bildarkivet eller bilder att låna ut, hör av dig till oss.
Hemsida: www.vallentuna.se/bildarkiv
Telefon: 08-587 850 00
E-post: bildarkiv@vallentuna.se

Bläddra i bildarkivets fotopärmar eller sök bilder digitalt. Hela bildarkivet finns på
www.vallentuna.se/bildarkiv.
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