
 

 
 
 
 

Ordnings- och förteckningsarbete 
Målaremästare C. E. Lindgrens stiftelses arkiv 

 
 
 
 

Mats Karlsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Institutionen för ABM 
Uppsatser inom arkivvetenskap ISSN 1651-6087 
Magisterexamensarbete, 15 högskolepoäng, 2010 nr 53 



 2 

Författare/Author  
Mats Karlsson 

Svensk titel 
Ordnings- och förteckningsarbete. Målaremästare C. E. Lindgrens stiftelses arkiv 

English Title 
Archives Management. The archives of The Foundation of the Master painter C. E. Lindgren 

Handledare/Supervisor 
Patrik Wallin 

Abstract 
I have done an archive management work in the Uppsala City Archives. It is an archive of a foundation called 
The Foundation of Master painter C. E. Lindgren. The foundation was formed in 1967 with property left by the 
master painter Axel Lindgren from Uppsala. It was he who decided that a foundation shall be formed and its 
name would honour his father, the master painter Carl Erik Lindgren. The purpose of the foundation is to award 
scholarships to people who attend or will attend an education in some artisan profession. So the foundation wants 
to secure craftsmanship to next generations. To receive a foundation the applicant’s must be enlisted in Uppsala 
County. The committee of the foundation consists of three members, one of them, the chairman, is chosen by the 
Uppsala county administrative board, the other two are chosen from two artisan organisations. The foundation is 
still carrying on and in this archive the records leads up to the year 2005.  

To manage the records the general archive scheme was chosen which has been Sweden’s standard for 
classification since the early 20th century.  The intention of the inventory is to reflect the functions and activities 
of the organization and also being an efficient search tool for the user.  The sections of the archive of The 
Foundation of the Master painter C. E. Lindgren are as follows: A. Minutes, B. Annual reports, E. 
Correspondence, F. Records arranged by subjects, G. Accounts and Ö. Other records.  In “F. Records arranged 
by subjects” there is a serie called Appendix of minutes, for a long time the committee had that order of minutes 
and their appendix and so that became the order of the inventory. Later that was changed and so the inventory 
changed, now with Correspondence instead, to reflect the new way of the committee’s work.  The largest single 
part of the archive is the applications for scholarships, I decided that they formed a serie and it resulted in 15 
volumes. A few of the applicant records could be classified because they contain sensitive information about the 
applicant’s illnesses. In F there is also records concerning the family of Lindgren, it is wills, contracts, estate 
inventories etc cetera. Records such as drafts and working materials were cleared away as the policy prescribes.  

In this interesting archive researchers can make a sociological study of the applicants for scholarships 
because there is a lot of information about them. A study of how the foundation was run can also be made, and 
how they financed their work.     
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Inledning 

Jag har utfört ett ordnings- och förteckningsarbete i Uppsala Stadsarkiv. Arkivet 

är Målaremästare C. E. Lindgrens stiftelse. Min kontaktperson på Stadsarkivet var 

Erik Lindblad som jag under arbetets gång kunde fråga om råd och redovisa mitt 

arbete för.  

Målaremästare C. E. Lindgrens stiftelse bildades 1967 och drivs vidare idag. 

Syftet med stiftelsen är att varje år utdela stipendier till personer som utbildar sig 

eller vidareutbildar sig inom något hantverksyrke. Om medlen tillåter så delar stif-

telsen årligen ut ett mästarpris som går till den hantverksmästare som såväl tek-

niskt och estetiskt utfört sitt arbete på ett föredömligt sätt och bidragit till yrkets 

rekrytering. För att mottaga stipendier och mästarpris måste man vara skriven i 

Uppsala län.  

Målaremästare C. E. Lindgrens stiftelses upphovsman var målarmästare Axel 

Lindgren. Denne hade med sin bror Oscar gått i faderns, Carl Erik Lindgrens, fot-

spår och blivit målarmästare. Bröderna drev målerifirman ”Bröderna Lindgren” 

och utförde bland annat måleriarbeten i Slottsbiografen i Uppsala år 1914. Axel 

Lindgren var även ordförande för Upsala Fabriks- och Handtverksförening under 

åren 1922-1941. I sitt testamente hade Axel Lindgren donerat sin kvarlåtenskap 

för att upprätta en stiftelse vars namn skulle hedra fadern, målarmästare Carl Erik 

Lindgren, stiftelsens namn skulle bli Målaremästare C. E. Lindgrens stiftelse och 

vid Axel Lindgrens bortgång 1967 bildades stiftelsen. Två år senare kunde stiftel-

sen börja driva sin verksamhet. 

Stiftelsen står under tillsyn av länsstyrelsen i Uppsala län som även utser sty-

relsens ordförande. De övriga två ledamöterna utses av Upsala Fabriks- och 

Handtverksförening respektive Företagarna i Uppland. Stiftelsens finansiering 

består av värdepapper som vid starten 1967 uppgick till ett värde på ca 550 000 kr.   
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Arkivet  

Stiftelsen hade överlämnat sitt arkiv till Stadsarkivet som deposition. Arkivet var 

orört vilket var en fördel. De äldsta handlingarna är från 1857 men de allra flesta 

är från starten 1967 fram till och med 2005. Jag började med att skaffa mig en 

överblick av arkivet genom att gå igenom beståndet översiktligt. Jag kunde kon-

statera att arkivet befann sig i god ordning och att det var väl avgränsat mot andra 

arkivbildare. Som förteckningsplan valde jag allmänna arkivschemat vilket är det 

vanliga vid stiftelser. Från 1969 fram till 1995 utmärks arkivet av en mycket god 

ordning med protokoll och dess bilagor som är noga numrerade, dessa två låg till-

sammans ihopfogade med pappersbindare och lagda i kapslar. Vidare fanns räken-

skapsböcker och verifikationer som låg i pärmar.  

År 1995 fick stiftelsen en ny ordförande då den gamle hade avlidit. Det med-

förde en annan ordning på arkivet. Nu blev det inga bilagor till protokoll längre 

förutom någon enstaka gång, handlingarna låg i pärmar med fack med rubriker 

som protokoll, ansökningar och mästarpris, dock var inte alla typer av handlingar 

försedda med fack. 

 

Ordnings- och förteckningsarbetet  

Jag leddes av principen att arkivet ska kräva så lite utrymme som möjligt så att 

man därmed utnyttjar förvaringsutrymmet och att man undviker att handlingar far 

illa i halvfulla kapslar (Smedberg 2008, s. 12). Så jag såg till att kapslarna blev 

välfyllda. Vad gäller struktureringen behövde jag endast använda två nivåer på 

seriebeteckningen, således huvudavdelning samt underavdelning eller seriebe-

teckning. I ordnandet använde jag mig genomgående av foldrar. Protokoll, verk-

samhetsberättelser, verifikationer, stipendieansökningar och så vidare, allt inlades 

årsvis i foldrar. Avsikten med foldrar är att det underlätta för användaren.  

Av protokollen lät jag bilda en egen serie under A. Verksamhetsberättelserna 

var bilagor till protokollen men dessa tog jag ur och lade som en egen serie på B. 

Detta för att underlätta för användaren då denne enkelt kan ta del av verksamhets-

berättelserna. Till verksamhetsberättelserna hörde revisionsberättelser som hade 

egna bilagenummer, de lades tillsammans med verksamhetsberättelserna. Under 
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lång tid, fram till ordförandebytet i mitten av 1990-talet medföljde en typ av hand-

ling verksamhets- och revisionsberättelserna, nämligen förteckning av värdepap-

per från året som gått. Jag lät denna vara kvar på sin gamla plats.  

Arkivet präglades under lång tid av protokoll och dess bilagor, endast räken-

skapsböcker och verifikationer låg för sig. Här hade jag funderingar på att lägga 

dessa bilagor i B Utgående handlingar och E Inkomna handlingar. Men efter sam-

råd med min kontaktperson Erik lämnades den tanken av flera skäl. Dessa för-

teckningar är något föråldrade och präglar det tidiga 1900-talets förvaltning. Istäl-

let så behölls ordningen med bilagor till protokoll med en egen serie under F 

”Bilagor till protokoll”. På detta sätt blir det enklare för användaren då denne kan i 

protokollen se bilagenumret och ta fram det i nämnda F-serie. Sedan så speglar det 

också mer arkivbildarens ordning och att strukturprincipen följs (Smedberg 2008, 

s. 10; Danielsson 1995, s. 148). Serien ”Bilagor till protokoll” utgörs av bland 

annat förordnanden, stipendier till nyblivna gesäller (från Upsala fabriks- och 

hantverksförening och någon gång från motsvarande föreningar i Tierp och Enkö-

ping), stipendiater till Berzelius-dagarna och korrespondens.  

Som nämnts ovan så blev det en förändring i arkivets ordning med en ny ord-

förande år 1995. Bilagor till protokoll upphörde som ordning, de handlingar som 

tidigare hade inordnats under protokoll med bilagor låg nu i pärmar som ordnades 

i olika fack. Dessa fack var sådant som protokoll, verksamhetsberättelse, stipendi-

er, ekonomi, mästarpris, men dessa fack kunde variera. Den typ av handlingar som 

tidigare varit bilagor förtecknades nu som korrespondens under E. I serien ”Kor-

respondens” finns ett litet antal handlingar benämnt ”Handlingar rörande styrel-

sens arbete” vilket är brev eller e-post mellan styrelsemedlemmar och eftersom 

detta inte kan förtecknas under korrespondens då det är internt så lades dessa istäl-

let i volymen E 1: 1 under ”Korrespondens”. På förteckningsblanketten skrev jag 

in ”Häri även: Handlingar rörande styrelsens arbete”.  
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Varje år inkom stipendieansökningar från privatpersoner till stiftelsen. Antalet 

varierade, på 1980- och 1990-talen var det vanligt med 50-60 per år, ibland var det 

än mer som år 1986 med 107 ansökningar, medan det under 2000-talet låg på 30-

40 stycken per år. Eftersom dessa stipendieansökningar innefattar ansöknings-

blanketter, personbevis, betyg och intyg från utbildningar och arbeten har de ett 

stort omfång, det hände att stipendiater skickade upp till tjugo bilagor till sina an-

sökningar. Omfattningen gjorde att dessa ansökningar fyllde 15 volymer. Stipen-

dieansökningar var ursprungligen bilagor till protokollen. Men på grund av deras 

omfattning skulle de som bilagor göra arkivet tämligen otympligt så därför valde 

jag att bilda en egen serie av dem: ”Stipendieansökningar” under F. Med den ord-

ningen blir det lättare för användaren att nyttja arkivet. Det blir också mer över-

skådligt. Här fanns också foton, dessa lades i fotobeständiga kuvert. 

I anknytning till stipendieansökningarna finns styrelsens beslutsunderlag där 

varje ansökande person finns upptagen med en kortfattad beskrivning över denne 

och vilka skäl till stipendium denne har uppgivit. I beslutsunderlagen står ofta 

skrivna kommentarer av styrelseledamöter (under vissa år har ledamöter skrivit 

kommentarer på ansökningsblanketterna) och bifall med summa respektive avslag 

står angivet. Dessa beslutsunderlag hade arkivbildaren ordnat som bilagor i proto-

koll och som sådana lät jag dem vara i serien ”Bilagor till protokoll”. I den nya 

ordningen utan bilagor till protokoll lade jag in dem i F ”Stipendieansökningar”. 

Ett annat val hade varit att lägga dem i ”Handlingar rörande styrelsearbetet” som 

ligger i ”Korrespondens”, men under åren 1996 till 1999 och 2002 till 2003 sak-

nades helt stipendieansökningar, endast beslutsunderlagen fanns kvar. Då ansåg 

jag att det vore mer lämpligt att lägga beslutsunderlagen i ”Stipendieansökningar” 

för att upprätthålla en kontinuitet och där användaren kan följa stipendieansök-

ningarna under hela perioden. Det bör också tilläggas att på de äldre ansöknings-

blanketterna fram till ordförandebytet, står besluten om bifall (och därmed sum-

ma) eller avslag.   

Att utdela mästarpris är en av stiftelsens uppgifter. Mästarpris fick en serie 

under F. Den är inte omfattande, inte förrän 1996 utdelades det första mästarpriset 

och handlingarna i detta ämne var fåtaliga förutom året 1996. Det året fanns det en 
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hel del material från pristagarens verksamhet men handlingarna rörande senare års 

pristagare kunde inskränka sig ett pressurklipp.  

En annan typisk F-serie synes det mig var handlingar som rörde stiftelsens 

upphovsman och hans familj. De låg tillsammans i två kapslar och var ordnande i 

foldrar där det stod skrivet vad det handlade om. Det var bouppteckningar efter 

flera av familjemedlemmarna Lindgren däribland Carl Erik och Axel Lindgren. 

Vidare fanns det lagfarter för deras fastigheter, åtkomsthandlingar, köpebrev, 

sterbhusförteckningar, äktenskapsförordningar, handlingar rörande familjegravens 

skötsel bland annat. Dessa handlingar var förstås äldre än de övriga i arkivet, det 

äldsta var från 1857. Av dessa handlingar blev det två kapslar i serien ”Handlingar 

rörande familjen Lindgren”.   

Ett litet antal handlingar benämns ”Historik om stiftelsen”. I denna har arkiv-

bildaren samlat dokument, mest kopior, som protokoll, informationsblad, stadgar, 

minneskrifter från stiftelsen men även från andra organisationer med hantverksin-

riktning som Upsala Fabriks- och Handtverksförening. Dessa handlingar låg i 

pärmen för 2001 under fliken benämnt Historik om stiftelsen så uppenbarligen 

hade man samlat ihop dessa handlingar för någon tillställning. Jag lät det bilda en 

serie men eftersom den var så fåtalig så lades den in i G 6 ”Övriga räkenskaper”, i 

dess enda volym. Det blev alltså en korshänvisning där ett streck sätts i fältet för 

volymnr och i anmärkningar skrev jag ”Ingår i G 6: 1”. Och i G 6: 1 skrivs i an-

märkningar ”Häri även Historik om stiftelsen (F 5)”.    

I förtecknandet av ett flertal serier inom en huvudavdelning, som i F-serien, 

har jag följt värdeprincipen (Smedberg 2008, s. 24; Danielsson 1995, s. 154). Vär-

deprincip är ju också en princip av hävd varför många arkivbildare följer en vär-

deprincip. Så även Målaremästare C. E. Lindgrens stiftelse då de placerar proto-

koll först i sina pärmar, sedan följer verksamhetsberättelser, stipendieansökningar 

och sist ekonomi. I F-serien placerade jag först serien ”Bilagor till protokoll” ef-

tersom protokoll ligger överst i arkivschemat och därför bör dess bilagor ligga 

överst under F. Sedan följer ”Stipendieansökningar”. Denna serie är ju specifik för 

arkivbildare som har en sådan verksamhet, utdelandet av stipendier. Den kommer 

högt upp i F på grund av att det är den mest omfattande verksamheten för stiftel-
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sen. Serien ”Mästarpris” kommer härnäst, den är inte alls lika omfattande och ef-

tersom den enligt stiftelsens stadgar endast delas ut när medel finns tillgängligt 

kan den därmed ses som varande mindre viktig än stipendieansökningar. Men att 

”Mästarpris” kommer efter ”Stipendieansökningar” anser jag vara lämpligt då de 

hör ihop som huvudverksamheter för stiftelsen. ”Handlingar rörande familjen 

Lindgren” är handlingar med högt värde för stiftelsen eller kanske ordet status är 

mer lämpligt ord beroende på att det är handlingar härrörande från familjen Lind-

gren som till exempel Axel Lindgrens testamente eller stiftelsens stadgar under-

skrivet av bland annat densamme. Men denna serie är inte lika central som de tre 

ovan nämnda och placeras därför efter dem. Sist i huvudavdelningen finns ”Histo-

rik om stiftelsen” vars serie inte är central som de tre översta serierna under F och 

inte har den dignitet som serien ”Handlingar rörande familjen Lindgren” har.      

Räkenskaperna innefattade böcker eller häften och dessa var huvudböcker, 

dagböcker, inventarieböcker och värdepappersliggare. Då de var för stora att läg-

gas i kapslar fick de arkiveras som de var. Verifikationerna (mestadels kontout-

drag och kvittenser) låg ursprungligen i pärmar och beståndet var omfattande. De 

kom att uppgå till fem volymer. Till slut när det gäller G-serien finns ”Övriga rä-

kenskaper” vilket är handlingar av ekonomisk art som dels låg enskilt utan något 

sammanhang eller under rubriker som ”Ekonomi” (efter 1995).  

Serierna i huvudavdelningen G följer till viss del värdeprincipen. Det visar sig 

främst i att ”Verifikationer” kommer långt ned, som G 5, och sist ”Övriga räken-

skaper”.  

Till slut fanns det några handlingar som hamnade under Ö ”Övriga handling-

ar”. Det var tidningar eller tidningsurklipp, handlingar från andra arkivbildare till 

exempel broschyrer. De var fåtaliga så de lades i volymen G 6: 1 i serien Övriga 

räkenskaper, med korshänvisning dit.   

Med ordnings- och förteckningsarbetet slutfört hamnade antalet volymer på 48 

och hyllmetern på 2,16 m.  



 10 

Gallring och rensning 

Jag rensade ut kopior, nitar, gem, plastfickor och pärmar. Kuvert med surt papper 

rensades, de som hade datumstämpel tog jag en kopia på och lade in bland hand-

lingarna. Sedan fanns det en hel del ”arbetsmaterial”, det vill säga anteckningar 

och ”kladd”. Det rensades bort, det är själva resultaten, besluten som är det vikti-

ga. Men när det fanns anteckningar på brev, beslutsunderlag för stipendier etc. 

rensades det naturligtvis inte.     

En skillnad i rensning mellan kommunala arkiv och ett arkiv som Målaremäs-

tare C. E. Lindgrens stiftelse, är att det sistnämnda lämnade in sitt arkiv med egen 

dispositionsrätt, det gör att det rensas mindre än vad det gör i kommunala arkiv. 

Det är särskilt tydligt med verifikationerna. Där är det mycket handlingar som 

kontobesked, kontoutdrag, avi- och redovisning, handlingar som skulle ha rensats 

om det vore kommunala arkiv. Men här sparas alla verifikationer. Men, som min 

kontaktperson sade, om sådana handlingar blev mycket omfattande kan man göra 

en förfrågan till arkivbildaren om att rensa, och troligen skulle denne då inte ha 

något emot det.   

Så någon gallring har inte genomförts och jag anser inte att det fanns hand-

lingar som skulle komma ifråga för gallring.    

 

Sekretess 

Vad gäller handlingar som skulle kunna sekretessbeläggas finns det några stycken. 

Vid tre tillfällen har jag sett stipendieansökningar där sökanden har uppgivit sjuk-

domar som de lider av. Vid ett tillfälle har även en kopia av en läkares diagnos 

bifogats. Vid alla tre tillfällen handlar det om psykiska besvär av olika slag. Av 

detta gjordes följande. På förteckningsblanketten skrev jag att serien kan innehålla 

sekretessbelagda uppgifter och likaledes i anmärkningarna i de volymer dessa sti-

pendieansökningar är lagda. Sedan noterade jag på en A4-sida bilagenumret på 

den ansökan som hade känsliga uppgifter som jag sedan lade först i kapseln så att 

personen som lämnar ut handlingarna lätt kan hitta dessa handlingar.  
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Vad forskare kan använda arkivet till 

Med detta arkiv kan forskare utföra sociologiska studier genom att studera de som 

sökte stipendier eftersom där finns mycket uppgifter om dessa. I handlingarna står 

personernas ålder, bakgrund, utbildning, arbeten, vad de vill utbilda sig till och 

deras motivering till sökta stipendium. Tidsomfånget är mellan 1970 till 2005 

varav endast sex år utan ansökningshandlingar, men i beslutsunderlagen finns det 

flera av dessa uppgifter kortfattat redovisade. Sålunda är tidsomfånget stort nog 

för en studie. 

Man kan även undersöka hur stiftelsen arbetade, exempelvis i jämförelse med 

andra stiftelser, hur de finansierade sin verksamhet, hur de motiverade sina ställ-

ningstaganden i protokoll och hur de fattade besluten om stipendier. Vad gäller det 

sistnämnda så finns det en hel del kommentarer där de skriver om de sökandes 

motivering, betyg, frånvaro och socioekonomiska situation och fattar sina beslut 

utifrån det. Så hur en stiftelse arbetar och deras resultat kan vara ett forskningsom-

råde.  

Arkivet kan också ge bidrag om hantverksyrket i Uppsala län där ju stiftelsen 

är en viktig aktör i att främja dess återväxt, att hantverket lever vidare i nya gene-

rationer. Många är det som fått stipendier från Målaremästare C. E. Lindgrens 

stiftelse som ju nu har över fyrtio års verksamhet bakom sig. Det är ett stycke 

Uppsalahistoria, en del av en större helhet, både för hantverksyrket överlag i länet 

och historiskt, en del av Uppsalas hantverkshistoria.      

 

Avslutande diskussion 

Målaremästare C. E. Lindgrens stiftelses arkiv var, anser jag, i sitt omfång lagom 

stort för detta examensarbete. Arkivet var orört så jag kunde ordna och förteckna 

från grunden vilket jag ser som en fördel, jag behövde inte anpassa mig efter nå-

gon annans ordnings- och förteckningsarbete. Arkivet var också i god ordning och 

avgränsat mot andra arkivbildare. Det var endast en pärm som innehöll lite spridda 

handlingar annars låg de samlat i verksamhetsår. Tack vare detta kunde innehålls-

förteckningen ges en tydlig struktur och god överskådlighet. 

Ledstjärnor för arbetet var att dels underlätta för användaren att söka hand-
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lingar och dels att arkivet så långt som möjligt speglar arkivbildarens verksamhet. 

Arkivets avdelningar speglar i god utsträckning arkivbildarens verksamhet. Där 

finns protokoll, verksamhetsberättelser och korrespondens och serierna under F 

”Handlingar ordnade efter ämne” motsvarar väl arkivbildarens egen ordning. Man 

kan se det på bilagorna till protokollen som fick en egen serie, och när den ord-

ningen upphörde blev det korrespondens som väl åskådliggör den nya ordningen.  

En hel del rensades i form av kopior, pärmar, nitar och så vidare. Men alla ve-

rifikationer sparades som kontoutdrag, kvitton, meddelanden, kontobesked med 

mera, mycket av detta skulle ha rensats i kommunala arkiv. Arbetsmaterial och 

utkast rensades. Någon gallring har därmed inte företagits och jag ser ingen hand-

ling i beståndet som bör ha kunnat gallras.  

  Handlingar som kan ligga under sekretess fanns i tre fall alla uppgifter om 

sökanden till stipendier.  

Ordnandet och förtecknandet av Målaremästare C. E. Lindgrens stiftelses ar-

kiv har varit både nöjsamt och lärorikt. Det är ett intressant arkiv där man möter 

engagerade styrelseledamöter som går igenom ansökningarna, man märker av en 

trevlig ton dem emellan. Man får också följa förväntansfulla och hårt arbetande, 

ofta unga, människor som brinner för sitt drömyrke, och även de som kanske inte 

riktigt har samma framåtanda men söker i alla stipendier. Sedan kan man ofta läsa 

hur styrelsen resonerat i sina beslut om stipendier.  

Det har varit intressant att bestämma var handlingar ska läggas i för serie och 

att lägga upp förteckningen. Det har gått bra tycker jag och nu med den tredje 

gången av ordnande och förtecknande av arkiv känner jag mig mer hemmastad 

med det och det känns än mer givande. 
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