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Inledning 

Min examensuppgift har varit att på Nationalmuseums i Stockholms initiativ ord-
na och förteckna företagsarkivet efter Hovjuvelerare W. A. Bolin AB. Förutsätt-
ningarna har varit något ovanliga eftersom arkivet inte är deponerat hos eller do-
nerat till museet utan ligger kvar hos arkivbildaren (som fortfarande är aktiv), hu-
vudsakligen i butiks- och verkstadslokalernas källare på Sturegatan i Stockholm. 
Historien bakom behovet av arkivets förtecknande kan kortfattat redogöras för på 
följande vis:  

Nationalmuseum fick under 2009 en donation bestående av Barbro Littmarcks 
personarkiv. Barbro Littmarck var under större delen av sitt yrkesverksamma liv 
formgivare hos Hovjuvelerare W. A. Bolin AB och Nationalmuseum gjorde därför 
en förfrågan om de kunde tänkas få ta del av det material i företagets arkiv som 
hade med Littmarck att göra, som ett komplement till personarkivet. Det handlar 
framför allt om ritningar på föremål som Littmarck formgivit. Företagets VD 
Christian Bolin ställde sig mycket positiv till detta men eftersom arkivet var helt 
oförtecknat föreslogs det att Nationalmuseum skulle försöka hitta någon som kun-
de hjälpa till att förteckna hela företagsarkivet och därigenom göra det möjligt att 
skilja ut de delar som berörde Littmarck. Denna någon blev jag. Nationalmuseum 
fick också tillåtelse att lägga förteckningen till sin databas över sådana medan ar-
kivbildaren själv kommer att avgöra om och i sådant fall vart någonstans arkivet 
när det ordnats och förtecknats skall deponeras.  

Något av det svåraste inledningsvis var att inse och acceptera att tiden inte 
räckte till att göra allt som behövde (och fortfarande behöver) göras.  Att avgränsa 
uppgiften och sätta ord på den var alltså steg nummer ett. Jag formulerade mitt 
”problem” på följande vis: att inventera arkivhandlingarna hos Hovjuvelerare W. 
A. Bolin AB och sedan att förteckna huvudarkivet. Under arbetets gång blev det 
sedan uppenbart att jag inte skulle hinna inventera och förteckna hela huvudarki-
vet utan var tvungen att begränsa mig igen. Varför detta länge kändes som otill-
räckligt skall jag återkomma till i ett senare kapitel. Den slutliga avgränsningen 
blev följande: jag har helt koncentrerat mig på handlingarna i arkivlokalen i källa-
ren (det finns även handlingar i själva butiken, på ekonomikontoret och hemma 
hos familjen Bolin) och ordnat och förtecknat huvudavdelningarna A, D, E och F. 
Undantagen är Vaxförlagor, Gipsavgjutningar, Ritningar och Övrigt fotografiskt 
material vilket jag skall återkomma till nedan.  
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Eftersom det handlar om ett levande arkiv efter ett företag som fortfarande av-
sätter handlingar, innehåller vissa serier vid tiden för färdigställandet av detta ex-
amensarbete endast ett fåtal volymer. Det är högst troligt att många serier kommer 
att fyllas på allt eftersom förtecknandet fortsätter. Det är också möjligt att flera 
serier är avslutade, men innan allt material är inventerat är det omöjligt att säga 
vilka. Flera av serierna har även övergått till digital hantering, men exakt vilka 
dessa serier är, är också omöjligt att säga innan en fullständig inventering och ut-
redning har gjorts. Det innebär också att seriestrukturen inte är slutgiltig, det är 
fullt möjligt att serier både tillkommer och faller bort (särskilt vad gäller Räken-
skapshandlingarna), varför förteckningen inte heller är registrerad i Visual Arkiv 
som Nationalmuseum annars använder för sina arkivförteckningar. Det var helt 
enkelt ingen idé att göra det innan förteckningen var klar.   

Då huvudavdelning G hamnade utanför min avgränsning redovisas i själva 
förteckningen (se bilaga 1) inga serier/volymer för den. I samband med ordnings- 
och förteckningsarbetet skissade jag dock upp en seriestruktur som jag kommer att 
diskutera närmare i pm:et. Strukturen för huvudavdelning G finns i arkivförteck-
ningens innehållsförteckning i bilaga 1.  
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Förteckningsarbetet 

Praktiska fakta 

Vid en grovinventering av materialet utkristalliserades ett huvudarkiv – Hovjuve-
lerare W. A. Bolin AB (i vardagslag kallat ”Bolins”) – samt fyra mindre delarkiv 
med koppling till huvudarkivet. Huvudarkivets datering sträcker sig från 1916 
fram till idag vilket motsvarar företagets verksamhetstid i Sverige. Det första 
delarkivet består av vad som av företagsledningen kallas för ”Bolin Russia AB”, 
vilket i datering motsvarar företagets verksamhet i Ryssland och Europa från slu-
tet av 1700-talet fram till 1916. Det andra delarkivet är familjen Bolins familje-
arkiv med än så länge osäker datering. Dessa två arkiv är så hoprörda att det ännu 
är oklart ifall det helt går att skilja dem från varandra. Från början var det tänkt att 
dessa båda skulle ingå som Ö-serier under huvudarkivet, men efter diskussion 
med VD Christian Bolin bestämdes det att de skall lyftas ur huvudarkivet och stå 
helt fristående med egen förteckning, eftersom han inte vill att det ska vara bundet 
till företaget ifall det skulle hända sig att det går i konkurs, byter ägare eller på 
annat sätt faller ur familjens ägo. De ingår därför inte i arkivförteckningen och 
detta pm.  

Det tredje delarkivet var W. A. Bolin AB verkstäders pensionsstiftelse vil-
ket också har en osäker datering. Det är i skrivande stund oklart ifall det kommer 
att ingå som delarkiv i huvudarkivets Ö-serie eller få en egen förteckning (vilket 
beror på fragmenteringsgrad och arkivets storlek), och diskuteras inte närmare i 
detta pm. Det fjärde identifierade delarkivet var efter Barbro Littmarck, även 
detta med osäker datering. I min uppgift ingick att lyfta ut handlingar efter Barbro 
Littmarck när jag träffade på dem men inte att förteckna dem, varför inte heller 
detta delarkiv ingår i förteckningen eller pm:et.  

Det stod från början klart att arkivet är tämligen omfattande både vad gäller 
tidsomfång, antal hyllmeter och typer av handlingar och material. Min handledare 
Gertrud Nord, arkivarie på Nationalmuseum, uppskattade inledningsvis arkivets 
totala antal hyllmeter till närmare 20. Det visade sig i slutändan att bara den del av 
arkivet som förtecknats under examensarbetets gång upptar cirka 20 hyllmeter (ca 
340 volymer), vilket innebär att antalet hyllmeter utan tvivel kommer att utvidgas.  
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Vad gäller gallring så är det högst troligt att både huvudarkivet och delarkiven 
har utsatts för ofrivillig gallring och/eller förstörelse vid flyttar och dylikt. Företa-
get har bytt lokal i Stockholm ett flertal gånger och har egentligen inte arkivlagt 
sina handlingar efter någon mer noggrant utarbetad struktur, utan arkivet har vuxit 
och formats allt eftersom utifrån företagets syften och behov för stunden. Den grad 
av fragmentering som förekommer i serierna beror med största sannolikhet på 
dessa faktorer. 

Eftersom den här typen av arkiv (litet familjeföretag med lång historia) såvitt 
jag har kunnat se är relativt ovanlig gick jag in i uppgiften med inställningen att 
inte gallra alls och endast rensa där det var direkt nödvändigt. Christian Bolin var 
dock inte intresserad av att spara på gallringsbara räkenskapshandlingar äldre än 
10 år, varför sådana kommer att gallras. Även kopior har rensats bort, liksom gem, 
plastfickor och liknande. Jag kommer dock att återkomma till rensningen nedan.  

Då det förekommer en hel del känsliga uppgifter i arkivmaterialet (i form av 
till exempel personuppgifter, uppgifter om dyra föremål som finns på den eller 
den adressen, ekonomiska uppgifter om företaget osv), utspritt över så gott som 
samtliga serier, kommer det troligen att tillståndsbeläggas. Frågan är dock inte 
färdigdiskuterad vid färdigställandet av detta pm. Förhoppningsvis kommer det att 
bli möjligt för forskare att ta del av åtminstone de flesta F-serierna efter ansökan 
om tillstånd hos företagets VD eller motsvarande. Eftersom lokalerna är på väg att 
byggas om och det i dagsläget är oklart om Bolins kommer att få lov att fortsätta 
använda sig av källarutrymmet där arkivlokalen ligger idag, är det inte omöjligt att 
åtminstone delar av huvudarkivet kommer att deponeras hos eller doneras till ar-
kivinstitution.  

Förteckningsplan 

Nationalmuseum har ingen särskild förteckningsplan som används specifikt för 
företagsarkiv. Efterforskningar i Nationell arkivdatabas (förkortas framledes 
NAD) visade att man, i den mån det finns tillräckligt med bevarade handlingar för 
att ha behov av en förteckningsplan, har använt sig uteslutande av allmänna arkiv-
schemat för företagsarkiven (http://www.nad.ra.se [2010-05-23]). Trots att vissa 
huvudavdelningar helt saknar handlingar i Bolins fall (se seriestruktur i bilaga 1), 
har jag således valt att använda mig av allmänna arkivschemat. Detta beror alltså i 
huvudsak på generell sedvänja och igenkänningsfaktor bland potentiella forskare, 
trots att jag inte upplever det som ett optimalt alternativ.  

I Näringslivets Arkivråds (förkortas framledes NLA) skrift Arkivets vardags-

problem presenteras visserligen en variant kallad NLA-schemat som är ett försök 
att anpassa allmänna arkivschemat till större organisationer och företag utanför 
den statliga sektorn (1969: 20). I likhet med allmänna arkivschemat delas serierna 
in i två grupper: typserier och klassificerade/ämnesordnade handlingar. Skillnaden 
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ligger i att NLA-schemat ställer upp typserierna i allmänna typserier; med hand-
lingar med kortare livslängd som sedan kan gallras, och i särskilda typserier; som 
skall bevaras. Vad gäller de ämnesordnade handlingarna utgår NLA-schemat ifrån 
att en dossierplan för dessa utarbetats. Eftersom det i mitt fall handlade om ett 
mindre familjeföretag där inget förteckningsarbete tidigare gjorts, där ingen arkiv-
bildningsplan eller dokumenthanteringsplan existerar, där en hel del av det histo-
riska materialet sparats utan någon särskild eftertanke, samt där det inte finns nå-
gon dossiéplan att sortera de ämnesordnade handlingarna efter ansåg jag att NLA-
schemat inte var något bra alternativ för Hovjuvelerare W. A. Bolins AB arkiv.  

De snarlika förteckningsplansvarianterna presenteras även, om än mindre in-
gående, som två tänkbara alternativ i Arkivhandboken (Meurling 1977: 22f). I Ar-

kivera rätt har NLA dock valt att frångå sitt eget schema och redogör endast för 
det ”vanligare förekommande” allmänna arkivschemat (Norberg 1988: 12). Det 
skall påpekas att man i Arkivera rätt inte går in närmare på företagsarkivets för-
tecknande utan använder allmänna arkivschemat som utgångspunkt för en arkive-
ringsplan. Jag utgår dock ifrån att förtecknandet av det arkiverade materialet skul-
le bygga direkt på arkiveringsplanen varför det kan gå på ett ut.  

Vad gäller generella tankegångar kring förtecknandet och seriestrukturen har 
jag främst utgått från Staffan Smedbergs Att ordna och förteckna arkiv (2008), 
samt i fallet med G-serien från Arkivkonsult Sjögrens framtagna struktur för Upp-
salas stadsarkiv (scannad stencil, se bilaga 2). Enligt uppgift på själva stencilen är 
det en indelning efter förlaga från Stockholms Företagsminnen. De grundläggande 
principer jag ställt upp är följande:  

• Samtliga huvudavdelningar i allmänna arkivschemat skall finnas med i 
strukturen även om huvudavdelningarna B och C saknar handlingar, vilket 
noterats i förteckningen. Detta för att behålla logiken i det alfanumeriska 
systemet. 

• Förteckningen skall vara format- och medieoberoende så långt det är möj-
ligt, vilket innebär att det endast i undantagsfall skapats serier utifrån for-
mat och medium. Exempelvis har det fotografiska materialet av denna an-
ledning inte samlats i en egen serie. Det ter sig däremot naturligt att lägga 
samtliga gipsavgjutningar i samma serie, eftersom de inte kan kopplas di-
rekt till andra serier. Samma sak gäller vaxförlagor. Ritningar diskuteras 
närmare nedan.  

• Eftersom arkivet är levande är det av största vikt att företagets anställda 
kan hitta i förteckningen: därför har deras egna benämningar på olika 
handlingstyper använts i längsta möjliga mån. Av samma anledning har jag 
ansträngt mig för att skapa en så grund seriestruktur som möjligt, med 
minsta tänkbara antal serienivåer.  
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Huvudavdelningar med kommentarer 

A Protokoll 
Protokollserien innehåller egentligen inga konstigheter. Aktiebolaget bildades 
1925 och ett mindre antal äldre bolagsstämmeprotokoll återstår. Bilagda till pro-
tokollen ligger företagets årsredovisningar. Serien är dock i högsta grad levande, 
även om den i slutändan troligen kommer att visa sig fragmentarisk.  

B Utgående handlingar samt C Diarier 
Varken utgående handlingar, koncept eller diarier kunde lokaliseras i materialet 
varför varken B eller C innehåller några handlingar, och därmed inte heller några 
förteckningsblad i bilagan.  

D Register 
I D1 Kundregister ligger alla register och liggare som inte hör direkt till en F-serie. 
De är få i nuläget men kommer troligen att bli fler. 

E Korrespondens 
Eftersom inrikes och utrikes korrespondens ibland låg i pärmar var för sig och 
ibland tillsammans valde jag att låta dem ligga under en och samma serie. E2 Kor-
respondens rörande värderingar skulle rent principiellt lika gärna kunna ligga un-
der F, men jag har valt att se det som en renodlad korrespondensserie även om den 
är genererad runt ett visst ämne. Detta beror på att serien inte har en logisk plats 
under Ämnesordnade handlingar. 

F Ämnesordnade handlingar 
De ämnesordnade handlingarna är enligt proveniensprincipen direkt inspirerad av 
hur företaget har förvarat handlingarna, och är uppdelade i underavdelningarna 
Verksamhetshandlingar, Auktionshandlingar, Auktionskataloger, Ritningar, Hand-
lingar rörande utställningar och Övrigt fotografiskt material.  

F1A Handlingar rörande företaget och butikerna och F1B Handlingar rörande 
verkstadsarbete delades upp i två serier eftersom butikerna och verkstäderna inte 
alltid har legat i samma byggnad som de gör nu. Därför har handlingarna som ge-
nererats oftast arkivlagts med denna uppdelning. Det är även en markant skillnad i 
typ mellan handlingarna som genereras ur verkstadsarbete och dem som genereras 
i butikerna. Eftersom handlingarna som rör endast butikerna visade sig vara 
mycket få valde jag att låta dem gå in under F1AÖ, enligt principen att inte skapa 
fler serier än nödvändigt. Det är dock inte omöjligt att det tillkommer en serie för 
handlingar rörande butiker längre fram. Att placera Bolagshandlingar och hand-
lingar rörande annonsering och marknadsföring under F1A Handlingar rörande 
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företaget och butikerna kändes naturligt. Jag valde att lyfta Personalhandlingarna 
och ge dem en egen underavdelning (F1C) trots att den i skrivande stund inte in-
nehåller en endaste volym (alla personalhandlingar förvaras på ekonomikontoret 
och ligger därför utanför avgränsningen för examensarbetet), eftersom jag tror att 
de handlingarna kan vara extra intressanta ur forskningssynpunkt och jag var rädd 
att de skulle förbises om de låg under F1A.  

Det kan verka konstigt att serier med kvitton ligger under F istället för G, men 
det beror på att de används snarare som ett register på utfört verkstadsarbete. 
Christian Bolin var särskilt mån om att dessa skulle sparas separat och jag har valt 
att se dem som ämnesordnade under verksamheten snarare än under räkenskaper. 
Varje handskrivet kvitto på utförd reparation, beställning, osv. motsvaras dessut-
om av ett kassakvitto på själva transaktionen. Dessa kassakvitton räknas som 
grundbokföring och ligger därför under G. Den inbördes ordningen mellan serier-
na F1BA-F1BE är kronologisk, där den serie som har äldst startdatum ligger 
överst. Vaxförlagor och gipsavgjutningar är ett kapitel för sig. Så långt det varit 
möjligt har jag ordnat upp i lådorna så att föremålen inte ligger och skaver mot 
varandra (största hotet mot den här typen av material), men av naturliga skäl blir 
inte volymredovisning aktuellt för F1BF och F1BG.  

Även serierna i F2 Auktioner är kronologiskt ordnade efter startår. Företaget 
har också sparat auktionsliggare sedan 1966 och fotografiskt material kopplat till 
kataloger och visning sedan 1969. Det fotografiska auktionsmaterialet har förva-
rats avskiljts från andra typer av bilder. Denna uppdelning bör synas i förteckning-
en, varför serierna ser ut som de gör. Det skall påpekas att ett större antal cd-
skivor med auktionsbilder hittades under förtecknandets sista dag varför serien 
garanterat kommer att utvidgas. Företagsledningen har också sedan början av 90-
talet varit angelägna om att i kartonger spara ”Alla papper om…” varje auktion för 
sig. Jag har valt att behålla företagets egen benämning på serien trots att den kan te 
sig något kryptisk för den som inte är insatt i materialet. Eftersom den ligger under 
Auktionshandlingar anser jag att forskaren ändå lätt förstår vad serien innehåller 
om han/hon läser ordentligt i innehållsförteckningen.  

F3 Auktionskataloger kan vid första anblicken te sig oväntad. Varför särskilja 
katalogerna från F2? Anledningen är att jag ser auktionskatalogerna som ett unikt 
material som bör lyftas för återsöknings skull på samma sätt som personalhand-
lingarna. Från vårauktionen 1990 och framåt finns två arkivexemplar av varje ka-
talog, en i F3 och en i F2C ”Alla papper om…”. Går man igenom auktionshand-
lingar och vill titta i katalogen så finns det en att tillgå direkt. Vill man däremot 
titta på katalogerna generellt, eller inte vet exakt vad man letar efter eller vilket år 
man ska börja med, kan man gå till katalogserien och bläddra där innan man ger 
sig på auktionshandlingarna.  

På Nationalmuseum har man märkt en uppdelning bland arkivanvändare där 
forskaren antingen vill titta på specifikt ritningar eller på övrigt arkivmaterial. Att 
ha en egen serie för ritningar (F4) ser man därför som naturligt eftersom det gyn-
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nar återsökningen. Företaget skiljer självt på arbetsritningar och presentationsrit-
ningar, men har grovt sorterat ritningarna efter motiv. Det är därför troligt att seri-
erna under F4 kommer att byggas upp på samma sätt, sorterat på motiv i första 
hand, på typ av ritning i andra hand, och på eventuellt modellnummer i tredje 
hand. Det vore förmodligen mycket användbart att även göra ett kompletterande 
register över formgivare och konstnärer som förekommer i ritningsmaterialet. Un-
der den tid som fanns till förfogande valde jag, hellre än att göra jobbet halvdant 
på grund av tidsbrist, att endast lägga innehållet i varje låda i ritningshurtsarna i 
arkivbeständiga omslag, varför ingen volymredovisning för F4 Ritningar finns i 
förteckningen. Det skall påpekas att man i museisammanhang också ser utställ-
ningar som en egen storhet, varför det känns naturligt att låta utställningarna få en 
egen serie (F5).  

F6 Övrigt fotografiskt material är en nödvändighet eftersom arkivet innehåller 
mängder med bilder, både negativ, svartvitt, färg och dia, som inte faller in under 
någon särskild F-serie. Eftersom jag valt att lägga delarkiv och biblioteket som Ö-
serier, och Ö-serien enligt Smedberg inte får bli en samling handlingar som inte 
passar in någon annanstans i förteckningen, valde jag att lägga även fotomaterialet 
i en egen F-serie trots att den får karaktären av en ”slasktratt”. Enligt samma logik 
hade jag trots Smedbergs rekommendation (2008: 55) inte heller placerat till ex-
empel pressklipp, om det funnits några, i en egen Ö-serie. Det fotografiska materi-
alet är spritt i samtliga lokaler som Bolins har till sitt förfogande i dagsläget vilket 
innebär att serien är rumsligt mycket splittrad. Med samma resonemang som för 
ritningarna valde jag att, istället för att göra jobbet halvdant på grund av tidsbrist, 
endast samla ihop det övriga fotografiska materialet som fanns nere i arkivlokalen 
i källaren så att det blir lättare att ta sig an längre fram.  

G Räkenskaper 
Trots att G-serien (liksom Ö-serien) ligger utanför min avgränsning av examens-
arbetet vill jag dela med mig av de tankar och funderingar som hittills format den 
preliminära strukturen. Att huvudavdelning G är så omfattande beror helt enkelt 
på att det handlar om ett levande företag. Strukturen i G-serien är som redan 
nämnts framtagen utifrån bilaga 2 i samarbete med företagets ekonomiansvarige, 
som tycker att den i nuvarande skick verkar fungera med både hennes aktiva mate-
rial och det gamla som ligger i arkivet. Den är dock fortfarande osäker och kom-
mer förmodligen att modifieras efter mer noggrann inventering av handlingarna i 
butiken och på ekonomikontoret. 2009 är för övrigt ett brytår bokföringsmässigt. 
Från 2009 gör ekonomiansvarige ett bokslut för varje år där det allra mesta (årsre-
dovisning, deklaration, verifikationer osv) går in i samma volym/pärm. Vissa av 
serierna kommer således att avslutas. Vissa serier har också naturligt nog övergått 
i digital form, vilket kommer att visa sig vid det fortsatta förteckningsarbetet.  
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Enligt ekonomiansvarige är det okej att lägga Aktieböcker under G1. Det kän-
des också onödigt att ha en helt egen serie för Budget (se förslag i bilaga 2) varför 
G6 går bort och Budget hoppar också upp i G1. Det gör dock att G1 ser lite 
ostrukturerad ut. Systemdokumentation finns troligen inte. Det är två system som 
använts sedan det blev datoriserat, Navision och Hogia. Navision gick man över 
till någon gång i slutet på 90-talet, och det använder man fortfarande som lagersy-
stem. Hogia gick man över till 2005. Eftersom företagets ekonomiansvarige är 
mest insatt i systemen blir det troligen hon som får ansvar för att utveckla detta 
närmare.  

G4-serierna är fortfarande ganska oklara (särskilt de underserier med fråge-
tecken efter), en del kommer troligen att gallras, liksom verifikationerna som är 
”10-årsmaterial” och kommer gallras allt eftersom. Verifikationerna behöver inte 
boxläggas, så länge de förvaras i ordning, vilket de numera gör. Det var det enda 
arbete jag lade ner på räkenskaperna förutom grovinventeringen. Sedan cirkulerar 
det på företaget en hel del arbetsmaterial som är kopior på olika delar av bokfö-
ringen och detta arbetsmaterial syns inte i seriestrukturen. Arbetsmaterial som är 
kopior kommer att gallras.  

Ö Övriga handlingar 
På Smedbergs förslag har jag valt att lägga företagets bibliotek, som främst be-
handlar gemmologi, under Ö-serien. Trots att biblioteket inte består av handlingar 
som tillkommit hos företaget är sammanställningen av titlar gjorda av företagets 
VD och anställda utifrån företagets behov, vilket gör att bibliotek liksom före-
målssamlingar ändå kan räknas som arkivmaterial eftersom det säger något om 
företaget och dess verksamhet.  

Enligt Smedberg (2008: 54) kan man under Ö-huvudavdelningen också få lov 
att lägga handlingar med ursprung hos annan arkivbildare. Pensionsstiftelsen ser 
än så länge ut som ett mindre delarkiv med direkt koppling till huvudarkivet och 
uppfyller enligt min åsikt de kriterier Smedberg ställt upp för potentiella Ö-serier. 
Visar det sig att det blir stort kan man utan större problem lyfta ut det och ge det 
en egen förteckning. Stöd för detta beslut kan som redan nämnts sökas hos Smed-
berg som ju slår fast att det normala är att varje arkivbildare får en egen förteck-
ning, med undantag för mycket små och/eller fragmentariska bestånd som påträf-
fats hos huvudarkivbildaren men härrör från annan arkivbildare (ibid.).  
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Problematik 

Flera arkivbildare, sekundär proveniens 

Som redan nämnts återfanns det inom huvudarkivet ett antal mindre delarkiv var-
av några åtminstone för stunden lades till Ö-serien och några bröts ut helt och är 
tänkta att få en egen förteckning efter examensarbetets avslutande.  

Inledningsvis var det inte helt enkelt att få grepp om arkivbildarna och det var 
inte förrän efter en övergripande inventering i källarlokalen som jag fick mer kon-
troll på läget. Från början ville jag helst ha hela företaget, från starten på 1700-
talet till idag, som en och samma arkivbildare. Det visade sig snabbt vara omöj-
ligt. Att räkna varje nytt familjeöverhuvud eller varje butik som ny arkivbildare 
vore inte heller varken smidigt eller nödvändigt. Trots att varje ny VD och varje 
ny butik lade sin prägel på verksamheten så skulle det bara innebära en lång rad 
mycket små och sinsemellan mycket lika arkiv. Vad gäller familjehistoria och 
äldre företagshistoria insåg jag snart att de båda gick hand i hand, vilket var unge-
fär samtidigt som idén med verksamheten i Sverige dök upp. Företaget har ju exi-
sterat under flera hundra år. Ju längre tillbaka i företagshistorien desto mer hop-
trasslat med familjehistorien blir arkivmaterialet. Starten i Sverige i samband med 
avslutet i Ryssland och Europa i och med den ryska revolutionen kom att kännas 
som en naturlig brytpunkt.  

Eftersom företaget har bytt lokaler ett flertal gånger vågar jag påstå att det åt-
minstone bland det äldre materialet, från före den sista flytten, handlar om en täm-
ligen blandad proveniens som endast i undantagsfall är original även om serierna 
hjälpligt har hållits samman. Mitt intryck är att det inte har funnits någon arkivlo-
kal innan företaget hamnade i sina nuvarande lokaler, vilket till viss del förklarar 
bristen på ordning. Den delen av materialet som tillkommit efter senaste flytten 
tror jag däremot står i något sånär primär proveniens.  

Ett stort och levande arkiv, känslan av otillräcklighet 

Det största problemet har utan tvekan varit att det handlar om ett förhållandevis 
stort, levande arkiv med material på flera ställen: både i ”arkivlokalen” i källaren, 
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uppe i butiken, samt på ekonomiansvariges kontor. Vissa delar av det äldre mate-
rialet låg (och ligger) dessutom hemma hos familjen Bolin. En av de sista dagarna 
uppdagades också ytterligare en källarskrubb med arkivmaterial, samt en ”ny” hög 
med ritningar i ett skåp uppe i verkstaden. Det fanns inga tidigare ordningsarbeten 
och/eller förteckningsarbeten utförda och företaget har varken arkivbildningsplan, 
gallringsplan eller dokumenthanteringsplan. Arkivmaterialet uppvisar också som 
tidigare nämnts en stor bredd vad gäller material och format.  

Av olika anledningar fanns det inte möjlighet för mig att inventera materialet 
uppe i butiken förrän sent i förteckningsprocessen vilket slutligen resulterade i att 
jag avstod från det helt. Det var svårt att acceptera att börja bygga seriestruktur 
trots att jag visste att jag inte sett allt material och inte hade någon överblick. Det 
gjorde också kravet på en flexibel och väl genomarbetad seriestruktur större efter-
som jag ville undvika att behöva gå tillbaka och göra större ändringar i efterhand, 
beroende på vad för arkivhandlingar som kunde tänkas dyka upp. Jag fick helt 
enkelt försöka se till att mina huvudavdelningar och underavdelningar var upp-
byggda på ett sådant vis att det gick att lägga till eller dra ifrån serier allt eftersom. 
Det är anledningen till att jag valt att låta fjärde nivån i seriesignumet vara alfabe-
tiskt (alltså F1AA istället för F1A1), eftersom jag ville att övrigt-serien i de fall 
den förekom skulle ligga sist i underavdelningen, oavsett om fler serier skulle till-
komma. Med strikt alfanumeriskt seriesignum skulle övrigt-serien få nästföljande 
lediga löpnummer, och sedan ligga i mitten av underavdelningen ifall fler serier 
tillkom.  

Min känsla av otillräcklighet hade inledningsvis främst med bristen på över-
blick att göra, i kombination med en växande förståelse av arkivets potential. Att 
bara förteckna huvudarkivet kändes otillräckligt eftersom det är intimt förknippat 
med familjen Bolin och företagets verksamhet i Ryssland, vilket jag alltså var 
tvungen att lämna oförtecknat. Tänk då hur jag reagerade på insikten att jag inte 
ens skulle hinna klart med hela huvudarkivet. Jag valde att rikta in mig helt på de 
små inledande huvudavdelningarna samt de ämnesordnade handlingarna, eftersom 
de utgör ungefär hälften av arkivet och dessutom till något mindre utsträckning än 
Räkenskaperna består av levande serier. Det kändes viktigt att ”avsluta” något, 
inte bara boxlägga de serier som var mest lättillgängliga oavsett vilken huvudav-
delning de hörde till. Det sista jag ville lämna ifrån mig var ett arkiv med de ”kla-
ra” delarna utspridda över hela förteckningen.  

Sedan blev jag också tvungen att inse att jag inte skulle hinna göra mer riktade 
sökingångar till varken ritningarna, vaxförlagorna, gipsmodellerna eller det foto-
grafiska materialet. Jag hann inte ens ordna upp ritningarna eller gå igenom det 
fotografiska materialet ordentligt och se till att det låg bra ur bevaringssynpunkt. 
Det kändes, och känns fortfarande, som att jag bara har skrapat på ytan. Det finns 
så mycket mer som behöver göras.  
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Bristande lokal, bristande litteratur 

Arbetsutrymmet som fanns tillgängligt var inte heller särskilt väl anpassat för ord-
nande och förtecknande. I källarlokalen som använts som arkivlokal var det både 
trångt och kallt, och det enda bord som fanns att tillgå var både i minsta laget och 
dessutom lite för lågt för att stå vid med resultatet att ryggen blev lidande i läng-
den. I lokalen fanns även en sorts dammsugare direktkopplad upp till verkstaden 
som ligger direkt ovanför, och när den gick igång med ojämna mellanrum var 
öronproppar ett måste. Arkivlokalen används dessutom av företaget som allmänt 
förvaringsutrymme vilket innebar att icke-arkivmaterial stod sida vid sida om ar-
kivhandlingar på hyllorna. Det fanns också så lite hyllutrymme kvar att det var ett 
ständigt pusslande för att hålla ihop serierna och skapa någon slags översiktlig 
ordning vid boxläggandet, något som både tog onödig tid och skapade irritation. 
Min inledande tanke att flytta om så att icke-arkivmaterialet stod för sig gick om 
intet på grund av platsbrist och tyngden på flyttkartongerna, samt att inte många 
kvadratmeter av golvet återstod när bordet väl kommit på plats.  

Vad gäller litteraturen har jag kunnat konstatera följande. Det betänkande om 
bevarandet av företagsarkiv som Riksarkivet publicerade 1984 fokuserar på varför 
företagsarkiv borde bevaras och hur ett bevarande av företagsarkiv rent institu-
tionsorganisatoriskt skulle kunna se ut. Hur företagsarkiven rent praktiskt skall 
förtecknas nämns över huvud taget inte. Någon motsvarighet till Smedberg (2008) 
eller Martin Grass (1989) vad gäller företagsarkiv finns inte. Det ter sig därför 
naturligt att vända sig till NLA för hjälp och inspiration. Problemet är att NLA 
riktar sig främst till arkivansvariga på företag eller organisationer. Deras skrifter 
utgår ifrån att man har tid, möjlighet och framför allt ambition att göra allt från 
noll, och börjar utan undantag med upprättandet av en dokumenthanteringsplan 
eller åtminstone en dokumentation av handlingsflödet och en organisationsbe-
skrivning (se exempelvis Arkivets vardagsproblem från 1969; Meurling 1977; 
Norberg 1988). Det fortsatta ordnandet och förtecknandet utgår från denna doku-
menthanteringsplan och skall helst kompletteras med en gallringsplan. NLA har 
därför givit ut skriften Gallra rätt! (1986) som alltså enligt dem själva skall ses 
som ett komplement till deras övriga råd i arkiveringsfrågor. Ytterligare ett kom-
plement är första numret av Dokument & arkiv, med titeln Dokumenthantering i 

företag och organisationer – en kvalitetsfråga (Bodin, Sahlén & Sjögren 2000).  
Hur man skall gå till väga när man kommer som utomstående med uppgiften 

att ordna och förteckna ett företagsarkiv, oavsett om det är levande eller avslutat, 
täcks inte av NLA:s litteratur, och de frågor som kan tänkas vara av störst intresse 
vid sådana tillfällen behandlas endast översiktligt eller hoppas över helt. Tyngd-
punkten ligger istället på förarbetet och efterarbetet i processen. Det tål också att 
noteras att NLA:s senaste skrift om arkivhantering vid företag så vitt jag har kun-
nat fastställa kom ut 1988, alltså för mer än 20 år sedan. Intrycket är att det inte 
finns någon generell praxis att utgå ifrån och för att få svar (om än ofta bristfälliga 
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sådana) på sina frågor vid den här typen av uppgift så måste man leta rätt på ett 
antal artiklar som kan vara svårfunna, och lusläsa dem för att skrapa ihop det lilla 
som är användbart. Och det konstiga är att många av författarna till dessa artiklar 
är överens om att det saknas en generell praxis, att företagsarkiven är bortglömda 
och att mer forskning och fler riktlinjer behövs i ämnet.  

Jag kände leende igen mig i Dan Holfves beskrivning av småländska företags-
arkiv och deras arkivlokaler: ”Det här var inget arkiv med en enhetlig struktur, 
med en förteckning eller serier i prydliga rader. Det här var ett rum med papper 
från golv till tak. Detta var kaos!” (Holfve 2004: 150). Hans spekulationer om vad 
som sparas och varför är intressanta, då han konstaterar att det många gånger är 
bristen på rutiner, samt tillgång till stora arkivutrymmen, som lett fram till att 
mycket material sparats (2004: 151). Han noterar, kanske inspirerad av exempel-
vis Daniel Bergström, att en del i problematiken är att företagen själva inte ser 
nyttan med att arkivera systematiskt och tänker på processen med tillgängliggö-
rande som resursslöseri (ibid.). Bergström kompletterar med forskarnas ovilja att 
söka upp företagsarkiv (1999: 76). Detta trots att det enligt Riksarkivets betänkan-
de ligger stort kulturhistoriskt värde i företagsarkiven. Min tanke är följande: om 
det inte är någon ovanlighet att arkivarier när det gäller företagsarkiv möts av 
kaos, varför finns då inte mer skrivet om alternativa förteckningsmetoder och an-
greppsvinklar? 

Mats Burell rapporterar i Arkiv, samhälle och forskning faktiskt från en arkiv-
vårdskonferens om alternativa förteckningsmetoder, där tyngdpunkten trots konfe-
rensens namn låg på planeringen av arkivbildningen medan förtecknandet av arkiv 
i praktisk och faktisk bemärkelse hamnade mer i skymundan. Mycket intressant är 
att de närvarande företagsarkivarierna i flertalet fall använde en specialanpassad 
version av allmänna arkivschemat. Medverkande konstaterade att arkivarier i en-
skilda sektorn ”förtecknar arkiv i tvångströjor utifrån alltför stora förebilder” och 
hur fel det kan bli när man slaviskt försöker använda allmänna arkivschemat i 
moderna företagsarkiv (Burell 1999: 80f). Syftet med allmänna arkivschemat har 
aldrig varit att förteckna historiska arkiv, och det finns idag ett flertal problem 
med arkivschemat och förteckningsmetodiken: ”verkligheten har sprungit ifrån 
allmänna arkivschemat” (Burell 1999: 82).  

Lars Lundqvist skriver i Företagsminnen att något måste göras för att garante-
ra ”en bättre hantering än dagens slumpmässiga bevarande av företagsarkiv” 
(1998: 6), men syftar då snarast på urvalet av företagsarkiv som bevaras för fram-
tiden. I samband kan nämnas hans artikel i Arkiv, samhälle och forskning som 
jämför hur de nordiska länderna hanterar företagsarkiv vad gäller lagstiftning och 
insamling (Lundqvist 2007: 72). Det handlar om företagsarkivens status, eller 
kanske snarare bristen på ”en helhetssyn för bevarande av företagsarkiv” (Lund-
qvist 1998: 7). I en sådan helhetssyn kan man tycka att alternativa förtecknings-
planer och förteckningsmetodik när det gäller både historiska och levande arkiv 
borde ha en given plats. Litteraturen säger oss dock att det inte alls är en självklar-
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het. Det verkar som om man har koncentrerat sig så hårt på att arkivarien skall 
vara med redan innan handlingarna skapas att man tappat bort möjligheten att så 
inte allt varit, eller är, fallet. Jag efterlyser en bredare litteratur i ämnet, och fram-
för allt fler förslag till alternativa förteckningsmetoder.  
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Lärdomar 

Med stora kunskaper om ”hur det ska vara” i bagaget blir krocken med verklighe-
ten desto hårdare. Den största lärdomen jag kommer att ta med mig från examens-
arbetet är att det aldrig är lika prydligt i verkligheten som i teorin. Utgångstanken 
att jag inte skulle gallra alls och bara rensa där det var direkt nödvändigt känns 
exempelvis väldigt naiv i efterhand, liksom min vilja att skapa bästa möjliga beva-
ringsförhållanden även för det mer känsliga materialet. Det har inte bara med tid, 
utan med ekonomi att göra. Att göra avkall på just bevaringstänkandet var svårt 
för mig, men det var ännu jobbigare att inse att jag inte hann rensa ordentligt i 
många av serierna och att det var tvunget att samförvara disketter, cd-skivor och 
foton med pappershandlingarna på vissa ställen. Det fanns helt enkelt inte tid att 
göra allt perfekt, och inte pengar att skaffa det perfekta förvaringsmaterialet. Jag 
kände mig som en dålig arkivarie som inte tog mig tid att rensa bort vartenda gem 
och varenda plastficka, som lät foton ligga i buntar utan mellanlägg, och som inte 
hann skapa ens en löpnummerserie för ritningarna eller fotomaterialet. Pragma-
tiskheten måste ta över, och det var mycket befriande att se hur osentimental min 
handledare var med arkivmaterialet när hon kom och hjälpte mig en halvdag, även 
om jag nog har en bit kvar innan jag når dit själv. Från början var varenda post-it-
lapp viktig men i slutändan blev jag tvungen att lyfta blicken och lägga mig på en 
vettig nivå som gick att upprätthålla hela förteckningen och hela boxläggandet 
igenom. Det ser jag som min viktigaste lärdom från examensarbetet.  
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