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1. Inledning 

Jag har inom ramen för mitt examensarbete på Arkivvetenskap år 1 ordnat och 
förtecknat  Uppsala  Internationella  Kortfilmfestivals  arkiv  på  Stadsarkivet  i 
Uppsala.  Arkivet  som  är  en  deposition  är  inte  avslutat,  dvs  arkivbildarens 
verksamhet pågår fortfarande.  Det omfattade ca 160 pärmar och kartonger samt 
några banderoller/fantyg. Ca 30 pärmar innehållande verifikationer, deklarationer, 
kontrolluppgifter m.m. plockades undan för gallring då dessa var mer än tio år 
gamla. 

Arkivet  omfattar  nu  9  hyllmeter,  men  kommer  med  tiden  bli  större 
allteftersom nya leveranser kommer in. Vissa delar av materialet var välsorterat  
och  lättordnat,  andra  delar  var  mer  i  oordning,  vilket  krävde  ett  ordentligt 
sorteringsarbete. Arkivet innehåller också en hel del foton – främst stillbilder från 
filmer. Arkivet är ett enskilt arkiv och har inga begränsningar i tillgängligheten. 
Förteckningen  har  gjorts  enligt  allmänna  arkivschemat  i  programmet  Visual 
Arkiv. 
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2. Arkivbeskrivning  

I detta kapitel kommer först en historik över arkivbildaren och dess verksamhet 
och därefter en diskussion om valet av arkivbildarnamn, särskilt i samband med 
verksamhetens  namnbyten.  Historiken  här  nedan  lades  även  in  som historik  i 
Visual Arkiv.

2.1. Historik
Uppsala Internationella Kortfilmfestival startade sin verksamhet 1982 och firar i 
år  –  år  2011  –  30-årsjubileum  i  samband  med  deras  trettionde  festival.  I 
begynnelsen fanns några filmintresserade medlemmar i ABF Uppsala (Arbetarnas 
Bildningsförbund)  som  1982  bildade  en  egen  förening  med  namnet 
Kulturföreningen för filmfestival i Uppsala. Med stöd från bl a Kulturnämnden i 
Uppsala kommun lyckades de skapa en filmfestival som skulle sätta sitt namn på 
kartan. Syftet var att skapa en arena för kortfilmerna som ofta annars kommer på 
undantag. Filmerna skulle vara högst 60 min långa men under vissa år har även 
långfilmer  visats.  Uppsala  Internationella  Kortfilmfestival  är  ett 
kulturarrangemang  som  styrs  dels  genom  festivalarbetare,  varav  bl  a  en 
festivalchef  och  programchef  finns,  dels  även  genom  den  ideella  föreningen 
Kulturföreningen för filmfestival i Uppsala. 

Kortfilmerna  har  ofta  ett  mer  intensivare  språk  och  handlingsförlopp  än 
långfilmen och drar in tittaren direkt i handlingen utan några preludier. Dock har 
kortfilmerna svårare att nå ut till bredare publik då den räknas som smalare och 
visas t ex sällan eller aldrig på biografer, vilket medför att filmare och regissörer  
har svårt att nå ut med sina produktioner. Av den anledningen behövs det en arena 
för  just  kortfilmerna,  vilket  är  anledningen  till  bildandet  av  Uppsala 
Kortfilmfestival som det hette från början.

Festivalen har bytt  namn några gånger under verksamhetstiden.  1985 strök 
man ordet kort- från namnet, då man ibland även visade långfilmer. 1992 återkom 
det  och  då  lade  man  även  till  ”internationella”,  dvs  Uppsala  Internationella 
Kortfilmfestival, vilket namnet är än idag.

Uppsala  Internationella  Kortfilmfestival  tar  emot  alla  olika  filmformat  och 
filmtyper förutom rena reklam- eller propagandafilmer. Barnfilmer har ibland fått 
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en  egen  festival  i   festivalen,  en  egen  avdelning  som  då  kallats  Uppsala  
Barnfilmfestival och senare  Kortfilmfestivalen UNG,   men som är integrerad i 
den  riktiga  internationella  kortfilmfestivalen  som  alltid  för  varje  år  haft  ett 
ordningsnummer.  T  ex  ”1:a  Uppsala  Kortfilmfestival  1982”  och  ”2:a  Uppsala 
Kortfilmfestival 1983” osv.

Festivalen har under åren mestadels hållits under en veckas tid på hösten och 
filmerna  har  visats  i  olika  teater-  och  biografsalonger  som  Slottsbiografen, 
Fyrisbiografen, Spegeln m.m.  mot lösande av medlemskap i festivalen. Varje år 
bjuder de in regissörer som får närvara under visningarna och svara på frågor om 
sina filmer och därtill finns även en jury som kan bestå av journalister eller andra 
regissörer. Det delas ut ett pris – Filmkajan – som är en festivalstatyett till bästa 
bidrag  i  de  olika  kategorierna  –  ofta  ”bästa  animerade  film”,  ”bästa  korta  
spelfilm”, ”bästa dokumentärfilm” och ”bästa barnfilm”. 

Utöver filmvisningar och diskussioner/frågestunder med  regissörer har det 
även förekommit utställningar, föredrag och debatter som alla naturligtvis handlar 
om filmerna i  festivalen. Inom festivalen har det skapats teman vilket gjort att  
filmerna visats i ett sammanhang. Antalet filmer som visats under festivalerna har 
varierat med åren, men generellt  ökat för varje år. Första året, 1982, visades 56 
filmer, 1987 130 filmer och i år, 2011, kommer 300 filmer att visas.

Uppsala  Internationella  Kortfilmfestival  är  ett  icke-kommersiellt 
arrangemang som är beroende av bidrag för sin överlevnad. De har fått  bidrag 
från bl a Filminstitutet, Svenska Institutet, Kulturnämnden i Uppsala kommun och 
Kultur  i  länet.  Efter  EU-inträdet  1995  är  även  EU:s  mediaprogram  en  stor 
bidragsgivare. Bidrag till  resor och uppehälle för utländska regissörer har sökts 
från bl a Goetheinstitutet, Franska Institutet och ytterligare andra institut; förbund 
och  dagstidningar  har  bidragit  med  biljettryckning,  affischer,  programböcker, 
annonsering m.m. Arbetet i Uppsala Internationella Kortfilmfestival har generellt 
sett  varit  ideellt,  men  1-2 personer  har  ibland kunnat  anställas  under  perioder 
genom olika projektbidrag.

2.2. Arkivbildare och namnbyte 
Uppsala Internationella Kortfilmfestival har således bytt namn några gånger under 
deras  verksamhetsperiod.  Dock  har  namnbytena  inte  medfört   några   större 
skillnader  för  verksamheten  mer  än att  man fram till  1992 även visade vissa 
långfilmer. Festivalen har alltid varit internationell, så det internationella tillägget 
i  namnet  torde  mer  ha skett  för tydlighets   skull.  Föreningen som står  bakom 
arrangemanget, Kulturföreningen för filmfestival i Uppsala,  heter dock samma 
som från starten.
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Att föreningar och verksamheter byter namn är inte allt för ovanligt och är ett 
exempel på den ibland svåra  identifieringen av arkiv inom enskild sektor. Enbart 
ett namnbyte motiverar generellt sett inte någon avslutning av arkivet, såvida det 
inte  sker  några  större   omorganisationer  i  verksamheten  som  ger  avtryck  i  
seriebildningen.1 Men eftersom så inte   har skett  nu fanns ingen anledning att 
avsluta arkivet vid namnbytena.

Sedan är ju förstås frågan vad man väljer att kalla arkivbildaren efter olika 
namnbyten. Jag hade här tre olika val. Uppsala Kortfilmfestival som det hette från 
början, dock bara under tre  år, eller Uppsala Filmfestival som det hette under 
större delen av verksamhetstiden i arkivet  jag arbetade med, som ju alltså var 
1982-1995. Eller Uppsala Internationella Kortfilmfestival som det heter från och 
med 1992 och än idag. Då det senaste namnbytet varit så stabilt valde jag att låta 
det senaste namnet stå som arkivbildarnamn.

Ytterligare  en fråga att  fundera kring är  huruvida man skall  ha festivalens 
eller  föreningens – dvs Kulturföreningen för filmfestival i Uppsala - namn som 
arkivbildare. Festivalen drivs av dels festivalarbetare med en festivalchef, dels av 
föreningen.  För  mig  var   dock  detta  val  tämligen  enkelt.  Det  centrala  i  
arrangemanget  är  själva  festivalen,  inte  den  bakomliggande  föreningen. 
Arkivhandlingarna handlade också till övervägande del om själva arrangemanget. 
För  föreningens  vidkommande  fanns  mest  protokoll.  Jag  har  istället  satt  in 
Kulturföreningen  för  filmfestival  i  Uppsala  som  ett  alternativnamn  i 
förteckningsprogrammet Visual Arkiv. 

En annan variant  hade  ju  varit  att  särskilja  festivalen  från föreningen och 
därmed ha två arkivbildare. Detta syntes mig ännu mer långsökt då föreningens 
syfte just var att anordna  festivalen. Hade föreningen haft andra syften och mål 
utöver  detta  och  andra  verksamheter   vid  sidan  om  hade  frågan  om  två  
arkivbildare varit mer tänkbar.

 

1  Danielson (1995): ”Ordnande och redovisning”. Sid. 141.
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3. Teori och metod

I detta  avsnitt  kommer jag redogöra för lite  teoretiska begrepp samt metod för 
ordnings- och förteckningsarbetet.

3.1. Enskilda arkiv
Enskilda arkiv tillhör den enskilda sektorn och är uppdelade i främst personarkiv, 
släkt-   och   gårdsarkiv,   föreningsarkiv   och   arkiv   från   organisationer   samt  
företagsarkiv.  Enskilda  arkiv  lyder  inte  under  de  lagar  som  gäller  för  den 
offentliga sektorn och undantas därmed från  Arkivlagen  och 
offentlighetsprincipen.2

Arkivbildare till enskilda arkiv har själva rätt att besluta om tillgängligheten, 
att antingen  lämna förbehåll eller att ge ett förbud till visning av handlingarna.  
Detta kan ibland leda till   problem då forskarna kan ha svårt att få tillgång till 
intressant material eller att ens få reda på  att arkiven finns och var.3 

Vissa lagar och förordningar gäller dock även för den enskilda sektorn och 
påverkar deras arkivbildning. Några exempel är:4

• Bokföringslagen – att räkenskapshandlingar skall bevaras i ordnat skick i 
åtminstone tio år.
• Preskriptionslagen – att handlingar som kan styrka eller avvisa en fordran 
också skall sparas i åtminstone tio år. 
• Taxeringslagen  –  att  bevara  underlag  för  deklarationer,  kopior  av 
kontrolluppgifter  och  liknande  i  sex  år  –  eller  helst  tio  år  med  hänsyn  av 
Preskriptionslagen.
• Personuppgiftslagen – att bara behandla personuppgifter av nödvändig art 
eller om tillstånd har givits.
• Upphovsrättslagen  –  skyddar  skaparen  av  ett  verk  från  otillåten 
användning av det. 

2  Gränström, Lundquist & Fredriksson (2009): Arkivlagen. Sid. 53. 
3 Lindroth (1995): ”Arkiven och den akademiska forskningen”. Sid. 205f. 
4  Celander & Solberg (2005): Ordning och reda bland föreningens handlingar. Sid 31.
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I Arkivlagen 3 § står att ”Myndigheternas  arkiv  är  en  del  av  det  nationella  
kulturarvet”.5 Men  det  är  ju  inte  bara  myndigheternas  arkiv  som  tillhör 
kulturarvet.  Enskilda arkiv  gör det  i  högsta grad. Ofta  tänker  man inte  på att  
dokument som skapas nu kan bli väldigt värdefulla om femtio år och att det därför 
är av vikt att hålla god ordning på materialet i sin verksamhet, så det blir lätt att 
återsöka. Av den anledningen bör kanske enskilda arkivbildare ändå ha lite koll 
på  Arkivlagen och inspireras av den.

Det faktum att enskilda arkivbildare inte omfattas av Arkivlagen kan få som 
följd att deras arkiv är ofullständiga med saknade handlingar då handlingar kan ha 
roterats mellan olika funktionärer och fastnat någonstans, eller att de är av icke- 
arkivvänligt material,  t ex  icke  arkivbeständigt papper  eller  att de utsatts för 
fuktskador om de förvarats i lokaler som inte gynnar dem. Enskilda arkiv utsätts 
således för högre risker än myndighetsarkiv. Det har även  föreslagits en egen 
arkivlag för den privata sektorn.6 Tyvärr stannade det vid bara tankar. Föreslagen 
realiserades aldrig i verkligheten. 

3.2. Leverans och material 
Uppsala  Stadsarkiv fick  in  leveransen i  juli  1995 och arkivmaterialet  omfattar 
åren  1982 till 1994/1995. Totalt var det ca 160 pärmar och kartonger (varav  ca 
30   st   senare    gallrades   under   mitt   arbete)   samt   en   kartong   med 
banderoller/fantyger. Efter leveransen  gjordes en inventeringslista av materialet 
av en arkivarie på Stadsarkivet. Inga begränsningar i tillgängligheten har givits, så 
arkivet är öppet för alla. Känsligt material  förekommer inte heller. Då Uppsala 
Internationella Kortfilmfestival fortfarande är verksamma är arkivet inte avslutat. 
När jag gick igenom materialet fick jag alltså fundera kring vad som kan tänkas 
återkomma och skapa serier utifrån det.

Materialet i sig består av  bl  a  mötesprotokoll,  personalhandlingar, 
räkenskaper,   ansökningar  om  deltagande  i  filmfestivalen,   urvalsblanketter 
(utvärderingar   kring  vilka  filmer  som  skall  antas),  filmpresentationer  och  
stillbilder från filmerna. Vidare även korrespondens, kataloger och program från 
både  Uppsala  Internationella  Kortfilmfestival  och  andra  festivaler  i  världen, 
filmkataloger, -tidskrifter, filmreklam, handlingar   kring   gäster   och   deras 
inkvarteringar  m.m.  Medierna  är  pappershandlingar,  foton,  några 
banderoller/fantyg och en diskett som visade sig vara tom och därmed rensades.

Till  en  början  var  jag  väldigt  noggrann  med  att  plocka  bort  gem  och 
häftklamrar, men insåg ganska snart att arbetet hade tagit fyra gånger så lång tid 

5  Gränström, Lundquist & Fredriksson (2009): Arkivlagen. Sid. 90. 
6  Johansson (1995): ”Forskning hos myndigheter och organisationer”. Sid. 237.
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om jag hade fortsatt med det, så dessa fick till slut vara kvar. Jag var i början även 
noggrann med  att  kopiera papper som hade blivit  tejpade,  klistrade eller  hade 
etiketter  som med tiden kunde  lossna, men även detta  fick jag till  slut lämna 
därhän då materialet nästan hade kunnat fördubblats genom detta och tog alldeles 
för lång tid.

Jag hittade till slut en kompromiss och kopierade särskilt utvalda papper som 
jag bedömde var av högre vikt än andra, t ex listor över filmer som antagits till 
festivalen och som alltså var hopklistrade original - innan ordbehandlarnas tid när 
man klippte ut texter från olika  maskinskrivna blad och satte ihop till  ett eget 
blad.

3.3. Tillvägagångssätt
Eftersom  materialet  var  relativt  stort  –  ca  11  hyllmeter  före  ordnings-  och 
förteckningsarbetet - hade jag en god hjälp av inventeringslistan som gjordes efter 
leveransen. Då kunde jag få en snabb överblick över materialet och se vad som 
hörde ihop. Jag valde att börja med det mest lättplacerade materialet, protokoll. 
Genom det kunde jag få en värdefull överblick över verksamheten som sen gjorde 
det lättare för mig att gå vidare. Generellt tog jag det som fanns minst av före 
det mer omfattande materialet för att så snabbt som möjligt få en mer fullständig 
överblick över verksamheten och dess material.

Då det lilla  materialet  sällan fyllde en hel arkivbox fick jag skapa högapå 
skrivbordet  med  olika  potentiella  serier.  För  varje  dags  arbete  skrev  jag  en 
ordnings- och förteckningsdagbok för att lättare ha koll och minnas exakt vad jag 
gjort  och  i  vilken  ordningsföljd.  Detta  har  varit  till  stor  hjälp  för  detta 
föreliggande pm.

Det  fanns  en  del  diversepärmar  med  blandat  material  av  olika  slag  som 
behövde en ordentlig sortering. Bengt Danielson menar i sin artikel ”Ordnande 
och redovisning” att sådant är vanligt i slutet av en verksamhet då arkivbildaren 
inte längre förmått hålla ordning.7 Jag tycker att han missat att det nog även kan 
vara vanligt i början av en verksamhet, då man ännu inte hittat någon bra ordning 
för sitt material, vilket också verkar vara fallet i detta aktuella arkiv.

Danielson rekommenderar att osorterat material ordnas i anslutning till mer 
välsorterat material, alternativt att gruppera handlingarna efter innehåll och skapa 
egna serier.8 Detta var också vad jag gjorde. Jag väntade med dessa diversepärmar 
tills  jag fått  mer  överblick över potentiella  serier.  De dokument som var mest 

7  Danielson (1995): ”Ordnande och redovisning”. Sid. 150.
8  Ibid.
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svårplacerade och inte fanns I större omfattning hamnade I en egen diverseserie, 
dvs övriga ämnesordnade handlingar (F6).

Ibland arbetade jag med flera serier samtidigt, då jag insåg när jag börjat med 
en serie att jag behövde en annan serie för att lättare förstå den första. T ex innan 
jag kunde placera filmansökningarna i rätt  antagen- eller  refuseradserie var jag 
tvungen att arbeta med B1-serien ”Program och utskick”. Det blev till slut mycket 
pappershögar att hålla rätt på. Det gick åt två och ibland tre skrivbord för detta.

Det  gallringsbara  materialet  valde  jag  att  ta  mot  slutet,  då  jag  fått  mer 
överblick över materialet i stort och även läst på lite vad som kan gallras och ej. 
Allra sist i ordningsarbetet kom filmpresentationerna, då jag från början insåg att  
detta skulle vara den mest tidskrävande serien.

3.4. Rensning 
Med rensning menas  att  plocka  bort  överflödigt  material,  kopior  av befintliga 
handlingar eller handlingar som inte tillhör arkivet. Jag har rensat bort kopior och 
lösa kladdanteckningar. Anteckningar som ingått i kollegieblock har dock sparats 
och placerats  i  Övriga ämnesordnade handlingar  (F6:1). Icke ifyllda blanketter 
från olika myndigheter samt broschyrer från desamma har också rensats.

3.5. Gallring
Gallring innebär att förstöra handlingar som tillhör arkivet men som inte bedöms 
som relevanta  för framtidsbevarande.  Ett  gallrat  arkiv är  mer överskådligt  och 
sparar mycket plats. Det som gallras är oftast handlingar av rutinartad karaktär 
eller av ringa betydelse. Inom den offentliga sektorn är gallring reglerad genom 
lagar och föreskrifter, i statlig sektor genom Riksarkivets serier RA-FS och RA- 
MS. I den enskilda sektorn finns inga liknande bestämmelser och föreningar och 
organisationer får i viss mån själva bestämma vad som skall bevaras och inte.9 Av 
den anledningen skrev jag ett gallringsförslag och skickade till Uppsala Interna-
tionella Kortfilmfestival så att de kunde ta ett beslut kring det, vilket jag också 
fick ett godkännande på.

Det ideala  vore om föreningarna själva tänkt  igenom gallringsfrågorna och 
sorterat  ut  det  material  som  de  inte  vill  bevara  innan  leverans  till  aktuell  
arkivinstitution, vilket skulle spara tid och utrymme för dessa. Det kräver dock en 
del arbete för föreningarna i fråga samt även kunskaper om de lagar de har att 

9  Welander (1988): ”Gallringsfrågor hos folkrörelsearkiv, föreningar och organisationer”. Sid 143.
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rätta sig efter och som styr vad som måste bevaras och under hur lång tid. De 
lagar  som  finns  är  alltså  –  som  tidigare  nämnts  i  2.1  bokföringslagen, 
preskriptionslagen och taxeringslagen. 

Utifrån detta innebär mitt gallringsförslag (se bilaga 2) en gallring av följande 
typer av handlingar: fakturor, verifikationer, kontoutdrag, saldobalanser, in- och 
uttagsavier från banken, deklarationer, mottagningskvitton, kontrolluppgifter och 
skattsedlar för de år de förekommer under verksamhetsåren 1982-1995.

Att gallra i enskilda arkiv är dock inte helt självklart. Man kan även välja att  
bevara materialet om man vill det och har plats. Man kan även spara material från  
vissa utvalda år som då kan utgöra ett representativt urval.

Men  som  Lars-Olof  Welander  skriver  i  artikeln  “Gallringsfrågor  hos 
folkrörelsearkiv, föreningar och organisationer” kan man inte gallra helt saklöst. 
Verifikationer  t  ex  kan  gallras  under  förutsättning  att  det  finns  kassaböcker 
bevarade.10 Då kassaböcker saknades för vissa år i Uppsala Internationella Kort-
filmfestivals arkiv valde jag att bevara verifikationer eller utdrag över transaktion-
er för dessa saknade år. Genom detta fick jag då också ett representativt urval.

Sedan är ju också frågan hur de gallringsbara handlingarna skall redovisas i 
arkivet. Eftervärlden bör ju kunna se vad som har funnits och inte längre finns i 
arkivet. Detta är i första hand en fråga för den offentliga sektorn som har mer reg-
lerade  gallringsrutiner,  men  är  förstås  även  viktigt  i  enskilda  arkiv.  Lars-Olof 
Welander föreslår för föreningarnas del att placera gallringsförslaget tillsammans 
med dess godkännande i  slutet  av arkivförteckningen.11 Detta  skedde också för 
Stadsarkivets räkning, förslaget och dess mailsvar lades som en bilaga till arkivre-
dovisningen. 

3.6. Den inre ordningen 
Den inre ordningen, eller den inre proveniensen som den ibland också kallas är 
väldigt viktig vid ett ordnings- och förteckningsarbete. Man bör bevara den inre 
ordningen då handlingarnas fysiska ordning i sig kan ha ett informationsvärde.12 

Ibland kan dock arkivet  vara i  en sådan oordning att  man kan bli  tvungen att 
skapa en ordning. Exempel på detta var alla diversepärmarna i Uppsala Interna-
tionella Kortfilmfestivals arkiv. Där låg material  som kunde läggas i alla serier 
och detta behövde alltså ett ordentligt sorteringsarbete. För det mesta försökte jag 
behålla den inre ordning som fanns, att inte splittra upp innehållen i pärmar och 
kartonger för mycket.

Ibland fanns emellertid flera ordningar i arkivet, förmodligen beroende på att 
man inte kunnat komma överens om en viss ordning eller att man först prövade en 
1 0  Welander (1988): ”Gallringsfrågor hos folkrörelsearkiv, föreningar och organisationer”. Sid. 149.
1 1  Welander (1988): ”Gallringsfrågor hos folkrörelsearkiv, föreningar och organisationer”. Sid. 145.
1 2  Smedberg (2008): Att ordna och förteckna arkiv. Sid. 10.
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ordning men  sedan insåg att  den  inte  fungerade.  Ett  tydligt  exempel  på  det  i 
Uppsala Internationella  Kortfilmfestivals arkiv är filmpresentationerna. I början 
verkade man ha valt att lägga filmpresentationerna och foton från filmer tillsam-
mans med filmansökningarna. Redan efter två år gav man upp detta och förvarade 
istället filmpresentationerna med foton separat.

Jag valde att behålla denna inre ordning och inte plocka bort filmpresenta-
tionerna från ansökningarna. Dels för att respektera deras ursprungliga ordning, 
dels även för att det kan ge en bild av verksamheten. I början av Uppsala Interna-
tionella Kortfilmfestivals verksamhetstid var det inte lika många ansökningar som 
nu, och därför fungerade det säkert att ha dem tillsammans utan att det blev för 
svåråskådligt.  När  ansökningshandlingarna  började  öka  ordentligt  i  antal  insåg 
man säkert att det vore överskådligare att separera dem. Dock var man inte helt  
konsekvent under de två åren, då en del filmpresentationer från dessa år även låg 
separat i kartonger som de gav etiketten ”filmreklam”. Är man flera som arbetar i 
en förening kan det lätt bli så att man har olika idéer om var saker skall placeras, 
vilket kan förklara sådana inkonsekvenser.
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4. Förteckningen

Jag har ordnat och förtecknat enligt allmänna arkivschemat då det är praxis på 
Uppsala Stadsarkiv och även var väl lämpat för detta arbete. Förteckningen har 
gjorts  på  programmet  Visual  Arkiv.  Här nedan  kommer  jag nu gå igenom de 
serier som jag skapat och hur de tillkommit. 

4.1. Mötesprotokoll (A1)
Mötesprotokollen låg väl ordnade i en pärm med olika registerflikar för de olika 
sorternas  protokoll,  årsmötes-  och  styrelseprotokoll  samt  protokoll  från  olika 
arbetsgrupper. Sedan hittade jag även protokoll i diversepärmarna och även bland 
räkenskaper. Då det inte var så stora mängder, fyllde bara en arkivbox, valde jag 
att ha dem i en och samma serie. 

4.2. Program och utskick (B1)
Då programmen  för  filmfestivalerna  och  utskicken  inför  dessa  ofta  gick  in  i 
varandra,  t ex handlade om programmen, så lät  jag dem vara i en och samma 
serie. Programmen såg också olika ut genom åren, de första åren var det bara små 
broschyrer, så ibland var program och utskick rentav samma sak.

Med utskick menas här allehanda utskick, både till publiken, till medlemmar 
och  till  regissörer  som  vill  delta  med  filmer.  Enda  undantaget  är  ren 
korrespondens som trots att de var utgående hamnade i E1. Bland utskicken finns 
även  verksamhetsberättelser,  stadgar  och  verksamhetsrapporter,  då  dessa  låg 
tillsammans från början. Ibland finns även interna utskick med, dvs utskick från 
ordföranden till övriga styrelseledamöter, samt arbetsmaterial som de kanske inte 
skickar  ut  till  medlemmar,  utan  bara  har  för  sin  egen  skull.  Då  dessa  ändå 
handlade om programmen fick de vara med i samma B1-serie. I serien ingår också 
en arkivbox med gamla biljetthäften och medlems- och ackrediteringskort.

15



Mycket av utskicken och programmen var i icke-arkivvänligt skick. Texter 
och  bilder  från  andra  papper  som  de  klippt  ur  och  klistrat  eller  tejpat  på 
utskicksoriginalen,  då  detta  tilldrog  sig  innan  ord-  och  bildbehandlarnas  tid. 
Ibland fanns det kopior på originalen och ibland inte.  Att kopiera alla original 
hade  tagit  alltför  lång tid,  så jag koncentrerade  mig på de viktigaste  pappren, 
förteckningar över deltagande filmer och liknande.

4.3. Stadgar och verksamhetsberättelser (B2)
Stadgar och verksamhetsberättelser brukar traditionellt vara egna serier, men då 
de låg tillsammans med program och utskick (B1) ville jag inte bryta denna inre 
ordning. Därför fick det bli en luftserie med dessa.

4.4. Tidningen Filmkajan (B3)
1993 kom kortfilmfestivalens tidning Filmkajan ut för första gången och som är 
tänkt att ges ut under festivaldagarna. Den verkar dock inte ges ut regelbundet, i 
arkivet finns den bara för året 1993. Men tidningen fick ändå en egen serie ifall  
den skulle ges ut igen.

4.5. Korrespondens (E1A)
Bland  korrespondensen  hamnade  både  inkommande  och  kopior  av  utgående 
skrivelser. Orsaken till det var att den inre ordningen såg så ut. Korrespondensen 
var väldigt välordnad och inlagd i pärmar sorterade efter årtal.  Ibland såg man 
hela brevväxlingar med inkommande och utgående varvade med varandra så man 
kunde följa ett händelseskede från början till slut. 

Ofta  var  det  även  sorterat  på  länder,  då  korrespondensen  skedde  med 
filmmakare världen över. Jag valde dock att inte lägga in dessa som sökingångar i 
anmärkningsfältet  då  dessa  ändå  inte  skulle  vara  intakta  pga  att  det  förekom 
korrespondenshandlingar  även  i  diversepärmar  och  ibland  även  bland 
ansökningshandlingar. Jag sorterade in dessa i rätt år, men att sortera in dem för 
rätt land hade varit för tidskrävande. Så en unik beskrivning för varje volym med 
samma årtal gick inte att åstadkomma. Bengt Danielson skriver också om detta i 
artikeln ”Ordnande och redovisning” att en unik beskrivning ibland inte går att få 
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till  utan  en  omfattande  omsortering  av  materialet,  så  att  helt  enkelt  
arbetsekonomin får avgöra.13 

4.6. Bidragskorrespondens (E1B)
Att genomföra en filmfestival och bjuda in regissörer från olika delar av världen 
kostar pengar. Uppsala Internationella Kortfilmfestival har därför varit beroende 
av  bidrag  från  olika  instanser  för  att  kunna  driva  denna  verksamhet.  Därför 
förekommer  en  hel  del  korrespondens  även  om  detta,  med  kopior  av 
bidragsansökningar och svar på dessa. Denna korrespondens var väl avskild från 
den övriga korrespondensen och fick därför en egen delserie.

4.7. Filmansökningar (E2A, E2B)
Dessa båda serier var nära att bara bli en serie då det inte stod på pärmarna om 
det var antagna eller refuserade. När jag upptäckte att det ofta fanns två pärmar 
för varje år började jag misstänka att det kunde röra sig om en sådan uppdelning. 
Jag fick då jämföra filmtitlar  från de olika pärmarna  med programmen för de 
olika åren och kom då fram till vad som var antagna och vad som var refuserat. 
Det krävdes ett visst detektivarbete och det tog lite tid, men denna uppdelning i 
två serier tror jag kan vara till en stor hjälp för arkivets forskare.

För  vissa  enstaka  år  stod  det  ”refuserade”,  vilket  gjorde  det  lättare  att 
identifiera  den  andra  högen  som  antagna.  För  några  år  fanns  bara  en  pärm, 
troligen hade man fört samman antagna och refuserade i den, och i dessa fall lade 
jag ansökningarna bland de antagna och gjorde hänvisningar.

4.8. Filmpresentationer (E3)
Denna  serie  är  den  som  tagit  längst  tid  och  också  är  störst  i  arkivet.  Vid 
leveransen  fanns  24   arkivboxar  med  kuvert  med  en  filmtitel  och  filmens 
produktionsland  uppskrivet.  Jag  kollade  upp  filmerna  bland  programmen  och 
filmansökningarna. Så långt det var möjligt fick varje film varsitt fascikelslag där 
jag skrev filmens titel, produktionsland, vilket år filmansökan kommit in och om 
filmen blivit antagen eller refuserad. Foton har lagts i särskilda fotokuvert som 
skrivits på och sedan lagts i fascikelbladen. För vissa år har jag sorterat filmerna  
utifrån  produktionsland  och  haft  med  det  som  sökingång  i  kommentarfältet. 
1 3  Danielson, Bengt (1995): ”Ordnande och redovisning” i Arkivvetenskap, red: Anna Christina Ulfsparre.  Sid 
165
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Emellertid  gjorde dock tidsbelastningen att  jag mot slutet  fick rucka på denna 
noggrannhet och nöja mig med att kolla upp ansökningsår på en del av filmerna i 
samma kartong och anta att resten av filmerna var från samma ansökningsår. 

Ibland har jag inte kunnat hitta filmerna bland filmansökningarna och dessa 
filmpresentationer har då lagts i särskilda kapslar där jag i anmärkningsfältet  i 
förteckningen skrev ”spridda år”. Det fanns vid leveransen även kartonger med 
etiketten ”Filmreklam”, och då det var omöjligt att kolla upp varje enstaka film 
lades dessa tillsammans med de filmpresentationer med okända år. Filmreklamen 
verkar  både  ha  varit  filmpresentationer  från  filmer  som  blivit  ansökta  till 
festivalen och presentationer från filmare som bara vill presentera sina nya  alster. 
Som tidigare nämnts kan funktionärer i föreningar ha olika uppfattningar om var 
saker skall läggas, hur de skall ordnas och hur de skall etiketteras. Detta gör att 
det vid ett ordnings- och förteckningsarbete kan bli svårt att veta vad som är vad. 

4.9. Urvalsblanketter (F1)
Urvalsblanketter kallas de utvärderingar av de filmer som anmälts till festivalen 
och arbetsgruppens bedömningar om de är värda att visas för publik. Det är en 
serie  som  enligt  mig  har  en  hög  forskningspotential  då  man  kan  se  hur 
filmkunniga har bedömt olika filmer.

4.10. Handlingar rörande gäster (F2)
Materialet i denna serie är handlingar från gästkontoret om de inbjudna gästernas 
logi och dylikt. 

4.11. Personalhandlingar (F3)
Personalhandlingar  hette  också  en  pärm  i  leveransen  och  innehöll  både 
anställningsavtal,  allmänna  dokument  om  anställningens  innehåll  och 
arbetsuppgifter samt månadsrapporter, lönebesked och uppbördsdeklarationer. De 
tre sistnämnda dokumenttyperna lades undan för gallring. Se 2.5. Till denna serie 
lades även foton på festivalarbetare.
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4.12. Handlingar rörande andra filmfestivaler (F4A, F4B)
De som arbetar med filmfestivaler besöker av och till andra filmfestivaler för att 
få nys om nya filmer som de själva kanske kan bjuda in. Därför fanns i materialet 
en uppsjö av kataloger, program och tidningar från andra filmfestivaler runtom i 
världen. De från svenska filmfestivaler låg åtskilda från de utländska, så därför 
blev det  en  sådan uppdelning även i  arkivet.  En A- och B-serie  med  svenska 
respektive utländska filmfestivaler. 

4.13. Filmkataloger och –tidskrifter (F5A, F5B)
Utöver  kataloger  från  andra  filmfestivaler  fanns  även  renodlade  filmkataloger 
från  olika  filmbolag  och  liknande.  Nära  förbundet  med  dessa  kataloger  var 
filmtidskrifter, ibland såg man en skillnad på dem båda, men ibland hade jag svårt 
att  avgöra vad som var vad. Så filmkataloger  och filmtidskrifter  fick  hamna i 
samma serie. Även här fanns en uppdelning mellan svenska och utländska, dvs de 
låg  inte  i  samma  kartonger.  Så  en  A-  och  B-serie  med  svenska  respektive 
utländska filmkataloger och –tidskrifter blev det även här.

4.14. Övriga ämnesordnade handlingar (F6)
I materialet fanns som tidigare nämnts några diversepärmar och –kartonger med 
”allt  möjligt”  och  vissa  saker  var  väldigt  svårplacerade.  Dvs,  det  fanns  inte 
tillräckligt mycket av dem för att kunna få en egen serie och passade heller inte in 
i någon av de befintliga. Exempel på sådant var bl a diverse kontrakt med både 
regissörer och biografer, försäkringsbrev, listor med telefonnummer till biografer 
och övriga ställen samt några kollegieblock med arbetsanteckningar.  Allt  detta 
hamnade här i en egen ”diverseserie”. 

Kollegieblocken  lades  ner  i  arkivboxen  som  de  var,  tillsammans  med 
metallspiralen, av samma anledning som det inte heller fanns tid att rensa bort 
häftklamrar.

4.15. Budget och bokslut (G1)
I  denna  serie  finns  både  ekonomiska  kalkyler,  budget,  bokslut  och 
revisionsberättelser. De fanns lite överallt i materialet,  både i räkenskaps- och i 
diversepärmarna.  Var  de  häftade  tillsammans  med  verksamhetsberättelser 
hamnade de i serien Stadgar och verksamhetsberättelser (B2), låg de löst lades de 
i Budget och bokslut. 
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4.16. Kassaböcker (G2)
Ett  par  stycken  kassaböcker  fanns  över  verksamhetstiden,  dock  med  vissa 
årsluckor. Då de var väldigt smala och ibland även väldigt små förtecknades de 
inte som band, utan lades i kartong. En större kartong fick tillverkas för att även 
de största skulle få plats. 

4.17. Övriga räkenskaper (G3)
Häri räknas bl a fakturor, verifikationer och utdrag över transaktioner. Eftersom 
kassaböcker  saknades  för  vissa  år  valde  jag  att  bevara  antingen 
fakturor/verifikationer eller utdrag över transaktioner för dessa år. Se 2.5.

4.18. Pressklipp (Ö1)
Uppsala Internationella Kortfilmfestival har ju genom sina festivaler naturligtvis 
blivit  uppmärksammade  i  media,  så  urklipp  från  tidningar  som  handlar  om 
festivalerna  har  bevarats  och  hamnade  här  i  en  Ö-serie.  Det  fyllde  en  hel 
arkivbox. 

4.19. Banderoller (Ö2)
Slutligen fanns också några banderoller/fantyg med i  materialet.  De vecklades 
upp, mättes och förtecknades sedan i denna Ö2-serie med uppgifter om mått, text, 
tygmaterial och färg. 
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5. Diskussion

I  detta  sista  kapitel  kommer  först  en  diskussion  om  Uppsala  Internationella 
Kortfilmfestivals  forskningspotential  och  därefter  en  sammanfattning  av  hela 
ordnings- och förteckningsarbetet. 

5.1. Forskningspotential
Vad  har  då  Uppsala  Internationella  Kortfilmfestivals  arkiv  för 
forskningspotential?  Vilka  kan  tänkas  vara  intresserade  av  arkivet  och  vad  i 
arkivet kan vara av särskilt intresse?

Den huvudsakligabesökargruppen torde med stor  sannolikhet  vara 
filmforskare eller filmintresserade. Antingen man själv jobbar med film i någon 
form eller  bara har det som intresse. För den filmintresserade finns mycket att 
hämta i arkivet. Det som jag särskilt vill lyfta fram är urvalsblanketterna i serien 
F1. Där kan man se hur filmkunnigt folk bedömer olika filmer. Vilka typer av 
filmer som uppskattas mest, vad som värderas högst och lägst i olika filmer och 
vad som antagits och vad som refuserats.

Men naturligtvis är säkerligen även filmansökningarna  och  dess 
presentationer av högt informationsvärde då man kan se vilka filmer och vilka 
typer av filmer  som förekommit under årens lopp. Detta finns ju också att se i 
programmen   för  de  olika   åren.   Ytterligare  av  intresse  kan  säkert  också  
finansieringen av filmfestivalerna vara och vilka som sponsrat festivalen och gett 
dem bidrag. Detta finns i E1B-serien Bidragskorrespondens.

En  annan  besökargrupp  man  kan  tänka  sig är  de  som är  intresserade  av 
arrangemanget i sig, hur man organiserar en festival och hur det läggs upp. Där 
skulle jag kunna tänka mig att protokollen kan vara av särskilt intresse, samt B1- 
serien Program och utskick.

Staffan  Smedberg  skriver  om  olika  forskartyper.  Dels  finns  det 
hobbyforskarna, dvs ovanstående grupper som forskar för egen skull på sin fritid, 
dels finns också de ”professionella” forskarna, däribland  räknas  både 
akademiska forskare och arkivbildarna  själva  som  kan ha  behov  av  att  göra  
återsökningar  i  sitt  gamla material. 14 Och det är naturligtvis också en potentiell 

1 4  Smedberg (1995): ”Bevarande och gallring”. Sid. 181.
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besökargrupp. De som själva jobbar eller har jobbat med Uppsala Internationella 
Kortfilmfestival.

5.2. Sammanfattning
Uppsala  Internationella  Kortfilmfestival  startade  sin  verksamhet  1982  och 
levererade sitt arkiv till Uppsala Stadsarkiv 1995. Arkivet som är ett enskilt arkiv 
omfattar alltså åren 1982-1995. Eftersom de fortfarande är verksamma är arkivet 
öppet, så Uppsala Stadsarkiv kan ta emot fler leveranser så småningom. 

Arkivet bestod vid leveransen av 11 hyllmeter men kom efter rensning och 
gallring att  stanna vid 9 hyllmeter.  Materialet  bestod av bl a  medlemsutskick, 
filmansökningar,  filmpresentationer  och program från både egna festivaler  och 
andras. Mediet är pappershandlingar, foton och banderoller och arkivet ordnades 
och förtecknades enligt allmänna arkivschemat i programmet Visual Arkiv. 

En del av materialet  lades undan för gallring, detta var bl a verifikationer, 
kontoutdrag, deklarationer och kontrolluppgifter då dessa passerat sin tid som de 
enligt  bl  a  Bokföringslagen  måste  sparas  i,  dvs  tio  år.  Undantag  för  gallring 
gjordes för verifikationer och utdrag över transaktioner för de år som kassaböcker 
saknades för. Detta bevarande fick samtidigt tjäna som ett  representativt  urval. 
Eftersom enskilda arkiv själva får besluta om vad som skall bevaras för framtiden 
och  gallras  skickades  ett  gallringsförslag  till  Uppsala  Internationella 
Kortfilmfestivals festivalchef för godkännande. 

En del av materialet  var i  väl ordnat skick i  pärmar med tydliga etiketter,  
medan annat  var i  större  oordning och behövde ett  ordentligt  sorteringsarbete. 
Andra delar av materialet var relativt välordnat men utan tydliga etiketter, vilket  
krävde  lite  ”detektivarbete”  för  att  få  det  sökbart.  Exempel  på  det  är  bl  a 
filmansökningar (E2A, E2B) som fanns i två pärmar för varje år, där jag till slut  
lyckades klura ut att den ena var antagna filmer och den andra refuserade. Även 
filmpresentationerna  (E3)  krävde  sin  dos  av  detektivarbete  då  det  enbart  stod 
vilket  land filmerna  kom ifrån och inte  vilket  år  de ansökte att  få vara med i  
festivalen. 

Att ordna och förteckna Uppsala  Internationella  Kortfilmfestivals  arkiv har 
varit både intressant och stimulerande. Att få tänka till lite och leta fram uppgifter 
ur materialet  som blir  avgörande för var det  skall  placeras  är väldigt  givande. 
Dock tar det tyvärr sin tid, vilket innebar att  de fem veckor som var avsett för 
detta arbete inte räckte till, utan krävde ytterligare några veckor.  

Uppsala Internationella Kortfilmfestivals arkiv har ett intressant material och 
en  stor  forskningspotential  för  i  synnerhet  filmforskare  och  vanliga 
filmintresserade. Arkivet är en del av vårt kulturarv och jag hoppas att många kan 
få glädje av det.
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Uppsala Stadsarkiv

100Arkivbildare UPPSALA INTERNATIONELLA KORTFILMFESTIVAL

1UPPSALA INTERNATIONELLA KORTFILMFESTIVALArkiv

Serie Serierubrik

  A PROTOKOLL

  A 1 Mötesprotokoll

  B UTGÅENDE HANDLINGAR

  B 1 Program och utskick

  B 2 Stadgar och verksamhetsberättelser

  B 3 Tidningen Filmkajan

  E INKOMNA HANDLINGAR OCH KORRESPONDENS

  E 1 Korrespondens

    E 1 A Allmän korrespondens

    E 1 B Bidragskorrespondens

  E 2 Filmansökningar

    E 2 A Filmansökningar - antagna

    E 2 B Filmansökningar - refuserade

  E 3 Filmpresentationer

  F HANDLINGAR ORDNADE EFTER ÄMNE

  F 1 Urvalsblanketter

  F 2 Handlingar rörande gäster

  F 3 Personalhandlingar

  F 4 Handlingar rörande andra filmfestivaler

    F 4 A Handlingar rörande svenska filmfestivaler

    F 4 B Handlingar rörande utländska filmfestivaler

  F 5 Filmkataloger och -tidskrifter

    F 5 A Svenska filmkataloger och -tidskrifter

    F 5 B Utländska filmkataloger och -tidskrifter

  F 6 Övriga ämnesordnade handlingar

  G RÄKENSKAPER

  G 1 Budget och bokslut

  G 2 Kassaböcker

  G 3 Övriga räkenskaper

  Ö ÖVRIGA HANDLINGAR

  Ö 1 Pressklipp

  Ö 2 Banderoller

2011-06-08
Sida 1



Uppsala Internationella Kortfilmfestival startade sin verksamhet 1982 och firar i år - år 2011 - 30-
årsjubileum i samband med deras trettionde festival. I begynnelsen fanns några filmintresserade 
medlemmar i ABF Uppsala (Arbetarnas Bildningsförbund) som 1982 bildade en egen förening 
med namnet Kulturföreningen för filmfestival i Uppsala. Med stöd från bl a Kulturnämnden i 
Uppsala kommun lyckades de skapa en filmfestival som skulle sätta sitt namn på kartan. Syftet 
var att skapa en arena för kortfilmerna som ofta annars kommer på undantag. Filmerna skulle 
vara högst 60 min långa men under vissa år har även långfilmer visats. Uppsala Internationella 
Kortfilmfestival är ett kulturarrangemang som styrs dels genom festivalarbetare varav bl a en 
festivalchef och programchef finns, dels även genom den ideella föreningen Kulturföreningen för 
filmfestival i Uppsala. 

Kortfilmerna har ofta ett mer intensivare språk och handlingsförlopp än långfilmen och drar 
in tittaren direkt i handlingen utan några preludier. Dock har kortfilmerna svårare att nå ut till 
bredare publik då den räknas som smalare och visas t ex sällan eller aldrig på biografer, vilket 
medför att filmare och regissörer har svårt att nå ut med sina produktioner. Av den anledningen 
behövs det en arena för just kortfilmerna, vilket är anledningen till bildandet av Uppsala 
Kortfilmfestival som det hette från början.  

Festivalen har bytt namn några gånger under verksamhetstiden. 1985 strök man ordet kort- 
från namnet, då man ibland även visade långfilmer. 1992 återkom det och då lade man även till 
”internationella”, dvs Uppsala Internationella Kortfilmfestival, vilket namnet är än idag. 

Uppsala Internationella Kortfilmfestival tar emot alla olika filmformat och filmtyper förutom 
rena reklam- eller propagandafilmer. Barnfilmer har ibland fått en egen festival i festivalen, en 
egen avdelning som då kallats Uppsala Barnfilmfestival och senare Kortfilmfestivalen UNG,  
men som är integrerad i den riktiga internationella kortfilmfestivalen som alltid för varje år haft 
ett ordningsnummer. T ex ”1:a Uppsala Kortfilmfestival 1982” och ”2:a Uppsala Kortfilmfestival 
1983” osv.  

Festivalen har under åren mestadels hållits under en veckas tid på hösten och filmerna har 
visats i olika teater- och biografsalonger som Slottsbiografen, Fyrisbiografen, Spegeln m.m. mot 
lösande av medlemskap i festivalen. Varje år bjuder de in regissörer som får närvara under 
visningarna och svara på frågor om sina filmer och därtill finns även en jury som kan bestå av 
journalister eller andra regissörer. Det delas ut ett pris - Filmkajan - som är en festivalstatyett till 
bästa bidrag i de olika kategorierna - ofta ”bästa animerade film”, ”bästa korta spelfilm”, ”bästa 
dokumentärfilm” och ”bästa barnfilm”. Sedan 1993 ges det även ut en tidning under 
festivaldagarna, som också den har namnet Filmkajan.  

Utöver filmvisningar och diskussioner/frågestunder med regissörer har det även förekommit 
utställningar, föredrag och debatter som alla naturligtvis handlar om filmerna i festivalen. Inom 
festivalen har det skapats teman vilket gjort att filmerna visats i ett sammanhang. Antalet filmer 
som visats under festivalerna har varierat med åren, men generellt ökat för varje år. Första året, 
1982, visades 56 filmer, 1987 130 filmer och i år, 2011, kommer 300 filmer att visas.  



Uppsala Internationella Kortfilmfestival är ett icke-kommersiellt arrangemang som är 
beroende av bidrag för sin överlevnad. De har fått bidrag från bl a Filminstitutet, Svenska 
Institutet, Kulturnämnden i Uppsala kommun och Kultur i länet. Efter EU-inträdet 1995 är även 
EU:s mediaprogram en stor bidragsgivare. Bidrag till resor och uppehälle för utländska regissörer 
har sökts från bl a Goetheinstitutet, Franska Institutet och ytterligare andra institut; förbund och 
dagstidningar har bidragit med biljettryckning, affischer, programböcker, annonsering m.m. 
Arbetet i Uppsala Internationella Kortfilmfestival har generellt sett varit ideellt, men 1-2 personer 
har ibland kunnat anställas under perioder genom olika projektbidrag.  

  

Gallring 
Följande har gallrats ur arkivet: fakturor, verifikationer, kontoutdrag, saldobalanser, in- och 
uttagsavier från banken, deklarationer, mottagningskvitton, kontrolluppgifter och skattsedlar för 
åren 1982-1995. Undantag är verifikationer för år 1988 och kontoutdrag och saldobalanser för 
åren 1989-1991 då dessa år saknas i kassaböckerna som inkommit.  

 

Maria Hellström, 7.6.2011 
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A 1
100

Arkivbildare

UPPSALA INTERNATIONELLA 

KORTFILMFESTIVAL

1UPPSALA INTERNATIONELLA 

KORTFILMFESTIVAL

Arkiv

MötesprotokollSerie

AnmärkningarTidVolymnrPlats

Serien i kapsel.

Luckor: 1987-1988, 1991.1982-19921

2011-06-08

Sida 1
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B 1
100

Arkivbildare

UPPSALA INTERNATIONELLA 

KORTFILMFESTIVAL

1UPPSALA INTERNATIONELLA 

KORTFILMFESTIVAL

Arkiv

Program och utskickSerie

AnmärkningarTidVolymnrPlats

Serien i kapsel om ej annat anges.

Luckor: 1983-1985. Ingår i B1:3.

År 1986 och 1988-1989 finns även i B1:3.

Häri även stadgar och verksamhetsberättelser (B2).

1982-19911

Innehåller biljetthäften, medlems- och ackrediteringskort. 

Spridda år.

1983-19922

Kartong.

Luckor: 1987, 1990-1991. Ingår i B1:1.

År 1986, 1899-1989 finns även i B1:1.

Häri även stadgar och verksamhetsberättelser (B2), 

kassaböcker (G2) samt ett checkhäfte.

OBS: KARTONGEN BÖR FÖRVARAS LIGGANDE!

1983-19933
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B 2
100

Arkivbildare

UPPSALA INTERNATIONELLA 

KORTFILMFESTIVAL

1UPPSALA INTERNATIONELLA 

KORTFILMFESTIVAL

Arkiv

Stadgar och verksamhetsberättelserSerie

AnmärkningarTidVolymnrPlats

Finns i B1:1 och B1:3.1982-1993-

2011-06-08

Sida 1
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B 3
100

Arkivbildare

UPPSALA INTERNATIONELLA 

KORTFILMFESTIVAL

1UPPSALA INTERNATIONELLA 

KORTFILMFESTIVAL

Arkiv

Tidningen FilmkajanSerie

AnmärkningarTidVolymnrPlats

Serien i kapsel.

 19931

2011-06-08

Sida 1
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E 1
100

Arkivbildare

UPPSALA INTERNATIONELLA 

KORTFILMFESTIVAL

1UPPSALA INTERNATIONELLA 

KORTFILMFESTIVAL

Arkiv

KorrespondensSerie

AnmärkningarTidVolymnrPlats

Serierna innehåller in- och utgående skrivelser.

2011-06-08

Sida 1
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E 1 A
100

Arkivbildare

UPPSALA INTERNATIONELLA 

KORTFILMFESTIVAL

1UPPSALA INTERNATIONELLA 

KORTFILMFESTIVAL

Arkiv

Allmän korrespondensSerie

AnmärkningarTidVolymnrPlats

Serien i kapslar. In- och utgående skrivelser.

 1982-19841

 19852

 19863

 1986-19874

 19875

 19886

 19887

 19898

 19899

 199010

 199011

 199012

 199113

 199114

 199215

 199216

 199317

 199418

2011-06-08
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E 1 B
100

Arkivbildare

UPPSALA INTERNATIONELLA 

KORTFILMFESTIVAL

1UPPSALA INTERNATIONELLA 

KORTFILMFESTIVAL

Arkiv

BidragskorrespondensSerie

AnmärkningarTidVolymnrPlats

Serien i kapsel. In- och utgående skrivelser.

 1982-19941
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E 2 A
100

Arkivbildare

UPPSALA INTERNATIONELLA 

KORTFILMFESTIVAL

1UPPSALA INTERNATIONELLA 

KORTFILMFESTIVAL

Arkiv

Filmansökningar - antagnaSerie

AnmärkningarTidVolymnrPlats

Serien i kapslar. Kan även innehålla filmpresentationer.

Innehåller även filmpresentationer.19841

Innehåller även filmpresentationer.19852

Kan även innehålla refuserade. Särskilt gällande år 1987.1986-19873

 19884

 19895

 19906

 1991-19927

Kan även innehålla refuserade.

Kapseln innehåller även refuserade 1994

19938

Saknas1994-

2011-06-08

Sida 1



Uppsala Stadsarkiv

E 2 B
100

Arkivbildare

UPPSALA INTERNATIONELLA 

KORTFILMFESTIVAL

1UPPSALA INTERNATIONELLA 

KORTFILMFESTIVAL

Arkiv

Filmansökningar - refuseradeSerie

AnmärkningarTidVolymnrPlats

Serien i kapslar. Kan även innehålla filmpresentationer.

 1984-19861

Finns troligen i E2A:3 tillsammans med antagna.1987-

 1988-19892

 19903

 1991-19924

Finns troligen i E2A:8 tillsammans med antagna.1993-

Finns i E2A:81994-
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E 3
100

Arkivbildare

UPPSALA INTERNATIONELLA 

KORTFILMFESTIVAL

1UPPSALA INTERNATIONELLA 

KORTFILMFESTIVAL

Arkiv

FilmpresentationerSerie

AnmärkningarTidVolymnrPlats

Serien i kapslar. Filmpresentationer kan även finnas bland 

filmansökningar (E2A, E2B).

Filmpresentationer från 1984 finns även E2A:1 och 

E2B:1.

1982-19841

Spridda år. Även filmrelaterad reklam.1982-19952

Spridda år. Även filmrelaterad reklam.1982-19953

Spridda år. Även filmrelaterad reklam.1982-19954

Se även E2A:2.19855

Se även E2A:2.19856

 19867

 19868

 19869

 198710

 198711

 198712

 198713

 198814

 198815

 198816

Storbritannien och Irland.198917

USA och Nederländerna.198918

Kanada, Australien och Nya Zeeland.198919

Sverige, Norge, Finland, Färöarna, Västtyskland, 

Östtyskland, Schweiz och Österrike.

198920

Frankrike, östeuropeiska länder och övriga länder.198921

Canada.199022

Canada, USA.199023

Storbritannien och Irland.199024

Holland, Belgien, Frankrike, Australien, Nya Zeeland.199025

Sovjetunionen.199026

Ungern, Polen, Tjeckoslovakien.199027

Sverige, Norge, Finland.199028

2011-06-08

Sida 1
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E 3
100

Arkivbildare

UPPSALA INTERNATIONELLA 

KORTFILMFESTIVAL

1UPPSALA INTERNATIONELLA 

KORTFILMFESTIVAL

Arkiv

FilmpresentationerSerie

AnmärkningarTidVolymnrPlats

Västtyskland, Östtyskland, Schweiz, Österrike.199029

Danmark.199030

Övriga länder.199031

 199332

 199333

Foton från filmer antagna troligtvis 1994 och/eller 1995.1994-199534

Foton från filmer antagna troligtvis 1994 och/eller 1995.1994-199535

2011-06-08

Sida 2
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F 1
100

Arkivbildare

UPPSALA INTERNATIONELLA 

KORTFILMFESTIVAL

1UPPSALA INTERNATIONELLA 

KORTFILMFESTIVAL

Arkiv

UrvalsblanketterSerie

AnmärkningarTidVolymnrPlats

Serien i kapsel.

Lucka: 19881987-19921

2011-06-08

Sida 1
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F 2
100

Arkivbildare

UPPSALA INTERNATIONELLA 

KORTFILMFESTIVAL

1UPPSALA INTERNATIONELLA 

KORTFILMFESTIVAL

Arkiv

Handlingar rörande gästerSerie

AnmärkningarTidVolymnrPlats

Serien i kapsel.

Spridda år. Innehåller handlingar från gästkontoret samt 

ackrediteringar.

1985-19921

2011-06-08
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F 3
100

Arkivbildare

UPPSALA INTERNATIONELLA 

KORTFILMFESTIVAL

1UPPSALA INTERNATIONELLA 

KORTFILMFESTIVAL

Arkiv

PersonalhandlingarSerie

AnmärkningarTidVolymnrPlats

Serien i kapsel.

Spridda år. Innehåller bl a anställningsbevis och foton.1982-19951
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F 4 A
100

Arkivbildare

UPPSALA INTERNATIONELLA 

KORTFILMFESTIVAL

1UPPSALA INTERNATIONELLA 

KORTFILMFESTIVAL

Arkiv

Handlingar rörande svenska filmfestivalerSerie

AnmärkningarTidVolymnrPlats

Serien i kapslar. Innehåller kataloger, program och 

tidningar.

 1984-19871

 1991-19942

2011-06-08
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F 4 B
100

Arkivbildare

UPPSALA INTERNATIONELLA 

KORTFILMFESTIVAL

1UPPSALA INTERNATIONELLA 

KORTFILMFESTIVAL

Arkiv

Handlingar rörande utländska filmfestivalerSerie

AnmärkningarTidVolymnrPlats

Serien i kapslar. Innehåller kataloger, program och 

tidningar.

 1983-19841

 19852

 19863

 19864

 19875

 1987-19886

 19897

 19898

 19899

 1990-199210

Innehåller även kataloger från TV-festivaler199211

 199312

 1993-199513

2011-06-08
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F 5 A
100

Arkivbildare

UPPSALA INTERNATIONELLA 

KORTFILMFESTIVAL

1UPPSALA INTERNATIONELLA 

KORTFILMFESTIVAL

Arkiv

Svenska filmkataloger och -tidskrifterSerie

AnmärkningarTidVolymnrPlats

Serien i kapslar

Innehåller främst film- och TV-tidskrifter.1981-19881

Innehåller även svensk och utländsk filmlitteratur.1986-19932

 1991-19943
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F 5 B
100

Arkivbildare

UPPSALA INTERNATIONELLA 

KORTFILMFESTIVAL

1UPPSALA INTERNATIONELLA 

KORTFILMFESTIVAL

Arkiv

Utländska filmkataloger och -tidskrifterSerie

AnmärkningarTidVolymnrPlats

Serien i kapslar

 1980-19851

Innehåller filmtidningar och -tidskrifter.1983-19862

Innehåller film- och TV-tidskrifter.1983-19873

Innehåller filmtidskrifter.1984-19884

Innehåller filmkataloger.1985-19905

Innehåller filmkataloger.1986-19946

 1990-19937

Innehåller film- och TV-tidskrifter.1994-19958

2011-06-08
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F 6
100

Arkivbildare

UPPSALA INTERNATIONELLA 

KORTFILMFESTIVAL

1UPPSALA INTERNATIONELLA 

KORTFILMFESTIVAL

Arkiv

Övriga ämnesordnade handlingarSerie

AnmärkningarTidVolymnrPlats

Serien i kapsel.

Innehåller bl a kontrakt, försäkringsbrev och 

minnesanteckningar. Spridda år.

1982-19951
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G 1
100

Arkivbildare

UPPSALA INTERNATIONELLA 

KORTFILMFESTIVAL

1UPPSALA INTERNATIONELLA 

KORTFILMFESTIVAL

Arkiv

Budget och bokslutSerie

AnmärkningarTidVolymnrPlats

Serien i kapsel.

Budgets- och bokslutshandlingar kan även finnas bland 

bidragsansökningar (E1B), protokoll (A1) och Stadgar 

och verksamhetsberättelser (B2).

Kapseln innehåller även utdrag över transaktioner (G3).

1982-19931

2011-06-08
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G 2
100

Arkivbildare

UPPSALA INTERNATIONELLA 

KORTFILMFESTIVAL

1UPPSALA INTERNATIONELLA 

KORTFILMFESTIVAL

Arkiv

KassaböckerSerie

AnmärkningarTidVolymnrPlats

Luckor: 1988-1991, jmfr dock G3 . Finns i B1:3.1983-1993-
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G 3
100

Arkivbildare

UPPSALA INTERNATIONELLA 

KORTFILMFESTIVAL

1UPPSALA INTERNATIONELLA 

KORTFILMFESTIVAL

Arkiv

Övriga räkenskaperSerie

AnmärkningarTidVolymnrPlats

Serien i kapsel.

Utdrag över transaktioner.  Finns i G1:1.1989-1991-

Innehåller verifikationer.19881
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Ö 1
100

Arkivbildare

UPPSALA INTERNATIONELLA 

KORTFILMFESTIVAL

1UPPSALA INTERNATIONELLA 

KORTFILMFESTIVAL

Arkiv

PressklippSerie

AnmärkningarTidVolymnrPlats

Serien i kapsel.

Luckor: 1989, 1991.1982-19921

2011-06-08
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Ö 2
100

Arkivbildare

UPPSALA INTERNATIONELLA 

KORTFILMFESTIVAL

1UPPSALA INTERNATIONELLA 

KORTFILMFESTIVAL

Arkiv

BanderollerSerie

AnmärkningarTidVolymnrPlats

Serien i kartong.

Kartong med tre banderoller/fanor. 

1. Längd: 7, 25 m. Bredd: 1,20 m. Vitt tyg av 

bomull/syntet med texten "UPPSALA FILMFESTIVAL" 

OCH "17-26 OKTOBER" i målade bokstäver samt logga. 

Röda bokstäver med svart kant. 

2. Samma som ovan fast måtten 6,40  X 1,30 m.  

3. Ljusblått bomullstyg med turkosa bokstäver i tryck. 

Text: "FILMUTSTÄLLNINGEN" och "UPPSALA 

FILMFESTIVAL" samt logga. Mått: 3,37 X 1,30 m.

u.å.1
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