
Handskrift 79. Lektor Alvar Nilssons arkiv (1923-2010) 

Alvar Nilsson var född och bosatt i byn Flarken i Västerbotten. Han arbetade under sina första 30 år 

hemma vid föräldrarnas jordbruk men satsade i slutet på 1950-talet på studier. Efter folkhögskola 

och kompletteringsgymnasium skrevs han 1958 in vid Uppsala universitet där han tog en fil.lic.-

examen i statskunskap 1966. Han tjänstgjorde under sin yrkesverksamma tid som SO-lärare och 

lektor vid Östra Gymnasiet i Umeå. Efter sin pensionering läste han vidare och tog en teol.lic.-examen 

i kyrkohistoria 1994.  

Alvar Nilssons huvudsakliga akademiska forskning har rört politikern och landshövdingen Gustav 

Rosén samt biskopen Arvid Runestam. Alvar Nilssons mångåriga forskningsarbete om Gustav Rosén 

blev publicerat 2008 medan hans forskning om Arvid Runestam – tänkt som en doktorsavhandling - 

aldrig hann slutföras.  Bland Alvar Nilssons övriga publikationer återfinns utgivningen av brodern 

Alvin Nilssons efterlämnade dikter. 

Arkivet efter Alvar Nilsson (7 volymer) består främst av uppsatser, manuskript och underlagsmaterial 

kring hans arbeten om Runestam och Rosén.   

Umeå 2013-02-22 
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Förteckning  
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Personliga handlingar och korrespondens 

 Betyg och tjänstgöringsintyg 1956-1977 79:1 

 Korrespondens, egna brev och utkast till brev 1967-2009, odat  

 Tidningsartikel om och minnesord efter Alvar Nilsson 2008, 2010  

    

Manuskript och underlagsmaterial 

 Kyrkomötet och kvinnoprästfrågan, uppsats i Statskunskap  1959 79:2 

 Gustav Roséns försvars- och näringspolitiska insatser i riksdagen 
under åren 1912-1932, licentiatavhandling i Statskunskap 

1966  

 Gustav Rosén. Politiker-Samhällsbyggare-Landshövding, uppsats  
i Statsvetenskap 

2004  

 Gustav Rosén. Politiker-Samhällsbyggare-Landshövding, 
omarbetad och tryckt version av uppsats i Statsvetenskap 

2008  

    

 Manuskript om Arvid Runestam: 
1) ”Guds eviga nu”. En studie i Arvid Runestams realistiska 
förkunnargärning under 1900-talet.  

odat 79:3 

 2) Kristen etik i konfrontation med världspolitik och svensk 
samhällsutveckling 

odat  



    

 3) Historiska och samhälleliga aspekter på Arvid Runestams 
förkunnelse och forskning 

odat 79:4 

 4) Arvid Runestams förkunnargärning och forskningsinsatser 
belysta och analyserade ur ett kyrkohistoriskt perspektiv 

odat  

 5) Lutherdom, folkkyrklighet och väckelsekristendom i Arvid 
Runestams realistiska förkunnargärning 

odat  

     

 Plan för bearbetning av Runestamuppsatserna till avhandling 
samt arbetsmanuskript ang. Runestam  

1990-2000-tal 79:5 

    

 Sammanställning över Arvid Runestams tryckta skrifter 1965 79:6 

 Hur blir Gud verklig? Bok av Arvid Runestam med dedikation av 
Monica Runestam-Hassler 

1986  

 Kopior ur arkiv och tidskrifter ang. Arvid Runestam 1930-1960-tal  

    

 Dikter och utkast till dikter av brodern Alvin Nilsson 1980-1990-tal 79:7 

    


