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1 Inledning
Filipstads Gille är en historisk förening som värnar om Filipstads historia. Gillet har genom sin

samling och dokumentation, arbetat för att presentera stadens historia. Vilket bland annat sker via

den egna tidskriften Vår Stad som ges ut årligen. 1

Gillet är en av många enskilda arkivbildare i Sverige som inte inkluderas i arkivlagen, som bland

annat skrevs för att skydda och bevara handlingar av kulturell eller historisk betydelse för landet.

Trots detta finns ett glapp som gynnar den offentliga, gentemot den privata sektorns arkiv, och ett

viktigt perspektiv i historieskrivningen riskerar att förloras innan man insett dess betydelse.

1.1 Syfte

Filipstads Gille är en ideell och allmännyttig förening vilken faller under den privata sektorn istället

för den offentliga (statliga och kommunala). Enligt arkivlagen är den privata sektorn reglerad, men

har  inte  samma  skydd  som den  offentliga  när  det  gäller  arkivverksamheten.  Därmed  kommer

frågeställningen;  vilka  skillnader  som finns  i  lagen,  vad  innebär  dessa  skillnader  för  offentliga

respektive enskilda arkiv, och hur hanterar  Filipstads Gille sin arkivgenererande verksamhet och

handlingar?

Syftet med denna uppsats är att studera Filipstads Gille för att se hur deras verksamhet förhåller sig

till lagstiftningen, med fokus på arkivverksamheten.

1.2 Frågeställning

• Hur förhåller sig Filipstads Gille till lagstiftningen kring offentliga respektive privata arkiv i

Sverige?

• Vilket syfte har Filipstads Gille?

• Hur har Filipstads Gille organiserat sin arkivgenererande verksamhet?

1 Filipstads Gilles hemsida. http://www.filipstadsgille.se/page/history

Sid 1 av 41

http://www.filipstadsgille.se/page/history


• Hur har Filipstads Gille samlat sina handlingar?

• Har Filipstads Gille efterlevt lagens krav på en ideell förening?

1.3 Avgränsningar

Studien  innefattar  Filipstads  Gilles arkiv  i  nära  nutid.  Jag  praktiserade  vid  gillet  under

vinterterminen 2017-2018 och förtecknade delar av deras arkiv. Gillet bildades år 1932 med fokus

på  medlemmarna  och  Filipstads  stad.  Med  tiden  växte  omfattningen  till  att  spegla  Filipstads

Kommun och delar av den bergsindustri för vilken Filipstad var huvudsäte under sin storhetstid

under 1700- och 1800-talen.

Gillet  blev föremål för min fallstudie då jag själv bor i  Filipstad och är intresserad av stadens

historia.  Därigenom fick  jag  höra  talas  om föreningen  och  genom detta  blev  jag  varse  att  de

behövde hjälp att förteckna delar av sitt arkiv, varpå jag tog chansen genom arkivkursen. Föremål

för min praktik blev Ulf Nilssons väldiga samling som enligt Ulf själv innefattar delar från hela

Filipstads 400-åriga historia (Ca 1611-2011). För att bilda mig en uppfattning av gillet, intervjuade

jag gillets arkivarie Hans Lorin om arkivets historik och verksamhet. 2 För att vidare kunna besvara

mina frågor om skillnaden mellan de offentliga och privata arkiven, började jag även undersöka

kurslitteraturen och de lagtexter som finns tillgängliga på nätet.

1.4 Forskningsläge/tidigare forskning

Det är omöjligt att gå igenom alla artiklar och böcker som skrivits i relationen mellan det offentliga

och  de  enskilda  arkiven.  Varvid  jag  valt  att  i  första  i  största  möjliga  mån,  hålla  mig  till

kurslitteraturen, lagtexterna på nätet, rekommenderade böcker i ämnet och Filipstads Gilles arkiv.

En  uppsats  som är  värd  att  nämna  är  Enskilda  arkiv  och offentliga  arkivinstitutioner av  Sofia

Stangefelt för Uppsala universitet 2003. 3 Hennes kandidatuppsats skrevs för Institutionen för ABM,

estetik och kulturstudier och berör samma tema som jag tar upp, med skillnad att denna uppsats

fokuserar på arkivproblematiken inom den enskilda sektorn i  Uppsalas  statliga och kommunala

2 Se Bilaga C. Sid 32
3 ISSN 1651-6087 http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:213105/FULLTEXT01
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arkiv. Detta gav mig en bra riktning att rätta mig efter för att ytterligare angränsa min fallstudie

rörande de enskilda arkivens situation i Sverige.

När det gäller kurslitteraturen gav denna en inblick i historien om varför det gjordes en skillnad

mellan den offentliga och privata sektorn och även varför olika lagar kommit att gälla för olika

bestånd. Kursmaterialet användes flyktigt, men var till god hjälp att snabbt bilda mig en uppfattning

om historiken och den rådande lagstiftningen.

Boken  Mellan tiden och evigheten av filosofie doktor och f.d. riksarkivarien Erik Norberg  gav

insikt i Riksarkivet och Sveriges arkivsituation under tiden 1846-1991. 4 Den gav historisk kontext

till sprickan mellan det offentliga och den privata sektorn. Den tar bland annat upp hur RA först

blev intresserad av den privata sektorn och hur de anpassade lagstiftningen för de båda sektorerna.

Boken  Arkivhandboken  av  landsantikvarien  Anna Christina  Meurling  utgavs  av  Svenska

Arbetsgivareföreningen och Näringslivets arkivråd. 5 Det är en lättläst handbok skriven efter 1970-

talets rådande riktlinjer och rekommendationer rörande den privata sektorns arkivhantering. Denna

används som referens till hur Riksarkivet arbetat i andra hand (genom handböcker) för att upplysa

enskilda arkivbildare om hur man ska tänka för att göra sitt arkiv mer sökbart.

1.5 Metod

Som en del av min utbildning i arkivvetenskap, valde jag att praktisera på Filipstads Gilles arkiv

och utformade frågeställningen utifrån denna förening.  Då mina frågor kom att  handla om hur

föreningen förhåller sig till lagstiftningen, blev det inte bara viktigt att fördjupa mig i lagstiftningen

rörande ideella föreningar, men också i skillnaden gentemot ekonomiska föreningar. Efter att ha gått

igenom kurslitteraturen till Arkivvetenskap I och II, fann jag även annan relevant litteratur och läste

även de lagtexter som fanns tillgängliga på Internet. Detta för att förstå de svenska arkivens historia

och varför skillnaden på offentligt  och privat uppstod. Dessa likheter och skillnader klargjordes

genom att jag läste och jämförde lagtexterna.

Vad gäller mina källor för Filipstads Gille, har jag under min praktik hos gillet använt deras arkiv

och hemsida, samt ställt frågor till nuvarande arkivarien Hans Lorin för att få en historisk såväl som

4 Erik Norberg. Mellan tiden och evigheten. 2007.
5 Anna Christina Meurling. Arkivhandboken. 1977.
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samtida bild av arkivet. Då detta är baserat på källor rörande föreningen självt, får vi en personlig

inblick i ett av många föreningsarkiv runt om i landet. Under det praktiska arbetet i gillets arkiv, tog

jag reda på vilka regler som gäller både för en ideell och en ekonomisk förening och hur gillet

uppnår och arbetar efter eller utöver dessa bestämmelser. Snart blev jag varse om att det finns en

skillnad mellan den ekonomiska och ideella föreningsformen, varvid jag valde att inkludera detta i

undersökningen. Denna jämförelse görs genom en direkt granskning av gillets  arkivbestånd och

frågor till gillets arkivarie Hans Lorin. Dessa frågor inleddes med ett e-brev till Hans, vilket sedan

följdes upp med ett antal muntliga intervjuer, vilket ledde till handskrivna anteckningar från min

sida som utgjorde grunden för gillets syn på sitt arkiv och lagen. 6

1.6 Källor och källkritik

Bland mina källor från Filipstads Gille räknar jag gillets arkivförteckning. 7

Intervjuerna och frågorna jag ställde till präntaren Hans Lorin. 8

Underlaget för intervjuerna är transkriberade och anpassade efter inspelade samtal, vilka jag sedan

skrivit av och blivit anpassade i texten för att förtydliga innebörden.

För en sammanfattning av  Filipstads Gilles officiella historia och verksamhet, uppsökte jag även

deras hemsida. 9

Lagtexter:

Arkivlagen, andra upplagan. Claes Gränström, Lennart Lundquist. Kerstin Fredriksson. 10

Sammanfattning  av  gällande  lagstiftning,  där  skillnaden  mellan  den  Offentliga  och  Enskilda

arkivsektorn redogörs relativt tydligt.

Otryckta lagtexter:

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar. 11

Sammanfattande lagtext för vad som gäller en ekonomisk förening.

6 Se Bilaga C. Sid 32
7 Se Bilaga A. Sid 28
8 Se Bilaga C. Sid 32
9 Filipstads Gilles hemsida. http://www.filipstadsgille.se/
10 Claes Gränström, Lennart Lundquist. Kerstin Fredriksson. Arkivlagen, 2 uppl. 1997.
11 Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar. http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870667.HTM#K5P6S4
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Elektroniska källor:

Bolagsverkets hemsida. – För en definition av ekonomiska och ideella föreningar. 12 13

Bokföringsnämnden. – För definitioner och riktlinjer för ideella föreningar. 14 15

Lawline.se – För skillnaden mellan aktiebolag och ekonomisk förening. 16

Mittforetag.com – Om ekonomiska föreningar. 17

Privata affärer. – Länken från privata affärer upplyste om hur länge olika verifikationer bör sparas, 

innan de kan gallras. 18

Arkiv för alla – nu och i framtiden. – Kulturdepartementets utredning rörande förslag till ändringar i

arkivlagen. 19

Översyn av arkivområdet. – Regeringen och kulturdepartementets pågående översyn av 

arkivområdet. 20

Övrig källa:

Bonniers Svenska Ordbok, nionde upplagan. 21 – För definitionen av ”Förlagsinsatser.”

12 http://bolagsverket.se/fo/foreningsformer/ekonomisk/vad-1.1700
13 http://bolagsverket.se/fo/foreningsformer/ideell/vad-1.2917
14 http://www.bfn.se/sv/redovisningsregler/vad-galler-for/ideella-foreningar
15 http://www.bfn.se/upload/sv/informationsmaterial/informationsskrifter/bokforingsskyldig-ideell-kons.pdf
16 http://lawline.se/answers/4272
17 https://mittforetag.com/ekonomisk-forening-sa-fungerar-det/
18 Se Bilaga B. Sid 31 eller hemsidan: 

http://www.privataaffarer.se/Global/Privataaffarer/tidningen/pdf/2004/PA0504/Kvittonspar_PA0504.pdf
19 SOU 2002:78. https://www.regeringen.se/49bb99/contentassets/67b9ed65472f4dcaa018fff27c95af06/arkiv-for-

alla---nu-och-i-framtiden
20 Dir. 2017:106 https://www.regeringen.se/4ab455/contentassets/98b7cb52825746c8b22443013bd94a70/oversyn-av-

arkivomradet-dir.-2017106

21 Sten Malmström, Iréne Györki, Peter A. Sjögren. Bonniers Svenska Ordbok, 9 uppl. 2009.
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2 Undersökning

2.1 Skillnaden på offentliga och enskilda arkiv i Sverige

När  det  gäller  den  offentliga  sektorn  är  dessa  myndigheter  enligt  bestämmelserna  skyldiga  att

förteckna, skydda och göra sin verksamhets arkiv tillgängliga och offentliga för dem som vill ta del

av dess handlingar. Detta görs genom att diarieföra i verksamheten. På detta sätt bygger man ett

system där man kan söka efter specifika handlingar i myndighetens arkiv. Tanken är att man på

detta sätt ska minimera risken för maktmissbruk genom transparens i verksamhetens alla delar. Det

finns  dock  undantag  för  vilka  handlingar  som  kan  offentliggöras,  exempelvis  genom

personuppgiftslagen där man för att skydda integriteten hos den enskilde individen inte kan göra

vissa  handlingar  offentliga  under,  eller  efter  en  viss  tid  efter  deras  livstid.  Men i  regel  är  alla

handlingar som uppkommit i en offentlig verksamhet offentliga och de ansvariga för verksamheten

är förpliktade till att göra arkivet sökbart för att alla ska ha möjligheten att hitta och ta del av de

offentliga handlingarna.

Principen  om  allmänna  handlingars  offentlighet  har  lång  tradition  i  Sverige.  Regler  om  allmänna

handlingars  offentlighet  har  sedan  1766  funnits  i  tryckfrihetsförordningen.  Syftet  med

offentlighetsprincipen anges vara att främja ett fritt  meningsutbyte och en allsidig upplysning. Genom

allmänhetens insyn kan missförhållanden, felaktigheter eller ineffektivitet uppdagas. […]

Denna möjlighet till insyn och kontroll har kommit att bli allt viktigare, då förvaltningen har vuxit kraftigt

och samhället  kommit  att  gripa  in  allt  mer  i  den  enskilde individens  göranden och låtanden.  Genom

tillgången till information om förhållanden inom statliga och kommunala myndigheter och organ skapas

vissa garantier för att myndigheterna inte missbrukar sin makt, varigenom missbruk av allmänna medel,

korruption och nepotism skall kunna undvikas […] 

Vidare erhåller medborgarna en vidgad kännedom om samhällsförhållanden och kan därigenom på ett

bättre sätt ta del av debatten.

Arkivlagen. 22

Arkivverksamheten i Sverige är starkt knuten till statsskicket. Det är först med Gustav Vasa, och

senare Axel Oxenstierna, som arkivhandlingarna inte bara användes, men också organiserades för

att bevaras och vårdas i bland annat det nya Riksarkivet. Riksarkivet kom framförallt att fokusera på

22 Claes Gränström, Lennart Lundquist. Kerstin Fredriksson. Arkivlagen, 2 uppl. 1997. 3.4 Sid 63-64.
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den offentliga sektorn, i vilken räknas organisationer med hela landet som verksamhetsområde, det

vill säga myndigheter, kommittéer, domstolar, universitet och högskolor. Under 1900-talet delades

Riksarkivet upp i flera lands- och länsarkiv med fokus på statliga myndigheter inom sina distrikt.

Inom den offentliga sektorn räknas även landstingen och de kommunala arkiven. 23

Men utanför  den  offentliga  sektorn  finns  också  den  enskilda  eller  privata  sektorn.  Hit  räknas

företag, föreningar och enskilda personer utan direkt koppling till statliga uppdrag. Man kan säga att

den offentliga ger oss en inblick i  landet  uppifrån genom statens kontroll,  medan den enskilda

sektorn ger oss ett perspektiv från det ”vanliga” folket nerifrån. Dessa två sektorer kan alltså bidra

med två kompletterande perspektiv över Sveriges utveckling i historien. Men trots dess växande

betydelse saknar den enskilda sektorn samma lagskydd som den offentliga, och historiskt betydande

perspektiv riskerar alltså att försvinna vind för våg. Stangefelt skriver i sin uppsats om De enskilda

arkiven på landsarkivet i Uppsala och Uppsala stadsarkiv.

På ULA finns ingen policy för de enskilda arkiven, istället är det de regler som finns i arkivlagen och

förordningarna som har varit de enda riktlinjerna till hur enskilda arkiv ska behandlas. Dessa förordningar

säger inte mycket mer än att landsarkiven får ta emot enskilda arkiv, såväl som statliga från sitt distrikt.

Denna möjlighet har landsarkiven haft ända sedan starten runt sekelskiftet 1900. Förordningarna har inte

förändrats nämnvärt mellan 1902 och 1988. 1902 formulerades mottagandet av enskilda arkiv med ord

som ”hava till uppgift att” och ”i den mån utrymme medger”. [...]

Stadsarkivet har rätt att ta emot enskilda arkiv från arkivbildare vars verksamhet varit av betydelse för

kommunen men mer än så berörs inte ämnet. [...] 

Ett visst skydd finns för dem men det är de statliga respektive kommunala arkiven som är de viktiga och

de enskilda arkiven kommer i andra hand. Det positiva med de regler som finns för hanteringen av de

enskilda arkiven på både ULA och USA är att de legitimerar mottagandet och utan detta skulle situationen

förmodligen vara sämre. Trots eller tack vare de regler som finns och har funnits har en hel del enskilda

arkiv kommit till de statliga och kommunala arkivinstitutionerna genom årens lopp.

Sofia Stangefelt. 24

I sitt arbete kunde hon bekräfta att den enskilda sektorn kom i andra hand, gentemot arkivbildare

inom den offentliga sektorn. Men hon såg även att den enskilda sektorn inte var utesluten från de

offentliga arkiven som sedan 1991 haft möjligheten att ta emot den enskilda sektorns handlingar,

23 Claes Gränström, Lennart Lundquist. Kerstin Fredriksson. Arkivlagen, 2 uppl. 1997. 2.3.1 – 2.4.
24 Sofia Stangefelt. Enskilda arkiv och offentliga arkivinstitutioner. Sid 33 & 34. 

http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:213105/FULLTEXT01
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genom exempelvis  arkivlagens  förordningar.  Den  enskilda  sektorn  kommer  alltså  i  fallet  med

Uppsala stadsarkiv i andra hand till förmån för den statliga. Samtidigt som det inte finns något som

hindrar statsarkivet finns det heller inget i arkivlagen som binder dem till att bevara handlingar från

den enskilda sektorn. Detta blir billigare för statsarkiven och den enskilda sektorn som i det fallet

varit tvungna att exempelvis investera i bättre lokaler för att kunna bevara sina handlingar på lång

sikt för eftervärlden.

Men därmed inte sagt att Riksarkivet inte insett vikten av den enskilda sektorn. Under 1800-talet

började Riksarkivet inspektera den enskilda sektorn och i vissa fall förteckna och införskaffa arkiv

eller samlingar med kulturellt och nationellt intresse för landet. Fokus låg fortfarande på ”material

av offentlig karaktär”, men kom att inleda ett fortsatt intresse för den enskilda sektorn och dess

betydelse  för  landets  historia.  25 Trots  ett  ökat  intresse  har  dock  inte  Riksarkivet  tiden  eller

utrymmet för att ta emot alla arkiv i landet. Därför har man tagit sig an en undervisande roll för att

upplysa arkivbildarna om hur de kan effektivisera och vårda sina egna arkivbestånd. Detta görs

bland  annat  genom  böcker  i  ämnet,  exempelvis  Arkivhandboken skriven  av  Anna  Christina

Meurling 1977, och genom lands- och länsarkivens personal, som tack vare sin spridning i landet

har  möjligheten  att  nå  ut,  undersöka  och  upplysa  om  de  enskilda  arkiven.  Landets  olika

arkivinstitutioner fokuserar på att dokumentera arkivbildare i landet, upplysa dem om hur de bör

förteckna sina arkiv och i vissa fall omhänderta betydande arkiv som farit illa. Allt oftare tar lands-

och länsarkiven också emot arkiv från företag som lider brist på arkivutrymme och agerar alltså

som en depå till företag som hyr hyllmeter i arkivets lokaler. Detta arbete har burit god frukt och lett

till att bland annat Filipstads Gille fått en god arkivförteckning att arbeta efter, även om det blivit i

andra hand.

25 Erik Norberg. Mellan tiden och evigheten. 2007. Sid 43-45.
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2.2 Kraven och skillnader i den enskilda sektorn

För  arkivbildningen  gäller  inte  de  lagar  och  bestämmelser  som  finns  inom  den  offentliga  sektorn.

Reglerade bestämmelser för olika enskilda arkivbildare meddelas i Sverige normalt sett inte i författningar.

Ett  undantag utgörs av datalagen och personuppgiftslagen,  som även gäller  för  den enskilda sektorns

arkivbildare. Vanligen kan annars den som äger en arkivhandling fritt  förfoga över denna. I några fall

föreskrivs dock bevarande av vissa handlingar  under  viss  tid,  främst  beträffande  ekonomiska

förhållanden. Här kan nämnas bokföringslagen, fastighetstaxeringslagen, mervärdesskattelagen, lagen om

ekonomiska  föreningar,  preskriptionslagen,  och  under  senare  tid  arbetsmiljölagen  och  lagen  om

självdeklaration och kontrolluppgifter.  Bestämmelserna i en annan lag syftar till  att  förhindra att äldre

arkivhandlingar som är av betydelse för det nationella kulturarvet förs ut ur Sverige, om kulturminnen

mm. 

Arkivlagen. 26

De stora skillnaderna mellan den offentliga och den privata sektorn är att den senare inte behöver ge

”offentlig” tillgång till sina handlingar, förutom till styrande myndighet såsom Skatteverket, utan

krav på att de ska sparas på lång sikt och tas om hand av kulturella och nationella intressen. Man

kan oftast som enskilt arkivbildare gallra sina handlingar efter eget tycke, så länge de förhåller sig

till den lagstiftning som finns. Exempelvis att man bör spara sina verifikationer från 3 till 10 år,

beroende på vilken typ av handling det rör sig om. 27

När jag först satte mig in i föreningar antog jag att Filipstads Gille var en ekonomisk förening, för

att jag stötte på  Lagen om ekonomiska föreningar i det ovan citerade stycket från  Arkivlagen och

fördjupade mig i denna lagtext. 28 Men genom samtalen med gillets arkivarie Hans Lorin och min

handledare  Peter  Olausson,  blev  jag  snart  varse  att  det  fanns  en  skillnad  mellan  föreningar,

nämligen om de var ekonomiska eller ideella. I mitt försök att särskilja och definiera  Filipstads

Gille blev det alltså viktigt att ta reda på denna skillnad. Enligt Bolagsverkets definition driver en

ekonomisk förening  ”en ekonomisk verksamhet som medlemmarna deltar i  och drar nytta av.”

Fokus  ligger  alltså  på  medlemmarna.  29 Den  ekonomiska  föreningen  liknar  ett  företag  eller

aktiebolag med skillnaden i vem som går med vinst. Syftet med aktiebolag är att bolaget och dess

investerare  eller  delägare  ska  gå  med  vinst,  medan  den  ekonomiska  föreningen  är  till  för

medlemmarnas ekonomiska intressen.  Medlemmarna drar nytta av medlemskapet och ingendera

26 Claes Gränström, Lennart Lundquist. Kerstin Fredriksson. Arkivlagen, 2 uppl. 1997. 2.5 Sid 53.
27 Bilaga B. http://www.privataaffarer.se/Global/Privataaffarer/tidningen/pdf/2004/PA0504/Kvittonspar_PA0504.pdf
28 Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar. http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870667.HTM#K5P6S4
29 Bolagsverket. http://bolagsverket.se/fo/foreningsformer/ekonomisk/vad-1.1700
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medlem är  personligt  ansvarig för  föreningens skulder.  Däremot finns  förstås  risken att  de kan

förlora sin egna insats i föreningen. 30 31

Med detta fokus på föreningens medlemmar och deras ekonomiska insatser, är det inte så konstigt

att dessa två punkter är lagförda i Lagen om ekonomiska föreningar. Denna lagtext ger mer detaljer

med vad som gäller för föreningens bildande och drivande. Vad beträffar arkivförteckningen finns

det alltså två uppgifter som måste förtecknas i föreningsarkivet. Uppgifter om föreningsmedlemmar

samt om förlagsinsatser dvs. ”kapital man tillskjuter för drivandet av en rörelse.” 32

-3 kap. Föreningens medlemmar m. m.

6 § Styrelsen ska föra en medlemsförteckning. Förteckningen ska ha till ändamål att ge föreningen, 

medlemmarna och andra underlag för att bedöma medlemsförhållandena i föreningen.

   Medlemsförteckningen ska innehålla uppgift om 

1. varje medlems namn och postadress samt, i förekommande fall, att medlemmen är en investerande 

medlem,

2. tidpunkten för medlemmens inträde i föreningen,

3. det antal medlemsinsatser som medlemmen deltar med i föreningen,

4. det sammanlagda beloppet inbetalda eller genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser enligt den

senast fastställda balansräkningen, och

5. summorna av medlemsinsatsbelopp som efter utgången av det räkenskapsår balansräkningen avser har 

återbetalats eller högst ska återbetalas enligt 4 kap. 1 och 3 §§ och om tiden för återbetalningarna.

   Medlemsförteckningen kan bestå av betryggande lösblads- eller kortsystem. Den kan också föras med 

automatiserad behandling eller på annat liknande sätt. 

   Medlemsförteckningen ska hållas tillgänglig hos föreningen för var och en som vill ta del av den. Om 

förteckningen förs med automatiserad behandling, ska föreningen ge var och en som begär det tillfälle att 

hos föreningen ta del av en aktuell utskrift eller annan aktuell framställning av förteckningen. 

Lag (2016:108).

-5 kap. Förlagsinsatser

6 § Styrelsen ska föra en förteckning över samtliga förlagsinsatser. Förteckningen ska ha till ändamål att ge 

föreningen, medlemmarna och andra upplysningar om vilka förlagsinsatser som finns i föreningen.

   Förteckningen över förlagsinsatser ska innehålla uppgift om 

1. storleken på varje insats, 

2. tidpunkten för varje insats, och 

3. den rätt till utdelning som insatsen medför. 

30 Vad skiljer aktiebolag och ekonomiska föreningar? http://lawline.se/answers/4272
31 Ekonomisk förening – Så funkar det. https://mittforetag.com/ekonomisk-forening-sa-fungerar-det/
32 Sten Malmström, Iréne Györki, Peter A. Sjögren. Bonniers Svenska Ordbok, 9 uppl. 2009.  – ”Förlagsinsatser.” 
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   I fråga om förteckningen över förlagsinsatser gäller i övrigt följande bestämmelser i 3 kap.:

   – 6 § tredje stycket om förteckningens form,

   – 6 § fjärde stycket om förteckningens offentlighet,

   – 8 § om arkivering av förteckningen, och 

   – 9 § om personuppgiftsansvar m.m. Lag (2016:108).

Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar. 33

Dessa  rör  alltså  medlemsantal  och  samtliga  föreningsinsatser  i  föreningen.  Föreningar  är  alltså

reglerade  till  att  förteckna det  som är  väsentligt  för  att  kunna driva verksamheten.  Liksom för

privatpersoner och företag är det viktigt att föreningen håller ordning och reda på sina finanser.

Detta  för  att  kunna göra en sanningsenlig deklaration till  Skatteverket,  men också för  att  hålla

medlemmarna underrättade om hur väl föreningen drivs. Detta, i likhet med de offentliga arkiven,

för att minska risken för maktmissbruk. Utöver dessa punkter är alltså den enskilda sektorn i första

hand ämnad för privatbruk, eller i fallet med föreningen, ämnad för medlemmarna och föreningens

fortsatta verksamhet. Den har alltså inget krav på att vara offentligt tillgänglig för icke medlemmar.

År 2002 startade Regeringen en utredning för att se över vissa arkivfrågor. Däribland togs frågan

upp rörande enskilda arkivbildare.  Deras författningsförslag blev att skriva om den 3 § rörande

kapitlet om Arkivbildningen och dess syften i Arkivlagen. Denna ändring skulle innebära att ”arkiv

som bildats hos enskilda arkivbildare är en del av det nationella kulturarvet.”

Förslag till lag om ändring i arkivlagen (1990:782) 

Härigenom föreskrivs i fråga om arkivlagen (1990:782) att 3 § skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse

3 § En myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet och sådana

handlingar som avses i 2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen och som myndigheten beslutar skall tas om

hand  för  arkivering.  Upptagningar  för  automatisk  databehandling  som  är  tillgängliga  för  flera

myndigheter,  så  att  de där  utgör allmänna handlingar,  skall  dock bilda arkiv endast  hos en av dessa

myndigheter, i första hand den myndighet som svarar för huvuddelen av upptagningen. 

Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet. [...]

Föreslagen lydelse

Myndigheternas  arkiv  och  arkiv  som  bildats  hos  enskilda  arkivbildare  är  en  del  av  det  nationella

kulturarvet. Myndigheternas arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser 

33 Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar. http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870667.HTM#K5P6S4
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1. rätten att ta del av allmänna handlingar,

2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och

3. forskningens behov.

Arkivlagen och Arkiv för alla – nu och i framtiden.34 35

Detta  ser  till  första  anblick  ut  som ett  steg i  rätt  riktning,  där  den enskilda  sektorns  betydelse

jämställs  med  myndighetsarkiv  som  en  del  av  det  nationella  kulturarvet.  Men  redan  i  den

efterföljande meningen preciseras att det är myndigheternas arkiv som ska bevaras och vårdas, inte

de privata  arkiven.  Att  detta  förslag sedan inte  fullföljdes  i  arkivlagen och att  man fortfarande

hoppas på en förändring gör inte  saken bättre.  Frågan om den enskilda sektorn som en del  av

kulturarvet tas upp i den pågående utredningen Översyn av arkivområdet, men det återstår att se hur

eller om detta implementeras när uppdraget redovisas i november 2019.

Det finns ett  generellt  behov av att se över och modernisera lagen, som i  delar reviderats ett flertal

gånger  sedan  införandet.  Det  övergripande syftet  med översynen bör  vara  att  säkerställa  samhällets

tillgång till allmänna handlingar både nu och i framtiden. Översynen bör även tydliggöra de enskilda

arkivens viktiga roll som en del av det gemensamma kulturarvet. För att arkivens värden som kulturarv

ska  komma  hela  samhället  till  del  bör  det  offentliga  kulturarvsarbetet  vidareutvecklas  så  att  det

gemensamma kulturarvet blir en angelägenhet för alla, det offentliga samtalet vidgas och fördjupas och

medskapande och engagemang främjas.

Översyn av arkivområdet. 36

34 Claes Gränström, Lennart Lundquist. Kerstin Fredriksson. Arkivlagen, 2 uppl. 1997. Sid 203 3 §.
35 Arkiv för alla – nu och i framtiden. Sid 17. 

https://www.regeringen.se/49bb99/contentassets/67b9ed65472f4dcaa018fff27c95af06/arkiv-for-alla---nu-och-i-
framtiden

36 Översyn av arkivområdet. Sid 3. 
https://www.regeringen.se/4ab455/contentassets/98b7cb52825746c8b22443013bd94a70/oversyn-av-arkivomradet-
dir.-2017106
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2.3 Krav för ideella föreningar

När det gäller  skillnader mellan den ekonomiska och ideella föreningen var de mycket knappa.

Enligt Skatteverkets definition har vardera föreningsform samma möjligheter och risker, då båda

formerna kan gynna medlemmarnas ekonomiska intressen. 37 Men den ideella föreningen gör detta

genom ideellt arbete och de pengarna som genereras går tillbaka till verksamheten. I Bolagsverkets

definitioner görs jämförelsen där exempelvis en fotbollsförening driver en kiosk där de serverar mat

under sina matcher, och det är här den enda men stora skillnaden mellan föreningsformerna kommer

fram.  Nämligen  att  man  här  bedriver  en  verksamhet  som  inte  direkt  gynnar  föreningens

medlemmar.

En näringsdrivande ideell förening driver någon form av näringsverksamhet. Det kan till exempel  

vara en idrottsförening som driver en kiosk.

• Ändamålet med föreningen måste vara ideellt, exempelvis religiöst, välgörande, vetenskapligt eller 

politiskt.

• Medlemmarna har normalt inget personligt ansvar för föreningens skulder.

• Föreningen företräds av en styrelse.

• Styrelse och revisor väljs av föreningsstämman.

Ofta använder man sig av de ekonomiska föreningarna som förebild när man organiserar en ideell förening. 

Men för att en förening ska vara ideell krävs att den har ett ideellt ändamål. Som ideellt får man i regel 

räkna varje syfte som inte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen.

Bolagsverket. 38

En annan skillnad är att man enligt Bolagsverket heller inte behöver registrera sin ideella förening

hos någon myndighet, såvida man inte behöver ett organisationsnummer. Men detta betyder inte att

föreningarna slipper kravet för bokföringsskyldighet. Bokföringsnämnden skriver i sina definitioner

att alla föreningar är skyldiga att föra bok över sina inkomster, utgifter, tillgångar och skulder som

37 Ideell förening. 
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/foreningar/ideellforening.4.6a6688231259309ff1f800028215.
html

38 Vad är en näringsdrivande ideell förening? http://bolagsverket.se/fo/foreningsformer/ideell/vad-1.2917
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ett underlag för skattedeklarationen. 39 De tog även fram dessa punkter för att definiera föreningens

bokföringsplikter: 40

Tillgångarnas marknadsvärde överstiger 1,5 miljon kronor?

Bedriver (föreningen) näringsverksamhet?

Är (föreningen) moderföretag i en koncern?

Bokföringsnämnden.

Om föreningen svarar nej på samtliga frågor ovan är de inte bokföringsskyldiga, och behöver inte

följa bokföringslagen. Om man svarar ja på någondera tillkommer flera definitioner. Exempelvis

om att man ska göra ett förenklat årsbokslut eller inte.

Låt  oss  återvända  till  Filipstads  Gille,  och  se  hur  föreningen  förhåller  sig  till  föregående

lagstiftning.

39 Ideella föreningar. http://www.bfn.se/sv/redovisningsregler/vad-galler-for/ideella-foreningar

40 Ideella föreningar M.FL. http://www.bfn.se/upload/sv/informationsmaterial/informationsskrifter/bokforingsskyldig-
ideell-kons.pdf
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2.4 Föreningen Filipstads Gille

Filipstads  Gille är  en  förening  som  bildades  1932.  Det  är  en  politiskt  och  religiöst  neutral

sammanslutning vars uppgift är att sprida kännedom om Filipstads historia och att väcka intresse för

bevarande  av  stadens  ur  historiskt,  topografiskt,  konstnärlig  eller  kulturell  synpunkt  värdefulla

minnesmärken. Alla intresserade hälsas välkomna som medlemmar i  Filipstads Gille.  Eller som

Filipstads arkivarie Hans Lorin berättar i en av mina intervjuer:

Namnet Filipstads Gille föranleder en fråga: Vad är Filipstads Gille för någonting? Dom flesta som hör  

namnet ’Gille’ tänker sig en festsammanslutning. En förening för fester och egentligen var det det från  

början. För läser man historiken var det ju gubbar som ville träffas och ha trevligt. Men sen så ändrade 

man om det  här  så att  det  skulle  bli  lite  mer som stadens hembygdsförening.  Det  fanns ju redan en  

hembygdsföreningen för  landsbygden runt  omkring.  Men man ville  ha  en  som var  knuten  till  själva  

staden.

Hans Lorin. 41

Filipstads  Gille började  som  en  aktivitetsgrupp  som  bland  annat  arrangerade

Valborgsmässofirandet, första maj och Barnens dag i Filipstad. Detta lever vidare till våra dagar då

aktivitetsgruppen anordnar aktiviteter för sina medlemmar vilket bland annat innefattar resor till

olika aktiviteter och mål. Varje år äger två stämmor rum där medlemmar samlas för att välkomna

nya medlemmar, dela ut pris till årets kulturprofil, ta del av styrelsens årsberättelser och föreningens

situation,  utgivning  av  föreningstidningen  Vår  Stad,  samt  ta  del  av  god  mat  och  eventuell

underhållning.  Dessa  medlemsaktiviteter  och  publikationer  finansieras  till  stor  del  av

medlemmarnas insatser, och Vår Stad delas ut till alla medlemmar som en del av medlemsavgiften.

Men så har det inte alltid varit. På 1980-talet skiftade föreningen fokus. Från en medlemsinriktad

förening, blev den liksom deras tidning Vår Stad mer inriktad på att bevara och skildra Filipstads

över 400-åriga historia.

Från  mitten  av  1980 talet  började  gillet  att  förändra  sin verksamhet.  Då kom det  in  nya  människor,

däribland Ulf Nilsson. Man började ge ut Vår Stad. Den hade ju kommit sporadiskt, med 5, 6 eller 7 års

mellanrum tidigare. Under de första 55 åren kom det bara ut 5 nummer. Sen dess har det kommit ut varje

år. Jag tror att man då insåg att ska vi försöka att bevara något för framtiden måste man göra det i tryckt

form, för det är det som kan bevaras. Så därför började man ge ut Vår Stad, med berättelser och bilder från

staden. Jag tror att de flesta idag förknippar oss med Vår Stad. 

41 Se Bilaga C. Sid 32
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Jag har hela tiden hävdat att en sådan här skrift som Vår Stad, den ska inte vara en populärskrift, utan en

med lite stadga. Man är noggrann med urvalet av artiklar, för i och med att den trycks och får ett ISBN

nummer förvaras den på biblioteken. Bland annat skickar tryckeriet tidningen till Kungliga biblioteket.

Hans Lorin. 41

Hans Lorin sitter idag i styrelsen och är präntare (sekreterare), redaktör och arkivarie i föreningen.

Han gick med i gillet runt 1990, men det var först på 2000-talet som han blev en aktiv medlem, och

bland  annat  intresserade  sig  för  arkivet.  Hans  första  erfarenhet  av  arkiv  kom på  1960-talet  på

företaget  Facit  industrier i  Åtvidaberg.  Han var inte inblandad i  arkivet men tyckte att  det var

intressant och fick snart klart för sig hur det fungerade. När han började jobba på  Wasa-bröd i

Filipstad blev Hans ansvarig för arkivet och läste på om företag, allmänna och kommunala arkiv för

att han skulle vara säker på att de gjorde rätt. Han byggde upp ett system som delvis var baserat på

det allmänna arkivschemat, men utformat efter Wasas behov.

Det finns en bra bok som jag skaffade mig redan under Wasa tiden som hette Kommunala arkiv. Och där

stod det hur lokalerna skulle vara inredda men också hur man skulle bygga ett arkiv förteckningsmässigt.

Och det stämde helt och hållet med det allmänna arkivschemat. I boken fanns även hänvisningar till de

lagar som gällde.

Hans Lorin. 41

Detta intresse och erfarenheter tog han med sig när han blev aktiv i Filipstads Gille, och upptäckte

att det saknades ett förteckningssystem för dokumentarkivet.

När jag hade varit präntare här i några år, 2005 eller 2006 kanske, då började jag fundera på om vi inte

skulle försöka att styra upp det här dokumentarkivet, och då hittade jag det här som (Sture) Kristiansson

gjort på 70-talet. Den använde jag som underlag när jag gick igenom hela vårt dokumentarkiv, och den

första kompletterande förteckningen blev klar 2007.

Hans Lorin. 41

Fil.kand. Sture Kristiansson gjorde en förteckning över  Filipstads Gille daterad 1972 enligt det

allmänna arkivschemat, vilket är det äldsta arkivsystemet som Hans hittat i gillet. Men innan Hans

var det ingen som sett över arkivet och även det som Kristiansson förtecknat var lagt huller om

buller i ett av skåpen i gillets möteslokal.
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När jag började titta i dokumentarkivet för att försöka hitta vad Kristiansson hade förtecknat så fick jag 

leta på många olika ställen. Där var det ganska många mappar med en del utav det som (Kristiansson) 

hade förtecknat som var nerstoppat, huller om buller. Och mycket handlingar var överhuvudtaget inte 

arkiverade efter arkivplanen. De var bara instoppade i andra pärmar. Det fick ju jag bygga upp så det är 

iordninggjort och inplacerade på rätt ställe i arkivplanen. Det är ju ingen annan i Gillesrådet som har 

intresserat sig för det här med arkivet. Det är ju något som jag gör av eget intresse. Jag känner att det är 

viktigt att vi försöker få ordning på dokumenten.

Hans Lorin. 41

Gillets arkivförteckning är uppbyggd kring föreningens verksamhet och håller sig till det allmänna

arkivschemat. Arkivet är uppdelat efter handlingstyp med flera underrubriker.

Se bilaga A över Filipstads Gilles nuvarande förteckning.

2.5 Hur skiljer sig Filipstads Gille från andra föreningar?

Hans håller med om min tolkning av arkivlagen, att det framförallt är uppgifterna om medlemmarna

samt verifikationerna som är viktigast att arkivera, men att det heller inte finns något krav på hur

man ska förteckna arkivet.

Vi är ju ett föreningsarkiv, och vi har ju inga krav på att vi måste följa det allmänna arkivschemat, men

det är det enklaste att använda det som grund. Sen att man kanske måste justera det så att det passar våra

behov är ju en annan sak. Du måste skilja på en ideell och ekonomisk förening. En ekonomisk förening

driver ekonomisk verksamhet. Men en sån här förening där man har små löpande kostnader är snarare en

ideell förening. Men en medlemsförteckning måste man alltid ha så att du vet vilka som är medlemmar.

Sen har vi inga insatser i form av pengar när man är medlem, det är bara årsavgiften man betalar.

Hans Lorin. 41

Då gillets arkiv inte har samma krav på offentlighet som en myndighet, har de heller inget diarium

där man förtecknar alla inkomna handlingar och ger dem ett nummer. Däremot har de flera register

där de bland annat listar medlemmarna och inventarier liksom böcker och bilder.

Vi för inte diarium på samma sätt (som myndigheter) här, för det har vi ingen skyldighet till. 

Men däremot finns det under D, rena rama förteckningar som är upprättade.

Hans Lorin. 41
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Föreningens sätt att förteckna arkiv stämmer alltså väl in på arkivlagens krav på ideella föreningar i

vilken det talas om att förteckna medlemmarna och räkenskaperna. Föreningen håller styrelsemöten

varje månad genom vilka man för protokoll, samt rutiner och stadgar som behövs på exempelvis

årsstämman där nya medlemmar antas. Det är bland annat protokollen som Hans håller varmast om

hjärtat då de berättar om gillets historia. Gillet genererar inte många löpmeter per år. Hans förvarar

de äldre verifikationerna och redovisningshandlingarna i källarförrådet, och sparar dem alltså för

det historiska värdet. I de tidiga åren på 1930-talet fanns det ingen specifik lokal där man samlade

materialet. Enligt Hans Lorin förvarades handlingarna hos den dåvarande sekreteraren. På den tiden

fanns det ingen utsedd arkivarie och allt sköttes av lämplig person i Gillesrådet. Det blev först med

den nu bortgångna medlemmen Hartwig Schäfer och den nuvarande Hans Lorin som en formellt

utsedd arkivarie haft uppsyn över arkivet.

Med tiden fick gillet egna lokaler och man kom att förvara arkivet på dessa platser. Detta gäller än

idag då det är uppdelat på två olika lokaler på Spångbergsvägen och Hantverksgatan i Filipstad.

Gillessalen  på  Spångbergsvägen  tjänar  både  som  möteslokal  för  styrelsen  och  dokumentarkiv

bestående av ca 15 hyllmeter. Den andra lokalen rymmer ca 20 hyllmeter dokument men också ca

30 hyllmeter bilder. Det ska nämnas att gillet inte genererat alla hyllmeterna på egen hand. Mycket

är donationer som gillet tagit emot under sin verksamhetstid. Från början tjänade arkivet sin roll

som föreningsarkiv och innehöll  enbart de nödvändigaste handlingarna för att uppnå detta,  som

bland annat protokoll,  medlemsregister, ekonomiska och ägarhandlingar.  Filipstads Gille byggde

bland annat upp utsiktsplatsen på Storhöjden, som de senare sålde 1982.

 

Men privatpersoner började redan vid starten att donera handlingar till gillet, som gärna tagit emot

dem om de berört Filipstads historia. Detta fortsatte och gick från några enstaka fotografier och

föremål  till  att  inkludera  hela  samlingar.  Det  stora  tillskottet  kom  enligt  Hans  Lorin  när

hembygdsföreningen överlät sin fotosamling i början av 2000-talet.

Filipstads Hembygdsförening hade på olika sätt fått tag i en massa negativ och bilder, varav de flesta var

glasplåtar  de  fått  från  gamla  fotografer  i  staden.  De  förvarades  i  en  källarlokal  där  det  oftast  var

översvämningar. Hembygdsföreningen hade inget egentligt intresse eller kunskap om bilderna. På nått

konstigt sätt fick eller erbjöd sig gillet att ta över samlingen av negativ och bilderna.

Hans Lorin. 41
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Gillet klev in med stövlar och flyttade arkivet till Hantverksgatan där det vilar under deras vård än i

dag.  Detta har lett  till  att  gillet  förvarar något av en bildskatt  som väl dokumenterar Filipstads

historia från sent 1800-tal till nutiden. Men denna bildskatt är inte av något större värde enligt Hans

Lorin.

Det verkar som om många i Gillesrådet tycker att bland det viktigaste vi har så är det våra bilder. Men

vad hjälper det om vi har en massa bilder, om vi inte kan säga vad de föreställer? Vi har ungefär 10.000

bilder  skannade genom Sofie-systemet.  Men när  jag gick  igenom de 10.000 bilderna  på datorn  och

konstaterade jag att kanske tusen bilder var värdefulla därför att de visar något vi vet vad de visar. De

övriga är antingen dåliga, dubbletter, alternativ och det är väldigt många porträtt vi inte vet vilka de

föreställer.

Hans Lorin. 41

Genom hjälp av ett sysselsättningsprojekt fick gillet hjälp att skanna in sina bilder, vilka man kan

söka  efter  i  Sofie-systemet  som de  köpte  in  från  Västernorrlands  museum.  Programmet  finns

installerat på föreningens dator. I detta program eller system kan man fylla i tillgängliga uppgifter

tillsammans med bilden, och göra den sökbar. Men som ett resultat av detta fick de runt 10.000

bilder inskannade, varav många var av dålig kvalitet, eller saknade viktig information om vad eller

vilka fotot föreställde. För den tidigare arkivarien Schäfer var det kvantiteten som var viktig, medan

Lorin såg till kvalitén och tillförlitligheten på bildens meta-data.

2.6 Ulf Nilssons arkiv

Donationerna  har  fortsatt  från  bland  annat  föreningen  Kulörta

lyktor, och andra privatpersoner. Däribland tog de runt 1998 emot

handlingar från hembygdsforskaren och bokbindaren Ulf Nilsson

som då nyligen avlidit. Ulf Nilsson var en av de nya medlemmar

som  förnyade  gillet  på  1980-talet,  och  det  var  hans

forskningsarbete  som gillet  tog hand om.  Detta  arkiv  innefattar

175 pärmar och boxar som innehåller Nilssons egen forskning. I

över  50  års  tid  hade  han  lusläst,  skrivit  av  och  sammanställt

Filipstads  tidiga  historia  genom  landsarkivens  och

Värmlandsarkivs handlingar. 
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Personligen sätter jag stor vikt vid

Ulf Nilssons samlingar då det blev

dennes arkiv jag kom att förteckna

under  min  praktik  på  Filipstads

Gille. I likhet med andra donationer

hade gillet tagit emot handlingarna,

men inte  haft  tiden att  gå igenom

vad  de  innehöll.  Arkivarien

Hartwig  Schäfer  hade  förtecknat

pärmarna och lådorna som volymer

med egen titel, men han hade inte

gått  igenom  vad  varje  pärm

innehöll.  Det  blev min uppgift  att

göra detta, men det blev snart klart att jag inte kunde gå igenom alla pärmar under min begränsade

tid i arkivet. Min lösning blev att gå igenom 40 av volymerna för att skapa mig en bild av arkivet.

De övriga 135 förtecknade jag knapphändigt på samma sätt som Schäfer med volymens nummer

och  anmärkning.  Turligt  nog  var  Nilsson  en  väldigt  noggrann  man,  både  vad  gäller  sina

publikationer och sitt arkiv, i vilket han sparade och samlade användbara fakta. Därför är varje pärm

redan från början ämnesordnad med lämplig titel, vilket gör dess innehåll lättare att finna. För att

göra det övriga arkivet rättvisa valde jag att skriva en arkivrapport där jag försökte att sammanfatta

arkivet, och vad man kunde förvänta sig att hitta i dess volymer. 42 Om jag på rak hand ska beskriva

Ulf Nilssons arkiv, så skulle jag beskriva det som släktforskarhandlingar. Ulf samlade fakta om

Filipstad i över 50 år, med allt från industrihistorik, släktträd och material ur artiklar och böcker.

Arkivet visar även hur han arbetade med att skydda stadsbilden från den rivningshysteri som rådde

under den andra halvan av 1900-talet. Mycket försvann medan annat fick stå kvar och renoveras,

bland annat tack vare människor som Nilsson. Som tidigare nämnts hjälpte Nilsson även till att

ändra Filipstads Gilles fokus, till att bevara Filipstads historia, genom bland annat tidskriften Vår

Stad.

Nilsson dog 1998, men innan dess hann han sprida sin kunskap genom sina föreläsningar och Vår

Stad,  där han publicerade några av sina skrifter.  Som tack för allt  sitt  arbete belönades han av

Gillesrådet år 1991 då han var en av de första att  tilldelas priset som ”Årets kulturprofil” med

motiveringen:

42 Se Bilaga D. Sid 40
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Har  genom  kvalificerat  forskningsarbete  lyft  fram  ett  stycke  tidig  Filipstadshistoria  ur  1600-talets

töckenvärld. Gillesrådet kan med tillfredsställelse konstatera att det är ett arbete som kommer att berika

allas våra kunskaper om hemstadens tidigare historia,  samtidigt  som det i  vissa stycken också är en

spännande läsning. Det är därför med ett varmt tack till Ulf Nilsson, för en förtjänstfull kulturgärning,

som "Vår Stad" nu presenterar de senaste resultaten av hans forskarmöda. 

Filipstads Gilles hemsida. 43

Nilsson, liksom andras arkiv donationer som gillet tagit hand om, förvaras under Ö bland ”Övriga

handlingar,” där detta nu listas under”Ö III Ulf Nilssons arkiv.” Detta i linje med det allmänna

arkivschemat och proveniensprincipen, där handlingar ska förtecknas efter sitt ursprung, i detta fall

som ett eget arkiv utanför Filipstads Gilles egna handlingar.

43 Filipstads Gilles hemsida. http://www.filipstadsgille.se/page/profil1991
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3 Slutsatser

3.1 Hur tillämpar Filipstads Gille arkivlagen?

I  regel  håller  sig  Filipstads Gille i  linje  med arkivlagen och lagen för  ekonomiska och ideella

föreningar. Gillet förtecknar och håller idag reda på sina medlemmar och på ekonomin i föreningen.

Men den största skillnaden i hur föreningen går utanför lagkraven är att föreningen alltid har haft en

publik verksamhet som går utanför de direkta medlemmarna. Gillet har alltid haft en offentlig och

ideell funktion i staden, då de anordnat högtider och fester, samt ägt fastigheter i och runt Filipstad.

En verksamhet de förtecknat och bevarat spåren efter och utöver lagstiftningens krav.

I och med att fokus kom att läggas på historien om staden skapades en vilja i att dela med sig av

sina forskningsrön och handlingar, i synnerligen då genom tidningen Vår Stad. Men också genom

Filipstads Gilles spridning av sin bildskatt. Detta gjordes tidigare via CD- och DVD-skivor. Med

tiden införskaffade de en hemsida på Internet, och har till dagens datum publicerat över 800 bilder

ordnade efter ämne. Detta inkluderar bilder av kända Filipstadsbor, företag och Det Gamla Filipstad

mm. Denna nostalgi har även spridit  sig till  Facebook där gillet  2017 skapade en profil  för att

ytterligare sprida sina bilder. För att katalogisera några av bilderna har gillet tagit användning av

bildprogrammet Sofie i vilket man skannat in och förtecknat fler bilder än det för stunden finns

utlagt på hemsidan.

Det tråkiga med dessa donationer är att de är många, och det är få i föreningen som har möjligheten

att ta vara på och förteckna allt. De handlingar gillet behöver för sin verksamhet är förtecknade,

men många gåvor är fortfarande orörda.  Enligt Hans Lorin är det istället  Vår Stad som är gillets

skatt och det är genom författandet av denna tidning som Lorin förtecknar det befintliga arkivet för

att underlätta sökandet och användandet av exempelvis bilder för tidningens artiklar.

Samma problem har Riksarkivet när det gäller antalet privata arkiv i landet. Det finns i nuläget inga

lagar som skyddar och bevarar den enskilda sektorns arkiv för långtidsförvaring.  Arkivlagen är

nästan helt fokuserad på att skydda och bevara handlingar som genereras av den offentliga sektorn.

I och med detta finns alltid risken att ett historiskt viktigt perspektiv helt åsidosätts till förmån för

det andra. Det finns i regel inget som hejdar exempelvis Riksarkivet att ta hand om privata arkiv, så

länge som de är av kulturellt eller historiskt värde. Men utan lagkrav eller tillgång till finansiella
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medel finns alltid risken att handlingar och arkiv gallras eller  försvinner vind för våg innan de

granskats och klassats som kulturella och historiskt viktiga för landet. Även om Riksarkivet tagit sig

an en undervisande roll i arkivhanteringen, är det upp till den enskilda sektorn hur väl deras arkiv

tas om hand. Enskilda arkivbildare som Filipstads Gille får alltså klara sig själva och finna egna

vägar för att bevara sitt arkiv för eftervärlden.
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4 Sammanfattning

När jag påbörjade detta arbete kom det att bli utifrån dessa frågeställningar:

• Hur förhåller sig Filipstads Gille till lagstiftningen kring offentliga respektive enskilda arkiv

i Sverige?

• Vilka funktioner fyller Filipstads Gille?

• Hur har Filipstads Gille organiserat sin arkivgenererande verksamhet?

• Hur har Filipstads Gille samlat sina handlingar?

• Har Filipstads Gille efterlevt lagens krav på en ideell förening?

Dessa frågor växte gradvis fram genom min praktik på Filipstads Gille, och utformades efter gillet

som ideell förening i Filipstad. Efter att ha undersökt gillets handlingar kunde jag bilda mig en

uppfattning om arkivets innehåll, gillets historik och betydelse för Filipstad. Detta byggde jag sedan

vidare på genom e-brev och intervjuer  med gillets  arkivarie  Hans Lorin,  med vilket  jag kunde

bekräfta min uppfattning.

Samtidigt  med  det  praktiska  arbetet  läste  jag  igenom kurslitteraturen,  införskaffade  ytterligare

litteratur  i  ämnet  och  letade  efter  lagtexter  på  Internet  för  att  bygga  på  mina  kunskaper  om

skillnaden  mellan  den  offentliga  och  den  privata  sektorn,  den  ekonomiska  och  den  ideella

föreningsformen.

Då Filipstads Gille är en ideell förening faller de under den enskilda sektorn, och saknar de krav på

offentlighet och bevaring som den offentliga sektorn är lagstiftade till. Den offentliga sektorn har

genom arkivlagen kravet på att förenkla insynen i verksamheten genom att vårda och förteckna sina

arkiv.  På  detta  sätt  minskar  risken  för  korruption  inom  den  egna  organisationen.  Därtill  är

myndigheterna skyldiga att vårda och bevara sina arkiv, vilket bland annat leder till att de hamnar i

ett av landets arkivinstitutioner där de kan bevaras för all framtid och färgar vår historiesyn.
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Den enskilda  sektorn  –  med  privatpersoner,  företag  och  föreningar  –  saknar  detta  krav  på  att

bevaras för framtida forskning, för att verksamheten inte är offentlig. Den lagstiftning som finns för

att  skydda  handlingarna  är  tidsbegränsad  och  beroende  på  handlingens  art  och  lagtexten  kan

exempelvis verifikationer gallras efter 10 år. I regel saknar den enskilda sektorn samma krav på

långsiktig förvaring. Detta medför risken att handlingar med historisk eller kulturell betydelse kan

gå förlorade innan deras kulturella betydelse upptäcks.

Filipstads Gille saknar som enskilt arkiv detta krav eller säkerhet vad gäller sina handlingar. De

håller  sig  inom  lagtexten  och  bevarar  medlemsregister  och  ekonomiska  handlingar  för  att

möjliggöra  insyn  från  myndigheter  och  medlemmarna  i  föreningen.  De  tar  hand  om  sina

medlemmar genom exempelvis utflykter och årsstämmor. De har inga krav på att deras handlingar

eller  verksamhet  ska vara öppen för  offentligheten,  och blir  det  enbart  genom att  ta  emot nya

medlemmar i föreningen som vid intresse kan ta del av gillets samlingar.

Genom sitt historiska fokus och vilja att sprida sina kunskaper har föreningen dock tagit flera steg

genom  vilka  de  aktivt  sprider  och  inbjuder  till  insyn  i  sina  handlingar  offentligt  utanför  sitt

medlemsregister.  Strax  efter  grundandet  började  föreningen  ta  emot  donationer  av  historisk

betydelse för staden, och kom i sinom tid att bli navet för flera av Filipstads hembygdsforskare.

Denna samling av kunskap ledde till  att gillet påbörjade en än mer offentlig relation till staden.

Detta  görs  bland annat  genom tidskriften  Vår Stad och Internet,  med vilka de strukturerat  och

spridit  sina  kunskaper  och  stillbilder.  Dessa  publikationer  leder  till  att  gillets  kunskaper  om

Filipstads historia inte bara blir offentliga, den kommer även att bevaras på exempelvis Kungliga

biblioteket som alltid tillhandahålls ett exemplar av varje årgång.

För att kunna ta vara på sina handlingar har gillet genom intresserade medlemmar byggt upp sitt

arkiv  efter  det  allmänna  arkivschemat,  och  försökt  att  inte  bara  förteckna  det  väsentliga  i

verksamheten,  men  också  dess  donationer.  Därtill  har  de  skapat  register  och  införskaffat

datasystemet Sofie för att göra delar av sitt arkiv sökbart för publikationen av Vår Stad.

Filipstads Gille är alltså en ideell förening som genom exempelvis sina publikationer gjort sina

handlingar  tillgängliga  för  allmänheten.  Dessa har  bland annat  bevarats  i  exempelvis  Kungliga

biblioteket, där historien om Filipstad och gillet kan leva vidare. På detta sätt har de till viss del tagit

sig an de fördelar den offentliga sektorn har för att skildra Sveriges historia.
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b. Arbetsutskottets protokoll
c. Storhöjdsnämndens protokoll

VI. Protokollsutdrag
VII. Stadgar
VIII. Ritualer

B. KONCEPT TILL (KOPIOR AV) AVSÄNDA SKRIVELSER
C. DIARIER
D. LIGGARE OCH REGISTER

I. Medlemshandlingar
a. Ansökningar om inträde i Filipstads Gille
b. Medlemsförteckningar
c. Förteckningar över avlidna Gillesmedlemmar
d. Förteckningar över (inröstade) recipienter etc

II. Inventarieförteckningar
III. Besöksböcker, gästböcker etc
IV. Arkivförteckningar
E. INKOMNA HANDLINGAR

1. Ingående skrivelser från STF
II. Övriga inkomna handlingar
III. Korrespondens

F. HANDLINGAR ORDNADE EFTER ÄMNE

I. Handlingar rörande tillställningar, jubiléer etc
a. Hyllningstal etc
b. Handlingar rörande lotterier etc
c. Handlingar rörande julgransdanser
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d. Handlingar rörande ”Oxhälja”
e. Handlingar rörande Filistéernas dag

II. Försäkringshandlingar
III. Avstyckningshandlingar

IV. Kontrakt, avtal, överenskommelser etc
a. Hyreskontrakt
b. Övriga handlingar rörande kontrakt, avtal överenskommelser etc

V. Ansökningshandlingar
VI. Deklarationer, mantalsskrivningsuppgifter etc
VII. Handlingar rörande Gillets skog
VIII. Handlingar rörande Storhöjdsanläggningen
IX. Dagordningar, föredragningslistor etc
X. Tackkort
XI. Handlingar rörande vägförrättning

XII. Konfidentiella handlingar

G. RÄKENSKAPER

I. Kassaböcker
a. Huvudräkenskaper
b. Specialräkenskaper
c. Övriga räkenskapsböcker

II. Verifikationer
III. Kontoutdrag från postgiro/plusgiro
IV. Övriga räkenskapshandlingar

H. STATISTIK

J. KARTOR OCH RITNINGAR

K. FOTOGRAFISKA AVBILDNINGAR

I. Fotografier
a.
b. Fotonegativ från i Filipstad verksamma fotografer
c. Original till digitalt bevarade fotografier.
Ej inlagda i databasen Sofie.

d. Original till digitalt bevarade fotografier.
Inlagda i databasen Sofie. Första serien.

e. Original till digitalt bevarade fotografier.
Inlagda i databasen Sofie. Andra serien.

II. Filmer
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L. TRYCK

I. Tryckta skrifter
 a. Tidningen Vår Stad, arkivexemplar
 b. Tidningen Vår Stad, originallaveringar

II. Dagstidningar och pressklipp
III. Festvisor
IV.
V. Program, affischer etc
VI. Övrigt tryck

Ö. ÖVRIGA HANDLINGAR
I. Övriga handlingar
II. Andra arkivbildares handlingar
III. Ulf Nilssons arkiv
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B. Så länge ska du spara gamla kvitton.

http://www.privataaffarer.se/Global/Privataaffarer/tidningen/pdf/2004/PA0504/Kvittonspar_PA0504
.pdf
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C. Frågor och intervju mellan Hans Lorin och Markus Helmersson.

Besvarade frågor från Markus Helmersson om gillets arkiv och arkivariens Hans Lorin svar.

Mottagna den 23 mars 2018.

 

1.Hur fick ni reda på hur man ska förteckna ett arkiv enligt arkivschemat?

Gillets dåvarande bestånd av arkivalier ordnades och förtecknades av fil kand Sture Hermansson 

under juli månad 1972 som ett examensarbete. Nuvarande arkivarie är sedan åtskilliga år bekant 

med förteckningssystemet genom tidigare arkivariebefattningar.

2.Hur gammalt är ert nuvarande förteckningssystem enligt arkivschemat?

Se svaret ovan. Det är på senare år anpassat till nuvarande behov.

3.I vilka byggnader har eller har ni förvarat arkivet genom tiderna?

Från tidig begynnelse på 1930-talet och framåt hos den gillesrådsmedlem som var sekreterare. På 

senare tid där Gillet haft lokaler för sin verksamhet. Från 1995 i nuvarande Gillessalen på 

Spångbergsvägen och i arkivlokalen i källaren på Hantverksgatan.

 

4.Hur har arkivets roll för Gillet förändrats över tiden?

Från att från början enbart omfattat de nödvändigaste handlingarna i en förening till att på senare 

tid omfatta ett omfångsrikt dokumentarkiv och ett rejält stort arkiv (förvaring) av fotografiska 

glasplåtar och negativ.

 

5.Vilka är era viktigaste handlingar i arkivet?

Bland dokument torde det vara våra protokoll, som kan berätta vår historia. Bildarkivet med alla 

sina glasplåtar och negativ (tyvärr dåligt förtecknade) är ju en skatt i sig.

 

6.Ungefär hur många hyllmeter består arkivet av?

Cirka 15 hyllmeter dokumentarkiv i Gillessalen, cirka 20 hyllmeter dokumentarkiv och cirka 30 

hyllmeter bildförvaring i arkivlokalen.
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7.Hur ser ni på Gillets betydelse för Filipstads historia?

Filipstads historia skrivs nog utan Gillets påverkan. Eller hur menar du?

8.När började Gillet ta emot donationer från andra samlingar och arkiv?

Privatpersoner har under hela Gillets verksamhetstid skänkt enstaka bilder eller hela samlingar 

men även föremål. Det stora tillskottet blev när hembygdsföreningen i början av 2000-talet överlät 

sin fotosamling.

 

9.Hur ofta använder ni arkivet?

Sökningar i arkivet sker då och då vid behov, bl a för att hitta material till tidskriften Vår Stad.

10.Arbetar ni för att sprida kännedom om arkivet?

På hemsidan finns ett antal bilder utlagda, vilket ibland genererar frågor om Gillet har en specifik 

bild.

11.Ungefär hur många arkivarier har gillet haft sedan starten?

Formellt endast två, Hartwig Schäfer och Hans Lorin. Tidigare sköttes arkivärendena av lämplig 

person i Gillesrådet, dock utan att vara uttalad arkivarie.

Inspelad intervju mellan Markus Helmersson och Hans Lorin den 17 april 2018.

Transkriberad av Markus Helmersson.

Band 1 av intervjun.

Han träffade Ulf Nilsson utanför Filipstads Gille. Hans jobbade vid den tiden på Wasa-bröd i 

Filipstad, där han arbetade i arkivet, och mötte Ulf genom dennes jobb som bokbindare.

Han har förstått (Ulf Nilsson) genom andra som kände honom bättre att han var ganska så 

omständlig och envis.

Hans Lorin gick med i gillet runt 1990, men blev aktiv under senare år, framförallt sedan 2002.

Ulf Nilsson blev medlem i gillet 1982, dog 1998.
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Hans Lorins första erfarenhet av arkiv blev på 1960-talet på företaget Facit industrier i Åtvidaberg. 

Han var inte inblandad i arkivet men tyckte att det var intressant så han pratade mycket med 

företagets arkivarie och fick klart för sig hur det fungerade.

När han började jobba på Wasa-bröd blev han ganska snart ansvarig för verksamheten där arkivet 

ingick. Hans hade en annan medarbetare, men hade ansvaret varvid han intresserade sig för hur det 

var uppbyggt och läste sig in på företag, allmänna och kommunala arkiv. För de skulle vara säkra på

att de gjorde rätt då Wasa vid den tiden inte hade något förteckningssystem, utan bara satte in det i 

pärmar och hyllor. Hans byggde upp ett system som delvis var baserat på det allmänna 

arkivschemat, men utformat efter deras behov.

”Det finns en bra bok som jag skaffade mig redan under Wasa tiden som hette 

kommunala arkiv. Och där stod det hur lokalerna skulle vara inredda men också hur 

man skulle bygga ett arkiv förteckningsmässigt. Och det stämde helt och hållet med 

det allmänna arkivschemat. I boken fanns även hänvisningar till de lagar som 

gällde.”

Band 2 02:49

År 2017 gjorde Hans en genomgång av Gillets arkiv, varpå den nuvarande förteckningen är daterad 

2017. 

Hartwig Schäfer hade ingenting att göra med dokumentarkivet, utan höll sig bara till bilderna.

”När jag hade varit präntare här i några år, 2005 eller 2006 kanske, då började jag 

fundera på om vi inte skulle försöka att styra upp det här dokumentarkivet, och då 

hittade jag det här som (Sture) Kristiansson gjort på 70-talet.”

Band 2 av intervjun

Arkivförteckningen gjordes år 1972 och är den äldsta som Hans känner till.

”Den använde jag som underlag när jag gick igenom hela vårt dokumentarkiv, och

den första kompletterande förteckningen blev klar 2007.”

Den nuvarande förteckningen följer det allmänna arkivschemat. 

Sid 34 av 41



Hans tror att fil.kand. Sture Kristiansson förtecknade arkivet som ett examensarbete, och var inte 

medlem i Gillet.

”Vi är ju ett föreningsarkiv, och vi har ju inga krav på att vi måste följa det 

allmänna arkivschemat, men det är det enklaste att använda det som grund. Sen 

att man kanske måste justera det så att det passar våra behov är ju en annan sak.”

”Vi för inte diarium på samma sätt (som myndigheter) här, för det har vi ingen 

skyldighet till.”

”Men däremot finns det under D, rena rama förteckningar som är upprättade. ”

”Du måste skilja på en ideell och ekonomisk förening. En ekonomisk förening 

driver ekonomisk verksamhet. Men en sån här förening där man har små 

löpande kostnader är snarare en ideell förening. Men en medlemsförteckning 

måste man alltid ha så att du vet vilka som är medlemmar. Sen har vi inga 

insatser i form av pengar när man är medlem, det är bara årsavgiften man 

betalar.”

”Det som blir mycket arkivalier i en sån här förening det är ju egentligen 

verifikationer i bokföringen och så protokoll förstås. Det är ju viktigt att visa 

vad man har gjort, det är ju vår historia.”

Handlingsplan

Innan Hans var det ingen som börjat riva i arkivet. Även det som Sture förtecknat var lagt huller om

buller i ett av skåpen i Gillets mötes lokal.

”När jag började titta i dokument arkivet för att försöka hitta vad 

Kristiansson hade förtecknat så fick jag leta på många olika ställen.”

”Där var det ganska många mappar med en del utav det som (Kristiansson) 

hade förtecknat som var nerstoppat, huller om buller. Och mycket handlingar

var överhuvudtaget inte arkiverade efter arkivplanen. De var bara instoppade
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i andra pärmar. Det fick ju jag fick ju bygga upp alltihopa så det är 

iordninggjort med inplacerade på rätt ställe i arkivplanen.”

Band 2 08:40

”Det är ju ingen annan i Gillesrådet som har intresserat sig för det här med 

arkivet. Det är ju något som jag av eget intresse. Jag känner att det är viktigt

att vi försöker få ordning på dokumenten.”

Bilderna var ju det som Hartwig Schäfer höll kärt i arkivet.

”Det verkar som om många i Gillesrådet tycker att bland det viktigaste vi 

har så är det våra bilder. Men vad hjälper det om vi har en massa bilder, om

vi inte kan säga vad de föreställer? Vi har ungefär 10.000 bilder skannade 

genom Sofie-systemet. Men jag gick igenom de 10.000 bilderna på datorn 

och konstaterade jag att kanske tusen bilder var värdefulla därför att de 

visar något vi vet vad de visar. De övriga är antingen dåliga, dubbletter, 

alternativ och väldigt många porträtt vi inte vet vilka de är.”

Genom hjälp av sysselsättningsprojekt fick Gillet hjälp att skanna in sina bilder, vilka man kan söka

efter i Sofiesystemet som de köpte in från Västernorrlands museum. Med detta kan man fylla i 

tillgängliga uppgifter tillsammans med bilden, och göra den sökbar.

Men som ett resultat av detta fick de runt 10.000 bilder, varav många var av dålig kvalitet, eller 

saknade viktig information om vad eller vilka fotot föreställde.

Enligt Hans är det istället Vår stad som är Gillets skatt. Och det är genom författandet av denna 

tidning som Hans bygger upp arkivet och vill veta vart han kan hitta exempelvis bilder.

”Det finns ju förteckningar från några av fotograferna.”

Hemsidan tidskod 17:10

Hemsidan har för tillfället 900 bilder tillgängliga. 

”Namnet Filipstads Gille föranleder en fråga: Vad är Filipstads Gille för 

någonting? Dom flesta som hör namnet Gille tänker sig en 
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festsammanslutning. En förening för fester och egentligen var det det från 

början. För läser man historiken var det ju gubbar som ville träffas och ha 

trevligt. Men sen så ändrade man om det här så att det skulle bli lite mer 

som stadens hembygdsförening. Det fanns ju redan en hembygdsföreningen 

för landsbygden runt omkring. Men man ville ha en som var knuten till 

själva staden.”

18:57

Valborg, första maj, Barnensdag mm

”Från mitten av 1980 talet började Gillet att förändra sin verksamhet. Då 

kom det in nya människor, däribland Ulf Nilsson. Man började ge ut Vår 

stad. Den hade ju kommit sporradiskt, med 5, 6 eller 7 års mellanrum 

tidigare. Under de första 55 åren kom det bara ut 5 nummer. Sen dess har 

det kommit ut varje år. Jag tror att man då insåg att ska vi försöka att 

bevara något för framtiden måste man göra det i tryckt form, för det är det 

som kan bevaras. Så därför började man ge ut Vår stad, med berättelser och

bilder från staden. Jag tror att de flesta idag förknippar oss med Vår stad.”

”Sen att hemsidan kom till för ungefär 15 år sedan.”

Donationerna har Hans förtecknat under Ö efter som de i tillhör gillet, utan skrivs som en avslutad 

serie, då det inte tillkommer något mer till dem.

Ulf Nilssons arkiv togs emot efter att han avled 1998, av hans dotter som ville göra sig av med hans

grejer och donerade det till Filipstads Gille.

Ulf Nilsson gick med i Gillet 1982, ungefär samtidigt som gillet nytändes.

Ulf föddes i Skede 1917.

De har två lokaler, mötesrummet och källarförrådet.
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Hans förvarar de äldre verifikationerna och redovisningshandlingarna i källarförrådet ur historisk 

synpunkt. Det blir inte många löpmeter per år.

Hans tog även administrativa kurser, men inte fördjupat i arkiv.

Band 3 14:18

Han är släktforskare och har kommit att resa runt och leta fram arkivalier.

”(Vår stad) är ju inte till för medlemmarna i första hand utan är ju till för att 

kunna sprida kunskapen som vi känner till. Därför har jag under min tid som

redaktör försökt att knyta ganska många olika skribenter (och 

intresseområden inom av Filipstads kommun). ”

Band 3 38:40

”Jag har hela tiden hävdat att en sådan här skrift som Vår stad, den ska inte 

vara en populärskrift, utan en med lite stadga. Man är noggrann med urvalet 

av artiklar, för i och med att den trycks och får ett ISBN nummer förvaras 

den på biblioteken. Bland annat skickar tryckeriet tidningen till Kungliga 

biblioteket. ”

Donationen från Hembygdsgården

Band 3 42:00

”Filipstads Hembygdsförening hade på olika sätt fått tag i en massa negativ 

och bilder, varav de flesta var glasplåtar de fått från gamla fotografer i 

staden. De förvarades i en källarlokal där det oftast var översvämningar. 

Hembygdsföreningen hade inget egentligt intresse eller kunskap om 

bilderna. På nått konstigt sätt fick eller erbjöd sig Gillet att ta över 

samlingen av negativ och bilderna.”

”Jag var med en dag och körde lådvis med bilder mellan källarlokalerna. Jag 

misstänker att det som var för skadat slängdes innan flytten.”
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”Vad gäller själva arkivdelen med indelning och signum, är det nog ingen 

annan än Kristiansson och jag som har kunnat det. Ingen annan i Gillesrådet 

har väl brytt sig om det överhuvudtaget. ”

Slut på intervjun.

Sid 39 av 41



D. Arkivrapport – Ulf Nilssons arkiv i Filipstads Gille.

Av Markus Helmersson.

Detta är en arkivrapport rörande Ulf Nilssons arkiv i Filipstads Gilles arkiv och bygger bland annat
på tidningsartiklar funna i pärm 84 som är en del av samlingen som  består av 175 st pärmar, boxar,
mappar och häften som innehåller Ulf Nilssons forskningsmaterial och underlag för arbeten och
forskning rörande Filipstad. Arkivet togs om hand av Filipstads Gille och förtecknades 2006, men
då mycket ytligt med handlingens namn och typ på en egen lista över Gillets pärmar. Detta är ett
försök att förteckna och beskriva arkivbeståndet och mannen som gjorde det.

Ulf  Nilsson  har  djupa  rötter  till  Filipstad.  Hans  farfar  flyttade  från  Filipstad  till  Brunnshult  i
Småland 1865. Men det var via Ulfs far (C G Nilsson) som historieintresset väcktes så tidigt som
vid 10 års ålder och sedan fortsatte när Ulf flyttade till Filipstad 1951.
Han var djupt imponerad av den historik som utspelat sig i trakterna kring Filipstad. År 1984 påstår
han att han forskat om Filipstad i över 50 år, dvs. med start 1934. Detta inkluderar bland annat
lusläsande  och  samlande  av  material  från  landsarkiven  i  Uppsala  och  Göteborg,  Riksarkivet,
Lantmäteriarkivet i Gävle, Hovrättsarkivet i Jönköping och Värmlandsarkivet.

År 1984 hade han hunnit sysselsätta sig som hembygdsforskare, stadshistoriker, bokbindarmästare,
nämndeman i Kristinehamns tingsrätt, politiskt förflutet som ledamot av byggnadsnämnden, flera
olika  taxeringsnämnder,  kyrkoråd-  och  kyrkofullmäktige,  suppleant  i  kommunfullmäktige  samt
medlem  i  Filipstads  Gilles bebyggelse  historiskagrupp.  Därtill  var  han  med  arkivarien  Peter
Olausson  och  bibliotekarien  Eva  Fredriksson,  initiativtagare  till  bildandet  av  Värmlands
släktforskarförening,  i  vilken  han  varit  Vice  Ordförande.  Därtill  var  han  skribent,  kåsör  och
föredragshållare. Flera av dessa yrkesroller speglas i arkivet genom bland annat byggnadsnämnden
och olika former av släktforskning.

Ulf  Nilssons  arkiv  är  ämnesordnat  i  pärmar  och  innehåller  bland  annat  underlag  för
historieforskning om Filipstad och annan historik läsning. Han har gått långt tillbaka i historien
genom landsarkiven och skrivit av gamla arkivhandlingar (I fallet Filipstad) från 1600-talet och
framåt.  I  mina  ögon  kan  mycket  av  arkivhandlingarna  klassas  som  släktforskarhandlingar.
Exempelvis förekommer forskning om flera släkter i pärmarna, där Ulf genom grundlig forskning
och korrespondens skrivit levnadsskildringar och utformat ut-vikbara släktträd för att hålla reda på
släktband  genom  tiderna.  Det  ska  nämnas  att  alla  inte  har  direkt  koppling  till  Filipstad  utan
förmodligen rör Ulfs personliga släktband till Småland.

Men  detta  noggranna  system tog  han  även  med  sig  till  de  handlingar  som rör  Filipstad.  Här
förekommer  släktträd  men  även  mantalslängder  och  andelar  i  gruvindustrin  som  var  den
huvudsakliga industrin och exporten i Filipstad till tidigt 1900-tal. Han gick även på djupet rörande
vissa gårdar och förde noggrann historik över dess ägare och eventuella tvister som uppstått. Stora
delar  av  materialet  är  alltså  hämtat  från  andra  arkivbestånd  så  som  husförhörsländer,
mantalslängder,  böcker  över  födda,  vigda,  och  döda,  domböcker  med  mera,  och  gjorde  det
tillgängligt för Filipstadsborna genom sina forskningsarbeten.
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Ulf  Nilsson  använde  bland  annat  källorna  för  att  kontrollera  och  rätta  flera  av  Filipstads
historieskildrare, varav Erik Fernow är en av de mest kända. Därtill skrev han till författaren och
anfadern  till  boken  om  ”Släkten  Strokirk”  för  att  rätta  denna  rörande  deras  faktiskt  korta
ledarposition i Filipstad.

Men utöver  att  rätta  andra  publikationer  delade  han med sig av  sina  fynd till  Filipstad,  vilket
kulminerade på 1980-talet med flera föreläsningar och artiklar i tidningar, så som Filipstads Gilles
egna tidning  Vår Stad. I samlingen finns även register över de källor han använt i sina arbeten,
varav en del manusutkast finns tillgängliga i arkivet. Ulf samlade även på tidningsurklipp oftast från
NWT och FT under 1980-talet. Dessa speglar en tid då Filipstad centrum kraftigt förändrades och
Ulf  följde  och  deltog  i  debatten  rörande  dess  utveckling,  varav  han  i  några  beslut  rörande
Bergmästarleden kallades att vittna i kammarrätten (Pärm 33).

År 1991 instiftade Filipstads Gille ett pris för årets kulturprofil, i vilket Ulf Nilsson med två andra
tilldelades utmärkelsen med motiveringen.

Har genom kvalificerat  forskningsarbete lyft  fram ett  stycke tidig Filipstadshistoria  ur  1600-talets
töckenvärld.  Gillesrådet  kan med tillfredsställelse konstatera att  det  är  ett  arbete som kommer att
berika allas våra kunskaper om hemstadens tidigare historia, samtidigt som det i vissa stycken också
är  en  spännande  läsning.  Det  är  därför  med  ett  varmt  tack  till  Ulf  Nilsson,  för  en  förtjänstfull
kulturgärning, som "Vår Stad" nu presenterar de senaste resultaten av hans forskarmöda. 

http://www.filipstadsgille.se/page/profil1991

Ulf Nilssons arkiv är alltså en del av denna utmärkelse som ger en djupare inblick utöver de färdiga
skrifterna in i arkivbeståndet kring Filipstads historia. Det enklaste sättet att ta del av Ulf Nilsson
skrifter för dem som inte är medlemmar, är via  Filipstads Gilles hemsida, där Ulf Nilsson blivit
listad som källa i några av de artiklarna. http://www.filipstadsgille.se/

I tidningen Vår Stad utgiven av Filipstads Gille, förekommer artiklar av Ulf Nilsson i årgångarna:

1993
1992
1991
1989
1988

Markus Helmersson 2018
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