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Handskrift 144. Författaren Torgny Lindgrens arkiv (1938-2017) 

Torgny Lindgren föddes 1938 i Raggsjö, Norsjö kommun. Han utbildade sig vid 

Folkskoleseminariet i Umeå och arbetade under två år som folkskollärare i Norsjö kommun. 

Efter kompletterande högskolestudier var han sedan verksam som ämneslärare i 

samhällskunskap och historia fram till 1974. Han har varit bosatt och haft lärartjänster i 

Storfors och Vimmerby. Hösten 1996 blev Tjärstad prästgård i Östergötland hans hemadress. 

Som författare debuterade Torgny Lindgren 1965 med diktsamlingen Plåtsax, hjärtats 

instrument. Under de första åren av sitt författarskap skrev han främst poesi och noveller, 

ofta med samhällssatiriska inslag. 1973 kom romandebuten Övriga frågor och året därpå 

lämnade han läraryrket för att bli författare på heltid.  

Torgny Lindgrens stora genombrott kom 1982 med romanen Ormens väg på hälleberget, en 

berättelse där språk och handling förlagts till 1800-talets Västerbotten. Mycket av hans 

författarskap har präglats av uppväxten i Västerbotten och han använde i sina romaner ofta 

ett dialektalt språk. Torgny Lindgrens romaner och novellsamlingar byggde ofta på en 

blandning av folkligt, bibliskt, filosofiskt och satiriskt berättande. Genom åren vann han stora 

publika framgångar och erhöll ett flertal litterära utmärkelser, både i Sverige och 

internationellt. Han var sedan 1991 ledamot i Svenska Akademien på stol nr 9 och utnämnd 

till hedersdoktor vid universiteten i Umeå och Linköping. 

De handlingar efter Torgny Lindgren som överlämnats till Forskningsarkivet (ca 3 hyllmeter) 

består till största delen av manuskript och utkast till delar av hans litterära produktion. 

Arkivet rymmer även korrespondens och samlade tidningsklipp om Torgny Lindgren och 

recensioner av hans böcker. 

Arkivet är fritt tillgängligt för forskning. 

 

Umeå 2018-05-03 (med tillägg 2022-06-28) 

Forskningsarkivet 

Göran Larsson 

Arkivarie 
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Författaren Torgny Lindgrens arkiv (1938-2017) 
 

Förteckning:  

  

1. Manuskript Volym nr 

Egna diktsamlingar 
 Diverse poesi (1950-tal-1970-tal) maskinskrivna dikter på lösa 

blad  
 144:1 

    
 Plåtsax, hjärtats instrument (utg. 1965) delar av manuskript samt 

korrektur 
  

    
 Dikter från Vimmerby (utg. 1970) korrektur   
    
 Hur skulle det vara om man vore Olof Palme? (utg. 1971) 

manuskript 
  

 
Egna romaner och novellsamlingar  
 Fyra noveller i skolmiljö (1960-tal-1970-tal) manuskript och 

utkast 
 144:2 

    
 Sju noveller (1960-tal-1970-tal) Destillera, Antennen, 

Brandchefen, Stugan, Hemifrån till Rådhuset, Masken och Gräva, 
manuskript 

  

    
 Novell om en kompanichef (1960-tal-1970-tal) manuskript    
    
 Skolbagateller (utg. 1972) fyra kollegieblock med utkast. I 

kollegieblocken finns även utkast till Party, Olof Palme, Adrian 
Karlssons bevittning m.fl. 

  

    
 Övriga frågor (utg.1973) maskinskrivet manuskript samt ett 

kollegieblock med utkast. I kollegieblocket även utkast till rektor 
Vincent Lindgren 50 år m. fl. texter 

  

    
 Brännvinsfursten (utg. 1979) ett kollegieblock med utkast  144:3 
    
 Förvandlingsmaskiner? Visst finns dom! (1970-tal) manuskript till 

barnberättelse 
  

    
 Elevvårdskonferens (1970-tal) del av manuskript samt utkast i 

kollegieblock. I kollegieblocket även utkast till Jerker Gustafsson i 
Kateby samt Raggsjödikter. 

  

    
 Skrämmer dig minuten (utg. 1981) fem kollegieblock med utkast, 

även diverse utkast till andra berättelser 
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 Bat Seba (utg. 1984) två kollegieblock med utkast (enstaka 
avsnitt) 

 144:4 

    
 Legender (utg. 1986) ett kollegieblock med utkast till novell om 

Selma Lagerlöf och Verner von Heidenstam samt diverse lösa 
noteringar   

  

    
 Vattenringar, hur allting började (sänt i radio 1990) utkast till 

manuskript i två versioner 
  

    
 Till sanningens lov (utg. 1991) fyra kollegieblock med utkast   
    
 Sju pojkar (sänt i SVT 1991) manuskript till TV-berättelse   
    
 Hummelhonung (utg. 1995) sex kollegieblock med utkast  144:5 
    
 I Brokiga Blads vatten (utg. 1999) ett kollegieblock samt lösa blad 

med utkast 
 144:6 

    
 Pölsan (utg. 2002) ett kollegieblock samt lösa blad med utkast   
    
 Maten – hunger och törst i Västerbotten (utg. 2003) lösa blad 

med utkast 
  

    
 Huset (utg. 2003 i Berättelserna) handskrivet manuskript   
    
 Uppfinningarnas moder (utg. 2003 i Berättelserna) manuskript   
    
 Döden ett bekymmer (utg. 2003) lösa blad med utkast   
    
 Dorés Bibel (utg. 2005) åtta kollegieblock samt lösa blad med 

utkast 
 144:7 

    
 Norrlands Akvavit (utg. 2007) lösa blad med utkast samt manus 

”Om Norrlands akvavit” 
 144:8 

    
 Tsarens kurir (sänt i radio 2007) manuskript till julsaga    
    
 Minnen (utg. 2010) två kollegieblock samt lösa blad med utkast   
    
 Klingsor (utg.2014) fem kollegieblock samt lösa blad med utkast   144:9 
    
 Klingsor (utg. 2014) underlagsmaterial, ”spill efter skrivandet av 

Klingsor” 
 144:10 

    
 Diverse texter (manuskript och utkast) 15 st bl.a. Synopsis till 

kriminalhistoria i skolmiljö, om predikanter och predikningar, 
anteckningar om Bibeln, Småbrukaren Abraham Lindmarks 
kvällsbön, Förfäderna - förord till en ännu oskriven bok, Vad vi vet. 
Valda vittnesmål m.fl. 

 144:11 
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Egen dramatik, radiopjäser 
 Party. Radiodikt för fyra röster (ca 1970) manuskript  144:12 
    
 Vem sjunger i trädet? (1970-tal) manuskript   
    
 Evald Persson, förtroendeman (1970-tal) utkast till manuskript   
    
 Legenden om Achille Paganinis besök i Vimmerby 1869 (1976) 

manuskript till radiopjäs 
  

    
 Eleven Francesca uppsöker yrkesvalslärare Vergilus (1977) 

manuskript till radiopjäs 
  

    
 Utan titel (om Hitler, Speer och svenska stenhuggare) (1970-tal-

1980-tal) del av manuskript samt utkast 
  

    
 Stimmungsstück. Impromptu für Radio (1980-tal) manuskript på 

tyska WDR (medförfattare Tua Forsström) 
  

    
 Fem Caramboler för radio (sänt i radio 1991) ett kollegieblock 

med utkast till ”Kejsaren och statsministern” samt ”Don Quijote 
och Chefredaktören” 

  

    
 Bordsstudsaren (1998) radioteater, lösa blad med utkast   
    
 SÅS, om minne och glömska (1990-tal-2000-tal) pjäs, utkast i 

kollegieblock 
  

    
 Force Majeure – en fantasi för radio (sänt i radio 2005) del av 

manuskript 
  

    
 Skrik (odat) utkast till manus med dialog   
    

Egna manuskript, övriga 
 Tio grupparbeten i samhällskunskap för grundskolans 

högstadium (utg. 1964) korrektur (medförfattare Lennart Larsson 
och Bert Stålhammar) 

 144:13 

    
 Recension av Tord Halls diktsamling Entropi (1966) utkast till 

recension 
  

    
 Om lyssnande i grundskolans läroplan (1960-tal-1970-tal) 

manuskript (kopia) 
  

    
 ”Se Krouthen” – Divertimento till en konstnär. (1987) 

Beställningsverk av Akademiska kören i Linköping. Musik: Håkan 
Alinder, Text: Torgny Lindgren  

  

    
 ”Kornknarrens klagan” och andra målningar (utg. 2006) 

korrektur till utställningskatalog om Bertil Almlöf 
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 Förord till nyutgåva av Tomas Manns Svindlaren Krulls 

bekännelser (utg.2007) manuskript (kopia) samt utkast på lösa 
blad 

  

    
 Kring Bertil Almlöf (utg. 2009) tryck till invigningstal vid 

utställning på Ljungbergmuseet 2009  
  

    
 Förord till Maciej Zarembas bok ”Skogen vi ärvde” (utg. 2012) 

manuskript 
  

    
 Manuskript till radioprogram med musikinslag (odat.) utkast på 

lösa blad 
  

    
 Diverse kortare texter (13 manuskript) om Sture Meijer, Agneta 

Markås, Ulf Linde, Peter Freudenthal, om bokmässor, Filosofem, 
Skrivandet som tomhet m.fl. även handskrivna utkast (18 st) ej 
identifierade  

 144:14 

    
 Kollegie- och anteckningsblock (20 st) med diverse noteringar 

(ostrukturerade) 
 144:15 

    
 Kollegieblock (5 st) och diverse lösa anteckningar (ostrukturerade)  144:16 
    

Egna manuskript till föredrag   

 ”Vi är till bredden fyllda med språk” Föreläsning vid Nordspråks 
sommarkurs 1986 (utskrift) 

1986 144:17 

 Tal vid öppnandet av utställning i samband med Umeå 
universitets årshögtid 16/11 2000 

2000  

 Högtidsföreläsning vid promovering till hedersdoktor vid Umeå 
universitet 17/11 2000, även tidningsklipp  

2000  

 ”Störstorden” föredrag vid möte S:ta Katharinastiftelsen 7/10 
2001 

2001  

 ”Tro int I veill hava nanting sagt!” föreläsning i Umeå  2005/2006  
 Invigningstal vid Helmer OIsslund-utställning, Prins Eugens 

Waldemarsudde 20/9 2008, flera versioner  
2008  

 Tal vid tandläkarkongress i Örebro 6/4 2011 2011  
 ”Kunskapen” föredrag troligen vid Umeå universitet u.å.  
 Om begreppet kunskap, föredrag u.å.  
 Det bibliska språket, föredrag   
 Kristallklart- om människans språk, föredrag u.å.  
 Om författarens makt, föredrag u.å.  
 Om språket, föredrag u.å.  
 Om talspråk och skriftspråk, föredrag u.å.  
 Om läroboksförfattare, föredrag u.å.  
 Om vatten, föredrag u.å.  
    

Andras manuskript 
Texter om Torgny Lindgren 
 Diverse manuskript om Torgny Lindgren: artikelmanuskript, 

sammanställningar, texter tillägnade Torgny Lindgren  
1971-2014 144:18 
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 Diverse uppsatser om Torgny Lindgren och hans litteratur: 
akademiska uppsatser och skoluppsatser 

1991-2002, odat  

 Utländska texter om Torgny Lindgren och hans litteratur: 
bokkataloger, teatersynopsis, artiklar, föredrag 

1980-2010, odat  

    
Övriga texter 
 Diverse manuskript och texter insända till Torgny Lindgren 1970-2007, odat 144:19 
    
    

2. Korrespondens 
Egna brev och familjekorrespondens   

 Egna brev, kopior och utkast 
Familjehälsningar, barnteckningar 

1982, 2000-
2012, odat 

144:20 

    

Korrespondens, alfabetiskt ordnad   
 Brevskrivare A-L 1977-2017, odat  144:21 
    
 Brevskrivare M-W 1986-2016, odat 144:22 
    
Korrespondens, kronologiskt ordnad 
 Brev 1963- 1999 1963-1999 144:23 
    
 Brev 2000-2009 2000-2009 144:24 
    
 Brev 2010-2017 2010-2017 144:25 
    
 Brev, odaterade Odat. 144:26 
    
 Inbjudningar till middagar och andra festligheter 1990-2016, odat 144:27 
    
    

3. Handlingar rörande arkivbildarens verksamhet 
Förlagskorrespondens och utmärkelser   

 Kontrakt, intyg om upplagor och royalty 1964-1995 144:28 
 Korrektur till diverse bokomslag 1994-2005, odat  
 Priser och utnämningar 1970-2011  

   

Teater, film och övriga arrangemang   

 Programblad och affischer till svenska och utländska 
uppsättningar av teaterpjäser, operaföreställningar och filmer 
baserade på Torgny Lindgrens texter bl.a. Pölsan, Batseba, 
Ormens väg på hälleberget, Ljuset, Skräddar Molins berättelser 
m.fl. 

1989-2016  

    
 Program och affischer till musikarrangemang, författarmöten, 

seminarier m.m. där Torgny Lindgren deltagit  
1970-tal - 2009  
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4. Samlingar 
Tidningsklipp 
 Urklipp av artiklar och noveller skrivna av Torgny Lindgren 1972-2007, odat 144:29 
    
 Tidningsartiklar om Torgny Lindgren 1965-1995 144:30 
    
 Tidningsartiklar om Torgny Lindgren 1996-2016 144:31 
 Diverse tidningsklipp (om Gustave Doré, Selma Lagerlöf, Vilhelm 

Moberg, Caravaggio m. fl.) 
1980-2015  

    
 Recensioner av Torgny Lindgrens verk (svenska) 1965-1995 144:32 
    
 Recensioner av Torgny Lindgrens verk (svenska) 1996-2002 144:33 
    
 Recensioner av Torgny Lindgrens verk (svenska) 2003-2004 144:34 
    
 Recensioner av Torgny Lindgrens verk (svenska) 2005-2016 144:35 
    
 Utländska artiklar om Torgny Lindgren och recensioner av hans 

böcker  
1986-1994 144:36 

    
 Utländska artiklar om Torgny Lindgren och recensioner av hans 

böcker  
1998-2009 144:37 

    
    

5. Övrigt   
 Fotografier (10 st) 1996-2003, odat 144:38 
 Teckningar skänkta till Torgny Lindgren (3 st) 1973-2000  
 Diverse tryck: Teaterprogram, diktsamlingar, utställningskataloger 

och särtryck  
1990-2014  

 Kopior av diverse texter om och av Ture Johannisson (samlade 
inför Torgny Lindgrens inträdestal i Svenska Akademien 1991) 

1939-1991  

 DVD-skiva med inläsning av Lindgrens ”Kort predikan”. Inläsare 
Sven Erik Marklund, även manuskript till inläsningen 

2017  

 


