
  Arkiv och specialsamlingar, Umeå universitetsbibliotek 
  (https://arken.kb.se/se-q-handskrift-161) 
 

Handskrift 161.  

Politikern och landshövdingen Georg Anderssons arkiv           

(1936 -) 

 

Georg Leander Andersson föddes den 3:e mars 1936 i Krokträsk, en by några mil utanför Älvsbyn i 

Norrbotten. Han växte upp i ett jordbrukarhem och hans föräldrar var aktiva inom EFS-kyrkan så det 

föll sig ganska naturligt för Georg Andersson att tidigt intressera sig för kristna frågor. Hans politiska 

intresse väcktes i skolåldern och efter sex år i skolan i Krokträsk började han på Realskolan i Älvsbyn. 

Efter det fortsatte Georg Andersson att läsa vid folkskoleseminariet i Luleå och efter examen fick han 

sin första tjänst som folkskollärare 1957 i byn Långsele i Örträsk kommun i Västerbotten. Efter några 

år gick flyttlasset från Långsele till Örträsk där han från och med 1965 innehade tjänst som rektor. 

Georg Andersson kom tidigt att engagera sig lokalpolitiskt för socialdemokraterna och efter flera 

lokalpolitiska engagemang i Örträsk kommun blev Georg utsedd till kommunfullmäktiges ordförande 

1971-1986 för Lycksele kommun, som 1971 slagits ihop med Örträsk.   

Samtidigt under 1971 utsågs Georg Andersson också till socialdemokratisk riksdagsledamot. Under sin 

riksdagstid kom han att ha tre ministerposter.  Åren 1986-1989 var han biträdande 

arbetsmarknadsminister och invandrarminister samt under 1989-1991 kommunikationsminister. 

Georg Anderssons riksdagstid avslutades 1995 då han utnämndes till landshövding för Västerbottens 

län och detta uppdrag varade till 2001.  Hans intresse för kristna frågor fortgick, framför allt med 

engagemang inom Sveriges Kristna Socialdemokraters Förbund (SKSF), också kallat 

broderskapsrörelsen. Inom denna rörelse utnämndes Georg Andersson också till ordförande 1986-

1990.  

Det arkiv som Georg Andersson överlämnat till Umeå Universitetsbibliotek (2 hm) omfattar framför 

allt manuskript till tal, anföranden och artiklar samt korrespondens. Klippsamlingen omfattar framför 

allt pressklipp från Georg Anderssons tid som landshövding och behandlar allehanda ämnen med 

relation till Västerbotten och hans uppdrag där.  

Arkivet är fritt tillgängligt för forskning.  

 
Umeå 2019-04-09 
 
Helena Haage  
Arkivarie  
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Handskrift 161.  

Politikern och landshövdingen Georg Andersson arkiv   

(1936 -) 

 

Förteckning: 

B. Egna verk och manuskript     

1. Manuskript till tal och anföranden 
Serien omfattar ffa manuskript till tal och anföranden men också andra manuskript såsom till 
predikningar, böner, hyllningar, sånger, anföranden i riksdagen, dikter och en reseberättelse. 
Manuskripten har skapats i arkivbildarens privata verksamhet samt inom hans 
förvärvsverksamhet. 
Sorterat kronologiskt  

 Manuskript till tal och anföranden (luckor 1962, 1964-1967)  1960-1980 B1:1 

 Manuskript till tal och anföranden 1981-1982 B1:2 

 Manuskript till tal och anföranden 1983-1986 B1:3 

 Manuskript till tal och anföranden 1987 B1:4 

 Manuskript till tal och anföranden 1987 B1:5 

 Manuskript till tal och anföranden 1988 B1:6 

 Manuskript till tal och anföranden 1989-1990 B1:7 

 Manuskript till tal och anföranden 1991-1997 B1:8 

 Manuskript till tal och anföranden 1998-2002 B1:9 

 Manuskript till tal och anföranden (lucka 2012)  2003-2016  B1:10 

 Manuskript till tal och anföranden Odaterade  B1:11 

2. Manus till artiklar    

 Manuskript (daterade) till artiklar där pressklipp finns i detta 
arkiv (Luckor 1964-1966, 1968, 1970-1973)  

1963-2013 B2:1 

 Manuskript (daterade) till artiklar där det inte klarlagts om de 
publicerats 

1967-2014 B2:2 

 Manuskript till artiklar där det inte klarlagts om de publicerats  Odaterade  B2:3 

 Manuskript övriga 
-Ej insända manuskript  
-ej införda manuskript  

- B2:4 
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-manuskript till artiklar om arkivbildaren skrivna av andra 
författare  
- Pressmeddelanden   

3. Övriga texter    

 Motioner & interpellationer samt övriga texter   - B3:1 

C. Korrespondens till och från Georg Andersson  
Sorterad alfabetiskt på avsändare vid inkommande korrespondens och på mottagare vid 

utgående korrespondens. I volym C:1 finns också ett brevskrivarregister  

 A – C  
Inkl. brevskrivarregister  

1965-1999, odat  C:1 

 D – F  1961-1995, odat  C:2 

 G – H  1965-1995, odat  C:3 

 I – K  1967-1995, odat  C:4 

 L – N  1964-1999, odat  C:5 

 O – S  1961-2001, odat  C:6 

 T – Ö  1976-1994, odat  C:7 

 Övrig korrespondens 
- där avsändarens efternamn är okänt eller svårtytt  
- med anonyma avsändare/mottagare  
- från kungligheter 
- med familjemedlemmar 
- angående arkivbildarens tjänstgöringar  
- adresserat till partikamrater e. dyl.  
- till/från företag och organisationer utan namngiven person  
- övrigt  

1960-2001, odat  C:8  

E. Samlingar 

1. Tidningsklipp om arkivbildaren  
Serien omfattar pressklipp om arkivbildaren samt några 
pressklipp som behandlar frågor/ämnen som berört 
arkivbildarens arbete.  
Sorteras kronologiskt   

  

 Tidningsklipp om arkivbildaren, daterade (lucka 1971)  1961-1987 E1:1 

 Tidningsklipp om arkivbildaren, daterade  1988-1993 E1:2 

 Tidningsklipp om arkivbildaren, datarede (lucka 2005, 2011)  1994-2012 E1:3 

 Tidningsklipp om arkivbildaren, odaterade  
2 minnestidningar om Olof Palme 1986 
Några övriga klipp från 2008    

Odat, 1986 & 

2008  

E1:4 
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2. Tidningsklipp författade av arkivbildaren  
 

  

 Tidningsklipp av arkivbildaren (luckor 1966, 1979, 1996, 2000, 
2004, 2005, 2007 & 2009-2012) 
Innehåller också odaterade klipp där uppkomst perioden 
uppskattats till 1960-1994  

Ca 1960-2014 E2:1 

3. Tidningsklipp på abonnemang  
Serien omfattar framför allt tidningssklipp från ett abonnemang 
från observer rörande Västerbottens län 
 1995-11-16 till 1996-06-19  1995-1996 E3:1 

 1996-06-19 till 1996-12-28  1996 E3:2 

 1997-01-04 till 1997-08-30  1997 E3:3 

 1997-09-01 till 1998-01-28 1997-1998 E3:4 

 1998-02-03 till 1998-07-30  1998 E3:5 

 1998-08-01 till 1998-12-31  1998 E3:6 

 1999-01-05 till 1999-06-25 1999 E3:7 

 1999-07-05 till 1999-12-31 1999 E3:8 

 2000-01-03 till 2001-03-26 2000-2001 E3:9 

4. Fotografier & teckningar   
 

  

 Fotografier från arkivbildarens yrkesutövning 
Där årtal saknas anges det troliga tidsintervallet fotot är taget.  
Samt några odaterade  

1973-2003, odat  E4:1 

 Tuschteckning i original. Utförd av Tecknar-Olle publicerad i 
artikel i Norra Västerbotten 97-01-25 
Förvaras i omslag i kartskåp  

1997  E4:2  

5. Böcker utgivna av arkivbildaren     

 Med mina ögon   1993 E5:1  

 


