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Handskrift 167. Författaren Loka Enmarks arkiv (1931 - 2012) 

Loka (Solweig) Enmark föddes i Bureå, Västerbotten och växte upp i Skelleftehamn. Efter realexamen 

flyttade hon 1950 till Stockholm för studier vid Konstfack. Under 1950-talet väcktes hennes intresse 

för skrivande och 1960 debuterade hon med romanen Bedrägeri. Hennes tidiga böcker blev 

uppmärksammade för sin erotiska frispråkighet och hon beskrevs gärna i pressen som en ”glupande 

erotisk varg”.  

Under 1960-talet var hon produktiv och skrev en mängd böcker och noveller. Kännetecknande för 

hennes författarskap var den mörka människosynen, kampen mellan man och kvinna samt den 

erotiska frispråkigheten. Hennes böcker byggde i stora drag på självupplevda händelser och Lokas 

olyckliga barndom återkommer ofta som motiv i böckerna. Hennes kändisskap förde henne till 

Operabaren i Stockholm där hon under 1960-talet tillsammans med vänner tillbringade mycket av sin 

lediga tid. Mer och mer drog hon sig sedan tillbaka och levde ett liv ensam med sina katter. Loka 

Enmark föredrog djur som sällskap framför människor. 

Efter ett uppehåll från författandet återkom hon i slutet av 1970-talet med novellsamlingen Fromhet 

och slaveri. Boken följdes sedan av ett flertal romaner och novellsamlingar. Hennes sista bok - en 

självbiografi - utkom 1996. 

Arkivet efter Loka Enmark är ca 1 hyllmeter och består främst av manuskript till noveller och dramer 

från hennes senare författarperiod. Mycket av materialet i arkivet är inte tidigare utgivet. I hennes 

personarkiv återfinns även korrespondens, fotografier och klipp.  

Arkivet är fritt tillgängligt för forskning  
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Förteckning  

Handskrift 167: Författaren Loka Enmarks arkiv (1931 – 2012) 

1. Personliga handlingar  

Betyg, almanackor och diverse personliga handlingar 

 Skolbetyg och arbetsintyg, elevförteckning 1947 1938-1949 167:1 

 Id-kort, pass, personbevis, prästbevis 1959-2009  

 Medlemskort Svenska Pennklubben, Club Alexandra 1980, odat  

 Underrättelser och beslut (enstaka) 1982, 2012  

 Fickalmanacka 1984, telefon- och adresslista 1984, odat  

 Diverse teckningar från barn- och ungdomsåren samt från 
vänner och barn 

1939-1979, odat.  

 

Handlingar efter föräldrar och andra personer 
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 Handlingar efter föräldrarna Signe och Algot Enmark 1935-1977  

 Släktutredning, släktträd  1950-tal  

 Diverse handlingar rörande andra personer än Loka Enmark 1963-2012  

    

Ekonomiska handlingar 

 Kontrolluppgifter, utbetalningar och royalties 1983-2011  

 Anteckningsbok till Skolsparbössa, kvitton m.m. 1932-2001  

 
Handlingar kring boende och försäljning av bostadsrätt i Brf 
Facklan 7 

1987-2002 
 

 Handlingar kring boende och köp i Brf Iverson 2000-2008  

    

2. Manuskript  
Egna manuskript 

 Manuskript till novellsamling Gyllene Hordens välde (ej utgiven) 
även brev från bokförlaget Forum 

2000 167:2 

    

 Manuskript till diverse noveller, publicerat och opublicerat 1961-2000-tal 167:3 

    

 Manuskript till dramatiska verk (ej spelade) 1990-tal-2000-tal 167:4 

    

 
Manuskript till artiklar, kåserier och andra kortare texter.  
Även korrektur och delar av manuskript samt artiklar om Loka 
Enmark 

1960-tal-2000-tal 167:5 

    

 Diverse utkast och lösa anteckningar i kollegieblock odat 167:6 

 

Andras manuskript 

 

Bo Nilsson: Déja-Vu für Bläserquartett (partitur), odat 
Teatermanuskript: 
Eugene O`Neill: Lång dags färd mot natt, Radioteatern 1958 
Harald Pinter: Gamla tider, Kungl. Dramatiska teatern 1971 
Edward Albee: Vem är rädd för Virginia Woolf, Riksteatern odat 

1958-1971, odat. 167:7 

    

3. Korrespondens 

 Loka Enmarks egna brev, brevkopior och utkast  1966-2008, odat. 167:8 

 Brev till modern Signe Enmark från Loka och andra brevskrivare 1940-tal-1950-tal  

 Brev till sonen Magnus från Loka och andra brevskrivare 1961, 1981, odat.  

 Hälsningar och gratulationer till Loka Enmark, Skelleftehamn 1940-tal  

    

 Brev till Loka Enmark, ordnade efter brevskrivare A-N 1960-2010, odat 167:9 
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 Brev till Loka Enmark, ordnade efter brevskrivare O-Å 1961-2001, odat 167:10 

    

 Brev till Loka Enmark, oidentifierade brevskrivare 1960-2009, odat 167:11 

    

4. Samlingar 

Fotografier 

 Äldre fotografialbum 1920-tal-1950-tal 167:12 

    

 Fotografier av Loka Enmark, även pressbilder 1930-tal-2000-tal 167:13 

    

 Övriga fotografier och negativ, äldre 1900-tal-1950-tal 167:14 

    

 Övriga fotografier, diabilder och negativ, yngre 1950-tal-2000-tal 167:15 

    

Tidningsklipp 

 Urklipp av artiklar om Loka Enmark och recensioner av hennes 
böcker, även klipp om familj och kollegor 

1940-tal-2005 167:16 

    

Böcker 

 Egna böcker (urval) 1960-1996 167:17 

 

 


