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Handskrift 200.  

Författaren Anita Salomonssons arkiv (1935-) 

Anita Lilian Augusta Salomonsson föddes den 10 september 1935 i den lilla byn Hjoggböle i norra 

Västerbotten och är syster till författaren Kurt Salomonsson, vars arkiv också finns bevarat på 

Universitetsbiblioteket i Umeå. Hon växte upp i ett småbrukarhem med sex syskon. Efter 7-årig 

folkskola, tre års studier på Vindelns folkhögskola och socialhögskola arbetade Anita som 

socialsekreterare i Umeå. Före det var hon bland annat hembiträde, affärsbiträde och hemmafru.  

Hon beskriver sig själv som ett ”blygt och försagt barn med längtan efter skönhet inom sig”. Och det 

var också barndomens fattigdom, slit och rädsla under krigsåren som inspirerade henne tidigt att vilja 

skriva. En av hennes utgångspunkter är ”balansen mellan önskan och tillfredsställelse”. Hennes 

romandebut Änglabilder kom dock ganska sent i livet, 1994 då hon var 59 år. Före det hade hon 

publicerat en hel del noveller i tidningar och antologier. Romandebuten gav mersmak och följdes upp 

med Genom tidens handflata redan året därpå. Hon har i sina romaner beskrivit kvinnoöden och livet 

på den västerbottniska landsbygden under 1800-1900-talet. År 2020 kom hennes 12:e roman, 

Huldas hus. Hon har mottagit flera litterära utmärkelser såsom Olof Högbergsplaketten och Lars 

Ahlinstipendiet. 2005  blev hon utnämnd till hedersdoktor vid Umeå Universitet.  

Arkivet omfattar 2 hyllmeter och innehåller dagböcker, korrespondens, pressklipp, manus och 

arbetsmaterial m.m. Arkivet är fritt tillgängligt för forskning.  

Umeå 2020-09-16 
Arkiv och specialsamlingar  
 
Helena Haage  
Arkivarie  
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Handskrift 200  

Författaren Anita Salomonssons arkiv (1935-) 

 

Förteckning: 
  

   

A. Personliga handlingar      
    
 Dagböcker omfattande tiden sep. 1950 – jan 1956  

Lucka: jan 1954 – maj 1955.  
En enstaka notering finns för 11/6 1954.  

1950-1956 A:1 

    
 Dagböcker omfattande tiden jan 1956 – apr 1963  

Lucka: jan 1957 – aug 1957  
Dessutom Tidskrift för Västerbottens läns Ungdomsskolors 
elevförbund med klasslista 1958  

1956-1963 A:2 

    
 Dagböcker omfattande tiden maj 1963 – dec 1964  1963-1964 A:3 
    
 Almanackor 1994-1995 A:4 
    
 Lönebesked  

Återfinns i Övrigt-box F:1  
1956 - 

  
 

  

B. Manuskript och egna verk  
Publikationsförteckning finns i Box B:1   
 
 Skrivböcker från skoltiden i Hjoggböle och Vindelns 

folkhögskola, samt uppsatser skrivna ca 1960-1962 (LV250) 
Inklusive Publikationsförteckning  

- B:1 

    
 -Recensioner publicerade i Västerbottens folkblad ca 1967-

1970  
-Anteckningar från 1988  
-Kompendium för 2-betyg sociologi (medförfattare) HT 1979 

1967-1979 B:2  

    
 Manus till noveller & romaner  

Både publicerade och opublicerade  
1993-2001 
& odaterade  

B:3 

    
 Publicerade noveller i tidskrifter 1958 &  

1989-1996 
B:4 

    
 Publicerade noveller i tidskrifter  1997-2015 B:5 
    
 Publicerade noveller i antologier/årsböcker samt  

-Mannen på myren (Veckans bok) 1998 
-Osalig längtan (Veckans bok) 2000 

1987-2003 B:6 
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C. Korrespondens    
Arkivet består av inkommande korrespondens. Förteckning över avsändare för hela serien finns i 
volym C:1  
 
 Från familj och släkt, ca. 1948-1960 & 1995  

Inkl. förteckning över avsändarna för hela serien 
1948-1995 C:1 

    
 Avsändare sorterade på efternamn A 1954-2013 C:2 
    
 Avsändare sorterade på efternamn B 1951-2016 C:3 
    
 Avsändare sorterade på efternamn C-E 1955-2015 C:4 
    
 Avsändare sorterade på efternamn F-G 1956-2016 C:5 
    
 Avsändare sorterade på efternamn H 1954-2016 C:6 
    
 Avsändare sorterade på efternamn J 1954-2013 C:7 
    
 Avsändare sorterade på efternamn K-L 1952-2014 C:8  
    
 Avsändare sorterade på efternamn M-O 1954-2013 C:9 
    
 Avsändare sorterade på efternamn P-R 1954-2016 C:10 
    
 Avsändare sorterade på efternamn S 1950-2016 C:11 
    
 Avsändare: Siklund, Lars-Gunnar  

Lucka 1961-1983 
Viss korrespondens återfanns i Handskrift 83, Lars-Gunnar 
Siklunds arkiv och har flyttats hit.  

1960-1995 C:12 

    
 Avsändare sorterade på efternamn T-Ö 1950-2016 C:13 
    
 Avsändare sorterade på förnamn & företag, organisationer, 

föreningar, A-Ö 
1949-2016 C:14 

    
 Vykort, julkort, inbjudningskort, gratulationskort och dyl.  - C:15 
  

 
  

    

D. Ämnesordnade handlingar  

 
 Underlag till noveller och romaner  Odaterade  D:1 
    
 Underlag angående Victoria Nygren  Odaterade  D:2  
    
 Anteckningar inför föredrag och presentationer  1995-2010  D:3 
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 Handlingar angående priser och utnämningar  
-Landsbygdens författarstipendium, 1995  
-Olof Högberg plaketten 2001 
-Lars Ahlinstipendium 2004 
-Hedersdoktor vid Umeå Universitet, 2005  
-Albert-priset 2008  

1995-2008 D:4 

    
  

 
  

E. Samlingar  
 
Pressklipp:  
 
 Tidskrift för Västerbottens läns Ungdomsskolors elevförbund 

-Klasslista  
Ingår i Personliga handlingar A:2  

1958 - 

    
 Pressklipp angående socionomen Anita  1977-2003 E:1 
    
 Pressklipp om författaren Anita   1990-2013 E:2 
    
 Pressklipp/recensioner av    

-Änglabilder 
-Genom tidens handflata  
-Vackrast var ändå mamma  
-Det gudomliga barnet  
-I själen förskräckt  
-Osalig längtan  
Samt recension av antologin Röster i Västerbotten där Anita 
bidragit.  

1994-2004 E:3 

    
 Pressklipp/recensioner av 

-Vattenbärerskan 
-Lika som kärlek  
-I enslighet framfödt 
-Ängeln i posthuset  

2007-2017  E:4  

    
 Pressklipp & andra handlingar angående  

-författarkvällar och bokpresentationer  
-radioframträdanden  
-annonser bokreor o.dyl.  
Övriga pressklipp  

1995-2010  E:5 

    
 Pressklipp angående västerbottensförfattare, bl.a. om Kurt 

Salomonsson  
1990-2006  E:6 

    
Fotografier:  
    
 Foton på Anita 

Återfinns i box med övrigt, F:1  
- - 
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 Faster Jenny Salomonssons (f. 1877) fotoalbum  - E:7 
    
 Moster Elin Karlssons (f. 1896) fotoalbum   E:8 
    
 Vykortsamling 

-de flesta adresserade till mamma Beda Salomonsson  
-samt några oanvända vykort  

1950-1981 E:9 

 
 

   

    

F. Övrigt   
 
 -Faktura, lönebesked 1956, info från Bureå sjukkassa  

-Foton på Anita  
-Övrigt  

- F:1 
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