
Pehr och Bo Bergman
far och son i Postens tjan st

av Egon Jonsson

Bo Bergman och H jalmar Soderberg var
nara vin ner sedan ungdomsaren . Sin van-
skap holl de levande liver ur med brev. D e
skrev rill varandra i 50 ar - fran 189 1 rill
194 1, da H jalma r Soderberg avled .

I "Kara H jalle Kara Bo" (196 9) har Per

W i stberg studerat och samma nstallt b rev-

vaxlingen m ellan de bada litte rara sto r-
hererna. I "Frukosr med G erard" (1992)

aterkom mer h an ti ll amnet . I den in ledan-
de essi n "D e t a vann ern a" faste jag mi g

vid Bo Bergmans karakt aristik pa ett par
rader av sin far, postinspekto ren Pehr Berg-

man .

Jag fick har iden att skriva i Posrryrraren
om far och son Bergman, om deras heir

skilda !iv i Posten som anda hade en ge-
mensam ni m nare: plikttrohet.

D er fanns err ska! ill . 1994 arder 100 ar
sedan Bo Bergman anrogs rill extra or d ina-

rie postexpedi to r och inledde sin bana i
Posten, som langt ifran sku lle bli likaglans-

full som faderns men som berydde mycker
i o lika avseenden for Bo Bergmans mojl ig-
heter att gora sig galland e pa den littera ra
arena n. Anstal lningen i Posten gav honom
och hans fam ilj en grund rryggher. H an
tv ingades inte rill massprodukrion .

Senare i liver har han undersrrukir arr

han som recensenr sett alltfr m anga exem-

pel pa forfatt are som nodgats skri va for
b rod fodan och som konstn arligt sjunki t
allr djupare i rakr med en srigande produk-
no n .

Dygder som gatt i arv

D en kara ktaristi k av fadern, som fangade

m itt int resse, var att hans mest u tmarkande

EGON J ON SSON r f dd  i  Vastervik  1919.
Eft er 46 ar  i  Posten, varav de fiesta som informa-
tionschef, p ensionerades han  1984.  Han har tiff-
hart Postm useinamnden  i  olika omgi ngar aren
1977- 1984  som ordforande  -  och varit leda mot
i Postmusei Vdnners styrelse seda n  1957.

egenskaper var plikttrohet och punktlighet.
D er slog m ig arr det ar sam ma karva dygder
som utmarkt Postens personal - hog som
lag - i alla tider anda fran begynnelsen och
som p raglat oral iga arbersinsarser i dee rysta
- sallan omskrivna.

For att ta det fran borjan underst rok

h isto riep rofessorn Pehr Erik Bergfalk ar
1839 i sitt int radesta l i V itterhetsakade-
m ien om den svenska post inr att n ingens

urveckling att Posrverket "med sail sync tro-
het foljt sin skon a bestam m else att tjana
den manskliga od lingen".

O ch plikm oheren och lojaliteten har

gat i arv - fran generati on rill generation .
Senare riders posrchefer som Ni ls H rj el.
O ve Rainer, Berti! Z achrisson och U lf

D ahlsten har redan i bo rjan av sin chefsrid
- dee kan jag som ogon- och o ronv ittne
inryga - frapperats och im ponerats av den
pliktt rohet, ansvarskansla och idenr ifika-

rion m ed forerager, som utmarker Postens
folk och det aven i svara , for personalen

pafrestande tider.
Berri! Z achrisson sade en gang i ett cal

in for en posral fo rsam ling: "A ven om man
ararg, sa ar man lojal i Posten ."

Sa ar der och sa har dee varir i affarsverker
Posten . O ch nog behover Posten A B sam-

ma stod och engagemang fran de egna i den
allt hardare konkurr ens som ri der pa Pos-
rens olika marknader.
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Han plojde sjalv sin vag
Pehr Christ ian Bergman, den enligt sonen
foredomligt plikttro gne och punkd ige
ambetsma nnen , ar fodd i H ogsby socken,
Kalmar Ian . H ans far var klockare och
organist i H ogsby pastora t. For at t anvanda
Bo Bergm ans egna ord i "Skyar" (1936)
plojde fadern sin vag till kameralexamen
vid Uppsala uni versitet och anstallning i
Postverke t fran ett fattigt , smalandskt
klockarhem .

Bo Bergman hyste kl uvna kanslor for sin
far. H an beundrade hans sryrka och vard ig-
het. Fadern "visste hur allt skulle vara".

Efrersom han sjalv ansag sigvara renons
pa de egenskaper som utmarkte fadern
kande han fruktan och underlagsenhet .

M en som en av Bo Bergmans biografer
Bengt Lilj enbe rg framh aller i "Bo Bergman
- den kritiske livsbetraktaren" (1985) - en
inirierad skildring av Bo Bergm ans !iv och
verk, som jag har an lednin g att aterko mma
i l l  flera ganger i denna uppsats - fanns det
pafallande likheter mellan far och son :
"Deras gemensam ma husgudar var plikten
och punkd igheren".

Uppgifterna om Peh r Bergman och
hans karr iar ar tamligen kort fatta de saval i
Bo Bergmans eget forfattarskap som i den
biografiska litteraruren kr ing forfattare n.
D er sags arc han 1865 utn amndes ti ll post-
inspektor och chef for Centrala distrikt et.
M en vad inspekterade han och vad omfat-
tade Centrala d istriktet ?

M ed hjalp av handlingar som Postens
cem ralarkiv skaffat fram kan jag har ge en
berydligt fylligare bild av Bo Bergmans far.

I sjl va verket anforcroddes Peh r Berg-
man cunga uppgifcer och storr ansvar i ett
skede for Posrverket av stora reformer och
krafti gt framatskridande. Till der vikt igas-
te som hande under andra halvan av 1800-
talet horde arr jarnvagsbyggandet kom i
gang bade i statl ig och privar regi och att
jarnvagarna borjade urnyrcjas for postbe-
fordran.

Den forste distriktsche fen
I denna for postkomm unikationerna re-
volutionerande urveckling - befordringst i-
den for posten mellan Stockholm och
Gote borg forkortades fran en vecka till 12
timmar - var Pehr Bergman en forgrunds-
figur. H an forordnades vid 32 arsalder i
juni 1865 att foresta reseins pekt orstjans ten
pa Vastra stambanan.

Reseinspektoren uto vade  tillsyn  over
postkupe erna och vr ig postbefordran pa
jarnvag. Avloningen sattes till 3 000 kr om
aret.

I sin forslag till normalstat i januari
1873 framholl Generalpoststyrelsen att
tjanstgori ngsdistr ikte n for de bada inspek-
torern a blivit for stora och arbetet for be-
tung and e. Sarskilt hart belastad var Pehr
Bergman pa Vastra och N ordvastra stam-
banan. T ill hans revir horde 87 poststat io-
ner. Posten till dessa formedlades av post-

Stampelavtrycken
fran vastra och sodra

stambanan under
1860-talet har blivit

begarliga filatelistiska
objekt. Pehr Bergman

var chef for postbe-
fordringen pa vastra

stambanan.
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kupeerna och post inspekto ren hade at t

redovisa uppborden .
D er kravdes darfor en ny d isrrikrsindel-

n ing och den genom fordes med 1874 4rs
ingang. D er b lev nu rre d isrrikr, som be-

nam ndes C en trala respekti ve Sod ra och

Vastr a postdis tr ikte n .
C enr rala d isrrikrer med sate i Stockholm

str i ckte sig soderut ti ll Mjl by, vaste rut til l
H allsberg och norrur rill Krylbo. Posrin-

spekrionerna utg jo rde saledes en mellan-
mynd igher mellan G eneralposrsryrelsen

och de lokala posrforvalrningarna och kan
ses som foregangare t ill de fem d isrrikrsfor-
valrningar, som G eneralposrsryrelsen efrer
sekler av cen traliserad maktu tovn ing fore-

slog regeringen i en skrivelse 189 1och som

genomfors 1893.
I skr ivelsen underst rok cent ralforvalt-

n ingen att jarn vagsinspekti on erna i vissa
avseenden hade samma funkrioner som

sku lle rillkom ma de nya d isrrikrsmynd ig-

hererna och sryrelsen kunde "i ful laste
man " virso rda den nyrra och det stod man
haft av jarnvagspost inspekto rern a.

Av den tjanste forte ckning, som at foljde
Pehr Bergm ans ans okan i jun i 1865 "j

storsta odmjukher" ti ll en av de tva nya

resepost inspekt o rstjanstern a framgar hur
han avancerar i Posrverker efrer arr 1853
vid U ppsala un iversitet ha avlagr examen
for inr rade i Rikers Kam mar- och Raken-

skapsverk, den s k kameralexamen .
H an anr ogs rill extra o rd inarie kam mar-

skrivare i Posrverker 1855. Aret darpa

vikarierade han pa postexped itors tjansten i
Ekolsund . 1858 foresrod han under sex
manader under vakans posrkonro rer i

G rissleham n.
1859 konsriruerades Bergman arr be-

stri da konto rsskri vartj ansten pa G eneral-
posrsryrelsens avdeln ing f6r "T abellv erket
och Skjuts are ndena".

Ett ar senare u tna mndes han till kon-

Pehr Christian Bergman saker ljanst  som  reseinspekt6r den 16 }uni 1865.
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rorsskrivare vid postkonroret i G ot eborg
och aret darpa ti ll postkon t rollor i Ystad .

187 1 s6kte han och f ck transpo rt fran
denna tjanst till en bokh allare- och revi-

so rstjanst vid Posrsryrelsens kam eraldepar-

remenr. I G enera lpoststy relsens ci rk ular
meddelades dock arr en ligt sarski lt beslut
forr far Bergman arr fo rtfarande uto va rese-
post inspekt o rsb efa ttn ingen ".

Yrrerligare en utnamning ate rstod fo r
Pehr Bergman . H an forord nades 187 5 rill
postmi stare i H elsingborg, en befarrning

som han uppeholl vid sidan av chefsskapet
for C en rrala distrikrer rill sin dod 1882 -
vid 4 8 ars alder.

D et ar in te fo rvanande, nar man tar del
av Peh r Bergmans tjinstedata, at t son en Bo
klagar over att han alltf r sallan sag sin far
i hem mer. D eis var han o fra ure pa sina
inspektionsresor. D els, nar han var i Srock-

ho lm, hade han inre ens helgdagarna lediga.
I "Liv och lasn ing" (1953) skr iver Bo

Bergman om sin far:

"H an passade arr ko m mendera. D er fick han
ocksa i sin civila befarrn ing, so m chef for err
stort posrd isrr ikr; han hade m ang a und erl y-
dande och forde err strange me n ra ttvist rege-
m enre. H em ma la rd e jag mesr kan na stra nghe -
ren."

M en sonen hade ocksa ljusare m in nen
av fadern. I en artikel i Posrens arsbok 1932
om "Byrakrate rna " skri ver han :

"U nder d e forsta u ngd o msaren sag jag de gam la
herra rna ofra i m in fars hem , och fasr jag
narurligrvis inr e up pfarrad e store av vad d e
sad e, er inrade jag m ig an n u d en u nderliga
b land ningen av glad je och vard ighet so m pri g-
lade deras u pptra dand e. D e vo ro in te rad da a tt
slap pa sig losa, darfo r at t d e inr e voro rad da fo r
arr inre kun na ta igen respekren nar der krav-
des" .

Faderlig formaning
Bo Bergman var bara 13 ar nar hans far dog.

I borjan av 1882 vardades Peh r Bergman i
W iesbaden for en besvarlig nju rsjukdom ,

en sjukdom som ocksa skulle bli dodsorsa-
ken .

Fran W iesbaden skr iver han err forma-
nande b rev rill Bo :

''Tack for d itt lo fte a tt si.ika forefaran de akra d ig
fo r an m arkn ingar! Sadan t gar ocksa, b lo tt man
fo resatter sig arr icke nago nsin slarva m ed vad
m an skall u tratta , vare sig der nu ar laxo r eller
fram deles b liver an d ra och vikriga arberen , so m
m an skall u tra tta . . . Fo rr far arr b liva en arber-
sam och san ningsalskand e gosse och d er skall ga
d ig val och dina fora ldra r f gladje dara v" .

Pa oratt spar
Bo Bergman var em ellerrid inte nagon ex-

em p larisk skolelev. Bengt Liljenberg skri-
ver arr "rillsam mans m ed Carl G Laur in
och H jalmar Soderberg ansags Bo Berg-
m an ti llho ra de larasre eleverna i N orra

Latinlaroverker" .
T ro ts lattjan klarade han dock sin stu-

dentexamen i maj 1888 och pa hoste n
sam ma ar borjade han srudera jur id ik i
U ppsala.

D er gick just inte bat t re med de stud ier-
na. Efrer err par term iner och avlagd preli-
minarexamen b lev han sjuk . H an anfakra-
des av en envis h uvudvark, som gjo rde
honom som nlos. N agon ro att st udera
kunde han int e finna.

I kapi l et "Mi t t Uppsala" som ingar i
sam lingen "Liv och lasn ing", skr iver han :

"I grund och bo rren blev m in U ppsala ensri.i-
ri ngens. --- Jag markt e snart arr jag ko mm ir in
pa o rat t spa r. D er var in te ju rist jag skul le bl i
u tan nago t ann at vad der nu var".

Srudenr livet beredde honom inre heller

nagon ogrumlad gladje:

"N arurl igrvis gick jag med i Valbor g sm asso ta-
ger och naru rligrvis var der roligr pa forsra maj
och varfesten . --- Jag glo md e fram tiden. M irr
skadskjurna jag flaxade m ed i var gl adjen sa go t
d er ku nde; liver hade o nekligen sina poanger
aven for en tjuguar ig pessim ist. "

N agra decen n ier senare - 1925, sam ma
ar som han invaldes i Svenska Ak adem ien
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- ar Bo Bergman ater i Up psala fo r att halla
ral rill srndenrerna jusr vi d varfe sten:

"Det ar har i U ppsala manga av oss for forsta
gang en rikt ig t sto do oga mot oga med sig sjl v a
och i und ran och bavan atmi nstone fingo en
aning om vad det in neb r att vara manniska -

och det ar detta , menar jag, som vi liter var
skulle ha gorr av an inre alldeles gli:imma borr
i liver. D er finns sa mang a generaler och gross-
hand lare och cirkusdirektorer och parrikam ra-
ter. D et finns sa fa mannisko r.

En senare skald , N ils Ferlin har um yckr
sam ma ranke: "D er finns sa fordomt myck-

er folk och sa fort vivlat fa manni sko r. "
Yn erligare 20 ar senare ar Bo Bergman

ater i U pps ala -- denna gang fo r att promo -
veras rill filosofie hedersdokror.

Posten en raddningspl an ka
Bo var aldsr av tre b roder och hans avb rur-
na akademiska srnd ier och ovissa fram rid

var sjalvfallet ett start bekym mer for mo-
dern, rill vilken han srod i err ommare

forhallande anrill fadern .
N ar umgang esvi nnen, makens narm as-

re man och eftertra dare, post inspekt o ren

W ilhelm Ljungh erbjod sig an med sina
kontakt er soka lots a Bo in i Posrverker tog

modern emor den a erbjudande med glad-
je. D er gick ocksa gans ka latt for henne arr

overta la Bo att sta lla upp .
I en uppsars i "Liv och lasning" - "U r

m ina postala havder" - beratt ar Bo Berg-
man h ur han rillsammans med W ilhelm

Ljungh begav sig rill der gam la posrhuser
vid Rodbororger, det davara nde postala

hogkvarrerec.

"Vi  mott ogs av sekretera ren pa kansl iby ran
M aur itz Sahlin , sedermera landshi:ivding i
Srockholms Ian efter en korrare sejour som
jarnvagsgeneral. M in inr rodukti:ir hi:ill en liter
speach, av vilker jag int e u tan i:iverraskning

Tillsammans med sin fars baste van och eftertradare Wilh elm Lj ungh begav sig Bo Bergman till
posthuset vid Rodbotorget - "d et davarande postala hogkvarteret"-  for att soka, om inte sin lycka,
sa i al/a fall anstallning i Postverket.
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erfor arr jag narde en livlig astundan att agna
mina krafter at posten. Om sanningen skall
fram, som Falstaff sager, sa forhi.ill der sig
snarast tvarto m. Jag hade mast kasta loss fran
mina srudier och befann mig nu pa villande
hav. Postverket var inte mina drommars mal; i
mina tankar liknade det mer en drunknandes
halmstra . Jag var fakriskr i sjonod. Jag hade int e
lust for nagonti ng efter det akademi ska fiaskot,
och det fordrades ingen storre overtal ningsfor-
maga fran min mors sida for att famig i faderns
fotspar.Intet hindrade mig fran at ga lika langt
som han, forklarade hon. Med min sorgliga
sjalvkannedom visste jag att det tyvarr fanns
hinder, me n det aktade jag mig noga att latsas
om, ty jag ville inte gi.ira min mor bedri.ivad.
Dugde man inte till nagot annat, sa ans@gs man
allrid duga till murvel eller posttjansreman pa
den tiden."

Aud iensen tog inre lang rid och efrer art
ha vantat utanfor medan arendet avhand-
lades av de bada herrarna , Fick Bo Bergman
hora av Ljungh att det gatt vagen och att

framriden nu lag i hans egna hander. Der
rad som Ljungh gav pa vi gen var att det
behv des talamod . "M an maste kryp a in-
nan man kan ga" .

I maj 1892 ansal ldes sl unda Bo Berg-
man som extra ord inarie rjansreman i Ge-
neralposrsryrelsen . Forordnand et arsigne-
rar av sjalvaste generaldirekto ren Edvard
von Krusenst ierna. Err varningens ord in-
gick i anstallningsformu laret . Ans tallni ng-
en upphor di rest Bergma n "utan vederbi::ir-
ligt il lstand elle r scyrkc laga forfall uri::iver
tre manader fran tjanstgoring sig avhaller".

M en dee fanns ingen risk arr den plikt-
medverne Bo Bergm an skulle gi::ira sig skyl-
dig rill en sadan und erl atenh er. H an "holl
ur , som en litteracur hisroriker utt ryckr
saken, t ill sin pensionering 1935, saledes i
43 ar.

Som Per W i stberg betonar i essi n "De
bada vannerna var den pliktt rogna am-
becsmannainscallningen Bo Bergmans fa-
dersarv. H an Fick skuldkanslor av arc bryca
mot vad han sag som sin plikc. H an var

punkrlig in det sisra med tackbrev och
mi::iten.

En diktare som inte holl ut

En parallel! kan d ras med en forfattare av
sena re argang. poeten, psalmdikcaren, he-
dersposciljonen Bo Setterlind . H ans mor
var minst lika bekymrad som Bo Bergmans
mor for vad der skulle bli av den bangsty-
rige sonen. H on sag en raddni ng i att forma
honom arc si::ika in i Posten . Bo Secterlind
uppfyllde morvilligt sin mors i::inskan, blev
anragen t ill posrexpedici::irselev 1945 men
sade upp sig i januari 1946 . Der kandes
som en omi::ijligher for honom att agna sig
at ett borgerl igr yrke vid sidan av skrivan-
dec, till vi Iker han hade en obetvinglig lust.

l sina memoarer "Fran di::irr till di::irr"
( 1983) berattar Bo Serrerlind act han under
postelevciden i O rebro skrev et t brev rill Bo
Bergman och fick ett uppm untran de svar:

"Jag hade sant honom en korr poem i hans egen
stil, et t telegram som bi.irjade:

Lyckan vandrar sa skilda strak,
stanna r ibland pa vagen,
talar sa manga sprak
och gor manniskan smatt forlagen.

Kort darpa kom rillsammans med err signerat
fotografi av den gamle, fine skalden ert brev
med betyget: Den !ilia dikten var vacker.

Jag minns arr jag rolkade det brevet som err
slags hemlig solidaritetsforklaring, som forgyll-
de arbetsdagen".

I prejudikatens varld

I Generalpoststy relsen fick Bo Bergman
bi::irja med att "satta upp skri velser i en-
klare arenden, vilk et dock inre allcid var sa
enkelc for en novis.

"Pa mina blyga vadjanden till erfarenheten
svarades alltid:

Se efrer i prejudikaten! Och sa var det arr med
forrvivlans mod sla i tjocka kalvskinnsluntor,
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dar det gamla papperet kna ppte och knasrrade
som sma to rra hanskratt aten srackars exrraor-
d inarie. Prejudikarer herre den allsmakti ge
guden, tyvarr som de flesra gudar en smula
njugg pa bonho relse. Kunde man for ovanlig-
herens skull inte hitta ni got prej udi kat - der
in traffade nat url igvi s aid rig i fraga om de enkla
arend en som anfort roddes at m in hand li gg-
ning - sa sank t e sig en srilla forlamning over
byra n . T ysta herrar perade naglarna i avvakran
pa profetro sten fran det allra heligasre, medan
den yngsra generarionen kastade langt ansfulla
blickar genom de dam miga fonstren ."

D et har var ingen miljo som Bo Berg-
man rr ivdes i och han tog sin Mars ur

sko lan , flytrade fran de hogre til l de lagre
regionem a. H an sokte och kom in pa elev-
kursen for arr bl i postexpedi to r och "nagon
gang i ett di m mi gt fjarran hamn a som
postmastare i H jo eller Vim merby" .

Bestammelser att land a
till efterra ttelse
Fran 1893 gall de nya regler for urbild n i ng-
en av postexpe di tore r. Fil d r Erik Eng-
strom har i sin avhandl ing "Posten maste

fram " skild rar u rb ild ningen i Posten ar-
riondena kr ing sekelskifrer 1900 och han
pavisar att censorn vid postexped ito rsexa-

men 1892 G F Sandbe rg, da cheffor Posr-
sparbanken , funn it paragliga briste r i un-
dervisningen och serr rill arr nya anvisn ing-
ar u rfardars for den p rakriska och reo reriska
urb ild ningen . Publikarionen - i 10 srrikra
paragrafer - var dopt ti ll: "Bestamme lser
att landa t ill efterrat telse fo r de posttj ans te-
man , vilka hava hand led n ing av posrelever

sig an forrrodd ".
rmaj 1894 var urb ildningen genom ford

i d ess nya form och Bo Bergman var en av
dem som anrogs rill extra o rd inarie posrex-
ped ito r.

D er tog lang rid innan der var lon t att
soka ord inarie posrexped iri:irsrjansr. D er
gjo rde Bo Bergman i novem ber 1902, d
244 o rdi nari e tjinster led igfo rklarades.

Sam rid igr - for arr inre med en gang
ham na i H jo eller Vim merby - skr iver han

foljande framstallning:

"M ed hinv isn ing till b ila gda ansokn ingshand-
lingar vagar u nderte ckn ad hari genom hos
Kung! General poststyrelsen framsta lla en
vordsam onskan att i hi ndelse av u tnam ning
till postexped itor, fortfa rande bliva rill rjansr-
goring placerad vid Stockholms posrkontor."

I tjanst paOstermalm
D en I mars 1903 blir Bo H jalmar Berg-
man o rd inarie posrexped iti:ir i Stockholms

d isrrikr med 1 500 kr i arlig lon och 700 kr
i "tj anstg oringspeng ar" . H an fo rtsat ter att
rjansrgi:ira pa der posrkonror han kom m ir
till efter elevtiden - filialkon toret Stock-
holm 5, forsr belager vid Karlaplan , sedan

vid Linnegatan och numera vid N ybroga-
ran . D ar blev han kvar rill 1909 . H ans lo n

hade da stigi t rill 3 600 kr.
Aret innan anstal ldes han pa D agens

N yherers redakrion som rearer- och lirrera-

tur kr iriker med 3 000 kr i arslon.
T iden i posrkassan pa Stockh olm 5 var

en p ina, skr iver Bo Bergm an i "U r m ina
postala havder ". D et var ingen sinekur.

Arbetspassen var lang a och sondagstjanst-
goringen varade fran n io pa morg on en til l
ni o pa kvallen m ed uppehall for gudsj anst-

riderna.
M en motet med kunderna ku nde ha

si na poang er. En dag scar hans vittra idol
sedan gymn asistare n C arl Snoilsky framfor

posrkassan :

"H an skickade en posranvisn ing rill T yskland ,
viii jag min nas, och han fick sitt kvirro och
avl agsna de sig lika kyligt forna m som han kom-
m ir. M en efter nagon tim me uppenbarade han
sig igen och beklagade sig i irri re rad ton over err
fel so m jag begat t. Jag kom mer inte ihag var i
der besrod , men jag m inns arr han inre tog
nagon notis om min ursakt .

- M in herre far se upp , sa han . Detra "m in
herre", urralar med en aristokra trost som sakert
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inte menade att vara halften sa overlagsen som
den lat , traff ade mi g hart, hardare an jag tyckte
arr jag fortjanade. Jag svalde foreb raelsen me d
nagon svarigh et och borjade undra om in te
Snoilsky var i:iverskarrad som skald ".

D er var pa posrkonroret Stockh olm 5
som Bo Bergman m otte sin blivande maka ,

postexped ito ren H ildegard H eden . D e gif-
re sig 1905 och husrrun arberade kvar pa
Stockh olm 5 till 19 13, da hon maste sluta

pa grund av asrma. H on dog 192 8 .
Sa smani ngom kom Bo Bergman fran

kassatj anste n ti ll brevbareriet.

"O armed infoll m in lyckligasre rid i verker. Jag
fick med man nisko r att gora, mannisko r in-
nanfor disken, de flesra karngubbar av den
gam la hederliga sram men som jag kom forrraff-
ligr i:iverens med , sakra och p likrfasra, nobla
och originella. I allm anhet umgi cks man heir
patriarkal iskt . N ago "herr" fram for deras rill-
nam n forekom inre. N u ar det svart at t begripa
hur dylikr kunde rolereras, men klasskillnaden
mellan over- och underordnade var da annu
orubblig."

Reklamationer dagen lang
O m sina m anga ar pa postdi rekti onen i
Stockh olms d isrrikr, som pa den riden
hade sina Iokaler i cen tralposth uset , berat-

tar Bo Bergman inr e mycket i sina minnen .
Kanske beror der pa arr tillvaron dr var sa

enform ig.

H an rjansrgjorde pa en och samma be-
fatt n ing and a fram rill pensioneringen
1935. Arbersuppgifrerna bestod i att sko ta
reklamat i ons arenden. En sadan befatt n ing

fanns pa den tiden och aven langt senare pa
var och en av landers sju regionalforvalr-
ningar. M en tjins ten var mesradels en in-
korsport for postassistent erna rill mera kra -

vande uppgifter. Arr behandla reklamatio-
ner ro rande vard efo rsandelser var i allman-

her men ingsfullr. D essa kunde o fta sparas
darfo r att de regisrrerades och i vissa fall

noga bokfordes under "resans" gang. Varre
var der med van I iga b rev. Betraffande dessa

lat ytt randena fran postkon tor och posrku-
peer som ingick i en forko mm en forsandel-

Bo Bergman tillsammans med blivande postmuseichefen Paul Gerhard Heurgren pa postdirek-
tionen i Stockholms distrikt. Fotot ar ta get 19 10.
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se "via" ru ti n m i ssigt : "O m b revet ingatt

m ed postk upe X har der vid areexped ierars

harifran t ill postkon toret i Y via postkupe

Z" .
M en arberer med reklam arion er av van-

] iga b rev had e dock sin berydelse. Reklam a-

rio nerna ku nde visa pa felka llo r och - vik-

t igare anda - leda rill arr b revtjuvar ku nd e

avslojas.

D ec ingick i fo ru tsatt n ingarn a att Bo

Bergm an ince skulle belastas m ed for

mycket arbere, efrersom bade chefer och

kolleger vissre ace han hade vikciga arbecs-

up pgifcer p a sin fricid .

I t id n in gen Postm astare n n r 4 / 84 , dar

flera arr ikla r och noriser handlar o m Bo

Berg m an , berattar post inspekto ren

Su ndsvall Joh n Ed in arr han varen 1934

ofta va r hem bjuden rill Bo Bergm ans h og-

sre chef postdi rekt or Ern st Ljunggren . Y id

err tillfalle fickhan hora Ljung gr en beratt a

"med foga dold stolrher, art han hade bland
sina medarberare en medlem av Svenska akade-
mien , namlig en forfatt aren och hedersdoktorn
Bo Bergman . Dennes posrala insarser var ma-
handa int e av samma slag som hans litt erara .
De senare ansag dock pd Lsa berydande art han
helt i strid med datidens tjanstegradstankande
foranstaltade om ett eget tjansterumat forste
postassistenr Bo Bergman, dar denne kunde
skota kontak terna med de mera sublima sfarer-
na i sin bekanrskapskrets rill vilka bl a horde
prins W ilhelm".

Silhuett som avslojar
Bo Bergm an hade en forma n till . Bara tva

do rra r ti ll tjansteru m m en pa postdi rekti on -

en va r sta ngd a. D en ena ledde rill posc-

d irekto rens ru m , den and ra rill Bo Berg-

m ans. Bergm ans d orr hade en glasrura och

geno m den ku nde hans silh uerr iakccas.

D er va r en oskr iven lag arr m an bara vagade

sto ra m ed en d iskret knackn ing, o m Berg-

m an sat t fra m atl uta d och uppenbarl igen

var sysselsarr m ed sina reklam ario ner. Sarr

han darem o t ti llbakal uta d eller i upp rat t

stalln ing kunde han tan kas vara forsjun ken

i cankar k ring sin d ikm ing eller i rearer-

eller litterarur kririska fu ndering ar. D
sto rde m an in te.

D et ar dock om vicm at arr Bo Bergm an ,

crors arr h an pa satt och vis h o ll sig u ndan ,

alltid up ptra dd e vanl igt och hans yn sfu llt

och ald rig hogdra get . H an delto g ocks a i

uppvak m ingar och festl igh et er, darem ot

ince i dee gem ensa m m a kaffed rickand et pa

efcerm iddagarna.

Hedersledamot
i Stockholms Postklubb
Pa sin alders host - i m aj 1962 - accepte -

rade Bo Bergm an err erbjudand e fran
Srockh olm s Posrklubb , en anr ik ka m rat-

foren ing, b ild ad 1877 och all tjamt livakti g,

arr ucses rill h ed ersled am or i klub ben . H an

beratta d e i sam m an hanger arr han hade err

rid igr levand e m in ne av faderns kam racliv

i klubben . Peh r Bergm an var b lan d de

fo rsta i med lem skretsen .

I sirr skrifcliga svar beconar Bo Bergm an

att det var en o fo rtjant ara:

"M ina posrala meriter arju av dee blygsammas-
te slager. Sann ingsenligt maste jag ocksa forkla-
ra, arr torste postassisten ttjansten inte sysselsat-
te mina tankar alltfor livligt. De befann sig
tyvarr ofta pa ann at hall.

Likvisst bevarar jag sa got som idel angenama
minnen fran mina sena re ar i verkets tjanst, och
det rackar jag i framsta rummer valvilliga chefer
och goda kamrater for. Arbersumganger l<lick-
ade salla n."

Samtal med Bo Bergman
So m ung redak to r fo r Posrens perso nalrid-

n ing PS gjo rd e jag 194 9 et t fo rsok att faerr
b id rag rill cid n ingen av Bo Bergm an . D er

lyckad es in te. D aremot fick jag I 4 ar senare

lov at t sanda m in m edarbetare M aja Eh-

renstrale, li tte rart bevan dra d och skickl ig

sk riben r, pa en inr ervju , vilker ann ars sallan

beviljades.
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Ett forsta forsok fran
artikelforfattaren att fa
ett bidrag till PS  -
Postens personaltid-
ning  -  misslyckades
men 14 ar senare
beviljades en intervj u,
som  blev opp enhjartig.

"Jag far val gora ett undanr ag for m m
gam la verks rakn ing", skrev han .

H ur var der da med t rivseln eller vanr riv-
seln m ed arberet i Posten?

I PS nr 10/63 svarade han :

"M an skall in te overd riva a t nago tdera hallet.
M an ar egent ligen in te sa lyckl ig eller o lyckl ig ,
som m an inbillar sig, sa fransman nen de Vau-
venargues.

M in kansla av fram lingskap i postverker hade
sina perso nliga an led n ingar. --- Act jag an da
utf o rde alla dessa arbetsup pgifrer u nder aren
ga r, arr jag sjalv vagar anse an jag varit p likm o-
gen.

N u efrera t kan jag u nd ra hu r jag o rkade. Jag
had e ju in te bara posrarbetet u tan var ocksa
bokrecensent och teaterkrit iker. Fo rst var dee
tjans ten pa poscd irekt io nen kl 9- 15.30 . Sa
hem t ill m iddag och sa ofta ceatern 19 .30 . Pa
d en riden hade man m insan n inga generalrepe-
t io ner act kr it isera u tan fick ga direkt efrer
prem iarens slu t v id 11-t id en t ill t id n ingen .
Forst vid en -eller halv tva-t iden pa nat ten var
jag fard ig . M an ku nd e ju forbereda sig. lasa
reaterstycket i forvag och b ilda sig sjalv ett
o md ome om hur man ryckte arr d ee sku lle
spelas. M en - och det ar vi kt ig t - en tearerkri-
ciker skall in te va ra lin eratur kriciker. H an skall
kriti sera spe let ".

Det oregerliga yrket
I en enkat i D agens N yhecer om forfarraren

och hans arbecsmetod skr iver Bo Bergman
( 16 mars 1949) under rubriken "D ec o re-
gerliga yrkec" att forfarraren skr iver inre
bara vid skrivbordec. H an skriver nar han

gar och scar och Jigger och inre m inst nar
han ar lac.

Bo Bergman betonar att det primara i
hans p rosa ant ingen varit en situation som
han sjalv eller nagon annan upplevar och
vars ro tter i person ligheren han fo rsoker
efrerspana eller ocksa ett ofullbordar ode,

pa vi Iker h an tankt sig upp losn ingen ur de
givn a foru tsat tningarna.

Aven om m iljon in te ar d en posrala och
personer i noveller och romaner har andra
yrken som bokh l lare, kam rer, biblio reka-
rie, bankk assor etc sa ar det sakerligen
mang a ganger iakttagelser i posryrket som
Jigger bakom .

Sen debut
I en an ikel om Bo Bergm an i Postens
arsbok 1972 skriver davarande budgetch e-
fen i Posten C osta Elftman , sjalv poet , bl a

om Bo Bergmans vag ti ll maier arr b li en
erkand skald . Y id mitten av 1890-ralet
hade han pa sin hojd fan en rio ral d ikrer

publicerade och den egen tl iga debucen
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skedde forsr 1903 med d ikrsamlingen
"M arionetterna". Bo Bergman hade da
hunn ir bli 34 ar.

Papassligr pam inner Elftm an - for arr
underlatta fo rstaelsen av Bo Bergmans si-
m arion - om vad hans gode van H jalmar
Soderberg i "M arrin Bircks ungdom" sk rev
om d ikrandet:

"Den som skall b li d iktare , ar ingenti ng alls
annat an ett atloje for G ud och manniskor,
forran han redan b livit erkand och beromd .
Darfr maste han under alla laroaren hanga en

falsk skylr over sin dorr och latsas sysselsatta sig
med nagot som man niskorna anser akrnings-
vart."

I "M arionerrerna" finns mycker som
rymmer hans ungdoms b im a besvikelser,

r ex forsra srrofen i O desvisan :

I ngen so l i m in vra.
Skyarna ligga runga.
Varlden ar hard for gamm al och  gra,
varlden ar hard for de ung a.
Allr skall man m ista,
nar kom mer det sista
slager som oder skall sla?

I samband med en
upplasning i radio den
1 november 1960 tog

UIf Strahle denna
portrattbild av den 9 1-

arige forfattaren.
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Obruten skaparkraft
Bo Bergm an fick leva ett Jang liv. Eft er
pensioneringen 193 5 kunde han helt agna
sig at skr ivandet and a rill sisra som maren
1967, vid 98 rs alder. "Sem ester rar man

in te vid m ina ar" , sa han rill sin clon er Vera
Almer en ligr Bengt Liljenberg.

Aven om Posten "seal" 43 ar av hans ]iv

fick han 32 led iga ar med obruten skapar-
kraft. Ann u m er anmarkn ingsvart ar att

halften av hans verk - 18 volym er k om u t
efter hans 80-arsdag.

Som teaterk ritiker i D agens N yheter
verkade han i 34 ar. M ed t iden kinde han
an han behovde pension era sig aven pa den

posten .
N ar han 1939 skrivir sin sista kron ika

over det gangn a teatera ret formodade han
i en b rev rill en van an herrska per pa and ra
sidan ridn nog kande samma gladje och

befrielse som han sjalv.
So m teaterkritiker var han respekterad

for sin opan iskhet. Som al l t annat han atog
sig tog han sin uppgift pa allvar. H an var
ku nn ig, val palast och visade stor respe kt
for skadespelarnas arbete och han skrev
m ed srilist isk elegans.

D et lag val i hans karakt a r och allman na
livsinsta llni ng at han inre lat sig blandas av

nya pafund . H an var minst sagt aterhall-
sam i sin bedom ning av "m odern rearer".

Erik Z etters tr6m (Kar de M umm a) traf-
far da som nu o fta huvudet pa sp iken . I
So ndagsn isse-Strix skrev han 13 feb ruari
192 9 :

"M ed kan nedom om arr Bo Bergman, som ar
en ordenrlig karl, gar och lagger sig tid igr, har
man tankt oppna en experimenrreater, so m
skall spela pa narren efter de and ra tearrarna."

Act recensera litteratur var ytterligare en
verksam het som Bo Berg man agnade sig at
med fallenhet och energi. H an fo rtsatte

som litteratur kritiker, om an mera sallan ,
efter fyllda 80 ar. H an ans ag i likh et med
sin van och akadem ikam rat H en rik Schuck

att "nar man fyllt 80 ar skaman hl l a
kaften ".

Sch uck kund e visserligen int e men jag
har latt are fo r det, skrev Bo Bergman i en

brev till sin van H arald Sch iller, kulturre-

dakto r pa Sydsvenska D agbladet.
Bengt Liljenberg har upprattat en for-

reckn ing over Bo Bergmans b id rag till da-
gens N yherer u nder aren 19 18- 196 7 . D er
ar et imponerande anral, vissa ar over l 00-
taler.

Som ett bevis pa uppskattning i efter-
hand av de b revbarare som Bo Bergman

hade att go ra med pa Stockh olm 5 - enligt
det foregaende beskrivna som "sakra och
pliktfasta, nobla och o riginella" - medar-
berade han flitig i rid n ingen J u lpost med
dik ter och noveller. U rgivare m ed den aran
- tidn ingen holl hog litte rar och kon stna r-
lig standard - var styrelsen for Postman-

nens sem esterhem.

"Skulden" framsta romanen
Pa Per W astb ergs fraga  vilk en  roma n Bo
Berg man sjalv satte hogst blev svaret "Skul-
den" ( 1948). Jag recenserade rom anen i
Svensk T raf i kti dni ng nr 5 1- 52 1948 . D er
sista citatet i denna art ikel far b li av mig

sjalv:

"Det ar en roman om skuld och skuld kanslor.
En gam ma! dam - den 75-ariga Julia Martell -
berattar sitt livs h isroria och forsoker kom ma
rill rarra med orsakerna rill arr hennes !iv gesral-
rar sig sa dystert som der gjorr.

Den deburerande Bo Bergmans livssyn var
ma rk och m issmod ig, men den har ljusnar med
aren.Han har acceprerar verkligheren som - sin
hard het i ll rrors - varande former an den
skonaste drom , och man niskan ar for honom
inte ling re en marionerr i odets hand er. Det ar
denna hans milda, vemodiga och klarsynra
manniskokunskap, som kom mer rill rals i den
fangslande romanen och der i en urrrycksform ,
som i sin akthet, klarhet och fris khet rojer
mastaren ."
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