
Postfolkets dagbok 14 maj 1991
av Sven-Rune Johansson

N ord iska m useet genomforde 199 1 t ill-
sam mans m ed Riksforbunder for H em-

bygdsvard et pro jekt for att fa sa mang a
som mojligt av hela svenska folket att skriva
dagbok den 14 maj 199 1. Ar rangorerna
inbjod ocksa andra inr ressenr er, bl a Posr-

museum , att delta i projekt et , nagot so m

Postmu seum garn a stallde up p pa. Man
fann att det skulle vara ett utmark t ti llfalle

an fa reda pa vad posrfolk gjo rde under en

"heir van lig dag".
Posrmuseum skickade darfo r under

mars och april 199 1 ut ett upprop rill
samtliga postanstallda och postpensiona-
rer med inbjudan och uppmaning art skri-
va dagbok den 14 maj. Upp ropet gick bl a
ut i alla posrala cid n ingar och fackridskrif-

ter. En del posrregioner och posrkonror

hakade pa och gjo rde egna upprop rill sina

anstal lda.

Uppropet
D er var alltsa en "Postfolkets dagbok" som

skulle skr ivas. I uppropet srod :

fo restall d ig ate 2 000 svenskar hade skrivit vad
de gjorde den 14 maj l 69 1. V ilken orroligt
inr ressanr lasning. Der racker m ed ate folk
skrivit om vad de gjorr 195 1 for ate det skall
vara span nande. J a, det ar till och med roligt att
lasa dagboksanteckn ingar fran igar. Ge kom-
mande generationer mi:ijlighet ate veta hur vi ar
199 1 levt, arbetat och tankt en vanlig dag. J u
fler som skr iver desto batt re. Da b ildar roste rna
en kor och dagboksskrivandet b id rar till fram-
tidens h istoriebeskrivning av Sverige.

Beratta om en vanlig dag
Aven helt vanliga dagar hander dee mycker. Vi
valjer klader, men inre vi lka klader som heist.
Vi acer, men bara en viss sorts m ar. Vi kanske
arbetar, och har asikter om arbetet. J a, vi har en
mangd tan kar, som snabbt glomsbort . Allt
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dett a  vi  tycker ar sa vanligt och sjalvklart, air

egentli gen markv ard igt och unik t.
D ec kan vara lingt eller kort , handskr ivet

eller maskinskriver. D u kan vara ung eller gam-
ma!, sjuk eller frisk . Kort sagtc:alla kan skriva,
och vi bryr oss in te ett dugg om ifall dagboken
fran den 14 maj ar tjusigt form ulerad eller ej.
Bara du skriver. H ar ar nagra sto lpar, men kom
ihag, d u far skr iva precis som d u viii.

• Borja gar n a med en korr beskrivning av d ig
sjalv. T ala sedan om vad d u gjorr u nder
dygner. Ju fler deraljer des to battre.

• Beskriv d ina klader , d in omgivning och vad
du atit. O m du akt nagons tans och i sa fall
hur.

• Beskriv vad som hin t pa d in arbetsplats eller
i hem mer, vad du gjort och hur du upplevt
der.

• Beratta om man niskor du mott och vad ni
ta lat om. Du kanske varit borrrest - i tjanste n
eller pa semester. D u kanske har varit ensam
eller legat pa sjukh us.

• H ar d u handlat under dagen? Gjort nagot p:1
kvallen , sett vissa TV-progra m eller nagot
an nat?

• H ar det hin t nagot under dagen som gjort
d ig speciellt glad , besviken eller ledsen ? Ar
det nagot an nat som upptagit d ina tan kar?
Beratta sa mycke t du kan och viii.

• T ill sist, beratta om detta var en typisk vardag

for d ig eller om den var ovanl ig pa ni got satt.

D e har sto lparna var det manga som anv an-
de, mer eller rnind re. En del skrev mycket
korr , and ra avsevart lingre. D agbocke rna
for den 14 rnaj varierar alltsa i li ngd , fran
en knapp A4-sida rill som rnest 30 hand-

skrivna A4-sidor.
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Hur mang a skrev dagbok?
Postmuseum fick in samm anlagr 280 b i-

d rag med dagboksan teckn ingar fran post-
ans tallda, 206 fra n kvinno r och 74 fran

man . Al la aldra r finns repre sen terade, fran
tonaringar till "gamla " pensiona rer. Lika sa
finns all a olika "yrken" i Posten fo ret radda:

adm in istrato rer, b revba rare, kassaperso-
nal, lantbrevbarare, loka lvardare , postm as-
tare, so rte rare etc.

Av de 206 kvinnliga dagboksskrivarna
var 46 fran stors tadsregionerna Stock-
holm , G oteborg och M alm o medan 160
kom fran ovriga Sverige. Bland mann en var

2 1 fran storsta dsregione rna och 53 fran
ovriga landet. T o ralr skrevs 852 sidor eller
i genomsnitt ere sidor per delragare.

Vad skrev man om?

Jag har i mars 1994 last dagboksanreck-
n ing ar na fran den 14 maj 199 1, alltsa med

nara t re arsperspektiv. D er var en mycket
in tressant lasning, redan h isto ria . Sjalv var

jag i maj 199 1 m itt uppe i arbetet arr
avslura mitt akriva liv for at ga i pension
den 1 juni.

En del har foljt uppro pets "stolpar" (se
ovan) medan and ra har gjo rr mycker per-

son liga dagbocker och berattat om sina
ran kar, sina fina eller smartsam ma minnen
ell er sin a syn punkrer pa dee man ansett b ra

- eller dal igt. N agra dagbocke r visar verk-
ligen arr dee fin ns skickliga forfattare/skr i-
benrer bland Posrens personal.

G enom den har p resen tat ionen har jag
forsokt ge en b ild av vad vi postansrallda

och postpens ion r er hade for a ss den 14
maj 199 1.Jag har valr att redogora fo r olika
ruriner och han delser utan arr folja uppro-
pers srolpar.

Dagen borjar

D e flesta borjar sin dagbok nar vackar-
klockan ringer eller nar man vaknar av sig

sjalv. T id punkten varierar a vsevart. N agon
gar up p "mitt i natten " fo r at t dela ut

dagsrid n ingar fore jobber pa Posten, and ra
har sem ester eller r kom pens ationsl ediga,
en del ar pa kur ser eller urbild n ing, inom

jobber eller for facken , acer and ra arpensio-
narer so m heir d isponerar sin rid men anda
vakn ar rid igr.

D e flesta borjar dagen med err halsosam r
morgon mal som film jolk eller yogh urt
med olika typer av m usli. Prakti skt cager
alla ans er morgonmalet som dee vikrigasre

pa dagen, dee ger en bra start pa dagen .
En norr landsk posrkasso r skr iver "T ank

arr favakna frisk och kry varje morgon . H a
err jobb , som man rr ivs med , nu som del-
pensionar efter 4 1 arsheltid . Kunna vara

hem m a och pyssla om de sina. G a rill
jobber och kann a att man gor nyt ta, tra ffa
kom pisar och trevliga kunder". D er cirarer

ar ett exempel pa hur man upplever sin
situat ion .

Resor
till och fran job bet

D et ar mycket ol ika fo ruts attni ngar for
resor rill och fran arbetet. D e som ba r i
storstadsom radena har for det mesta ling

vag och reser kom m unalt. D er finns natur -
ligrvis undan tag, sadana som akerbil darfor

arr de har mycker o regelbund na rider eller
bor sa att det inte fin ns nagra b ra fo rbindel-
ser.

N ar det gall er resor och res rid har de som
ba r utan fo r storstadsom radena en klar for-
del. D e bor i allmanher sa att de kan ga eller

cykla rill arberet eller har en relat ive ka rt
stracka att ko ra b il. M anga som har famil j
kombinerar arbersresan med att lamna
barn pa dagis.

Klader

M anga har beskrivir hur man kld de sig
den har dagen. Arsk illiga har u n iform men

kladseln avpassas rill dee arbere man har.
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Kassapersanalen pa pastkantaret i Knivsta visar sina nya profilkl a der. Foto: Sven Tideman.

Kassapersonalen har nagon m anad t idigare
fare p roftlklader som man i allmanh et an-
vand er och ar mycket nojd med. N agra

kvinnliga kassorer skr iver ate de skulle upp-
skat t at om det ocksa ing att langbyxor i
p roftlkladerna med canke pa den cyp av
ro rligt arb ete man har i kassan .

Familjesituation
D e flesta berat tar om sina fam iljefo rhl lan-
den , h ur gam ma! man sjalv och evencuella
fami ljemedlem mar ar, om man ar ensam-
staende m ed eller uran barn - om man har
fam ilj och h ur scor den ar, vad maken/
makan - sam bon arberar med , hur man

bor. O ch m anga pensionarer beratta r om
sina barn barn - dessa fancasriska barn barn
som nagon sa t raffand e kallat "livets efter-

.. "race .
Fo r barn fami ljerna ar det heir and ra

fo rhallanden an fo r dem som ar ensamsta-
ende eller har vuxna och ucflugna barn . I

fam iljer med barn car dee myckec cid ace
li m na och ham ca barnen pa dagis, ace se rill
ace barnen kom mer rill skolan eller rill

friridsakr ivirerer. M an kan ocksa skonja en
annan ekono misk sicuarion hos mang a
barnfamiljer an for dem som har vuxna och

ucflugna barn .
Alla pensionarer som har fo rmanen av

ace vara friska och krya berattar genomga-
ende om ace de har en bra sicuarion med
mycker akrivicecer och friher ace d isponera

sin cid . M an n jucer i allmanhet av ace ha

blivit pension ar. G anska myckec tid agna s
at att lasa tidn ingen, framforallc lokalcid-

ningen , och ace lyssna pa radio . M anga
pension r er har barnbarn som ger scor
gli dje och det giller speciellt dem som har
fo rmanen att ha dem pa nara hall. D et
upplevs som mycker positive ace kunna

stalla upp som barnvakr.

Halsan
Tyvarr f nns dee en de! som har mer ell er

m ind re allvarliga och besvarliga kram por.
D ec galler kanske fram forallc de ald re pen-
sioni rerna. D e som ar friska och akciva
skr iver ofca arc man ar tacksam for ace fa

vara sa p igg och kry.
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Vadret
D er marks arr vi lever i err mycket avlangt
land . D e som bor i sod ra delen av lander
beskr iver hur langt varen har kom mir, man

klipper r ex grasmatto rna. I de norra de-
larna daremot har traden knappt fart "m us-
oron ". Vad ret den har dagen var ganska bra

i soder medan de norra delarna hade der
kyligr och i vissa om raden dagsregn , ib land
snoblandar.

Lantbrevbarare
D e lanr b revbarare som skrivir dagbok ar
genomgaende mycket posiriva. D e rrivs
med si tt arbere och med de konrakrer de far

med sina kunder. D e kanner gladje over arr
kunn a hjalpa och de ka nner arr de gor det
moj ligt for mang a gamla arr bo kvar i sina
h em. Pa manga stal len bjuds de pa kaffe
och de hinner ocksa med arr p rara med de
flesra som de besoker eller som scar och

van tar pa dem vi d postladan . Lan tbrevba-
rarn a berat tar ocksa h ur de uppskatt ar nar-
heren rill narur en och hur de ser djur och
vaxtlighet pa sina rur er. I sodra Sverige ar
der gans ka tat t mellan sroppsrallena medan

det langre norru t ar bety dligt glesare mel-
lan kunderna.

En lan tb revbara re arpo liti skt akr iv i sin

komm un och beskriver hur mycker rid der
rar. H on h inner m ed jobber, fam iljen i
form av sin pensionerade make, ur flugna

barn m ed barnbarn och polit iska akrivire-
rer. D en har dagen represem erade hon
kom m unen vid en forhandling med larar-

na. Pa kvallen var der rundvand ring i err
nat uro mr de som man ville visa poliriker-

na. D enna dagboksskrivare samm anfattar
sin dag sa har: "D etta ar nog en mycker
typisk dag for m ig. Posren , poliriken , fa-
m iljen ."

En annan lan tb revbarare skote r jobb ,
fam ilj och arberar akrivr pa fririden for arr
vi skall bli friskare uran d rogproblem .

En skr iver i sin dagbok arr i lan tbrevbi -

rarjobber "foljer man barnen frn t iden i
mam m as mage upp rill den egna fam iljen".
D ar star ocksa "V ivi, som bor sa vackert

langt in i skogen , far paker i dag. H on har
kokar ans oppa, den har blivir for salr, sager
hon , du kan val smaka och se om den gar

att ata . Jag far en slev pa en tallrik, den ar
i salrasre lager, men jattegod . N ar jag romt
rallriken , gar jag ur i koket och tar en slev
rill. 'T ank vad b ra det ar m ed lam brevba-

rare, sager V ivi, nu vagar jag bjuda m in
man pa art soppa nar han kom mer hem.'
Sko gen ar sa und erbart vacker, bokarna

haller pa att grons ka, varen har d roj t lange
i ar.Und rar om sto rken gar kvar i Bivarod ,

han har vari t dar tva veckor. Jo han gar kvar
och p lockar pa aker. "

Postkassor
D en h r dagen skriver manga kassorer om

arr de har fart in formarion om akruella
nyherer:

Rabatt frima rkena som borjar saljas fol-

jande dag, urberaln ing av skat tetvangsspa-
rande och extra insattni ng pa allemansspa-
rande.

D et har aret andra des bestam melserna
for anvandn ing av rabattfri marken sa at t

err rabarrfrimarke bara galler for brev upp
rill 20 g (i scalier for rid igare 100 g). D en a
aterspe glas i fl era dagbocker dr man redo-

gor for hur kunder kom mir in och "p rores-
terat ' , nago t som kassorerna har lat t att
instam ma i men maste fo rsvara .

D e flesta posrkassorer som skrivir dag-
bok trivs med sitt jobb aven om man har

synpunkter pa vad som sker. Flera rycker
arr det ar fo r mycket fora ndringar och en
skri ver "D et ki nns jimt som om det gar at
for mycket energi arr leva upp rill de stan -
d iga fora nd ringarna, sa det verkl iga arberer
skots inte som jag sku lle onska . Maste det
vara sa i dagens samhalle? Sam rid igr okas ju
standigt kraven pa oss och vi behover ener-

gin rill arr p restera mera . N agon gang kun-
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de vi val fa sranna upp och arbera med
funna ruriner - nej da ar det dags med
nyherer igen".

N agon har en an nan infallsvinkel pa der
som kommer u ppifran" apropa forsalj-
ning av de nya rabartfri markena. "Uppgift
skall lamnas varje dag och i varje kassa pa
hur mycket vi salt som gar under beteck-
ningen 'Stodprodukter for Brev och Pa-
ker' . Efrersom vi aldrig far vera varfor, rror
vi allrid arr man hirrar pa olika srarisriska
uppgifrer for att halla den adminisrrariva
personalen med jobb. - - - Fran och med
i morgon skall vi alltsa sortera och rakna
kuponger och sedan skicka dem rill Stock-
holm. Undrar om de skall kontrollraknas
dar?- - - Vi skall salja massvis med rabatt-
frimarken. Vi skall givetvis sla fjolarets
rekordforsaljning men vi far bara salja fyra
haften mot varje kupong. Det ar kl ur igr
der."

En kassor karakteriserar just den har
dagen som K:nas dag: Kris med folk, Ko,
Kaoriskr pa Posten. Men hon klarar narur-
ligrvis av problemen sa att kunderna mar-
ker sa lite som mojligt.

Gemensamr for kassorer och lanrbrev-
barare arat t bada grupperna si tter kund-
konrakrerna i framsta rum mer som gladje-
amne och tillfredsstallelse. Kassorerna
rycker ibland arr det fi nns for lire rid arr
prata med kunderna, der varierar narurligr-
vis med srorleken pa posrkonroren och
orterna dar man arberar. Det ar mycket
lit tare at t fa rid arr prara med kunderna pa
mindre orter, dar kunderna ofta ar mindre
jaktade an pa storre orter.

En kassor pa err lirer landsorrskonror
skriver: "Ensam pa posren . Dagens hojd-
punkr en gamma! gumma. O pp nar min
glaslucka, hjalper henne arr skriva. Som
rack en l<lapp pa handen och 'Du ar snail' .
Sadant varm er".

Samma kassor berattar om en annan
kund: "Min rrogne kund en alkoholiserad
herre kommer for att hamta pengar. H an
gar alltid raka vagen till Konsum, som ar
utlamnin gsstalle for Sysrembolager. H ar
nog en staende bestalln ing, vem skulle vilja
byta?"

Den I4 maj far en de! sin pension. En
kassor beratt ar: "En kund klagar over att

Kaer pa postkontoret i Nordstan, Goteborg. Foto: Ove Kaneberg.
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han inre kan fa hela pensi onen i I 000-
lappar. 'Vern i inre arr der ar pension idag?' .
F6rs6ker tala med honom att satta in peng -
arna, men der viii han absolur inte , da tar
Allan Larsson (finansm in istern) sa my cket

i skarr. H an kanske behaver dem, forsoker
jag ska m ta. 'H ar jag inre horr arr pensio na-

rer inre kan ha pengar pa banken do rn
narm aste tva aren?' Vad gor man? Skr apar

ihop I 000- och 500-lappar, kunden gar
med go t humor" .

Pa err posrkonror kommer Sparbanken
och lam nar in 90 sacka r med mynt , nagot

som ger mycker excra rungr arbere.

En kassor avslutar beskrivn ingen av sin
dag sa har: "Fulls tandigt u rbl as!!!!  En  oer-

horr normal dag! M en jag bara alskar m itt
jobb!!!"

Utbildning och konferenser

Fl era ad m in isrraro rer, kassorer och fackl igr
arbetande ar pa ur bild n ing eller konferen-
ser. N agra far li ra sig den nya gene rati o-

nens kassamaskiner, en an nan delrar i en
referensgrupp for nya un iformer och aker
rill ett sam mantrade i Srockholm medan
det ar postmastarkonferens pa D anm arks -

bt en Stena D an ica for err d isrrikr i G ore-
borg. A nd ra ate r beratta r att de har fackligr

uppd rag. t ex facklig u rb ild n ing eller revi-
sion av fackkl ubbe ns arsre dovisn ing.

Akt uella handelser

T idni ngslasni ng pa morgonen och arr folja
med vad som hander genom rad io och T V
ar normala rut iner for de flesra. D en har

dagen ardet framforallt tva saker man rar
med i dagboken .

D en ena ar att man pa rad ionyhererna
pa morgonen och form iddagen hon arr

polisen lyckars gripa de tva mycke t om-
skrivna och omralade inrernerna j oan U rs-

ut och M arrens Imand i, som rym t fran
Kumlafangelser nagra dagar rid igare. D e

greps i narheren av Arboga. Den handelsen
har nastan alla ragir m ed i dagboken . M an

Posten far konkurrens av City Mail, vilket kommenteras i en def av dagboksanteckningarna.
Foto: Sven Tideman.
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For de fiesta var den 14 maj 199 1 en vanlig arbetsdag. Postgirot var inget undantag.
Foto: Sven Tideman.

um ycker st o r lattnad att polisen lyckats

och manga fragar sig hur deras rymning
kunde geno mfo ras.

D en an d ra akrualiteten som vald igt

mang a redo gor for ar den ut fragn ing av de
fyra borgerl iga part iledarna som T V hade
pa kvallen.

Der hade ocksa kommi t en uppstickare
och konku rrent till Posten, C ity M ail, vil-
ket komm enr eras i en de] av dagbockerna .

lntervjuer
Dagboksan teckn ingarna kompletterades

med intervj uer, nago t som gjo rdes av bade
Nordiska m useet och Posrm useum . Inom
Posten inr e rvjuades en chauffor och en

forman pa T omreboda samr en anstal ld pa
Posrgiror.

rackbrev . M an lo ttade ocksa ut 1O priser

bland d em som delragir.
D agb ockerna har kopierats pa ark ivbe-

stand igt papper , som rat t forvarat haller i
m ins r 1 000 ar. O riginalen och en kop ia
forvaras h os Posrm useum medan en kop ia

har overl amn at s t ill N ord iska museet for
att ing a i deras insamlin g av dagbocker. D et

finns daremot just nu inte nagra planer pa
arr pub licera dagbockern a.

Pa Postmuseum sager man att det sva-
raste i m useiman nens yrke ar att bedoma

vad som blir int ressant i en framtid. M en
man anser att de h orn av verkligheren som

speglas genom dagbocke rna kommer arr
bid ra till att ge framtidens u tstallni ngar

och ba cker !iv och temperament.

Vad hande med alla dagbocker?
Postmu seu m registrerade de inkom na dag-
bockerna o ch alla som medverkat fick ett
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