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Handskrift 140 

Författaren Elfred Berggrens arkiv (1900-1932) 

Elfred Berggrens liv blev kort. Han avled i TBC på Österåsens sanatorium drygt 30 år gammal. Han 

växte upp i Piteå i början av 1900-talet och utbildade sig vid KTH till bergsingenjör. Under sin 

militärtjänst i Östersund 1924 drabbades han av TBC och kom att tillbringa många år av sitt 

resterande liv vid Österåsens sanatorium. 

Under sina sjukdomsår på sanatoriet bedrev Elfred Berggren intensiva självstudier inom bl.a. 

litteratur, språk och filosofi. Han kom även att utveckla sin talang för skrivande. Berggren författade 

bl.a. tidningsartiklar och gjorde översättningar.  Han verkade under sina sista år för att en tidning för 

lungsjuka skulle kunna ges ut. Det första numret av tidskriften Vi och Ni. Tidskrift för sjuka och friska 

kom ut strax efter hans död i februari 1932. Samma år utgavs postumt Elfred Berggrens första roman 

Robotarnas gud, en roman som Berggren skrev under sitt sista levnadsår. Robotarnas gud fick stor 

genomslagskraft och räknas idag som en av Sveriges första science fiction-romaner. Genom vännen 

Arne Wåhlstrands försorg publicerades under 1930-talet löpande i tidskriften Vi och Ni några av 

Elfred Berggrens texter – ofta hämtade ur Berggrens efterlämnade dagbok. 

Arkivet efter Elfred Berggren består av en arkivvolym innehållande brev, manuskript och fotografier.  

Handlingarna har funnits bevarade inom släkten och har via litteraturvetaren Erik Jonsson förmedlats 

till Forskningsarkivet. En längre artikel om Elfred Berggren, författad av Erik Jonsson, finns publicerad 

i tidskriften Provins nr 2, 2009. 

Ytterligare arkivmaterial efter Elfred Berggren i form av brev, texter och fotografier återfinns i 

Handskrift 29: Överläkaren vid Österåsens sanatorium - Helge Dahlstedts arkiv. Där finns även samlat 

alla utgivna exemplar av tidskriften Vi och Ni. 
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Handskrift 140 

Författaren Elfred Berggrens arkiv (1900-1932) 

 

Förteckning 

1. Manuskript och tryck  Volym 
140:1 

 Enkel och kortfattad berättelse om huru Efraim upplevde 
sin första Corrida (manuskript) 

1929  

 Ur Rubaiat av Omar (översättning av Omar Khayyams 
diktverk Rubaiyat) 

1930  

 Inbundet ex. av Elfred Berggrens debutroman Robotarnas 
Gud. Gåvoexemplar (postumt) till Österåsens sanatorium. 

1932  

 Vi och Ni. Tidskrift för sjuka och friska nr2, 1932 (med 
artiklar av och om Elfred Berggren) 

1932  

   
2. Korrespondens   
  Brev från Elfred Berggren   
 Brev till föräldrar och syskon (44 st) 1916-1931, u å  
   
 Brev till Elfred Berggren    
 Brevkort från J Barny, Limoges (2 st) 

 
1932  

 Övriga brev   
 Brev från Arne Wåhlstrand till brodern Olle Berggren 

ang. utgivningen av ”Robotornas gud” 
1932  

   
3. Fotografier   
 Fotografialbum 1910-1920-tal  
 Lösa fotografier (2 st) 1920-tal  
   
 


