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Minnesord om Bo Berglund
Filmforskaren Bo Berglund har avlidit i sitt hem i
Malmö i en ålder av 77 år.

Bo Berglund (1943–2020).

Bild: Eva Levau

Bo tog examen i klassiska språk i Lund och hade från
början siktet inställt på en forskarkarriär inom detta
fält, men intresset för filmhistoria tog överhanden.

Han påbörjade 1979 studier i Drama-Teater-Film, som
ämnet hette då, och blev sedan antagen till
forskarutbildningen med planen att skriva en
avhandling om dateringen av Chaplins första filmer.
Det var här vi mötte honom. Han hade en rad andra
kretsar där han var populär och uppskattad ciceron –
bland såväl operaälskare som klassicister – men det
var inom filmvetenskapen som han kom att nå
internationellt erkännande.
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Någon avhandling blev det aldrig men däremot en rad
initierade specialartiklar i publikationer som Classic
Images och Griffithiana. Den senare tidskriften utgavs
av den internationella stumfilmsfestivalen i
Pordenone, Italien, där Bo var en frekvent gäst och
medarbetare bakom kulisserna.

Bos stora intresse var tidig film, särskilt
slapstickmästarna Keaton och Chaplin vars filmer han
kunde utan och innan. Hans imponerande detaljminne
och hans oerhörda tålamod och forskarnit gjorde att
han lyckades att identifiera och datera filmer som
andra dittills hade gått bet på. Stumfilmsfestivalen
hade stor glädje av detta, liksom en rad framstående
stumfilmsforskare, från Kevin Brownlow till Jan
Olsson.



I skiftet mellan 1980- och 1990-talen arbetade Bo
dessutom för familjen Chaplin för att reda ut de tidiga
Chaplinfilmernas datering och klargöra vilka versioner
som kunde anses vara de ursprungliga – vi som var
med vid det forskarseminarium i Lund där han
berättade denna nyhet kan fortfarande minnas hans
sprudlande entusiasm och stolthet.

Han gjorde i sitt forskarliv en mängd upptäckter och
den mest spektakulära var kanske när han i ett
filmarkiv i Moskva hittade en filmrulle som han snabbt
kunde identifiera som en bit av Garbo-filmen The
Divine Woman från 1928 som dittills hade betraktats
som förlorad. Han berättade själv att han trodde han
skulle trilla baklänges när han förstod vad han hittat.
Filmfragmentet fick nypremiär med specialskriven
musik av Carl Davies vid den internationella
filmmusikfestival som Bo var med och arrangerade i
Malmö 1996.

Med Bo Berglund har vi nu förlorat en vän i skrået
som aldrig fick tillfälle att undervisa eller tjänstgöra på
vår institution men som var en självklar referenspunkt
för oss alla när det gäller forskningen kring tidig film. I
det tysta har han gjort svensk och internationell



stumfilmsforskning stora tjänster och vi kommer att
sakna den professionella hjälp han kunde ge vid
datering och identifiering.

Vi kommer lika mycket att sakna såväl hans kvicka
humor som hans melankoliska kärlek till allt fast som
förflyktigas.
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