
U PSALA H ÖGRE ALLMÄN N A LÄROVERKS

FILATELISTFÖREN IN G I BÖRJAN

AV 1890-TALET

Av Gösta Bodman.

P rofessor Gösta Bodman är född 5/ 8 1875. Deltog säsom fysiker i
svenska sydpolsexpeditio nen 1901- 03, fil dr 1906, lärare v id Göteborgs
högre samskola 1907- 16, p rofessor i kemi, mineralogi och geologi vid
Chalmers tekniska högskola 1916- 40. Tjän stgör sedan 1942 v id Tekniska
Museet i Stockholm. H a r utgivit ett flertal skrifter i kemi, meteorologi ,

pet rogra fi och geologi samt om olika indust rianläggningar.

För så vitt det gällde t idsförd riv inomhus under mörka regniga och
ruskiga kvällar har jag som skolpojke ej t illnärmelsevis haft så stort
nöje av något annat som av fr imärkssamlandet . D et blev en hobby
som jag sedan kommit att fullfölja under hela mit t liv, men givetvis
med såväl högkonjunkturs- som lägkonjunkt ursperioder. O ch p raktiskt
taget har jag lagt mig t ill med en in rotad vana at t ald rig kast a ett fr i-

märke eller en helsak i papperskorgen.
Början t ill mitt fr imärkssamlande kan jag i viss mån ankny ta t ill

ett sedermera mycket bek ant svenskt filatel istnamn. Min äldre bror
Erik hade, då han gick i den förberedande skolan i U ppsala, en k lass-
kamrat som samlade märken. Pojken hett e Georg Backman 1) och var
som bekant den förste innehava ren av det svenska 3 sk illing banco gul.

Från denne Backman smittades min b ror och därmed även jag at t

börja det roliga fr imärkssamlandet .

' ) Omk rin g är 1940 t räffade jag Georg Backma n i Boräs. H an var dä överste
och v ittne v id en studentexamen där jag var censor. I hans närvaro fick en examinand
i upp gift att räk na ut efter vilken ränta pa ränt a p riser st igit p ä detta 3 sk illing
banco-märke sedan 1880 t ill 1940. Om jag minnes rätt blev svaret omk ring 14 %/ .
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Vi bröder hade samlingen t illsammans men det vållade inga svär ig-
heter. Sämjan var hela t iden god. Over samlingen förde vi fr. o. m.
1888 en ordentl ig statistik och än i dag har jag kvar ett litet häfte:
»Frimärk sförteckn ing för Gösta och Erik Bodman ». Den var ordentl igt
ordnad efter länder. Vi gjorde en genomräkning av vår samling två

Omslagssidan till f örteck ningen öv er Gösta
och Erik Bodmans f rimärk ssamlingar.

ganger varje är, dels den 18 maj, Eri ksdagen, dels den 24 december för
att fördriva den för alla barn så oändligt länga julaftonsförmiddagen.

1888 - 610 st, 1892 - 2 068 st. I allmänhet ökades samlingen med
150 a 200 frimärken per å r.

Redan då var det t radit ion att pojkar började med att klist ra upp
sina frimärken i skrivböcker med de välkända blå kartongomslagen.
Och utan vidare hänsyn klist rade man märkena både på vänster- och
högersidor. D et hela ordnat efter länder i bokstavsföljd, men givetvis
med Sverige först.
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Stor var glädjen när man fick det första fört rycksalbumet, även detta
t ryckt på båda sidorna och i stort oktavformat . Vilken förtjusning,
Jå man var i tillfälle att få tag i ett märke som fanns avbildat . Sam-
lingen växte emellert id och fordrade större ut rymme. Vi lyckades för-
värva ett album i kvart format av »Zische» (eller nägot dität). D är var
det endast plats på högersidorna. Men det var lyckligtvis ej alldeles
fullständigt. För oss pojkar var detta emellert id bara bra ur den syn-
punkten, att albumet saknade plats för de sällsyntaste märkena.
Albumet blev därigenom icke allt för dyrt . Det rörde sig om fyra
kronor eller så. Och så blev sidorna icke så alldeles tomma. Schaubecks
album hade man en viss vördnad för, men de voro för dyra.

Till en början gick det ganska långsamt med inköpen. Vi hade icke
sä gott om pengar. I allmänhet köpte man ej dyrare märken än för
3 a 5 öre, möjligen någon gång för upp t ill 10 öre. Pengarna hade då
ett annat värde än nu. Ett wienerbröd kostade blott 4 öre. Så då förstår
man tveksamheten inför utgifterna.

Men så kom vi att flytta t ill en ny bostad ute pä Luthagen i Uppsala.
O ch där fanns det uppe på vinden en hyresgäst, som kom att t ill över-
komli gt pris leverera mängder av mer eller mindre användbara fr i-
märken i och för bytesrörelse med andra pojkar. Vi kallade honom
alltid för »Myrgubben», emedan han insamlade och sorterade lump
åt välgörenhetssällskapet »Myrorna» i Uppsala.

Med »Myrgubben» gjorde min bror och jag en överenskommelse att
av honom köpa alla fr imärken han fick efter ett pris av 5 öre per
hundra, oberoende av sort erna. N är han kom hemdragande med en
säck gamla brevkuvert och brevkort fr ån Länsstyrelsen, fr ån någon
bank eller från nägot aff ärskontor, kunde det ibland bli rätt bra
result at, man fick märken som blevo användbara just som bytesvara.

Givetvis var det mest vanliga märken och sysselsättning blev det med
att lägga det hela i blöt för att få bort papperet . Efter torkning buntade
vi ihop märkena i buntar om 100 st för kommande byten.

Vid den tiden ersattes de vanliga 12-öres ringmärkena med de röda
Oscar II , och det dröjde ej länge förrän dessa fingo på baksidan et t
blått posthorn. Det verkade på oss pojkar litet mystiskt , men vi voro
liksom litet förberedda på dylikt , nämligen genom en del spanska
märken som hade långa siffernummer på sin baksida. Men något diskus-
sionsp roblem blev det ej för oss.
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Med de överstämplade 12- och 24-öresmärkena, vanliga och tjänste,
kom en viss spänning. Man hade liksom på känn att dessa skulle bli
utmärkta som bytesvara. J ag fann på en egendomlig affärsmetod för
att öka mina dubbletter av de överstämplade. J ag hade en kamrat som
under ferierna bodde i Sala. H an hade lånat en bok av mig och glömt
den i Sala. För att slippa att skicka efter boken lovade han mig ett
överstämplat märke för varje dag tills han återlämnade boken. Möjligen
kan det nu efterät betecknas som nägon slags ockerränta, men jag visste
at t han i sit t hem fick överflöd av märkena i fråga.

»Myrgubben» gav mig ett av mina finaste märken. An i dag i min
samling ser jag med glädje på et t vackert exemplar 6 skilling banco
grå som jag fick bland hans lump-frimärken.

v en vill jag nämna en student, nästan släkt ing, son till et t justit ie-
råd och bror t ill ett just it ieråd, men död i unga år. H an var utom
fr imärksbiten även i hög grad road av att se barns glädje. H an kom
då och då oförberett någon ruskig eft ermiddag med sit t frimärksalbum
till vår enkla bostad, han fick kliva in genom köket . Och så satt vi
kring det runda bordet och fördjupade oss i fr imärksfunderingar.
H uruvida några slags byten skedde vet jag verkligen icke. Det var
nog egentl igen vi pojkar som var den mott agande parten, antar jag.
För oss var den långa stiliga student ens besök rena högtidsstunder, ty
han var ej det minsta hög, han kunde tydligen ta pojkar på det rätt a
sätt et och sät ta sig in i deras tankebanor. O ch vi vågade resonera öppet
med honom fast han väl var c:a 10 år äldre än vi.

Visst off rade man kanske någon gång 25 eller 50 öre på frimärken
i Lefflers antikvariat eller i de båda brödbutikerna pä Ovre Slot tsgatan
eller i Cederbergs antikvitets- och antikvariatshandel pä Svartbäcks-
gatan.

Men det vikt igaste var dock bytesförbindelserna mellan oss skol-
pojkar i skolan, huvudsakligast på rasterna. Tyvärr måste jag vidgå
att vi i de första klasserna rent av även vågade använda morgon-
bönerna i stora bönsalen för fr imärksaffärer. Medan »K ristanders» höll
sin morgonbet raktelse, passade man på att köp a och byta märken om
man fått en sådan plats att de vaktande lärarna ej kunde få ögonen
på ens förehavanden. Jag kommer ihåg att jag under morgonandakten
för 2 öre styck inköpte de svenska 30- och SO-öres vapenmärkena.
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En sid a u r f örteck ningen öv er Gösta och E rik Badm ans f rim ärk ssam lingar.

År 1889 dog min bror och jag blev ensam om samlingen och fort sat te
eft er samma linjer som förut .

Vid några speciella märken äro i viss mån minnen knutna. Som
höjden bet raktades lyckan att kunna komma över dessa egendomliga
märken från Goda H oppsudden, som i sin form t rotsade alla andra
märken - de egendomliga t rekantiga märkena. Ett annat märke som
hade en viss nimbus över sig var det som vi kallade »Gullett an»,
1-francmärket fr ån Schweiz. Det hade ju dessutom genom sin höga
valör något förmöget över sig.

De gamla portugisiska och it alienska märkena med port rätt i vit
relief voro också mycket högt uppskattade. Och så lärde man sig
finessen på de vanliga tyska märkena med skillnaden »Pfennige» och
»Pfennig». Däremot voro vi icke insatta i tandningsskillnaden på våra
svenska märken.

Möjligen vill jag även tala om den lilla enkla metod jag använde
för att någorlunda översiktl igt och tillgängligt förvara mina dubbletter.
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J ag klist rade ihop tomma tändsticksaskar med sina fodral till en
slags miniatyrbyrå med ungefär sex lådor i bredd och tio i höjd, eller
också i en slags tri angelformad »byrä», som blev starkare, med i översta
raden 1 ask, i den andra 2, i den t redje 3 askar osv., alltså en slags
svinfylking. Och så på varje låda en liten etikett med innehållet .

Tiden gick, man själv och kamraterna blev äldre och så småningom
dök tanken upp, att man skulle bilda en förening för att få någon slags
stadga i våra fr imärksförehavanden, liksom det fanns andra föreningar
på gymnasiestadiet .

Så en dag slår vi oss ihop ett 10-tal pojkar och togo steget ut. D en
6 december 1891 hade vi det konstituerande sammant rädet, och på den
12:e sammankomsten hade vi stadgarna klara för U psala H ögre
A llmänna Lärov erk s Filatelistf örening». Dessa förelägo dä i hektogra -
ferad upplaga och med min handstil. J ag var nämligen sek reterare. J ag
gick då i 7: 1 motsvarande nuvarande 3 :e ringen. De övriga voro i lägre
klasser.

,Sur
': H A I'/ p sala

Stadgar f ör Upsala H ögre A llmänna Läro-
v erk s Filatelistf örening. 1892.
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Till en början hade vi sammant rädena i respektive hem eller bostäder.
Längre fr am sändes jag som föreningens ombud t ill rektor »Muffe »
och lyckades utverka at t v arannan söndag få låna et t klassrum omedel-
bart efter skolgudstjänstens slut i och för v åra sammant räden.

I allmänhet ville man blott ha gymnasister med i föreningen men
undantag gjordes för ett par i 5 :e klassen. J a , t ill och med en i 4 :e
valdes in. Men han var son t ill st adens postmästare, varför han kunde
tänkas bli t ill någon slags ny tta genom att förmedla kontakt med
postverket . H an hette Viktor Flodman och avancerade långt inom post-
verket . Men då v ar han i alla fall bara »välling» i U ppsala.

Vi gymnasister hade ju på känn, att man vid förhandlingar skulle
använda t illt alsordet »H err » och at t man skulle begära ordet för att
få y tt ra sig. Flodman var ju överhuvudtaget icke inne i sådana finesser.
M in mor berät tade at t hon i rummet b redvid hört på våra förhandlinga r
v id något t illfälle, då diskussionen tycks hava varit tämligen livlig.
Fl odman kastade p lötsligt in sin mening utan at t ha begärt ordet .
Följden blev att ordföranden slog »klubban» i bordet och röt : »Om
herr Flodman inte håller käften, får herr Flodman gä ut. » Til lrät t avis-
ningen i sin form med tilltalsordet »H err» verkade nog litet löjlig,
v alpart ad.

Et t och annat ur de hektograferade st adgarna torde här få plats.
Till föreningens kassa bet alade var och en en int rädesavgift på 25 öre
samt en å rsavgift som bestämdes v id årets början men icke finnes an-
given. D essutom inflöt i kassan eller skulle inflyta böter, dels 10 öre
för frånvaro från sammant räde, dels 10 öre för oskickligt uppt rädande

under sammant räde.
Sammankomster höllos varannan söndag. Bytesrörelsen sköttes av de

t re s. k . ark ivarierna : ordföranden, sek reteraren och kassaförvalt aren.
By tesmärken skulle v ara uppklist rade på tunt papper och numrerade

eft er Gebruder Senfs katalog. Aven helsaker mottogos. Av fri märken
mottogos från en och samma insändare blot t 5 ex. av ett och samma

märke.
Såvit t j ag kan erin ra mig mottogos »urvalssändningar» även från

skolpojkar, ehuru de icke voro medlemmar. Åtminstone var så fallet
med två av mina k lasskamrater, den ena son t ill en p rofessor, den andra

son t ill en överste.
I de först a st adgarna voro namnen på medlemmarna upptagna. U tan

att stanna v id namnen v ill jag ej underlåt a at t nämna deras öden i
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den mån j ag vet dem. H edersledamoten, J ohn Pey ron, blev p rakti -
serande läkare, ordföranden, Ingemar Gezelius, blev föreståndare för
lantmannaskola, sek reteraren, Gösta Bodman, blev p rofessor i kemi,
skat tmästare n, H jalmar Falk, blev major. D e öv riga blevo: Gösta
G rönbeck bankman, Erland Falk kansliråd i ett av depart ementen.
Axel v . Arbin överste, Alfred Andreasson postkont rollör, T horsten
Quennerstedt direktörsassistent v id Stora K opp arberget , Ivar H ök
miningenjör och kommendörkap ten, Viktor Flodman sek reterare i
Generalpoststy relsen, Lars R abenius st atssek reterare och Anders Laurell
direktör v id ett par större massafabriker. Det var ju en icke alls oäven
skara frimärkssamlande pojkar. D e blevo, som det heter en gång,
»män i staten de forna pojkarna».

Vid något t illfälle kom det en notis i Senf s Briefmarkenblatt , at t det
skulle finnas en fr imärksklubb v id U meå H ögre A llmänna Läroverk .
Dett a gav oss U ppsalapojkar anledning att genom sek reteraren t a upp
brevväxling med denna ungefär samtidiga förening med samma in-
t ressen som vår.

Till en början utbytt e vi stadgar. Det visade sig at t U meäförenin gen
var st ift ad den 20 november 1891 och således t re veckor äld re än den
i Uppsala.

N u eft eråt synes mig nog U meästadgarna vara gru ndligare utarbe-
tade än de i Uppsala. Men U meåpojkarna hade t ill hedersledamot en
juridiskt bildad fängelsedirektör som de antagligen hade anlitat . Vi i
U ppsala hade ju också en hedersledamot, men han var blot t medicine
studerande och fr ågades knappast t ill råds då det gällde vå ra st adgar.
Gott om paragrafer var det . U ppsala hade 24 sådana och U meå 23,
således voro v i rätt jämn spelt a.

N ågra ord om U meåparagraferna, i den mån de skilde sig fr ån
U ppsalas. I U meå bestod styrelsen av sex medlemma r. För int räde
fordrades blott en utt alad önskan eller anmälan, under det att i U pp-
sala man röstade om den anmälde och intagning erfordrade / majori-
tet. U meä hade en int rädesavgift av 50 öre och en årsavgift av 2:
k r. Men så hade man också et t eget bibliotek u r vilket föreningens
medlemmar kunde läna. Bytesrörelsen var fastare ordnad i Umeå, man
hade bätt re det aljerade bestämmelser.

Förutom st adgarna för de båda föreningarna har j ag haft i min ägo
et t par svarsbrev fr ån U meåföreningen, allt nu överlämnat t ill Post-
museum i Stockholm. H är följer några utdrag ur de två breven.
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M edlemmarna i Upsala H ögre A llmänna Lärov erk s Filatelist-
f örening, 1892. St&ende: längst t . v . V ictor Flodman, i m itt en

Gösta Bodman.

Det första av den 17 november 1892 ger vid handen at t U meäsäll-
skapet då hade 25 medlemmar. Det var alltså i det närmaste dubbelt
så stort som det i Uppsala. I brevet sk rev Umeäföreningen utt ryckligen
at t den djupt ångrade att den meddelat sin existens i Senfs t idning.
K lubben, som den då kallade sig, blev överlupen av tyska samlare
som för bytesförbindelser sökte int räde i U meåklubben. Man måste
vidtaga den radikala åtgärden att rent av offentl igen upplösa Umeå-
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klubben. Men i stället stiftade man en ny med namnet »Umeä H ögre
Allmänna Läroverk s Frimärkssamlareförening». Och brevet slutade:
»Offentl iggör aldri g Eder förening förrän I t ron att Eder kassa stoppar
och I själva haven goda svenska dubbletter i massa.»

Och t ill sist bad de att få et t exemplar av Uppsalaföreningens t idning
M erkurius». Denna Merkurius har nu pa gamla dagar vällat mig
huvudbry. Antagligen har jag rent av själv en gång skrivit ut t idningen
och hektograferat den, men jag har icke det minsta minne av detta.
J ag har tillskrivit t re ännu levande medlemmar om saken, bergsingen-
jör Th orsten Quennerstedt, statssekreterare Lars Rabenius och direktör
Anders Laurell. Ingen av dessa hade något minne av publikationen i
fr åga.

Men i det andra brevet av den 31 januari 1893 tackar Umeäföre-
ningen för den p rydliga »Merkurius». Publikationen har tydligen alltså
varit en realitet . Umeåpojkarna tänkte nu själva start a en liknande
tidning, t ill och med om man skulle behöva ta till tvängsätgärder för
att fylla dess spalt er. Brevet innehöll en detaljerad redogörelse för
bytesorganisationen och slutade med upplysningen: »Vi brevväxla ej
med nägon annan frimärk ssamlareförening.»

H ur ödet gestalt ade sig för dessa båda föreningar i Uppsala och i
Umeå har jag mig icke bekant. Själv tog jag studenten våren 1893
och utgick därmed ur Uppsalasammanslutningen.

H ur gick det då i fortsättningen med min egen fi latelihobby? Det
kanske ligger utom ramen för min framställning men det kan måhända
ligga nägot av int resse i att höra huru frimärkslivet gestaltat sig f r
en som haft filateli som hobby under 7 decennier.

Redan innan jag sluta t skolan fick jag en ide att pa et t för mig nytt
sätt skaffa utländska bytesmöjligheter. Alla de dubblett märken jag fick
genom »Myrgubben» borde ju pa nägot sätt kunna utnyttj as.

J ag lade in ett 40-tal eller SO-tal olika svenska märken i ett kuvert
med åt följande förslag till frimärksbyte och adresserade brevet till
»Primus vid läroverket » i någon stad i de skandinaviska länderna.
J ag var visserl igen uppe i de högsta gymnasieringarna, men jag fann
det för mig bekvämast att nöja mig med Skandinav ien. D it kunde jag
utan vidare sk riva på svenska och jag behövde ej krångla med lexikon,
grammat ika och besvärl iga ändelser.

J ag började med städerna Ribe, Bergen, H elsingfors och Reykjavik.
I allmänhet visade sig metoden vara till fredsställande. Breven kommo
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givetvis att först gå genom rektor och vidarebefordrades sedan av
honom till lämplig person.

F inlandskorrespondensen började rät t egendomligt . Mina märken dit
kommo tydligen i helt and ra händer än j ag ämnat . D et var en kap ten
I var Gulin, som fåt t hand om märkena. O ch det första svarsbrevet
från honom började litet sä reget , nämligen med (visserl igen inkapslat)
ovett och förebråelser at t j ag sänt ut så pass goda märken helt på v inst
och förlust utan egentlig ad ressat. Vi kommo emellert id pä god fot
med varandra och växlade bytessändningar ätskilliga gånger. H an,
kap ten, blev general och jag, skolpojken, blev p rofessor.

D enna brevbytesmetod utvidgade jag under de första studentä ren och
bytte med åtskilliga länder : Belgien, N ederländerna, F rankrike, Tysk-
land, England, I talien, Port ugal och U. S. A .

Metoden grundade sig på ömsesidig upprikt ighet och ärl ighet och
jag har sällan eller ald rig funnit mig besv iken.

U nder årens lopp hava mina filatelist iska int ressen specialiserats,
såsom vanligt är, och utvidgats. J ag samlar sålunda numera också för-
filatelist iska brev, fr imärken på hela brev , vanliga normala helsaker,
stämplar och rödstämplar (frankostämplar).

K ring ä r 1925 eller så kom jag på t anken att , t ill en början av mina
många dubblett er, lägga upp vad man numera kallar mot ivsamlingar,
exempelvis: Port rätt , Vapen, Byggnader, Stadsbilder, Djur, Växter,
Id rott , Symboler osv. Varje grupp som en helhet för sig. Varje märke
klist rar  ( !)  j ag fast överst på en li ten v it kart ong, 5 X 7 cm. O linjerat
papper i kvartformat rut ar jag sj älv in med bläck i 9 ruto r, stäende
rektanglar, 3 rader med 3 rutor i v arje rad. Varje blad först ärkes i
v änst ra kanten på baksidan med en tunn, 2 cm bred kart ongremsa.
Bladet hålslås och sät tes sedan in i vanliga hålslagspärmar. P å varje
liten kartong skriver jag nedanför märket med sk rivmaskin överst
landet och därunder motivet med korta data och längst ned emissions-
oaret .

D en lilla v ita kartongen fästes på pappersarket med två vik ta k lister-
remsor på baksidan sit tande c :a ' / cm fr ån öv re och ned re kanten.
Det blir då föga besvär at t byta p lats när så skulle tarvas. Märken ef ter
de gamla klisterremsorna komma all t id att överskylas av den nya
kart ongen.
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K ring år 1950 fick intendenten vid Tekniska Museet , Torsten Althin,
syn pa min motivsamling. Ini tiativkrafti g som alltid frägade han mig
någon dag senare om jag ville hjälpa t ill att för museets räkning
lägga upp en samling med motivet »Teknik och Filateli». J ag tog
gärna pa mig uppdraget och börj ade sa smätt .

Samlingen växte långsamt i början men i alla fall så att , när museet
höll sin s. k. Polhemsdag den 30 augusti 1951, samlingen vuxit till
mellan 300 och 400 olika fr imärken. Den var så stor att museet då
ansåg sig kunna ordna en liten ut ställning i samarbete med Postmuseum.
I Tekniska Museets ärsbok »D aedalus» för år 1952 finnes et t uppslag
med fr imärksbilder, 24 st . rep resentat iva märken med skilda motiv-
grupper inom teknik . Samlingen omfattar f. n. (mars 1957) cirka 3 100
olika fr imärksbilder.

Som fr amgår av min lilla uppsats kan jag intyga att filatelien ända
från pojkt iden och fr am t ill min sena ålder varit ett t idsfördriv som
givit mig oändligt nöje. Möjligen måste jag erkänna at t det icke varit
ekonomiska kalkyler som legat som drivande kraft bakom mitt sam-
lande utan det har varit i fyndens nyhet som tjusningen legat och allt
fort farande ligger. Och så skall det väl vara med det man kallar hobby.
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