
H UGO OLSSON

Fil.d r. lektor H ugo O lsson avled den 26 juli 1966 efter en lång t ids
sjukdom och avtagande hälsa. Med H ugo Olsson förlorade vi en av vå rt
lands främsta filatelister och största auktoriteter pa svenska f ranko-
teckens fr amställning och användning.

H ugo Olsson v ar född i Malmö å r 1900, och studerade efter avlagd
studentexamen natur vetenskap vid Lunds universitet . Studierna förde
v ia amanuensbefat tning v id kemiska inst itut ionen t ill disputat ion och
dokto rsgra d i kemi å r 1927 samt därefter lärarbefatt ning v id realskolan
i H ässleholm, lektorat vid läroverket i Borås och N orra R eal i Stock-
holm. H ugo O lssons t id och arbetsförmåga räckte också t ill för en
f rit idssysselsät tning som ledde t ill en framstä ende insats inom svensk
filateli. H an har själv giv it innebörden å t fr imä rkssamlandet , såsom
han uppfatt ade vå r gemensamma hobby.

»För f ri märken har jag, liksom de flesta samla re, haft int resse sedan
barnaåren, men med t iden har sj älva saml arb egäret nägot t rät t t illbaka
för int resset att studera märkena och alla de faktorer, som ha något
samband med dem. D et har gjort s många studier och sk rivits å tskill iga
skarpsinn iga art iklar om våra svenska frankotecken i den filatelist iska
p ressen, men tidsk rifts art iklar ha ofta det gemensamma ödet att glöm-
mas. Aven om tidskr iftshäft ena samvetsgrant t illvaratagas, räkar lik-
väl en art ikel lät t fa lla i glömska, d runkna i mängden av andra .

Granskar man det samlade materialet , märker man dock, att det ännu
är mycket som fat tas, för att kännedomen om vå ra märken skall anses
vara nägot sä när t ill fre dsställande. D et finnes mänga dunk la punkter
i vår k unskap om de svenska frankotecknen, som vänta på at t uppklaras,
innan det blir för sent. Mycket av et t sådant a rbete t ror jag skulle re-
lativt lät t kunna göras, om Föreningens medlemmar med sina rika er-
fa renheter på de o lika specialområdena gemensamt på allvar togo it u
med p roblemen. I et t sådant a rbete ser jag en av Föreningens stora upp-
gift er. »
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Vi k an i dag se at t H ugo Olsson genomförde den av honom själv i
Svensk F ilatelist isk T idskrift är 1930 skisserade arbetsuppgiften. A rbetet
ba r result at i form av art iklar i SFT, vilka behandlar sammansättningen
hos de t ryckfä rger, som användes för vå ra fr imärken av vapentyp , och
typ fel hos äld re frimärken, bet ingade av framställning smetoderna för
t ryckmateri alet. Materia let t ill dessa studier fann H ugo O lsson i sina
egna samlinga r och hos Postmuscum. D et första stora verket av H ugo
O lsson var fä rdigt ä r 1936 och utkom som Meddelande n r 17 fr ån
Postmuseum, nämligen Svenska Postv erkets Brevkort , Kortb rev och
F rankokuvert , en studie som all tj ämt synes komplett och uttömmande.
Den baserades på en vetenskapligt grundlig sammanställning av mate-
rialet i Postmu seums samlingar, p rivata samlingar, ark ivstudier och upp-
lysningar, som kunde lämnas av personalen vi d Postverkets fr imärks-
t ryckeri.

D e fort satt a studierna av vå ra fr ankotecken ledde t ill samarbete med
Fr. Benzinger, stud ier av Postmuseums samlingar och Poststyrelsens ar-
k iv och resulterade i t re delar av ett planerat monumentalt arbete, som
skulle ha omfattat ä tt a delar. A rb etet kom at t avb rytas t ill följd av Ben-
zingers bort gång. D e t re utgivna delarna ä r välkända klenoder i de
svenska fi latelisternas bibliotek . D en först a delen om ski lling bankofri -
märken fick i en engelsk upplaga, och utgiven som Meddelande n r 30 i
Postmuseums serie, uppmärksamma våra svenska f rimärkens 100-ä rs-
jubileum å r 1955.

Avtagande hälsa minskade ald rig H ugo O lssons int resse för fr amställ-
ningen av fr imärken och postala t rycksaker, vars samlande han fort satt e
me d banderollm ärken f rän våra f rimärk srullar, häft esomsl ag t ill fr i-
mr kshäften ozh Postverk ets tjänsteförsändelser.

Studier, systemat isering och p ublicering av resultaten från dessa omrä-
den fick dock stå t illbaka för vetenskapliga stud ier och sammanställning
av det arbete om D en svenska kemins historia, vilket H ugo O lsson ge-
nomförde och hann avsluta för Lärdomshistoriska Samf undet i U ppsala.

H ugo O lsson var Föreningen Postmusei Vänners och flera fr imärks-
samlarföreningars hedersledamot. H an har t ill oss, som kände honom,
personligen kvarlämnat alla de kunskaper han hann med att ordna och
utvärdera i form av ett livsverk, som allt framgent kommer att upp-
mä rksammas av kommande generat ioner av fr imärkssamlare. D ett a var
det mål han i sin ungdom satt e för sin hobby när studierna var avslutade
och v iss fr it id t illät honom att koppla av med den.

Rolf -B. Eklund
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