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Axel Olsson
Helt hasligt avled f. folkskollirare .{xel Olsson den 18 nraj 1963. Det
skeddc rrnder skolarbetel. rilket han i mindre omfatlning fortsall med efter
pensionsildern.
Axel Olsson var ftidd den 29 januari 1888 i Lima i Dalarna. I')fter avlagd

folkskollirarexamen kom han f913 till Slockholm och verkade her sonr
iterstoden nv sitt liv.
lifter nigra ir i Stockholnr kom han i kontakt rued Entomologiska Ftireningen och ir l9l9 blev han medlem i Ftireningen. .ir 1927 blev han vald
till revisorsuppleant och fiilja]lde ir (102E) valdes han till revisor. Som
sidan stod han krar lill 1932 di han blev skatlmestare efter apolekare Hammar. I denna egenskap lerkade han till 1961.
Under sin yerksamhelstid i F-tireningen lijorde han sig omlyckt. Utan sttirre
Athdvor spred han gliidje omkring sig och han citerade girna Shakespeare.
l'iir de unga skalbaggssamlarna blev han den snille farbrodenr. som gdrna
stiillde sig till fdrfogande med bestimningar. Som skattmistare lar han min
om Fiireningen och dess finanser. Hans riist ifrflga om Ftireningens medel
respekterades av Styrelsen.
Hans frin tidiga ungdomen starka nalurinlresse erhiill rell snart entonrologisk inriktning, huvudsakligen pi Coleoptera. Han blev en effektiv samlare
framfiirallt med sillet och hans skalbaggssarnling blev si snriningom en
av de vackraste och {ullstindigaste i privat Ago i vert land.
Olssons slora kunnande kom dock aldrig till sin rett, di hans slera personliga blygsamhet avhi')ll honom frin att delge sina entomologiskfl erfarenheter
i tryck. Ett enda sliirre arbete publicerade han tillsammans nrt'd O. Lundblad och det behandlade insektfaunan pi Hallands Yiderti.
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.{xel Olsson hade som ftidd pA landet liitt att umgis med naturen. Hatr
var en lrofast och hjilpsam natur och han konrmer att leva kvar i varil
minnen.
Utgivne skrifter
Ol.sso\. .\.: Insektfaunao pA Hallands viiderii. . K. \'et.-.{kad:s aYhandl.
nnlursk\.d(l|'iirenden. Slockholm. 9. sid. I 7{i. l9i{.
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