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Frimærkets Dag gik ud på at fortælle forbipasserende om frimærkets forunderligheder. Og alle børn kunne få en gratis samlemappe. Foto: Morten Dueholm. 

De vil· sikre frimærkets fremtid 
Frimærket. En ligegyldig, forældet og dyr Jap papir?-Eller en frodig ldlde til viden om mennesket, 
kulturer og andre lande? Lørdag tog vi til Frimærkets Dag i Set. Mathias Centret. 
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VIBORG: Viden om frimærker er vi
den om mennesket, om lande, om 
kulturer, om sig selv. Det mener i 
hvert fald formanden_ for Viborg Fri
mærkeldub, som lørdag for fjerde 
gang fejrede Frimærkets Dag. 

Måske så du de lmap ti lokale fri
mærkeentusiaster på Set Mathias 
Centrets øverste ef!lge, niens du gjor
de dine lørdagsindkøb, for her var de 
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på mærkerne mellem ldold<en 10 og 
14 og spredte det gode budskab om 
det lille mærke. Her blev både solgt 
nye og gamle frimærker, og de børn, 
der kom forbi, fik et gratis ark med 
samlemærker. 

Men er det overhovedet relevant 
at samle på de små mærker i en tid, 
hvor postvæsenet er mere presset 
end nogensinde? Prisen på porto sti
ger og stiger, og antallet af breve, vi 
sender, falder og falder. Det er tilmed 
kun de allermest sjældne frimær
kesamlinger, som er mange penge 
værd, og hvis frimærkesamlerne kø
ber nogle mere værdifulde samlin
ger i udlandet, er portoen paradok~ 
salt nok så høj, at mærkerne er eks-

tremt dyre at sende hjem til Dan
mark, fortæller en af dagens entusia
ster. 

- Frimærker er kunstneriske og 
flotte. Det at samle på frimærker kan 
give en masse viden om Danmark og 
om andre lande, og hvis man dyld<er 
længere ned i det, kan man blive spe- · 
cialsamler og samle på et bestemt 
mærke, siger Svend Aage Pedersen, 
formand for Viborg Frimærkeldub. 

Håber at få børnene med 
Viborgs frimærkeformand har selv 
samlet på de små mærker i mere end 
40 år. På trods af at vi bruger færre og 
færre frimærker i dagligdagen, tror 
Svend Aage Pedersen, at det kan væ-

re medvirkende til, at frimærket får 
status af noget sjældent Der er bare 
en ting, der mangler, for blandt Vi
borg Frimærkeldubs 70 medlemmer 
er det nok de færreste, der vil kalde 
sig unge. 

-Vi er jo nogen med grå hår på ho
vedet, og det lmiber med at få un
ge medlemmer, men jeg tror, at der 
stadig vil eksistere frimærkeldub
ber mange år, frem i tiden. Når vi i 
dag deler samlemapper ud til børne

. ne, er det også fordi, vi håber, at der i 
fremtiden vil komme flere frimærke-

-samlere, siger Svend Aage Pedersen. 
-Vi sælger nye frimærker, så vi kan 

tjene lidt til !<lubben, og så hand
ler det for os om at promovere os, så 

folk ved, at vi eksisterer. 
Postvæsenet tryld<er fortsat man

ge nye frimærker, og Viborgs frimær
keformand mener, at det mest er til 
ære for de mange samlere, som sta
dig findes, og han oplyser desuden, 
at Viborg Frimærkeldub mødes hver 
anden uge, og her bytter medlem
merne frimærker, afholder aul<tio
n~r og lotterispil, hvor præmierne 
naturligvis er frimærker, 

Om Viborg Frimærkeldub eksiste
rer om 10, 20 eller 30 år, vil tiden vi
se, men den vil i hvert fald gøre sit for 
at være på mærkerne og fortælle folk 
om frimærkets fortræffeligheder. 

Formanden for Viborg Frimærkeklub, Svend Aage Pedersen [i 
midten), tror og håber, at frimærket på grund af postvæsenets 
krise fremover vil stå som noget eksklusivt og sjældent - og 
dermed skaffe flere samlere. 

Viborgs frimærkeentusiaster, de såkaldte filatelister, stod på 
Set. Mathias Centrets øverste etage fra klokken 10-14 lørdag. 
I dagens anledning bar de alle ens T-shirts, de havde fået fra 
Danmarks Filatelist Forbund. 

- Problemet er, at der ikke længere er unge mennesker, der 
samler. De har en iPad og en iPhone, og så lever de i den digitale 
verden, siger en af Viborg Frimærkeklubs medlemmer, som ikke · 
ønsker at få sit navn i avisen. 


