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En ovanlig syn idag – några elever
vid John Bauergymnasiet i Karlshamn studerar tyska censurbrev och
frimärken från andra världskriget.
Intressant är också att många ungdomar blir intresserade när man berättar att det finns dolda vattenstämplar på vissa äldre frimärken, och att
dessa blir synliga genom att blöta
märket i kemisk bensin eller belysa
det med UV-lampa. Det är något
ovanligt och spännande som ungdomarna inte möter i sin vardag!

ETT LJUS I MÖRKRET!
Text & foto Carl-Henrik Larsson

Visst kan ungdomar intressera sig för frimärken. Det menar i alla fall
artikelförfattaren, som inte bara är mångårig medarbetare i Nordisk
Filateli, utan även arbetar som gymnasielärare vid det aktiva John
Bauergymnasiet i Karlshamn. Men världen har förändrats. Här kommer
en rykande aktuell rapport från ungdomens värld!

S

ven Olof Forselius lyfte i
årets majnummer av Nordisk Filateli upp frågan
om ungdomarna är en förlorad
generation när det gäller frimärksamlande. Han pekade
helt riktigt på att det nuförtiden, till skillnad mot förr,
finns så många andra områden som fångar ungdomarnas
intresse.
Även Morten Persson tar i
sin ledare i samma nummer
upp problemet med ungdomar-
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nas ointresse för frimärken,
och han skriver att till och med
tv:n har förlorat sin betydelse
för ungdomsgenerationen, till
förmån för datorn och Internet. Detta är en helt korrekt
slutsats enligt min mening.
Morten visar också på något
väldigt intressant när han påpekar att om frimärkshandlare och filatelistförbund m.fl.
vill nå ut med frimärkshobbyn
till de unga, så måste de också
anpassa sig efter de ungas In-

ternetvanor. Detta tror även
jag är helt nödvändigt om frimärkshobbyn skall ha en framtid.
Det är också av vikt att man
funderar över vad det är som
fångar ungdomarnas intresse,
och vilken relation den yngre
generationen har till frimärken. Låt oss därför titta lite
närmare på denna aspekt, för
frimärken intresserar unga
även idag, det vet jag av egen
erfarenhet, men dock inte allt
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som har med frimärken att göra.

Världen har förändrats
När man diskuterar frågan om
varför frimärkshobbyn inte
längre är av något större intresse för ungdomsgenerationen, måste man ha i åtanke att
världen har förändrats – och
det har gått med ljusets hastighet. Denna förändring har
helt klart påverkat frimärkshobbyns popularitet negativt,
eftersom så många nya intresseområden med stor attraktionskraft har tillkommit.
De som var ungdomar under 1950–60-talen levde under
helt andra omständigheter än
dagens unga. Inte ens jag själv,
som är född på 1980-talet, hade under mina tonår tillgång
till en bråkdel av all den teknik
som dagens unga ser som en
helt naturlig del av vardagen.
Låt mig nämna ett par exempel. När jag gick på gymnasiet i slutet av 90-talet köpte
jag min första dator. Det var
en dator med för sin tid mycket
bra prestanda. För 16 000 kr
fick man ”hela” 800 Mb hårddisk och 8 Mb i ramminne. När
jag berättade detta för en gymnasieklass som jag undervisade, så frågade de mig om jag
var född på stenåldern. Idag
har nämligen en dator en prestanda som är 500 gånger så
hög!
Andra tekniska prylar som
inte fanns under min tonårstid
var digitalkameran, dvd-spelaren (som snart också är utbytt
mot det nya formatet blue-ray)
och platt-tv:n, för att nämna
några exempel.

Många har aldrig
skickat ett brev!
Den nya tekniken har skapat
helt nya kommunikationsvägar
och intressen. Att sitta hemma
och spela dataspel med människor som befinner sig på andra sidan jordklotet är mycket
populärt. Att samla på fiktiva
föremål som kan användas i
spelen är också populärt. Med
riktiga pengar kan man införskaffa föremål som inte finns i
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Utställningen ”I förtryckets spår – folkmord, förföljelser och lidande i Tyskland”, hölls på stadsbiblioteket i Karlshamn 28/4 –
12/5 i år. Eleverna var först
skeptiska till att ha med frimärken, men sedan de sett
materialet i form av tyska
frimärken och censurbrev,
blev de mycket positivt inställda. Notera att utställningsskärmarna är utformade som Berlinmuren.

verkligheten! Dessa föremål
kan dessutom öka i värde och
bli riktigt dyrbara.
Det enda glädjande med detta är att det bevisar att de
unga inte har tappat intresset
för att samla. Och det är bara
några exempel på vad frimärkshobbyn numera konkurrerar
med.
Vilken relation har då de
unga till frimärken? Jag prövade denna fråga ute i klasserna som jag undervisar. Samtliga går i årskurs 3 på gymnasiet – låt oss kalla dem för
Internetgenerationen.
För det första visade det sig
att ett stort antal av eleverna
aldrig har skickat ett brev, och
därmed aldrig haft någon anledning att använda frimärken!
Det vanligaste svaret på
frågan om varför man aldrig
skickat ett brev var:
– Varför skall man göra det
när det finns Internet?

Skrattade åt postgången!
Diskussionen flöt sedan in på
hur lång tid det tar för ett brev
att komma fram. När jag sade
att inrikesbrev kommer fram
dagen efter, och utrikes ytterligare några dagar senare beroende på destination, så började alla skratta. Ett e-mail
kommer ju faktiskt fram direkt, oavsett var på jorden
människan bor, var elevernas

direkta kommentar. Här bet
inte min invändning att det är
mer personligt att få ett handskrivet brev.
Vi får nog tyvärr räkna med
att framtidens postgång blir
mycket begränsad.
I och med att ungdomar inte
på naturlig väg kommer i kontakt med frimärken, så är det
naturligtvis också liten chans
att de börjar samla.

Vi måste tänka om
Det ständiga flödet av bilder,
musik, nyheter och allt annat
som strömmar från Internet,
har också bidragit till att totalt
dränka den aspekt av frimärkssamlandet som var aktuell för
tidigare generationer, nämligen den att frimärkena fungerade som länkar till andra kulturer och kunskapsbärare av
rang. Idag finns det så mycket
annat som på ett snabbare sätt
fyller samma syfte.
Det mesta av det som figurerar i frimärksutgivningarna
är dessutom sådant som ungdomarna dagligen stöter på,
eller som i många fall är totalt
ointressant eftersom det saknar relevans för dem. Svensk
frimärksutgivning i all ära,
men hur många ungdomar är
intresserade av Albertus Pictors kyrkomålningar eller bananer med solglasögon?
Nej, vill man vinna ungdomarna till frimärkshobbyn så

☛
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Här ser man ett av de tyska censurbrev som var med på utställningen i
Karlshamn. Brev och frimärken från
andra världskriget är ett intressant
komplement i historieundervisningen, och ungdomarna blir mycket intresserade när man berättar historien bakom objekten. Även sovjetiska
och nordvietnamesiska frimärken
har väckt stort intresse bland eleverna, och många kan tänka sig att börja samla. På frågan om de skulle
kunna tänka sig att samla på nyutgåvor var svaret enhälligt NEJ!

☛måste vi tänka om. Vad jag har
märkt när jag diskuterat frimärken och på andra sätt visat
frimärken för mina elever, är
att de faktiskt är mycket intresserade – men bara av vissa
objekt.
De frimärken och postala
objekt som väcker intresse hos
ungdomarna är sådant som de
inte ständigt stöter på, bland
annat via de digitala medierna, och som dessutom knyter
an till ett djupare plan och visar på ett sammanhang. Låt
mig ge exempel på detta.

Frimärken som
historiska källor
Många ungdomar är mycket
intresserade av historia. Tack
och lov är vi faktiskt på väg
bort från det historielösa samhället. För tillfället är historia
tillval på de flesta gymnasieprogram, men det är absolut
ett bland de mer populära.
I min historieundervisning
använder jag ofta frimärken
som illustrationer i mina genomgångar eller som historiska källor. Vad kan vara bättre
när man pratar om Vietnamkriget än att visa eleverna nordvietnamesiska propagandafrimärken och diskutera dess innebörd. Det faktum att frimärkena verkligen är utgivna under kriget skapar ett enormt
intresse bland ungdomarna,
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och många har frågat var man
kan köpa liknande objekt. Känslan av att studera något äkta
och genuint går inte att ersätta med bilder från Internet!
Samma sak gäller med frimärken och postala objekt från
andra världskriget. Som historiska källor från denna period
väcker de stor uppmärksamhet bland ungdomarna, och flera har faktiskt uttryckt att
detta är något de skulle kunna
tänka sig att samla på.

I förtryckets spår
I slutet av mars i år åkte jag
tillsammans med en kollega
och en lärarstudent till Berlin
med de elever på skolan i årskurs 3 som studerar media.
Elevernas uppdrag var att dokumentera spåren av nazismens och kommunismens illgärningar i Berlin samt i koncentrationslägret Sachsenhausen, beläget 3 mil norr om Berlin.
Elevernas arbete skulle sedan resultera i en utställning
på stadsbiblioteket i Karlshamn med namnet ”I förtryckets spår – folkmord, förföljelser och lidande i Tyskland”.
Klassen delade vi in i olika
grupper, och varje grupp fick
ett tema att undersöka och det
hela skulle dokumenteras genom film och foton. Gruppernas teman följde en tidslinje

som sträckte sig från Hitlers
maktövertagande 1933 fram
till murens fall 1989.
Efter hemkomsten till Karlshamn påbörjades en mycket
kreativ process, och ett lysande
infall var att låta måla utställningsramarna så att de skulle
föreställa Berlinmuren. Riktig
taggtråd på toppen förstärkte
känslan!
I detta läge kastade jag fram
idén att vi även skulle ha med
frimärken och brev på utställningen, något som till en början mottogs med viss skepsis.
Men efter att jag visat upp materialet, som bestod av tysk
censurpost och frimärken från
andra världskriget samt några
östtyska frimärken, så var de
helt med på noterna.
Här handlade det om verkliga objekt från den tiden, och
diskussionen lät inte vänta på
sig.
– Vad intressant, satt det
människor och klippte upp breven och läste innehållet, var
det någon som frågade.
Att brevcensur förekommit
var nämligen ett totalt okänt
faktum för eleverna. Flera frågade också var man kunde köpa sådana brev och frimärken.
– Det känns verkligen äkta,
sade en kille.
Ja, som synes finns det ljus i
mörkret, det gäller som sagt
bara att tänka i nya banor och
försöka förstå vad ungdomar
egentligen är intresserade av.
Då kan vi också nå fram med
den underbara frimärkshobbyn till de unga.
❑
I nästa nummer:
I FÖRTRYCKETS SPÅR
– en resa till Sachsenhausen
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