Postkortets Dag den
28.9.2013
Af Bjørn Eriksen
Postkortets Dag blev første gang afviklet i Kolding den 28.
september 2013. Efter de 27 deltageres opfattelse med så
stor succes, at arrangementet bliver en årlig
tilbagevendende begivenhed

Morgenkaffen indtages, før det går løs på Postkortets Dag

I Dansk Postkortsamler Klubs bestyrelse var vi ved tilmeldingsfristens udløb
noget skeptiske omkring arrangementet. Men der kom så mange tilmeldinger i
sidste fase, at i alt 27 forventningsfulde deltagere mødte op til begivenheden. De
fysiske rammer på AMUSYD i Kolding var aldeles perfekte.
Dagen indledtes med et postkortforedrag af Frank Miller fra Hosens. Frank har
minutiøst samlet materiale omkring Crome & Goldschmidts Fabrikker og
landsdækkende virksomhed. Firmaet startede i 1800-tallet i Horsens med
væverier og stofproduktion og med butikker og udsalg i et halvt hundrede byer
over hele landet.
Ud over de postkort, Frank viste, har han også samlet regninger, breve og andet
med relation til emnet. Han har tillige haft sin samling udstillet, bl.a. på HOFI
2011. Interesserede kan se mere fra Franks samling
her: http://hofi2011.dk/index.php?side=68

Fra Postkortets Dag med foredragsholder Per Sørensen på fløjen

Dernæst fortalte Per Sørensen fra Kolding om sin store lidenskab inden for
postkortsamleriet, nemlig Postkortkunstnere.

Pers ambition er at alle landets postkortkunstnere gennem tiden skal være at
finde på hans hjemmeside. Her har han allerede et hav af kunstnere, hvor han
forsøger at finde og har fundet mange data omkring den enkelte kunstner og
samtidig viser en række produktioner fra den pågældende.
Pers hjemmeside er til dato den bedst underbyggede platform på området, og er
efterhånden en bibel på området. Enhver der interesserer sig for kunstnere bag
motiverne på postkortene kan forvisse sig om tingene ved at kigge ind på
http://www.piaper.dk/postkortkunstnere/Postkortkunstnere_hovedside.htm
Det var indtrykket, at Per kunne have fortsat sit foredrag langt ud over den
afsatte tid på 1 time.
Efter frokost var der livlig aktivitet omkring bytte af postkort. Næsten alle havde
taget samlinger og dubletkort med, og mange kort skiftede ejer. De 1½ time, der
var sat af til denne aktivitet, kunne godt have fået mere rum. Men de, der ikke
nåede hele vejen rundt, havde mulighed for revanche dagen efter på
Trekantbyttedagen i Fredericia.
Der var også fint salg af klubbens dubletkort fra Stenderarkivet. Disse kort blev
solgt for 10,- kr. stykket, og med salget fra sidste år er der på denne konto
indgået mere end 4000, - kr. i klubkassen.
Dagens næste programpunkt var 3 workshops, som deltagerne kunne vælge
eller cirkulere imellem. Dels var der mulighed for at lære mere om scanning og
billedredigering på computere, noget omkring scanning af kort fra Stenderarkivet
noget om salg og køb på auktionshuse på nettet (QXL) samt regler for udstilling
af postkortsamlinger.
Klokken var efterhånden blevet 16.00. En kort evaluering af dagen gav meget
positiv respons fra deltagerne, hvoraf flere gerne så det gentaget i 2014.
Adskilt fra Postkortets Dag men i direkte sammenhæng med programmet i øvrigt
afviklede Dansk Postkortsamler Klub så sin årlige generalforsamling. Herfra er
der et særskilt referat.
Arrangementet Postkortes Dag gav tillige Dansk Postkortsamler Klub i alt 6 nye
medlemmer.

