Postkort med mundbind!
Efter den første uge med Corona og næsten tavshed brød det løs. Alle de hjemsendte mennesker begyndte
at kede sig og så kom oprydningen.
Aldrig har vi fået så mange henvendelser om postkort og aldrig har vi fået så mange spændende pakker
med postkort.
Her er et lille udpluk.
Louise skriver: Min far har samlet på postkort fra Helsingør fra han var soldat på Kronborg. Efter militæret
arbejdede han først på træskibsværftet og senere på stålskibsværftet.
Efter hans død overtog jeg postkortene. Men nu skal der ryddes op. Jeg håber der er andre, som kan få den
samme glæde af postkortene som min far.
Med mundbind og kage tog jeg til Helsingør. Louise havde ca. 2500 postkort fra Helsingør og Bornholm hvor
deres sommerhus ligge. Kortene blev købt og kagen spist.

Fra en gård i Sønderjylland modtog jeg to flyttekasser med gammelt frimærkeafklip. Der skulle også være to
album med gamle postkort. Men ak!
For at hjælpe mig havde hun klippet alle frimærkerne af kortene.

Mail fra Anton:
Efter aftale sender jeg hermed en kuffert, der lå efter mine forældre. Der er rationeringsmærker,
øletiketter, breve og en stak postkort fra 1909 og frem.
Anton´s far rejste med tog gennem Finland – Rusland – Uralområdet – Polen. – Han var ingeniør på Stål og
Kulværker.

Knud ringer og spørger om vi vil komme til Nordjylland og se på hans postkort?
Vi overtaler ham til at sende dem med PostNord, så vi kunne kigge på dem.
2 dage senere står der en mærkelig Nettopakke foran døren – det lignede en frossen and.
Posen var omviklet med gaffetape og indeholdt 874 postkort. Desværre havde den haft en meget hård tur
fra Nordjylland.
Det værste var, at der ikke var afsender på pakken og heller ikke i pakken.
Vi ventede på lyd fra Knud fra Nordjylland og efter 10 dage ringede han. Det var hjemmehjælpen der havde
sendt pakken.
Nogle julekort kunne reddes men resten måtte desværre retur.

Rasmus sender en stor pakke fra Anholt.
17 postkortalbum der aldrig har været i fæle frimærkesamleres hænder. Der var 3800 flotte kort med alle
hjørner intakt.
Masser af stjernestempler, nisser i gadebilledet og skibskort.
Rasmus blev overrasket over de mange penge han modtog for de gamle postkort.

Heldigvis skulle de mange postkortordre der også kom i Coronatiden ikke have mundbind på.
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