Formandens nyhedsbrev marts 2019
Hej allesammen!
Første livstegn i det nye år!!!
Det er ikke, fordi jeg har ligget helt på den lade side mht. postkortsamleriet, men tæt på.
I begyndelsen af januar var jeg i Odense til byttedag. Jeg havde taget turen over broen sammen
med en ven for at se, om jeg kunne finde lidt nyt til samlingen og prøve at komme af med nogle
dubletter, særligt det sidste ville min kone blive glad for!
Det gik rigtigt godt, og det var ikke så få kort, jeg fik med hjem til samlingen, herligt!!
Det var også hyggeligt at få snakket og byttet med flere af jer.
Så var jeg en smut til byttedag i Vig i uge 6 og Næstved uge 7, ikke de største dage, men meget
hyggelige.
Bestyrelsesarbejdet har ligget stille her i det nye år. Udover at medbringe vores banner er der ikke
sket noget fra min side; men andre har været ude og holde foredrag; men nu skal jeg i gang!!!
Søndag, d. 3. marts skal jeg til vores Fælles byttedag med FFF i Valby, hvor jeg håber, at mange
af jer vil kigge forbi. Fyns Frimærke Service er tilstede med alle deres kort, og jeg skal også have
mine sjællandske kort med, så hvis I kommer forbi - og samler Fyn eller Jylland, så send mig lige
en mail, og så vil jeg tage nogle dubletter med fra jeres område.
D. 17. marts er vi tilstede ved den store byttedag i Odder. Jeg har aldrig været der; men folk taler
varmt for den, bestemt et besøg værd!!!
Så skal vi til at planlægge Postkortets Dag. Hvad der kommer til at ske, vender jeg tilbage med.
Denne måneds postkort er 2 kort (I skal da ikke snydes, fordi jeg er sen til at skrive).
Den skønne butik med kaffemøllerne er fra Lemvig, et kort, som jeg fik byttet mig til i Odense med et af klubbens medlemmer, tak for det!!!

Kortet med de stolte øl-chauffører fik jeg i lørdags på arbejdet. En kunde kom forbi og lagde det på
kontoret. Han kunne fortælle, at hans far, Bent Krogsgaard, var på; men hvor præcis det var taget,
vidste han ikke; “men mon ikke det var Hundested eller Frederiksværk”?
Normalt er jeg ikke helt pjattet med kort med hvide kanter, og kortet er formentligt fra 40’erne, så
det ligger i den nyere ende; men jeg syntes, det har en charme - med de flotte chauffører, ølbilerne og reklamen for SPANJA APPELSIN VAND.

Men bygningerne kunne jeg ikke genkende, og diverse søgninger på nettet viste ingenting.
Men så bemærkede jeg den buede dør tv for den første lygtepæl. Den syntes jeg at genkende, og
Vupti - med lidt hjælp fra Google Street View fandt jeg dens adresse, Nørregade 4 i Hundested.
Efterfølgende har jeg fundet ud af, med en god portion hjælp fra kunder og Facebook, at den store
bygning bag bilerne var Brammers Trælast, og efter hvad jeg har kunne finde ud af, brændte den
og flere andre huse natten mellem den 9. og 10. juni 1950. Så tror pokker, at jeg ikke kunne
genkende dem i dag. Bygningerne for enden er formentlig den gamle motorfabrik, som også er
nedrevet i dag - til fordel for moderne lejligheder.
Postkort behøver ikke at være så frygtelig gamle for at gemme på en god historie.
Ha’ det godt til næste gang!
Med venlig hilsen
Niels Vad, Postkortsamler
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