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Europeadens logo skal pryde det nye telefonkort.

I forbindelse med Eu-
ropeaden den 21.-25. juli 
udgiver Horsens 
kommune 2000 tele-
kort med Europeade-
logo. På bagsiden kan 
man på fire sprog læse, 
at Horsens er den før-
ste værtsby i Norden.
Kortene ventes at blive popu-
lære samler-objekter ligesom 
de telekort, der blev udgivet i 
anledning af Vitus Berings 
250 års dødsdag og Horsens 
bys 550 års byjubilæum.
Telekort er blevet en ver-

densomspændende samlerdil-
le. I Tyskland findes der i øje-
blikket ca. 250.000 telekort-
samlere, og man venter, at an-
tallet i år 2000 vil have over-
halet antallet af frimærke-
samlere.
Det er især de små serier 

med special-motiver af for-
skellig slags, der er i høj kurs 
hos samlerne. Vitus Berings-
kortet, der blev trykt i 1200 
eksemplarer, står således an-
givet til en værdi af 1400 kr. i 
det tyske katalog.
Horsens først
til at bruge ideen
- Horsens var den første 

virksomhed herhjemme, der 
anvendte telekort til PR-virk-
somhed. Vi kom med i en for-
søgsordning, hvor vi fik trykt 
Berings-kortene og byjubilæ-
ums-kortene. Og det har væ-
ret en enorm succes, siger kul-
turkonsulent Henning Nør-
bæk, Horsens kommune.
- Berings-kortene blev revet 

væk, og jubilæums-kortene 
var udsolgt allerede i begyn-
delsen af jubilæumsåret. Kun

en lille del af kortene er blevet 
brugt til at telefonere for. Ho-
vedparten er købt af samlere, 
som gemmer dem. Det giver 
en høj PR-værdi, og den bliver 
endnu højere af, at vi med så 
små og eftertragtede serier er 
sikre på, at de vil optræde i 
telekort-katalogerne rundt 
om i mange år fremover.

- Vi har haft en fantastisk 
respons på kortene, som har 
bragt os i kontakt med utrolig 
mange udlændinge. Det er 
især tyskere, der har været in

teresseret i at købe kortene. 
Vi har endda oplevet, at folk, 
der skulle på ferie i Danmark, 
har valgt at lægge den i Hor-
sens for at kunne købe tele-
kortene, siger Henning Nør-
bæk, som regner med, at de 
nye Europeade-kort vil blive 
lige så stor en succes.
De nye kort kommer til at 
koste 50 kr., som man så kan 
ringe for i telekort-automa-
terne - eller man kan betragte 
det som en souvenir eller gem-
me det i håb om, at det vil

stige i værdi.
De første 1000 kort vil blive 

solgt i ugen før Europeaden, 
og de sidste 1000 sælges fra 
den 21. juli, når Europeade-
deltagerne er ankommet til 
Horsens. Det er ikke muligt at 
forudbestille kortene hos Hor-
sens kommune.

Dansk forening
Telekort-samlermanien er 

allerede velorganiseret i de 
fleste andre lande. Specielt i 
Japan, Fjernøsten, Tyskland, 
Frankrig og England er inter-
essen stor.

Også Danmark har for nylig 
fået en telekort-forening med 
hjemsted i Varde. Den holdt 
stiftende generalforsamling i 
februar, og formand blev John 
Christiansen, Hjertingvej 133 i 
Varde.

Desuden har Jydsk Telefon 
lavet en samlerklub for sine 
abonnenter. Den har i øjeblik-
ket ca. 700 medlemmer.

- Når vi har udgivet et vist 
antal nye kort, bliver der sent 
oplysninger ud til medlem-
merne, siger produktchef Jan 
Holst, Århus.

- Samtidig får medlemmer-
ne en bestillingsseddel, så de 
har mulighed for at erhverve 
sig kortene før andre. Det fo-
regår på den måde, at hver 
gang vi trykker nye kort, til-
bydes 2000 af dem til vore 
medlemmer. Det gælder også 
de små serier. Så når Horsens 
køber 2000 Europeade-kort, 
trykker vi for egen regning 
2000 ekstra, som vi tilbyder 
vore medlemmer. (-ann)
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