DANSK FRAGT- OG BANEMÆRKEKLUB
Rutebilmærker: Karlsvogne (Aalborg - Blokhus).
Af Søren Hvejsel, Jan Andersen, Erik Jensen, Kristian Klitgaard og Jens Birch.
Ruter: Aalborg - Blokhus.
Årstal og ejere: Se under historie.

Fragtmærker: Karlsvogne:

Lidt om historien, som er lidt uklar:
Af Søren Hvejsel og Jan Andersen. Blad 20,
som svar på spørgsmål i blad 19:
Om mærket fra 'Karlsvogne' (gengivet i blad
19, side 8) kan oplyses følgende:
Selskabet 'Karlsvogne' blev startet i 1935.
Selskabet drev buslinjen mellem Aalborg og
Blokhus. Ruten udgik fra rutebilstationen på
Vesterbro i Aalborg. Koncessionen til ruten
blev ejet i fællesskab af FjerritslevFrederikshavn Jernbane og Hjørring-LøkkenÅbybro jernbane. Ruten ’findes’ stadig, men
koncessionen tilhører nu Hjørring Privatbaner
(Nordjyske jernbaner).
Jeg ved ikke, om der findes andre mærker fra
selskabet end det viste, røde 25-øres
mærke.
Uddrag af notat af Erik Jensen, Jens Birch og
Kristian Klitgaard om Aalborg-Blokhus mærkerne til Jernbanekataloget s.60:

Type A
Karlsvogne
Tlf. 4141-4211
25 ØRE
Mærker ca. 35,5 x 50,5 mm.
Udgivet i hæfter med fire mærker pr ark.

19?? Tak.ca.11,5 på to eller tre sider. Sort
tryk rødt papir med lim.
A

25 ØRE rød

A

G

Størrelse og takning målt fra en pdf-fil.
Annulleringer: Ukendt.
De præcise udgivelsesår er ukendte
Der findes muligvis flere mærker, så nummereringen er foreløbig.

G

Oplistning af Blokhus-forholdene:
F.F. Banen: Mærkerne er uden anden information end FF, bortset fra at teksten er skrevet før retskrivningsreformen i 1948.
Hals-Gandrup, FFJ forår 1936 til 31.03.1968,
FF mærkerne kunne teoretisk være anvendt
her.
Aalborg Blokhus:
Aalborg Turistforening søger tilladelse 1931,
men får den ikke.
Carl J Karlsen søger tilladelse og får afslag i
1933. Han kører alligevel fast udflugtskørsel
på rute.
FFJ-HLA får koncessionen i april 1937, Carl
J Karlsen kører ruten for banerne.
FFJ overtager ruten helt sommer 1946.
HPB overtager ruten 31.03 1968.
De øvrige ruter er uinteressante, fordi de er
startet efter 1948.
Fortsættes næste side:
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DANSK FRAGT- OG BANEMÆRKEKLUB
Enkeltbillet fra:
KARLS VOGNE
Tlf. 4141 4211
Fortløbende nummereret
med antikva skrift.
Billet ca. 30 x 65,5 mm.
Udgivet i ruller.
Shermach-takket ca.10,25
x takket ca. 13,5.
Fra Hans Andersens
samling.

Listen er foreløbig
Listen har ikke været endeligt behandlet af en af vore bilrutespecialister.
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