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Drammen Filatelist-Klub avholder sitt møte nummer 848 

mandag 10. oktober 2011 kl. 19.00 i Eldrekaféen, Albumsgate 8.  

Dørene åpner som vanlig kl. 18.00. 

*** 

Program for møtet mandag 10. oktober: 

  1 – Referat/innkommet post 

  2 – Utlodning 

  3 – Foredrag av Henry Pasala ”Båter i mytteri, krig og fred” 

 

 
 

   (som måtte utgå i forrige møte) 

  4 – Quiz 

  5 – Miniauksjon 

  6 – Kjøp/salg/bytte 

*** 

Videre program for høstsesongen 2011: 

 24. oktober Klubbmøte, tema ”Skandinavia” 

 29. - 30. oktober Byttehelg / auksjon 

 11. november Viltaften 

 14. november Hovedmøte med foredrag 

 26. november Klubbmøte, tema ”Postkort” 

 12. desember Julemøte 

 

 

 
Særstempel, Personlig Frimerke (PF) – samt medaljebrev - i forbindelse med  

Kongsberg kirkes 250 års jubileum 17. september. 

 

 

 

Neste møte 

Nytt særstempel fra Buskerud 



Referat fra Drammen Filatelist-Klub’s møte nr. 847. 

Møtet fant sted mandag 12. september i klubbens lokaler i Albumsgt. 8. 

Etter sedvanlig godt loddsalg ønsket Nestformannen  27 medlemmer og 1 gjest velkommen. 

Årets store arrangement – Drafnia 2011 med NFF forbundsmøte – var en stor suksess og alle 

gode hjelpere ble takket for stor innsats. Noen få salgsprodukter er fortsatt til salgs ved Kasserer. 

Det annonserte foredraget om ”Båter i mytteri, krig og fred” ved Henry Pasala måtte dessverre utgå 

på grunn av en teknisk mangel – slik at man ikke kunne vise illustrasjonene/objektene til foredraget 

– og det ble da bestemt at man skulle prøve på nytt – på neste møte. 

Høstens Quiz-runde startet opp med til dels intrikate spørsmål – (men dog innenfor rimelighetens 

grenser) – slik at den beste besvarelsen oppnådde 6 poeng av 10 mulige. Alfsen vant kveldens 

runde. 

Loddtrekningen gav også denne gangen skuffelse og glede – men det var morsomt at noen 

medlemmer som aldri hadde vunnet før, fikk full uttelling på sine kjøpte lodd. 

Det var en fyldig auksjon denne kvelden – med mange objekter, men auksjonarius Bjørn 

gjennomførte den greit – med både sene og raske tilslag. Dessverre var noen av de ivrigste 

budgiverne ikke tilstede på møtet denne gangen – og det var merkbart. Om Norge gikk litt tregt, så 

var det mer fart da de tyske lottene ble budt fram. 

Stemningen på møtet var upåklagelig og neste møte (Byttemøte) med fokus på Engelske kolonier 

ble behørig annonsert. 

 Henning Mathiassen, referent 

Møtereferat 

                              Nye frimerker utgitt 16. september: 

   Norsk populærmusikk III – kvinnelige 

artister  

 



                              Nye frimerker utgitt 16. september: 

   Tegneseriejubileum 

 
Til Norge kom den første tegneserien i 1911, i bokform med Knoll og Tott.  

Posten markerer det norske hundreårsjubileet med fire frimerker. 

Fuglen i redet  

er tegnet av John Arne Sæterøy, under 

pseudonymet Jason. I sine fjorten Mjau 

mjau album har han tegnet ulike 

dyrefigurer. I en enkel tegnestil er de 

gjerne fremstilt med tanketomme 

ansiktsuttrykk, etter hvert også stumme.  

Hold Brillan  

inngår i Cristopher Nielsens nyeste tegneserie, 

Bygdegutar. Hovedpersonen Julius går her helst 

under navnet Hold Brillan fordi han alltid ber en 

kompis om å holde brillene sine før han går inn i 

et slagsmål. Han havner som deltaker i en 

realityserie på en tropeøy. Her kjempes det om 

gunsten til Petra, en sofistikert men 

temperamentsfull kvinne. Bygdegutar er foreløpig 

bare utgitt i ett album, men flere er annonsert. 

Nemi  

er tegnet og skrevet av Lise Myhre. Serien er 

humoristisk og handler om en ung, svartkledd goth/ 

metal-jente. Uforpliktende, med både forakt og 

selvironi, kommenterer hun verden omkring seg. 

Debuten fant sted i tegneseriebladet Larsons gale 

verden i 1997, først under navnet Den svarte siden. 

I 1999 ble Nemi daglig stripeserie i Dagbladet. 

Senere er hun blitt gjenstand for blad- og bok-

utgivelser både i Norge og i flere europeiske land. 

Pondus 

tegnes og skrives av Frode Øverli. Serien ble for 

alvor kjent da Dagbladet begynte å publisere den i 

1997. Pondus er fotballsupporter (Liverpool) og et 

levende fotballeksikon. Han elsker heavyrock, er 

gift med Beate, og sammen har de barna Påsan 

og Sneipen (Frida). Handlingen er både variert og 

innholdsrik, og persongalleriet er stort. Nær 

Pondus står Jokke, hans barndomsvenn og 

bestekompis. Serien publiseres nå i mer enn 130 

aviser og har fått sitt eget månedsblad. 



Storauksjonen 30. oktober 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRIMERKEMESSE OG AUKSJON  

29. – 30. oktober i Bragernes menighetssal 
 

Lørdag 29. oktober  kl 1000  - 1600 

Søndag 30. oktober kl 0900 – 1600 

 

Auksjon søndag kl 1300 

Handlerstands 

Kjøp / salg / bytte  

 

 

Innleveringsfristen er gått ut  

men vi tar gjerne i mot flere gode objekter.   

Har du bedre FDC, uvanlige stempler, gode postkort, eldre mynter og 

pene frimerkesamlinger ? 
Ta kontakt med Oddvar  994 35 233    eller Bjørn  900 88 172,  

eller ta med på møtet 10. oktober – så ser vi om vi får det med  



Klubbauksjonen 10. oktober 

OBJ Nr Miniauksjon 10. oktober 2011 Verdi Utrop

1 NK 319 - 321 stemplet .  Ekte FCM 180 GI BUD

2 Norger cigarkasse med vaskede merker GI BUD

3 Norske FDC i album.  Flere gode 100

4 20 stk norske FDC i fint album 25

5 81 Stk FDC Norge i fint album 75

6 78 stk FDC Norge i fint album 50

7 30 stk FDC Norge fra 40-50 tallet 2300 200

8 93 stk FDC i fint album 75

9 Postens jubileumssamling i 2 flotte album 75

10 Postens Olympiasamling i fint album GI BUD

11 Lot 12 konvolutter (fra DFK) prakt/lux-stemplet Buskerud GI BUD

12 Reise i Norden-  3 store mapper med mange merker fra Norden.  HØY kostpris GI BUD

13 brett med 20 prakt/lux Norge GI BUD

14 Brett med 45 LUX-stempler Buskerud GI BUD

15 Norge, pose med brevklipp bruksmerker GI BUD

16 lott bruksbrev st. i Buskerud flest fra 1970 - 2000 mange fine GI BUD

17 lott norske bruksbrev, mange bra frankeringer GI BUD

18 Polkort - stemplet 4-VIII-24 - sendt til Danmark GI BUD

19 Sverige, kort til Norge med tysk sensurstempel GI BUD

20 Lot med ca 100 postkort.  Ingen stedskort GI BUD

21 lott på over 90 julekort,  hjelpestempel fra 1978 GI BUD

22 Konvolutt Amerkiapost til Solbergelva fra 1922 GI BUD

23 liten plansje Danmark * AFA kr. 650,- GI BUD

24 Hefte Danmark 1907 . 1974, mest hele serier GI BUD

25 innstikksbok Danmark, Sverige, USA og England GI BUD

26 Danmark, lott bruksbrev, mange bra frankeringer og stempler GI BUD

27 Færøyene  3 maxikort, skip GI BUD

28 Færøyene  Årbok 1988 GI BUD



Klubbauksjonen 10. oktober 

29 liten plansje Grønland AFA kr. 300,- GI BUD

30 Posearkiv Norge og Sverige GI BUD

31 Posearkiv Norge, Sverige og Danmark GI BUD

32 Island - årssett 1996 GI BUD

33 Mappe "Top of the World - mange flotte miniark fra Norden GI BUD

34 England, plansje perfins, Kong Edward II og Georg VI GI BUD

35 England, pose med brevklipp bruksmerker GI BUD

36 Tyskland Reich 1889 - 1936 albumblad GI BUD

37 Tyskland Berlin 1949 - 1975 innstikksbok GI BUD

38 Tyskland soner 1946 - 1949 innstikksbok GI BUD

39 Tyskland BRD 1949 - 1975 innstikksbok,   HØY VERDI GI BUD

40 Tyskland Vest BRD 1946 - 1977 album,   HØY VERDI GI BUD

41 Tyskland DDR 1948 - 1978 innstikksbok GI BUD

42 Plansje Deutches Reich Kr. 850,- GI BUD

43 liten innstikksbok med 95 Europamerker GI BUD

44 Plansje USA Standly Gibb. Kr. 850,- GI BUD

45 Rotelott i eske.  Kort, FDC posearkiv osv 50

46 Frimerker Mange land i posearkiv 50

47 Frimerker på klipp fra hele verden 50

48 Drømmelott fore generalsamleren.  Tusenvis av vaskede merker fra hele verden200

49 rotelott,  vaskede merker hele verden GI BUD

50 innstikksbok med motivsamlinger båter, dyr, speiding m.m., mange merkerGI BUD

51 innstikksbok med motivsamling romfart, mange merker GI BUD

52 lott brev/kort, mange bra frankeringer og stempler GI BUD

53 brevalbum Leuchtturm, tomt GI BUD

54 brevalbum Leuchtturm, tomt GI BUD

55 Mynter - 5 små album norske og svenske ++++ mynter.  Flere sølv 50

56 Liten myntlott GI BUD



Denne gangen har vi 

beveget oss til første 

halvdel av 1800-tallet.  

Månedens brev er et 

brevomslag sendt fra 

Drammen til London. 

Omslaget er stemplet 

med Drammens første 

enringsstempel, som 

ble utsendt i desember 

1845.  Avtrykket viser 

19.10.1848, men 19 er 

overstreket og 

erstattet med 20. 

Brevet er videre  

transittstemplet med 

bl.a. Strömstads 

rammestempel og 

Hamburgs 

sommerfuglstempel 

før ankomst i London.  

En del av omslaget er  

påskrevet 1848, 

Modums Blue Color 

Works, Fossum, Oct 

18, Nov 3, Dcbr 15. 

Denne påskriften er 

nok gjort av mottaker.  

Det kan tolkes om at 

brevet ble sendt fra 

Modums 

Blaafarveværk 18.10, 

ankom London 3.11 

og ble besvart 15.12.  

Forsiden av brevet er 

videre påskrevet 96, 

dvs. at portoen var 96 

skilling.  

Brevet selges på 

Engers auksjon nr. 

104 denne måneden.  

 

 

 

Månedens brev 


