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Godt Nytt År!

Månedens flotte postkort fra Drafnkollen viser en noe annen hoppstil
enn hva vi nettopp har sett i den tysk-østerrikske hoppuke.
Drafnkollen ble innviet i 1939, mens det siste hopprennet ble avholdt i 1965.
I 1946 var bakken NM-arena, der bl.a. redaktørens far deltok..

Drammen Filatelist-Klub avholder sitt møte nummer 821
mandag 12. januar 2009 kl. 19.00 i Eldrekaféen, Albumsgate 8.
Dørene åpner kl. 18.00.
***

Program mandag 12. januar:
1 – Referat/innkommet post
2 – Utlodning
3 – Miniauksjon
4 – Kjøp/salg/bytte
***

Resten av programmet for første halvår 2009:
26. januar Byttemøte
9. februar Hovedmøte
9. mars
Årsmøte
20. april (NB!) Hovedmøte
11. mai
Hovedmøte

23. februar Byttemøte
23. mars Byttemøte
8. juni

Lakseaften

Samlermesse i Folkes hus Mjøndalen
Lørdag 24. og søndag 25. januar kl 11 -17
Masse frimerer – postkort – mynter og annet skrap for menn og kvinner

Frimerkeprogrammet for 2009
20. februar

Global oppvarming

2 frimerker

2. mars

Personlige frimerker

1 frimerke (hefte)

17. april

”Ja vi elsker”
Turistfrimerker

1 frimerke
6 frimerker

12. juni

Astronomi - Europafrimerker
Norges Vel 200 år
Ubåtvåpenet 100 år
Kulturminneåret

2 frimerker
1 frimerke
2 frimerker
2 frimerker

4. august

Knut Hamsun

1 frimerke

19. august

Norsk populærmusikk

4 frimerker

15. september

Rederiforbundet 100 år

1 frimerke

8. oktober

Blindeforbundet 100 år

1 frimerke

16. november

Norsk kunst III
Julefrimerker

4 frimerker
2 frimerker

***

***
Nytt hjelpestempel fra Åskollen oppdaget!
Det er tidligere registrert at et hjelpestempel med teksten
ÅSKOLLEN DRAMMEN ble brukt i perioden august
1978 til april 1979.
Men nylig dukket det opp et nytt hjelpestempel med
teksten ÅSKOLLEN og dato 2?-12-77. Bruken av
stempelet har nok vært begrenset til juletrafikken.
Også en del andre postkontorer brukte hjelpestempel
under juletrafikken på 1970- og 1980-tallet.
Så sjekk dine gamle julekort!

Månedens Buskerud-brev
I denne spalten viser vi denne gang en bankokonvolutt sendt til ”Gaarden Borger paa
Ringerige” med innlagt 90 Speciedaler. På baksiden av konvolutten er det med lakksegl,
hvorav to med avtrykk fra signet med teksten fra ”Drammens Postcontoir”.
Brevet på solgt på Moldenhauers auksjon nr. 67. I katalogbeskrivelsen står det at brevet
ble sendt i 1810, men dette må være feil. Navnet Drammen eksisterte vel ikke før 1811.
Ifølge Anders Langangens hefte ”Norske postsigneter 1814-1899”
ble det levert signet med teksten ”Bragernæs Postcontoir” så sent som i 1815,
mens ny signet med teksten ”Drammens Postcontoir” ble levert i 1817.
Signetene ble laget av gravør Middelthun ved Den Kongelige Mynt på Kongsberg.

