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Månedens postkort

Månedens postkort er et av mange flotte kort som ble solgt på klubbens storauksjon nr. 84.
Det spektakulære motivet er fra en togulykke på Sundland, trolig fra ca. 1920.
Kortet ble solgt for kr. 1 400 + salær.

Neste møte
Drammen Filatelist-Klub avholder sitt møte nummer 849
mandag 14. oktober 2011 kl. 19.00 i Kafé Album, Albumsgate 8.
Dørene åpner kl. 17.30 - med Ettersalg fra storauksjonen

***
Program for møtet mandag 14. november:
1 – Referat/innkommet post
2 – Fastsettelse av kontingent for 2012
3 – Utlodning
4 – Foredrag av Knut Pay
5 – Quiz
6 – Miniauksjon
7 – Kjøp/salg/bytte

***
Videre program for høstsesongen 2011:
11.
11.
14.
26.
12.

november
november
november
november
desember

Frimerkets Dag på Strømsø postkontor
Viltaften
Hovedmøte med foredrag
Klubbmøte, tema ”Postkort”
Julemøte

***
Viltaften 11.11.11 kl. 18

Vi har igjen gleden av å invitere medlemmer med følge til årets vilttaften.

Park Hotell, fredag 11.11.11 kl 18
Påmelding til Ivar Håkonsen tlf. 952 69 043
Eller e-post post@ivarhakonsen.no
Helst innen onsdag kveld – senest torsdag 10.11 kl. 1000

Møtereferat
Referat fra Drammen Filatelist-Klub’s møte nr. 848.
Møtet fant sted mandag 10. oktober i klubbens lokaler i Kafé Album.
Formannen kunne ønske 33 medlemmer og 2 gjester velkommen.
Referat fra møte nr. 847 ble godkjent.
Kongsberg kirke hadde 17. sept. i år 250-års jubileum og Steinar Marvik hadde konvolutter
med jubileumsfrimerke til salgs. Han hadde også konvolutter med jubileumsfrimerke for Birger
Ruuds fødsel og salget gikk strykende.
Anton Wego opplyste at 21. - 22. oktober var det frimerker til salgs på Frogner Menighetshus.
Kveldens foredrag hadde Henry Pasala over temaet ”Båter i mytteri, krig og fred”.
Frimerker med båter er mange og historiene bak til dels omfattende, som f.eks. ”Mytteriet på
Bounty”, krigsdramaer og skipshistorier. Foredraget ble derfor lengre enn det som normalt er
satt av på klubbkveldene, dvs. 15 til 30 minutter.
Kveldens Quiz-runde måtte derfor utsettes til neste møte.
Utloddingen omfattet rødvin, Norgeskatalog og album.
Klubbauksjonen hadde 56 objekter med god fordeling på samleområder. Best pris oppnådde
et album for ”Tyskland Vest BRD 1946 –1977”. Torolf Iveland klubbet igjennom raskt og
effektivt.
Per Bryn, sekretær

Nye frimerker utgis 11. november

Ny høyvalør i posthorn-serien
50 kroner!

Frimerker til juleposten
Årets julefrimerker er inspirert av gamle postkort,
her er det barna selv som er postkortmotiv.
Barn er ofte med på postkortene, gjerne i
situasjoner med juleforberedelser eller når
pakkene blir åpnet. Pakkene er ellers et
vanlig julekortmotiv i seg selv, både før,
under og etter åpninga.

Fra byttehelgen og storauksjonen 29. - 30. oktober
Auksjon 84 vel i havn!
Søndag 30. oktober kl. 13.00 startet auksjon 84 med Orville som auksjonarius.
Også denne gangen var vi i Bragernes Menighetssal som er meget velegnet til formålet.
Både lørdag og søndag fram til auksjonen var det visning av de 900 objektene som var lagt ut for
salg. Visningen var godt besøkt og opp til 20 interesserte kunder studerte objektene samtidig.
Da auksjonen startet satt det 70 budgivere i salen. I tillegg kom de som hadde lagt inn
forhåndsbud. Til tider var det frisk budgiving så vel på enkeltobjekter som samlinger og større
lotter. Et sett med gullmynter oppnådde høyeste tilslag med 12 000 kroner.
En Norgessamling i 2 bind gikk for 9 000 kroner. NK 155 I, 45 øre Luftpost I, 4-blokk**
gikk for 6 000 kroner. Til sammen ble det solgt for drøyt 300 000 kroner, og salæret
gir et bra tilskudd til klubbkassa.
Det er Bjørn og Oddvar som også denne gangen har dratt lasset, dvs. innsamling av objekter,
vurdering og prissetting, registrering, utarbeidelse av auksjonskatalog og utsendelse av denne til
ca. 400 potensielle kunder. I tillegg kommer rigging og visning av objektene. Mye tid og arbeid
legges ned i forbindelse med en slik auksjon. Et dataprogram sørger for at registrering, salg og
oppgjør fungerer greit. Klubben er heldig som har et par rutinerte parhester.
Takk for vel gjennomført auksjon!
Sekr.

”Vinneren” under postkortdelen
av storauksjon nr. 84.
Dette kortet fra Østfold ble
solgt for kr. 1450 + salær.

Dette meget spesielle kortet fra
Notodden ble på storauksjon nr.
84 solgt for kr. 1200 + salær.

Frimerkets Dag

FRIMERKTS DAG Fredag 11.11.11
Drammens Filatelist-Klub vil være
tilstede på Strømsø postkontor fredag
11.11.11
Strømsø postkontor har som eneste
postkontor i Buskerud eget stempel
denne «spesielle datoen»

STRØMSØ POSTKONTOR
Stempel og nye lokale personlige
frimerker kun på Strømsø postkontor

Ta gjerne turen innom Strømsø
postkontor denne dagen for å besøke
oss og få et flott avtrykk.

ETTERSALG FRA STORAUKSJONEN
Mandag 14. november åpner vi dørene kl 1730 for ettersalg fra storauksjonen.
Liste over usolgte objekter ligger ute på klubbens hjemmeside.
Benytt muligheten for å fylle opp samlingene dine, og hjelp oss med å tømme lageret
Ta gjerne en ekstra titt i de mange samlingene vi har….

Stigende Fond
Drammens Filatelist-Klub disponerer hvert år midler fra Stigende fond.
Begrunnede søknader fra klubbens medlemmer om tildeling
av midler fra fondet sendes innen 30. november til:
Drammens Filatelist-Klub v/Stigende fond, Postboks 2335 Strømsø, 3003 Drammen

Klubbauksjonen 14. november

OBJ Nr

Miniauksjon 14. november 2011

Verdi

Utrop

1

NK 182 Nordkapp I 20 øre - Pent fullstemplet

375

Gi bud

2

NK 193 - 196 Nansen I - pent stemplet

235

Gi bud

3

NK 215 - 2 kr. Haakonprakt stemplet 26-8-40

175

Gi bud

4

Gi bud

5

NK 303 - 305 Nordraak st. Drammen samt noen klipp dra 1940-åra
390
NK 415 - 417 ** Nordkapp IV

6

NK 428 - 430 ** Norwex med inngangsbilett

330

Gi bud

7

NK 428 - 430 Norwex stemplet serie

330

Gi bud

8

NK 453 - 468 ** Olav øre merker

484

Gi bud

9

Norge, brett med 20 lux-stempler

Gi bud

10

Brett med 45 LUX-stempler Buskerud

Gi bud

11

Årssett 1982 ** - 2stk Postpris 135,-

12

Årssett 1993 samt 2 miniark og 6 andre merker **

13

Postens årssett 1989

14

TM 48 - 58 Solkors serien stemplet med tydelig dato

15

lot 20 øre "at betale", 2 4-blokker og 2 enkle alle pakkepoststemplet

16

Spitsbergen Etiketter 5 og 10 øre stemplet

17

Postens årbok 1993

350

Gi bud

18

Postens årbok 1995

400

Gi bud

19

Postens årbok 2000 i orginalembalsje

475

Gi bud

20

3 brev fra 1905 og 1915, et sendt til Italia

Gi bud

21

Lot 6 brev med Kongsberg særstempel

Gi bud

22

Gi bud 19
Lot diverse blanketter og kvitteringer fra klubbens regnskaper med poststempler
85
Gi bud
FDC NK 425-27 og 443-44 stemplet i Drammen

23

420

Gi bud

Gi bud
Gi bud

350

Gi bud

1190

Gi bud
Gi bud
50

Klubbauksjonen 14. november

24

FDC NK 439-40 Regjeringsjubilet 4 - blokker st. Drammen

120

25

Lot ca. 115 FDC fra 1980 - 1997

Gi bud

26

Lot ca. 120 FDC fra 1998 - 2006

Gi bud

27

FDC samling i album ( 72 stk)

Gi bud

28

Postens OL samling 1994

Gi bud

29

Stort Vario-album med 31 ark., nypris kr. 750,- for albumet
i tillegg ca 120 brev med div. særstempler også mange 4-blokker

Gi bud

Gi bud

30

Norgessamling i Davo album stemplet

31

Norgessamling igammelt Drayer album stemplet

Gi bud

32

Norge, pose med klipp

Gi bud

33

Norge, pose med klipp

Gi bud

34

Norge, pose med klipp

Gi bud

35

Norge, pose med klipp

Gi bud

36

Lot pose med album, klipp, kort og tobakksboks med merker

Gi bud

37

Norske posekartotek i boks, medfølger lite innstikksalbum

Gi bud

38

2 skoesker med posearkiv, Norge og utland m.m.

Gi bud

39

Pose med klipp mm.

Gi bud

40

Norge, 64 siders innstikksalbum med dubletter, også mange postfriske

Gi bud

41
42

Gi bud
2 innstikksbøker med norske **/*/o, mest tjenestemerker. Også en del England og Tyskland
Gi bud
liten rotelot med ark fra Norgesalbum, diverse brev og kort m.m.

43

2 innstikksbøker med en del Europeiske merker

Gi bud

44

Norge, fortrykksalbum tomt

Gi bud

45

Norge, Varioalbum tomt

Gi bud

46

Danmark AFA 210 4-blokk ** Chr. X 60 øre

220

40

47

Færøyene Årbok 1988

345

Gi bud

48

Sverige, lot, mange gamle merker, nye tjenestemerker, også en del fra andre land

Gi bud

49

Tyskland "Beethoven-blokk" ** 1959

Gi bud

50

Tyskland Vest brett med 5 miniark

Gi bud

51

Tyskland 1872 - 1944 i Davoalbum

52

Tyskland Tj.merker Reich i liten bok

Gi bud

53

Tyskland DDR 1958 - 1967 i innstikksbok

Gi bud

54

Tyskland soner i innstikksbok

55

Tyskland 1945 U-båtpost. SJELDEN

Gi bud

56

Schaubek verdensalbum 1956, meget pent album men med lite merker

Gi bud

57

rotelott, vaskede merker hele verden

Gi bud

58

Verden - Posearkiv i blikkeske

Gi bud

59

Barnas myntsett 1999

Gi bud

100

HØY

HØY

Gi bud

100

Månedens brev
Månedens brev er et verdibrev inneholdende kr. 92 590 (og antagelig noen øre)
sendt fra Lensmannen i Nedre Eiker til skattefogden i Buskerud.
Brevet er på for- og baksiden frankert med 46 tjenestemerker med samlet
pålydende kr. 37.90 og stemplet Mjøndalen 19.5.43.
Portoen for verdibrev besto i 1943 av: Vektporto (dvs. vanlig brevporto),
rek. avgift på 20 øre og assuransegebyr på 10 øre pr. kr. 250. Brevporto var 40 øre
inntil 250 gram og 80 øre inntil 500 gram. Samlet assuransegebyr er kr. 37.10,
hvilket betyr at det er 60 øre til brevporto. Trolig er det benyttet satsene fra 1942,
da det var 60 øre for brev mellom 125 gram og 500 gram.
Noen av frimerkene er litt skadet eller slitt, men noe annet er nesten ikke
å vente med 46 merker på brevet. Det er likevel ganske dekorativt!

