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Månedens postkort

Det går nok en gang mot jul, og redaktøren har plukket månedens postkort fra albumet med kort
av Vigdis Rojahn, der grisen nok ikke ser for seg å ende som julemat. Samtidig ønskes alle

GOD JUL og GODT NYTT ÅR!

Neste møte
Drammens Filatelist-Klub avholder sitt møte nummer 910
mandag 11. desember 2017 kl. 19.00 i
Losjeplassen Bo- og servicesenter, Engene 50.
.
Dørene åpner kl. 17.45.
***
Program for møtet mandag 11. desember:
1 – Referat/innkommet post
2 – Utlodning
3 – Julebord
4 – Quiz
5 – Miniauksjon

***
Foreløpig program våren 2018:
8.
22.
12.
26.
12.
9.
23.
14.
28.
11.

januar
januar
februar
februar
mars
april
april
mai
mai
juni

Hovedmøte, foredrag av Arnfinn Skåle, Posten
Byttemøte
Hovedmøte med foredrag?
Byttemøte
Hovedmøte med generalforsamling
Hovedmøte med foredrag
Byttemøte
Hovedmøte
Byttemøte
Lakseaften

NB! Det blir ikke byttemøte i mars pga. påsken.
Bortsett fra lakseaften i juni avholdes alle møter
i Losjeplassen Bo- og Servicesenter, Engene 50

***
Jubilanter i DFK
Ragnar Christiansen
Kåre Mjåtvedt
Alf Solbjørg

95 år
90 år
70 år

28. desember
21. desember
24. desember

Vi gratulerer!

www.drammens-fk.com

Referat fra møte 13. november
Referat fra Drammens Filatelist-Klub’s møte nr. 909,
mandag 13. november 2017 i Losjeplassen Bo- og Servicesenter, Engene 50.
Formannen ønsket velkommen til 45 medlemmer og 1 gjest.
Ingen kommentar til møtereferat fra møte nr. 908, som dermed er godkjent.
Kontingent for 2018; styrets forslag: Ingen endring, enstemmig godkjent.
Det har kommet inn ønske om å tilby mineralvann på møtene,
styret går inn for en prøveordning.
Og så over til kveldens foredrag ved Jan Michelet: “Boerkrigen 1899 – 1902.
Først litt om krigen og de store krigerne. Men hovedvekten var alle fangeleirene.
Engelskmennene hadde fangeleirer rundt om i det britiske empire - fra India/Ceylon
i øst til Bermuda i vest. Britene hadde orden i hvor de forskjellige fanger satt, og det
ble vist en imponerende samling brev til og fra leirene. Like imponerende var det
hvordan Jan Michelet klarte å holde styr på alle brev og fangeleirer i foredraget.
Han viste også brev fra og til nordmenn som deltok i det skandinaviske korps
på boernes side.
Tusen takk for et flott foredrag!
NB! Utlodning: Vi skylder Anton en sekk.
Kveldens quiz:
5,5 poeng: Thorbjørn Næss, 5 poeng: Oddvar Mørkassel.
Miniauksjon ved Gorm denne gang: 46 objekter - 1 objekt usolgt.
Ivar Håkonsen
sekretær

Nye frimerker 2. januar 2018

Fugler – 3 valører – kunstner: Viggo Ree
Innland: Lappugle (Strix nebulosa)
21 kr: Snøugle (Bubo scandiacus)
48 kr: Fjellvåk (Buteo lagopus)

Stemningsbilder fra byttehelgen 24.-26. november

WE MAKE STAMPS
GREAT AGAIN!

Alle foto:
Morthen Auke

Stemningsbilder fra storauksjonen 26. november

Alle foto:
Morthen Auke

Propagandakort
De første postkortene kom for å markere ulike begivenheter, som høytider, feiringer osv
Billedsiden var viktig og det ble lagt mye arbeid i å utarbeide vakre postkort. Etter hvert ble
også fotografier overført til postkort, og dette satte veldig fart på produksjonen. Før første
verdenskrig begynte man også med å komponere postkort med en blanding av fotografi og
illustrasjon/tegning.
Månedens tema er patriotisme og propaganda på postkort. Sammen med aviser, bøker og
tidsskrifter var postkortene de sosiale medier for 100 år siden. Det ble trykt opp store
mengder av kort med forskjellige patriotiske temaer, og folk kjøpte disse for å vise sitt
sinnelag overfor venner og kjente.

De 2 kortene jeg viser er typiske for den første verdenskrig. Det ene kortet viser et luftskip
som er skutt i brann. England ble bombet av luftskip tidlig i krigen, men etter hvert fant man
ut hvordan disse skulle skytes ned. Og dette ble selvsagt feiret med postkort. Det andre
kortet en tidstypisk «Collage» av representanter for vestmaktene med seieren i sikte. Og der
er det selvsagt også et fly – som representerte ny teknologi og kraft.

Henning

Månedens brev
Denne gang trekker vi fram Hedenstad i Øvre Sandsvær. Her ble det opprettet poståpneri
første gang for 150 år siden, nemlig 1. januar 1868. Dette varte kun til 1. juli 1871, og
poståpneriet fikk ikke stempel. Det er heller ikke kjent håndannuleringer i perioden.
Nytt poståpneri ble opprettet 1. oktober 1905, og dette fikk schweizerstempel utsendt. Har
vises to rekommanderte brev sendt fra poståpneriet, sendt henholdsvis 6. september 1928
og 27. november 1946. Det siste brevet er sendt fra Kløvstad Meieri og Handelsforretning.

