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Månedens postkort

Det er nytt år og ny sesong med Budstikka. Årets første månedens postkort viser
et vintermotiv fra Meheia. Til høyre ser vi Hengselva bru på Sørlandsbanen.
Hovedhvelvet på brua har en fri spennvidde på 35 meter og brua sto ferdig i 1917.

Neste møte
Drammens Filatelist-Klub avholder sitt møte nummer 911
mandag 8. januar 2018 kl. 19.00 i
Losjeplassen Bo- og servicesenter, Engene 50.
Dørene åpner kl. 17.45.
***
Program for møtet mandag 8. januar:
1 – Referat/innkommet post
2 – Utlodning
3 – Foredrag av Arnfinn Skåle, Posten Norge
4 – Quiz
5 – Miniauksjon
6 – Kjøp/salg/bytte

***
Videre møteprogram for våren 2018:
22.
12.
26.
12.
9.
23.
14.
28.
11.

januar
februar
februar
mars
april
april
mai
mai
juni

Byttemøte
Hovedmøte med foredrag?
Byttemøte
Hovedmøte med generalforsamling
Hovedmøte med foredrag
Byttemøte
Hovedmøte
Byttemøte
Lakseaften

Noen ord fra formannen
Et riktig godt nytt år ønskes alle klubbens medlemmer!
Etter at Drammens Filatelist-Klub i 2016 feiret 90-års jubileum med regional utstilling
skulle man kanskje tro at 2017 ville bli et rolig år. Men aktivitetene har vært mange
også i 2017, med byttehelg og storauksjon i begynnelsen av februar, fellesreise til
NORDIA-utstilling i Finland i mai, postkort- og samlermesse i juni, Frimerkets Dag i
oktober og ny byttehelg med storauksjon i november.
I tillegg til hovedmøtene med svært godt besøk.
Vi fortsetter med våre vanlige aktiviteter også i 2018. Blant annet planlegges
fellesreise til PRAGA 2018 i august. Velkommen til nok et spennende filateli-år
Øivind

Husk å betale kontingent for 2018!

Møtereferat
Referat fra Drammens Filatelist-Klub’s møte nr. 910,
mandag 11. des. 2017 i Losjeplassen Bo- og Servicesenter, Engene 50.
Formannen ønsket velkommen til 45 medlemmer og 1 gjest.
Ingen kommentar til referat til referat fra møte nr. 909, som dermed er godkjent.
Dagens reklame, ny bok, “NORSK FELTPOST - i vid forstand”:
Utgitt av Krigs- og Feltpostforeningen i 2017,
og forfatter er klubbens formann Øivind Rojahn Karlsen, pris kr. 350.-.
Løp og kjøp !!
Så var det juleutlodning med hele 31 gevinster.
Quiz - høstens finale. Ferdigtrykket ark med 10 spørsmål ble utdelt.
Mens juryen rettet kveldens quiz, startet auksjonarius med kveldens auksjon.
30 objekter, alt solgt, med tildels gode priser.
Quiz: Høstens resultater:
3. plass: med 16 poeng: Jan Heitmann og Øivind R. Karlsen.
2. plass: med 21,5 poeng: Thorbjørn Næss.
1. plass: med 22,5 poeng: Oddvar Mørkassel.
GRATULERER !
Stigende Fond: Henning J. Mathiassen tildelt kr. 1800.- for deltagelse
på utstillingen FINLANDIA.
Så over til kveldens hovedforestilling:
Julemiddag, med øl og dram, og til avslutning flott kake med kaffe.
Her slutter referatet, alle historiene er best glemt.
Ivar Håkonsen
Sekretær

Videre frimerkeprogram for 2018
16.2 – Bouvetøya (NK 1977-78), Kunstner: Magnus Rakeng
Kr 24
Antarktisk pelssel (Arctocephalus gazella)
Kr 38
Ringpingvin (Pygoscelis antarcticus)
20.4 – Personlige frimerker (NK 1979-80), Kunstner: Kristin Slotterøy
Kr 14
Innlandsporto
Kr 18
Europaporto
20.4 – Bruer (Europafrimerker) (NK 1981), Kunstner: Jørn O. Jøntvedt
Kr 18
Miniatyrark
20.4 – Abbor (Nordenfrimerker) (NK 1982), Kunstner: Martin Mörck
Kr 18
Ett frimerke i ark
20.4 – Norges Musikkorps Forbund 100 år (NK 1983-84), Kunstner: Kristin Granli
Kr 14 x2 Frimerker i hefte
15.6 – Gunnar Sønsteby 100 år (NK 1985), Kunstner: Sverre Morken
Kr 24
Ett frimerke i ark
15.6 – Den Norske Turistforening 150 år (NK 1986-89), Kunstner: M. Karlstrøm
Kr 14 x2 Frimerker i hefter, innlandsporto
Kr 18 x2 Frimerker i hefter, Europaporto
15.6 – Fløibanen 100 år (NK 1990-91), Kunstner: Lasse Michelsen
Kr 14 x2 Frimerker i rull
29.8 – Kongeparets gullbryllup (NK 1992), Kunstner: Sverre Morken
Kr 50
Miniatyrark
6.10 – Postnummer 50 år (NK 1993), Kunstner: Jørn O. Jøntvedt
Kr 24
Frimerke i ark
9.11 – André Bjerke og Hans Børli 100 år (NK 1994-95), Kunstner: Enzo Finger
Kr 21
Frimerke i ark
Kr 38
Frimerke i ark
9.11 – Julefrimerker (NK 1996-97), Kunstner: Gina Rose
Kr 14 x2 Frimerker i hefte

Polarhistoriske kort
Polarrelaterte merker, brev og postkort er svært populære – ikke bare i Norge – men også i resten av
verden. Det ser man tydelig på auksjoner. Det ble utgitt postkort i forbindelse med ekspedisjoner til
Nordpolområdene og til Antarktis helt fra slutten av 1800-tallet. Motivene varierte, men
polarheltene var stadig i fokus sammen med mannskap, skip/fly, besetning og de golde, kalde
omgivelser. Kort fra de tidlige ekspedisjoner er ofte svært dyre – spesielt om avsender og/eller
adressat er kjent. Men heldigvis finnes det også mange postkort fra den tidlige perioden som kan
kjøpes til greie priser. Og når det gjelder moderne kort med polarmotiver, så er det mye å velge
mellom og de kan kjøpes billig. Som sagt er samling av polarpost svært populært – og det betyr at
materialet er godt tilgjengelig for å bygge opp en temasamling.

De 2 kortene jeg viser her er begge relatert til Norge. Det øverste kortet viser luftskipshangaren på
Svalbard til amerikaneren Walter Wellman som planla en nordpolsoverflyvning rett før 1.
verdenskrig. Det nederste kortet er i storformat og viser dåpen av det flyet Roald Amundsen planla å
fly over Nordpolen med tidlig på 1920-tallet. Felles for begge kortene var at flyvningene aldri ble
gjennomført. Dette er den siste postkortartikkelen i denne omgang fra min side. Dersom det er noen
som ønsker å «fylle på» med andre temaer – så er redaktøren alltid klar til å ta imot artikler.
Henning

MÅNEDENS BREV
1. januar 1918 var det 100 år siden opprettelsen av PASSEBÆK poståpneri i
daværende Ytre Sandsvær herred, og schweizerstempel ble utsendt til opprettelsen.
Fra 1. oktober 1921 ble navnet endret til PASSEBEKK, og nytt schweizerstempel
med denne teksten ble utsendt i mars 1922.
Videre fikk poststedet TA-stempel i september 1943.
Passebekk fikk stempel med postnummer i februar 1970, men i forkant av dette var
det i bruk et hjelpestempel. Nedenfor vises dette med datoene 21-1-70 og 3-2-70.
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