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Månedens postkort

Den første brua over Drammenselva i Hokksund kom i 1855. I 1915 brant imidlertid halvparten av
brua. Vegvesenet hadde ikke råd til ny bru, så man nøyde seg med å reparere den ødelagte delen
ved å skjøte på en konstruksjon i stål på den gamle trebrua. Det var ment å være en provisorisk
løsning, men den ble stående i mer enn 40 år. Månedens postkort er fra 1903.

Neste møte
Drammens Filatelist-Klub avholder sitt møte nummer 912
mandag 12. februar 2018 kl. 19.00 i
Losjeplassen Bo- og servicesenter, Engene 50.
Dørene åpner kl. 17.45.
***
Program for møtet mandag 12. februar:
1 – Referat/innkommet post
2 – Utlodning
3 – Foredrag av Skule Boie: Tyskland
4 – Quiz
5 – Miniauksjon
6 – Kjøp/salg/bytte

***
Videre møteprogram for våren 2018:
26. februar
12. mars
9. april
23. april
14. mai
28. mai
11. juni

Byttemøte
Hovedmøte med generalforsamling
Hovedmøte med foredrag:
Øivind R Karlsen: Norsk feltpost
Byttemøte
Hovedmøte med foredrag:
Bjørn Bendiktsen: Forfalskninger
Byttemøte
Lakseaften

***
Jubilanter i DFK
Per Erik Knudsen 80 år
Petter E. Pedersen 60 år

5. februar
1. mars

Vi gratulerer!
Besøk klubbens hjemmeside:
drammens-fk.com
Hjemmesiden har i det siste fått en kraftig makeover av vår nye
nettredaktør Morthen Auke.
Morthen har også etablert egen facebook-gruppe for klubben.

Møtereferat
Referat fra Drammens Filatelist-Klub’s møte nr. 911,
mandag 8. jan. 2018 i Losjeplassen Bo- og Servicesenter, Engene 50.
Formannen ønsket velkommen til 44 medlemmer og 1 gjest.
Ingen kommentar til referat fra møte nr. 910, som dermed er godkjent.
Så over til dagens foredrag ved Arnfinn Skåle, Posten Norge.
Hans hovedjobb er “alt” i forbindelse med frimerkeutgivelser;
tema, kunstner, følge hele prosessen, trykking og lansering.
Skåle gikk raskt gjennom 2017 frimerkene før han tok for seg alle utgivelsene for
2018, med mange fine kommentar og informasjoner.
Det ble en del diskusjon om utgaven med postnummer i 50 år. (NK 1993)
Skåle kom så litt inn på fremtiden – i dag utgir Posten 24-25 nye frimerker pr. år.
Hvor lenge vill Posten og frimerker bestå ? Det er jo hobbyen vår.
Alt i alt et meget flott foredrag med fornøyelige diskusjoner og kommentar.
Formannen overrakte en “klunkende” hilsen med takk fra klubben.

Miniauksjon 47 objekter.
Alt solgt, til til dels gode priser.
Ivar Håkonsen
Sekretær

PINGVINER I NORSK FILATELI
Noen har sikkert fått med seg at redaktøren har en viss interesse for pingviner.
Artig er det derfor at Posten Norge nå utgir frimerker fra Bouvetøya. Det ene av disse
har ringpingvin (lat. pygoscelis antarcticus, eng. chinstrap penguin) som motiv.
Frimerkene er selvklebende og kommer i en ny type frimerkeark med motiv øverst.

Ringpingvinen blir omkring 68–72 cm høy og veier 3–6 kg. Den finnes på den sørlige
halvkule, blant annet på Bouvetøya, Sør-Georgia og Sør-Sandwichøyene, Antarktika,
Sør-Orknøyene, Sør-Shetlandsøyene, Ballenyøyene og Peter 1.s øy. Totalbestanden
talte omkring 8 millioner individer i 1992, og arten regnes ikke som truet.
Fra tidligere finnes det norske særstempler med pingvin-motiv, fra 1951 og 1990.

Klubben planlegger fellestur til Praha og utstillingen PRAGA 2018
Avreise onsdag 15.8 og hjemreise søndag 19.8.
Antatt kostnad for flybillett og bra hotell ca. 4000 kr. pr. pers i
dobbeltrom.
Klubben sponser turen med ca. 1000 kr for medlemmer.
Meld din interesse til kasserer Thorbjørn Næss
på februar-møtet eller på mail til thorbjorn.naess@gmail.com.
Bindende påmelding til Thorbjørn senest ved
generalforsamlingen i mars.

MÅNEDENS BREV
Denne måneden tar vi for oss Soknas tidlige posthistorie. Sirkulære 8 fra 1855
kunngjør at LUNDER poståpneri, i Norderhov prestegjeld, Ringerige fogderi, under
Drammen postkontor, ble opprettet ved Kongelig resolusjon av 6.8.1855, med
virksomhet fra 1.10.1855. Poststedet fikk 3-rings nummerstempel nr. 187,
og en-rings stempel med tekst LUNDER ble utsendt 7.2.1859.
Nedenfor vises to eksempler på bruk av en-rings stempelet (7.12.65 og 26.2.71).
På det siste er datoen håndskrevet.
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