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61. årgang Nr. 6 September 2018

Månedens	postkort

Månedens postkort er ikke representativ for sommeren 2018. 
Som vi ser er det bilder fra en flom i Hol i 1939. 



Drammens Filatelist-Klub avholder sitt møte nummer 917 
mandag 10. september 2018 kl. 18.30 i 

Losjeplassen Bo- og servicesenter, Engene 50. 
Dørene åpner kl. 17.45.

***
Program for møtet mandag 10. september:

1 – Referat/innkommet post
2 – Utlodning 
3 – Foredrag av Kim Hjardar: «Med hilsen fra Hitler»
4 – Quiz
5 – Miniauksjon
6 – Kjøp/salg/bytte

***
Videre program for høsten 2018:

17. september NB! Omvisning på Hellefoss ved formannen.
24. september Byttemøte

8. oktober Hovedmøte med foredrag av Henning Mathiassen: 
«Reality-showet i lufta»

22. oktober Byttemøte
12. november Hovedmøte med foredrag av Torrey Seland: 

«Stille Nacht – Heilige Nacht 1816-2016»
26. november Byttemøte
10. desember Julemøte

Styret jobber med å få en handler til å stille på hvert av byttemøtene.
Følg med på klubbens hjemmeside!

***

Runde år i DFK
Åse Granerud 85 år 15. september
Arve Blomberg Nilsen 75 år 8. september
Dag Lyhmann 75 år 15. september 
Bjørn Arne Nordahl 50 år 4. september
Per-Christian Wallèn 50 år 30. september

Vi gratulerer jubilantene!

Neste	møte

(Postkort tegnet av Vigdis Rojahn)



Referat fra Drammens Filatelist-Klub’s møte nr. 915, 
mandag 9. mai 2018 i Losjeplassen Bo- og Servicesenter, Engene 50.

1. Formannen ønsket 43 medlemmer og 1 gjest velkommen og referatet fra sist 
møte ble godkjent uten innvendinger.

2. Klubben står som medarrangør på postkortmessa i Lier lørdag 2. juni, og trenger 
hjelpere både fredag, lørdag og søndag. 
Lakseaften 11. juni åpner dørene kl. 17.00. Felles transport går fra Strømsø Torg 
kl.17.20.

3. Trekningen ble gjennomført på vanlig måte. 

4. Bjørn Bendiktsen holdt et spennende foredrag om forfalskninger i Norge. Han 
startet med Drammenssaken fra rundt årtusenskiftet, hvor en mann ble dømt for 
å ha forfalsket bypostmerker for 400 000 kroner. 
Videre fikk vi kunnskaper om andre metoder å forfalske stempler på ved hjelp av 
kopimaskiner, falske stempler, manipulerte datoer på stempler og stempler som 
var stjålet (Asker). 
Det selges mye rart på nettet og kunnskap er den beste måten å unngå å gå i 
fella på når det gjelder å kjøpe «katta i sekken». Det finnes dessverre ikke noe 
samlet litteratur på norsk, men noen artikler er utgitt i enkelte tidsskrifter. 

5. Quizen utgikk pga. manglende tid.

6. Bortsett fra noen objekter fra Danmark ble alle 58 objektene solgt. Prisene var 
noe varierende. 

Morthen Auke, sekretær

Møtereferater



Lakseaften
God stemning på møte nr. 916 «Lakseaften» på Landfallhytta, 

mandag 11. juni 2018.



Høstens frimerkeprogram for 2018

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



22 forventningsfulle drammensere med følge (inkludert noen fra hovedstaden og omkringliggende 
bygder), møtte opp grytidlig på Gardermoen onsdag den 15. august for avreise til Praha. Flyet fra 
Norwegian som skulle ta oss til Vaclav Havel-flyplassen i den Tsjekkiske Republikks hovedstad 
hadde avgang kl. 10.00. Etter en to-timers flyreise senere landet vi trygt og godt i Praha. 
9-seters minivaner er fullt brukbare som 11-setere + sjåfør. Litt trangt og med noen på fanget til 
andre, så ankom vi utstillingshotellet Clarion Congress Hotel Prague. Ikke alle fikk sitt rom med en 
gang, men en matbit og et glass av det lokale brygg kurerer det meste. 
Hotellet inneholdt utstillingen, mens 
handlerstands var et annet arrangement 
som het PRAGA 2018 Expo, i et hotell et 
par metrostasjoner nærmere bysentrum. 

Onsdag var åpningsdagen, og skuelystne 
tsjekkere og andre nasjonaliteter sto i kø 
for å komme inn på utstillingen. Dette i 
tillegg til at adgangsbilletten kostet 300 Kc
(ca. 130 NOK), forundret nok oss nordmenn 
som er vant til lite folk rundt utstillingsrammene. Nå skal det legges til at det var et par 
verdenssensasjoner som nok lokket de skuelystne opp i etasjen for å se. 

Av resultater fra utstillingen må vi jo nevne 
klubbens egen Henning J. Mathiassen, 
som oppnådde 90 poeng og gull for sin 
samling «Longer, Higher, Faster - Success, 
Trouble and Disaster». Gratulerer!

Reisebrev	fra PRAGA	2018

Noen av filateliens mest sjeldne 
objekter, de første frimerkene fra 
Mauritius med teksten «POST 
OFFICE», ble vist fram for publikum 
under PRAGA 2018. 

«Bombay-brevet» ble utgitt som 
miniark i forbindelse med utstillingen.



Fem dager i Praha går fort, noen var på fotballkamp 
med det lokale bunnlaget Dukla Praha, en kamp der 
de scoret alle mål, men tapte 2-1! «Frimerkeenkene» 
shoppet til gullmedalje og det gjorde noen av oss andre 
også - hos handlerne. 

Noen konserter ble det på noen av oss, også 
tidligere forbundspresident Tore Berg traff vi på 
kirkekonsert. Prahas severdigheter ble også 
besøkt, så som Karlsbroen, borgen med 
presidentpalasset og ellers noen av byens flotte 
bygg.

Lørdag kveld ble det fellesmiddag på to bord i en restaurant i nærheten av hotellet. Maten var så 
som så for noen, men det så ut som folk hygget seg i hverandres selskap. Baren i hotellet ble flittig 
besøkt på kveldene, det var alltid noen fra DFK å treffe der uansett når man gikk dit. Resten av 
kvelden ble brukt til pakking og tidlig i seng for avreise morgenen etter. Minivanene sto oppstilt tre 
minutter før avtalt tid med en smilende Petr og hans kollega. 

Flyreisen hjem gikk som planlagt, 
tax-freekvotene fylt opp og turen var 
historie. Jeg takker alle som var med 
til å gjøre dette til en fin tur, som jeg 
(og jeg håper alle) vil huske for 
ettertiden. Det er bare å vente på 
neste tur i regi av DFK med en ny 
reiseleder. 



M	A$ 	N	E	D	E	N	S			B	R	E	V
Månedens brev er et «Lyche-brev», og ble hentet tilbake til hjemlandet 

under Praha-turen i august. Det er et rekommandert brev sendt fra firma 
Harald Lyche & Co til Weilheim i Oberbayern (Obb). Brevet er frankert med 

2 stk 30 øre Abel (NK 175), begge med gjennomhulling H.L. &Co. 
Brevet er videre stemplet Drammen B.K. -9 XII 30.

Gjennomhulling H.L. &Co er kjent brukt i perioden 1925 til 1977, 
og er vel kanskje den mest vanlige norske perfin. 

Men det er ikke ofte man finner det på et så pent brev som dette. 

www.drammens-fk.com


