
Frimerkeutgivelsene 1. oktober

Norges Bank 200 år

Den 14. juni 1816 ble Norges Bank grunnlagt. Norges Bank hadde opprinnelig 

hovedsete i Trondheim. I 1893 flyttet banken hovedkontoret til Kristiania, og i 

1906 sto et nytt bygg ferdig i hovedstaden. I dag benytter Museet for samtidskunst 

disse lokalene til sine utstillinger. I 1986 sto Norges Banks nye bygg, tegnet av 

arkitektene Lund og Slaatto, ferdig på Bankplassen i Oslo. 

NK 1942-1943 er designet og gravert av Sverre Morken.

Fyrtårn

To nye frimerker i serien med fyrtårn. 

NK 1944 viser Sandvigodden fyr som 

ble anlagt på Hisøy i Aust-Agder i 1844.

NK 1945 viser Sklinna fyr i Leka 

i Nord-Trøndelag. Det var i virksomhet 

fra 1910 og var bemannet fram til 2004, 

da det ble fredet.

Frimerkets Dag-stempler i Buskerud



PF til salgs

I anledning Drafnia 2016 har klubben 

laget en serie på 4 ulike personlige 

frimerker (PF) i serien «Drammen i 

Brann».  Utgave 1, 2 og 3 er nå i salg.

(utgave 1 er utsolgt for løse merker)

Den 4. utgaven utgis til utstillingen i 

november.

Opplaget er begrenset, og vi tar 

forbehold om at flere utgaver kan bli 

raskt utsolgt. 

Disse kan bestilles fra klubben på e-post 

dfk@ebnett.no

Oppgi «Bestillingsnummer»  DB-Xx og 

antall ved bestilling

Merket som utkom 18.6 er nå utsolgt.  De som har bestilt vil få så langt 

beholdningen rakk.  Det finnes fremdeles noen få FDC av dette merket.  

De som ønsker å sikre seg «Drammen i Brann» merkene må kjenne sin 

besøkelsestid….



å
Klubben vår fyller i år 90 år, og vi inviterer 

herved alle medlemmer m/ følge til 90-års festen 

lørdag 12. november kl. 1800
på

HOTVET GÅRD

Hotvetveien 41, Drammen

Vi ønsker at mange medlemmer blir med å markere klubbens 

90-års jubileum, og har derfor en betydelig subsidiert 

egenandel for medlemmer m/følge:

kr 400.- pr. pers.

Bindende påmelding innen 30. oktober:

Helst på e-post:  post@ivarhakonsen.no 
(mobil: 952 69 043)



Månedens brev

Hostvet poståpneri ved Voldens Bro i Ytre Sandsvær ble opprettet 1. juli 1912, og de 

fikk stempel tilsendt 18. juli. Det er ikke kjent om det kan være postsendinger som er 

håndannulert i denne perioden. Navnet ble endret til Hostveit fra 1. oktober 1921, 

men stempel med denne teksten ble først utsendt i august 1924. I september 1929 

hadde poststedet hjelpestempel. 

Nedenfor vises flere avtrykk av det første stempelet, bl.a. På et bankobrev sendt til 

Voss i 1916. I tillegg vises kopi av hjelpestempelet fra 1929. 



Budstikka

59. årgang Nr. 7 Oktober 2016

Månedens postkort

Buss på postkort er alltid morsomt. Dette fargerike kortet viser Busstasjonen i Hønefoss 

omkring 1960. Utgiver er Mittet, kortnummer 1967/16. 



Drammens Filatelist-Klub avholder sitt møte nummer 898

mandag 10. oktober 2016 kl. 19.00 i Café Album, Albumsgate 8. 

Dørene åpner som vanlig kl. 18.00.

***

Program for møtet mandag 10. oktober:

1 – Referat/innkommet post

2 – Utlodning 

3 – Quiz

4 – Auksjon (Liste på klubbens hjemmeside ca. 7. okt)

***

Videre møteprogram og aktiviteter 2016:

24. oktober Byttemøte

7. november Hovedmøte – NB! Merk datoen!

11.-13. november DRAFNIA 2016

28. november Byttemøte

12. desember Julemøte

***

Jubilanter i DFK

Petter Langum 75 år 23. oktober

Henry Pasala 70 år 13. oktober

VI GRATULERER!

***

Hovedmøte i oktober

www.drammens-fk.com

HJELP!
I forbindelse med DRAFNIA-arrangementet trenger vi hjelp 

fra medlemmene torsdag 10., fredag 11., lørdag 12. 

og søndag 13. oktober. 

Ta kontakt med Arnt Hole på et møte, på epost arlah@online.no, 

eller på mobil 915 28 980.  



Referat fra Drammens Filatelist-Klub’s møte nr. 897

mandag 12. september 2016 i Café Album.

I et sommervær som ikke er helt vanlig i september, 

ønsket formannen velkommen til 41 medlemmer og 2 gjester. 

Det var ingen kommentarer til referatene fra møtene nr. 895 og 896.

Tre nye medlemmer er innmeldte:

Gert Nygårdshaug, Lier (A-medlem) 

Kaj Alex Petersen, Drammen (A-medlem) 

Erik Strømsøe, Oslo (B-medlem)

Formannen kom med en henstilling til medlemmene om å hjelpe styret 

med kaffekoking før møtene og rydding etter møtene. 

Det ble referert til utførte aktiviteter: 

Postkortmesse 18. juni og stand på Elvefestivalen 27. august.

Kommende aktiviteter: 

Frimerkets Dag 1. oktober; der vi trenger 4 medlemmer til stand på PiB Torget Vest. 

Drafnia 11.-13. november; her kommer det lister for påmelding til dugnad.

Kveldens foredrag ble holdt av Jan Michelet om Biskop Berggrav, eller Eivind Josef 

Berggrav-Jensen som han også ble kalt.  Alle var spent på den filatelistiske linken 

her, men det kom klart fram da vi fikk vite at biskopen tok vare på all 

korrespondanse og konvolutter/kort han både sendte og fikk. En flott innføring i 

biskopens liv og levnet, levendegjort med brev. Takk for flott foredrag, Jan.

Dagens quiz besto av 8 spørsmål. 

Dagens tre vinnere ble med 7 av 8 rette: 

Even Midttun, Ruben Nilsen og Thorbjørn Næss.

Kveldens miniauksjon ble klubbet på 64 objekter hvor alt ble solgt.

Thorbjørn Næss, assisterende sekretær

.

Møtereferat

BRUKT og ANTIKK MESSE

FROGNER MENIGHETSHUS

LIER 

Fredag 21.10  kl. 1300 – 1700

Lørdag 22.10  kl. 1100 - 1500

Postkort, frimerker, mynter og snurrepiperier
Kafeteria med veldig gode kaker  



Lørdag 18. juni arrangerte DFK og Norske postkortsamlere postkort og 

samlermesse i Drammen.  30 salgsstand med ulik størrelse og variabelt 

innhold trakk mange besøkende.

Vi lar bildene tale for seg selv.

Postkort- og samlermesse lørdag 18. juni 

Styremøte med befaring på Svangstrand

Styret hadde 2. september et langt styremøte for å legge planen for en aktiv 

jubileumshøst.  I forkant av møtet som ble avholdt på Thorbjørns hytte i Sylling så 

var vi på en befaring på Lierbanens endepunkt – Svangstrand stasjon.  

Stasjonsbygningen står fortsatt, men toget og «D/S Ringerike» var ikke å finne…


