
Budstikka

59. årgang Nr. 6 September 2016

Månedens postkort

I Budstikka denne gang finner vi invitasjon til klubbens 90-års jubileumsfest. Festen skal være på 

Hotvet Gård, så da er det bare rett og rimelig at månedens postkort har motiv derfra! 



Drammens Filatelist-Klub avholder sitt møte nummer 897

mandag 12. september 2016 kl. 19.00 i Café Album, Albumsgate 8. 

Dørene åpner som vanlig kl. 18.00.

***

Program for møtet mandag 12. september:

1 – Referat/innkommet post

2 – Utlodning 

3 – Foredrag «Biskop Berggrav» v/ Jan Michelet

4 – Quiz

5 – Miniauksjon

***

Videre møteprogram og aktiviteter 2016:

26. september Byttemøte

1. oktober Frimerkets Dag

10. oktober Hovedmøte

24. oktober Byttemøte

7. november Hovedmøte – NB! Merk datoen!

11.-13. november DRAFNIA 2016

28. november Byttemøte

12. desember Julemøte

***

Jubilanter i DFK

Bjørn W. Marstrøm 75 år 11. september

Egil Fritsø 75 år 27. september

Knut Pay 75 år 2. oktober

Jan-Kåre Solland 70 år 30. september

VI GRATULERER!

***

Noen ord fra formannen
Vi er nå godt over halvveis i et veldig hektisk år for klubben. I juni fikk vi prøvd oss 

som medarrangør av postkortmesse, og vi mener at vi greide oss bra. Så bra at vi 

ikke ser bort fra at det kan bli flere slike messer i Drammen! 

1. oktober er det Frimerkets Dag, og klubben deltar i markeringen. Bragernes har i 

sommer mistet postkontoret, så arrangementet vil derfor foregå i ny Post i Butikk. 

Hvert 5. år er tradisjonen at vi avholder utstilling, så også til klubbens 90-års jubileum 

i november. Det kommer igjen til å kreve mye av medlemmene, men vi har også 

tradisjon for å gjennomføre med glans! 

Øivind

Hovedmøte i april



Referat fra Drammens Filatelist-Klub’s møte nr. 895

mandag 9. mai 2016 i Café Album.

I det fine været ønsket formannen velkommen til 39 medlemmer og 1 gjest. 

Ingen kommentar til referat møte nr. 894.

Liste over jubilanter stå̊r i siste nr. av Budstikka –

Gratulerer til alle både på forskudd og etterskudd.

Dagens foredrag v/ Øivind R. Karlsen: 

“3 uker i Australia - en reise i bilder og frimerker”. 

Var det noen som fikk lyst på en ferietur? Takk for et flott foredrag.

Dagens quiz; 10 spørsmål. 

Knut Pay ble kveldens vinner med 6 rette.

Vårens quizvinner blir premiert på “Lakseaften” 13 juni.

Ivar Håkonsen

sekretær

Møtereferat

www.drammens-fk.com

www.drammens-fk.com



Referat fra Drammens Filatelist-Klub’s møte nr. 896

mandag 13. juni 2016 på Landfallhytta. 

Formannen ønsket velkommen til bords til 37 medlemmer og gjester. 

25 av gjestene hadde reist fra Drammens Torg med maxitaxi. 

Etter noen forfriskninger på balkongen, som vanlig, var det å sette seg 

til bords kl. 1900. Menyen var som vanlig laks med tilbehør. Nydelig!

Utdeling av premier til vinnere i vårens quiz:

Delt førsteplass: 21 rette: Knut Karlsen og Knut Pay.

Også delt tredjeplass: 19 rette: Jan Heitmann og Torbjørn Næss. 

Videre med 16 rette Stein Erik Alfsen og 15 rette Jan Georg Knutsen.

Over til dessert med kaffe og avec og som vanlig “de gode historiene”. 

Ivar Håkonsen

sekretær

Møtereferat



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)



Nye lokale PF 

«Drammen i brann» 

 

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.  Den 4. utgaven utgis til utstillingen i november. 

 Opplaget er begrenset, og vi tar forbehold om at enkelte utgaver kan 

bli raskt utsolgt.  

Disse kan bestilles fra klubben på e-post dfk@ebnett.no 

Oppgi «Bestillingsnummer»  DB-Xx og antall ved bestilling 

 

Bestilling kan også sendes pr. post til: 
Drammens Filatelist-Klub,  

Postboks 2335,  

3003 Drammen 

Merkene sendes ut fortløpende med giro.  Porto tilkommer 

med kr. 15.- pr. bestilling 

mailto:dfk@ebnett.no


PF – DRAMMEN I BRANN 

Utgave 1 

DB-1a 

 

Kr  
25.- 

DB-1b 

 

Kr 
100.- 

  
 

DB-1c 

 

Kr  
25.- 

DB-1d 

 

Kr. 
40.- 

Utgave 1    FDC 18.06.2016 

Kommer …Utgave 2 og 3     FDC 12.07.2016 



PF – DRAMMEN I BRANN 

Utgave 2 

DB-2a 

 

Kr  
25.- 

DB-2b 

 

Kr 
100.- 

  
 

DB-2c 

 

Kr  
25.- 

DB-2d 

 

Kr. 
40.- 

Utgave 2    FDC 12.07.2016 



PF – DRAMMEN I BRANN 

Utgave 3 

DB-3a  Kr  
25.- 

DB-3b 

 

Kr 
100.- 

  
 

DB-3c  Kr  
25.- 

DB-3d 

 

Kr. 
40.- 

Utgave 3    FDC 12.07.2016 



I disse dager er det 25 år siden «postranet på Krøderen banen».  Vi har lett i arkivet 

og funnet foto og omtaler om den grusomme hendelsen.

. 

25 år siden «Postranet»

Det er tidlig søndag morgen 18. august 1991. En større

forsendelse med Budstikka skal ut til DFKs medlemmer og på

postkontoret på Krøderen stasjon frankeres og stemples brevene

pent og forsiktig. Frimerkesamlere er kjent for å være kresne,

og forventer pent resultat.

Rett før kl. 1200 er flere av klubbens medlemmer møtt opp 

for å følge postsendingen Krøderenbanen ned til Vikersund.  

De skal gjennom deler av fylkets villmark som til tider kan 

være farlig..

Når toget er kommet vel halvveis og ankommer

Sysle stasjon skal det hentes mere post.

Sheriffen i Deadwood City som også er med på

toget tar ingen sjanger og lar to av sine beste

menn eskortere postmannen. Det er der ute i

denne øde villmarken det fatale skjer.

«Toget har stoppet rett før Sysle, og postmannen

skal hente flere brev. Vi følger med fra

togvinduet. Rett foran våre øyne ruser en

bandittbande frem og skyter en av sheriffens

menn, slår ned postmannen og stikker av med den

verdifulle postsekken og ett mindre pengebeløp.

Kraftig forslått og fortvilet blir postmannen brakt

i sikkerhet inn i toget som settes i bevegelse for å

få folk (oss) i sikkerhet. Sheriffen beslutter at

toget skal gå til Deadwood City for å skaffe

forsterkninger i tilfelle bandittene forsøker seg

igjen.»

Deadwood City i dag

Foto:  Kommunal rapport

Vi forteller her hva Budstikka kunne berette for 25 år siden



25 år siden «Postranet»

Faksimile av Budstikka 7/1991

Sheriffen i Deadwood City husker 

framdels ranet for 25 år siden.  Det gjør 

nok noen av medlemmene våre også,,,,, 

Krøderenbanen på vei med nye passasjerer og 

muligens litt post..

På Snarum 

postkontor kunne 

brevene 23.8.91 

påføres 

informasjon med 

blått stempel og 

sidestemples før 

videreformidling.
Ett av brevene som ble funnet igjen etter postranet i 1991



DRAFNIA 2016 er i rute!

Det er nå ca. 2 måneder til vår jubileumsutstilling og styret hadde en statusgjennomgang 
den 2. september:

Det er påmeldt 29 eksponater i konkurranseklasse, 2 i litteraturklassen og ett eksponat i 
klasse “Samlerglede”. 

Totalt tilsvarer dette 80 rammer med god variasjon. Mange eksponater blir stilt ut for 
første gang – og det er vi meget fornøyd med!

Det er ellers stor interesse for utstillingen vår, og dette borger for at den blir godt besøkt. 
Det offisielle programmet kommer senere, men dette vet vi:

Utstillingen åpner fredag 11.11  kl. 12.00.

Åpningstider:

Fredag 11.11  kl. 12 - 18
Lørdag 12.11   kl. 11 - 16
Søndag 13.11   kl. 11 - 15

Det utgis nye frimerker den 11.11 og Posten kommer med stand for salg og stempling 
denne dagen.

Jubileumsfesten (Palmares) avholdes på Hotvet gård lørdag den 12.11. kl 18.  Vær rask 
med påmelding da det vil bli stor pågang. Invitasjonen står i  Budstikka. 

Skipsposthistorisk forening vil ha møte under utstillingen (lørdag).

Flere handlere har meldt sin interesse og info om dette kommer etter hvert.

Som vanlig er det behov for “flittige hender og gode hoder” under utstillingen, dvs. 
bistand til å sette opp, gjennomføre og pakke ned. Arnt Hole holder tak i logistikken 
rundt dette, og vi ber medlemmene allerede nå å sette av tid til å hjelpe oss – spesielt i 
forbindelse med montering (torsdag den 10.11) og demontering/nedpakking (søndag 
den 13.11).

Som tidligere nevnt blir det laget klubbprodukter (Personlige Frimerker) med temaet: 
“Drammen i brann”. Det er tale om 4 utgivelser hvorav de 3 første allerede er i salg. 
Dette er et tema som også går igjen i andre sammenhenger, f eks. Drammens Museum. 
Kjøp PFene og støtt din egen klubb. For bestilling se i Budstikka.

Henning Jarle Mathiassen

Leder for utstillingskomiteen

Veien mot DRAFNIA 2016



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 ett 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 enda, men toget og «D/S Ringerike» var ikke å finne…



Klubbauksjonen 12. september

1 NK 29b, 35 øre *, tynn flekk 150             Gi bud

2 10 stk. røde 10 øres-merker prakt/lux stemplet i Buskerud Gi bud

3 21 merker fra seriene 1893-99 Gi bud

4 Gamle merker prakt/lux stemplet i Buskerud Gi bud

5 NK 193 - 196 Nansen I pent hjørnestemplet 260             Gi bud

6 NK 281 15 øre V uten vm, st. 29 XI 41 150             Gi bud

7 NK 415 - 417 ** Nordkapp IV 405             Gi bud

8 varianter ? på NK 1257 og 1350 Gi bud

9 Innstikksark med mange  norske merker ** Gi bud

10 Innstikksbok med mange  norske merker ** 100

11 plansje med LUX-stempler Ringerike Gi bud

12 plansje med LUX-stempler Hallingdal Gi bud

13 Plansje med lux-stemplet i Buskerud Gi bud

14 Plansje med lux-stemplet i N.Vestfold Gi bud

15 7 plansjer med merker stemplet Jevnaker (m. omegn) Gi bud

16 Heddal  I-21 stempel med flere også 2 ministempler Gi bud

17 11  pent stemplede miniark Gi bud

18 21 **merker Gi bud

19 9 helark med OL-merker **, pålydende kr. 888 Gi bud

20 Posearkiv med merker som er sortert på vm-stilling Gi bud

21 6 stk postens årssett stemplet Gi bud

22 Postens årssett 1976-79,  og 1991 **, pål. 253 1 145         Gi bud

23 5 samlersett fra "Norsk Verdi" ** høy verdi Gi bud

24 Album "Trondheim 997-1997" Gi bud

25 Album Posten 350 år Gi bud

26 over 60 Postens utstillingskort fra 1988 - 94, verdi 20 - 25 pr. stk. Gi bud

27 Asker - lot med PF og julemerker mm. fra Asker. Gi bud

28 FDC NK 300-301 Quisling,  Arkivhull i konvolutten Gi bud

29 Norge FDC, lot med 90 forskjellige 50

30 FDC - 4-blokker, fra 1989-95,  bl.a. 50 kr. Harald, meget høy kostpris Gi bud

31 Pen innstikksbok med norske merker 1947-2000 også tjenestemerker Gi bud

32 Leuchtturm Norgesalbum, 2 bind m/kassett til 2000,  som nytt Gi bud



Klubbauksjonen 12. september

33 Davo Norgesalbum mange merker og ark til 1991 Gi bud

34 Leuchtturm brevalbum m/kassett og ca. 40 FDC, bl.a. 50 kr. Olav V Gi bud

35 Leuchtturm brevalbum m/kassett ubrukt og 2 pakker med ark Gi bud

36 5 stk Instikksbøker 16 sider . Ulike farger 100

37 Prefrimbrev fra Drammen til Christiania 16.8.1952 Blått stempel t1 Gi bud

38 Brev ,10 eldre norske brev /kort. Gi bud

39 Norske brev i eske.  Mange LUX, pene frankeringer  mm 100

40 Postkort "Stavangerfjord"  skrevt om bord, stemplet 1919 Gi bud

41 10 ulike Drammenskort Gi bud

42 Danmark AFA 16 - 20, noen med deff. 200

43 Danmark 1875 omvendt ramme, 3 pene, ett med lave tg. Gi bud

44 Danmark lott 18 merker fra ca. 1900 pent stemplet 866             Gi bud

45 Danmark innstikksark, gamle og nyere merker, stemplet Gi bud

46 Danmark m/fæ. og Gr., Leuchtturm klembindalb. ti l  1978, mye merker 500

47 Finland, albumark 1875-1950 m/Nordingermanland Gi bud

48 gammelt album brukt som utvalgshefte med frim. fra Norden + Tjekkosl.Gi bud

49 England, samling på mange store plansjer st/** Gi bud

50 England - flott saml ing med frim. utgi tt i  anl . Kong Georg og Dr. El i sabet i  1937 100

51 England,  20 Victoriamerker Gi bud

52 England, div.stempler på Victoriamerker Gi bud

53 England, lott 17 eldre merker, stemplet 3 490         Gi bud

54 Lieshtenstein, lott på 2 plansjer 586             Gi bud

55 Vest-Berlin, innstikksark med stemplede merker Gi bud

56 V-Tyskland, albumark 1958, pene merker Gi bud

57 Tyskland, innstikkbok Gi bud

58 "Oversjø".  Lot med mange plansjer, mange land.  Eldre.  FUNN ?? Gi bud

59 New Zealand, liten innstikksbok Gi bud

60 USA, gamle albumsider + innstikksark Gi bud

61 Østerrike, lott gamle bedre merker 456             Gi bud

62 gammelt kladdebok brukt som utvalgshefte med frim. Gi bud

63 Eske med klipp, mest Sverige og England, Gi bud

64 Spennende eske med diverse saker Gi bud



Månedens brev

Sylling poståpneri ble opprettet så tidlig som 1. mai 1859, men fikk ikke stempel 

tilsendt før i 1882. Og som vi kjenner fra mange andre steder så ble brev også her 

håndannulert. Vi kjenner i hvert fall to ulike typer håndannuleringer som vist 

nedenfor. Månedens brev er annulert hhv. 20. mai 1873 og 30. oktober 1876. 
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