
I forrige Budstikke viste vi et kort fra Drammens 100 års jubileum i 1911.  

Denne gangen har vi forflyttet oss fram til 175 års jubileet i 1986, med et kort utgitt av Lions.   

     

Budstikka 

54. årgang Nr. 6 September 2011 

Månedens postkort 



 

 

 

Drammen Filatelist-Klub avholder sitt møte nummer 847 

mandag 12. september 2011 kl. 19.00 i Eldrekaféen, Albumsgate 8.  

Dørene åpner som vanlig kl. 18.00. 

*** 

Program for møtet mandag 12. september: 

  1 – Referat/innkommet post 

  2 – Utlodning 

  3 – Foredrag av Henry Pasala ”Båter i mytteri, krig og fred” 

  4 – Quiz 

  5 – Miniauksjon 

  6 – Kjøp/salg/bytte 

*** 
Videre program for høstsesongen 2011: 

 26. september Klubbmøte, tema ”England med kolonier” 

 10. oktober Hovedmøte, foredrag av Knut Pay 

 24. oktober Klubbmøte, tema ”Skandinavia” 

 29. - 30. oktober Byttehelg / auksjon 

 11. november Viltaften 

 14. november Hovedmøte 

 26. november Klubbmøte, tema ”Postkort”  

 12. desember Julemøte 

  

FORMANNEN  HAR ORDET 

Vel overstått fuktig sommer og velkommen til en ny frimerkesesong. 

Vi hadde en fin og spennende vårsesong, som toppet seg med DRAFNIA 2011, 

Drammensfrimerket og landsmøtet i NFF. Vi kan vel si oss fornøyd med alt. Noen vil vel hevde  

at frimerket kunne vært penere, men det rådde ikke vi med. Utstillingen var passe stor og med 

god variasjon i samlingene. Noen samlinger var virkelig flotte og dette kom også tydelig fram i 

juryens bedømmelser. 

Aktivitetene rundt utstillingen – fredagskvelden på Aass, ledsagerturen på byen og 

miniforedragene ble tatt godt imot. Tilbakemeldingene fra forbundet og andre har vært udelt 

positive. Banketten/palmares var flott og i henhold til forbundspresidenten har det ikke vært så 

stor deltagelse siden NORWEX. 

Dette positive resultatet hadde ikke vært mulig uten flott innsats fra medlemmene. Veldig mange 

gjorde en strålende jobb. Vi hadde faktisk til tider overskudd av mannskaper. 

Hjertelig takk til dere alle. 

Så til høstsesongen. Vi hadde veldig godt frammøte hele siste året. Jeg håper dette vil fortsette 

og ser gjerne at oppslutningen vil øke. Medlemsmøtene er kommet for å bli. Her ser vi at 

frammøtet stadig øker. Kom gjerne med ønsker om temaer. Vi har sikret oss foredragsholdere  

for høsten og har også noen i kikkerten for våren. 

Høstens byttehelg blir 29. – 30. oktober. Datoen kolliderer nok med andre arrangement, men  

det var ikke mulig å få noen annen dato. 

Jeg vil til sist ønske alle vel møtt til møtene og håpe på en god frimerkehøst. 

 Torolf Iveland. 

 

 

Neste møte 

Formannen har ordet 



Referat fra Drammen Filatelist-Klub’s møte nr. 845. 

Møtet fant sted mandag 9. mai i klubbens lokaler i Albumsgt. 8. 

1. Formannen ønsket 34 medlemmer og 3 gjester velkommen.  

Det var ingen bemerkninger til referat fra møte 844. 

 Forbundsformann Tore Berg og Forbundets sekretær Marit Elind ble presentert. 

 Formannen hadde vært i klubbens arkiver og funnet en gave fra Brødrene Fischers 

frimerkeforretning i forbindelse med klubbens 25 års jubileum. Det var en verdenskatalog  

fra 1877. Riktig behaglige priser sett med dagens øyne. Fischers frimerkeforretning i 

Rådhusgt. i Oslo var opprettet allerede i 1859. Det var også flere frimerkeforsendelser til 

Thuesens frimerkeforretning i Drammen fra Fischer. Morsom lesning.  

2. Henning Mathiassen orienterte om Drafnia 2011. 

 Det er behov for flere til å jobbe på torsdag og søndag kveld. 

 Medlemmene oppfordres til å komme til den offisielle ”avdukningen” av jubileumsfrimerke  

kl. 12.00 på fredag den 20. mai. 

 Auksjonen på søndag har 200 utvalgte objekter. Auksjonskatalogen legges ut på websiden 

til klubben. 

 Husk frimerkeproduktene som er til salgs. 

3. Loddsalget gikk strykende. Også denne gangen var det rødvin og frimerkeprodukter å vinne. 

4. Vårsemesterets siste quiz var vanskelig. Arve Blomberg ble semesterets suverene 

sammenlagtvinner, med Henning Mathiassen på annen plass. 

5. Husk Lakseaften 6. juni på Landfallhytta. 

6. Auksjonen hadde 38 objekter. Høyeste pris oppnådde en rotelott som gikk for kr. 420. 

Deretter fulgte ”Goethe-blokken” med kr. 375 og NK 19, 4 skilling lilla med kr. 350. 

  Per Bryn, sekr. 

*** 
Referat fra Drammen Filatelist-Klub’s møte nr. 846 Lakseaften mandag 6. juni. 

 Mandag 6. juni avsluttet Drammens Filatelist-Klub vårsemesteret 2011 med lakseaften  

på Landfallhytta. Etter at Åspaviljongen ikke kunne ta imot oss i 2010 erfarte vi at 

Landfallhytta var et meget bra alternativ, og den er nok på vei til å bli klubbens nye 

”stamsted” på forsommeren.  

Nestformannen Bjørn Bendiktsen kunne ønske  

15 klubbmedlemmer og 2 gjester velkommen  

til arrangementet. 

Så vel laksen som is med jordbær var særdeles  

elsmakende Det viste seg også at gjestene dannet  

et velklingende kor i de korte ”skålevisene”. 

Filateliprat ble det også rikelig tid til.  

Arnt fikk tildelt utmerkelse for deltagelse på 50 klubbmøter. 

Gevinstene i utloddingen var tursekk og rødvin.  

Alt i alt en vellykket kveld.  

  Per Bryn, sekr. 

 

Møtereferat 



Oppsummering fra DRAFNIA 2011 

DRAFNIA 2011 OG FORBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMØTE  – VEL BLÅST. 

 

Drammens Filatelist-Klub har nok en gang gjennomført to vellykkede arrangement. Etter fire 

dager med intens jobbing kan vi nå sitte igjen med en god følelse.  

Den beste honnør fra gjestende klubber er vel følgende utsagn: ”Ved fremtidige arrangement vil 

vi ta kopi av det Drammen har gjort!” 

Arrangementene har vært planlagt i to år med Henning Mathiassen som effektivt prosjektleder, 

men etter hvert har flere og flere medlemmer tatt på seg delansvar. 

Etter en hektisk innspurt kom vaktlistene på plass og over 20 av klubbens medlemmer tok sin 

del av dugnadsjobben. Etter litt famling i starten kom rammene raskt og effektivt på plass, og 

nedriggingen må være bortimot ny norgesrekord. 

Arrangementets høydepunkt var nok avdukingen av frimerket som ble utgitt i forbindelse med 

Drammens 200 års jubileum. Selve avdukingen ble foretatt av Drammen bys ordfører med så vel 

postdirektør som frimerkekunstner tilstede.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avdukingen ble bivånet av et hundretalls tilskuere med pressen godt representert. Etter 

avdukingen signerte kunstneren konvolutter med førstedagsstemplet frimerke. 

Fredagens sosiale samvær var lagt til Gildehallen på Aass Bryggeri med spekemat og øl. Det 

var mye som tydet på at begge deler falt i smak. 

  

INVITASJON 

Fra Hønefoss Filatelistklubb v/Ida har vi fått følgende brev adressert til  

Asker og Bærum- Drammens- Kongsberg- Hadeland og Randsfjord Filatelistklubber: 

Vi inviterer med dette nærliggende klubber til vårt møte torsdag 15.9.2011 kl. 19.00 

Vi holder til i Ringerikshallen, møterommet i 3.etg. 

Det blir vanlig bytte/salgsmøte.  

Det blir anledning til å levere inn et par auksjonsobjekter pr. person til en lynauksjon.  

Oppgjør direkte mellom selger og kjøper. 

Er det spørsmål, ring Ida 613 12 896. 



Fra DRAFNIA 2011, forts. 

Drammens ordfører gjestet også representantskapsmøte på lørdag og ga en kort oversikt over 

byens utvikling de senere år. 

Ledsagerturen under myndig ledelse av Lise Meldgaard var ”Den lille brotur” med guidet besøk i  

Drammen Teater og besøk på Glasshytta, spassering over torget og lunch på Skutebrygga. 

For filatelistene ble det i løpet av dagen holdt 6 miniforedrag som blant annet omfattet bypost og 

skipspost. 

Lørdagen ble avsluttet med festmiddag og Palmares som var meget godt besøkt, noe som også 

ble bemerket av formannen i Norsk Filatelistforbund. Eksponatene som ble bedømt var av høy 

klasse. Det ble utdelt en forsølvet bronse, fire sølv og hele femten forgylt sølv (Vermeil). Høyeste 

poengsum – 92 poeng – oppnådde Wilfred Wassenden for sin enramme med tittelen ”From 

peace through war to peace: Mail handled by Norwegian Post Office 1806-14.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søndag var det auksjon med 254 objekter. Spesielt sedler og mynter oppnådde gode priser. 

En stor takk til alle i dugnadsgjengen som var med på å dra arrangementene i land på en 

særdeles flott måte. En særlig takk til ”lokomotivene” Bjørn Bendiktsen og Oddvar Mørkassel 

(nok en gang). 

 Per Bryn, sekr. 

 

ETTERLYSNING! 

Vi har fått bestilling på "Støttepakke" med innbetalt kr. 250.- i mars,  

men det var ikke skrevet avsender på talongen, og derfor umulig å sende for oss.  

Kan den som ikke har mottatt støttepakken gi Oddvar beskjed. 



Klubbauksjon 12.9.2011 

1 NK 96-98, 101,117, 130, 131, 163 og 164 i 4-blokker ** 960 GI BUD

2 Norge lott 10 posthorn og løvemerker ** 121 GI BUD

3 NK 201  20 blokk ** 7 øre posthorn med vannmerke GI BUD

4 NK 212 ** 4-blokk 45 øre luftpost 120 GI BUD

5 NK 265 - 268 overtrykk V i  4-blokker ** 356 GI BUD

6

NK 1238-45 Posten 350 år, 2 hefter, med og uten Svalb.merke 1 

stk. sign. GI BUD

7 Norge, lott 9 forskjell ige merker med til leggsverdier ** 149 GI BUD

8 Norge, lott 19 forskjell ige ** 109 GI BUD

9 Norge, Album med FDC etc 25

10 Norge, Album med Særstempler og FDC 25

11 Album - uten innhold, men fint GI BUD

12 Sykkel VM, Norge 1993 -flott album 25

13 Lil lehammer OL 1994 i 2 hvite album 100

14 Posten 350 år - album 25

15 Norge, Album med over 80 FDC og særstempler 50

16 Postens OL samling 25

17 Album Norges Fotballforbund 100 år GI BUD

18 FDC 485 - 489  SKIP 1960 GI BUD

19 FDC 1483-4 Nordia 2002 GI BUD

20 Årbok 1988 - den første - og kostbare….. 1200 GI BUD

21 Årbok 1990 GI BUD

22 Årbok 1993 GI BUD

23

Norge, lott 50 forskjell ige bruksmerker med forskjell ige 

papirtyper ** GI BUD

24 FH 58, 60 og 61 ** 180 GI BUD

25 Egners frimerkehefter FH 62 og 63 ** 290 GI BUD

26 FH 110 ** - perfin   NF99 GI BUD

27 FH 107, 108, 112, 116 og 117, alle pent stemplet i  riktig tid 740 GI BUD

28 Minneblokker 11 forskjell ige fra 1980 - 1998 350 GI BUD

29 Norge, lott FDC 1987 - 1990 komplett, 44 stk.+ 1117 GI BUD

30 lot Norge, FDC, brev, utelandske merker m.m. GI BUD

31

Lot Norge, FDC, brev, bok "Mennesker i  posten 350 år", 

utelandske merker m.m. GI BUD

32

lot, hefte, miniark **, brev m/rasjoneringskort drivstoff, 

svenske kort m.m. GI BUD

33 Norge, lot V-merker flest på klipp GI BUD

34

pent Davoalbum Norge med ark ti l  1979, en del merker fram til  

1966 **/o GI BUD

35 Myntbrev SKI VM 1997 GI BUD



Klubbauksjon 12.9.2011 

36

Ringperm med 6 hvite innstikksark, noen st. 

Tysklandsbrigaden, ** for kr. 70,- GI BUD

37 Postkort -Lot 6 storformatkort fra VESTFOLD GI BUD

38 Postkort - Kartongkort Trondheim Domkirke brukt 1902 GI BUD

39

Norge, 3 dublett-innstikksalbum, 16-sider, 32 sider og 64 

sider med en del merker GI BUD

40 Island, AFA 1004 og 1158  miniark** 111 GI BUD

41 Jersey og Guernsey, 3 miniark ** GI BUD

42 Danzig Mi. Nr. 30 stemplet 12-blokk 1150 GI BUD

43 Tyskland Mecklenburg Mi. Nr. 20, 21 og 22 ** 800 GI BUD

44 Tyskland Reich Mi. Blokk 4 ** 150 GI BUD

45 Tyskland, områder i innstikksbok GI BUD

46 Tyskland områder,  tomt album (nytt) GI BUD

47 Tyskland DDR i innstikksbok, stemplet GI BUD

48

Tyskland BRD i innstikksbok, sammentrykk, 4-blokker 

m.m. GI BUD

49 Tyskland BRD samling i innstikksbok GI BUD

50 Tyskland rotelott GI BUD

51 Tyskland Reich Mi. Nr. 17 feldtpost Ruhr Kessel Arme ** 400 GI BUD

52 Tyskland BRD, DDR, Berlin miniark **/o GI BUD

53 Tyskland, Eng. og Am. Zone Mi. 69-72, pent stemplet 160 GI BUD

54 Utland, 6 stk innstikksalbum med merker fra mange land 25

55 4 innstikksbøker, med en del merker fra utlandet GI BUD

56 rotelott,  vaskede merker hele verden GI BUD

57 ROTELOTT - Brev FDC Kort og frimerker GI BUD

58 Stor lot med brukte Varioark GI BUD

INNLEVERING AV OBJEKTER TIL KLUBBENS  

STORAUKSJON 
 

Vi har fått innlevert en del spennende objekter til høstens store auksjon.  Vi 

tar fortløpende imot innleveringer. 
 

Ta kontakt med ODDVAR     32 80 02 11 
eller BJØRN   900 88 172 

Eller send en mail til oss     dfk@ebnett.no  

 

Vi tar imot innleveringer på møtene 12. og 26. september (siste frist) 

 

Vi kan også kom hjem til dere for å hente objekter 
 

Vi søker : 

BREV – POSTKORT – SAMLINGER – PENE STEMPLER – MYNTER  

 



Det var ingen spesielle stempler i bruk til Drammens 100 års jubileum i 1911.  

Men til 150 års jubileet var det jubileumsmesse, og i den forbindelse var det  

en tekstklisje i bruk ved maskinstempelet ved Drammens postkontor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Særstemplene i forbindelse med DRAFNIA 2011: 

 

 

 

 

 

 

 

Særstempel og Personlig Frimerke (PF) i forbindelse med 100 års jubileet for Birger Ruuds fødsel: 

 

 

 

 

 

 

Snart kommer nytt PF og nytt særstempel i forbindelse med Kongsberg kirkes 250 års jubileum! 

Månedens brev 

Nye særstempler fra Buskerud 


