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Månedens postkort

Månedens postkort viser Tranby Meieri som sto ferdig i 1869. I 1900 ble bygningen utvidet og
det åpnet en vanlig dagligvare i bygget. Meieriet ble nedlagt i 1960, mens dagligvaredriften
fortsatte fram til 2003. Da ble bygget revet for å erstattes av et mer moderne forretningsbygg.
Postkortet kommer på klubbens storauksjon i november.

Neste møte
Drammens Filatelist-Klub avholder sitt møte nummer 908
mandag 9. oktober 2017 kl. 19.00 i
Losjeplassen Bo- og servicesenter, Engene 50.
.
Dørene åpner kl. 17.45.
***
Program for møtet mandag 9. oktober:
1 – Referat/innkommet post
2 – Utlodning
3 – Presentasjon av Norgeskatalogen 2018
ved Bjørn Muggerud, OFK
4 – Quiz
5 – Miniauksjon
6 – Kjøp/salg/bytte

***
Øvrig program høsten 2017:
7.
23.
13.
24. – 26.
27.
11.

oktober
oktober
november
november
november
desember

Frimerkets Dag på Gulskogen-senteret
Byttemøte
Hovedmøte - Foredrag av Jan Michelet: ”Boerkrigen”
Auksjons- og byttehelg i Bragernes Menighetshus
Byttemøte med ettersalg
Julemøte

Bortsett fra auksjonshelgen i november blir alle høstens møter
i Losjeplassen Bo- og Servicesenter, Engene 50

Jubilanter (litt forsinket ...)
80 år

11. juli
31. august

Otto Fotland
Ragnar T. Dahl

75 år

30. mai

Erik Allerup

70 år

14. juni

Bjørn Volden

60 år

18. juni

Jan Foss

Vi gratulerer!

Referat fra møte 11. september
Referat fra Drammens Filatelist-Klub’s møte nr. 907,
mandag 11. september 2017 i Losjeplassen Bo- og Servicesenter, Engene 50.
Formannen ønsket velkommen til 41 medlemmer.
Ingen kommentar til møtereferat fra møtene nr. 905 og nr. 906,
som dermed er godkjent.
Kveldens foredrag måtte utgå p.g.a. sykdom.
Hvis noen ønsker å kjøpe Filatelistisk Årbok 2017 og/eller bøkene “Postforlis”
og “Postran” fra Skanfil, kontakt formannen som bestiller.
Lørdag 7. oktober er Frimerkets Dag med utgivelse av 4 nye frimerker og miniark.
Klubben vil markere dette med stand og salg av Førstedagsbrev.
Høstens storauksjon er 26. november. Frist for innlevering er 9. oktober.
Quiz, 8 til dels vanskelige spørsmål.
4 personer hadde 5 poeng:
Arnt Hole, Thorbjørn Næss, Oddvar Mørkassel og Jan Heitmann.
Sistnevnte ble trukket ut som kveldens vinner.
Miniauksjon: 43 objekter - alt solgt.
Ivar Håkonsen
sekretær

www.drammens-fk.com

Postkort – et interessant og morsomt samlerområde!

I de siste årene har det blitt veldig populært å samle postkort. Selv om de aller fleste ser etter
stedskort, så er det det mange temaer som kan være vel så interessante. Jeg samler selv på
luftfartsrelatert materiale, og det kommer stadig nye og morsomme ting inn i samlingen.
Jeg viser her et par reklamekort. Det ene er trykket før 1915 i USA og viser en ung, pen dame
(aviatrix) som forfrisker seg før flyvningen. «Falstaff» er et ølmerke og jeg kan ikke forstå annet enn
at kombinasjonen primitivt fly og alkoholholdig drikke vil ende i en liten katastrofe.
Det andre kortet er reklame for Ballongstoff. Det er sendt i Tyskland i 1925 – men har et motiv som
går tilbake til tida før første verdenskrig. Morsomt er det i hvert fall!!

I de kommende nummer av Budstikka skal jeg vise andre temaer som er verdt å vurdere når det skal
samles.
Henning

Frimerkeutgivelsene 7. oktober

Norske biler
Til årets Frimerkets Dag er temaet norsk bilhistorie.
Det utgis 4 frimerker i rull, samt et miniark med de samme motivene.

Frimerkets Dag-stempler i Buskerud

DFK markerer Frimerkets Dag
på Gulskogen-senteret 7. oktober kl. 11 - 15
Salg av spesialkonvolutt
med de nye frimerkene
og med særstempelet
fra Drammen.

Månedens brev
Fram til 1864 skulle kartnummer og porto påføres på baksiden av ubetalte brev. Fra 1.
januar 1864 skulle ikke lenger kartnummer påføres, og portoen for ubetalte brev skulle
heretter angis i øvre venstre hjørne på forsiden av brevet. For å lette postbehandlingen av
ubetalte brev ble det av en del postmestere anskaffet stempler for å påføre brevene den
manglende porto, i stedet for å bruke blekk eller fargestift. Bruk av slike stempler er ikke
omtalt i noe offisielt sirkulære, og det synes å være noe tilfeldig hvilke poststeder som
anskaffet seg stemplene.
Porto for enkeltvektig ubetalt brev var 5 skilling fra 1. januar 1855 til 1. januar 1877, og de
fleste stempler som ble anskaffet var derfor med ”5”-tall. 1. januar 1855 til 1. januar 1877 er
den teoretiske brukstiden for disse stemplene. De fleste registreringene er fra 1870-tallet.
Som månedens brev vises et brev med et hittil ukjent stemplet portotall ”5” fra Hougsund.
Brevet er sendt fra Eker, Modum og Sigdals Skifteret 18. januar 1876, til Drammen.

