BUDSTIKKA

61. årgang

Nr. 3

Mars 2018

Må nedens postkort

Månedens postkort har motiv fra Drammensveien i Mjøndalen, og er utgitt av G.A.M, Drammen.
Kortet er poststemplet julaften 1912. Huset til høyre på bildet kan fortsatt sees.

Neste møte
Drammens Filatelist-Klub avholder sitt møte nummer 913
mandag 12. mars 2018 kl. 19.00 i
Losjeplassen Bo- og servicesenter, Engene 50.
Dørene åpner kl. 17.45.
***
Program for møtet mandag 12. mars:
1 – Referat/innkommet post
2 – Utlodning
3 – Generalforsamling
1 – Valg av dirigent og møteleder
2 – Valg av tellekorps
3 – Godkjenning av innkallelse og agenda
4 – Styrets årsberetning for 2017
5 – Regnskap for 2017
6 – Revisjonsrapport for 2017
7 – Årsoppgjørsdisposisjoner
8 – Budsjett for 2018
9 – Valg
4 – Quiz
5 – Miniauksjon

***
Videre møteprogram for våren 2018:
9. april
23. april
14. mai
28. mai
11. juni

Hovedmøte med foredrag:
Øivind R Karlsen: Norsk feltpost
Byttemøte
Hovedmøte med foredrag:
Bjørn Bendiktsen: Forfalskninger
Byttemøte
Lakseaften

***
Jubilanter i DFK
Halvor L. Spilhaug 75 år
Jan Georg Knutsen 75 år

Vi gratulerer!

12. mars
13. mars

Møtereferat
Referat fra Drammens Filatelist-Klub’s møte nr. 912,
mandag 12. februar 2018 i Losjeplassen Bo- og Servicesenter, Engene 50.
Viseformannen ønsket velkommen til 36 medlemmer og 3 gjester.
Han henviste til info om DFK klubbtur til Praga 2018 i Budstikka feb. 2018.
Ingen kommentar til referat fra møte nr. 911, som dermed er godkjent.
Så over til dagens foredrag “Tyske rike 1872 - 1923” ved Skule Boie.
Første regel er å bruke tysk katalog som Michel,
det er mye feil i ikketyske kataloger !
Han gikk så igjennom de forskjellige utgavene, med eksempler på hvordan man
på en enkel måte kan skille de forskjellig typer, utgaver og farger.
Problemene er størst når en kommer til inflasjonsperioden og alle overtrykkene.
Han anbefalte å bruke tyske eksperter, som han kunne skryte av,
de er dyktige, høflige og vennlige.
Et meget fint og lærerikt foredrag, som viseformannen takket for
og overrakte en klunkende takk fra klubben.
Kvelden quiz gikk ut, og etter en kort pause over til miniauksjonen.
48 objekter - 4 usolgt.
Ivar Håkonsen, sekretær

BRUKT og
ANTIKK MESSE
FROGNER
MENIGHETSHUS
Klokkersvingen 1, Lier

Fredag 09.03 kl. 1300 – 1700
Lørdag 10.03 kl. 1100 - 1600
Postkort, frimerker, mynter og annet spennende.
Kafeteria med veldig gode kaker.

50 ÅR MED POSTNUMMER I NORGE
18. mars 1968 ble postnummer innført i Norge. Med unntak av Oslo fikk alle
poststeder i landet tildelt postnummer som skulle brukes til adressering av posten.
I september 1969 kom de aller første norske poststemplene med postnummer. Dette
var håndstempler med diameter 22 mm gravert av Halfdan Rui (1905-1978).
Flere poststeder i Buskerud fikk slike I22N stempler allerede den første måneden,
bl.a. i Lier og på Ringerike.
Etter hvert har det blitt gravert mange typer stempler med postnummer; bl.a. 21 mm
og 22 mm stativstempler fra ca. 1970, 24 mm fra 1975 og 25 mm fra 1976.
Også maskinstempler og rullestempler kom med postnummer fra ca. 1970.
Nedenfor er vist noen eksempler på ulike stempler med postnummer,
Vikersund I21N, et spesielt Tromsø I22N med stjerne, og Gol E I24N.

POSTNUMMERSTEMPLER MED FEIL
Nedenfor vises eksempler på stempler med feil postnummer.
Det øverste skulle hatt teksten SKURVA / 2600 LILLEHAMMER, mens for det
nederste er det korrekte postnummeret 2528, som på rek.etiketten.
Poststedet endret navn fra MIERONJAVRE til MIEROJÁVRI fra 1. januar 1990.

MÅNEDENS BREV
Denne måneden er det ikke et brev som vises, men i stedet et tidligere ukjent
stempel fra Bergensbanen som nylig har dukket opp.
Det er et klipp med hjelpestempel av typen HJ-SA med teksten
BERGENSBANEN G og dato 19 3 59.
Brevklippet ble solgt på Skanfils auksjon i januar.
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