
  

Tiden er kommet for å ta buskapen ned fra fjellet etter en lang og forhåpentligvis fin sommer. 

Tømmermandsæteren kan man i dag finne på kartene som Timmermannsstølen.  

Den ligger i ca. 1000 meters høyde på sørsiden av Rukkedalen, ikke så langt fra Bøgaset. 

     

Budstikka 

53. årgang Nr. 7     Oktober 2010 

Månedens postkort 



 

 

 

Drammens Filatelist-Klub avholder sitt møte nummer 838 

mandag 11. oktober 2010 kl. 19.00 i Eldrekaféen, Albumsgate 8.  

Dørene åpner som vanlig kl. 18.00. 

*** 

Program for møtet mandag 11. oktober: 

1 – Referat og innkommet post 

2 – Quiz   -  Tema   Europa  

3 – Utlodning 

4 – Foredrag ved Steinar Marvik: Chile 

5 – Miniauksjon 

6 – Kjøp/salg/bytte 

*** 

Videre program for høstsesongen 2010: 

 25. oktober Klubbmøte 

 1. november Visning av auksjonsobjekter 

 6. - 7. november Byttehelg / auksjon 

 8. november Hovedmøte  

 22. november Klubbmøte 

 13. desember Hovedmøte 

    *** 

Neste møte 

Ikke "bare" frimerker 
 

Norske frimerker holder en sikker plass i den internasjonale elitedivisjon. En serie 

prestisjetunge priser har gjennom de to siste tiårene bekreftet at norske frimerkekunstnere er i 

verdensklasse. I fremste rekke står grafikeren Sverre Morken og designeren Enzo Finger.  

2. oktober åpner Avistegnernes hus i Drøbak dørene for en utstilling som på vil gå tett på de to 

kunstnernes arbeider.  

 
Sverre Morken har siden 1973 formgitt og gravert rundt 160 frimerker.  Enzo Finger debuterte i 1994 og 

slo for alvor igjennom med sine geniale motiver til frimerkene som markerte frigjøringsjubileet i 

1995.  Hver for seg har de prestert miniatyrkunst på det ypperste, og det vakte oppsikt da Posten 

brakte dem sammen til å utforme åtte frimerker og et miniatyrark til 100-årsjubileet for Nobels fredspris 

i 2001.  Samarbeidet ga et fantastisk resultat, og særlig miniatyrarket ble over en hel verden utropt til 

det flotteste noensinne.  Frimerkekunst er spesiell.  Det lille formatet stiller helt spesielle krav til 

kunstnerne.  På utstillingen i Avistegnernes hus er det lagt vekt på å beskrive detaljer i de små 

kunstverkene.  Dette gjelder særlig de mange portrettene av kjente og berømte personer som er blitt 

motiv på frimerke.  Også portretter fra Sverre Morkens arbeid med norske pengesedler er innlemmet i 

utstillingen.  Utstillingen, som har fått navnet ”Nasjonale ikoner, fra skisse til allemannseie”, varer fram 

til 7. november. 



Referat fra Drammen Filatelist-Klub’s møte nr. 837, 

mandag 13. september i klubbens lokaler i Albumsgt. 8. 

  

1. Formannen ønsket 27 medlemmer og 2 gjester  

velkommen.  

 

Referat fra hovedmøte nr. 835 og nr. 836 (lakseaften)  

ble godkjent med applaus for Tor Stensland som  

hadde blitt dekorert for 450 møter. 

 

Ivar Iversen, mangeårig medlem av klubben, gikk bort  

like før ferien. Klubben hadde bårebukett og han ble  

minnet med 1 minutts stillhet. 

  

Under Nordia utstillingen i Borås i sommer fikk Henning Mathiassen ”Grand 

Prix” i åpen klasse – stor applaus og gratulasjoner! 

 

Vi har fått invitasjon til Oslo Filatelist-Klub’s møte søndag 17.10. kl. 11-16. 

 

Formannen minnet om at på neste medlemsmøte var spesialtemaet Amerika. 

 

Bjørn Bendiktsen hadde laget en fin presentasjonsbrosjyre – 

FRIMERKESAMLER ? – som medlemmene kan bruke ved profilering av 

klubben. 

  

2. Bjørn Bendiktsen hadde laget en Filateli-Quiz som omfattet ti spørsmål 

angående norske frimerker. Kveldens vinner med 8 rette ble Oddvar 

Mørkassel. Det vil også bli kåret en sammenlagtvinner for hele 

høstsemesteret. 

 

3. Torolf Iveland hadde kveldens miniforedrag over temaet ”Kort fra 

misjonsmarken”.  

Det var kort av Lars Skrefsrud og mange kort fra Hunan i China, Madagaskar 

og Afrika. 

 

4. Utloddingen hadde denne gangen 5 gevinster fra rødvin til Norgeskatalog, og 

salget av lodd gikk strykende.  

 

5. Kveldens klubbauksjon hadde 76 objekter. Best pris med kr. 460 oppnådde et 

album med FDC. 

 

  Per Bryn 

 Sekr. 

Referat fra hovedmøtet i september 



Annonser og kunngjøringer 

Vi ønsker oss nye medlemmer 
 

Kjenner du en som samler ?  

Ta med  vedkommende på våre møter.  Vi er 

over 150 medlemmer.  Ca. 30 stykker møter 

opp på våre møter, men det er plass til mange 

flere. 

FELLESMØTE PÅ HØNEFOSS 

Frimerkeklubben på Hønefoss arrangerer fellesmøte  

torsdag 14. oktober kl 1900 - 2100 

****** 

Sted er Ringerikshallen – Ta med byttefrimerker 

****** 

Felles avreise fra Drammen – avtales på hovedmøtet 

FRIMERKEMESSE OG AUKSJON  

6. – 7 november i Bragernes menighetssal 

Her er eksempler på noe av det som er innlevert. 

Til høstens storauksjon har vi som vanlig fått inn mye spennende materiale.  

Mange flotte Islands merker (med attest), En del gode samlinger, spennende brev 

med gode frankeringer.  Mange spennende postkort.  Herlige rotelotter ! 

 

Innleveringsfristen er gått ut  

men vi tar gjerne i mot flere gode objekter.   

Har du bedre FDC, uvanlige stempler, gode postkort, eldre mynter og 

pene frimerkesamlinger ? 
Ta kontakt med Oddvar  994 35 233    eller Bjørn  900 88 172, 

eller ta med på møtet 11. oktober – så ser vi om vi får det med   

 



Annonser og kunngjøringer 

Jeg driver og samler på norske brevmerker fra 1900 - 1930, dette er 

merker som typisk er fra Kristiania og andre norske byer/ tettsteder 

og reklamerer for ulike bedrifter og butikker. Merkene fulgte i sin tid 

tidsskriften “Tidens Tegn “ og er og finne i egne samlehefter fra 

denne avisen.  

Jeg ønsker  å kjøpe / bytte  - ta kontakt 

Johnny Mæhle, Skogalivegen 8, 4120  TAU 

 jomaehle@hotmail.com  tlf: 975 92 878 

24 personer har nå registrert seg hos Norsk Tipping med 

Drammens Filatelist-Klub som Grasrotmottager.   
Dette har gitt klubben over 8.000.- kroner i 2010.  Vi takker!  

Vi håper nå å øke antall registrerte støttespillere.   

Noter opp vårt registreringsnummer: 994806149 og 

registrer DFK som mottager av grasrotandel hos din kommisjonær.   

Det koster ikke noe, og går ikke på bekostning av innsatts eller 

premiene !   

Til min samling  søker jeg: 
 

Konvolutter  med LOGOER fra 

Drammen  

 
 

Bjørn Bendiktsen 

Tlf 900 88 172 

bjorn.bendiktsen@ebnett.no 

 

 

Byens store fotballklubb har kommet til Cupfinalen.   

Posten Norge kan også i år tilby personlige frimerker 

med eliteserielagenes logo.  Det skulle ikke forundre 

oss om de også lager noen godbiter til Cupfinalen. 

Se www.posten.no  

https://ordre.posten.no/OA_HTML/ibeCCtpItmDspRte.jsp?section=10235&item=42011


Klubbauksjon 11.10.2010 

Obj Verdi Utrop

1 NK 220x - 10 blokk ** 400.- GI BUD

2 NK 263 3 øre V med vannmerke - 10-blokk ** 300.- GI BUD

3 Lot 5 miniark + FH 74 ** 390.- GI BUD

4 Klipp fra 1940-tallet i liten pose.  Fra BO - mest fra krigen på løve GI BUD

5 Hefter:  3 stk. FH 87 II (u/Svalbardmerke) og 1 FH 87 I ** 540.- GI BUD

6 Lot frimerker fra 1951 - 1983 ** 1.275.- GI BUD

7 Lot 49 tjenestemerker ** 456.- GI BUD

8 brett etc. med norske frimerker - div. lux-stempler GI BUD

9 40 LUX-stemplet i Buskerud GI BUD

10 lot Norske vaskede merker GI BUD

11 Eske med eldre norsk posekartotek GI BUD

12 Vaskede Norge, posthorn og løvemerker GI BUD

13 Lot 600 gr. klipp Norske GI BUD

14 FDC - sett komplett 2008. Mange blokker  Kostpris 450.- 846.- GI BUD

15 Norge 2006 komplett i 18 pres. Mapper **  PÅLYDENDE 440.- 874.- GI BUD

16 1 kg postforseglet kilovare. Seglet brutt men ser urørt ut GI BUD

17 Årbok 1998 **   kostpris 325.- 530.- GI BUD

18 1 stor eske klipp GI BUD

19 Lot 500 gr. klipp Norske GI BUD

20 Lot 600 gr. klipp Norske GI BUD

21 Innstikksalbum med ** merker bl.a. 4-bl. NK 176 4.000.- GI BUD

22 Bladsett LEUCHTTURM SF M/LOMMER Norge 1855 - 1988 + tm GI BUD

23 Fint varioalbum med div., norske brev og maxi-kort samt utenl. Miniark GI BUD

24 lot PPP, PMK og FDC 1.045.- GI BUD

25 Norsk Verdis samling Europas 50 års frigjøring. i album m/kass. GI BUD

26 Norske FDC i alb. GI BUD

27 Postens album til Vinterlekene m/alle merkene i helark FDC m.m., kostpris ca. 1200,- GI BUD

28 Postens mappe til Frigjøringsjubileet inneh. 5 kort og 4 brev særstemplet GI BUD

29 Album m/mest Norske FDC (19) i album GI BUD

30 Rotelott med brev bl.a. fra Ny-Ålesund 1926, myntbrev Aabel m.mye mer GI BUD

31 lot 12 brev / kort med særstempel fra Drammen GI BUD

32 2 forskjellige telegrammer fra før 1900 GI BUD

33 brett med 4-blokker - Konnerud julemerker fra 1983 - 2003 (8-bl. og helark) GI BUD

34 Pent postkortalbum med mange postkort GI BUD

35 Lot Postkort, mange maxikort og nyere Oslokort med gamle motiv GI BUD

36 Olympiske Leker 100 år  (Sportmotivsett nr. 5 )                                                              Gi budGI BUD

37 Posten 350 År / 1647 – 1997 (Rødt album med Postens’logo)                                          Gi budGI BUD



Klubbauksjon 11.10.2010 

38 Norges Fotballforbund 100 år (I sort kassett fra Posten) GI BUD

39 1905 - 2005 / 100-årsjubileum for Unionsoppløsningen (I sort kassett fra Posten) GI BUD

40 lot vaskede merker fra "hele verden" og Schwanberger fra ca. 1915 album u/merker GI BUD

41 Posearkiv utland. GI BUD

42 Lot 600 gr. klipp hele verden GI BUD

43 Pose med klipp fra hele verden (filatelistisk korrespondanse) GI BUD

44 Pose med klipp fra hele verden (filatelistisk korrespondanse) GI BUD

45 Pose med klipp fra hele verden (filatelistisk korrespondanse) GI BUD

46 Pose med klipp fra hele verden (filatelistisk korrespondanse) GI BUD

47 stor  bærepose med klipp GI BUD

48 Noen merker - hele verden GI BUD

49 Danske konger 1.450.- GI BUD

50 Danmark i Innstikksalb. GI BUD

51 England, Edward VII 1.650.- GI BUD

52 England, Georg V 1.470.- GI BUD

53 Pent album m/kasett m/frim og miniark fra de nye landene etter Sovjet. GI BUD

54 Sigareske m/div. Philippinene GI BUD

55 Sveits i inst. Album GI BUD

56 2 presentasjonspakker fra Taiwan - motiv GI BUD

57 Tjekkia, Tyrkia, mye Tyskland og Ungarn i inst. Alb GI BUD

58 Øst Tyskland, V. berlin, Venesulela, Østerike ++  i inst. Album GI BUD

59 Tyskland 1945 / 1948 stemplet / * / ** GI BUD

60

Ungarske kunstmrk.(44) Franske by og fylkesvåpen (20) + Kina 

++ GI BUD

61 USA, Brasil, Canada, Argentia, Chile og Cuba i inst. Album GI BUD

62 lot utenlandske brev og postkort, flest fra USA GI BUD

63 Innstikksbok med merker fra Norden, USA og England GI BUD

64

Inns.a.  Norge  + Holland, Irland, Belgia, Frankrike, Kina og 

Sverige. GI BUD

65 2 spiralpermer med st. merker fra mange ulike land (Norge, Danmark, Belgia, Tyskland osv.)GI BUD

66 Brevalbum - tomt GI BUD

67 Verden - Schaubeks Europa og oversjø 1937 GI BUD

68 Verden - Gammelt verdensalbum - litt utplukket GI BUD

69 Verden - Liten pose med 100-vis av frimerker GI BUD

Skulle du hatt tak i disse godbitene til samlingen din.  Du finner dem muligens i noen av 

lottene over, og de kommer helt sikkert på auksjonen 7. november. 



I Circulaire sendt til postkontorene fra Den Kongelige Norske Regjerings Finants-, Handels og 

Told-Departement datert Christiania d. 2 December 1836 sto det: 

”Under 26de August d. A. har det behaget Hans Majestet at resolvere: 

”At der for Statscassens Regning naadigst maa opprettes en Postgang mellem Hougsund 

i Egers Præstegjeld og Næs Præstegjeld i Hallingdal i Buskeruds Amt, saaledes at Posten 

afgaaer fra Hougsund over Modum til Ringeriges Postaabnerie og igjen tilbage 2 Gange 

om Ugen, men fra sidstnævnte Postaabnerie til Næs Præstegjeld i Hallingdal og igjen 

tilbage kun eengang ugentlig.” 

Ved herom at underrette Postcontoiret, skulde Departementet tjenstlig meddele at at der i 

Medhold af bemældte Resolution er oprettet Postaabnerier i Hougsund, i Wigersund paa 

Modum, paa Capellangaarden Bjertnæs i Krydsherred og i Næs i Hallingdal.”  

Næs i Hallingdal poståpneri fikk i 1856 3-rings stempel ”218” til annulering av frimerker, mens et  

en-rings datostempel med teksten ”NÆS i HALLINGD” i stenskrift ble utsendt i februar 1859.  

Fram til da hadde postforsendelser blitt håndannulert. 

Månedens brev 


