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58. årgang Nr. 8 November 2015

Månedens postkort

Månedens postkort har motiv fra Hakavik kraftstasjon ved Eikerens vestre side, i Øvre Eiker, 

like ved grensen til Vestfold. Hakavik kraftverk ble satt i drift for å produsere strøm til 

elektrifiseringen av Drammenbanen (Kristiania – Drammen), og strøm ble levert 

første gang 8. mai 1922 via en ledning fra Hakavik til Asker transformatorstasjon. 



Drammens Filatelist-Klub avholder sitt møte nummer 889

mandag 9. november 2015 kl. 19.00 i Café Album, Albumsgate 8. 

Dørene åpner som vanlig kl. 18.00.

***

Program for møtet mandag 9. november:

1 – Referat/innkommet post

2 – Fastsettelse av kontingent for 2016

3 – Utlodning

4 – Foredrag ved Knut Pay

5 – Quiz

6 – Miniauksjon

7 – Kjøp/salg/bytte

***

Videre møteprogram for høsten 2015:

20. - 22. november Bytte- og auksjonshelg

23. november Byttemøte

14. desember Julemøte

***

Neste møte

Stigende Fond

Drammens Filatelist-Klub disponerer hvert år midler fra Stigende fond. 

Begrunnede søknader fra klubbens medlemmer om tildeling 

av midler fra fondet sendes innen 30. november til:

Drammens Filatelist-Klub v/Stigende fond, Postboks 2335 Strømsø, 3003 Drammen

Bytte- og auksjonshelg

Sted: Bragernes Menighetssal

Fredag 20. november 13:00 – 19:00

Lørdag 21. november 11:00 – 16:00

Søndag 22. november 10:00 – 16:00 med auksjon kl. 13:00



Referat fra Drammens Filatelist-Klub’s møte nr. 888 

mandag 14. oktober 2015 i Café Album.

Formannen ønsket velkommen til 52 medlemmer og 5 gjester. Ny rekord!

3 nye medlemmer med kort presentasjon av seg selv og sine samleområder.

Bjørn Bendiktsen orienterte om bytte- og auksjonshelgen 20. – 22. nov. 

I dag er siste innleveringsdag for auksjonen, og alt ser ut til å være i rute.

Kveldens foredrag: Grønlands pakkepostmerker ved Jan G. Knutsen.

Et flott foredrag om en tur til den nordvestre delen av Grønland krydret med 

grønlandske pakkepostmerker.

Kveldens quiz - 10 spørsmål.

7 rette og hederlig omtale: 

Henning J. Mathiassen, Arve B. Nilsen, Jørgen Taxt og Steinar Marvik.

8 rette og dagens vinner: Ole Brænne.

Miniauksjon 67 objekter - 2 usolgte.

Ivar Håkonsen

sekretær

***

Møtereferat



Nye julefrimerker 13. november

Årets julefrimerker utgis fredag 13. november. Det dreier seg om et hefte med fire 

selvklebende frimerker, to ulike frimerkemotiver. Frimerkene er designet av 

drammensillustratøren Kristin Granli. Hun har jobbet som illustratør og designer 

siden 1997. Med hovedfag i Illustrasjon og Grafisk Design fra institutt for Visuell 

Kommunikasjon ved SHKS i Oslo og utdanning i tredimensjonal formgivning fra 

Statens Lærerhøgskole i Forming, Blaker, arbeider hun med både illustrasjon, 

grafisk design og produktdesign. Og altså frimerkedesign. I tillegg til årets 

julefrimerker har Kristin Granli siden 2011 designet 16 frimerker, bl.a. Drammens 

jubileumsmerke fra 2011, turistfrimerkene fra 2014 og årets Wilse-frimerker. 
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Fotoklikk

Kanskje en ny spalte i Budstikka? Uansett, redaktøren har også en sterk 

fotointeresse. Tidligere i høst gikk turen til en bilkirkegård i Båstnäs, ca. 2 mil sør for 

Töcksfors. Og blant ca. 1000 biler var det også et par eksemplarer av den svenske 

postbilen ”Tjorven”. Bilen kom til da Posten Sverige skulle effektivisere 

brevombæringen ved å bytte ut sykler med en egnet postbil. Kontrakten gikk etter 

hvert til Kalmar Verkstads AB (KVAB), som hadde konstruert en egen bil basert på 

nederlandske DAF 44. Etter et par prototyper ble produksjonen igangsatt i 1969.

Bilen hadde betegnelsen KVD 440, men fikk raskt kallenavnet ”Tjorven”. Chassis og 

Variomatic fremdriftssystem var fra DAF 44, mens karosseriet var av glassfiber. 

Motoren var en tosylindret luftkjølt boxermotor fra DAF, på 844 cc og drøyt 30 hk.

KVAB forsøkte seg med andre varianter av bilen, bl.a. pick-up og en elektrisk utgave, 

men uten særlig suksess. Produksjonen av ”Tjorven” opphørte allerede i 1971 etter 

at ca. 2000 biler var bygd. 



Klubbauksjonen 9. november

Verdi Utrop

1 NK 8 pent stemplet og NK 172-75 ** Abel 445 Gi bud

2 Skardsgardshagan (P) på klipp med 25ø  løve (5 pkt) Gi bud

3 NK 1475-1480 (Fotballblokk) alle mrk. LUX Lier 140 Gi bud

4 Norge ** 4-blokker , 100 ulike.  Flere dyre Gi bud

5 Norge, 7 ** hefter Gi bud

6 Hefter  og noen merker ** Pål. 1.740.- 3400 300

7 Lot med ** tjenestemekrer Gi bud

8 Lott 12 miniark/blokker ** Gi bud

9 Plansje med prakt/ lux stempler på 46 merker Gi bud

10 Lott plansje med 30 merker lux-stemplet i Buskerud Gi bud

11 8 siders innstikksalbum, med norske ** pålydende ca. 150,- Gi bud

12 Davo Norgesalbum ark til 1988, lite merker men mange fra 1960-73 Gi bud

13 Leuchtturm Norgesalbum med ark med lommer til Gi bud

14 64 siders innstikksalbum med mange norske dubletter Gi bud

15 Innstikksbok med plastsider, norske par, stempler og USA Gi bud

16 Skoeske med norske klipp Gi bud

17 Isboks med norske klipp Gi bud

18 Eske med norske klipp, nyere og eldre Gi bud

19 Norge Kilovare 1979 (åpnet) Gi bud

20 Sandsbråtan (P) på kort sidest. Prestfoss -46 (3 pkt) Gi bud

21 Liten brevlott - pene stempler bl.a. Øygardsgrend -47 Gi bud

22 FDC NK 300-301 Quisling st. Drammen 1-2-42.  Arkivhull i konv.475 Gi bud

23 Lott FDC 18 stk. 1963 - 1994 Gi bud

24 FDC - 160 stk 1996 - 2007 100

25 Stor pose med stort antall store konvolutter med.  Gi bud

26 Posten 350 år.  Flott samling Gi bud

27 Danmark, lott, stor plasje 3 sider med ** Gi bud

28 Danmark, lot vaskede nyere merker, mange bra Gi bud



Klubbauksjonen 9. november

29 Danmark, lot vaskede merker Gi bud

30 Leuchtturm brevalbum med en del brev og kort. Gi bud

31 Grønland, fortrykksalbum med klemperm med mange merker Gi bud

32 Grønland,3 miniark 1945-1995 ** Gi bud

33 Færøyene, maxikort, DFC og postkort Gi bud

34 Island og Grønland i 8 siders innstikksalbum, mange merker Gi bud

35 Island brevklipp, høy katalogverdi Gi bud

36 England.  Stor eske med klipp 45 øre

37 Vest-Tyskland, boks med klipp Gi bud

38 Lott med gammelt album (lite merker) og albumark, bl.a. Danmark Gi bud

39 Isboks med nyere utenlandske klipp Gi bud

40 bærepose klipp fra hele verden, mye Norge Gi bud

41 Isboks med posearkiv, norske og utenlandske Gi bud

42 Hele verden, rotelot med mye rart Gi bud

43 pose med vaskede merker fra hele verden Gi bud

44 Tyske Rike , AFA 619-626 ** 2 Miniark OL 1936 2000 100

45 Norge:  Samling i pent gammelt album 100

46 Norge:  Eske med løse merker, mm en del eldre Gi bud

47 Norge: FDC Nordraak, Snorre, Rikstinget og Hålogaland 340 Gi bud

48 Sverige, samling i Stenderalbum Gi bud

www.drammens-fk.com



Månedens brev, eksempler fra storauksjonen 22. november

Auksjonskatalogen sendes ut i før 10. november, og vil legges ut på vår 

hjemmeside:

www.drammens-fk.com 

Pakkepost 

sendt med 

Lierbanen

***

Første siden 

på en meget 

pen 

Danmarkss

amling


