
Det er vinter og nok en gang World Cup renn i Drammen. Ikke på Bragernes Torg denne gang,  

men i stedet på Konnerud. Som en kuriositet vises her et postkort fra Konnerudrennet  i 1906.  
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Drammen Filatelist-Klub avholder sitt møte nummer 842 

mandag 14. februar 2011 kl. 19.00 i Eldrekaféen, Albumsgate 8.  

Dørene åpner som vanlig kl. 18.00. 

*** 

Program for møtet mandag 14. februar: 

  1 – Referat/innkommet post 

  2 – Utlodning  

  3 – Quiz 

  4 – Miniauksjon 

  5 – Kjøp/salg/bytte 

 

*** 

Videre program for vårsesongen 2011: 
 28. februar Klubbmøte 

   14. mars Hovedmøte – Generalforsamling 

 28. mars  Klubbmøte 

 11. april  Hovedmøte 

 9. mai Hovedmøte 

 20. – 22. mai DRAFNIA 2011 

 6. juni (NB!) Lakseaften 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: Påmeldingsfristen til den regionale utstillingen er forlenget til 28.2.2011. 

Benytt anledningen til å melde deg på!  Se www.drammens-fk.com. 

 

*** 

Neste møte 

Besøk klubbens hjemmeside: 

www.drammens-fk.com 



Referat fra Drammen Filatelist-Klub’s møte nr. 841. 

Møtet fant sted mandag 10. januar i klubbens lokaler i Albumsgt. 8. 

1. Formannen kunne ønske 32 medlemmer til et nytt godt frimerkeår.  

Det var ingen bemerkninger til referatet fra møte nr. 840. 

2. Formannen refererte fra innkommende post, hvor det blant annet var en henvendelse fra 

en filatelist i Belgia som ønsket en byttekollega. 

 Det er ønskelig med hjelp til å koke kaffe på møtene. Liste ble sendt rundt, men responsen 

var heller laber! 

 Til klubbmøtet 24. januar er motivsamling satt opp som spesialområde. Det er fortsatt 

ønskelig med forslag til spesialtemaer på disse møtene. 

3. I møteprogrammet var det ikke ført opp noen foredragsholder. Torolf Iveland hadde 

imidlertid tatt med seg så vel utenlandske som norske aviser fra 2. verdenskrig. Det ble 

interessante tilbakeblikk på hendelser som mange av medlemmene kunne huske. 

4. Loddtrekningen omfattet både vin, håndbøker og tursekk, med andre ord noe for enhver 

smak og behov. 

5. Bjørn Bendiktsen startet vårsemesteret med – for mange – en vrien quiz. Kveldens 

suverene vinner ble Knut Karlsen med 10 rette av 10 mulige. 9 rette oppnådde Arve 

Blomberg Nilsen, Stein Erik Alfsen og Gorm Grenness. 

6. Miniauksjonen omfattet 51 objekter. Høyeste tilslag oppnådde NK 1 på brev stemplet 

Horten med kr. 800,-. 

   

 Per Bryn 

 Sekretær 

Møtereferat 

                              Nye frimerker til VM på ski i Holmenkollen 

 
Fra 24. februar til 6. mars arrangeres VM på ski, nordiske grener, i Holmenkollen. I løpet av  

12 dager skal det gjennomføres konkurranser i 21 øvelser innen langrenn, kombinert og hopp.  

Det er femte gang Oslo samler verdens skielite til mesterskap. Sist gang var i 1982. Der fremsto 

Berit Aunli som VM-dronningen, mens Oddvar Brå ble frontfigur for herrene. I stafetten skapte 

han med sitt dramatiske stavbrekk mer spenning enn vi egentlig hadde godt av! 

Til VM på ski utgir Posten 23. februar 2 frimerker og ett miniatyrark,  

alle med den nye Holmenkollbakken i fokus. 



Klubbauksjon 14.2.2011 

OBJ Nr Miniauksjon 14. februar 2011 Verdi Utrop

1 Frimerkeløst brev stemplet 6.8.1849 til Laurvig GI BUD

2 Nk 34 ** Oscar 2 kr. 1 250,- GI BUD

3 Nk 54 II b o 1 750,- GI BUD

4 NK 407 - 409 OL i Oslo 1952 ** 123,- GI BUD

5 Olav kronemerker ** 234,- GI BUD

6 Blokk 16 OL vinnere 1992 Luxstemplet Lier 250,- GI BUD

7 Instikkskort med 19 stemplede Norske merker.  Pene stempler GI BUD

8 Brett med 15 prakt/lux stempler GI BUD

9 Brett med 45 LUX-stempler Buskerud GI BUD

10 lott miniark m.m. ** og 2 stemplet kjøpspris kr. 206,- GI BUD

11 årssett 1986 300,- GI BUD

12 Den norske frimerkeklubbs utg. av Norsk Skipsfart, **  FDC og Paquebot 200,- GI BUD

13 Den norske frimerkeklubbs utg. av Norske heftemerker (par) **  214,- GI BUD

14 Postens årbok 1990 400,- 50

15 Postens årbok 1991 400,- 50

16 cigarkasse med over 50 100-bunter løve og Haakon merker GI BUD

17 2 innstikksalb. med Norske frimerker GI BUD

18 Hjemmelaget Norgessamling. Mange rundstemplede merker 50

19 Innstikksalb med Norske frimerker GI BUD

20 Innstikksalb med Norske frimerker GI BUD

21 Innstikksalb. med Norske frimerker GI BUD

22 Innstikksbok (sort) med stemplede norske merker - mange prakt / lux GI BUD

23 Innstikksbok 64 sider (Grønn) med stemplede norske merker - mange prakt / lux GI BUD

24 Schaubek alb Norge med en del merker 100

25 ca. 1 kg klipp Norge GI BUD

26 Lil lehammer-OL 16 arenakonvolutter (motivstempler) kjøpspris 112,- GI BUD

27 lott brev og postkort, mange fi latelistisk frankert og stemplet GI BUD

28 Olympiske leker 1994. Samling i 2 alb. 100

29 Posten 350 år i flott alb. 75

30 Postens OL-bok GI BUD

31 Stort Leuchtturmalbum med pres.mapper fra 2001.  Kostpris 1284.-  Postfrisk pål. 590.-2550.- GI BUD

32 Postkortlott. Mye jul. Stempelfunn ?? GI BUD

33 Innstikksbok (brun ) med stemplede norske merker - samt noen andre land GI BUD

34 Lot Island, Sverige og mange fra Finland, vaskede merker GI BUD

35 Eske, l iten lott med utenlandske FDC, brev, frimerker osv. mest Norden GI BUD

36 4 alb med Eurofrimerker og FDC 100

37 Klipp fra hele verden i konvolutt og sigareske med klipp, mye Norge GI BUD

38 Tysk krigsfangebrev GI BUD

39 Tyskland AM GB Z Mi 101 - 102 160,- GI BUD
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40 Tyskland AM GB Z Mi 103 - 105 o 1 440,- GI BUD

41 Tyskland AM GB Z Mi 911 - 937 og Mi 943 - 962 o 1 720,- GI BUD

42 Tyskland brett med Sovjet zone HØY GI BUD

43 Tyskland brett med Sovjet zone 400,- GI BUD

44 Nobels Fredspris album GI BUD

45 3 alb. med frimerker mange land GI BUD

46 Innstikksalb med frimerker fra mange land GI BUD

47 rotelott, eske med vaskede merker hele verden GI BUD

48 Posearkiv fra mange land og 1000 vis av merker i l iten eske 50,-

49 Posearkiv og klipp hele verden. Mye gammelt fra bo 150,-

Lite post på Konnerud – men  

HEKTISKE DAGER PÅ HURTIGRUTA. Dette 

bildet er hentet fra postekspedisjonen på 

Hurtigruteskipet «Finnmarken». Her har to ansatte 

i reisetjenesten nok å gjøre med å sortere pakker, 

aviser og brev som skal pakkes i sekker for 

utveksling underveis på ruten mellom Bergen 

og Kirkenes. Foto: Postmuseet. 

Selv om det ikke ble poståpneri på Konnerud i 1920 

– så var det stor aktivitet i hoppbakken.  

Konnerudkollen skibakke 

 

I 1899 ble det på sanatoriets grunn i Gruveåsens 

nordre skråning anlagt en skibakke som ble innviet 

med landsrenn i februar 1899 med hele 93 deltakere. 

Bakken ble midlertidig nedlagt i perioden fra 1905 

til 1913 p.g.a gruvedrift på stedet.  

 

Etter opphør av driften ble en ny skibakke istandsatt 

av Strømsgodset Idrettsforening på samme sted. I 

bakken ble det arrangert en rekke større 

konkurranser som landsrenn og norgesmesterskap. 

  

Arrangementet i bakken ble med årene et av de mest 

kjente skirenn i hele landet utenom Holmenkollen så 

det er ikke bare World Cup Sprint som har satt 

Konnerud på Norges kartet. I 1951 raste stillaset i 

sammen etter mange års bruk og bakken ble ikke 

istandsatt. Bakkerekorden var på 58.5 meter satt av 

Sandeværingen Arne Ellingsen. I Eleonoras vei 

finner vi den dag i dag rester av bakken. 
 

 



Lokale frimerkebutikker 

Det finnes flere lokale butikker som selger frimerker og samlerutstyr i vår nærhet.  

Her kan våre medlemmer få gode priser på frimerker og rekvisita: 

 

Her  er en oversikt: 

SAMLER’N 
Adresse:    Holmestrandsveien 3   (Rundtom bak Statoil) 

Tlf:  32813450 

Åpningstider:    Ma ,Ti, On, Fr  1000 – 1600   Lørdag   1000 – 1400 

  Torsdag stengt 

Frimerker, samlinger, rekvisita, postkort og mynter 

Tor´s Brukthandel 
Adresse:   Hofgårdsgate 12      (Ovenfor CC) 

Tlf:  32890921 

Åpningstider:    mandag – fredag   1000 – 1600   Lørdag   10– 15 

 

Frimerker, samlinger og postkort 

Den Norske Frimerkeforretning (DnF) 
Adresse:   Liertoppen Kjøpesenter 

Tlf:  32851740 

Åpningstider:    Ring for å sjekke dagens åpningstid ! 

E-post:  frimerker@dnf.as 

Hjemmeside:  www.dnf.as 
 

Frimerker, samlinger, rekvisita, postkort, mynter og sedler 

Asker Mynt og Frimerkeforretning 
Adresse:   Kirkeveien 220 

Tlf:  46674846 

E-post:   post@askermynt.no 

Hjemmeside:  www.askermynt.no 

Åpningstider: onsdag  og torsdag 1700-2100, lørdag 0900-1400 
 

Frimerker, samlinger, rekvisita, postkort, mynter og sedler 

mailto:post@askermynt.no


OL-tilstander hos Frimerketjenesten 
3. februar åpnet Frimerketjenestens nye butikk for samlere. 

Rune Øyen forteller samlerne hvilke album de bør kjøpe til nettopp sin samling.  

- Dette minner om Lillehammer-OL i 1994 da køen gikk helt ut på gata, sier Omar R. Hansen.  

Allerede en halv time før åpningen var det kø utenfor butikken av kjøpelystne frimerkesamlere. Ny 

butikk for frimerkesamlere kombinert med gode åpningstilbud lokket til seg hundrevis av samlere. 

 

I anledning VM på ski vil butikken holde åpent alle dager, og det vil 

være  eget stempel hver dag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postens Banktjenester kan forsvinne 
Postens bankplikt kan avvikles helt eller delvis, ifølge Copenhagen Economics som har 

utredet det fremtidige behovet for banktjenester i Postens salgsnett på oppdrag for 

Samferdselsdepartementet. Bakgrunnen er fallende etterspørsel etter manuelle 

banktjenester og økt tilgjengelighet.  - pressemelding fra    www.posten.no 

 

 

 

 



 

Månedens fellesnevner er Konnerud, som i tillegg til skihistorie også  

har en spennende postal historie å by på.  

I Cirkulære fra Poststyrelsen nr. 31, 19. juni 1920 kunne man lese at  

det fra 1. juli underholdes nytt poståpneri på Konnerud, i Skogers  

herred, Vestfold fylke, i landpostbudrute 2292c Konnerud – Drammen.  

Men i Cirkulære nr. 52 datert 9. september sto det at opprettelsen av  

poståpneriet Konnerud inntil videre var stillet i bero. Stempel var  

imidlertid gravert og sendt fra Kristiania til overordnet postkontor  

Drammen allerede 18. juni. Avtrykk av stempelet er kjent i svart og  

blå farge, men det skal altså ikke ha vært brukt postalt. 

 

Så gjør vi et sprang til 1946. i Sirkulære fra Poststyret nr. 4 fra 20. februar dette året  

kunngjøres at ”Fra 10 februar 1946 er det opprettet et midlertidig brevhus ved navn 

Konnerud på Konnerudkollen hotell i Skoger herred, Vestfold fylke, Drammen 

postdistrikt. Post til og fra stedet blir sendt med landpostrute nr. 2292 b, Konnerud – 

Dambråten – Drammen.” Kronet posthorn stempel ble sendt fra Oslo 26. februar 

1946. Brevhuset ble imidlertid nedlagt allerede 8. mai 1946.  

Først 5 år senere, fra 1. januar 1951, ble det fast postvirksomhet på Konnerud, først 

som brevhus I, deretter som poståpneri. Men det er en annen historie.   

 

Månedens brev 


