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FRIMERKEQUIZ!
Mange frimerkeklubber har Frimerkequiz på
møteprogrammet. Vi har tidligere, med godt hell,
forsøkt det på enkelte møter.
I høst kjører vi tre omganger hvor dere kan se
datoene på møteprogrammet neste side.
Det blir hver gang kåret en kveldsvinner og på
julemøtet
vil
vi
også
utrope
en
sammenlagtvinner.
Spørsmålene er laget av vårt kunnskapsrike
medlem og generalsamler Johan M.
Gulbrandsen. Det skulle sikre gode og varierte
spørsmål.
Bli med som deltaker du også!

AKTUELT OGSÅ I DAG?
Brevmerke utgitt av
K r i s t i a n s a n d
Kommune i 1939.
Utgitt i forbindelse med
bygging av ny stadion.
(iflg. Lørdahl)
Er det noen av leserne
som kjenner mer til
historien
bak
utgivelsen
av
brevmerket?

Du finner oss på www.kfk.no
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HUSK HØSTAUKSJONEN!
Klubben avholder høstens storauksjon tirsdag
8. november kl. 19.00.
Innleveringsfristen for å få med objekter for
salg er på medlemsmøtet 27. september.

EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING
Klubben avholdt den 10. mai en Ekstraordinær
generalforsamling i forkant av klubbens
ordinære medlemsmøte.
Til behandling forelå kun saken med styrets
forslag til nye reviderte lover.
Dirigent Ingvar Fossdal styrte en rolig og saklig
debatt, slik at klubben vedtok nye lover.
De nye lovene er trykt opp og sendes vedlagt.
Lovene kan også finnes på www.kfk.no

NASJONAL UTSTILLING 2012
Klubben vedtok på generalforsamlingen i 2009
at det skulle arbeides med å få til en nasjonal
utstilling i forbindelse med klubbens 80. års
jubileum i 2012.
Styret har i hele vår arbeidet med å finne egnet
sentralt beliggende lokale for en utstilling.
Vi har nå gjort avtale med Clarion Hotell Ernst og
leid hele Flerbrukssalen. Denne ligger på
gateplan, er helt ny og tas i bruk nå i høst. I
tillegg har vi reservert et passende antall
hotellrom samt lokale til utstillingsfest lørdagen.
Verken navn på utstillingen eller andre
formaliteter er foreløpig avklart, men styret tar
sikte på at dette skal være på plass før årets
nasjonale utstilling i Bergen.
Merk allerede nå av dagene 12. til 14. oktober
i neste års kalender!

KOM PÅ MØTENE!

ÅRETS SOMMERTUR TIL
FLAAT NIKKELGRUVE I EVJE

Det er det vanskelig å forstå at høstsesongen alt
står for døren da jeg i skrivende stund mest lurer
Klubbens årlige sommertur gikk i år til Flaat
på når, eller om, sommeren kommer.
Nikkelgruve i Evje. Været den kvelden minnet
mer om høst enn sommer, men vi skulle jo
Vårsesongen ble hektisk med nytt styre som
heldigvis oppholde oss mest under jorden.
skulle finne arbeidsformen, men ble avsluttet
med en fin sommertur til Flaat Nikkelgruve.
I mai kalte vi sammen til Ekstraordinær
generalforsamling og fikk vedtatt nye lover for
klubben. Disse sendes ut til alle medlemmene
og finnes også på www.kfk.no.
Høstens møteprogram finnes på neste side. Her
finnes mange kjente innslag, men også noen
nye, som vi håper blir tatt godt i mot.

Vi hadde et byttemøte i vår som var tilnærmet
vellykket. Vi forsøker igjen i på siste møte i
august og håper at alle tar med dubletter. Alle Nesten 50 deltakere fikk en opplevelsesrik kveld.
har noe materiale det kan finnes nye eiere til!
Etter at vi først fikk se en informativ video med et
historisk tilbakeblikk fra tidene da det var liv og
Som et helt nytt innslag forsøker vi med drift i gruvene, tok dagens eier og guide Reidar
Frimerke-Quiz. Dette skal være skjemt og alvor, Kjetså oss med ned i deler av gruva. Det var
kronet med spennende premier til vinnerne.
imponerende dimensjoner som var gravd ut.
Styret inviterer til to fellesturer i løpet av høsten.
Vi besøker nasjonal utstilling i Bergen og
regional i Oslo. Håper flest mulig blir med på tur!
Høstauksjonen er en fast tradisjon og komiteen
legger ned et stort arbeid. Oppfordringen er å
finne fram passende materiale til objekter.
Som dere kan lese på forsiden, er vi klare for å
starte arbeidet med nasjonal utstilling i 2012.
Dette kan jeg love at dere skal få høre mer om
på alle måter i det kommende året. Håper dere
alle stiller opp etter evne for å lage en best mulig
Reidar målbandt oss alle med sine store
utstilling. Vi har klart det tidligere.
kunnskaper og gode historier. Gruva var i sin tid
opphav til dampskipstrafikken i Otra,
KFK-filateli slentrer forsiktig videre, men ber om
Setesdalsbanen og Raffineringsverk i
både bidrag og tilbakemeldinger. Kanskje vi kan
Kristiansand.
finne en form fremover?
Etter
omvisningen
smakte det godt med
Møt opp på medlemsmøtene!
varm kaffe og en liten
matbit. Alle deltagerne på
Petter
turen fikk også utlevert
hvert sitt Personlige
Portoen til denne medlemsutsendelsen
Frimerke som var laget i
et meget begrenset opplag spesielt for turen.
er sponset av
Surt vær til tross — folk virket fornøyd.
Sørlandets Frimerke og Myntsenter AS
Takk for turen!
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MØTEPROGRAM HØSTEN 2011
MØTEDATO
16. AUGUST

PROGRAM
Utvidet kveldsauksjon
Direktesalg ved Jan Erik av innlevert materiale

30. AUGUST

Byttemøte
Alle tar med dubletter!

13. SEPTEMBER

Peer-Christian Ånensen
presenterer siste utgave av NORGESKATALOGEN 2012
FRIMERKEQUIZ ved Johan

27. SEPTEMBER

Øystein Grøntoft
kåserer om sin samling MADAGASKAR

11. OKTOBER

Årsmøte med enkel servering
FRIMERKEQUIZ ved Johan

25. OKTOBER

Visning av auksjonsobjekter til Høstauksjonen
Terje Kårikstad viser sin samling NORSK HUSFLID

8. NOVEMBER

Høstauksjon

22. NOVEMBER

Ettersalg av usolgte objekter fra Høstauksjonen
FRIMERKEQUIZ ved Johan

6. DESEMBER

Julemøte med lotteri og servering

MODERNE FILATELI – NK 1707, NORSK KUNST II
I serien Norsk Kunst II, med førstegangsutgivelse 2. januar 2009, kom det to
bruksfrimerker på rull. De hadde som hovedtema: ”Norsk malerkunst fra
etterkrigstiden”. Kunstnerne som fikk æren av å få utsnitt av sine malerier på
frimerker var Kjell Nupen (NK 1706, B Innland) og Irma Salo Jæger (NK 1707,
12 kr).
Nupens B-post merke har kommet i nytrykk (utsendt fra Posten 06.01.2011) uten at det synes å
foreligge noen merkbare forskjeller fra det første opplaget. Denne stemplingsdatoen ble sendt til alle
abonnenter av stemplet nytrykk. Noen tilsvarende utsendelse av Jægers frimerke har Posten aldri
foretatt. Dette til tross for at det også må ha kommet nye opptrykk av dette merket. Som bevis for
dette fant jeg på Grim Postkontor i Kristiansand i våres NK 1707 – bokser fra en pakning på 10 stk.
med en påklistret etikett der datoen fra trykkeriet i Enschedé var datert 01-09-2009, altså på høsten
samme år som utgivelsen i januar. Når denne forsendelsen har vært tatt i bruk her hjemme fra
Postens side, vites ikke. Men som abonnent av nytrykk har i hvert fall ikke jeg mottatt noe.
Jægers 12-kr merker fra høsten 2009 skiller seg merkbart ut under UV-belysning i mørkt rom. I
dagslys er det svært små fargeforskjeller fra førstegangsutgivelsen. Det er særlig to store forskjeller
som gjør seg gjeldende:
1. Navnet ”Irma Salo Jæger” på høyre side av merket lyser opp på nytrykket, mens det
forholder seg helt mørkt på den første utgivelsen.
2. Den guloransje toppen av figuren i midten er svært klar og lysende på nytrykket, mens den
bare fremkommer skitten guloransje på førstegangsutgivelsen.
Ellers er også den rosa fargen på venstre side av merket noe klarere på nytrykket i UV-lys. Jeg har
sammenlignet merker fra flere ruller, også de fra Postens Presentasjonspakker. Forskjellene er de
samme. Hvis og hvordan dette blir håndtert av Norgeskatalogkommiteen, vites ikke i dag. De ”høye
herrer” skal bli forelagt mine oppdagelser. Den som venter får se. Uansett er det kun klare
fargeforskjeller – papirtypen er den samme. Selve boksene synes ikke å ha noen forskjeller.
Jan
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FELLESTUR TIL DEN NASJONALE
FRIMERKEUTSTILLINGEN
BERGEN HUNDRE 14.-16. OKTOBER
2011
Bergens Filatelist-Klub markerer sitt 100-års jubileum, og
arrangerer nasjonal frimerkeutstilling som en del av jubileet.
Utstillingen finner sted i Turnhallen på Slettebakken.
Offisielt utstillingshotell er Hotel Grand Terminus, som ligger 20
meter fra Bergen jernbanestasjon og 100 meter fra busstopp for
flybussen ved Bystasjonen. Hotellet ligger også kun 50 meter fra
bybanestopp som bringer en til utstillingslokalet i Turnhallen på
Slettebakken. Derfra er det tre til fire min. å gå.
Lørdag kveld 15. oktober deltar vi på utstillingens sosiale samvær i lokalene til Gamle Hansa
Bryggerier. Det serveres tapasbuffet, og stedet er i gangavstand fra hotell Terminus.
Fredag kveld vil BFK holde klubblokalene åpne for lokale og tilreisende. Det blir muligheter for noe
leskende og lett bespisning. (Pizza?)
Transport / reise til Bergen ordnes av den enkelte. I skrivende stund kan flybilletter tur/retur
bestilles hos Norwegian til ca. kr. 500,- og hos SAS til ca. kr. 800,- pr. person.
Oppdaterte opplysninger om utstillingen, deltagere, handlere og møter finnes på http://
bergens.filatelist-klub.no/
Kristiansand Filatelistklubb har sponset deler av opphold og sosialt samvær for medlemmene
(samme pris for ledsager) og egenandelen blir:
Torsdag til søndag inkludert sosialt samvær lørdag pr. person i enkeltrom

Kr. 1 850,-

Torsdag til søndag inkludert sosialt samvær lørdag pr. person i dobbeltrom Kr. 1 275,Fredag til søndag inkludert sosialt samvær lørdag pr. person i enkeltrom

Kr. 1 000,-

Fredag til søndag inkludert sosialt samvær lørdag pr. person i dobbeltrom Kr.

700,-

Bindende påmelding til Petter på p-ern@online.no eller telefon 909 29963 (skriftlig
bekreftelse ettersendes) innen 1. september 2011.

Posten inn i åtte nye butikker
Fædrelandsvennen melder 15.06.11 på sine nettsider at Posten Norge bytter butikker etter at Coop
Prix og Coop Obs! vant anbudskonkurransen om drift av ”Post i Butikk”. Den nye avtalen gjelder for
tre år, med opsjon for videreføring i ytterligere to år. Følgende steder bytter Posten butikk:
 KIWI, Birkeland -> Coop Prix, Birkeland (15.06.11)
 Bunnpris Eiken, Hægebostad -> Coop Prix Eiken, Hægebostad (15.06.11)
 Nico Mat, Kvinesdal -> Coop Prix, Kvinesdal (21.06.11)
 RIMI Sentrum, Vennesla -> Coop Prix, Vennesla (21.06.11)
 Joker Gimle, Kristiansand -> Coop Prix Gimlevang, Kristiansand (22.06.11)
 Ultra Sørlandssenteret -> Coop Obs! Sørlandssenteret, Kristiansand (28.06.11)
 Tonstad Kolonial, Sirdal -> Coop Marked Tonstad, Sirdal (28.06.11)
 Kiwi Vanse, Farsund -> Coop Prix Lista, Farsund (28.06.11
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FELLESTUR TIL DEN REGIONALE
FRIMERKEUTSTILLINGEN
FILOS 2011 11.-13. NOVEMBER 2011
Den regionale frimerkeutstillingen Filos 2011 arrangeres av
Oslo Filatelistklubb i
anledning klubbens 125-årsjubileum.
Utstillingen finner sted i Håndverkeren
Konferansesenter, Rosenkrantz gt. 7, Oslo,
i tiden 11.-13. november 2011.
Utstillingslokalet er meget sentralt både i forhold til Oslo sentralbanestasjon, Thon Hotell Munch og
Karl Johans gate.
Vi har reservert et antall rom på Thon Hotel Munch som er et hyggelig rom- og frokosthotell midt i
Oslo sentrum. I umiddelbar nærhet har du alt du trenger: shopping, restauranter, kino, teater og
offentlig transport. Sentrum parkeringshus ligger rett ved siden av hotellet.
Lørdag kveld 12. november blir det felles samling og vi har reservert bord til kl. 19 00 på CAFE
SKANSEN i Rådhusgata 32, som ligger på byens flotte Christiania Torg i en staselig bygning fra
1800-tallet. Menyen er ennå ikke klar, men på den tiden av året er det nok muligheter for julemat.
Transport / reise til Oslo ordnes av den enkelte.
Egen bil er nok mest aktuelt for de fleste av dere, men vi har undersøkt at det i skrivende stund kan
kjøpes flybilletter tur/retur hos Norwegian til ca. kr. 700,- og hos SAS til ca. kr. 1000,- pr. person.
Det går også direktebusser nesten hver time i begge retninger, og her koster tur/retur billettene
drøye 500,- kr pr . person. Her finnes også honnørrabatter. Det er også mulig å reise gunstig med
NSB til minipriser.
Hvis ønskelig kan vi forsøke å koordinere det slik at flere reiser samtidig, for eksempel med buss.
Oppdaterte opplysninger om utstillingen, deltagere, handlere og møter finnes på http://
www.oslofilatelistklubb.no/
Kristiansand Filatelistklubb har sponset deler av opphold og fellesmiddag lørdag for medlemmene
(samme pris for ledsager) og egenandelen blir:
Torsdag til søndag inkludert fellesmiddag lørdag pr. person i enkeltrom

Kr. 1 900,-

Torsdag til søndag inkludert fellesmiddag lørdag pr. person i dobbeltrom

Kr. 1 300,-

Fredag til søndag inkludert fellesmiddag lørdag pr. person i enkeltrom

Kr. 1 100,-

Fredag til søndag inkludert fellesmiddag lørdag pr. person i dobbeltrom

Kr.

800,-

Bindende påmelding til Petter på p-ern@online.no eller telefon 909 29963 (skriftlig
bekreftelse ettersendes) innen 1. oktober 2011.

BLI MED PÅ FRIMERKETUR!
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Husk at du som medlem av klubben får 10% rabatt på kataloger og rekvisita hos

Henrik Wergelandsgate 52, Kristiansand S / Telefon 38 02 69 02 / Besøk også nettsiden www.safealbum.no

BAKSIDEN AV ET POSTKORT……
Et postkort, innkjøpt på en nettauksjon, viste seg ved mottakelsen å være interessant i dobbel
forstand.

Billedsiden av postkortet var grunnen til kjøpet. Motivet viser oversiktsbilde av Kristiansand og
havnen med M/S Skagen på vei mot kai. Teksten på kortet er Kristiansand S. M/S Skagen.
Passasjer – Bil og Jernbaneferge Kristiansand – Hirtshals. Utgiver: 1-58-75 Foto A/S Sørfly Enerett.
Kortet er et fint tilskudd til min litt utvidede posthistoriske samling om Kristiansand.
Baksiden av kortet viste seg ved nærmere ettersyn å være meget beskrivende og interessant.
Teksten er svar på en henvendelse fra en amerikansk samler med forespørsel om å få postlagt
forsendelser i Danmark, og da få dem stemplet med både dansk stempel, paquebot, og gjerne et
”Fra Norge” stempel .
Svaret blir litt fritt oversatt omtrent som dette:
M/S Skagen Flekkefjord 22/9-58 i rute fra Kr.sand.S til Bergen.
Kjære mr. Lund?
Beklager å ikke ha svart tidligere. Da vi ikke har postoffiser om bord ble ditt brev overlevert til meg.
All vår post er stemplet og levert til meg fra land. Vi har nå avsluttet vår sommersesong Kr.sandHirtshals og jeg kan derfor ikke sende fra Danmark. Vi er chartret for en utstillingstur rundt kysten.
Utstillingen kalles ”Hjem og Trivsel”. Det er en fin utstilling og vi har daglig 6-8000 besøkende.
Stempelet som postkontoret har er det første av denne typen i disse farvann, så jeg håper du ikke
blir skuffet for at de ikke er postlagt i Danmark. Da jeg ikke har noen bedre bilder av skipet for
hånden håper jeg disse to er ok. De (utstillingsfolkene) har rigget opp et spesielt postkontor og en
sparebank spesielt for denne turen så jeg sender fra dem. Ut fra navnet ditt antar jeg at du har
norske aner. Jeg er 50-50 Norsk Walisisk. Beste ønsker og hilsener til gamle N.J.
Din O G Berntsen, Telegrafist
6

Utstillingen ”Hjem og Trivsel” om bord på M/F Skagen besøkte i perioden 19/9 til 2/10 byene
Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Egersund, Stavanger, Sandnes, Haugesund og Bergen. I
perioden 6/10 til 15/10 ble byene Larvik, Brevik, Kragerø, Risør, Arendal og Grimstad besøkt.

Postsparebanken startet sin virksomhet i 1950, og fra midten av 1950-tallet deltok de med stand på
en rekke messer og utstillinger. I tillegg til å selge og utføre rene banktjenester laget de også egne
særstempler når de deltok, så også på utstillingen ”Hjem og Trivsel”.
Stempelet det refereres til på kortet er av type enrings med diameter på 22mm(I22). Denne
stempeltypen som særstempel ble første gang brukt ved Reiselivsutstillingen i Oslo i 1956, og ble
senere benyttet en rekke ganger de neste par årene. Senere ble stemplene utformet mer som
motivstempler slik vi kjenner dem i dag. Dette er også forklaringen på alle særstemplene utover i
1960-årene.

Rådet blir derfor å neste gang ta en ekstra titt på baksiden av kortet du kjøper!
Petter
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KFK-styret 2011:
Formann:
Nestformann:
Kasserer:
1.Sekretær:
2.Sekretær:
1.Varamann:
2.Varamann:

Petter E. Pedersen,
John Arvid Lie,
Johan M. Gulbrandsen,
Jan Michaelsen,
Anne-Marie Lillebuen,
Jan Erik Taraldsen,
Terje Kårikstad,

Tlf. 90929963 Tlf. 90018725 Tlf. 905 45281 Tlf. 95031329 Tlf. 97123019
Tlf. 97521822 Tlf. 91603332 -

mail: p-ern@online.no
mail: John.Lie@Broadpark.no
mail: johagul@online.no
mail: j.michaelsen@c2i.net
mail: ja-etara@online.no
mail: ter-kaa@online.n

REGIONAL UTSTILLING ”LISTER 2012” I FARSUND NESTE ÅR
Farsund Filatelistforening arrangerer regional frimerkeutstilling i tidsrommet 5. til 6. mai 2012.
Utstillingen finner sted i Kirketorvet i sentrum av Farsund. Det er plass til 90 rammeflater, og det vil bli
premieutdeling lørdag kveld. Det planlegges samarbeid med prosjektet ”Sør Norsk Kystnatur” som
vil bli tema for ulike filatelistiske produkter som utgis i forbindelse med utstillingen. Nærmere
informasjon og påmeldingsskjema vil foreligge i løpet av september.
Denne utstillingen er siste sjanse til å kvalifisere samlingen for deltakelse på vår nasjonale utstilling i
oktober. Derfor er det nå ingen tid å miste for alle dere som har gode samlinger i album og esker.

Start allerede nå i høst planleggingen og arbeidet med monteringen, og meld deg på!

KFK MINNER!

Neste år har KFK 80. års jubileum, og i den forbindelse skal vi arrangere nasjonal
utstilling. Ved 20. års jubileet i 1952 ble det også arrangert frimerkeutstilling, og over
vises spesialkonvolutt fra den gang, sendt til Sverige stemplet med utstillingens
spesialstempel. Tradisjonen tro vil det nok også ved neste års utstilling bli muligheter
for å anskaffe seg mange fine samleverdige produkter.

