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I forbindelse med klubbens 80-års-jubileum skal
vi som bekjent avholde den nasjonale utstillingen
Sørland 12. Stedet er Clarion Ernst Hotell, hvor vi
har leiet den nye flerbrukssalen (hjørnet Tollbod-/
BORGERMESTER ELLER …..? Vestre Strandgate på gateplan, men inngang via
Uten å være ment som et innspill i debatten om hotellets hovedinngang i Rådhusgaten). Her skal
byens øverste folkevalgte skal tituleres vi presse inn ca. 320 rammerflater, og i
Borgermester eller Ordfører, synes vi likevel vrimlehallen ved siden av skal det bli plass til syv
handlere (Brunsæl, Enger, Germeten,
dette var et meget pent brev.
Kristiansen, Moldenhauer, Møller og Skanfil). Her
skulle de fleste ha mulighet til å finne nye
objekter til egne samlinger.
Sørland 12 vil ha følgende åpnindstider:
Fredag 12. oktober: 12 – 19.
Lørdag 13. oktober: 10 – 17.
Søndag 14. oktober: 11 – 15.
Det er meget god spredning på de samlingene
som kommer hit, fra tradisjonell via posthistorie til
motiv og åpen klasse, så her kan alle finne noe
interessant å studere. Gledelig er også at det er
flere lokale utstillere som prøver seg på nasjonalt
nivå for første gang.
Det blir en rekke aktiviteter under utstillingen.
Filatelistisk er brevet uvanlig og interessant, og Norsk Filatelistforbund har lagt et av sine
det vil passe godt inn i flere typer samlinger.
styremøter hit. UJU (Utstillings-og-juryutvalget)
Brevet er frankert med 60 øre, som er korrekt har tillyst jurykurs for dommere og interesserte
porto med brevporto 20 øre og ilbudgebyr 40 øre. utstillere. Det blir møte i Posthistorisk selskap og
Som kommunalt brev er det brukt et 20 øres i Skipspostforeningen. Og glem ikke muligheten
tjenestefrimerke og i tillegg, som reglementet til å møte andre samlere, knytte nye kontakter,
tilsier, et ordinært 40 øres frimerke. finne mulige bytteforbindelser etc.
Fortsettelse neste side
Tjenestefrimerker kunne ikke brukes som oppgjør
for brevets tilleggstjenester. Ankomststemplet
Du finner oss på www.kfk.no
Oslo 20.04.29 på baksiden.

FRIMERKEHØST!

SØRLAND 12

I skrivende stund har høsten værmessig ennå Fortsettelse fra side 1
ikke festet grepet. Likevel er møtesesongen godt i
gang, og som et sikkert høsttegn er
Norgeskatalogen igjen kommet i ny solid utgave.
Sommerturen til Dyreparken ble en suksess og
har egen omtale lenger bak. På ettersommeren
hadde vi brevhus under NM i friidrett. Vi laget
noen flotte produkter for å skaffe inntekter til vår
kommende utstilling og sender en stor takk til
Andreas Thorkildsen for gode bidrag.
Den 12. juni ble det klart hvilke postkontor som
skulle legges ned. I vårt nærområde forsvinner
kontorene Lundsiden, Søgne og Mandal. Vi får
heldigvis beholde Kristiansand Postkontor.
Nedgang i volum av brevpost og banktjenester
samt generell trafikk, fører til omlegging til Post i
butikk. Kanskje et bedre tilbud for folk flest, men
for oss frimerkesamlere gir det utfordringer.
Utvalget av frimerker begrenses ofte til
selvklebende bruksmerker, og datostemplene
forsvinner. Kanskje tiden nå er inne til at Posten
sentralt vurderer mulighetene for å overlate
datostempler fra postkontorene som legges ned til
de nyopprettede Pib’ene? Det kunne være en fin
gest til frimerkesamlere og lokalpatrioter.
Mulighetene for å søke om Pib stempel er
selvfølgelig et alternativ, men vi foretrekker
stålstemplene. Det er nå i realiteten ingenting
stemplene kan misbrukes til. Så hva er
problemet?
Nå nærmer det seg klubbens jubileum og den
nasjonale utstillingen ”SØRLAND 12”. Invitasjon
og detaljer om 80. års festen finnes på neste side,
så det er bare å melde seg på.
For å gi medlemmene ytterligere en mulighet til å
dyrke festfilatelien, sponser klubben også
deltakelse på utstillingsfesten. Med mange
tilreisende hadde det vært hyggelig at flest mulig
lokale deltok.
”SØRLAND 12” er et stort løft for klubben, og vi
håper og tror at den vil gi et positivt bidrag for alle
som deltar, både i form av vennskap og nye
objekter til samlingen.
Kos dere med
mulighetene!
Petter

frimerkene

og

benytt

På lørdag kveld
e r
d e t
utstillingsfest,
palmares. Denne
vil også være på
Ernst, i den flotte
Speilsalen.
I
tillegg
til
treretters middag
med viner vil det
også
være
utdeling av de
gjeveste prisene
for utstillingen. De andre premiene er det
meningen å dele ut på lørdag formiddag, i
utstillingshallen. For at flest mulig av klubbens
medlemmer skal ha anledning til å delta, har
styret i KFK vedtatt å sponse utstillingsfesten for
medlemmene, slik at man ikke betaler mer enn
kr. 375 for det hele. Derfor håper vi mange vil
benytte sjansen til å være med på denne
festfilatelistiske aftenen (det er lurt å være rask
med påmelding, for antall plasser totalt er
begrenset av størrelsen på Speilsalen).
Det er også laget en rekke filatelistiske produkter
til utstillingen. Disse finner man en fin oversikt
over på klubbens nettsider, www.kfk.no.
Meningen er selvsagt å lage noe som kan gi
inntekter for klubben og dermed betale for
utstillingen (og helst gi et lite overskudd!),
samtidig som det kan være av interesse rent
samlermessig. Disse produktene vil også være
tilgjengelige på møtene i klubben i tiden
fremover.
Et viktig punkt til slutt. Under utstillingen vil det
være behov for innsats på ulike områder. Nå vet
vi at få klubber har mer erfaring enn KFK når det
gjelder å arrangere utstillinger, og det har hver
gang vi har stått som arrangører vært flott å se
den store innsatsen som er blitt vist og den gode
stemningen som har vært. (Både i 1992 og 2002
trakk utenlandske besøkende frem den
fantastiske atmosfæren rundt utstillingen som
helt unik.) La oss forsøke å leve opp til det også
denne gangen. Vi håper derfor det blir stor
pågang av frivillige når vi i de neste ukene setter
opp listene over ting som skal gjøres under
Sørland 12.
God utstilling, god fornøyelse og velkommen til
innsats!

2 Johan M.

MØTEPROGRAM RESTEN AV HØSTEN 2012
25. SEPTEMBER

Frank Høgberg viser sin samling Swaziland.

9. OKTOBER

Årsmøte med bevertning.
Møtebånd bæres.

23. OKTOBER

Visning av objektene til Høstauksjonen.

6. NOVEMBER

Høstauksjon.

20. NOVEMBER

Ettersalg av objekter fra Høstauksjonen.
FRIMERKEQUIZ ved Johan.

4. DESEMBER
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Julemøte med lotteri og god servering.

KRISTIANSAND FILATELISTKLUB ER 80 ÅR
VI INVITERER ALLE KLUBBENS MEDLEMMER
MED LEDSAGERE TIL STOR JUBILEUMSFEST

LØRDAG 27. OKTOBER 2012 KL 19.00
I NIKKELVERKETS ARBEIDERFORENINGS
SELSKAPSLOKALER I STRANDPROMENADEN 31
Det vil bli servert en treretters festmeny etterfulgt
av kake, alt med tilhørende høvelig drikke.
Programmet ellers er ikke helt klart,
festkomiteen jobber godt med planleggingen.

men

Bli med på en festlig markering av
klubbens jubileum sammen med gode
samlervenner.
Påmelding på medlemsmøter innen 17. oktober
eller til Petter på telefon 909 29 963 /
e-mail: p-ern@online.no
MELD DERE PÅ!
Styret.
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SALGSPRODUKTER I ANLEDNING SØRLAND 12
KODE

BESKRIVELSE

A
B

Personlig Frimerke med utstillingens logo
Souvenirfolder Kardemomme By stemplet utgivelsesdagen
13.04.2012. Inneholder også frankeringsavtrykk fra Dyreparken og et
spesialtrykk med proof av hefteboksen til Egner/Henie utgaven. Utgitt i
samarbeid med PostenNorge AS, Frimerketjenesten og Skanfil AS.

kr 25,00
kr 200,00

C

Samme som produkt B, men nå stemplet med det nye stemplet på
åpningsdagen av postkontoret for sommersesongen 2012 den
01.07.2012.
Hefte Interjunex 1972 med 2 stk Personlige Frimerker med motiv av
hver verdi 80 øre og 120 øre. Med tillatelse fra Posten Norge AS,
Kristiansand Postkontor.
Hefte Nordia 2002 med 2 stk Personlige Frimerker med motiv av hver
verdi 550 øre og 2200 øre. Med tillatelse fra Posten Norge AS,
Kristiansand Postkontor.
Sett med to stk forskjellige Maksikort utgitt til NM Friidrett i
Kristiansand påsatt Personlige Frimerker med to ulike motiv av
Andreas Thorkildsen. Stemplet på åpningsdagen med særstempelet i
anledning NM.

kr 200,00

D

E
F

PRIS

kr 100,00

kr 100,00
kr 100,00

Bestillinger gjøres ved innbetaling til konto 3060.07.49311. Oppgi objektkode og antall. Porto og
ekspedisjonsgebyr for fremsending i vanlig brev er kr. 25,-. Vi frankerer med minimum ett PF.
Rekommandert kan etter forhåndsavtale ordnes og belastes med postens satser. Husk å oppgi navn
og adresse på bestillingen.

Du finner bedre
bilder på vår
nettside
www.kfk.no
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LOKAL NORVEGIANA
Norvegiana er et populært samleområde, og
samles av flere av klubbens medlemmer.
Norvegiana med lokal tilknytning er ikke så vanlig,
men med tanke på Kristiansands sentrale
beliggenhet ut mot verden og lange tradisjoner
innen sjøfart og handel burde det kunne finnes en
del. Dette gjelder både frimerker og stempler.
I anledning 30-års jubileet for Kristiansand og
Münster som vennskapsbyer ble det i Münster
arrangert
en
kombinert
maleriog
frimerkeutstilling. Det ble laget et særstempel som
viste byvåpnene fra begge byene.

INVITASJON
UTSTILLINGSFEST
PALMARES
LØRDAG 13. OKTOBER
KL 19.30
I SPEILSALEN PÅ
CLARION HOTEL ERNST
Det serveres treretters middag
med drikke.

Det var flere av klubbens medlemmer som deltok
på frimerkeutstillingen, og som besøkte Münster.
Byens grunnlegger, Christian IV, er nok den som
kan knyttes til mest, både frimerker og stempler.
Her vises hefteomslaget til den danske utgivelsen
i anledning 400 års jubileet for tronbestigelsen.
Frimerket viser kongens monogram omkranset av
to løver - fra Rosenborg Slott. Omslaget er
Marstrands oljemaleri fra Trefoldigheden.

Kuvertpris kr. 720,For medlemmer av KFK kr. 375,-.
Påmelding til:
Johan M. Gulbrandsen,
mail: johagul@online.no
Så snart som mulig!

Noen av leserne som har eksempler på lokal
norvegiana å vise frem her i bladet?
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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

KLUBBENS SOMMERAVSLUTNING TIRSDAG 5. JUNI 2012
Klubbens sommeravslutning var denne gangen lagt til Dyreparken i Kristiansand med fremmøte
utenfor inngangen ved Gjesteservice. Kveldens guide var Kathrine Stulien som møtte oss og fortalte
litt om kveldens første del, en
vandring til parkens nordiske
”villmark” og tilbake til Kardemomme
by og postkontoret der. Hun kunne
etter hvert som vi stiftet bekjentskap
med ulv, jerv, gaupe, fjellrev, elg og
storfugl, fortelle om disse dyrenes
biologi og hvordan de finner seg til
rette i parken.
Deretter beveget vi oss tilbake til
Kardemomme by. Der fikk vi som tegn
på at vi hadde vært med på denne
utflukten, hver et brev med personlig
frimerke ”KFK´s sommertur til
Dyreparken 5.juni 2012” og stemplet
4609 Kardemomme by samme dag.
Det var ellers mulig å få kjøpt de to Egner-frimerkene som ble utgitt av Posten Norge 13.april 2012
på brev med Dyreparkens logo og førstedagsstemplet Kardemomme by, samt postfriske merker fra
rull. Disse rullfrimerkene var av den samme typen som fra filateliprodukter for øvrig, altså på TR-L7
papir. Men det spesielle var at disse hver var i rull á 100 merker. Ellers kunne man lage egne brev
som ble stemplet på postkontoret av kveldens ”postmester”, Jan Erik Taraldsen.
Etter den obligatoriske stoppen i
Kardemomme by, gikk den videre
ferden til kveldens del 2, et innendørs
opplegg i Kjuttaviga Vertshus. Her
benket vi oss sammen til lefser, kake
med forskjellige frukter, brus, te og
kaffe.
Vi ble så orientert om Dyreparken av
kommersiell sjef Morten Skråstad.
Han fortalte om parken i historisk
perspektiv og om alle fasilitetene som
fins der i dag. Alt dette ble også
synliggjort på storskjerm. Ekstra
morsomt var det at Bjørn Egner, sønn
av Torbjørn Egner, også var til stede.
Han kunne fortelle litt om jubileumsåret for Torbjørn Egner og om planene
videre, bl.a. et område som skulle utvikles og opparbeides til å bli
Hakkebakkeskogen. Som en overraskende og tydelig populær gest fikk alle
kveldens deltagere et gratislodd, der Morten Skråstad på vegne av
Dyreparken hadde samlet sammen en rekke Dyreparkenprodukter som
gevinster. Han fikk velfortjent applaus for sitt bidrag til en vellykket
avslutning på klubbens halvårsprogram.
Etter denne trekningen avsluttet så formannen med å ønske alle vel hjem
og en riktig god sommer fremover. 45 medlemmer og 12 gjester hadde
valgt å ta del i KFK´s sommertur.
Jan Michaelsen/referent.
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BYPOSTBREV SOM ER SATT I PORTO

Våre nabobyer Mandal (1886), Grimstad(1886) og Arendal(1886) hadde private
byposter. Kristiansand var en av byene som fikk offentlig bypost før 1886. Nøyaktig
opprettelse er det kanskje noen av leserne som kan bringe klarhet i?
Brevet over er frankert med 3 øre, som var portoen for enkeltvektig trykksak, mens
det skulle vært frankert med 5 øre som var lokalporto for enkeltvektig brev. På
baksiden er påsatt 4 øre i straffeporto, som er det dobbelte av manglende porto.
Lokalbrev fra Kristiansand er mer uvanlige enn størrelsen på byen skulle tilsi.
Petter

POSTKORTSPALTEN
Kortene denne gang har motiv av
Ernst Hotell, som nå er aktuell
som arena for den kommende
utstillingen. Ernst er også historisk
sentral i KFK’s historie, da det var
der Borgermester Middelthon fra
Stavanger den 15. oktober for 80
år siden samlet en del kjente
samlere til et uformelt møte.
Resultatet av møtet var en
enstemmig beslutning om å stifte
Kristiansand Filatelistklubb. Dette
kommer vi nok mer tilbake til senere.
Kortene som vises her har nok nærmere femti år i
aldersforskjell. Det øverste er fra rett etter år 1900
og har med hestedrosjer. Det andre må være fra
etter krigen og viser busser og biler. I dag brukes
plassen til parkering.
Hadde ellers vært hyggelig om noen av leserne
hadde kort de ville dele med leserne.
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KFK-styret 2012 / 2013:
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,
Jürgen Orf

Tlf. 909 29 963 Tlf. 900 18 725 Tlf. 905 45 281 Tlf. 950 31 329 Tlf. 971 23 019
Tlf. 975 21 822 Tlf. 982 99 873 -

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: orfjorg@start.no

GRASROTANDELEN -- STØTT KFK!
Ved spill hos Norsk Tipping kan 5% av innsatsen gå direkte til KFK. Merk
at Grasrotandelen ikke på noen måte går ut over innsatsen eller premien
din - du blir ikke belastet noe for å være grasrotgiver.
Ta med deg dette bladet eller tidligere utsendte møtekort sammen med
ditt spillerkort til en av Norsk tippings kommisjonærer for registrering. Du
kan også registrere deg på internettsiden grasrotandelen.no.
Registrer deg allerede i dag!

KFK-MINNER!
Til klubbens 50. års jubileum i 1982
ble det arrangert Nasjonal utstilling
med nordisk ungdomsklasse.
Utstillingen ble holdt i romslige
Gimlehallen, og det var rundt 600
rammer i konkurranseklassen.
Det var 27 ulike salgsstands, og
halvparten
var
norske
frimerkehandlere. F.C. Moldenhauer
holdt i tillegg egen frimerkeauksjon.
I utstillingskomiteen var Johan M.
Gulbrandsen den gang nestleder og
undertegnede sekretær og postmester
på tur med Setesdalsbanen.
Ivar J. Sundsbø, som er juryformann
under Sørland 12, startet her sin
jurykarriere og debuterte som juryelev.
Det var frimerkeutgivelse med
”Malerkunst IV” på åpningsdagen. Det
ble også laget en spesiell minneblokk
med utgangspunkt i frimerkene. Denne
solgte meget godt, og det ble bl.a.
levert en ordre på 10 000 blokker til
Tyskland.
Utstillingen var åpen fra onsdag til
søndag og hadde tross bra
sommervær brukbart
publikumsbesøk.
Gode minner!

