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Det er i år femti år siden nedleggelsen og da 
stod følgende å lese i lokalavisen: 
 

Folk må hente pakker i byen: 
Ikke nytt brevhus på Fidjane. 
 

Siden sist i februar i år har brevhuset på Fidjane 
vært nedlagt. Det foregikk etter forslag fra post-
mesteren i Kristiansand og passet for så vidt 
også sammen med nedleggelsen av Fidjane 
Landhandel, som også huset brevhuset. Fidjane 
blir nå betjent av bilende postbud, som daglig 
går fra hovedkontoret. 
Det er kommet enkelte klager til vår avis i anled-
ning nedleggelsen av brevhuset, som også tok 
imot pakkepost og rekommanderte sendinger. 
Ved en henvendelse til distriktssjefens kontor, 
opplyses det imidlertid til Tidende at den nye 
ordningen ser ut til å fungere tilfredsstillende. Til 
postverket er det ikke kommet klager over den, 
bebyggerne i Fidjane får sin post daglig, og det 
var så ytterst lite av pakkepost og rek. Post som 
gikk over brevhuset at det ikke skulle være noe 
savn. 
I hele 1963 ble det utlevert 84 pakker – det mes-
te julepakker – og 116 rekommanderte brev. 
Postverket har dermed ingen planer om å legge 
om posttjenesten på stedet. 
(Christianssands Tidende 24. juli 1964.) 

Fidjane brevhus I ble ifølge Sirkulære nr. 8 av 
31.03.1950 opprettet 1. april 1950 og fikk da til-
delt et toringsstempel av vanlig type med åpen 
stjerne som var i bruk til nedleggelsen. Det ble 
nedlagt fra 20. februar 1964 som ble meldt i Sir-
kulære nr. 8 av 12.03.1964 og at ny postadresse 
skulle være Kristiansand S. 

BLI MED PÅ ÅRETS 
SOMMERTUR TIL  
«D/S HESTMANDEN» 
PÅ BREDALSHOLMEN 

Tirsdag 3. juni kl 18:00 
 

Årets sommertur blir en omvisning på kultur- og 
museumsskipet D/S HESTMANDEN, som denne 
kvelden ligger til kai på Bredalsholmen. Her har 
den de siste årene gjennomgått en omfattende 
restaurering. Den seilte i over femti år og har 
også fått status som krigsminne. 
 

Det blir enkel bevertning. 
 

Påmelding på medlemsmøter før 20. mai eller 

til Petter på telefon 909 29 963 / e-mail: p-

ern@online.no 

Som vanlig kan ledsagere bli med så langt det er 

plass.  

Styret. 



 GOD SOMMER! 
 

En innholdsrik møtesesong går mot slutten, men 
heldigvis har vi enda noen godbiter igjen. 
Den 6.mai viser Johan M. Gulbrandsen en av 
sine mange samlinger, og 20. mai får vi besøk 
av forbundspresident Tore Berg som skal prate 
om Norges helsaker. 
 

Årets sommertur den 3. juni går til Bredalshol-
men hvor D/S Hestmanden ligger til kai. Se egen 
invitasjon på forsiden. 
 

NORDIA 2014 blir igjen arrangert i Norge og 
klubben lager fellestur, hvor vi bor sentralt i Oslo. 
Priser og nærmere info ses under. 
 

Arendal Filatelistklubb arrangerer regional utstil-
ling SKAGERAK 14 i oktober. Benytt muligheten 
til å få montert opp samlingen og få vist den frem 
lokalt! Det gir en ny dimensjon til samleriet. 
 

FØLG OSS NÅ OGSÅ PÅ FACEBOOK! 
 

Petter 

HUSK HØSTAUKSJONEN! 
 

Klubben avholder høstens storauksjon tirsdag 4. 

november kl. 19.00. Bli med som innleverer! 

Innleveringsfristen for å få med objekter for 

salg er på medlemsmøtet 23. september. 
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FELLESTUR TIL DEN NORDISKE 
FRIMERKEUTSTILLINGEN «NORDIA 2014» 
PÅ LILLESTRØM 21.—23. NOVEMBER 
 

Samtidig med frimerkeutstillingen arrangeres i tilstøtende haller både 
Samler & Antikkmessen, Juleexpo og Alternativmessen. 
 

Vi har reservert et antall rom på Clarion Hotel Royal Christiania beliggende 
ved sentralstasjonen. Dette er også det offisielle utstillingshotellet. 
Kristiansand Filatelistklubb sponser deler av overnattingen og bespisningen 
lørdag for medlemmene (samme pris for ledsager) og den gunstige 
egenandelen for turen blir: 
 

Torsdag til søndag inkludert bespisning lørdag pr. person i enkeltrom m/frokost  Kr. 2 500,- 
 

Torsdag til søndag inkludert bespisning lørdag pr. person i dobbeltrom m/frokost Kr. 1 600,- 
 

Fredag til søndag inkludert bespisning lørdag pr. person i enkeltrom  m/frokost  Kr. 1 500,- 
 

Fredag til søndag inkludert bespisning lørdag pr. person i dobbeltrom  m/frokost  Kr. 1 000,- 
 

Lørdag kveld 22. november deltar vi på utstillingsfesten. 
 

Transport / reise til Oslo ordnes av den enkelte. 
 

Oppdaterte opplysninger om utstillingen, deltagere, handlere og aktiviteter finnes på: 
www.nordia2014.no 
 

BLI MED PÅ FRIMERKETUR! 
 

Bindende påmelding på medlemsmøter innen 7. oktober  

eller til Petter på telefon 909 29 963 / e-mail: p-ern@online.no 
 

Styret. 

VET DU AT…….. 
 

Det i år er femti år siden Sierra Leone i 1964 gav 
ut verdens første selvklebende frimerker i anled-
ning landets deltakelse på verdensutstillingen. 
 

Som frimerkesamler er det vanskelig å ta frem 
de helt store su-
perlativene i an-
ledning jubileet. 
Til det er erfa-
ringene med 
selvklebende fri-
merker så langt 
litt for blandede. 
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 KJELL NUPEN IN MEMORIAM 
 

Kjell Nupen (1955 – 2014) 
 

I forbindelse med Kjell Nupens bortgang har vi lyst å trekke frem noen 
minner vi har om ham i KFK. Det er sikkert langt fra alle nåværende med-
lemmer som vet at han var med i klubben, fra høsten 1983 til 1995. Selv 
sa han at det var et helt naturlig medlemskap. Han var generelt interessert 
i frimerker som samleobjekter, men også i det trykktekniske ved produk-
sjonen og hva som forårsaket så store variasjoner i resultatet. 

 

Siden han var en ledende kunstner, var det na-
turlig at vi henvendte oss til ham i forbindelse 
med utstillingen Vennskap 84. Vi ba om hjelp til 
å designe konvolutten og stempelet. Generøst 
lot han oss benytte et av sine båtmotiver på 
konvolutten, og han tegnet opp hvordan stem-
pelet burde se ut. At konvoluttene så kom fra 
trykkeriet med båten opp ned, lot til å more ham 
godt, for som han sa: i kunsten spiller også til-
feldighetene en stor rolle. For øvrig overgikk 
salget av disse særstemplene alle våre forvent-
ninger, og folk strømmet til posten for å kjøpe 
”Nupenkonvolutter”. 
 

Det var vel også omtrent på denne tiden Kjell 
Nupen begynte med sine ”overmalte postkort”. 
Det ble ganske frisk diskusjon rundt dette på et 

av møtene våre. Selv fortalte han at han gjerne gikk på markeder i større byer, helst i utlandet, for å 
finne egnet materiale, både brev og postkort, til disse kunstverkene. Han mente, med rette, at han 
på denne måten ga postale objekter et forlenget liv. 
 

Til Nordia 2002 laget vi flere private hefter for å finansiere utstillingen. 
På det første av dem prydet et bilde av det som i dag på folkemunne 
heter Nupenparken, omslaget. Med kunstnerens smilende tillatelse. 
Æresprisen KFK ga til Nordia 2002, var et kunstverk av ham. 
 

Samme tillatelse fikk vi i 2005. Da var det detaljer fra hans glassmale-
rier i Søm kirke som prydet omslaget til heftet vi ga ut. 
 

At et bilde av Kjell Nupen pryder et av de første frimerkene med mo-
derne kunst Posten ga ut, sier litt om hans utrolige posisjon innen 

norsk og nordisk kunst. 
 

La oss avslutte med at 
æresprisen fra KFK også 
til Sørland 2012 var et bil-
de av Kjell Nupen. Motta-
geren var meget begeist-
ret.  
 

Og med disse få linjene 
sier vi farvel til Kjell Nupen 
og takker ham for alt han 
har gjort for klubben og for 
hans alltid like store velvilje når vi hadde noe å be om. 
 

Johan M. Gulbrandsen 

NK 1706 utgitt 2. januar 2009 
med motiv «Sommernatt til 
E.M.» (utsnitt) av Kjell Nupen 

Særstempel og konvolutt til den regionale utstillingen 
«VENNSKAP 84» designet av Kjell Nupen. 

Omslag til lokalt frimerkehefte utgitt 
22. april 2005 av Kristiansand Fila-
telistklubb. Motiv av Kjell Nupen 
«Fra Mørke mot lys» (2004) Detalj 
fra glassmaleri i Søm kirke. 

Omslag til lokalhefte utgitt av Kristiansand Filate-
listklubb utgitt i september 2000. Motivet er av 
Kjell Nupens fonteneskulptur i Otterdalsparken 
som bare kalles Nupen-parken.  



KFK-MINNER! 
 

KFK-styret 2014 / 2015: 
Formann: Petter E. Pedersen,  Tlf. 909 29 963  -  mail: p-ern@online.no 

Nestformann: John Arvid Lie,  Tlf. 900 18 725  -  mail: John.Lie@Broadpark.no  

Kasserer: Johan M. Gulbrandsen,  Tlf. 905 45 281 -   mail: johagul@online.no 

1.Sekretær: Jan Michaelsen,  Tlf. 950 31 329  -  mail: j.michaelsen@c2i.net 

2.Sekretær: Gunn Nibe,  Tlf. 951 84 307  -  mail: gunnirenenibe@yahoo.no 

1.Varamann: Jan Erik Taraldsen,  Tlf. 975 21 822  -  mail: ja-etara@online.no 

2.Varamann: Per Kristian Olsen,  Tlf. 952 98 290  -  mail: perols@gmail.com 

 

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! 

Sørlandsmarsjen ble dannet høsten 1970 i Kristiansand og arrangerte hvert år en to-dagers marsj 
i juni. Det første arrangementet ble gjennomført 12.-13. juni 1971 og ble etterfulgt av turmarsjer 
hvert år til og med 1995. Deltakerantallet var ca 1500 i 1971 og nådde sitt høydepunkt med nes-
ten 5000 i 1978. Særstemplet her er fra 1974 og er i tillegg stemplet med «fodpost» som indikerer 
at brevet er fraktet gjennom løypa til fots. Et førti år gammelt samlerverdig produkt av sin tid. 


