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DET FØRSTE NORGES-
MESTERSKAPET I MARATON 

 

Under min siste 
tur til hovedstaden 
ble det denne 
gang tid til en liten 
tur i kassene til 
Ragners 
Frimerker. Fant 
her et brev som 
pga. firmalogoen 
vekket interessen. 
Det var i tillegg 

stemplet med et litt uvanlig skipsstempel, om 
enn litt svakt, så det ble med meg hjem. Inne i 
konvolutten var det et håndskrevet brev som 
sier: 
 

Lund 16/8-97. Kjære Broder! Vi venter hver dag 
at faa høre fra dere, og det bliver heller ikke saa 
længe før dere kommer over. Her har om lørdag 
og søndag været Mesterskapsstævne i byen. 
Flere idrætsforeninger var samlet. Einar 
Knudsen vant «Laurbærkrandsen». Forts.Side 2 

GENERALFORSAMLING 
 

Kristiansand Filatelistklubb avholder sin 82. 
generalforsamling tirsdag den 24. februar 
2015 kl. 20.00 i Kristian IVdes gate 94. Det blir 
som vanlig en enkel bevertning. 
Komplett innkalling med sakspapirer på side 
4 og fremover. 
 

Møt frem! 

Papirtyper på Norsk Fauna 
offset på selvklebende papir 
 

Norsk Fauna-utgavene har fra og med 2014 kun 
kommet på selvklebende papir mot «vanlig 
papir» på tidligere utgaver (2006-2013).  
Dessuten er alle de nye utgavene fintagget (141/4 

x 133/4)).  Vi finner det nye papiret første gang på 
NK 1868 – 1869, 19,00 kr hjort og 35,00 kr 
grevling. Arkene her er uten trykningsdato i 
margen, men utkom 2. januar 2014. Hvilken 
papirbetegnelse Norgeskatalogen 2016 kommer 
til å bruke er ennå ikke kjent, men merkene har 
stor likhet med offsetmerkene på rull katalogisert 
som TR-LS1. For enkelhetsskyld kan en kanskje 

beholde denne papirbetegnelsen. 
Deretter får vi et nytrykk av NK 1743, 16,00 kr 
lemen med trykningsdato 08-01-2014. Her finner 
vi nøyaktig samme papirtype som utgavene fra 
2. januar.  Dette var andre trykning av 

lemenmotivet. Første utgave kom 2. januar 2010 
med trykningsdato 12-11-2009 i arkmargen.  
Papirtypen her er TR-L2 siden arkene er med 
tradisjonelt lim. Siden taggingen for denne er 
grovtagget (131/4 x 133/4), vil jeg anta at NK 1743 
blir av to typer – Ix1 (TR-L2) og IIx2 (TR-LS1). 
Artikkelen fortsetter på side 5 

HUSK VÅRAUKSJONEN! 
 

Klubben avholder vårens storauksjon tirsdag 

7. april kl. 19.00. Vi søker egnet materiale og 

tar imot fortløpende. Siste innleveringsfrist, 

hvis plass, er på medlemsmøtet 24. februar.  

Du finner oss på www.kfk.no 

Disse tre utgavene på antatt papir TR-LS1  



 

GODT NYTT ÅR! 
 

Så er vi godt i gang med vårsesongen. På neste 
side finnes møteprogrammet for resten av våren. 
 

Fremmøtet var meget bra siste år med over 40 
medlemmer i gjennomsnitt på møtene. Dette har 
fortsatt nå på nyåret med over 50 på de første 
møtene. 
 

Det nærmer seg Generalforsamling, og 
innkalling med vedlegg finnes på de neste 
sidene. Som dere kan se, har vi en liten 
nedgang i medlemstallet sammenlignet med 
fjoråret. Dette skyldes i hovedsak en opprydding 
og strykninger grunnet manglende 
kontingentbetaling. 
 

Økonomien viser et lite underskudd, men det 
skyldes bruk av midler på tiltak og turer som er 
tilgjengelig for alle medlemmene. Det er tross alt 
de som har skaffet midlene. 
 

Det er mye å glede seg til, så ta turen på 
medlemsmøtene! 
 

Petter 

NM i maraton ble ikke arrangert igjen før i 1950, 
og siden den gang årlig.» 
 

Her har de ikke fått med seg at målgang for 
maratonløpet var i Banehaven, som ligger i 
enden av Setesdalsveien. 
Vinneren Hallstein Bjerke ble født 18. 
august  og døde 28. november 1954. Han var 
en norsk langdistanseløper som 
representerte Tjalve og vant gull i maraton 
ved NM i friidrett 1897 og 1898, og fikk sølv 
i 1899. Bjerke satte flere norske rekorder. I 
1897 satte han også norsk rekord på maraton, 
med 3:02:25,2, en rekord som ikke ble slått før i 
1910 
 

I følge «Timetabel gjældende fra November 
1895 for den midlertidige Drift på 
Banestrækningen Kristiansand – Hægeland» 
var avstanden til Hægeland (stasjonen skiftet 
navn fra Kile i 1895) 44,2 kilometer og togturen 
tok 2 timer og 10 minutter. Disse opplysningene 
gjør ikke prestasjonen mindre. 
 

Om selve konvolutten og frankeringen kan 
følgende sies. Stemplet som er brukt på brevet 
er, BUREAU DE MER DE NORVEGE II B og 
var ombord på D/S HARALD HAARFAGER og 
er registrert brukt fra 1896 til 1903. 
SØPOSTKONTOR No II ble opprettet 
01.07.1875 under Christianssand Postkontor i 
ruten Christianssand – Fredrikshavn. 
Frankeringen er NK 69, 20 øre, som er korrekt 
porto for utenlandsbrev. Ankomststemplet på 
baksiden WESTHARTLEPOOL AU20 97. 
 

Dette ble for min del et godt eksempel på at 
innholdet i konvolutter, og lokalhistorien det 
bringer, kan være vel så interessant som selve 
posthistorien. 
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DET FØRSTE NORGES-
MESTERSKAPET I MARATON 
 

Fortsatt fra forsiden: 
 I dag mandag skulde Maratonløbet faaregaa. 
Deltagerne reiste med banen til Kile og skulde 
da løbe til byen. De skulde løbe til Banehaven, 
men jeg har ikke været oppe og kan derfor ikke 
give besked om hvem som kom først. I dag 
blæser her af vestlig vind med regn, et riktig 
styggeveir har vi, saa de får nok lang reis. 
Alt er med det gamle. Her er intet nyt at 
fortælle. Næste gang skal jeg se at faa snust op 
mer. En venlig hilsen fra alle. Din søster 
Mathilde 
NB. Den som brugte minst tid fra Kile og til byen 
var en fra Kristiania som hed Hallstein Bjerke. 
Han brugte 3 timer og 31 minutter og 24 
sekunder. 
 

Opplysningene i brevet vekket min interesse, og 
et søk i Wikipedia gav interessante 
opplysninger om både arrangementet og 
vinneren av maratonløpet. 
«Norgesmesterskapet i maraton er en del 
av norgesmesterskapene i friidrett. NM i 
maraton ble første gang arrangert på 
«Retranchementet» ved Christiansholm 
festning i Kristiansand, 16. august 1897. Det ble 
siden arrangert årlig fem ganger til og med 
1901, som del av hovedmesterskapet.  

http://no.wikipedia.org/wiki/18._august
http://no.wikipedia.org/wiki/18._august
http://no.wikipedia.org/wiki/28._november
http://no.wikipedia.org/wiki/1954
http://no.wikipedia.org/wiki/Idrettsklubben_Tjalve
http://no.wikipedia.org/wiki/NM_i_friidrett_1897
http://no.wikipedia.org/wiki/NM_i_friidrett_1898
http://no.wikipedia.org/wiki/NM_i_friidrett_1899
http://no.wikipedia.org/wiki/Norgesmesterskapet_i_friidrett
http://no.wikipedia.org/wiki/Christiansholm_festning
http://no.wikipedia.org/wiki/Christiansholm_festning
http://no.wikipedia.org/wiki/Kristiansand
http://no.wikipedia.org/wiki/NM_i_friidrett_1897
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 MØTEPROGRAM VÅREN 2015 

10. FEBRUAR Odd Arve Kvinnesland viser sin samling: «Historiene om HOBBITEN på 
frimerker» og informerer om siste nytt fra forbundet. 

 

24. FEBRUAR Generalforsamling. Enkel bevertning. Møtebånd bæres. 
 

10. MARS Byttemøte og Kveldsauksjon. Alle tar med dubletter! 
 

24. MARS Visning av objekter til Vårauksjonen. 
 Kveldsauksjon. 
 

7. APRIL Vårauksjon. Se illustrasjoner på www.kfk.no 
 

21. APRIL Ettersalg av usolgte objekter fra Vårauksjonen. 
 FRIMERKEQUIZ ved Johan. 
 

5. MAI Svein Arne Hansen kåserer om sin samling «Ballon Montè Ville 
 d`Orleans» ballongen som landet i Norge 25.11.1870  
 

19. MAI Vi får besøk av frimerkekunstneren og dyretegneren Viggo Ree.  

 

2. JUNI Sommertur. Reisemål ennå ikke helt avklart. Nærmere informasjon 
 kommer senere. Se også www.kfk.no 

POSTKORTSPALTEN 
 

DR. COOK GAAR OMBORD PÅ S/S OSCAR II 
 

Dette kortet har jeg hatt i lang tid og mener det sannsynligvis er et lokalt kort når utgiveren er 
F.KÖHN, og det er sendt fra Christianssand. Kortet er stemplet CHRISTIANSSAND S 15 IX 09 og er 
sendt til Ludwigshafen. Selve motivet er spektakulært med masse mennesker og båter. Anledningen 
hadde jeg ikke hørt noe om, men så leste jeg en artikkel i Fædrelandsvennen av lokalhistorikeren 
Normann Liene. Han kunne fortelle at vinteren 1904 gikk amerikabåten OSCAR II, på vei fra New 
York og inn Vestergabet, på et skjær. Vann fosset inn i maskinrommet og skipet ble ført inn på grunn 
i Sandviga utenfor Møvig. Ingen mennesker kom til skade. OSCAR II var den Skandinaviske 
Amerikalinjens nyeste dampskip og den gang Nordens største handelsskip. Det er satt opp en 
minneplakett i anledning grunnstøtingen. 
 

Dette var i 1904, men turen det må 
være snakk om på kortet hadde 
avgang 10.09.1909 fra Kjøbenhavn 
med ankomst 24.09.1909 i New 
York. Dr. Cook, eller Fredric Albert 
Cook som han het, 
 var en amerikansk forsker og 
oppdagelsesreisende. Han er nok 
mest kjent for å ha krevd å ha vært 
på Nordpolen i 1908, et år før 
landsmannen Robert Peary. Hvem 
som var først ble da heftig diskutert, 
men 21. desember 1909 avgjorde 
en kommisjon i København at Dr. 
Cooks påstander om å ha vært der 
allerede i 1908 ikke kunne bevises. 
 

For OSCAR II og rederiet skapte det 
mye omtale og var en stor fjær i hatten at Dr. Cook valgte dem til reisen hjem til New York etter at 
det den 2. september 1909 ble meddelt at han hadde nådd Nordpolen og plantet «Stars and Stripes» 
der som førstemann. Dette gjorde ham til en av datidens største berømtheter. 
 

Spørsmålet om kortmotivet er likevel hvor ombordstigningen fant sted, og omstendighetene rundt 
dette? Noen av leserne som vet svar? 
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INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR 
KRISTIANSAND FILATELISTKLUBB 

 

Klubbens 82.ordinære generalforsamling avholdes i Kr.4desgate 95 
tirsdag den 24.februar 2015 kl. 20.00. 

 
Til behandling er følgende saker: 
 
1. Valg av dirigent. 

2. Opptelling av antall stemmeberettigede og fullmakter. 

3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen. 

4. Styrets årsberetning for 82. arbeidsår / 2014. 

5. Regnskap for 2014. 

6. Dekning av underskudd for 2014. 

7. Styrets budsjettforslag for 2015. 

8. Fastsettelse av kontingent for 2015. 

9. Junioravdelingens redegjørelse for 2014 m/ regnskap. 

10. Valg av tillitsmenn: 
 Valgkomiteens enstemmige innstilling er: 

 a.  Formann  Petter E. Pedersen (gjenvalg, 1 år) 

 b.  Viseformann  John Arvid Lie (ikke på valg, 1 år igjen) 

 c.  Kasserer  Johan M.Gulbrandsen (ikke på valg, 1 år igjen) 

 d.  1.sekretær  Jan Michaelsen (gjenvalg, 2 år) 

 e.  2.sekretær  Gunn Nibe (gjenvalg, 2 år) 

 f.  1.varamann  Jan E. Taraldsen (gjenvalg, 1 år) 

 g.  2.varamann  Per Kristian Olsen (gjenvalg, 1 år) 

 h.  Valgkomité  Jan Ove Rasmussen (gjenvalg, 3 år) 

   Ingvar Fossdal (ikke på valg, 1 år igjen) 

   Oddleif Olsen (ikke på valg, 2 år igjen) 

 i.  Revisor  Oddleif Olsen (ny, 1 år) 

 j. Utsendinger til Representantskapsmøtet i Trondheim. Formannen har reservert  

 plass og det velges to utsendinger og vara- blant følgende: 

  Johan M. Gulbrandsen, John Arvid Lie, Jan Michaelsen 

  Gunn Nibe, Per Kristian Olsen 

11.    Innkomne forslag: Det er ikke innkommet noen forslag til behandling. 

 

Eventuelt: 

Her kan medlemmene ta opp punkter de gjerne vil ha diskutert eller lagt frem for styret uten 

at dette krever avstemming. 

 
For å ha stemmerett på generalforsamlingen må man ha 1 års medlemskap og ha oppfylt sine 
forpliktelser overfor klubben med bl.a. ha betalt kontingenten for 2015. 
 
MØTEBÅND BÆRES! 
 
STYRET 



 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 
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Fortsatt fra forsiden: 
Etter dette kommer det allerede et nytrykk av NK 1869 med trykningsdato 07-11-2014.  Til min 
overraskelse er dette på en ny papirtype, siden forsiden av bildemotivet viser klar lysere 
luminescens under UV-lampen. Her er jeg tilbøyelig til å karakterisere dette opptrykket lik  
offsetmerkene på rull med betegnelsen TR-LS2. Dermed blir NK 1869 (jerv) av to typer - x1 (TR-
LS1) og x2 (TR-LS2).  
Siste skudd på stammen av «Norsk Fauna offset» ble utgitt 2. januar 2015 - NK 1898 , 31,00 kr 
hubro. Arkene på denne utgivelsen har trykningsdato 22-10-2014. Her er papirtypen den samme 
som på nytrykket av NK 1869, altså TR-LS2.  Dette er angivelig det siste motivet i denne serien. Om 
det kommer nye opptrykk av eksisterende valører gjenstår å se. De nye fuglefrimerkene på rull har 
tatt over som bruksmerker for fremtidige utgaver. 
 

Jan Michaelsen 



 
 
Tillitsmenn: 
Styret har bestått av: Formann   Petter E. Pedersen 
    Viseformann  John Arvid Lie 
    Kasserer   Johan M. Gulbrandsen 
    1.sekretær  Jan Michaelsen 
    2.sekretær  Gunn Irene Nibe 
    1.varamann  Jan Erik Taraldsen 
    2.varamann  Per Kristian Olsen 
 
Andre tillitsmenn: Revisor   Peer-Christian Ånensen / Oddleif Olsen 
    Bytteleder   Steinar Lerstøl 
    Auksjonskomité  Aasmund Kulien, Steinar Lerstøl, 
        Jan Erik Taraldsen 
    Valgkomité  Ingvar Fossdal, Jan Ove Rasmussen, Oddleif Olsen 
    Redaktør av NFT Peer-Christian Ånensen frem til han gikk bort den 4. juli. 
 
Møter: 
Det har i 2014 vært avholdt 2 styremøter, 15 ordinære medlemsmøter, 1 generalforsamling, 2 
storauksjoner samt 1 sommeravslutningstur til museumsskipet D/S Hestmanden. 
 
Av møteprogrammet nevnes: 
14.januar  Tippequiz og utvidet kveldsauksjon 
28.januar  Odd Arve Kvinnesland viser sin samling og forteller om «Til og fra Heuerschleuse» 
11.februar  Halvor Fasting og Arnfinn Skåle fra Frimerketjenesten fortalte om Posten Norge og 
   årets frimerkeutgivelser 
25.februar  Generalforsamling 
11.mars  Byttemøte 
25.mars.   Visning av objektene til vårauksjonen + tippequiz + kveldsauksjon  
 8.april  Vårauksjon 
22.april   Ettersalg av usolgte objekter fra vårauksjonen + kveldauksjon  
  6.mai   Johan M. Gulbrandsen kåserte om sin samling Sveits 
20.mai  Forbundspresident Tore Berg fortalte om «Norges Helsaker» + nytt fra NFF 
 3.juni    Sommertur til museumsskipet D/S Hestmanden  
26.august   Utvidet kveldsauksjon 
 9.september Kjell Kaarvang viste unikater fra egen samling 
23.september Direktesalg + kveldsauksjon 
 7.oktober  Årsmøte m/bevertning + tippequiz 
23.oktober Visning av objektene til høstauksjonen 
 4.november Høstauksjon  
18.november Ettersalg av usolgte objekter fra høstauksjonen + kveldsauksjon 
 2.desember Julemøte m/julemat og drikke, samt utlodning og premieringer + Dronning Filatelia 
 
Fremmøte: 
Oppslutningen har variert fra 52 registrerte på julemøtet 2/12 og færrest på 
sommeravslutningsturen 3/6 med 32 fremmøtte. I gjennomsnitt har møtene vært besøkt av 41,5 
medlemmer som var en liten nedgang på 0,6 i forhold til 2013 som var på 42,1. 
 
Tilstede på samtlige møter i 2014 var det 7 personer mot 6 i 2013. Disse var: Odd Eilertsen, Ingvar 
Fossdal, Willy Nygren, Stein Nygård, Ernst Rolf Olsen, Jan Erik Taraldsen og Petter J. Taraldsen.  
Disse fikk premie under julemøtet den 2.desember. 

ÅRSBERETNING FOR 82. ARBEIDSÅR 
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Medlemstall:     31/12 2014  31/12 2013 
A-medlemmer         129         142   Endring - 13 
Æresmedlemer             2             2 
B-medlemmer           19           21   Endring - 2 
Totalt          150         165   Endring - 13 
 
Her er det å bemerke at det ble foretatt en kraftig opprydning i medlemsregisteret, noe som 
resulterte i endel strykninger grunnet manglende betaling av medlemsavgiften. Dette til tross for flere 
purringer. 
 
Følgende medlemmer fikk møtebånd på julemøtet:    
100 møter  Peder Dalen 
100 møter  Odd Eilertsen 
200 møter  Ernst Rolf Olsen 
200 møter  Odd Kvilhaug 
300 møter  Petter J. Taraldsen 
500 møter  Jürgen Orf 
 
Utstillingsdeltakelse i 2013: 
Anne Marie Lillebuen  Hornslet 20-14  Sjøfarernes behov for navigasjon, på hav og langs 
kyster        68p.Stor sølv  

  SKAGERAK 14  Sjøfarernes behov for navigasjon og redning når 
       ulykken treffer 64p.Sølv 

Gunn Irene Nibe  Hornslet 20-14  Stell og pleie av syke i et historisk perspektiv 
         84p.Gull + ærespr. 

  NORDIA 2014  Stell og pleie av syke i et historisk perspektiv 
       81p.Vermeil 

Petter J. Taraldsen  Hornslet 20-14  På skinner 80p.Gull 
  NORDIA 2014  On tracks  83p.Vermeil 

Johan M. Gulbrandsen SKAGERAK 14  Den tyske inflasjonen 1922-23    
         80p.Vermeil+ærespr. 
Bjørn Gunnar Solaas  SKAGERAK 14  Postkrig – med tyngdepunkt fra stridighetene under 
         den kalde krigen 78p.Vermeil 
Ernst Rolf Olsen  SKAGERAK 14  To hobbyer uten grenser 47p.Bronse 

  SKAGERAK 14  The unity of Chinese Nation People´s Republic of 
      China 1949-1999 33p.Sølvnål 

Torgeir Moseid   NORDIA 2014  NK 35. Beskrivelser, opplating og bruk  
         82p.Vermeil 
 
Dommeroppdrag: 
Petter J. Taraldsen var oppnevnt som dommer på den regionale ustillingen SKAGERAK 14 i Arendal 
18.-19. oktober. 
 
KFK-Filateli 
Klubb-bladet KFK-Filateli har i 2014 kommet ut med 4 nummer. 
 
Turer og andre aktiviteter:  
Det ble arrangert fellestur til Aalborg – Nørresundby`s store byttedag 31. januar - 2. februar. 
Likeledes hadde klubben en fellestur til NORDIA 2014 på Lillestrøm 21.-23. november. Vi hadde 
også en egen stand under Frimerkets Dag 18. oktober på postkontoret i Kristiansand. 
 
Auksjoner: 
Det har som sedvanlig vært arrangert en storauksjon både i vår- og høsthalvåret. Kveldsauksjoner 
har det også  vært på mange av møtene, samt en god del direktesalg av diverse filatelistiske 
objekter fra klubbens lager. 
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KFK-MINNER! 
 

 

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! 

Årets første KFK-minne har et ungdommelig pust over seg. Frimerkeutstillingen VENNSKAP 
75 som  ble arrangert 9.-12. oktober 1975, hadde deltakere fra våre vennskapsklubber i 
Trollhättan og Nørresundby. Frimerkeutgaven som kom til Frimerkets Dag og åpningen av 
utstillingen, «Norsk Rikskringkasting 50 år», hadde vinnerutkast fra en tegnekonkurranse 
blant ungdom. Lokalt ble det utlyst tegnekonkurranse for motiv til utstillingsstemplet. 
Vinneren ble Jan Evensen 9 år, som også har tegnet og signert konvolutten. 

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: johnlie41@gmail.com  

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

1.Sekretær: Jan Michaelsen,  Tlf. 950 31 329  -  mail: janmicha@broadpark.no 

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 


