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PF IX – NK 1887 KAN VASKES
Fjorårets nye personlige frimerke fra Posten
hadde nordlys som standardmotiv og A Verden
som valør. Dette var den 9. utgaven av et PFmerke, og den første med denne portoverdien.
Alle de første åtte utgavene var trykt hos Cartor
Security Printing SA på spesialpapir fra Cartor
og med A Norge/Innland eller A Europa som
valør. Det spesielle med dette papiret var at
frimerket ikke kunne vaskes etter at det var brukt
som portoverdi på brev. Det kunne bare klippes
av med brevpapiret på – limet løsnet ikke under
vask.
PF IX derimot er trykt på vanlig måte hos Joh.
Enschedé Security Print i offset på selvklebende
papir fra UPM. Dermed viser det seg at dette
merket lett kan vaskes av på samme måte som
andre ordinære frimerker på det samme papiret.
Dette gjelder både for grunnmerket og
standardmotivet. Jeg regner med at dette vil
være til glede hos frimerkesamlerne, slik at
brukte PF IX-merker ikke trenger å settes inn i
album med bakpapiret på.
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THE TALL SHIPS RACES 2015
I KRISTIANSAND
The Tall Ships Races 2015 Kristiansand er
historie. De 82 skutene fra bl.a. India, Russland,
Australia og Nederland ble fulgt av en armada
av småbåter da de forlot Kristiansand.
Søndagen kom finværet, og det ble folkefest i
byen under den populære «Crewparaden» hvor
mannskapene fra de ulike fartøyene gjør det de
kan for å skape skikkelig stemning. I tillegg ble
det satt en verdensrekord, da den lokale
iskremprodusenten hadde laget verdens største
kroneis. Den var fylt med 1080 liter iskrem, 40
liter syltetøy og målte over tre meter i høyden.
Kjeksen alene veide 110 kilo og mer enn 9000
porsjoner ble delt ut etter at målingen var ferdig.
Ordfører Arvid Grundetjern uttalte at han ikke
var i tvil om at The Tall Ships Races er verdt
millionene som ble brukt på arrangementet, og
han mener det må tilbake til byen.

Kristiansand Postkontor i samarbeid med
Frimerketjenesten hadde stand på brygga under
TSR og solgte tre ulike TSR-PF’ene som vist
over, og hadde i tillegg eget særstempel.

NB! KVELDSAUKSJONER
Stemplete og avvaskete PF IX-merker med
standardmotiv (nordlys) og som vanlig PF (The
Tall Ships Races 2015 Kristiansand)
Jan

Klubben har for tiden stor tilgang på ulike typer
frimerkemateriale. En del av dette egner seg
ikke til storauksjonene og styret har derfor
bestemt at vi holder kveldsauksjoner i forkant av
enkelte av medlemsmøtene. Se møteprogram!

KVELDSAUKSJONER

ÅRETS SOMMERTUR TIL
SJØLINGSTAD
ULDVAREFABRIK

Nasjonal utstilling og Landsmøte i Trondheim var
vellykket. Å arrangere utstilling og festligheter i
et hotell er nok malen fremover.
Landsmøtet ble også denne gang, tradisjonen
tro, ledet av Johan M. Gulbrandsen. Det var
ingen meningsbrytninger til sakene som var til
behandling. Noen nye ble valgt inn i styret, og en
stor honnør til Tore som tar nok en periode som
president. Etter lunch var det gruppearbeid hvor
temaet
var
Norsk
Filatelistforbund
og
medlemsklubbene. Blir spennende å se om det
kommer noe ut av dette.
Vårsesongen ble tradisjonen tro avsluttet med
en sommertur. Denne gang til Sjølingstad
Uldvarefabrik. Interessant omvisning i den gamle
fabrikken og femti deltakere hadde en fin tur.

Tirsdag 2. juni 2015 gikk KFK´s sommertur av
stabelen med Sjølingstad Uldvarefabrik ved
Mandal som mål. 35 medlemmer og 16 gjester
hadde funnet veien til dette stedet som nå er en
levende museumsfabrikk. De fleste ankom med
buss, men noen få også i privatbil.

Høstens møteprogram finner dere på neste side.
Nevner spesielt det nye med kveldsauksjoner i
forkant av noen av møtene. Vi har meget stor
tilgang på materiale for øyeblikket, så derfor...
Frimerkets Dag er i år lørdag 3. oktober. Vi
planlegger da å ha stand på postkontoret for
informasjon og salg av objekter.

Her ble vi tatt vel imot av fabrikkens personale
ved 19-tiden etter ankomst. Vi ble inndelt i to
grupper og vist rundt på fabrikkområdet av flinke
og kunnskapsrike guider.
Sjølingstad Uldvarefabrik ble grunnlagt i 1894 av
skolelærer August Hoven. Grunnlaget for driften
var et lite fossefall på 11,5 m bak bygningen.
Dette ga tilstrekkelig energi til alle maskinene.
Råstoffet var ull fra distriktets saueeiere. Etter
hvert som økonomien tilsa det ble fabrikken
gradvis utbygd. I 1984 etter 90 års produksjon av
forskjellige typer garn og stoffer for videresalg –
var det ikke lenger lønnsomhet i driften – og
produksjonen ble avviklet.

Samme helgen arrangerer Mandal Filatelistklubb
den regionale utstillingen MANDAL 2015.
Anbefaler dere varmt et besøk der for å treffe
samlervenner og for å få inspirasjon.
Petter

I dag er Sjølingstad Uldvarefabrik en levende
museumsfabrikk. Vi fikk en svært interessant og
på alle måter grei innføring og omvisning i
produksjonen av garn og stoffer i de forskjellige
avdelingene på fabrikken – der også noen av de
gamle maskinene ble koplet til og demonstrert for
oss.

Forbundet hadde laget en godbit til delegatene.
En kort med en blokk fra Affixingrullene som
Frimerketjenesten bruker til produksjon av sine
produkter. Opplaget av kortene var kun 150 stk

fortsetter neste side...

Du finner oss på www.kfk.no

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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MØTEPROGRAM HØSTEN 2015
25. AUGUST

Utvidet kveldsauksjon med litt bedre objekter
Direktesalg

8. SEPTEMBER

Dag Henriksbø viser sin samling
«Norske» poststeder i Amerikas Forente Stater
NB! Kveldsauksjon kl 19:00

22. SEPTEMBER

Torgeir Moseid viser sin samling «NK 35»
NB! Kveldsauksjon kl 19:00

6. OKTOBER

Årsmøte med bevertning
TIPPEQUIZ ved Johan

20. OKTOBER

Visning av objekter til HØSTAUKSJONEN
NB! Kveldsauksjon kl 19:00

3. NOVEMBER

HØSTAUKSJON

17. NOVEMBER

Salg av usolgte objekter fra HØSTAUKSJONEN
TIPPEQUIZ ved Johan

1. DESEMBER
15. DESEMBER

Johan M. Gulbrandsen viser sin samling TYSKE RIKET 1870—1933
NB! Kveldsauksjon kl 19:00
Julemøte i tradisjonell stil med utlodning og servering av julemat

ÅRETS SOMMERTUR 2015 PF
Sommerturen i 2015 den 2. juni gikk til
Sjølingstad Uldvarefabrik ved Mandal . Vi laget
også denne gang PF i et meget begrenset
opplag til dem som deltok på turen.
Vi har et lite restopplag som kan kjøpes hos
kassereren på førstkommende medlemsmøte.

Det hele ble avsluttet i fabrikkens kantine/
salgsavdeling med kaffe/te og deilige smørbrød.
Som et suvenir fra turen fikk alle et brev pålimt et
PF med bilde av fabrikken og avstemplet Mandal
samme dag. Noen benyttet også anledningen til å
handle med seg noe av det som var til salgs.
Takk til Ingvar Fossdal og Astrid Buene som var de
ansvarlige for turen!
Jan

HUSK HØSTAUKSJONEN!
Klubben avholder høstens storauksjon tirsdag 3. november kl. 19.00. Bli med som innleverer!
Innleveringsfristen (hvis ikke fullt tidligere) for å få med objekter for salg er på medlemsmøtet
22. september.
3

KFK-styret 2015 / 2016:
Formann:
Nestformann:
Kasserer:
1.Sekretær:
2.Sekretær:
1.Varamann:
2.Varamann:

Petter E. Pedersen,
John Arvid Lie,
Johan M. Gulbrandsen,
Jan Michaelsen,
Gunn Nibe,
Kjell Hanssen,
Per Kristian Olsen,

Tlf. 909 29 963 Tlf. 900 18 725 Tlf. 905 45 281 Tlf. 950 31 329 Tlf. 951 84 307 Tlf. 986 00 703 Tlf. 952 98 290 -

mail: p-ern@online.no
mail: johnlie41@gmail.com
mail: johagul@online.no
mail: janmicha@broadpark.no
mail: gunnirenenibe@yahoo.no
mail: hortemor47@live.no
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!

KFK-MINNER!

Litt usikker på om dette er et KFK-minne, men inspirert av årets The Tall Ships Races tar jeg
likevel sjansen. Året var 2003 og anledningen QUART-festivalen 03. Posten lanserte da den nye
posttjenesten CPR ( Create online Postcards - for Real). Her ble det reklamert med muligheter for
å sende et postkort digitalt til venner, og at Posten sørget for at det havnet som ekte kort i
postkassen til mottaker. Posten hadde på sin stand under festivalen pc’er til utlån. Det kunne
brukes standardmotiver eller egne bilder som motiv på kortene. Standardmotivene ble hele tiden
oppdatert av innleide unge fotostudenter som fanget opp stemningen under festivalen. Hvert kort
kostet 15,- kroner. Tjenesten CPR opphørte 31. mai 2005 begrunnet i «lite volum og relativ liten
fremtidig verdi i dette markedet.» Så da så...

