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ÅRETS SOMMERTUR-PF 2019
Tradisjonen tro avsluttet vi vårsesongen med en
sommertur for medlemmer og ledsagere. I år
gikk turen til Ravnedalen. Det var drøyt 50 påmeldte, men ikke riktig alle møtte opp da det var
meldt kraftig regnvær utover kvelden.
Vi hadde vært heldig og fått tidligere parksjef i
Kristiansand Kommune, Svein Ole Breland til å
vise oss rundt og fortelle om parkens historie.
Selve omvisningen måtte utgå grunnet det stadig
økende regnværet, men de fleste var godt kjent
med parken fra tidligere besøk. Det ble derfor til
at vi samlet oss under halvtaket til Kafè Generalen og fikk høre Breland fortelle historien om tilblivelsen, og om utfordringer og morsomheter
knyttet til drift og vedlikehold av det flotte anlegget. Tidligere var det også både påfugl og svaner
i parken.
Det var General Oscar Wergeland, bror til Henrik, som lanserte ideen og fikk sine soldater til å
opparbeide parken i årene 1874-1878.
I dag er parken godt besøkt og brukes også til
konserter og festivaler.
Kvelden ble avrundet med vafler og kaffe.
Vi laget også denne gang PF i et meget begrenset opplag til dem som deltok på turen.
Det er igjen et lite restopplag som kan kjøpes
hos kassereren på medlemsmøtene.

Merkat utgitt i anledning 90-års jubileet.

KRISTIANSAND MEKANISKE VERKSTED ble
startet som Oddernæs mekaniske Værksted i
Prestvika øst for Otras utløp i 1855.
Det flyttet til Vesterhavna i 1866 og hadde første stabelavløpning i 1867. Endret navn til Christianssands Mekaniske Verksted i 1870.
Det ble bygget 237 skip ved verkstedet av en
arbeidsstokk på rundt 500.
Det ble sprengt ut en stor tørrdokk i 1959 som
nå er fylt igjen og brukes som parkeringsplass
for fergetrafikken til Danmark.

PF og konvolutt som ble delt ut til alle turdeltakerne.

I 1990 gikk KMV konkurs og Kristiansand Havn
overtok da anlegget i Vesterhavna.

Du finner oss på www.kfk.no

REFERAT 86. ORDINÆRE
GENERALFORSAMLING

KOM PÅ BYTTEDAG!
Da var vi i gang igjen med en ny frimerkesesong.
Sommeren her sør har bydd på mer frimerkevær
enn det finværet vi hadde i fjor.

Tirsdag 19. februar 2019 kl. 19.00 hadde KFK
sin generalforsamling i kvartal 6 i Kristiansand.

Litt på etterskudd med dette nummeret av bladet, men likevel bedre sent enn aldri. Det ble litt
pangstart av høstsesongen med Landsmøte og
Nordia utstilling rett etter ferien. Som dere kan
lese av Jans oppsummering av turen lenger bak
i bladet var det en meget vellykket fellestur på
alle måter.

Til dirigent ble valgt Ingvar Fossdal. Det var 40
stemmeberettigede til stede. Ingen fullmakter.
Per Kristian Olsen og Jan Erik Olsen ble valgt
til stemmekorps, og til å underskrive protokollen.
Styrets årsberetning for 86. arbeidsår/2018 ble
punktvis lagt frem og stemt over. Denne ble
godkjent med noen tilføyelser for utstillingsdeltagelse.

Landsmøtet gikk greit og hensyntatt dagens rentenivå og den økonomiske situasjonen totalt for
forbundet bør den vedtatte moderate kontingentøkingen være helt innafor.

Regnskapet og dekning av underskudd for
2018, samt budsjettforslag for 2019 ble enstemmig godkjent.

For egen del må jeg bare ydmykt igjen takke
Forbundet for den helt uventede tildelingen av
Forgylt Sølvløve.

Kontingenten for 2020 ble vedtatt uendret med
det forbehold at den kan økes lik en eventuell
økning av kontingenten til NF vedtatt av årets
Representantskapsmøte.

NORDIA-utstillingen viste mange flotte samlinger
og formatet med å holde hele arrangementet på
et hotell er en stor suksess. Vel blåst til Bjørn og
Frank og de gode hjelperne! Likevel kanskje en
stund til vi økonomisk klarer et tilsvarende arrangement i Norge?

Valgkomiteens innstilling ble fulgt ved valg av
tillitsmenn. Alle ble valgt med akklamasjon.
Det nye styret har følgende sammensetning:
Formann: Petter E. Pedersen (gjenvalg, 1 år)

Høstens møteprogram er klart og ses på neste
side. Av de møtene som gjenstår, vil jeg sterkt
anbefale at dere tar turen på møtet 26. november når vi får besøk av Gunnar Melbø.
Til Høstauksjonen ser det ut som vi får mange
og varierte objekter som skal under klubben. Vi
selger deler av samlingene etter vårt avdøde
æresmedlem Johan M. Gulbrandsen, som var
generalsamler. Hovedsamlingene selges hos
Engers auksjoner nå i høst, men mye av dublettmaterialet ordner vi salget av. Det blir også som
vanlig litt norsk materiale og en del for lokalsamlerne.

Viseformann:

John A. Lie
(ikke på valg, 1 år igjen)

Kasserer:

Oddleif Olsen
(ikke på valg, 1 år igjen)

1.sekretær:

Jan Michaelsen (gjenvalg, 2 år)

2.sekretær:

Gunn Irene Nibe
(gjenvalg, 2 år)

1.varamann:

Kjell Hanssen (gjenvalg, 1 år)

2.varamann:

Terje Kårikstad (gjenvalg, 1 år)

Styrets forslag til valgkomite ble vedtatt der
Ingvar Fossdal, Jan Ove Rasmussen og Petter
J. Taraldsen vil fungere i kommende periode.

Et nytt tilskudd til frimerkeinteresserte her sør er
at FRELSESARMEEN har lokalisert sin avdeling
for frimerker til Mandal. De arrangerer den 16.
november salgs– og byttedag i egne lokaler. De
opplyser at hvis dette går bra, vil det bli gjentatt.

Revisor:

Lars Christian Reibrå (ny, 1 år)

Utsendinger til Representantskapsmøtet i NF:
Petter E. Pedersen, Oddleif Olsen og Jan Michaelsen med Terje Kårikstad som varamann.

Håper å se deg på medlemsmøtene!
Petter

Det var ikke kommet inn noen forslag til behandling.

HUSK HØSTAUKSJONEN!

Under punktet eventuelt var det ingen som ytret ønske om taletid.

Klubben avholder høstens storauksjon tirsdag
29. oktober kl. 19.00. Vi søker egnet materiale
og tar imot fortløpende. Siste innleveringsfrist,
hvis plass, er på medlemsmøtet 17. september.

Møtet
ble
avsluttet
med
smørbrød/
marsipankake og dertil hørende drikke.
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MØTEPROGRAM HØSTEN 2019
NB! HUSK MØTESTART KL 19:00.
3. SEPTEMBER

Utvidet kveldsauksjon med litt bedre objekter
Direktesalg

17. SEPTEMBER

Øivind Westbøe holder foredrag om «PAQUEBOTORDNINGEN OG
DE NORSKE PAQUEBOTSTEMPLENE 1894 - 1940»
Som vår nye regionkontakt får vi også siste nytt fra forbundet

1. OKTOBER

Årsmøte med bevertning

15. OKTOBER

Visning av objekter til Høstauksjon

29. OKTOBER

HØSTAUKSJON

12. NOVEMBER

Ettersalg av usolgte objekter fra Høstauksjonen.
Stein Nygård viser litt om omsetning av frimerker på nettet
med hovedvekt på «Facebook.»

26. NOVEMBER

Gunnar Melbøe viser sin prisbelønte samling i åpen klasse:
"NARVIK I KRIG 1940 - 1945"

10. DESEMBER

Julemøte i tradisjonell stil med lotteri og servering av julemat

D/S HESTMANDEN - KRISTIANSAND
POSTEN kunngjør på sine nettsider at den 1.3.2019 tar D/S
HESTMANDEN.- KRISTIANSAND i bruk et nytt motivstempel med stillbar dato.
D/S HESTMANDEN ble bygd i 1911. Vest-Agder-museet har
nå driften av skipet, som har fått status som nasjonalt krigsminnesmerke.
Motivet er et utsnitt fra det stempelet skipet hadde under 2.
verdenskrig, som en del av Handelsflåten.
Lokalt har det vært spørsmål om hvor stempelet har befunnet seg, da vi er kjent med gjennom media at skipet ikke har
hatt midler til ordinær drift i år. Det var derfor vanskelig å
oppnå kontakt. Kristiansand Postkontor ble kontaktet om saken, men også det uten resultater.
En henvendelse til alltid hjelpsomme Arnfinn Skåle hos Frimerketjenesten løste mysteriet. Direktør
John Olsen ved Vestagder-museet kunne opplyse at: «Pga. manglende bevilgninger har det vært
noe redusert aktivitet på D/S Hestmanden i år. Stempelet er imidlertid mottatt, men har ikke vært utplassert enda. Dette skjedde i sist uke. Det vil nå bli gitt opplæring og stempelet vil komme i bruk. I
forbindelse med 75 års markeringen i 2020 er det planlagt seilas med D/S Hestmanden fra 8. mai til
30. september. I den forbindelse vil stempelet spille en viktig rolle i formidlingen.»
For øvrig var KFK’s Sommertur i 2014 lagt til D/S HESTMANDEN. I nydelig sommervær fikk vi da
omvisning på båten og hadde kaffekos på dekk. Nå er nok restaureringen kommet lenger enn da vi
var på besøk.
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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JEG FANT—JEG FANT
Av og til føler en seg bare heldig og oppstemt med frimerkesamleriet. Under rydding i barndomshjemmet nå i sommer var turen kommet til en kommode inneholdende litt bilder og mye oppsamlet
som virket å være mest egnet til den store grå dunken.
På bunnen av den ene skuffen lå det imidlertid en mappe som jeg gjenkjente som omslaget til tilleggsark til Middelthons Norgealbum. Åpnet den og ganske riktig var innholdet diverse blanke ark,
men de to nederste arkene var det frimerker på. Kvaliteten på merkene så ved første øyekast ut
som litt «diverse ymse», men raskt fanget et par av dem oppmerksomheten. Og hvilke merker! Fullstemplet Legion og Universitet og i tillegg 4-5 andre merker som også var godt over gjennomsnittet.
Disse blir det garantert ikke vanskelig å finne plass til i samlingen min.
Ellers er det uvanlig å finne fullstemplede merker fra den tiden (unntaket er dog de omdiskuterte
Legionsmerkene stemplet Skudesneshavn), da hjørnestempel var det samlerne i hovedsak ønsket.

ORD OM BREVET
Postskipet stevner tungt rullende inn mot byen. Nå stormer alle mennesker ned
til dampskipskaien, for klokken seks er dagens store stund i den lille by. Der hinker folk på krykker og folk rulles i rullestoler ned til kaien når postskipet kommer.
Fire mann står ferdige til å motta trossen, et halvt dusin unge damer har slått seg
sammen om å bringe et brev ned i postkassen på skipet — - —
Og nå bølger menneskemassen tilbake, forlater stedet etter endt overvær og
sprer seg omkring i byen. Men de interesserte følger postsekken, de unge dame- Portrett av forfatteren Knut hamsun på
ne som venter brev, og herrene som holder «Vestlandske Tidende»
NK1728 utgitt 4. august 2009

Knut Hamsun
Fra «Krattskog»
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KJELL NUPEN DESIGNET STEMPELET TIL VENNSKAP 84
Blant papirene vårt æresmedlem Johan m. Gulbrandsen dukket dette brevet fra vårt daværende
medlem og kunstner Kjell Nupen opp. Det viser seg å være følgeskrivet til forslaget til særstempel
han designet til klubbens utstilling i 1984.
Kjell Nupen gav også tillatelse til at vi kunne bruke et
av hans båtmotiver på konvolutten. Denne ble ved en
feiltakelse trykt med motivet opp/ned. Konvoluttene var
ikke ferdig trykt før utstillingen hadde åpnet, så det var
ikke tid til å trykke nye. Dette lot til å more ham godt og
kommentaren var «at i kunsten spiller også tilfeldighetene en stor rolle».
Vi fikk også ved senere utstillinger anledning til å bruke
hans arbeider som illustrasjoner på salgsprodukter for å
skaffe inntekter.

Brevet sier:
Kr.sand 8/8-84
Johan Gulbrandsen
Vedlagt følger forslaget
til stempel. Jeg har valgt
en firkantet form med en
indre ramme som jeg
tror vil fungere.
At datoen blir «bilde i
rammen» vil jo assosieres til utstilling.
Bokstaven tenkes en
«fet» stolpeskrift med
Vennskap 84 som det
mest fremtredende.
Bølgelinjene på siden
finnes som standard.
Håper dette er ok.
Med vennlig hilsen
K. Nupen
PS. Skulle det være noe
så bare ring.

NK 1706 utgitt 2. januar
2009 med motiv
«Sommernatt til .M.» (utsnitt)
av Kjell Nupen (2007)
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SALGS— OG BYTTEDAG I
MANDAL 16. NOVEMBER

POSTKORTSPALTEN

Frelsesarmeens filatelitjeneste arrangerer
salgs og byttedag:
Lørdag 16.november. kl 12-15
i Frelsesarmeens lokaler i Mandal.
Adresse: Torjusheigata 1A.
(Det er gode parkeringsmuligheter i Torjusheigata og i Uranienborg parkeringshus vis á vis.)

Postkort brukt i 1915 som viser området på Odderøya hvor
siloen er bygget.

Postkortmotivet denne gang er meget aktuelt.
Kornsiloen som Christiansands Møller oppførte
på Odderøya på slutten av 1930-tallet var tegnet
av arkitektene Sverre Aasland og Arne Korsmo.
Den ble da tildelt diplom og karakterisert som «et
fremdragende, selvstendig og arkitektonisk gjennomført arbeid».
Det blir salg av kilovare innsamlet av Frelsesarmeens filatelitjeneste, og det er anledning for
filatelister å bytte/selge seg i
mellom.
Det vil også bli utstilt en frimerkesamling med Frelsesarmeen som tema, og det
blir et foredrag om dette
samleområdet.
Kaffe og noe å bite i er det
også mulig å få kjøpt.
Her er det bare å kjenne sin besøkelsestid
og ta turen til Mandal!

Postkort brukt i 1938 som viser den nybygde kornsiloen.

Kornsiloen ble nedlagt i 2008 og det har vært
vurdert ulike alternativer for etterbruk eller riving.
Siloen ligger vegg i vegg med byens storstue
«Kilden», og bruk til kulturformål og kunstmuseum ble det politikerne til slutt landet på.

SÆRSTEMPEL
Som abonnent på melding om nye stempler
mottok jeg den 16. juli
melding om et nytt særstempel i Søgne. Dette
var midt i ferien og selv
befant jeg meg da i Italia.
Anledningen er familien
Govertsens slektstreff og
utgivelsen av Per Thomas Govertsens bok « Ålo - eksport og handelshavn - glimt fra Govertsen-familiens forretningsvirksomhet 1857 til 1997». Med så kort kunngjøring i forkant blir nok dette stemplet litt uvanlig.

Den skal også gi utstillingsplass til den kunstsamlingen som det utvandrede bysbarn Nicolai
Tangen gjennom en stiftelse har gitt til Sørlandets Kunstmuseum.
I høstens kommunevalgkamp vakte de politiske
avgjørelsene rundt etterbruken av siloen og bruken av offentlige midler til å lage galleri for kunstsamlingen sterke følelser. I tillegg gikk diskusjonen om hvorvidt «evigvarende disponeringsrett»
var det samme som en gave. På den andre siden var forkjemperne som mente det ville være
et løft for hele byen.
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TUR TIL LANDSMØTE OG
NORDIA 2019 I GRÅLUM
KFK hadde fellestur til årets nordiske frimerkeutstilling i Grålum i Sarpsborg 23. – 25. august
2019. Noen dro allerede på torsdag 22. for å få
med seg åpningen av NORDIA 2019 fredag formiddag. Totalt telte reisefølget fra Kristiansand
22 personer inklusive ledsagere. Vi benyttet privatbiler til transporten. Noen valgte å kjøre med
Horten – Moss fergen, mens andre tok båten fra
Sandefjord til Strømstad.
Vi overnattet på Quality Hotel Sarpsborg, som
også var utstillingshotellet. Dette var jo en stor
fordel, siden det ble kort vei til alle severdighetene. Vi fikk helpensjon og Klubben sponset litt på
totalprisen.

Klubben hadde sendt tre delegater til dette Representantskapsmøtet, Petter E. Pedersen,
Oddleif Olsen og Jan Michaelsen. Her ble vår
formann Petter valgt til dirigent. Han loset møtet
trygt i havn uten at det kom til de helt store diskusjoner. Mest debatt ble det for fastsetting av
kontingent for de to neste årene. Forbundet har
gått med ganske store underskudd, noe som vil
vedvare i neste periode. Det ble derfor vedtatt
en nokså beskjeden kontingentforhøyelse med
50 kroner hvert av de to årene.

Selve utstillingen hadde mange flotte eksponater
i de forskjellige klassene. Fra vår egen klubb viste tre medlemmer denne gangen sine samlinger,
og med gode resultater.
Petter J. Taraldsen fikk 78 poeng og Stor Sølv
for «Hans Christian Andersen, hans liv og digtning».
Odd Johansen fikk 81 poeng og Vermeil for
«Bridges – The fascinating links».
Og sist, men ikke minst fikk Frank Høgberg 81
poeng og Stor Vermeil for «Swaziland. Postal
marking used from 1889 to 1952».

Mest festivitas var det under Palmares og
Landsmøtemiddagen lørdag kveld. Her fikk vi
servert en tre retters middag med tilhørende
drikke. Forretten var Najadelaks, hovedretten
Andebryst og til dessert var det Appelsintriologi.

Ellers kunne man denne gangen beskue den berømte 39-blokken av Norge nr. 1, den største
kjente sammenhengende enhet, stemplet i
Trondheim. Et annet klenodium var et vakkert,
klassisk brev med 12 merker av det første norske frimerke, inklusiv en 7-stripe, to par og ett enkeltmerke. Dette var stemplet i Bergen 16. august 1856 og sendt til Koenigsberg.

Alle fikk et bordkort laget for denne spesielle anledningen med NORDIA 2019 emblem og med
påsatt NK nr. 2000 – 42 kr med Borchrevink ser
mot ---. Dette var stemplet med spesialstempel
«Landsmøte Norsk Filatelistforbund» og med
løven og Sarpsborg 24.08.19. Det ble også som
seg hør og bør noen taler underveis, samt utdeling av heder til de beste utstillerne.

En så stor begivenhet som en nordisk frimerkeutstilling vil selvfølgelig tiltrekke seg mange filatelister fra inn- og utland. Her kan man treffe likesinnede med samme hobby og stifte nye bekjentskaper. Det var også åpent møte i flere av
landets spesielle postforeninger, og Skanfil hadde også en auksjon. Det var også mulig å kjøpe
de tre forskjellige salgsartiklene fra NORDIA
2019 – blokker fra Filatelirull. Utstillingen hadde
også samlet en rekke frimerkehandlere og de
nordiske lands postvesen med egne stand. Her
var det mulig å gjøre en god handel på et objekt
man kanskje lenge hadde vært på jakt etter.

Ekstra hyggelig for vår del var at formann Petter
fikk Forbundets sølvløve i forgylt utgave, noe
som var vel fortjent etter mangeårig virke i arbeidet med filatelien både lokalt og nasjonalt.
Festen ble etterhvert avsluttet rundt bordene i
hotellets foaje avhengig av hvordan formen for
de enkelte ble. Vi er ikke alle like unge lenger!
Søndag var hjemreisedag, og her hadde våre
medlemmer ulike prioriteringer for hvor lenge
man ønsket å være på utstillingen.
Men uansett er det riktig å karakterisere opplegget for NORDIA 2019 for svært vellykket!
Takk til alle som gjorde dette samværet så bra
som det ble!

En annen begivenhet i forbindelse med utstillingen var at Norsk Filatelistforbund avholdt sitt
Landsmøte denne lørdagen på Inspiria Science
Center tett ved hotellet.
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KFK-styret 2019 / 2020:
Formann:
Nestformann:
Kasserer:
1.Sekretær:
2.Sekretær:
1.Varamann:
2.Varamann:

Petter E. Pedersen,
John Arvid Lie,
Oddleif Olsen,
Jan Michaelsen,
Gunn Nibe,
Kjell Hanssen,
Terje Kårikstad,

Tlf. 909 29 963 Tlf. 900 18 725 Tlf. 992 70 769 Tlf. 950 31 329 Tlf. 951 84 307 Tlf. 986 00 703 Tlf. 916 03 332 -

mail: Petter@modus.no
mail: johnlie41@gmail.com
mail: olsenoddleif@gmail.com
mail: janmicha@broadpark.no
mail: gunnirenenibe@yahoo.no
mail: hortemor47@live.no
mail: ter-kaa@online.no

GRASROTANDELEN — STØTT KFK!
Ved spill hos Norsk Tipping kan 7% 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!

Den regional frimerkeutstillingen AGDER-99 ble arrangert i lokalene hvor vi har medlemsmøtene.
Vi var litt for sent ute til å rekke å få eget særstempel. Det ble derfor produsert et gummistempel
for sidestempling på konvoluttene. Det ble opprettet et midlertidig brevhus, og vi fikk tildelt et av
Kristiansand Postområdes reservestempler. Vi fikk også postkort fra Frimerketjenesten, som ble
frankert med vinnermotivet fra konkurransen «Bilder fra hverdagen» signert av Arne Mjåland som
hadde levert inn bildet til konkurransen.

