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NYTT POSTKONTOR PF FRA 
KRISTIANSAND POSKONTOR 
 

Kristiansand postkontor utga på nyåret et nytt 
Personlig Frimerke. Motivet er fra Nupen-parken 
med Restaurant Sjøhuset i bakgrunnen. 
Fotografiet som er brukt er tatt av Anne Gunn 
Pedersen. 

GENERALFORSAMLING 
 

Kristiansand Filatelistklubb avholder sin 83. 
generalforsamling tirsdag den 23. 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! 

HUSK VÅRAUKSJONEN! 
 

Klubben avholder vårens storauksjon tirsdag 

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

tar imot fortløpende. Siste innleveringsfrist, 

hvis plass, er på medlemsmøtet 23. februar.  

TIDENES KLUBBAUKSJON 

Kanskje ble klubbens vårauksjonen den 11. 
mars 1986 auksjonen over alle auksjoner? I 
forkant fikk vi avisoverskrifter som «Storauksjon 
for frimerkesamlere» og «Sjeldne skatter på stor 
frimerkeauksjon» i lokalpressen. I etterkant ble 
omtalen «Fikk 7600 kroner for sjeldne 
poststempler» og «Lykkedag for Kristiansands-
dame». 
 

Damen det vises til var innleverer og hun 
kontaktet klubben på en utstilling vi hadde på 
Festningen, og nevnte at hun hadde en mengde 
postkort hjemme som hun lurte på å avhende. 
Klubbens formann og auksjonarius gikk på 
besøk og fant flere interessante kort og 
stempler. Selv regnet hun ikke med hun hadde 
noe av verdi, men sa spøkefullt at hun kanskje 
fikk nok til en kinobillett. I stedet ble det nok til 
sydentur. 
 

Dette ble en solskinnshistorie på alle måter både 
for innleverere og for interessen for den lokale 
poshistorien. 

Du finner oss på www.kfk.no 

Her viser klubbens formann Johan M. Gulbrandsen 
auksjonskatalogen med bilder av postkortene 

Fortsettelse på side 3: 
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POSTKORTSPALTEN 

Ankomsten til Odderøya har opp gjennom årene 
vært et populært motiv på postkort. 
 

Det er nylig vedtatt ny reguleringsplan for 
ankomstområdet til Odderøya. Den omfatter 
også området forbi Bølgen & Moi og helt bort til 
Kilden teater– og konserthus. 
 

Det er utlyst en landskapsarkitektkonkurranse 
for den åpne plassen der man kommer inn på 
øya, og som idag brukes til parkering. 
 

Jernbanebroa, som nå huser fjernvarmerør for 
Agder Energi, skal rives. Dette er den laveste av 
de fire broene over kanalen, og riving vil åpne 
Gravane mer opp. 

VET DU AT...... 
 

— Posten den 10. juni gir ut to nye frimerker på 
rull med pålydenede kr. 11,- i anledning at 
Kristiansand Dyrepark fyller 50 år. Det skal etter 
sigende være en markering lokalt i forbindelse 
med utgivelsen. 
 

— Posten ønsker i 2017 at dagens forpliktelse 
til å levere brev innen ett døgn - A-posten - skal 
erstattes med to dager og slås sammen med B-
posten. 
 

— Antallet Poskontorer har gått ned fra om lag 
1350 til 40, og skal videre ned til 30. 
 

— Antallet solgte frimerker er mer enn halvert 
fra omlag 200 millioner i toppåret 2000. 

GODT NYTT FRIMERKEÅR! 
 

Å være formann i Kristiansand Filatelistklubb er i 
grunnen en stor glede, og gleden kommer ekstra 
godt frem ved årskiftet når fjoråret skal beskrives 
med ord og tall. 
 

Det er tid for generalforsamling, og innkalling 
med sakspapirer finnes på sidene bakover. 
Hvis vi skal se på det verbale først, er det stor 
aktivitet i klubben, med tillitsmenn som har hatt 
verv i mange år. Stor takk for det. 
Fremmøtet har også i fjor vært meget godt. Selv 
om medlemstallet går ned, kommer flere på 
møtene. Dette skyldes muligens 
møteprogrammet, som har hatt god variasjon. Vi 
har hatt besøk av representanter fra 
Frimerketjenesten i Posten, dedikerte samlere 
som forteller om egen samling, frimerkekunstner 
og frimerke-tippequiz. 
På enkelte møter har vi også bespisning, som 
har variert fra smørbrød til julemat, og alltid 
etterfulgt av marsipankake. 
Vi har også hatt så stor tilgang på materiale for  
salg at vi har vært nødt til å holde litt større 
kveldsauksjoner i forkant av medlemsmøtene. 
Dette er positivt og gir sirkulasjon av materiale. 
 

I tillegg til sommertur hadde vi også i fjor den 
tradisjonelle turen til Byttedagen i Aalborg-
Nørresundby og tur til NORDIA 2015 i 
Stockholm. Alle turene med stor deltakelse. 
 

Alt dette gjør at det økonomisk blir et lite 
underskudd, men dette skyldes bruk av midler 
på tiltak og turer som er tilgjengelig for alle 
medlemmene. Vel anvendte penger etter min 
mening.  

 

Så oppfordringen blir igjen å komme på møtene! 
 

Petter 

ORD OM BREVET 

 

«Som fortryllet må han stirre mot den 
forjettende glipen under døren. 
 

Plutselig vet han, underlig, at et brev er det 
fineste og kosteligste som i verden fins. Den 
rikeste gave et menneske kan få; et brev.» 
 

Agnar Mykle 
Fra «Rubicon» 

Portrett av forfatteren Agnar Mykle  på NK1915 
utgitt 5. juni 2015 
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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 

AUTOMOBILRUTEN AASERAL – KRISTIANSAND A/S 
 

Kristiansands første faste 
bilrute gikk til Åseral, en 
distanse på 116 kilometer til 
en bygd som ikke hadde mye 
kommunikasjon fra før. Det 
var store protester mot ruten, 
da bilene var alfor farlige 
redskap til å slippes løs på 
veiene. Man var også redd for 
at hestene kunne slå seg helt 
rebelske når de møtte en bil. 
Behovet for raskere vare- og 
persontransport kunne likevel  
ikke stanse utviklingen av 
rutebilnettet. 
 

Det er i år 100 år siden 
etableringen, og første tur ble 
kjørt 5. august 1916. Bilen 
som ble brukt hadde åpent 
lasteplan hvor det var montert 
et par seter. På denne turen, 
som tok 5,5 timer ble det i 
tillegg til sjåføren med tre passasjerer og 17 saueskrotter på lasteplanet. Ruten ble en stor suksess 
og kjørte 3 ganger ukentlig hver vei med en bil som tok 11 passasjerer pluss sjåfør og endel last. Nå 
kom også posten frem på dagen, mens den tidligere hadde brukt 3 dager. 
 

I Marnardal historielag sitt årskrift for 2015, «Marnar-minner», var hovedtemaet «Bil og samferdsel i 
Marnardal og omegen». En av artiklene handlet om Aaseralsruta og der står det at den kjente 
flypioneren Bernt Balchen her begynte sin karriere som sjåfør. Han ble her fort både berømt og 
beryktet: «Han pressa bilen til det ytterste og kjørte gjerne over fartsgrensa, som da var 20 kilometer 
i timen. Folk med hesteskyss såg helst til å komme seg ut av vegen når dei hørte at Balchen var 
sjåfør på rutebilen.»  
 

Brevet som vises som illustrasjon er firmakonvolutt fra ruten og annullert med gummistempel/
kontorstempel med teksten «Automobilruten Aaseral – Kristiansand a/s». Brevet er adressert til 
Aaseral som var endested på ruten og er frankert med 10 øre som var portosatsen for enkeltvektige 
brev inntil 20 gram frem til 1. januar 1917. 

De to kortene det snakkes om er stemplet med «Flekkerø 
Skjærgaardssanatorium» og det andre 4-rings «639» som er 
brukt på samme plassen. Kortene oppnådde priser på 
henholdsvis kr. 5000,- og kr. 2600,-. Begge kortene gikk etter 
en hard budkamp til lokale kjøpere. Dette var så store 
tilslagssummer for hjemstedsobjekter at det raskt spredde seg 
over hele frimerke-Norge. Det dukket etterhvert opp noen 
tilsvarende kort på andre, auksjoner uten at disse oppnådde 
tilslag som lignet. 

På bildet svinger auksjonarius Egil Evensen klubben 

Fortsettelse fra forsiden: 
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INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR 
KRISTIANSAND FILATELISTKLUBB 

 

Klubbens 83.ordinære generalforsamling avholdes i Kr.4desgate 95 
tirsdag den 23.februar 2016 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 83. arbeidsår / 2015. 
 

5. Regnskap for 2015. 
 

6. Dekning av underskudd for 2015. 
 

7. Styrets budsjettforslag for 2016. 
 

8. Fastsettelse av kontingent for 2016. 
 

9. Junioravdelingens redegjørelse for 2015 m/ regnskap. 
 

10. Valg av tillitsmenn: 
 Valgkomiteens enstemmige innstilling er: 

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

 b.  Viseformann  John Arvid Lie (gjenvalg, 2 år) 

 c.  Kasserer  Johan M.Gulbrandsen (gjenvalg, 2 år) 

 d.  1.sekretær  Jan Michaelsen (ikke på valg, 1 år igjen) 

 e.  2.sekretær  Gunn Nibe (ikke på valg, 1 år igjen) 

 f.  1.varamann  Kjell Hanssen (gjenvalg, 1 år) 

 g.  2.varamann  Terje Kårigstad (ny, 1 år) 

 h.  Valgkomité  Jan Ove Rasmussen  

   Ingvar Fossdal  

   Oddleif Olsen  

 i.  Revisor  Oddleif Olsen (gjenvalg, 1 år) 

 j. Utsendinger til Representantskapsmøtet.  Posten utgår.  
 

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 2016. 
 

MØTEBÅND BÆRES! 
 

STYRET 



 

ÅRSBERETNING FOR 83. ARBEIDSÅR 
 

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  Kjell Hanssen 
    2.varamann  Per Kristian Olsen 
Andre tillitsmenn: Revisor   Oddleif Olsen 
    Bytteleder   Steinar Lerstøl 
    Auksjonskomité  Aasmund Kulien, Steinar Lerstøl og 
        Johan M. Gulbrandsen 

 Klubbens direktesalg  Kjell Hanssen og Per Kristian Olsen 
 Reisekomité  Ingvar Fossdal 

    Valgkomité  Ingvar Fossdal, Jan Ove Rasmussen, Oddleif Olsen 
 
Møter: 
Det har i 2015 vært avholdt 3 styremøter, 16 ordinære medlemsmøter, 1 generalforsamling, 2 
storauksjoner, samt 1 sommeravslutningstur til Sjølingstad Uldvarefabrik. 
 
Av møteprogrammet nevnes: 
13.januar  Halvor Fasting og Arnfinn Skåle fra Frimerketjenesten fortalte om dens arbeid i 

 2014 og om årets frimerkeutgivelser 
27.januar  Frimerkequiz  + utvidet kveldsauksjon 
10.februar  Odd Arve Kvinnesland fortalte om «Hobbiten» gjennom frimerker + kveldsauksjon 
24.februar  Generalforsamling 
10.mars  Byttemøte 
24.mars.   Visning av objektene til vårauksjonen + kveldsauksjon  
  7.april  Vårauksjon 
21.april   Ettersalg av usolgte objekter fra vårauksjonen + tippequiz + kveldauksjon  
  5.mai   Utvidet kveldsauksjon 
19.mai  Wildlifekunstner Viggo Ree fortalte om sine tidligere og nåværende fuglefrimerker 
  2.juni  Sommertur til Sjølingstad Uldvarefabrik ved Mandal  
25.august   Utvidet kveldsauksjon 
  8.september Dag Henriksbø fortalte om sin samling «Norske» Poststeder i Amerikas Forente 
   Stater + en fremskutt kveldsauksjon 
22.september Torgeir Moseid fortalte om sin samling «NK 35» + en fremskutt kveldsauksjon 
  6.oktober Årsmøte m/bevertning + tippequiz 
20.oktober Visning av objektene til høstauksjonen + fremskutt kveldsauksjon 
  3.november Høstauksjon  
17.november Ettersalg av usolgte objekter fra høstauksjonen + tippeqiuz 
 1.desember  Johan M. Gulbrandsen fortalte om sin samling «Tyske Riket 1870-1933» + 

 fremskutt kveldsauksjon 
15.desember Julemøte m/julemat og drikke, samt utlodning og premieringer + Dronning Filatelia 
 

Fremmøte: 
Oppslutningen har vært meget god og variert fra 50 registrerte på møtene 21/4 og 22/9 til færrest 
på sommeravslutningsturen 2/6 med 35 fremmøtte. I gjennomsnitt har møtene vært besøkt av 43,3 
medlemmer som var en klar oppgang på 1,8 i forhold til 2014 som var på 41,5. 
 
Tilstede på samtlige møter i 2015 var det 5 personer mot 7 i 2014. Disse var: Kjell Berling, Ingvar 
Fossdal, Tor Bjørn Hansen, Stein Nygård og Ernst Rolf Olsen.  Disse fikk blomst på julemøtet den 
15.desember. 
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Medlemstall:     31/12 2015  31/12 2014 
A-medlemmer         122        129   Endring   - 7  
Æresmedlemmer            1            2   Endring   - 1 
B-medlemmer           18          19   Endring   - 1 
Totalt          141        150   Endring   - 9 
Her er det å bemerke at det ble foretatt en opprydning i medlemsregisteret, noe som resulterte i 
endel strykninger grunnet manglende betaling av medlemsavgiften. Dette til tross for flere purringer. 
Det tilkom ett nytt A-medlem i 2015. Vårt æresmedlem Jan Erik Taraldsen gikk bort 15. februar. 
 
Følgende 8 medlemmer fikk nytt møtebånd på julemøtet: 
100 møter  Anne Marie Lillebuen 
100 møter  Gunn Irene Nibe 
200 møter  Arvid Fredriksen 
200 møter  Audun Kjølsrud 
200 møter  Graciela Nilsen 
200 møter  Yngvar Skaar 
300 møter  Ingvar Fossdal 
500 møter  Odd Hauge 
 
Frimerkequiz: 
Premie til de beste quizerne gjennom året: Steinar Lerstøl, John A. Lie, Jan Michaelsen og Petter E. 
Pedersen 
 
Utstillingsdeltakelse i 2015: 
Johan M. Gulbrandsen TRONDHEIM 2015 Ugler i natur og kultur MESTERKLASSEN 

TRONDHEIM 2015 Bosnien-Herzegowina 1900-1918  78p. Vermeil 
TRONDHEIM 2015 Die deutsche inflation  86p. Verm.+Æ.pr.NF 

Odd Johansen   TRONDHEIM 2015 BRIDGES – The fascinating link  83p. Stor Vermeil 
Terje Kårikstad   MANDAL 2015  Vannkraft og dens kjente pionerer 63p. Sølv 
Anne Marie Lillebuen  MANDAL 2015 Sjøfarernes behov for navigasjon og redning  63p. Sølv 
Gunn Irene Nibe  SILFIL 2015  The Care and Nursing of sick People in a 

  Historic perspective   83p. Vermeil 
NORDIA 2015  The Care and Nursing of sick People in a 

  Historic Perspective   81p.Vermeil 
SINGAPORE 2015 The Care and Nursing of sick People in a 

 Historic Perspective   83p. Vermeil 
Petter J. Taraldsen  SILFIL 2015  On tracks   81p. Vermeil 

NORDIA 2015  On tracks   80p. Vermeil 
SINGAPORE 2015 On tracks   81p. Vermeil 

Bjørn Gunnar Solaas  TRONDHEIM 2015 Verdensfestspillene for ungdom og studenter  
 1951 – gigantomi blant Berlins ruiner 84p. Stor Ver. 

TRONDHEIM 2015 Postkrig – med tyngdepunkt for stridighetene  
 under den kalde krigen  81p. Stor Vermeil 

TRONDHEIM 2015 Hjelpekrysseren «Berlin» og dens internering  
 ved Trondheim 1914-1919 78p. Vermeil 

TRONDHEIM 2015 Sjøveien til India – Tidsskille og overgang til  
 den nye tid   79p. Vermeil 

MANDAL 2015  Postkrig – med tyngdepunkt fra srtidighetene 
 under den kalde krigen   82p. Vermeil 

MANDAL 2015  Sjøveien til India – Tidsskille og overgang til 
 den nye tid    80p. Vermeil 

MANDAL 2015  «Dürers reise til Nederlendene» 75p. Vermeil 
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 Dommeroppdrag: 
Petter J. Taraldsen var oppnevnt som dommer på den regionale utstillingen MANDAL 2015 i Mandal 
3.-4. oktober. 
 
KFK-Filateli 
Klubb-bladet KFK-Filateli har i 2015 kommet ut med 4 nummer. 
 
Turer og andre aktiviteter: 
Det ble arrangert fellestur til Aalborg – Nørresundby`s store byttedag 6.- 8. februar. Likeledes hadde 
klubben en fellestur til NORDIA 2015 i Stockholm 29.oktober-1. november. Vi hadde også en egen 
stand under Frimerkets Dag lørdag 3. 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! 

Frimerkets Dag i 1981 ble markert med stand på Kristiansand Postkontor. Posten hadde i 
anledning dagen laget et spesialkort med utgangspunkt i Harriet Backers maleri «Blått interiør», 
som ble gitt til de klubbene som hadde arrangement. Dette var i en tid da interessen for slike 
souvenir produkter var på topp. Klubben overvurderte nok likevel interessen og laget noen hundre 
kort for mange. Kortene har inntil nylig vært brukt som gevinster i det årlige julelotteriet. 

KFK-styret 2015 / 2016: 
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: Kjell Hanssen,  Tlf. 986 00 703  -  mail: hortemor47@live.no 

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


