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FRA VADMÅL TIL CRUISE-
PASSASJERER 
 

Når dagens mannskap loser passasjerer fra crui-
seskip ombord i den vedfyrte dampbåten BJO-
REN på Byglandsfjorden - dokumenteres det 
også en tidsreise... 
 

En tenker ikke hver dag over starten for 150 år 
siden - pinsehelgen hvor dampbåtene Bjoren og 
Dølen foretok sine jomfruturer på henholdsvis 
Kilefjorden og Byglandsfjorden. 
 

"Det Oplandske Dampskibsselskap" oppstod i 
"boien" hvor sjefen for Christianssandske Halv-
brigade - Oscar Wergeland - bød inn til aktie-
tegning for "om mulig at søge et nærmere 
Samquem med byens Opland." Han allierte seg 
med byens næringsliv inkludert trelasthandlere 
og en besigtigelsesmannn med kjennskap til båt-
bygging, og aksjetegningen var i gang. O.W. så 
naturligvis for seg en økende samhandel, men 
han hadde nok også øye for "å åpne for Dalens 
skønhed." Han var også familiær med bestyrer 
Henriksen som gikk med planer for etablering av 
Evje Nikkelverk A/S. Frakt av produktene derfra 
og retur av kull med lektere etter Bjoren på Kile-
fjorden ville sikre et godt startgrunnlag alene. 
 

Da en lynrask aksjetegning var ferdig, hadde 
man praktisk talt fullfinansiert 2 båter fra Aker - 
det kunne også settes inn en på Byglandsfjorden 
og man ville få transport fjord-veien i flere mils 
lengde!  

Du finner oss på www.kfk.no 
Fortsettelse neste side: 

Brev sendt til Italia stemplet ved sesongpostkontoret D/S 
BJOREN rett etter opprettelsen 25. mai 1996. Innlevert 
post ble i starten sidestemplet Byglandsfjord, og etter 
nedleggelsen EVJE LP E. 

REFERAT 84. ORDINÆRE  
GENERALFORSAMLING 
 

Tirsdag 21. februar 2017 kl. 20.00 hadde KFK 
sin generalforsamling i kvartal 6 i Kristiansand. 
Til dirigent ble valgt Ingvar Fossdal. Det var 40 
stemmeberettigete tilstede. Ingen fullmakter. 
Tor Bjørn Hansen og Steinar Lerstøl ble valgt til 
å underskrive protokollen. Disse to ville også 
fungere som tellekorps. 
 

Styrets årsberetning for 84. arbeidsår/2016 ble 
punktvis lagt frem og stemt over. Denne ble 
godkjent med akklamasjon. 
Regnskapet og dekning av underskudd for 
2016 ble enstemmig godkjent.  
Budsjettforslag for 2017 godkjent. 
Kontingenten for 2018 ble vedtatt uendret både 
for A- og B-medlemmer. Det vil si 425,- kr for A
- og 125,- kr for B-medlemmer. 
Junioravdelingen er nå formelt nedlagt. 
 

Valgkomiteens innstilling fulgt ved valg av tillits-
menn, og alle ble valgt med akklamasjon. Det 
nye styret har følgende sammensetning: 
Formann: Petter E. Pedersen (gjenvalg, 1 år) 
Viseformann: John A. Lie (1 år igjen) 
Kasserer: Johan M. Gulbrandsen (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 på valgkomite ble vedtatt der 
Ingvar Fossdal, Jan Ove Rasmussen og Odd-
leif Olsen vil fungere i kommende periode. 
 

Revisor: Oddleif Olsen (gjenvalg, 1 år) 

Fortsettelse neste side: 



Det ble solgt halvaksjer à 10 Spd. og hele til 20 
for omregnet til hele - 331 stk = 6620 Spd. Kris-
tiansand stod alene for 265 hele, men beund-
ringsverdig nok, ble det i folkefattige Bygland 
kommune solgt 41 hele. Imponerende med tan-
ke på at til denne tid var årslønnen for en lærer - 
foruten kost og losji i skoletiden - 10 Spd. - altså 
nok til en halvaksje! Det hjalp nok på at bønde-
ne akkurat på denne tiden fikk gjennom at de 
skulle ha sine tømmersalg i rede penger og ikke 
i form av varer. Bankvesenet fikk også sine 
etableringer på Evje, Bygland og Valle disse 
årene, men Setesdølene lånte nok ikke penger 
til slikt! 
 

Selv om de aller fleste Setesdølene hadde det 
godt i sine naturalhushold, var det de første åre-
ne lite kontante penger og Dølen på Byglands-
fjorden hadde i 1896 da Setesdalsbanen kom,  
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GOD SOMMER! 
 

Vi har lagt en hektisk og interessant vårsesong 
bak oss. Når vi møtes over sommeren står vi 
igjen klar med foredragsholdere og muligheter 
for å skaffe nytt materiale til samlingene. Så der-
for — opp av stolen og kom på møtene! 
 

En stor takk til vårt medlem Torgeir Moseid som 
har skrevet om BJOREN i anledning 150. års 
jubileet. Kanskje en ide å ta en tur i løpet av 
sommersesongen? 
 

Det blir også muligheter for litt frimerker med 
Landsmøte og utstilling i Fredrikstad nå i juni. 
 

Petter 

Fortsettelse fra forsiden: 

Utsendinger til årets Representantskapsmøte i 
Norsk Filatelistforbund ble valgt med akklama-
sjon: Petter E. Pedersen, Johan M. Gulbrandsen 
og John A. Lie, og Jan Michaelsen varamann. 
Det var ikke kommet inn noen forslag til behand-
ling. 
Under punktet eventuelt ble det heller ikke bedt 
om ordet, slik at årets generalforsamling ble gjort 
unna på rekordtid. 
Møtet ble avsluttet med smørbrød/marsipankake 
og tilhørende drikke. 
 

Jan Michaelsen 

 et samlet underskudd på kr 23.500 mens Bjoren 
med sin "industrifart" for Nikkelverket hadde et 
overskudd på 19.360.Postvegen fra Kristian-
sand til Valle var brukende helt fram fra ca 1844 
og et postbidrag bragte regnskapene til Abel i 
balanse.  
 

Etter hvert benyttet man seg mer og mer av bå-
tene som deltransportør når man hadde vært 
med hest og gjerne karjol til kysten for å kjøpe 
mel, salt, sukker, kaffe, tobakk, jern, sålelær og 
div. tøyvarer. Så solgte de gjerne smør, slakt, 
skinn og krøtter. 
 

Setesdalsbanen gjorde Bjoren overflødig på 
Kilefjorden. Den første generalforsamling uten-
for Kristiansand ble holdt på Nikkelverket sam-
me år og man vedtok å dele båten i to, frakte 
den opp til søsteren i Byglandsfjorden og for-
lenget den samtidig med 6 fot. Så i 1914 med 
ytterligere 10 fot til dagens 59 fot og bruttovekt 
med ballastjern ca. 30 tonn og 55 passasjerplas-
ser + 4 mannskap. 
 

Fremtiden skulle likevel bli slem med damp-
skibsfarten på Byglandsfjorden! Fra 1920 og ut-
over etablerte forløpere til Setesdal Bilruter seg 
sammen med en rekke "lauskøyrarar" som tok 
oppdrag alle veger. Ledelsen for Setesdalsba-
nen ville at Ruta skulle kjøpe båtene og ha fullt 
samarbeid med samtrafikk mellom alle tre, men i 
stedet kalte styreformannen i båtselskapet inn til 
ekstraordinær generalforsamling i september 
1930 på Christianssands Sjømandshjem. Det 
var Fabrikeier A.Asbjørnsen som der oppløste 
selskapet sammen med aksjonærene og det 
kom til en likvidering av Dampskibsaktieselska-
pet Bjoren og Dølen. 
 

Begge båtene og en lekter ble solgt til den loka-
le Olav Frantzon for 1.500 og han drev dem vi-
dere med sine to sønner Gunnar og Wilhelm. 
Sistnevnte overtok etter hvert alene og han holdt 
det gående til siste turen 27. desember 1957. 
En del gårder var fortsatt vegløse og et lite post-
bidrag for å betjene disse, hadde holdt oppe drif-
ten såpass lenge. 
 

Dølen ble hugget opp og sitter vel i dag i for-
skjellige vegger i form av spiker - Bjoren ble 
tauet til en broget tilværelse på Ose hvor den i 
mange år lå halvt under vann. Men etter flere 
års hard kamp, kom Bjoren tilbake til Byglands-
fjord 19. mai 1994 - skinnende som en svane og 
med et nytt liv foran seg til glede for tusenvis av 
cruisepassasjerer på dagstur og andre. Om vin-
teren står den på tralle på egen slipp med hall 
over seg. Båten har fått Olavsrosa og til somme-
ren ser det ut til at den gamla Dama blir fredet 
av Riksantikvaren! 
 

Torgeir Moseid 

HUSK HØSTAUKSJONEN! 
 

Klubben avholder høstens storauksjon tirsdag 

31. oktober kl. 19.00. Vi søker egnet materiale 

og tar imot fortløpende. Siste innleveringsfrist, 

hvis plass, er på medlemsmøtet 19. september.  

Fortsettelse fra forsiden: 
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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 

MØTEPROGRAM HØSTEN 2017 

22. AUGUST  Utvidet kveldsauksjon med litt bedre objekter 
    Direktesalg 
 

5. SEPTEMBER  Geir Flatheim prater om "20 mm"-utgaven og viser eksempler fra sin samling 
 

19. SEPTEMBER  Gunn Nibe viser sitt postkorteksponat "NIBE" 
 

3. OKTOBER  Årsmøte med bevertning 
    TIPPEQUIZ ved Johan 
 

17. OKTOBER  Visning av objekter til Høst-auksjonen 
 

31. OKTOBER  HØSTAUKSJON 
 

14. NOVEMBER  Ettersalg av usolgte objekter fra Høst-auksjonen 
 

28. NOVEMBER  Bjørn Muggerud som er leder av katalogkomiteen, presenterer 
    NORGESKATALOGEN 2018 
 

12. DESEMBER  Julemøte i tradisjonell stil med lotteri og servering av julemat 

KRISTIANSAND FILATELISTKLUB ER 85 ÅR 
 
 

VI INVITERER ALLE KLUBBENS MEDLEMMER MED LEDSAGERE 
TIL STOR JUBILEUMSFEST 
 

LØRDAG 14. OKTOBER 2017 KL 19.00 
 
 

Hos Restaurant LUIHN på Torvet i 
Rådhusgata 15. 
 

Det vil bli servert en spesialkomponert 
festmeny med tilhørende drikke. 
 

Bli med på en festlig markering av  
klubbens jubileum  
sammen med gode samlervenner. 
 

Påmelding fortløpende på medlems-
møter senest innen 19. september  
til Ingvar på telefon 905 81 551 eller 
helst e-mail: ifossda@online.no  
 

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

Begrenset antall plasser i Restauranten. 
 

Egenandel kr 200,- pr.person. 
 

MELD DERE PÅ! 
 

Styret. 



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! 

Den nasjonale frimerkeutstillingen JUNEX 67 
var en junior-frimerkeutstilling som fant sted i 
Kunstforeningens lokaler i sparebankbygningen. 
Forhåndsomtalen lovet nærmere 24 deltagere i 
alderen 10-21 år og med samlinger verd 8-9000 
kroner. Utstillingskomiteen ble ledet av Carl Otto 
Kostøl og juryens formann var Hilmar Glattre. Til 
utstillingen ble det laget eget særstempel og tekstmaskinstempel. (som vist over). For egen del 
kan jeg opplyse at dette var den første frimerkeutstillingen jeg besøkte, den gang ni år gammel. 
 

KFK-styret 2017 / 2018: 
Formann: Petter E. Pedersen,  Tlf. 909 29 963  -  mail: Petter@modus.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: Terje Kårikstad,  Tlf. 916 03 332  -  mail: ter-kaa@online.no 


