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LOKALT BREVMERKE
Brevmerker fra Kristiansand er, så vidt vi kjenner
til, et ganske ubeskrevet samleområde.
Her vises et brevmerke fra et av byens gamle og
ærverdige firmaer.
Firmaet Hans Johnsen ble stiftet i 1825 og flyttet
i 1862 sin virksomhet til Vestre Strandgate,
nedenfor Ernst Hotell. Bygningen, slik den står i
dag, ble bygget i midten av 1950 årene og huset
firmaets byggvarehandel. I 1970 årene ble deler
av virksomheten og lager flyttet til Odderøya,
hvor de tidligere hadde drevet med kokshandel.
I dag er det liten
virksomhet
i
firmaet. Bygningen
i Vestre Strandgate
har fått nye eiere
og leietakere og er
blitt totalrenovert.
Likevel
vil
nok
bygget alltid være
”Hans
Johnsen
bygget” hos den
voksne delen av
befolkningen.
Andre som har
lokale brevmerker å
vise?
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Som tidligere publisert, blir dette en nasjonal
utstilling som dekker alle klasser. I teorien har vi
plass til ca. 400 rammer, så får vi se om vi får fylt
dette helt. I skrivende stund har vi påmeldinger i
nesten alle klasser, og gledelig nok også flere
juniorsamlinger. Det er meget fin spredning på
samlingene som er kommet så langt, så alt tyder
på at det skal bli en fin utstilling.
Vi har også tilsagn fra de fleste av landets større
frimerkehandlere om at de vil delta med stand, så
også den siden av utstillingen bør være godt
dekket. Her skal alle kunne finne nye objekter til
sine samlinger.
Sørland 12 holdes i den nye flerbrukshallen på
Clarion Ernst Hotell. Den ser meget velegnet ut til
et slikt formål. I tillegg blir Ernst også hotellet
hvor alle besøkende overnatter, og det blir stedet
for utstillingsfesten.
Siden denne utstillingen er en del av feiringen av
klubbens 80-års jubileum, håper vi at svært
mange av klubbens medlemmer også vil delta på
denne festen (selv om vi jo regner med at det
også blir en egen fest for bare våre medlemmer
senere på høsten).
Så håper vi at klubbens kjente dugnadsånd
fortsatt er til stede, slik at alle våre gjester også
denne gangen kan reise hjem med inntrykket av
at Kristiansand Filatelistklubb lager de fineste
utstillingene med den beste atmosfæren.
Johan M. Gulbrandsen

GOD SOMMER!

REFERAT FRA KFK’S
GENERALFORSAMLING

Våren er i anmarsj, men før hagen og båten gis
full oppmerksomhet, har vi ennå et par møter med
Kristiansand Filatelistklubbs 79. ordinære
spennende innhold igjen.
generalforsamling ble avholdt tirsdag 28. februar
På selve frigjøringsdagen 8. mai kommer Øyvind 2012 i klubbens tradisjonelle lokaler i
Refsnes og forteller om ”Det Tredje Rikets vekst Kr.4desgate 95 kl. 20.00. Sakspapirer var sendt
og fall på frimerkevis”. To uker senere presenterer ut til medlemmene innenfor normal tidsfrist på 14
Knut Mæsel sin siste bok i serien om ”Rusleturer i dager. Det kom heller ingen innsigelser til
Kvadraturen”.
møteinnkallingen.
Sommerturen går i år til Dyreparken og er vårens
siste møte. Vi arrangerer også fellestur til den
nordiske utstillingen NORDIA 2012 i Roskilde.
Nærmere informasjon om turene finner dere på
side fire og fem. Meld dere på!

Fra sakskartet kan kort refereres følgende:
1. Ingvar Fossdal ble valgt til referent.
2. Ved opptelling av antall stemmeberettigede
var det 39 + 1 fullmakt.
3. Jan Erik Taraldsen og Steinar Lerstøl ble
valgt til tellekorps, samt til å underskrivere
protokollen.
4. Styrets årsberetning ble gjennomgått og
godkjent uten merknader.
5. Regnskapet ble presentert av kasserer Johan
M. Gulbrandsen. Han redegjorde for en del
punkter i regnskapet som deretter ble
enstemmig godkjent.
6. Formann Petter E. Pedersen foreslo at
overskuddet for 2011 skulle legges til festfondet.
Dette ble enstemmig vedtatt.
7. Styrets budsjettforslag for 2012 ble
kommentert av kassereren og deretter
enstemmig vedtatt.
8. Styrets forslag til kontingent for 2013 var å
holde den uendret, det vil si 425,- kr for Amedlemmer og 125,- kr for B-medlemmer. Dette
ble enstemmig vedtatt.
9.Petter J. Taraldsen, leder av Junioravdelingen,
redegjorde for aktivitetene i 2011 m/regnskap.
Generalforsamlingen tok dette til etterretning.
10. Valgkomiteens innstilling til valg av
tillitsmenn ble godkjent med akklamasjon på alle
poster.
11. Det var ikke kommet inn noen forslag til
behandling.
12. Under eventuelt ble det heller ikke fremmet
noen forslag.

Nå går det også fort mot klubbens jubileum og
den nasjonale utstillingen ”SØRLAND 12”. Det ser
ganske bra ut nå, selv om mye arbeid ennå
gjenstår. Håper dere alle stiller opp i oktober!
Kom på medlemsmøtene!
Petter

MODERNE FILATELI – NK 1805
og 1806, NORSK KUNST V
I serien Norsk Kunst V, kom det to selvklebende
bruksfrimerker, NK 1805 og 1806, med utgivelse
21. februar 2012. Begge merkene er trykt i offset
hos Joh. Enschedé. Frimerkepapiret på NK 1805
med valør B-Innland er av en ny type, siden
forsiden er halvmørk under UV-lys (som TR-L2).
Dette gjelder både de som kom fra Postens
filateliprodukter og de som kom på rull fra
postkontorer og PiB. Jeg vil anta at dette papiret
vil få betegnelsen TR-L7. For NK 1806 med valør
14,00 kr fins åpenbart to ulike papirtyper, den nye
typen for merker fra filateliproduktene og den
”gamle typen” TR-L6 fra rullene á 100 merker.
Legger man de to forskjellige 14 kronersmerkene
ved siden av hverandre i et mørkt rom under UVlys, kommer forskjellen lett fram, siden TR-L6
merket er betydelig mørkere på forsiden.
Det vil bli spennende å se hva som vil skje med
frimerkepapiret ved eventuelle nye opptrykk av
disse to merkene i fremtiden.
Jan Michaelsen

Derved var generalforsamlingen formelt over.
Dirigenten fikk velfortjent applaus for å ha loset
møtet vel i havn. Terje Kårikstad, som denne
gangen gikk ut av styret, fikk fine ord av
formannen for et langvarig virke, samt en blomst
med hjem. Applaus også til Terje.
Det ble deretter servert snitter med mineralvann/
øl etterfulgt av bløtkake/marsipankake med kaffe
til.
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Jan Michaelsen

MØTEPROGRAM HØSTEN 2012
14. AUGUST

Utvidet Kveldsaukson og direktesalg.
FRIMERKEQUIZ ved Johan.

28. AUGUST

Bjørn Gunnar Solaas om PALOMA PICASSOS YNDLINGSFUGL (1ramme)

11. SEPTEMBER

Peer-Christian Ånensen presenterer årets NORGESKATALOG
FRIMERKEQUIZ ved Johan.

25. SEPTEMBER

Frank Høgberg viser sin samling Swaziland.

9. OKTOBER

Årsmøte med bevertning.
Møtebånd bæres.

23. OKTOBER

Visning av objektene til Høstauksjonen.

6. NOVEMBER

Høstauksjon.

20. NOVEMBER

Ettersalg av objekter fra Høstauksjonen.
FRIMERKEQUIZ ved Johan.

4. DESEMBER

Julemøte med lotteri og god servering.
Møtebånd bæres.
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POSTKORTSPALTEN
Det er flere av klubbens
medlemmer som samler på
postkort med motiver fra
Kristiansand og omegn. Hva med
å vise noen av disse frem i KFKfilateli?
Det kan være et kort du synes er
spesielt fint eller er aktuelt av ulike
grunner. Send en god scan av
kortet sammen med noen linjer om
motiv, og hvorfor akkurat dette
kortet.
Kanskje ditt kort i neste nummer?

Kortet over har motiv fra
Lahelle og er tatt fra omtrent
der leilighetsbygget Kongens
Verv ligger i dag. Nydelig
fargekort som er poststemplet
i 1913. Kanskje det fineste
kortet mitt.
Kortet her er også tatt mot
Lahelle, men fra Dronningens
gate mot broen. Motivet er fra
den store snøvinteren i 1954.
Flott motiv fra en vinter før min
tid, men som nok mange av
medlemmene husker?
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FELLESTUR TIL DEN NORDISKE
FRIMERKEUTSTILLINGEN
NORDIA 2012 DEN 2.-4. NOVEMBER 2012
I ROSKILDE CONGRESS CENTER
Kjøbenhavns Philatelist Klub (KPK) feirer sitt 125-års jubileum, og
arrangerer nordisk frimerkeutstilling som en del av jubileet.
Utstillingen finner sted i Roskilde, København.
Vi har reservert noen rom på det offisielle utstillingshotellet, som er
SCANDIC ROSKILDE, Søndre Ringvej 33, DK-4000 Roskilde.
Tlf: +45 46 32 46 32. Dette er samme hotellet vi tidligere har bodd på når vi har besøkt
Frimerkeforum. Fra hotellet til utstillingen er det ca. ti minutter å spasere.
Lørdag kveld 3. november planlegger vi felles bespisning. Detaljene her er ennå ikke avklart.
Transport / reise til København / Roskilde ordnes av
den enkelte. I skrivende stund kan flybilletter tur/retur
bestilles hos Widerøe til ca. kr. 1600,- pr. person.
Alternativet er også som ved tidligere turer til Roskilde,
bil og ferge.
Oppdaterte opplysninger om utstillingen, deltagere,
handlere og aktiviteter finnes på http://nordia2012.dk
Kristiansand Filatelistklubb sponser deler av overnattingen og bespisningen lørdag for medlemmene
(samme pris for ledsager) og den gunstige egenandelen for turen blir:
Torsdag til søndag inkludert bespisning lørdag pr. person i enkeltrom m/frokost

Kr. 1 450,-

Torsdag til søndag inkludert bespisning lørdag pr. person i dobbeltrom m/frokost

Kr.

800,-

Fredag til søndag inkludert bespisning lørdag pr. person i enkeltrom m/frokost

Kr.

770,-

Fredag til søndag inkludert bespisning lørdag pr. person i dobbeltrom m/frokost

Kr.

430,-

BLI MED PÅ FRIMERKETUR!

Påmelding på medlemsmøter innen 11. september eller til
Petter på telefon 909 29 963 / e-mail: p-ern@online.no
Bli med på frimerketur!
Styret.
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INVITASJON TIL SOMMERAVSLUTNING MED
TUR TIL DYREPARKEN, KRISTIANSAND
TIRSDAG 5. JUNI 2012
DIREKTE FREMMØTE I DYREPARKEN KL 18 00
I år er det 100 år siden Thorbjørn Egner ble født, og dette ble hedret med egen frimerkeutgivelse
den 13. april. Det ble utgitt to merker, hvor ett viste portrett, og det andre Kardemomme by.
Kardemomme by har også tidligere vært motiv på frimerke og fikk sitt eget postkontor i 1991.
Kristiansand Dyrepark var tidligere ute og fikk eget poststempel i 1974.
Klubben har tidligere hatt sommertur til parken og besøkte da tigrene. Denne gangen avlegger vi de
nordiske dyrene en visitt og siterer fra Dyreparkens egne beskrivelse av kvelden:

En magisk kveld i unike omgivelser
Kveldens guide henter dere foran Dyreparkens inngang
v/Gjesteservice og vil der fortelle litt om kveldens
opplevelse.
Turen går først til den nordiske villmarken. Opplev den
trolske stemningen i det dere får overvære fôring av ulv,
jerv og gaupe. En interessant guiding som gir et innblikk i
hvordan våre rovdyr lever og der det blir mulig å se dem
på virkelig nært hold. En tur bort til elgoksen Odin med litt
godbiter hører også med.
Vi beveger oss deretter til Kardemomme by. Her vil dere
få en omvisning i byen og vi besøker Postkontoret i
Kardemomme by.
Vi samles deretter i et av våre
eksotiske lokaler hvor det vil bli
enkel servering.
Håper dette ser ut som en koselig
ettermiddag i Dyreparken!
Husk å kle deg etter været!

Påmelding på medlemsmøter innen 22. mai eller til Petter på
telefon 909 29 963 / e-mail: p-ern@online.no
Som vanlig kan ledsagere bli med så langt det er plass.
Styret.
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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

FLYTTING ER INGEN SPØK - UVANLIG TILTRYKK I KORTBREV
Kvalitet er alfa og omega om
dagen, men av og til er
objektene så artige at
kvalitet får være kvalitet.
Kortbrevet her er en
ordentlig fille, og kom i sin
tid i hus i en rotelot. Da jeg
åpnet det, fant jeg innsiden
interessant.
Brevet er adressert til et
tidligere medlem av klubben,
skomaker Sverre Olsen. Jeg
kan godt huske ham, og han
testamenterte i sin tid alle
sine frimerker til klubben
etter sin bortgang. Bl.a var
det
store
mengder
massevare som ble solgt på
klubbens kveldsauksjoner
tidlig på 1980 tallet. Her ble
det funnet mange pene
stempler.
Kortbrevet er brukt i 1937 og
er en offisiell utgave som ble
utgitt i 1931. 10 øres
pålydende var portoen
beregnet
for
lokal
forsendelse. Lokalt sendte
kortbrev er i seg selv
uvanlige.
Kristiansand Folkeregister
har gjort et eget tiltrykk inni
kortet og stemplet avsender
på baksiden.
Teksten
henviser
til
manglende flyttemelding.
Dette kan ut fra teksten se
ut som en ganske alvorlig
sak som kun kan ordnes
opp i med personlig
fremmøte, hvis ikke blir det
bøtestraff.
Litt underlig at kortet er
a d r e s s e r t
t i l
Tordenskjoldsgate 24, som
så vidt jeg er kjent med var
Sverres nye adresse?
Det
er
greit
å
få
formalitetene i orden………
Petter
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TEKSTMASKINSTEMPLET FRA 1941 -- TO ULIKE KLISJEER
Til Kristiansands 300 års byjubileum i 1941 ble det brukt et tekstmaskinstempel som vist på brevet
under. Som det her kan ses, er det to forskjellige klisjeer i stemplet, hvor forskjellen er at de to
øverste linjene i teksten bytter plass. Denne forskjellen er ikke registrert tidligere, verken i katalogen
Norske maskinstempler med tekst 1903-1908 utgitt av Norsk Filatelistforbund, eller i Priskatalog
Norske maskinstempler med tekst 1904-2004 av Finn Aune. Det samme gjelder for boken
Poststedene i Vest-Agder av Stillufsen/Hansen.
Stemplingsmaskinen som er brukt ved Kristiansand Postkontor er fabrikkert av Krag-maskinfabrikk
AS. Typen har modellbetegnelsen E/9 og ble første gang tatt i bruk rundt 1920 og var med litt
modifiseringer i bruk ved kontoret helt frem til 1977 da stemplingsmaskinene ble flyttet til den nye
Postterminalen på Rigetjønn.
Stemplingsmaskinen var
elektrisk drevet og av typen
helstemplingsmaskin, dvs. at
stempelvalsspindelen roterer
kontinuerlig og gir avtrykk
over hele brevet.
Selve stempelsylinderen har
en diameter på 50 millimeter
og gir et avtrykk på 15,7
centimeter. Sylinderen er
satt sammen av to innsatser
med stillbart datostempel og
to sylinder segmenter med
enten bølgelinjer eller
tekstklisjeer. Det er disse to
klisjeene som har forskjellig
tekst ved jubileumsstemplet i
1941.

På
tross
av
lang
planlegging og forberedelse
til jubileumsmarkeringen i
1941, ble det ikke mye av
selve feiringen grunnet de
spesielle omstendighetene
under okkupasjonen. Det
ble imidlertid organisert ny
feiring av jubileet 10 år
senere, i 1951. Denne
feiringen ble også markert
m e d
e t
e g e t
tekstmaskinstempel.
Også til 350. års jubileet i
1991 ble det brukt et eget
tekstmaskinstempel med
jubileumstekst.
Petter
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KFK-styret 2012 / 2013:
Formann:
Nestformann:
Kasserer:
1.Sekretær:
2.Sekretær:
1.Varamann:
2.Varamann:

Petter E. Pedersen,
John Arvid Lie,
Johan M. Gulbrandsen,
Jan Michaelsen,
Anne-Marie Lillebuen,
Jan Erik Taraldsen,
Jürgen Orf

Tlf. 909 29 963 Tlf. 900 18 725 Tlf. 905 45 281 Tlf. 950 31 329 Tlf. 971 23 019
Tlf. 975 21 822 Tlf. 982 99 873 -

mail: p-ern@online.no
mail: John.Lie@Broadpark.no
mail: johagul@online.no
mail: j.michaelsen@c2i.net
mail: ja-etara@online.no
mail: orfjorg@start.no

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!

Førstedagsstemplet konvolutt av frimerkene
som ble gitt ut til utstillingen og var overtrykt
INTERJUNEX 72.
Øverst til venstre er signaturen til kunstnerne
som vant frimerketegnekonkurransen under
mottoet Ungdom og fritid.
I 1972, det året klubben var 40 år, fant den største filatelistiske begivenhet siden
NORWEX 55 sted i Kristiansand. Den internasjonale ungdomsutstillingen INTERJUNEX
72 ble arrangert over 10 dager i Ballhallen på Lund. Til åpningen, som fant sted i Fønix
kino, kom både samferdselsminister, ordfører, generaldirektør i Posten, FIP president og
forbundspresident. Ja, det var den gang og ikke nå……………
Det var utstillingsfest på fredagen og premieutdeling på lørdagen i Caledonien Hall.
Jurymiddagen var på Myren Gård. I det hele et arrangement som bør få en egen artikkel!

