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FRIMERKET SOM SATTE USA
PÅ ENDE

Michel nr 479A

Spania utga 15. juni 1930 en frimerkeserie til
minne om 100-års minne for dødsdagen til
maleren Francisco de Goya y Lucientes, eller
bedre kjent som bare Goya. I tillegg til portrett av
kunstneren selv inneholder også serien
gjengivelse av kunstnerens mest kjente verk,
portrettet av hertuginnen av Alba «Den nakne
Maja».
Da de første brevene med dette frimerket nådde
USA, kom landet i opprør. «Millioner av
uskyldige barn samler frimerker!» gispet en
borger – overveldet av Majas utilslørte
skjønnhet. Flere kongressmenn reiste krav om at
slik post ikke måtte slippes inn i landet. Det ble
den likevel. Det ville kanskje ikke vakt samme
reaksjoner i dag, -- selv i USA?

HUSK VÅRAUKSJONEN!
Klubben avholder vårens storauksjon tirsdag 5.
april kl. 19.00. Bli med som innleverer!
Innleveringsfristen (hvis ikke fullt tidligere)
for å få med objekter for salg er på
medlemsmøtet 23. februar.

Brevmerke for TABU-bar og Cabaret i Frankfurt

GOD JUL!

BEGYNNELSEN PÅ SLUTTEN

Avslutningen på dette året er blitt veldig bra.
Etter flere ganger de siste årene å ha blitt sagt
opp fra møtelokalet vi har vært i, ser det nå ut å
ha blitt en ny god permanent løsning.
Beboerutvalget i eldresenteret vi har leid lokaler i
klarte ikke å finne nye tillitsmenn til styret og
måttet kaste inn håndkleet og terminerte da
samtidig utleieavtalen med oss og et par andre
foreninger. Videre utleie av lokalene er nå
overtatt av Kristiansand kommune. Her har vi fått
beskjed om at alt foreløpig fortsetter som
tidligere. En veldig grei avklaring å få. Det å
finne nye lokaler som er like egnet og til samme
pris som dem vi har, hadde ikke blitt enkelt.

Postsjef Olav
Sevland. (Bildet
hentet fra FV i
artikkel i anledning
«Siste dag på
post» 30.
september 2006)

Fem postkontorer i Kristiansand blir nedlagt i
løpet av halvannet år. Dette vil spare Posten for
3,3 millioner kroner.

Det blir også neste år fellestur til byttedagen i
Nørresundby. Oppslutningen denne gangen ser
ut til å være like god som tidligere år.
Styret ble på siste styremøte enige om å
undersøke mulighetene for å få til en fellestur til
frimerkemessen i Praha i begynnelsen av
september neste år. Nærmere info følger.

Dette stod å lese i Fædrelandsvennen 5.
desember 1995.
Lite ante vi da hva som skulle skje med
postkontornettet både lokalt og nasjonalt de
nærmeste årene. Postsjef Olav Sevland uttaler
at områdeplanen for Kristiansand kommunes 18
postkontorer viser at det skal foretas en slanking
ned til 12. De fem kontorene som var bestemt
nedlagt var Slettheia fra 01.03.96, Tinnheia fra
01.03.96, Tveit fra 01.10.96, Lundsiden og
Valhalla slås sammen 01.02.97, Kjevik fra
01.03.97. I tillegg til nedleggelsene skulle det
strammes inn på åpningstidene ved flere andre
kontorer. Som en gladmelding skulle det åpnes
et nytt kontor i Sørlandsparken.

På neste side ser dere møteprogram for våren
2016. I tillegg til de faste innslagene vi har hvert
år, skal det bli spennende å høre Jan Ødegaard
fortelle om sin samling brev fra England med
tilknytning til Kristiansand. Vår nye regionkontakt
fra forbundet, Atle Forsmark, skal fortelle om
gjenbruken av 3-ringsnummerstemplene etter
1883.
Håper at flest mulig av dere tar turen innom på
medlemsmøtene. Inviter gjerne med en
samlervenn! Det å være sammen med andre
likesinnede gir en ny dimensjon til hobbyen,
samtidig som en risikerer å lære noe nytt.

Nedgang i skranketrafikk på betalinger oppgis
som hovedgrunn for nedleggelsene, samtidig
som protester mot nedleggelsene regnes som
nytteløse.

Vil ønske dere alle en fredfull og riktig God jul!

Postsjef Sevland avslutter med å si at det
heldigvis er vekstområder i Posten ved at både
bedriftspakker og brevpostmengden øker.

Petter

I etterpåklokskapens lys kan vi vel slå fast at
dette bare ble en halv sannhet. Nå tyve år
senere er det kun et postkontor igjen i
Kristiansand kommune og brevpostvolumet er i
fritt fall nedover.

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 VÅREN 2016
12. JANUAR

Arnfinn Skåle fra Frimerketjenesten presenterer Posten og årets frimerkeutgaver

26. JANUAR

Utvidet Kveldsauksjon med litt bedre objekter
Tippequiz ved Johan

9. FEBRUAR

Bjørn Muggerud presenterer
NORGESKATALOGEN 2016

23. FEBRUAR

Generalforsamling med enkel servering
Møtebånd bæres

8. MARS

Jan Ødegård viser sin samling
"Brev fra Storbritania til Norge via Kristiansand i Victoriatiden".

22. MARS

Visning av objektene til Vårauksjonen

5. APRIL

VÅRAUKSJON

19. APRIL

Ettersalg av usolgte objekter fra Vårauksjonen
Tippequiz ved Johan

3. MAI

Atle Forsmark fra Norsk Filatelistforbund foredrar om "Gjenbruk av 3-rings
nummerstempler etter 1883" samt informerer om siste nytt fra forbundet

31. MAI

Jan Michaelsen viser forbundets samling med frimerkeblokker fra
"AFFIXXING RULLER".

14. JUNI

Sommertur. Reisemål er ennå ikke avklart. Nærmere info følger. Se også kfk.no

ORD OM BREVET

LEGIONMERKET FRA 1941

BREVET

Propagandamerket
med
tilleggsverdi til inntekt for Den
norske legion – en militær
avdeling som fra 25.06.1941
vervet mannskap i Norge for å
kjempe på den russiske fronten
har alltid vært ettertraktet blant
samlere. Merket ble ifølge
Norgeskatalogen kun solgt ved postkontorene i
Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og
Kristiansand S.

Jeg står og betrakter brevet
et lykkelig langt minutt,
de kjære kjente bokstaver
over den grå konvolutt.
Jeg kikker på datostemplet,
-fjorten uker er gåttpå frimerkeraden i hjørnet
som skinner så norskt og blått.
Jeg lengter så etter brevet,
Mens ukene langsomt gikk.
Jeg åpner det ikke ennu.
Jeg venter et øyeblikk.

Nordahl Grieg
etter en tegning
av Nils Aas på
NK1474 utgitt 2.
juni 2002

I oppryddingen etter vårt avdøde medlem PeerChristian Ånensen dukket det opp et notat han
hadde
utarbeidet
på
grunnlag
av
Frimerkeforvalterens protokoller over utleverte
merker. Notatet viste hvordan totalopplaget på
104 000 merker fordelte seg på de ulike
salgsstedene. Netto fordelte opplaget seg med
68 900 i Oslo, 9 800 i Bergen, 10 000 i
Trondheim, 7 500 i Stavanger, 3 800 i
Kristiansand og 4 000 i Byttebeholdningen.

For det er det lukkede brevet
Som eier den største charm,
og alt det som ikke er skrevet
som gjør oss om hjertet varm.
Nordal Grieg

Det er litt underlig å registrere hvordan både
omsetningspris og tilgjengelighet av merket har
endret seg de siste årene. Fra nesten ikke til å få
tak i for en femhundre-lapp for noen år siden, til
nå usolgt ved utrop litt over hundre-lappen.

VET DU AT........
Klubben har alle de siste utgavene av MICHEL,s
frimerkekataloger tilgjengelig for medlemmene?
Disse kan også lånes med hjem mellom
medlemsmøtene. Husk å avtale dette med Gunn.
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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!

Den regionale frimerkeutstillingen AGDER 95 ble avholdt på Hotell Christian IV i Markensgaten.
Dette var også klubbens møtelokale på den tiden. Motivet i stemplet var værhanen som var igjen
etter at Kristiansand Domkirke brant i 1738. Vi fikk låne værhanen av Vest-Agder fylkesmuseum og
viste den i utstillingslokalet. Lørdagen ble det holdt stor utstillingsfest, også det på hotellet.
Utstillingen var godt besøkt og spesielt huskes Falkenstein og alle kassene med Jennestad brev.

