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ÅRETS SOMMERTUR 2013 PF 

Sommerturen i 2013 gikk den 4. juni til Sandrib-
heia fritidspark i Vennesla Kommune. Vi laget 
også denne gang PF i et meget begrenset opp-
lag til dem som deltok på turen. 
Vi har et lite restopplag som kan kjøpes hos 
kassereren på førstkommende medlemsmøte. 

GENERALFORSAMLING 
 

Kristiansand Filatelistklubb avholder sin 81. 
generalforsamling tirsdag den 25. februar 
2014 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! 

Du finner oss på www.kfk.no 

NYTT SAMLEOMRÅDE?? 

Som alle som har vært på de siste to møtene i 
klubben vet, starter vi en kampanje for å øke in-
teressen for nye samleområder. På litt lengre 
sikt tror vi også at dette vil gi økte byttemulighe-
ter og derigjennom økt aktivitet på klubbmøtene. 
 

Fra andre klubber vet vi at man ofte har kjøpt inn 
heleverdensamlinger og så splittet opp disse. 
Dermed har man fått greie startsamlinger fra 
land i Latin-Amerika, i Afrika og Asia, kanskje 
områder som er litt mer uvanlige blant oss sam-
lere. Disse er så blitt fordelt blant interesserte 
medlemmer, og vips!, så har man mange samle-
re som er på jakt efter nye ting til sine nye sam-
linger. Hvor gjerne andre medlemmer kan bidra 
med noen dubletter som ellers bare sitter i en 
innstikksbok uten å være til nytte for noen. 
 

Som nevnt, er dette noe vi i KFK har lyst til å 
komme i gang med. På møtene har vi helt kon-
kret spurt om det er noen som har land de kunne 
ha lyst til å starte på, og vi har så langt fått noen 
få positive svar. Både Asia, Afrika og Amerika er 
med! Nå prøver vi å skaffe startsamlinger på dis-
se områdene, på klubbens regning. 
 

Vi vil gjerne ha så mange som mulig med på det-
te og gjentar derfor vårt todelte spørsmål: 
Kan DU tenke deg å komme i gang med et nytt 
og forhåpentligvis spennende samleområde? 
Og, hvis ja; Er det et spesielt område du kunne 
ha lyst på? 
 

Vi tar gjerne imot svar på disse spørsmålene bå-
de på møtene og per post. Så sett i gang! Husk 
Pompel og Pilts gamle ordspråk: 
 

To samleområder er dobbelt så moro som ett 
samleområde! 



 SAMLEGLEDE 
 

Vårsesongen er allerede godt i gang, og møte-
programmet ser du på neste side. Det er en va-
riert meny, med noen kjente poster, godt blandet 
med spennende foredrag om nye emner. Nevner 
spesielt møtet 11. februar hvor vi får besøk fra 
Frimerketjenesten. Her vil vi få førstehånds infor-
masjon om årets kommende frimerkeutgaver, og 
veien videre for Posten. 
Sjekk også ut oppfordringen fra Pompel og Pilt 
på forsiden. Dette er et prosjekt for å øke sam-
lergleden, og for å skape mer aktivitet og bytting 
på møtekveldene. Bli med du også! 
 

Når det gjelder fjoråret, kan det oppsummeres 
som et år på det jevne. Godt fremmøte på med-
lemsmøtene, til og med en liten økning. Vi har 
fortsatt tradisjonen med fellesturer. Byttedagen i 
Aalborg-Nørresundby, i tillegg til turer til Lands-
møte i Stavanger, nordisk utstilling i Reykjavik 
og nasjonal i Fredrikstad. Økonomisk viser regn-
skapet et lite underskudd (og det er bra), men 
likevel nokså likt fjorårets resultat, hensyntatt 
ekstraordinær kostnad til ordensmedaljer, og at 
vi ikke lenger belaster kostnader til fellesreiser 
direkte på fondskontoer. 
 

Vi har denne gang valgt å trykke innkalling og 
vedlegg til årets generalforsamling her i bladet, 
men det vil i tillegg være mulig å få sakspapirene 
kopiert i A4 format på selve møtet. 
 

Medlemstallet gikk litt ned i fjor, og i tillegg er det 
av ulike årsaker kommet noen få i avgang ved 
årsskiftet. Vi har ingen medlemmer å miste og 
ønsker hele tiden nye hjertelig velkommen. Det 
finnes mange samlere som ikke deltar i det orga-
niserte klubblivet. Jeg er overbevist om at 
mange av disse, dersom de ble medlem av en 
klubb, ville fått en ny dimensjon i sitt samleri, bå-
de når det gjelder tilgang på materiale og ikke 
minst mulighetene for å tilegne seg ny kunnskap 
om egen samling. Send derfor anbefalingen vi-
dere: 
 

Møt opp på medlemsmøtene og ta gjerne 
med en samlervenn! 
 

Petter 

Ny spalte denne gang er «Nytt fra biblioteket». 
Her presenteres et utvalg av det siste som er 
kjøpt inn til klubbens bibliotek. 
 

Klubben har et omfattende og oppdatert biblio-
tek innenfor mange av filateliens områder. Vi 
abonnerer på mange tidsskrifter og kjøper inn 
bøker vi mener er interessante for medlemme-
ne. Vi har begrenset oppbevaringsplass i møte-
lokalet, og de bøkene som ikke finnes der, be-
stilles hos 2. sekretæren som får hentet dem på 
fjernlageret til neste møte. 
 

Vi har de siste utgavene av AFA og MICHEL 
katalogene. Disse kan brukes på klubbmøtene 
og lånes med hjem. Vil igjen minne om at kata-
logene skal medbringes på medlemsmøtene og 
eventuelt lånes med hjem på nytt hvis behov. 
Da kataloger er ferskvare må vi be om at dette 
respekteres slik at flest mulig av medlemmene 
får glede av dem. 
 

Første anskaffelsen i år er en ny utgave av 
«Poststeder og Poststempler i Telemark» ført i 
pennen av 
John Erik 
Helland. 
Dette er en 
imponerende 
mursten av 
en bok på 
540 sider i A4 
format. Dette 
er andre ut-
gaven og for-
fatteren var 
også delaktig 
i førsteutga-
ven som kom 
i 1989. 
 

En kjempefin 
bok som kan 
anbefales! 

HUSK VÅRAUKSJONEN! 
 

Klubben avholder vårens storauksjon tirsdag 

8. april kl. 19.00. Vi søker egnet materiale, og 

innleveringsfristen for å få med objekter for 

salg er på medlemsmøtet 25. februar.  
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 MØTEPROGRAM VÅREN 2014 

14. JANUAR Utvidet Kveldsaukson med litt bedre objekter og direktesalg. 
FRIMERKEQUIZ ved Johan. 

 

28. JANUAR Odd Arve Kvinnesland viser sin samling: «Hoyerschleuse»  
 og informerer om siste nytt fra forbundet. 
 «Mitt nye samleområde». Johan og Petter informerer. 
 

11. FEBRUAR Halvor Fasting og Arnfinn Skåle fra Frimerketjenesten 
 presenterer Posten og viser årets frimerkeutgaver. 

 

25. FEBRUAR Generalforsamling. Enkel bevertning. Møtebånd bæres. 
 

11. MARS Byttemøte og Kveldsauksjon. Alle tar med dubletter! 
 

25. MARS Visning av objekter til Vårauksjonen. 
 FRIMERKEQUIZ ved Johan. 
 

8. APRIL Vårauksjon. Se illustrasjoner på www.kfk.no 
 

22. APRIL Ettersalg av usolgte objekter fra Vårauksjonen. 
 Temakveld fra kl. 18.00 om papirtyper på fosforescerende frimerkepapir 
 1967–1994 (Borregård/Buskerud/Harrison) ved JM . Ta med deg merker 
 du er i tvil om og få hjelp og lær. 
 

 6. MAI Johan M. Gulbrandsen kåserer om en av sine mange samlinger. 
 

20. MAI Forbundspresident Tore Berg prater om "Norges helsaker" 
 og siste nytt om forbundet og NORDIA 2014 
 

3. JUNI Sommertur. Nærmere informasjon kommer senere. 
 Se også på www.kfk.no 

POSTKORTSPALTEN 
 

Kortene har i disse OL tider begge vintermotiv. Det eldste har 
motiv fra et hopprenn i Suldalsbakken. Oddersjaa SSK ble 
stiftet i 1875 og den første hoppbakken ble bygd i Suldalen i 
1879. Ny hoppbakke ble bygd i 1892 og 1907, men ble etter 
hvert for liten og stod i veien da Sørlandsbanen ble bygd. 
Det andre kortet har motiv fra den berømte snøvinteren i 1954 
og viser Ryens hjørne  — Holbergsgate/Skippergate. 

Hadde ellers vært hyggelig om noen 
av leserne hadde kort de ville dele 
med oss andre  ;-) 
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INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR 
KRISTIANSAND FILATELISTKLUBB 

 

Klubbens 81.ordinære generalforsamling avholdes i Kr.4desgate 95 
tirsdag den 25.februar 2014 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 81. arbeidsår / 2013. 

5. Regnskap for 2013. 

6. Dekning av underskudd for 2013. 

7. Styrets budsjettforslag for 2014. 

8. Fastsettelse av kontingent for 2015. 

9. Junioravdelingens redegjørelse for 2013 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 Jan E. Taraldsen (gjenvalg, 1 år) 

 g.  2.varamann Per Kristian Olsen (ny, 1 år) 

 h.  Valgkomité Oddleif Olsen (ny, 3 år) 

  Jan Ove Rasmussen (ikke på valg, 1 år igjen) 

  Ingvar Fossdal (ikke på valg, 2 år igjen) 

 i.  Revisor Peer-Christian Ånensen (gjenvalg, 1 år) 

 

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 for-
pliktelser overfor klubben med bl.a. ha betalt kontingenten for 2014. 
 
MØTEBÅND BÆRES! 
 

 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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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  Jan Erik Taraldsen 
    2.varamann  Jürgen Orf 
 
Andre tillitsmenn: Revisor   Peer-Christian Ånensen 
    Bytteleder   Steinar Lerstøl 
    Auksjonskomité  Aasmund Kulien, Steinar Lerstøl, 
        Jan Erik Taraldsen 
    Valgkomité  Ingvar Fossdal, Jan Ove Rasmussen, Kjell Berling 
    Redaktør av NFT Peer-Christian Ånensen 
 
Møter: 
Det har i 2013 vært avholdt 4 styremøter, 14 ordinære medlemsmøter, 1 generalforsamling, 2 stor-
auksjoner samt 1 sommeravslutningstur til Sandripheia Fritidspark. 
 
Av møteprogrammet nevnes: 
15.januar Tippequiz og utvidet kveldsauksjon 
29.januar Arnfinn Skåle fra Frimerketjenesten presenterte årets frimerkeprogram 
12.februar Johan M. Gulbrandsen holdt foredrag om Etiopia 
26.februar Generalforsamling 
12.mars Visning av objektene til vårauksjonen og en tippequiz 
  9.april  Vårauksjon  
23.april Ettersalg av usolgte auksjonsobjekter og frimerkebingo 
  7.mai  Bjørn Myhre kåserte over Postens frimerkeutgivelser og filateliprodukter  
21.mai  Odd Arve Kvinnesland fortalte om sitt en-rammes eksponat ”Marienwerder”  
  4.juni Sommeravslutningstur til Sandripheia Fritidspark. 
 Jürgen Orf holdt foredrag om parken 
27.august  En utvidet kveldsauksjon  
10.september  Peer-Christian Ånensen presenterte ”Norgeskatalogen 2014” 
24.september Gunn Nibe fortalte om sin motivsamling 
 ”Stell og pleie av syke i et historisk perspektiv” 
  2.oktober  Årsmøte med bevertning 
22.oktober Visning av objektene til høstauksjonen og en kveldsauksjon 
  5.november Høstaukson 
19.november  Ettersalg av usolgte objekter fra høstauksjonen 
  3.desember Julemøte med servering, lotteri etc. 
 
Fremmøte: 
Oppslutningen har variert fra 50 registrerte på generalforsamlingen 26/2 og færrest på sommerav-
slutningsturen 4/6 med 32 fremmøtte. I gjennomsnitt har møtene vært besøkt av 42,1 medlemmer 
som var en oppgang på 1,9 i forhold til 2012 som var på 40,2.  
 
Tilstede på samtlige møter i 2013 var det 6 personer mot 5 i 2012. Disse var: Ingvar Fossdal, Kjell 
Hanssen, John A. Lie, Stein Nygård, Ernst Rolf Olsen og Jan Erik Taraldsen.  Disse fikk en frimer-
kegave under julemøtet den 3.desember. 
 

ÅRSBERETNING FOR 81. ARBEIDSÅR 
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VET DU AT……. 
 

Kristiansand Filatelistklubb planlegger fellestur til den nordiske frimerkeutstillingen 
NORDIA 2014 i Norges Varemesse på Lillestrøm i tidsrommet 21.-23. november. 
Tradisjonelt opplegg med felles overnatting og middag. Transport ordnes selv. 
 

Samtidig med frimerkeutstillingen arrangeres i tilstøtende haller både Samler & An-
tikkmessen, Juleexpo og Alternativmessen. 
 

Nærmere informasjon i neste nummer av KFK-filateli og på vår nettside 
www.kfk.no. 

 
 
Medlemstall:     31/12 2013  31/12 2012 
A-medlemmer         142         145   Endring - 3 
Æresmedlemer             2             2 
B-medlemmer           21           21 
Totalt          165         168   Endring - 3 
 
Følgende medlemmer fikk møtebånd på julemøtet:    
100 møter  Tor Bjørn Hansen    
200 møter  Peer-Christian Ånensen 
500 møter  Johan Johansen 
 
Utstillingsdeltakelse i 2013: 
Bjørn Gunnar Solaas AUSTRALIA 2013 The German Painter Albrecht Dürer –  
  His journey to the Netherlands 1520-21 91p.Gull  
 BRASILIANA 2013 Albrecht Dürer – product and model of his time90p.Gull 
Petter E. Pedersen AUSTRALIA 2013 Norway Posthorn in Roman Capitals 90p.Gull 
Johan M. GulbrandsenFREFIL 2013 Congo – fra fristat til belgisk koloni 85p.Gull 
 FREFIL 2013 Ugler i natur og kultur  Mesterklassen 
 FREREG 2013 Bosnien Herzegovina 83p.Vermeil 
 FREREG 2013 Ethiopia – frem til italiensk okkupasjon 80p.Vermeil 
Gunn Nibe FREFIL 2013 Stell av syke i et historisk perspektiv 80p.Stor vermeil 
Petter J. Taraldsen DJURS 2013 På skinner  79p.Stor vermeil 
 ROGALAND 2013 Aalborg bypost 1884 – 1896 61p.Sølv 
 FREFIL 2013 På skinner 83p.Stor vermeil 
 
KFK-Filateli 
Klubb-bladet KFK-filateli har i 2013 kommet ut med 1 nummer. 
 
Turer og andre aktiviteter:  
Det ble arrangert fellestur til Aalborg–Nørresundbys store byttedag 1.-3. februar og til den nasjonale 
utstillingen FREFIL 2013 i Fredrikstad 4.-6. oktober. 
 
Til Landsmøtet i Stavanger 31.5-2.6. reiste disse som delegater fra KFK: Petter E. Pedersen, Johan 
M. Gulbrandsen og Jan Erik Taraldsen. Fra klubben reiste også flere andre til Stavanger denne hel-
gen, siden det også ble holdt en nasjonal/regional en-rammes utstilling her. 
 
Dessuten dro noen av klubbens medlemmer til NORDIA 2013 i Reykjavik helgen 7.-9. juni. 
 
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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BYGDEBREV 
 

Av Arne Arnesen 
 

Et interessant område innen norsk filateli utgjør de såkalte «bygdebrev». 
Det var i lov om postvesenet av 12. mai 1888 at ordningen med bygdebrev ble innført. I §5 i denne 
loven heter det: 
For lokalbreve utgjør Portoen hvor ombæring finner sted For Breve af Vægt t.o.m. 125 Gr, 5 øre
(betalt) – 10 øre(ubetalt). For Breve over 125 t.o.m. 500 Gr, 10 øre(betalt) – 20 øre(ubetalt) – hvor 
ombæring ikke finner sted utgjør Portoen der stedse må forudbetales 2 øre. 
 

Selve ordet bygdebrev duk-
ker første gang opp i res. 
av 8. des 1888 kap.4 §3 
der det blant annet står: 
Med hensyn til bygdebrev 
og deres behandling be-
merkes: Da portoen stedse 
må forudbetales, blir byg-
debrev der forefindes ube-
talt i postbrevkassene å 
tilbakelevere avsenderen 
for så vidt denne kjennes; 
er han ukjent, innsendes 
brevene til Postbestyrel-
sens kommisjon for ube-
sørgede og uinnløste post-
forsendelser på samme 
måte som ubesørgede for-
sendelser. 
 

Bygdebrev kan altså betraktes som en spesiell form for lokalbrev. I begge tilfeller gjaldt portoen for 
forsendelser innen et begrenset geografisk område, og innlevering fant sted ved at posten enten ble 
lagt i postbrevkasse eller levert til poståpner eller postmester. Men bygdebrev, i motsetning til lokal-
brev, måtte en selv gå og spørre etter. Noen organisert ombæring fantes ikke. En annen sak er at 
ombæring ved hjelp av venner og gode naboer ofte fungerte vel så bra som den organiserte ombæ-
ring. 
Et annet forhold som skiller lokalbrev og bygdebrev, er selve portoen. Mens lokalbrev har forskjellig 
sats for brev/kort og trykksak, hhv. 5 og 3 øre for laveste vektklasse, har bygdebrev ens porto (2 øre) 
for både brev, kort og trykksak. 
 

Ordningen med bygdebrev varte helt frem til 1.7.1917. Da ble ordningen med lokalporto og derved 
også bygdeporto opphevet. Lokalporto ble riktignok gjeninnført i periodene 1.7.1919 – 1.1.1921 og 
1.7.1927 – 1.7.1949, men dette omfattet ikke bygdeporto. 
 

For perioden med bygdebrev, som altså strekker seg over 29 år, finnes det i alt 10 forskjellige fran-
keringsmåter ( ser da bort fra rekommandert og verdipost). Disse er som følger: 

NK nr. 22 X 2 (1 øre skravert) 
NK nr. 48  (2/12 øre provisorie) 
NK nr. 49 X 2 (1 øre 20 mm) 
NK nr. 50  (2 øre 20 mm) 
NK nr. 59 X 2 (1 øre Centraltrykkeriet grovtg.) 
NK nr. 65 X 2 (1 øre Knudsen grovtg.) 
NK nr. 73 X 2 (1 øre Knudsen fintg.) 
NK nr. 74  (2 øre Knudse fintg.) 
NK nr. 96 X 2 (1 øre 1909-29) 
NK nr. 97  (2 øre 1909-29) 
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Fig. 1 med NK 48 på brev stemplet RENA 2.12.88. 
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La meg så vise noen eksempler fra egen 
samling. Da jeg ikke har par av 1 øre skra-
vert, starter jeg med det som jeg anser som 
det egentlige bygdebrevsmerket. Da som 
nevnt loven ble vedtatt 12.5.88 og ordningen 
skulle tre i kraft 1.7. samme år, var det ikke 
tid til å få ferdig nye merker tidsnok. Det ble 
derfor bestemt å overtrykke med 2 øre rest-
opplaget av NK nr. 45 (12 øre brun), og Nor-
ge fikk sin første provisoriske utgave. Fig. 1 
viser merket brukt på brev, adressert til og 
stemplet RENA 2.12.88. Fig. 2 viser par av 
NK 59 adressert til og stemplet VIKERSUND 
29 IX 97. Fig. 3 viser par av NK 65 adressert 
til og stemplet SKARNES 20 XII 97. 
Som nevnt vil normalt et bygdebrev være 
stemplet samme sted som det er adressert 
til. Er det et kort og dette i tillegg viser et mo-
tiv fra stedet, er jo mulighetene mange. 
 

Det finnes altså en rekke frankeringsmulighe-
ter. Brukt både på brev, kort, og trykksak kan samlingen etter hvert begynne å bli ganske omfatten-
de. I tillegg finnes rekommanderte og verdibrev. 

 
De tre første frankeringe-
ne (nr. 1, 2 og 3) er rela-
tivt vanskelige å få tak i, 
og følgelig nokså dyre. De 
tre neste kommer i en 
mellomstilling, mens de 
fire siste er forholdsvis 
rimelige. ( 2 øre 1909 er 
notert med kr. 25,- i Nor-
geskatalogen). 
 

Hvor mange steder hadde 
så denne ordningen med 
lokalbrev uten ombæring? 
Det har ikke lykkes meg å 
finne noe eksakt tall, men 
det må ha vært ganske 

mange. Etter hvert har nok antallet avtatt betraktelig, og ordningen opphørte altså 1.7.1917. 
 

Artikkelen er skrevet av vårt tidligere medlem Arne Arnesen, som gikk bort så alt for tidlig. Vi hadde 
gleden av å selge samlingen hans sist høst og der dukket denne artikkelen opp. 

Fig. 2 med par NK 59 på brev stemplet  
VIKERSUND 29.IX.97. 

Fig. 3 med par NK 59 på brev stemplet SKARNES 20 XII 97. 

I DISSE SJAKKTIDER — GIFT DEM MED EN FILATELIST! 
 

Sakset fra New York (IP) 
Den amerikanske legen og psykologen dr. Matthews Hutchinson har avsluttet en tiårs forskningspe-
riode som gjaldt å finne fram til hvilken hobby eller hvilket arbeid som harmoniserer et menneske til 
den beste ektepartner. Ikke overlegent, men likevel skiller frimerkesamleren seg klart ut. Dr. Hutch-
inson synes ikke at denne topprangering av filatelisten i og for seg er noe merkelig. «Det å samle 
frimerker krever tålmodighet, grundig innsikt og forsiktig økonomiske disposisjoner – alle egenska-
per som er uomgjengelig nødvendig i ekteskapet». På rangeringsplassen etter filatelisten kommer 
sjakkspilleren. 



OL- FEBER I BYEN! 
 

Søndag 29. september i 2013 ble OL-ilden tent i det gamle Olympia, som er stedet de antikke lekene 
ble født i Hellas. Dette var starten på en 123 dagers lang ferd, både ut i verdensrommet og et besøk 
i verdens dypeste innsjø og før den 
ender 7. februar 2014 til åpningen 
av de 22. Olympiske vinterlekene. 
Første vinterolympiade som hadde 
fakkelstafett, var OSLO OL i 1952, 
hvor ilden ble tent i Morgedal. 
Den fakkelstafetten de fleste av oss 
nok husker best, var den for tjue år 
siden til de 17. Olympiske vinterle-
ker på Lillehammer. Denne hadde 
på veien mot Lillehammer 6000 fak-
kelbærere og tilbakela 8000 kilome-
ter over 75 døgn. Underveis ble det 
arrangert lokale idrettshistoriske og 
kulturelle arrangementer som gjorde 
stafetten til en gedigen folkefest un-
der mottoet «Sammen om OL». 
Til Kristiansand kom Fakkelstafetten 
4. desember 1993. Det ble kalt 
«FAKKELFESTIVALEN KRISTIANSAND» og had-
de Kristiansand Kommune som hovedarrangør. Det 
var et tettpakket program med ulike utstillinger, un-
derholdning og andre aktiviteter. Det var auksjoner 
hvor ulike OL-effekter ble solgt. Postkontoret hadde 
åpent til kl. 24 00 og både KFK og Pins-klubben 

hadde stands. Det hele ble toppet med kveldsåpne 
butikker, fakkeltog med fakkelfest i Tresse og Sør-
landsfinale i Talentiaden i Caledonien Dancing. Im-
ponerende. Kanskje ikke rart at det nå jobbes mot 
et nytt Vinter-OL i 2022? 
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 SLUTT FOR SØGNE POSTKONTOR 
 

Mandag 13. januar kl 
1500 stengte Søgne 
postkontor dørene etter 
å ha vært i drift siden 1. 
oktober 1860. Det har 
opp gjennom årene 
vært 10 ulike postkontor 
i drift i Søgne kommu-
ne. Dagen etter var det 
PiB nummer 124744 
ICA Supermarked Søg-
ne som overtok bå-
de postboksanlegg 
og de postale tje-
nestene. Heldigvis, 
og til stor glede for oss frimerkesamlere, ble det ordnet slik at stativdatos-
templet i stål med tekst SØGNE A fulgte med på flyttelasset. Dette er et 
bedre alternativ hvis mulig, enn de nye PiB-stemplene med 35mm diameter. 

POSTEN SERVERER TO TYPER VAFFELHJERTER 
 

Ved en ren tilfeldighet undersøkte 
jeg to striper av NK 1870, 15 kr Sjø-
mannskirken 150 år, under UV-lys 
og oppdaget da at det var betydelig 
forskjell i luminescens. Merkene har 
som motiv et vaffelhjerte og er på 
rull på selvklebende papir.  Stripene 
var kjøpt på to ulike steder i Kristian-
sandsområdet.  
 

Den ene typen har en forside som 
er mørk rødfiolett uten papirfibre, 
mens den andre er noe lysere blå-
fiolett med mange hvite papirfibre – 
disse fibrene kan også sees på bak-
siden gjennom bakpapiret. På den 
første typen kan man heller ikke se 
papirfibre på baksiden av merket. 

 

Det at det nå er oppdaget hvite papirfibre klart synlig på forsiden av et frimerke i Norge er meg be-
kjent første gangen.  Hvor mange det fins av hver av de to typene i opplaget er selvfølgelig på nå-
værende tidspunkt umulig å anslå – i hvert fall ut ifra det lille jeg har studert.  Jeg har også under-
søkt 3 stk. merker fra Postens Presentasjonspakker. Disse var alle av typen uten papirfibre. 
 

Hvordan disse merkene vil katalogiseres i fremtiden er ennå usikkert, men det vil være fornuftig for 
spesialsamlere av papirtyper å anskaffe seg disse mens merkene ennå er til salgs mange steder.  
Jo større materiale vi har å bygge på, jo sikrere kan man si noe om fordelingen av de to typene.  
Undertegnende er i hvert fall svært interessert i å høre om erfaringer fra andre i så henseende. 
 
Jan Michaelsen 

Typen uten papirfibre til venstre 



KFK-MINNER! 
 

KFK-styret 2013 / 2014: 
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: Jan Erik Taraldsen,  Tlf. 975 21 822  -  mail: ja-etara@online.no 

2.Varamann: Jürgen Orf,  Tlf. 982 99 873  -  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! 

Det er i år 75 år siden Kristiansand Lufthamn Kjevik ble åpnet den 1. juni 1939. Byggingen hadde 
startet året før og i tillegg til en betongrullebane på 1000 meter( i dag 2035 meter) ble det også 
anlagt en sjøflyhavn. Det første flyet som landet på Kjevik var et KLM DC-2 fly på vei fra Oslo til 
Amsterdam. Kjevik ble overtatt av tyskerne 9. april 1940 og hadde en viktig rolle i det tyske for-
svaret av det okkuperte Norge. Den ble først åpnet for sivil luftfart igjen etter krigen. Ved åpning-
en ble det opprettet et feltpoståpneri/omkarteringskontor under navnet Kristiansand Lufthamn. 
Dette opphørte den 9. april og ble gjenopprettet 15. juli 1945. Kortet her er et souvenierkort for 
åpningen av ruten og er stemplet Amsterdam Central Station 31 V 39 og Kristiansand S 1-6-39.  


