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BLI MED PÅ ÅRETS 
SOMMERTUR TIL  
SJØLINGSTAD 
ULDVAREFABRIK 

Tirsdag 2. juni kl 18:00 
 

Årets sommertur blir til Sjølingstad Uldvarefabrik 
vest for Mandal. Den ble grunnlagt i 1894 og 
drev produksjon av garn og vevde produkter 
frem til vedtak om en styrt avvikling i 1984. 
Det ble i 1989 opprettet en stiftelse som overtok 
selskapet og på den måten mulig å bevare en 
helt autentisk fabrikk som museum. 
 

Vi har leid buss med avgang fra Kristiansand 
Rutebilstasjon kl 18:00. 
Vi stopper i Brennåsen og på Tangvall for 
påstigning hvis ønskelig. 
 

Det blir en times omvisning i museumsfabrikken 
etterfulgt av en enkel bevertning. 
 

Retur kl 21:00 med ankomst Kristiansand 
Rutebilstasjon kl 22:00. 
 

Påmelding på medlemsmøter før 19. mai eller 

til Ingvar på telefon 905 81 551 eller helst 

e-mail: ifossda@online.no 
 

Som vanlig kan ledsagere bli med så langt det er 

plass. 
 

Styret. 

VET DU AT....... 
 

Nicaragua i 1975 gav ut en frimerkeserie med 
verdens store operasangere. Et av merkene, 
60 cts luftpostmerke, har motiv av Kirsten 
Flagstad i «Tristan & Isolde» av Wagner. 
 

Hun regnes som en av verdens største 
operastjerner og har sunget ved alle de store 
operahusene i verden, og er spesielt kjent for 
sine tolkninger av Wagners musikk. 
I 1930 giftet Kirsten Flagstad seg med 
grosserer Henry Johansen som den gang eide 
United Lumber & Veneer Co. A/S i 
Kristiansand og Amalienborg i Vågsbygd ble 
derfor hennes norske hjem fra 1936 til 1961. 

Her vises frimerket med motiv av Kirsten 
Flagstad brukt på luftpostbrev til Guatemala. 



 EN VEGG ER BORTE 
 

Det ble en tung vinter. Jan Erik gikk bort etter en 
tids sykdom. Vi trodde vi var klar over hvor mye 
han betydde og gjorde for klubben, men det er 
nok først nå når vi skal fordele oppgavene etter 
ham at vi forstår omfanget. Han vil bli dypt 
savnet. 
 

Vi har hatt generalforsamling og det ble gjenvalg 
over det hele. Takker for tilliten og for at noen 
stiller opp for felleskapet og tar et styreverv. 
Gledelig er det også at vi er over 40 medlemmer 
i gjennomsnitt på møtene. Det burde kanskje 
gjøre at flere fikk lyst til å prøve å ta turen? 
 

Vi går mot sommer, men har ennå meget bra 
program på de resterende møtene med Svein 
Arne Hansen som kåserer om ballongen som 
landet i Mandal og på Lifjell i 1870 og 
frimerkekunstneren bak blant annet årets 
fuglefrimerker Viggo Ree. 
 

Det er nå klart at sommerturen i år går til 
Sjølungstad Uldvarefabrik og nærmere 
informasjon finnes på forsiden. Meld deg på. Det 
blir en flott kveld. 
 

Når sommeren er på hell blir det seilskutefest i 
byen. Her blir det muligheter for å se mange 
flotte skip og til å sikre seg samleprodukter. 
 

Møt opp på medlemsmøtene. Vi har direktesalg 
og kveldsauksjoner på mange av møtene, så det 
er gode muligheter for å få tak i nytt materiale til 
samlingen. 
 

Petter 

HUSK HØSTAUKSJONEN! 
 

Klubben avholder høstens storauksjon 

tirsdag 3. november kl. 19.00. 

Bli med som innleverer! 

Innleveringsfristen for å få med objekter for 

salg er på medlemsmøtet 22. september. 2 

MITT NYE SAMLEOMRÅDE 
 

Når klubben kom med en utfordring på å skaffe 
seg et nytt samlerområdet, tenkte jeg vel og 
lenge på hva det kunne være. Hadde jo 
allerede startet å samle på Tyskland, Danmark, 
Nederland og USA. Vil jo ikke si at det var 
satset hardt på disse områdene, men det ville 
være juks å kalle det nytt samleområde. 
 

Etter å ha tenkt litt fant jeg ut at jeg skulle 
begynne å samle på Japan. Jeg hadde ikke 
oppfattet som om at det var mange i klubben 
som samlet på akkurat dette landet, så da 
tenkte jeg kunne være en av de første som 
begynte med dette. 
  

Fra styret fikk jeg en innstikksbok full av merker 
og jeg satt igang med godt mot. Printet ut 
albumsider fra 1870 til 2013. Begynte også å 
lete hjemme etter evnt hva jeg kunne ha 
liggende av Japan og ble sittende igjen med 
store mengder. De vanskeligste merkene å få 
tak i er Nyttårsutgavene som ble relansert fra 
1948 og frem til i dag. De blir utgitt i moderate 
antall og de selges kun i et visst tidsrom. 
 

Det jeg har erfart når det gjelder Japan er at det 
er mange samlere i USA og Canada, som gjør 
at f.eks objekter på Ebay stiger fort i pris. En 
annen ting er at det er veldig mange 
forfalskninger slik at det kan være vanskelig å 
vite om man har kjøpt rett eller katta i sekken. 
 

Det kan også være vanskelig å skille merkene 
fra hverandre, spesielt de tidligere da det kun er 
små variasjoner som utgjør endringene. Sitter 
nå med luper og 3 kataloger, men vurderer nå å 
få tak i et elektronisk mikroskop slik at det blir 
lettere å se på variasjonene. 
 

Jeg synes det å bli utfordret til å samle på noe 
nytt er både lærerikt og interessant, og vil 
anbefale alle til å ta slike utfordringer. 
 

Per Kristian Olsen 
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VET DU AT........ 
 

Klubben har alle de siste utgavene av MICHEL’s frimerkekataloger tilgjengelig for medlemmene? 

MINNEORD JAN ERIK TARALDSEN (1950-2015) 
 

Det er ufattelig trist og med stor sorg vi må ta innover oss at Jan 
Erik Taraldsen ikke lenger er blant oss. Han døde på Valhalla 
Omsorgssenter søndag 15.02.2015. 
Jan Erik ble innmeldt i KFK’s senioravdeling den 23.02.1971 og 
var medlem i 44 år. Han var i tillegg medlem i junioravdelingen 
noen år før dette. Han var tilstede på 757 av klubbens møter, og 
siste møte var 27. januar i år. 
 

Han har hatt mange ulike tillitsverv opp gjennom årene. I 
junioravdelingen var han både kasserer og hadde ansvaret for 
salg av førstedagsbrev når det kom nye frimerker. 
I senioravdelingen hadde han en lang karriere i styret fra han ble 
valgt til kasserer i 1984 og tok over som formann i 1997. Dette 
vervet hadde han i 12 år. 
Stort sett hele tiden han var med i styret var han også 
nøkkelpersonen i auksjonskomiteen, og ansvarlig for alt salg av 
produkter som klubben har laget og fått hånd om. Klubben har de 
siste årene hatt meget god tilgang på materiale, så vi har hatt 
direktesalg på de fleste medlemsmøtene og hvor Jan Erik styrte 
butikken. Det var meget popuært og alt ble stort sett solgt. Dette 
arbeidet virket det som han trivdes meget godt med, og 
resultatene av hans dyktighet og store arbeid har de siste årene 
vært godt synlige på inntektssiden i klubbens regnskaper. 
 

Når klubben arrangerte frimerekutstillinger og andre markeringer var han blant de største 
bidragsyterene, med å holde orden på økonomien og å ordne frivillige og ikke minst logistikken rundt 
utstillingsrammene. Gjennom mange år ordnet han oppbevaring og lager for klubbens materiell både 
hjemme i Helgolandsgate og i Bertesbukta på lageret hos Color Line. 
 

Jan Erik var også glad i å reise og å tilrettelegge turer, og da spesielt til byttedager og utstillinger i 
Danmark. Gjennom sine gode kontakter i Fred Olsen Lines og senere Color Line ordnet han 
gunstige betingelser for alle som ville være med. Flere av turene har nå vært gjennomført i mer enn 
20 år. 
 

Styret bestemte den 6. desember 2011 å utnevne Jan Erik til æresmedlem i klubben. Dette for at 
han gjennom mange år hadde gjort en innsats for klubben, langt utover det en kunne forvente. Han 
er en av tre i klubbens historie har fått denne hederen. Han var også utnevnt til Storkors, den 
høyeste graden i klubbens ordenskollegiet «Den gyldne Furu». 
 

Det er ikke vanskelig å finne fine ord og egenskaper og si om Jan Erik, og vi vil huske ham som – 
snill – ærlig – redelig – hjelpsom – godt humør – pliktoppfyllende og samvittighetsfull, og listen kunne 
vært gjort mye lenger. Med hans bortgang er en vegg borte i klubben og savnet er stort, men de 
gode minnene skal leve videre. 
 

Våre tanker går nå til den nærmeste familie. 
 

Petter 

 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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KNUT HAMSUN OG 
FILATELIEN 
 

Du verden - har vår nobelprisvinner hatt noen 
synspunkter på dette? 
Gjennombruddsromanen hans, Sult kom ut i 
1890. Selv om mange av omtalene av romanen 
var positive, syntes han det var vanskelig å få 
nok armslag i forhold til ”de fire store” forfatterne 
(Bjørnson, Ibsen Kielland og Lie). Han laget 
derfor tre foredrag om litteraturen og dro på en 
omfattende innenlands turne vårhalvåret 1891. 
 

Onsdag etter påske var turen kommet til 
Kristiansand. Han hadde nærmere tusen 
tilhørere til sammen på de tre foredragene som 
hadde titlene: Norsk Literatur, Psykologisk 
Literatur og Mode-Literatur. 
 

Det var under foredraget om Psykologisk 
Literatur han griper fatt i filatelien, hør bare: 
”Den almindelige Nervøsitet har gennomtrængt 
vort Grundvæsen og farvet hele vort Sindsliv; 
det slaar ud i den nye engelske Teosofisme, det 
slaar endog ud i slige absurde Foreteelser som 
Filatelisme, mærkelig, sindssvage 
Bevægelser i Hjærnen og Hjærtet, fine, 
harmoniløse Rørelser, Sjælen i vag og ubestemt 
Nød.” 
 

Hamsun kan vel ikke helt ha fått tak i hva 
filatelien dreier seg om! 

 

Noe helt annet, men likevel – under dette 
besøket i byen ble det mest kjente portrettet av 
den unge Hamsun laget. Den som festet han til 
lerretet var Alfred E Andersen. 
 

Øystein Grøntoft 
Fortsatt Hamsun-fan (og filatelist) 

FLERE POST I BUTIKK I 
AGDER PÅ FLYTTEFOT 

Posten melder at de har tildelt nye avtaler til 
140 Post i Butikk. Av disse er det 49 Post i 
Butikk som bytter sted, og fem av disse befinner 
seg i Agder. 
 

De nye avtalene sikrer at vi fortsatt har god 
tilgjengelighet til Postens tjenester over hele 
landet sier pressesjef John Eckhoff i Posten 
Norge, i en pressemelding. Posttilbudet blir 
fortsatt å finne i de store dagligvarekjedene, 
samt hos noen frittstående butikker. Nytt av 
årets tildeling er at Plantasjen og Elkjøp får Post 
i Butikk. 
- Noen synes kanskje det er synd å miste Post i 
Butikk som de er vant til å bruke, men i en åpen 
konkurranse er det de butikkene med det beste 
tilbudet totalt som vinner, sier Eckhoff. 
 

Avtalene inngås for fire år med mulighet for 
forlengelse i inntil totalt sju år. Dagens tildeling 
er den første av to runder med tildeling. I mai 
utlyses en ny konkurranse for rundt 1000 Post i 
Butikk. Det er nå rundt 1380 Post i Butikk og 40 
postkontor i Norge, etter at Post i Butikk ble 
innført for 15 år siden. 
 

Her er listen over hvor Post i butikk bytter 
butikk: 

 Fra Meny Albert til Rimi Fagerholt i 
Kristiansand 

 

 Fra Kiwi Søm til Rimi Vardås i 
Kristiansand 
 

 Fra Coop Obs! Sørlandssenteret til Elkjøp 
Kristiansand 
 

 Fra Kiwi Evje til Coop Extra Evje 
 

 Fra Kiwi Saltrød til Coop Extra Eydehavn i 
Arendal 



REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 24.04.2015 
 

Klubbens  82. ordinære generalforsamling ble avholdt i Kr.4desgate 95 i Kristiansand tirsdag 24. 
februar 2015 kl. 20.00. 
 

Det var møtt frem 47 stemmeberettigete medlemmer. Til dirigent ble valgt Ingvar Fossdal. Terje 
Kårikstad og Yngvar Skaar ble valgt til å underskrive protokollen og til tellekorps. 
 

Styrets årsberetning ble lagt frem, samt regnskap for 2014 og budsjett for 2015. Underskuddet for 
2014 skulle tas fra reservefondet. Kontingenten for 2015 forble uendret. 
 

Styrets sammensetning for 2015 ble som følger: 
Formann  Petter E. Pedersen  (gjenvalg, 1 år) 
Viseformann John A. Lie   (ikke på valg, 1 år igjen) 
Kasserer  Johan M. Gulbrandsen (ikke på valg, 1 år igjen) 
1.sekretær Jan Michaelsen   (gjenvalg, 1 år) 
2.sekretær Gunn Irene Nibe  (gjenvalg, 2 år) 
1.varamann Kjell Hanssen   (ny, 1 år) 
2.varamann Per Kristian Olsen  (gjenvalg, 1 år) 
Valgkomiteens sammensetning er Ingvar Fossdal, Jan Ove Rasmussen og Oddleif Olsen. Oddleif 
Olsen fungerer også som revisor. 
Utsendinger til Representantskapsmøtet i Trondheim ble Petter E. Pedersen, Johan M. Gulbrandsen 
og Jan Michaelsen. 
 

Det var ikke kommet inn forslag til behandling. 
 

Jan Michaelsen 
1.sekretær  
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POSTKORTSPALTEN 
 

BERTESBUKTA SVØMMESTADION 
 

Kortet denne gang burde være aktuelt 
på flere måter. Badesesongen 
nærmer seg og «Bertes», en gang 
byens største sommerattraksjon, er et 
yndet utfartssted både for de som bor 
i nærområdet og de som bor i selve 
bykjernen. I tillegg har den populære 
Roligheden Camping vært på området 
i mange år. 
 

Svømmeanlegget ble åpnet i 1939, 
mens selve stupetårnet som var  10 
meter høyt ble bygd på slutten av 
1950-tallet. Dette ble forøvrig revet 
igjen i på 1970-tallet. I bakgrunnen ser vi også restauranten som Kristiansand Svømmeklubb drev i 
flere år. Denne er nå revet. Det må ut fra dette antas at kortet er fra rundt 1960. 
 

Det pågår for tiden en stor renovering av hele badeområdet. Før fjorårssesongen ble (det mindre) 
stupetårnet revet og siden er også badebrygga fjernet. Det ble klaget på at det var for grunt til å 
stupe sikkert, og at man fikk rifter etter rustne spiker og flis i fua når man var på brygga. Før 
badesesongen setter inn skal det nå legges nye planker av kjerneved på brygga. Nytt stupetårn er 
også under planlegging, men hvor stort og omfattende dette blir, og når det bygges, er avhengig av 
hvor mye penger som skaffes. 
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 RIKSMESSEN – KRISTIANSAND S 1955 
 
Riksmessen 1955 i Kristiansand ble holdt i Tresse (Retranchementet) ved Christiansholm festning i 
perioden 20.-31. juli 1955. Posten hadde brevhus med eget særstempel. 
 

I «Norges Varemesse gjennom 
75 år» er følgende skrevet om 
messen i Kristiansand i 1955: 
Riksmessene var av særlig stor 
betydning for det lokale 
næringsliv på de stedene de 
ble holdt. Over alt var det stor 
interesse for å få lagt en 
riksmesse nettopp til dem. Hittil 
hadde messene vært holdt, 
foruten i Oslo, på Vestlandet i 
Bergen og Stavanger, og sist i 
Nord-Norge i Tromsø. Det var 
derfor nokså naturlig at 
Sørlandet anmodet om å få lagt 
messen til Kristiansand ved 
neste mulighet. 
Det fant Varemessens styre 
rimelig, og innledet derfor 
forhandlinger med kommunen 
og næringslivet i Kristiansand. Man ble enige om at utstillingen skulle finne sted 20.-31. juli 1955, 
tre år etter messen i Tromsø. 
Til riksmessen i Kristiansand ble påmeldingen større enn forventet – tilsammen 300 bedrifter. Det 
var planlagt et utstillingsareal på 4000m2. Messen endte opp med 7000m2 innendørs og 1200m2 
utendørs – nesten 75% mer enn i Bergen og Tromsø! Messen ble et flott og meget populært 
arrangement. Det hjalp også at været var strålende. 
Åpningsdagen var en av de varmeste sommerdager på lenge, og folk var gått mann av huse. Som 
vanlig var det et stort fremmøte av det offentlige Norge – med regjering, storting og lokale 
myndigheter. 
Denne gangen manglet derimot han som gjennom 35 år trofast hadde kastet glans over 
åpningsseremoniene over hele landet. Hans Majestet Kong Haakon VII. Kort tid før hadde Kongen i 
en alder av 83 år, falt og brukket benet og kunne derfor ikke være tilstede i Kristiansand. Kong 
Haakon døde to år senere i 1957 – et stort tap også for Norges Varemesse, som Kongen så 
interessert hadde fulgt siden den første riksmessen i 1920. 
 

Fraværet av Kongen til åpningen betød likevel ikke at kongehuset ikke besøkte messen. I 
HUNSFOSPOSTEN nr6 fra 1955 skrives det (litt forkortet): 
Det var rene 17. mai-stemningen på Hunsfos den 28. juli da vår fabrikk hadde den ære å ha besøk 
av Kronprins Olav. Begivenheten fant sted i forbindelse med Hans kongelige høyhets besøk på 
Riksmessen i Kristiansand. Besøket var en stor begivenhet for oss her oppe i Vennesla. En 
Kristiansands-avis kalte det «Høydepunktet under det vellykkede kronprinsbesøket». 
 

Når det gjelder besøk fra regjeringen så omtales det på følgende måte i Nordlands Avis den 9. 
august 1955: 
Samferdselsminister Varmann og statsminister Gerhardsen besøkte i sommer Riksmessen i 
Kristiansand. Det fikk en lokalavis til å gi uttrykk for et ondskapsfullt håp om at de to herrer måtte 
kjøre Sørlandsveien i egen bil. Både bilen og Gerhardsen ville nok skrangle i stykker om han 
forsøkte den norske riksvei nr. 40. De kom med jernbanen. 
 

Det har også sener blitt holdt store messer med særstempler i Kristiansand slik som 
SKAGERAKMESSEN på Gimlemoen i 1966/67, SØRLANDSMESSEN i 1970 og GIMLEMESSEN. 
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THE TALL SHIPS RACES KRISTIANSAND 2015 

 
 
 
 
 

Nå er det igjen tid for seilskutefest i byen når det 25. – 28 juli 2015 
arrangeres The Tall Ships Races. Dette er verdens mest spektakulære 
seilskuteseilas med opp mot 100 store og små seilskuter fra 20 – 30 land. 
Havneområdet i byen vil fylles med store hvite seilskuter og det vil vrimle 
med kadetter i ulike uniformer fra hele verden. Det er lagt opp til et 
kontinuerlig og variert kulturprogram, salgs– og informasjonsboder og det 
blir et yrende folkeliv. 
 

Første etappe i årets seilas går fra Belfast i Nord-Irland til Ålesund. Det blir 
deretter en fellesseilas ned langs kysten til Kristiansand, og det er på dette 
strekket lagt opp til muligheter for å gå innom Flekkefjord, Farsund og 

Lindesnes. Siste etappe går fra 
Kristiansand til Aalborg i Danmark. 
 

Som en kuriositet kan nevnes at regattaen 
tidligere var sponset og hadde 
whiskymerket «Cutty Sark» i navnet «Cutty 
Sark Tall Ships Races», i tillegg til logoen i 
flagget.  Olav D. Kongevold, mannen bak 

gjenoppbyggingen og den 
videre driften av 
Fullriggeren Sørlandet  
gjennom mange år, er den 
som fikk «Cutty Sark» sitt 
flagg og navn ut av 
regattaen, slik at den ble 
spiselig for myndighetene.  

 

Selv husker jeg godt den fantastiske 
folkefesten det var i 2010 da Kristiansand 
sist arrangerte The Tall Ships Races. Da 
var over 70 seilskuter fra 16 land, 2000 
medseilere og 400 000 besøkende med å 
sette sitt preg på hele byen i fem dager. 
 

Posten skal i år, som i 2010, ha egen stand med 
spesialstempel og Personlige Frimerker for salg. Standen 
skal bemannes både fra Frimerketjenesten og med lokale 
krefter. Og hvilke andre spesialprodukter knyttet til regattaen 
som blir å få kjøpt, er foreløpig ikke klart. 
 

For å markere at Tall Ships Races 2015 nærmer seg er det 
laget et spesielt PF og stempel med «100 DAGER IGJEN—
16.04.2015». Dette blir å få kjøpt på Kristiansand Postkontor 
denne dagen. 

 

Siste oppdatering på hjemmesiden melder at påmeldingen av skip er meget god og at det ventes mer 
enn 500 000 besøkende og at det blir landsdelens største arrangemnet i år. Nå er det bare å glede 
seg til sommeren. 
  

Utklipp fra Fædrelandsvennen mandag 19. april 2010. 

Tall Ships Races 2015 Personli Frimerke som  
utgis 16. april. 



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! 

Det er i år 70 år siden frigjøringen av Norge 8. mai 1945. Til 50. års jubileet i 1995 var 
det arrangementer over hele landet og det ble utgitt en serie på tre frimerker. KFK laget 
spesialkonvolutt og eget stempel i anledning utgivelsen. Motivet var Minnesmerket 
over falne fra Kristiansand 1940-1945. Det var laget av billedhuggeren Kjell 
Rasmussen etter tegning av daværende byarkitekt Alv Erikstad. Kristiansand 
kommune reiste merket i 1951 til minne om de 120 falne fra Kristiansand. Navnene er 
innpreget på plate levert av William Nordbys Metallstøperi, Kristiansand.  

KFK-styret 2015: 
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 


