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FORMANNENS HJØRNE  
Vi er snart kommet til midten av mars, og det er tid for et nytt nummer av «Nye 
Varianten». 
Uten innsatsen fra diverse medlemmer som bidrar med artikler hadde det aldri blitt 
noen form for klubb avis. 
Det er noen lengre, og noen kortere stykker som er skrevet. Noen av dem dveler 
mest med ting som har skjedd for lenge siden, mens andre artikler handler om ting 
som nylig har skjedd. Det er så mye historisk interessant materiell i gamle brev, 
frimerker, og stempler. 
I klubben vår er det mange som har stor glede av det å jobbe med posthistoriske 
objekter, og i tillegg har glede av å skrive om disse. Tusen takk til alle dere som 
deler av kunnskapene deres, og tusen takk til Kjell, som legger ned et formidabelt 
arbeid med å samle inn stoff til bladet, pluss redigering. og egne bidrag. Kos dere 
med «Nye Varianten                                   

Hilsen LLoyd 
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FRA REDAKSJONEN 
 

50 år 
Varienten er 50 år i år og gratulerer så mye. Det er ikke helt enkelt å holde hjulene i 
gang. Å lage selve bladet går greit problemet er stoff no 
k til å få et rikt innhold, vi får se hvordan det går framover og ta ett nummer av 
gangen, jeg vet at det sitter mange medlemmer med mye kunnskap, skal vi ikke 
prøve å få til noe? 

 

program vinter/vår 2018 

 26. mars 2018 kl.19.00 
09. april 2018 kl. 19.00 
16. april 2018 kl.19.00 

30. april 2018 kl. 19.00 
14.mai 2018 kl. 19.00 
28. mai 2018 kl. 19.00 
11. juni 2018 kl. 19.00 

LITT OM TAGGING, SMÅ OG STORE MERKER. 

Den vanligste taggingen av frimerker er linjetagging.  Arkene tagges da først på langs 
og så på tvers.  Dette fører til at hjørnene på frimerkene som regel blir unøyaktige.  
Den eldste måten å tagge merkene på var kamtagging.  Merkene ble da tagget av en 
«kam» bestående av overkant og sider.  Denne ble «hugget» ned i merkene ovenfra 
og 111 ganger nedover.  Med denne metoden fikk merkene jevnere, som regel helt 
korrekt hjørner. 
Da «kammen» skulle «hugge» flere ganger i løpet av en produksjon, kunne det fort 
oppstå forskjellige komplikasjoner. En liten forskyvning i treffpunktet på en av rekkene 
kunne føre til en rad med store og en rad med små merker.  Det er også kjent merker 
hvor tlaggingen har blitt foretatt midt i merkene. 
Små forskyvninger fører til dobbeltagginger av forskjellig art, hvorav 
«diamanttaggingen» er den mest kjente.  Treffpunktet for «neste rad» treffet taggen i 
forgående rad. Tagging blir dermed seende ut som ett fint sagblad. 
Bøyde og manglende nåler fører til tagningsvarianter i forskjellige variasjoner.  Disse 
sees med att merkets motsatte tagging har samme feilen. 
Lykke til med ett nytt sameområde: Taggingsvarianter på linjetaggete merker. 
Gunnar 
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DANNELSEN AV FFF 

Som nevnt i utstillingskatalogen for «Lister 2017», var det flere grupper 

som samlet frimerker. Noen snakket også om å forsøke å danne en 

klubb. En av disse var nok spesielt aktive med møter flere ganger daglig.  

Jeg snakker om den lille gruppen på 3 personer ved Farsund 

Handelskole som hadde møte så å si hvert friminutt.  Gruppen besto av 

Gunnar Sandes, Torrey Nilsen og undertegnede.  I helgene, når bror av 

Torrey, Reimund, var hjemme, ble det lange møter hos dem.   

Datidens frimerketidsskrift var for oss «Søndagspolitikken» - en til 2 

sider med annonser og stoff.  Her satte vi inn en annonse: send 

frimerker fra Skandinavia – «motta det dobbelte antall fra resten av 

verden».  Allerede fredagen før avisen kom ut, hadde vi de først 

konvoluttene fulle av merker.  Denne annonsen ryddet godt opp i de 

mange dublettene til morfar og Reimunds kilovarer med Irland.  Vi lærte 

også hvordan vi skulle se forskjell på de danske merkene med og uten 

fosfor.  Lukke 

øynene og lyse 

med den 

lommelykt på 

dem i ett mørkt 

rom (WC).  De 

med fosfor hadde 

et svakt lys når 

lykten ble slukket 

og øynene åpnet. 

Så en dag kom 

en annonse i 

Farsunds Avis 

om salg av 

frimerker på 
JUNIORTUR TIL NORDISK UNGDOMSUTSTILLING I TROLLHETTAN MED ROY 

MYKLEBUST DELVIST SKJULT BAK JAN ERIK OLSEN OG TOM TØNNESSEN. 
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Skeime.  Det var Johny Pedersen (far til Petter) som skulle selge 

frimerker fra sin gård på Skeime.  Han hadde kjøpt ett lager som han 

skulle realisere.  Torrey og jeg drog opp for å se hva han kunne tilby.  

Det viktiges vi fikk med oss hjem var hans informasjon om betydningen å 

ha en klubb.  Etter diverse prat (og litt kjøp), dukket det to personer opp, 

redaktøren i Farsunds Avis og journalist Jens Villefrans, begge 

frimerkesamlere og hadde også diskutert muligheten om klubb i 

Farsund.  Vi ble enige om å møtes hos meg på ettermiddager for videre 

diskusjon. 

Etter en kort diskusjon kom Einar med forslag om at han satt inn en 

annonse i avisen om samling av interesserte på kontoret i Avisen.   

Resultatet ble som vi alle vet: Farsund Filatelist Forening. 

Hvorfor ble FFF en «utstillings-forening». 

Helgen etter møtet i Farsunds Avis var det en Nasjonal juniorutstilling i 

Kristiansand – JUNOFIL 67.  Torrey, Reimund og meg dro inn for å se.  

Her ble vi introdusert introdusert for daværende forbundssekretær Odd 

Gram.   

Han satt på ett kontor og plasserte norske frimerker på dette etter deres 

«tilholdssted».  Da han hørte at vi hadde startet forening i Farsund, ble 

han så ivrig at han kastet seg over kartet så frimerkene flagret. 

Vi ble også kjent med jun. lederne i KFK, Bjørn Mo og Einar Simonsen 

som ble å betrakte som faddere for Foreningen. Disse var ofte på besøk 

i foreningen for å holde foredrag og inspirere. «Formannens kølle» er en 

gave fra dem.  Det var disse /sammen med Arne J. Hansen («teknisk 

komite») som kom med den da forrykte ideen at vi skulle feire ettårs 

dagen med er regional ungdomsutstilling.  Her deltok bl.a. 3 juniorer fra 

vår forening (Terje og Ernst Martin Albrektsen og Alf Arian Loshamn). De 

to første var også ivrige deltagere og inspiratorer i møtene hjemme hos 
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Torrey.  Eneste 

enda aktive 

samler og utstiller 

fra Jufa er Bjørn 

Gunnar Solås 

som i dag driver 

Sørlandets 

frimerkehandel i 

Kristiansand. 

Jufa ga god blest 

omkring 

foreningen noe 

som gjorde at det 

fortsatte med en mindre eller større utstilling hvert 5. år.  Jeg håper at 

foreningen vil fortsette denne tradisjonen til glede for medlemmene 

(bedre samhold mm) og filatelien. 

Gunnar 

 

 

 

 

JUFA 68 - "JURYEN I ARBEID". EINAR SIMONDSEN, GUNNAR M. 
LOSHAMN OG BJÆRN MOE (MED BRILLER). JUNIORLEDERNE I 

KRISTIANSAND 
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FORSIDEN TIL UTSTILLINGSKATALOG JUFA 68 
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GUNNARS INNLEDNING TIL JUFA 68 
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Stedet bak stemplet. 
Av Kjebb 

Kilde; Wikipedia 

Jeg synes det er interessant og vite litt om stedet bak stemplet, jeg har som mange 
andre liggende en del FDC i kasser, nå nylig fant jeg fram en del fra Grønland og 
tenkte at det måtte være moro å vite litt om stedet hvor de var stemplet. Som sagt 
så gjort og nok en gang var Wikipedia til god hjelp. Først gikk turen til Tasiilaq, og jeg 
håper det er OK at jeg deler dette med «Nye Variantens» lesere.   

 

Tasiilaq (tidligere kalt Ammassalik, 
gammelgrønlandsk: Angmagssalik) er den 
eneste byen, og administrativt sentrum i 
Ammassalik kommune, sydøst på 
Grønland. Navnet Ammassalik brukes i dag 
kun om kommunen, men opprinnelig ble 
navnet brukt om området rundt Kingak 
innerst i Angmagsalikfjorden, og kommer 
av det grønlandske ordet Angmagsak, som 
betyr lodde. 

Byen er kommunens største, med 1 852 
innbyggere. Den ble grunnlagt i 1894 som en handels- og misjonsstasjon, og i 
forbindelse med 50-årsjubileet i 1944 ble det bygd en varde på det høyeste punktet i 
byen. Det bodde folk her også før 1894; på midten av 1800-tallet fikk man på 
vestkysten av Grønland vite om at det bodde folk i dette området, uten kontakt med 
omverden. G. Holm reiste med konebåt dit i 1884, overvintret her, og tok med seg 
kunnskap tilbake. Han kalte dem «angmagsalikerne», og i 1894 bodde 413 mennesker 
der. De neste årene flyttet mange herfra sydover, for å bo nærmere koloniene, men 
etter etableringen av byen Angmagssalik økte igjen befolkningen, og var i 1913 oppe i 
593.[1] 

UTSIKT OVER TASIILAQ FRA SØMANDSFJELDET. 1 

https://no.wikipedia.org/wiki/Ammassalik_kommune
https://no.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B8nland
https://no.wikipedia.org/wiki/Lodde
https://no.wikipedia.org/wiki/1894
https://no.wikipedia.org/wiki/1944
https://no.wikipedia.org/wiki/Koneb%C3%A5t
https://no.wikipedia.org/wiki/1884
https://no.wikipedia.org/wiki/1913
https://no.wikipedia.org/wiki/Tasiilaq#cite_note-1
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Byen ligger på øya Ammassalik Ø, og er delvis isolert. Klimaet og landskapet i 
kommunen gjør at Tasiilaq ikke har veiforbindelse med de andre tettstedene i 
kommunen. Om vinteren må man bruke helikopter, snøscooter eller hundeslede. Om 
sommeren og høsten, fra juli til november, kommer det forsyningsskip hit 4 ganger. 

Byen minner fortsatt om sin opprinnelige inuittkultur. Befolkningen her lever av fiske, 
fangst og serviceindustri. 

 

 

 

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Ammassalik_%C3%98
https://no.wikipedia.org/wiki/Helikopter
https://no.wikipedia.org/wiki/Sn%C3%B8scooter
https://no.wikipedia.org/wiki/Hundeslede
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Generalforsamling 26.02.2018 

Møtet åpnet kl 19:30 
Formannen ønsket velkommen til generalforsamling. 
 
Sak 1  Godkjenne innkallingen 
  Det var ingen merknader til innkallingen.  Godkjent. 
  
Sak 2  Godkjenne frammøtte representanter og fullmakter 
 Tilstede på møtet var 15 medlemmer.  Det forelå 1 fullmakt.  De fremmøtte 
 inkludert fullmakten ble godkjent. 
 
Sak 3   Godkjenne sakslisten 
  Styrets forslag til saksliste ble godkjent. 
  
Sak 4  Valg av ordstyrer, referent og 3 representanter til å underskrive protokollen. 
   a) Forslag til ordstyrer:  Torrey Nilsen – Vagt ved aklamasjon. 
   b) Forslag til referent:  Harald Samuelsen – Valgt ved aklamasjon. 
   c) forslag til protokollunderskrivere (3):  John Dyngvold, Tor Raastad og  
       Magne Gabrielsen – Alle 3 valgt ved aklamasjon. 
 
Sak 5  Styrets årsmelding 

Styrets årsberetning ble opplest av formannen. 
 Komentarer:  I nest siste avsnitt skal antall medlemmer ved årssiftet være 49 
medlemmer.  I forbindelse med «LISTER 2017) (avsnitt 5) burde det opplyses 
at det i  forbindelse med utstillingen var en auksjon – og at denne innbrakte  

 kr. 861,00 til klubben. 
 Årsberetning m/kommentarer ble godkjent  
  
Sak 6  Regnskap 
  Regnskapet lagt fram av kasserer.  Regnskapet viser et underskudd på  

kr. 54 340.   
 Det var budsjettert med et underskudd på kr. 87.900.  Regnskapet godkjent. 
Sak 7  Orientering 
  a) Årsberetning/regnskap fra bytteleder 
   Bytteleder kunne berette om dårligste omsetning siden 2009 med bare  
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                15 000 i omsetning.  Orientering tatt til underretning. 
 
Sak 8 Budsjett 2018 

Kasserer la fra styrets forslag til budsjett.  Budsjettet viser et underskudd på 
kr. 35 000. 
Det ble fremmet en henstilling til styret om i framtida ikke å begrense 
underskudd, slik at arbeidskapitalen ikke blir for lav.  Grense på 50 000 ble 
antydet. 

 
Sak 9    Valg 
   Valgkomitéen hadde lagt fram forslag til kandidater til alle verv (NB! Ikke til  
   Valgkomitéen for 2019).  Følgende ble valgt uten motkandidat. 
 
Formann:    Lloyd Frestad  Gjenvalg  (1 år) 
Nestformann:    Hilde Skeime  Gjenvalg  (2 år) 
Sekretær:    Erling Knustad Ikke på valg (1 år) 
Styremedlem:    Kjell E Berntsen Gjenvalg  (2 år) 
     Harald Samuelsen Ikke på valg (1 år) 
Varamedlem    Karl Johansen  Gjenvalg  (1 år) 
                                                                       Kjell Birkrem          Gjenvalg  (1 år) 
Revisor:    Torrey Nilsen  Gjenvalg (1 år) 
Representant til forbundsmøter Magne Gabrielsen Gjenvalg (1 år) 
 Vara:    Lloyd Frestad  Gjenvalg (1 år) 

Valgkomité:    Tom Langeland Gjenvalg  (1 år) 

     Torrey Nlsen  Gjenvalg  (1 år) 
 

Møtet hevet kl: 20:07. 
 
 
  Harald Samuelsen (sign) 
  Referent 
 
 

John Dyngvold (sign)   Tor Raastad (sign)  Magne 
Gabrielsen (sign) 
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NF's Frimerkeskole – en deltakers betraktning. 

Av Harald Samuelsen 

Foto Odd Arve Kvinnesland 

Så er første samling i NF's storsatsing i denne forbundsperioden gjennomført.  Det er 

snakk om intet mindre enn NF's Frimerkeskole. 

«Smak» på ordet FRIMERKESKOLE.  Tenk å skulle gå på «skole» for å lære noe om 

norske frimerker.  En rar tanke? 

Da jeg hørte om denne skolen 

første gang, var min umiddelbare 

tanke «Nei der skal jeg aldri sette 

mine ben.  Jeg samler frimerker på 

min måte – uten interesse for å 

delta på utstillinger.  Nei, en sånn 

«Eliteskole» skal ikke jeg delta 

på». 

Tiden gikk og etterhvert ble både 

program og sted for første samling 

publisert og formidlet på 

klubbmøtene – uten at det medførte den store endringen i min grunnholdning.  Jeg 

var absolutt negativ til denne «skolen». 

På et klubbmøte i januar, ble jeg spurt om jeg kunne tenke meg å være med på 

samlingen.  Han hadde lyst til å dra, men kunne ikke tenke seg å kjøre alene til Bryne.  

Spørsmålet kunne der og da blitt besvart med NEI, men også det svaret ville kreve en 

begrunnelse fra min side som ikke bare skulle være flåsete.  Jeg utsatte svaret med å 

si at jeg måtte kontrollere om helga (lørdagen) var ledig. 

 Jeg måtte tenke gjennom saken og min holdning på ny.  Hvorfor var jeg så negativ?  

Jeg hadde aldri deltatt på «skolen» før – det var jo ikke avholdt noen tilsvarende 

samlinger noensinne i Norge.  Det endte til slutt opp med at jeg sa ja til å delta. 
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Hva skjedde med holdningen min?  Det er lov å være kritisk og negativ til aktiviteter  i 

regi av NF, men et minimumskrav bør være at en har et grunnlag å bygge 

kritikken//negativiteten på.  Jeg bestemte meg for å få førstehånds-kunnskap om hva 

«skolen» gikk ut på – og så kunne jeg, om nødvendig, rette en skikkelig begrunnet 

kritikk i ettertid. 

Vi ble til slutt fire stykker fra FFF som dro til Bryne og første samling i Frimerkeskolen.  

Selv dro jeg uten forventninger til det som skulle foregå denne lørdagen. 

Med «lave» forventninger (ingen) så er jo grunnlaget for å få tilfredstilt 

forventningene rimelig store.  Det ble de også.  NF hadde fått satt sammen et knippe 

med foredragsholdere som ga et positivt inntrykk av å ha kunnskap om sine emner – 

og som var mottakelige for spørsmål fra deltakerne om ting var uklare. 

Og deltakerne, som var fra 

nybegynner (uten klubbtilknytting 

på møtedagen) til utstillere i 

«toppsjiktet», benyttet 

anledningen til å utfordre 

foredragsholderne med gode 

spørsmål.  Noe som gjorde 

samlingen og foredragene ekstra 

interesant. 

Det ble en vellykket samling.  

Selvfølgelig er det ting man kan kritisere som manglende mikrofonbruk, 

«forherligelse» av egne objekter o.l., men det velger jeg å «sette på konto» for 

«nybrått». 

Samlingen var fin – og for de som ikke var der:  Prøv å få tid til å delta ved neste 

anledning. 

Jeg gleder meg nå til neste samling – og er spent på hva emnene blir. 

Jeg håper skolen kommer for å bli - til glede for nye frimerkesamlere.  Den er vel verdt 

å bruke en lørdag eller to i året på å utvide sin egen kunnskap om norske frimerker..  
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RESULTATREGNSKAP FFF 2017

BUDSJETT REGNSKAP BUDSJETT 2018

INNTEKTER

300 Medlemskontingent

310 MVA-kompensasjon NF 0,00

320 Auksjonsinntekter

330 Annen inntekt

340 Annonseinntekter 267,00

390 Renteinntekter 218,04 300

Sum inntekter

KOSTNADER

400 Administrasjon

405 Medlemskontingent – NF

410 Forsikringer

420 Innkjøp auksjonsmateriell

430 VARIANTEN

440 Disp styret

450 LISTER 2017 0

461 FFF 50 år jub - fest 0

462 FFF 50 år – Jubileumsbok 0,00 0

470 FARSUNDSSAMLINGEN 0,00 0

480 Representasjonskostnader

490 Sosiale utflukter

Sum kostnader

881 Resultat FFF 2017

BALANSE FFF 2017

01.01.17 31.12.17

EIENDELER

191 Kasse

192 3070.20.36611

193 3126.24.95615 0,00

194 3126.24.97286 0,00

195 3126.24.99165 0,00

196 2801.46.55079 0,00

196 Beholdning PF Lister 2017

Sum eiendeler

EGENKAPITAL OG GJELD

200 Egenkapital

Årets resultat

240 Ikke mottatt faktura

Sum egenkapital og gjeld

Stave; Vanse,

Harald Samuelsen Torrey Nolsen

Kasserer Revisor

17 000,00 17 900,00 18 500

3 000,00 3 000

10 000,00 14 605,00 16 000

10 200,00 7 000,00 2 000

3 000,00 2 000

-1 500,00

41 700,00 39 990,04 41 800

-1 500,00 -4 244,25 -5 000

-14 100,00 -13 500,00 -14 700

-3 000,00 -2 971,00 -3 000

-10 000,00 -8 436,00 -16 000

-8 000,00 -6 042,00 -7 000

-10 000,00 -7 158,50 -8 100

-25 000,00 7 493,97

-10 000,00 -7 250,00

-20 000,00

-1 000,00

-10 000,00 -3 611,00 -3 000

-20 000,00 -48 611,00 -20 000

-132 600,00 -94 329,78 -76 800

-90 900,00 -54 339,74 -35 000

4 015,00 2 855,00

71 376,49 50 959,56

3 915,41

13 432,09

59 518,00

37 757,69

-2 060,00 9 285,00

150 196,99 100 857,25

-150 196,99 -150 196,99

54 339,74 -95 857,25

-5 000,00

-150 196,99 -100 857,25
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Regnskap LISTER 2017

BUDSJETT REGNSKAP

INNTEKTER

450 Bevilgning fra FFF

500 Salg av PF

510 Rammegebyr

520 Støtte fra forbundet

530 Annonseinntekter

590 Annen inntekt 0,00

Sum inntekter

KOSTNADER

600 Lokalleie

611 Jury – overnatting 0,00 0,00

612 Jury – Bespisning 0,00 0,00

613 Jury – Reisekostnader 0,00

621 Premier – æres -495,00

622 Premier utstillerer

630 Rammefrakt

640 Katalogtrykking

650 Innkjøp PF

660 Porto

670 Annonser

681 Honorar – skribent 0,00

682 Honorar – tegning logo 0,00

690 Disp Komité

Sum kostnader

881 Resultat LISTER 2017 0,00

25 000,00

38 400,00 35 399,50

9 800,00 11 950,00

10 000,00 20 000,00

19 300,00 8 100,00

5 100,00

77 500,00 80 549,50

-5 000,00 -10 000,00

-1 000,00

-1 000,00

-7 000,00 -3 800,00

-10 000,00 -9 000,00

-10 000,00 -7 739,00

-28 700,00 -27 878,75

-3 000,00 -3 308,00

-4 500,00 -3 084,38

-1 000,00

-1 000,00

-5 300,00 -7 750,40

-77 500,00 -73 055,53

7 493,97
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FFF 50 år  

Bolk 2 

Årene – 1970 til 1979 

Vi forsetter vår reise i FFF's «utklippsbok» og tar denne gang for oss de glade 

70-årene. 

Utklippene fra disse 10-årene vitner om en aktiv forening, hvor medlemmene 

viser stor iver for å delta på utstillinger. 

Filatelistene fra Farsund sikret seg mange medaljer  

23.1.1970 skrev Farsunds Avis: Filatelistene fra Farsund sikret seg mange 

medaljer. Fire av i alt 42 på nordisk utstilling i Oslo kom til FFF:  

Ernst Martin Albrektsen fikk bronsemedalje for en samling FN-merker.  

Torrey Nilsen fikk bronsemedalje for sin samling fra Grønland  

Alf Arian Loshamn fikk to bronse medalje for henholdsvis en dansk og en norsk 

utstilling.  

Terje Tellefsen fikk diplom for sin samling olympiade merker. 

2.6.1971 kunne Fædrelandsvennen fortelle fra NORFILEX-71. Sørlandske 

filatelister tok grovt for seg av premiebordet. I Trondheim i pinsen ble det i 

anledning av Nordenfjeldske Filatelist Forenings 50 års jubileum avholdt en 

frimerkeutstilling. Det deltok 20 samlinger fra Sørlandet.  Gledelig var det at 

samtlige deltakere i Farsund fikk medaljer og således beste by, med 

henholdsvis 3 sølv og 4 bronse.  

Fra Farsund:  

Forgylt sølv: Torbjørn Larsson-Fedde, speiding,  
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Bronse Gunnar Loshamn, Norge, John Torrey Nielsen, Grønland. Tadeus 

Slugnes, Norge i krig og fred.  

Sølv: Terje Albrektsen jr. Aeroplaner. Alf Arian Loshamn, Danmark.  

Bronse: Ernst Martin Albrektsen, FN. 

Farsunds Avis kunne 9.10.1971 fortelle at Farsund Filatelist Forening markerer 

Frimerkets dag, og at en livskraftig forening vil samle fler om en interessant og 

givende hobby. 

«Frimerker er en hobby som gir mange gleder» sier Torbjørn Larsson-Fedde 

oldtimeren blant Farsunds filatelister. 

11.10.1971 forteller Farsunds Avis om Frimerker på Husan. 

Tadeus Slugnes medlem av FFF sammen med sekretær Torbjørn Larsson-Fedde og formannen Gunnar Loshamn. 
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Og 18.10.1971 kan samme avis fortelle: Stor interesse for frimerke-utstillingen.  

Farsund Filatelistforening avsluttet arrangementene under frimerkets dag med 

en utstilling i går. Det var 20 samlinger utstilt. 

1972: Farsund Filatelist Forening er aktive. Arbeider med en spesiell Norges-

samling. Ved generalforsamlingen i Farsund Filatelist forening som nylig ble 

holdt på Husan ble Torbjørn Larsson-Fedde valgt til ny formann. Viseformann 

Gunnar M. Loshamn. Sekretær Arne Drange. Kasserer Tønnes Mygland. Fra før 

sitter Tadeus Slugnes i styret. Varamenn: Sverre M. Reinertsen og Torrey 

Nielsen. 

Desember 1972: Farsund Bridgeklubb og Farsund Filatelist Forening har søkt 

om å leie taksalen i Husan på nærmere angitte dager. 

3.10.1973 FA: Farsund Filatelist Forening med propaganda utstilling. Bernt Erit 

Spinnangr vil ikke gi opp sin hobby før han blir så gammel og skjelven at han 

ikke klarer å holde et frimerke selv. 

9.10.1973 FA: Frimerkets dag. I anledning Frimerkets dag 1973 arrangerer FFF 

frimerkeutstilling i taksalen på Husan. Entre kr 1,-. Ved Farsund Postkontor 

utstilles frimerker og brev stemplet i Farsund fra 1853 – 1973. 

9.10.1873 FA: Når man arbeider med frimerker blir timene til minutter, sier 

Arne Torp. Er medlem av Farsund Filatelist Forening som hobby i 61år. 

9.10.1973 FA: Frimerkets dag. Stor oppslutning om utstillingen på Husan. 275 

besøkende. 

25.10.1973 FA: Farsunds-samlingen i frimerker presenteres på Husan 6. 

november. Torbjørn Larsson-Fedde gjenvalgt til formann under årsmøtet til 

Farsund Filatelist Forening. 

28.12.1973 FA: Farsunds-gutt får medaljer med frimerker innen romfart. Terje 

Dahl invitert til den internasjonale frimerkeutstillingen i Stockholm neste år. 
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Til høyre:Terje Dahl med frimerke av Russlands fire første romfarere, 

t.v. sølvmedaljen i «LIS-EX 73» i Gøteborg, bronsemedaljen i 

«Interjunex 1972» og postverkets honnørplakett for deltakelse i 

utstillingen til Postmuseet i Oslo i høst. 

9.10.1974 FA: «Fluelort» og søknad om 

sykkeldekk. Frimerkesamling – verdens fineste 

hobby, påstår filatelistene selv. 

 

 

 

 

 

Til venstre:Verdens fineste hobby sier Reidar Blytt om det å samle 

frimerker, - og filatelister fra Honolulu til Spind er helt enig i denne 

påstanden. 

9.10.1974 FA: Et livlig frimerkeår. Frimerkets 

dag 1974. Utstilling på postkontoret i 

Farsund. Frimerker fra 1949 il minne om 

U.P.U.’s 75 års jubileum. 

 

1975 Stavanger Aftenblad: Det eneste kjente brev med 10-blokk 8 skilling. På 

frimerkeutstilling i Atlantic Hall. I Atlantic Hall ble det i går middag åpnet en 

regional frimerkeutstilling med Stavanger Filatelist-Klub som arrangør. I juryen 

Torbjørn Larsson-Fedde. 
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Postmester Aage Nilsen overleverer 

en sjekk til FFF. 

 

9.10.1975 FA: Frimerkets 

dag. 2000 kroner fra 

Frimerkefondet til 

Farsund Filatelist 

Forening. Ved 

formannTorbjørn 

Larsson-Fedde og Torrey 

Nilsen. 

10.6.1975 FA:  

Per Bugge Carlsenfikk sølv i Nasjonal frimerkeutstilling.  

I tillegg ble det 5 bronsemedaljer til deltakere fra Farsund-distriktet. 

9.10.1975 FA: Amerikabrevet – Veien mot vest. Interessant utstilling på Husan i 

helgen i anledning Frimerkets dag. Det blir brev og bøker etc. 

6.10.1978 FA: Verdens største»  Farsund samling» finnes i Chicago. Finnes ikke 

bedre hobby sier Stanley Hansen i Chicago som mener at han har «The biggest 

Farsund collection in the World». 

5.12.1978 FA: Speidernes kretsleir får Listaskøyta som symbol. Eget postkontor 

og eget stempel. 

5.10.1979 FA: Frimerkets dag. Farsund Filatelist Forening holder utstilling på 

Husan. 
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6.10.1979 FA: Foran frimerkesamlingen kan man slappe helt av fra stress og 

mas. Om sommeren blir det ikke tid til mye, men om høsten kommer klubben i 

gang og da våkner interessen igjen. 

Enda flere burde samle frimerker mener Arne Log  og oppfordrer til å samle frimerker av brev og sende dem til 

Tubfrim, som selger dem og bruker pengene til nyttig arbeid. 

10.10.1979 SA: På frimerkeutstilling «ROGALAND-79»  

Torbjørn Larsson-Fedde forgylt sølv  

Arne Drange forgylt sølv og ærespris.  
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Luftpost, Zeppelinerpost, A-post, B-post. 

Av. Torrey 

Kjært barn har mange navn og nå også SNEGLEPOST.  Dette er ikke nedrakking på 

postbudet, men på systemet. (Se ill. neste sider).  At det skal ta 9 dager å sende et 

brev 8 km, er for den vanlige mann helt ubegripelig, men når det da først skal sendes 

på kryss og tvers i landet (via diverse postsenter), så da så.  Kjære Posten Norge AS: 

Skyld ikke på de elektroniske plattformer (e-mail, twitter, facebook m.fl.) som dere 

påstår har utkonkurrert dere.  Det har dere klart selv !  Hva tror dere avsender for 

brevet som tok 9 dager på 8 km gjør neste gang ?  De sender ikke brev gjennom 

Posten Norge AS ! 

Leser i lokalavisen at en Digipost-bruker (Postens egen digitale postkasse) har mottatt 

flere konfidensielle brev som ikke var til henne !  Selvsagt var det en underleverandørs 

feil (datafeil).   Hørt slikt tull: Avtalepartner for brukere av  Digipost er Posten Norge 

AS og ikke deres underleverandører. Dessuten, kjære leser; datamaskinene har aldri 

gjort feil og de kommer heller aldri til å gjøre feil.  Det er hva som programmeres inn i 

en datamaskin som er feil og i tillegg må man bruke masser av penger for å beskytte 

det som sendes over internett for ikke det skal bli misbrukt av uærlige personer.  Men 

slik har det jo alltid vært.  Vi låser bil, hus og garasje for innbruddstyver. 

For vel hundre år siden tok det tre dager å sende et brev med kystruten fra Bergen til 

Christiania (Oslo).  To dager med den samme kystruten fra Haugesund til Farsund, fra 

postlagt til utlevering.  Og båtene som trafikkerte ruten var dampskip. Og ble et brev 

postlagt i Egersund, var i Farsund neste dag.  Hvor lang tid tar det i dag ?  Sitter med 

dokumentasjon på det siste spørsmålet:  Fra Haugesund til  Farsund:  5 dager  og fra 

Egersund til Farsund 8 dager.  Jeg tror jeg har mine ord i behold når jeg har innført et 

nytt begrep: SNEGLEPOST, men uten at det vil hjelpe på tiden det tar å sende brev 

innenlands i dag. 

Jeg kan ikke dy meg fra å kopiere fra Facebook den neste side forviste illustrasjon som 

sier mer en tusen ord:  

 

 

https://www.facebook.com/KloktOgNyttig/photos/a.288952167861118.65797.288908297865505/957480734341588/?type=3
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https://www.facebook.com/KloktOgNyttig/photos/a.288952167861118.65797.288908297865505/957480734341588/?type=3
https://www.facebook.com/KloktOgNyttig/photos/a.288952167861118.65797.288908297865505/957480734341588/?type=3
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«Mozard of Chess» - på frimerker 
Hentet fra: Freestampmagazine.com 

 

 

 

 

Kjenner du igjen den 

unge mannen til 

venstre her?     

 

Han er en som 

allerede har blitt 

oppdaget i 

frimerkeverdenen for 

sine prestasjoner.  

Norske Magnus 

Carlsen, fremdeles under 30 år, er en ener i «World Champion of chess».  

Han vant sin første verdenstittel i 2013, og ble derved den nest yngste som 

noensinne har vunnet denne konkurransen. 

Finalen i «World Championship 2016» 

var første gang hvor begge spillerne 

(motstanderen han slo var russiske 

Sergey Karjakin, også 26 år) var fra 

“computer era”, det vil si begge spillerne 

brukte datamaskin som en viktig del av 

sitt treningsopplegg.  Før kampen var 

Carlsen den høyest rankede spilleren i 

verden.  Vinnertrekket hans i et av 

partiene ble øyeblikkelig betegnet som et 

av de beste sistetrekkene i sjakkens 

historie, av Sjakk-tilhengere, viste hvorfor 

han blir betegnet som “Mozart of chess.” 
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Naturligvis har hans fødelandet, Norge, hedret Carlsen’s prestasjoner med 

et postfrimerke, utgitt 1. august 2014 for å markere Norges Sjakkforbund's 

100 års jubileum. 
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VI er på Facebook «Meld deg inn» 

Besøk vår hjemmeside: 

www.farsundff.no 

Mail til klubben: post@farsundff.no 

Mail til redaksjonen «Nye Varianten»:                 
redaksjonen@farsundff.no  

mailto:post@farsundff.no
mailto:redaksjonen@farsundff.no

