
NORDIA 2014 siste nytt – 

 

Planleggingen av utstillingen NORDIA 2014 på Norges Varemesse går sin gang. Det har etter 

hvert blitt en del møter mellom Posten/ Norges Varemesse/ Arbeidsutvalget for utstillingen og 

ikke minst hele Organisasjonskomiteen av filatelister. Siste møtet så langt gikk av stabelen i 

OFKs lokaler onsdag 22.1. 

 

En god del er allerede på plass. Hotell er booket, og valget falt på Clarion Hotel Royal 

Christiania, med beliggenhet like ved Sentralstasjonen. Tanken er at tilreisende vil kunne 

komme til utstillingen i løpet av 20 minutter med flytoget, og samtidig få en tur til Oslo på 

cupfilnalehelgen, med alt det måtte innebære. Lokaler til Palmares er også booket, - foreløpig 

blir det en overraskelse, men jeg tror nok det vil falle i smak for de som tenker seg dit. 

Dermed får besøkende muligheter til ikke bare på se på utstillingen, men også få med seg en 

del andre begivenheter. 

 

Hjemmesiden er på plass med Dag Røhjell som webmaster, og denne vil bli konstant 

oppdatert etter hvert som ny informasjon dukker opp. Adressen http://nordia2014.no vil 

forhåpentligvis bli brukt mange ganger i løpet av tiden fram til november i år. Her ligger 

reglement for utstillingen, påmeldingsskjema kan printes ut fra denne siden, og det gjelder 

bare å følge med. Salgsobjekter vil også kunne kjøpes her. Utstillingen skal jo også 

finansieres. Finanskomiteen har kommet med mange ideer som skal settes ut i livet innen kort 

tid. 

 

Budsjett er lagt fram og diskutert, Bulletin er i trykken og klar til utsending om en god ukes 

tid, og katalog til selve utstillingen er allerede påbegynt med innsamling av artikler. 

Hovedartiklene med «varig filatelistisk verdi» som det så fint heter i de fleste juryrapporter, er 

allerede på plass. 

 

En foreløpig uttegning av utstillingsareal og plassering av rammene i Varemessa er kommet, 

og vil også bli gjenstand for diskusjoner. Foreløpig er det tatt høyde for 750 rammeflater, 

inklusive inviterte samlinger.  

 

Det er fortsatt litt tidlig å nevne noe særlig om aktiviteter under utstillingen, dette får komme 

etter hvert. Utstillingskomiteen vil fortsette å møtes en gang eller to i måneden fram til 

sommeren, men det blir vel noe mer hektisk etter at påmeldingsfristen går ut 1. juni. Det blir 

spennende å se hva vi får inn av påmeldinger, men erfaringen viser at vi har kommisjonærer 

fra de andre nordiske land som arbeider effektivt for å skaffe samlinger. Som det framgår av 

hjemmesiden er det også utnevnt en kommisjonær fra USA (Scandinavian Collector’s Club). 

Dette har etter hvert blitt en tradisjon innen de nordiske lands samarbeid innen NORDIA-

utstillingene, og i 2001 var jo Nordia-utstillingen lagt til Tuscon, Arizona. 

 

Jury er diskutert, juryelever likedan, med dette er enn så lenge på diskusjonsstadiet. 

I det store og hele - så langt ser det ut som om alt er i rute, men det er også MYE arbeid som 

gjenstår. Håper mange norske samlere stiller opp med sine eksponater og blir med på i kaste 

glans over 200-årsjubileet for Grunnloven. Til orientering: Nordia 2014 er med på Stortingets 

jubileumskalender som viser arrangementer i forbindelse med jubileet. 

Komiteen er selvfølgelig åpne for innspill i forhold til utstillingen, og mottar disse med takk. 

E-postadresse er oppgitt på hjemmesiden. 

 

Ivar Sundsbø – leder for utstillingskomiteen. 

http://nordia2014.no/

