NORDIA 2014 – litt mer info
Tiden går og NORDIA 2014 kommer
stadig nærmere. Ennå er det en
liten stund til påmeldingsfristen går
ut (1. juni), men hovedkommisjo
næren Arne Thune Larsen ønsker
SVÆRT gjerne at norske utstillere
sender inn påmelding så tidlig som
mulig. Grunnen er veldig enkel: Et
ter 1. juni kommer alle innmeldinger
fra Island, Finland, USA, Sverige
og Danmark inn samtidig fra de
utenlandske kommisjonærene, og
det blir mye sortering og føring av
lister. Vi skal jo også skaffe plass
til forhåpentligvis alt, gi tilbakemel
dinger til utstillere, og sortere i utstil
lingsklasser, samt få alt til å «henge
i hop» i forhold til plassering og
helhetlig behandling. Så derfor en
oppfordring – send inn påmelding
nå, bare husk kvalifiseringskravet
som er 70 poeng på nasjonalt nivå.
Prosessen kommer stadig
videre, og når dette leses har Bjørn
Muggerud, Tore Berg og jeg vært i
et nytt møte med Posten, og anta
keligvis er svært mye avklart i for
hold til premier, diplomer, finanser,
diskusjoner med Norsk Varemesse
og ikke minst – i forhold til hoved
konseptet: Grunnlovsjubiléet og et
felles Nordisk arrangement.
Vi diskuterte en del på forrige
møte i arrangementskomitéen om
kring konseptet «inviterte samlin
ger» og kommer i store trekk til å
basere invitasjonene på konseptet:
Grunnlovsjubiléet/ Hvordan ble
Norden slik Norden er i dag via
historikk og frimerker / brev/ postale
dokumenter.

Her byr det seg mange mulig
heter: Napoleonstiden – der det
hele startet – sannsynligvis to flotte
samlinger innen posthistorie. Fin
land hadde sin frigjøring i 1917 – jeg
vet om en meget god samling som
illustrerer dette, den Dansk-Prøys
siske krigen i 1864 da Danmark
mistet store deler av Sønderjylland
– her er det mye å velge mellom av
frimerker og historie. Avstemningen
i Slesvig 1920 – danskene har ut
merkede samlinger som illustrerer
denne perioden. Sverige i krig: Jeg
treffer eieren i slutten av måneden
– og kommer til å spørre om utlån
av en samling som blant annen går
helt tilbake til 30-årskrigen.
100-årsjubiléet i 1914, – post
kort med nasjonalromantiske ten
denser / Jubileumsutstillingen i Kris
tiania på postkort / spesialsamling
med Norges første særmerker med
motiv Eidsvollsmennene i 1914, der
essays, utkast og prøvetrykk vises
, – kort sagt: En del spennende
materiale som ikke veldig mange
kjenner til, men som alt har tilknyt
ning til temaet! Eidsvollsbygningen
på postkort kommer også med. Og
i dag har jo temaet med «Kongolandsbyen» under jubileumsutstillin
gen blusset opp igjen. Her kommer
vi til å få se dette på postkort. Det
kan også se ut som om det blir en
annen spennende sak som ennå
ikke er 100 % sikker, men jeg regner
med å få vite dette om kort tid.
Jeg håper dette skal være med
å trekke publikum og presse og gi
litt blest rundt den kulturaktiviteten

en slik utstilling skal være. Arrange
mentene rundt utstillingen med
aktiviteter for publikum er under
planlegging, og enn så lenge er det
mange ideer på bordet, men disse
er ikke helt på plass ennå. Vi vet at
det blir foreninger som skal ha mø
ter med tilgang for ikke-medlemmer,
blant annet blir det åpent møte i
Norsk Posthistorisk Selskap.
Møtevirksomheten for utstil
lingskomitéen kommer nok til å
bli hyppigere utover i tiden etter 1.
juni, og høsten blir nok temmelig
travel for en del av "Tordenskjolds
soldater".
Det som er helt klart er at vi
trenger hjelpemannskaper til utstil
lingen, for dette gjør seg definitivt
ikke selv. For et halvår siden gikk
det ut en forespørsel til klubbene i
Østlandsområdet om bidrag til dug
naden, – responsen har dessverre
vært meget skuffende. I en tid der
synkende aktivitetsnivå og avskal
ling av medlemmer i klubbene er jo
dette en mulighet både til å enga
sjere og ta i et tak.
Hjemmesiden er fullt oppe og
går – www. nordia2014.no – for
samlere som ikke har vært inne
ennå, og det finnes linker på denne,
der man kan klikke på KONTAKT.
Her tilbys også en del salgsobjekter
som er laget i forhold til utstillingen.
Vær med å støtt arrangementet
økonomisk!
Ta en titt, – siden blir stadig vekk
oppdatert!
Ivar Sundsbø,
leder for utstillingskomitéen.

Nordia 2014 tilbyr følgende salgsartikler:

A. Personlig frimerke Norge, ubrukt (kr 20,-)
B. Personlig frimerke Europa, ubrukt (kr 25,-)
C. Spesialpostkort med Nordia-logo, frankert med personlig frimerke Europa og stemplet med
særstempel Norsk Filatelistforbunds landsmøte (kr 50),D. Spesialpostkort med Nordia-logo, frankert med personlig frimerke Europa og stemplet med
særstempel Nordia 2014 ett år igjen (kr 50,-)
E. Samleprodukt nr. 1 m/ loddrett «6-blokk» NK 1866/67 (kr 160,-)

Bestilling skjer ved innbetaling til konto 9365.17.53285 og med adresse:
Nordia 2014, c/o Norsk Filatelistforbund, Postboks 875 Sentrum, 0104 Oslo.
Porto kr 20,- per ekspedisjon tilkommer og vi frankerer med personlige frimerke.
Du finner også opplysninger på nettsiden www.nordia2014.noNorsk
under
fanen Salgsartikler.
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