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NORDIA 2014 – MER FRA UTSTILLINGSKOMITÉEN.
Det er nå litt over et år til utstillingen åpner på Norges Varemesse, og ca. 700-800 rammer
med frimerker, gamle brev og postkort vises fram i all sin prakt. De siste årene har
utstillingsmessig vist en større og større bredde innen vår hobby, i tillegg til at kvaliteten OG
utformingen på det som vises fram har blitt mer og mer strukturert. Personlig gleder jeg meg
til at denne bredden vises fram for alle besøkende.
Det har skjedd en del siden forrige innlegg i NFT. Utstillingskomitéen er nå i boks, og det er
erfarne medarbeidere som er hentet fram. Vi skal ha en økonomistyring og et budsjett som
holder mål, for dette koster. Her er vår forbundspresident leder for denne biten, og Tore
Berg er jo også utdannet som revisor. Svein Andersen er sjefen for det tekniske, med
oppsetting og demontering av rammer + + masse annet. Marit Elind og Tryggve Johansen tar
seg av det «festlige» - vi skal jo ha innkvartering av gjester, booking av hotellrom, og ikke
minst – en premieutdeling med en bedre middag – som i filatelien kalles palmares. I tillegg
blir det nok også en del andre møter og arrangementer i regi av diverse spesialforeninger.
Forhandlinger med hoteller og diverse booking er allerede i gang.
En nordisk frimerkeutstilling skal selvsagt inneholde det beste av norske filateli, sammen
med de andre nordiske lands utstillere. Leder for filatelistisk komité er Arne Thune-Larsen,
og når vi snakker om erfaring er vel Arne den som for tiden har lengst fartstid innen
filatelien. Kommisjonærer for de andre nordiske landene samt Scandinavian Collectors Club i
USA har oppnevnt kommisjonærer, og vi får også deltakelse fra venner i England og
Scandinavian Collectors Society. Påmeldingsfrist er ennå langt fram i tid slik at
kommisjonærene har relativt god tid til å skaffe utstillere av god kvalitet. Arne har ansvar for
alt det filatelistiske.
Datasystemer til en utstilling er en nødvendighet, og jeg har kontaktet våre danske venner
som hadde en fantastisk utstilling i Roskilde i 2012, og de stiller sitt materiale på datasiden til
fri disposisjon. Tusen takk til komiteen der! Bjørn Eirik Rasmussen er datamannen i
komiteen, og skal holde orden på det meste via PC.
Dag Røhjell har pr. dato fått orden på hjemmesiden, den er nå lagt ut på nett og vil bli
oppdatert fortløpende på domene www.nordia2014.no slik at det er nå bare å gå inn på
nettsiden. Her finnes nå reglementet for utstillingen tilgjengelig.
Posten er ansvarlig for avdelingen for postverk og handlere, og enn så lenge får vi vente litt
for å se hvem som stiller opp på frimerkehandlersiden. For samlere er det jo også vesentlig
hvilke frimerkehandlere som kommer, men jeg kan jo allerede trøste de filatelistiske jegerne
med at det i samme lokaliteter arrangeres antikk-og samlermesse samme weekend. Det
burde bli litt synergieffekt av dette, - mange postkort/antikksamlere er jo også interessert i
filateli, og det burde borge for mange besøkende.
Per Erik Knudsen skal ta seg av trykksaker og publikasjoner som reklamefoldere, bulletin og
katalog til utstillingen. Som mangeårig ansatt i Wennergren/ Cappelen burde han være

selvskreven i en slik rolle. Den i komitéen som har ansvar for inn – og utsjekking av
eksponater er Gunnar Melbøe, og han burde ha all mulig nødvendig erfaring. Som leder for
tidligere utstilling på Lillestrøm kan han det meste om slikt.
Bjørn Muggerud som formann i arrangerende klubb er selvskreven medlem i
utstillingskomitéen, og vil nok ha en finger eller ti med i det meste av det som foregår. Ikke
minst, og kanskje en av de viktigste, er Arvid Løhre – her som sekretær i komitéen, og en
koordinator som garantert holder orden på alle oss andre. Møtereferater og oppfølging av
det som skal gjøres er en stor del av framdriften før utstillingen.
Så langt komitéen.
Det er også sendt ut henstilling til klubbene i nærområdet med spørsmål og anmodning om
ideer og fysisk hjelp til utstillingen når den tid kommer. Håper det blir en viss respons. Dette
ligger selvsagt fortsatt ett år fram i tid, men erfaringsmessig viser det seg at all mulig hjelp til
arrangementer er ønskelig, og det går an å henvende seg til enten meg, eller til NORDIAadressen: NORDIA 2014 c/o Norsk Filatelistforbund, Postboks 875 Sentrum, 0104 Oslo.
Når dette tidsskriftet ligger i postkassa, har komitéen hatt nok et møte, både som
oppsummering så langt, men mest for nye innfallsvinkler og planlegging- Vi skal jo prøve å få
til en så god utstilling som mulig. Kom som sagt gjerne med innspill!
Ivar Sundsbø- utstillingsleder.(Iv-Su@online.no)

