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"Kjære samlervenn" kunne  denne 
artikkelen hatt som overskrift.  Val-
get falt ikke på det, men likevel.  
Det er en komite som nå arbeider 
med å lage en frimerkeutstilling 
som vi håper skal vise mangfoldet i 
vår hobby og forhåpentlig øke opp-
slutningen om vårt felles pusleri.  
Året 2014 markerer at vår grunnlov 
er 200 år, og en frimerkeutstilling 
passer også inn i de mange mar-
keringer som året vil bringe.  Det er 
lenge siden forbundet reserverte 
2014 som året for vår forpliktelse 
i den nordiske stafett som Nordia-
utstillingene er.  Vi ser hva våre 
naboland har fått til det og det både 
inspirerer og forplikter.

Utstillingen ”Nordia 2014” vil 
antagelig være dette tiårets frem-
ste frimerkeutstilling på norsk 
jord.  Den vil kanskje ikke være 
eksotisk, men heller ikke traust 
norsk.  ”Nordia 2014” vil være en 
viktig inspirasjon til å finne ideer til 
hva hver enkelt av oss kan gjøre 
med vår hobby, hvordan utvikle 
vår private verden med frimerker 
og brev. Det er aldri for sent å få 
inspirasjon.

Til de nordiske utstillingene 
kommer samlinger på høyt nivå.  
Noen også av pengemessig høy 
verdi.  Men det er ikke penger og 
pengeverdi som er i fokus for utstil-
lerne.  Det er tid.  Bak hver eneste 
plansje i hvert eksponat ligger lyst-

betont, intens bruk av fritid.  Slik er 
det også for andre samlinger, men 
som aldri kommer på utstilling.  For 
å stille ut må man følge regelverk, 
det stilles krav fra andre.

De samlere som stiller ut, har 
alle kvalifisert seg til å delta på 
utstillinger utenfor sitt eget land.  
Det innebærer at de hører til hva 
noen av oss kaller "menigheten".  
De har forsøkt dette før.  De viser 
frem noen av sine kjæledegger og 
hjertebarn, noe de har arbeidet 
lenge med. 

I Lillestrøm vil frimerkeutstil-
lingen bli arrangert samtidig og 
i nær tilknytning til andre publi-
kumsorienterte messer.  Dette gjør 
at vi kan vente mange nye ansikter 
innom for å se hva frimerkesam-
lere kan by på.  Utstillingen vil 
bli en del av den folkefesten alle 
hobbymesser er.  Vi kan treffe an-
dre som allerede er "likesinnede", 
norske eller nordiske, vi kan treffe 
nye venner. 

Juryens medlemmer vil vur-
dere skjønnsmessig 
etter de samme regel-
verkene og vurdere 
eksponatene først 
og fremst mot disse 
men også noe mot de 
andre eksponatene.  
Frimerkesamlingen 
som vi har hjemme 
og "pusler" med, kan 

derimot følge våre egne regler.  Vi 
samler jo først og fremst for oss 
selv.  Men det gir alltid impulser 
å se hvordan andre gjør det, hva 
andre kan samle på, hvordan an-
dre samler. 

Kort sagt: reserver tiden alle-
rede nå, til en utflukt til Lillestrøm 
eller en reise dit.  Lillestrøm er 
sentralt, nær Oslo, nær Garder-
moen.  Reisetid med tog fra Oslo 
sentrum er kortere enn med buss 
eller trikk til mange av Oslos by-
deler.  Mange norske og nordiske 
klubber vil utvilsomt ha fellesreiser 
til ”Nordia 2014”.  

Det vil komme salgsobjekter 
som skal bidra til å dekke kost-
nader ved utstillingen.  Se egen 
annonse samt omtale på nettsiden 
www.nordia2014.no.  De filatelis-
tiske objektene vil være viktige og 
også være varige minner om årti-
ets frimerkefest i Norge.  De vil bli 
annonsert i god tid!

Nordisk frimerkeutstilling ”NORDIA 2014”  
21.-23.nov. 2014 i Lillestrøm

Nordia 201� 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)

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 de personlige frimerker.

Du finner også opplysninger på nettsiden www.nordia2014.no under fanen Salgsartikler.


