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Vet du hva du kan gjøre fredag 
23. august fra klokken 1200-
1900? Lørdag 24/8 fra klokken 
1000 til 1700, og søndag 25. 
august fra 1000 til 1500? 
Du kan besøke årets Nordia-
utstilling som arrangeres i Grålum 
ved Sarpsborg, nærmere bestemt 
i Quality Hotel, som har adressen 
Bjørnstadveien 20, 1713 Grålum. 

Stedet å være
Dette er stedet å være hvis du vil 
oppleve noen av Nordens mest 
spennende frimerkesamlinger 
utstilt i over 600 nye utstillingsram-
mer, dette er stedet hvor du kan 
møte handlere og auksjonshus fra 
hele Norden, dette er stedet hvor 
hele frimerkesamler-Norge møtes 
i tre hektiske dager.

Fra hele Norden
Nordia-utstillingene arrangeres 
som de fleste vet på rundgang 
blant de nordiske landene. Sist 
den ble arrangert i Norge foregikk 
det i Norges Varemesses lokaler 
på Lillestrøm i 2014, nå er det altså 
Østfold som er møtestedet. Og det 
blir et møtested for mange, her vil 
det komme interesserte fi latelister 
fra hele Norden, inklusive nettopp 
du. Det er 5 år til neste gang vi 
får anledning til å ta i øyensyn 
slike høydepunkter innen vårt her-

Nordia 2019:
Høstens viktigste frimerke-
begivenhet i Norge!

lige samleområde. Og i tillegg til 
samlingene som er med i konkur-
ransen om heder og ære og sølv 
og gull og vermeil og ærespriser 
og mer til, får du oppleve meget 
interessante inviterte samlinger, 
sammen med utvalgte samlinger 
fra den nordiske juryen.

Inviterte samlinger
Ivar Sundsbø, juryformannen, 
omtalte i NFT nr. 1 i år de inviterte 
samlingene, men la oss for sik-
kerhets skyld gjenta det viktigste 
her: Gunnar Melbøe kommer med 
samlingen «Narvik i krig», ekte-
paret Birthe og Chris King, som 
er sentrale i verdens organiserte 
filateli, kommer med samlinger 
om Lübeck, som i tidligere tider 
var en av de meget viktige portene 
til Skandinavia, mens Birthe King 
stiller ut to samlinger om Danmark 
og den andre verdenskrig. Den 
femte må-se samlingen omhandler 
en spennende og pikant kongelig 
trekanthistorie, presentert av Iva 
Mouritsen. 

Spesialstempler
Som mange vet vil Posten Norge 
utgi et eget miniark til utstillingen, 
og det vil være 5 spesialstempler 
i bruk. I tillegg til handlerstands vil 
det være informasjonsstands for 
Østfoldklubbene, Royal Philatelic 

Society London som fyller 150 
år i år, og det vil være plukkbord 
for de yngste i regi av Norges Fri-
merkeungdom. På fredag inviterer 
Skanfi l til storauksjon som garan-
tert vil trekke mange mennesker til 
Grålum. På lørdag går landsmøtet 
i Norsk Filatelistforbund av sta-
belen, og om kvelden arrangeres 
den såkalte Palmareen hvor de 
gjeveste prisene deles ut. 

Foredrag
Søndag er det klart for interessan-
te foredrag og møter i regi av fi re 
foreninger. Det starter med Norsk 
Posthistorisk Selskap, fortsetter 
med Krigs- og feltpostforeningen, 
Norsk Skipsposthistorisk Forening, 
og til slutt skal Landsforeningen 
for norske motivsamlere i ilden. 
Og hvis alt går som det skal, vil 
både et nytt bind i serien Det 
lille bibliotek og Filatelistisk År-
bok være klar når dørene åpnes. 
Utstillingskatalogen, med mange 
interessante fi latelistiske artikler, 
får du sammen med neste utgave 
av NFT, slik at du kan forberede 
deg til tre hektiske dager i august.
Vel møtt til årets viktigste fi la-
telistiske begivenhet i Norge, 
fredag 23. august til søndag 25. 
august.

Spesialstempler under Nordia 2019. Selve utstillingsstemplet kommer med de tre aktuelle datoene under 
arrangementet.
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