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Nordia 2019-sjefen:
De store brikkene er på plass,
blir et fantastisk arrangement

- De store brikkene er på plass, og med de komitemedlemmene som jeg 
har fått med på laget er jeg overbevist om at alle utstillere og besøkende 
vil få oppleve et fantastisk arrangement på Grålum ved Sarpsborg i 2019, 
sier sjefen for Nordia 2019, Erik Lunde.

- Først: Gratulerer og takk for at 
Fredrikstad-klubben har påtatt 
seg et så stort ansvar som det å 
arrangere en nordisk utstilling. Hva 
er bakgrunnen for at dere sa ja – vi 
vet jo at andre sa nei!
- Fredrikstad filatelistklubb har 
lang tradisjon når det gjelder å ar-
rangere frimerkeutstillinger. Siden 
tidlig på 1970 tallet har klubben 
arrangert en rekke utstillinger av 
ulik størrelse, og i 1989 tok klub-
ben arrangøransvaret for sin første 
nordiske utstilling. 
Etter at fl ere klubber hadde sett 
på mulighetene til og arrangere 

Nordia 2019, og vurdert at de ikke 
kunne påta seg dette, ble Fredrik-
stad fi latelistklubb kontaktet av NF 
og bedt om å se på mulighetene for 
å stå som teknisk arrangør.
Vi tok utfordringen og så på hvilke 
muligheter vi hadde for å få til et 
kompakt arrangement som kunne 
gjennomføres på en økonomisk 
forsvarlig ramme. Etter en tenke-
fase, der vi bla tok kontakt med 
Quality hotell Grålum kom vi fram 
til at vi var klare for å arrangere 
Nordiautstilling igjen, 30 år siden 
forrige gang. 

- Sist Nordia ble arrangert i Norge 
var i Oslo i 2014, samtidig med en 
rekke andre messer som for ek-
sempel en antikvitetsmesse som 
nok ga en stor del ekstra publikum 
også til Nordia. Hvordan skal dere 
klare å nå mange mennesker på et 
hotell utenfor Sarpsborg?
- For mange år siden, den gang 
det fortsatt fantes norske sjømenn, 
var det en sarping som kom i land. 
Han hadde vært mange år til sjøs, 
og brøt litt på amerikansk. Han var 
glad i damer, og det ble mange da-
mer på han. Litt for mange, synes 
hans kamerat. Da kameraten ym-
tet frampå at det nå gikk rykter på 
byen om at han hadde vært innom 
de fl este ledige damen i byen, fi kk 
han svaret: «Well, well, Sarpsborg 
er da ingen stor by»
Siden den gang har Sarpsborg 
vokst, og lagt under seg nabokom-
munene. Det er selvfølgelig med 
blandede følelser at Fredrikstad 
fi latelistklubb skal arrangere en 
utstilling i Sarpsborg kommune. 
En vennskapelig drakamp mel-
lom Fredrikstad og Sarpsborg 
har funnet sted i «alle år», men vi 
regner med at vi skal klare å få til 
en utstilling i kjent fredrikstadstil i 
nabobyen også.
Grålum ligger rett ved E-6 nord 
for Sarpsborg, en kilometer el-
ler to før man passerer Sande-
sundbrua i retning mot Sverige.  
Det er god korrespondanse med 
ekspressbusser som kjører strek-
ningen Oslo-København. Det er 
også gode lokale bussruter fra 
østfoldbyene og internt i Sarps-
borg, og selvfølgelig finnes det 
en togstasjon i byen. NF har også 
lagt sitt representantskapsmøte, 
eller bedre kjent som Landsmøte, 
på samme sted og tidspunkt 
som Nordiautstillingen. Det betyr 
at det som kan krype og gå fra 
filatelinorge vil befinne seg på 
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Grålum i utstillingsperioden. Det 
er viktig at vi også får de som ikke 
er fult så aktive samlere, eller ikke 
samler i det hele tatt, til å besøke 
utstillingen. Vi har mange tanker 
om hvordan vi skal trekke dette 
publikummet til utstillingen som vi 
vil jobbe videre med.

- Hvilke markedsføringsplaner har 
dere pr. i dag? 
- En så stor utstilling krever mye 
reklame og markedsføring for å bli 
vellykket. Vi har fått med oss Inge 
Johansen, som er godt kjent både 
med frimerkesamling og media, i 
utstillingskomiteen. Han vil jobbe 
bla. med å promotere utstillingen 
i ulike tidsskrift i de nordiske land 
og lokalpresse. 
Til Nordia i Danmark i 2017 ble det 
laget en «fl yer» som informerte 
om utstillingen, og invitasjon til 
utstillere blir lagt ut på utstillingens 
hjemmeside, nordia2019.no, så 
snart reglementet for utstillingen 
har blitt godkjent av UJU. På 
hjemmesiden vil all informasjon 
om utstillingen fi nnes etter hvert 
som brikkene faller på plass. Så 
følg med der.

- Hvor stor regner dere med at 
Nordia-utstillingen vil bli, både når 
det gjelder antall utstillere, antall 
rammer, og antall handlere? Er 
det noe maksimumstall dere må 
forholde dere til?
- En Nordiautstilling må ha en viss 
størrelse. Det er mange utstillings-
klasser som skal være med, og 
lokalitetene er også med på å sette 
sine begrensninger. Vi er i start-
fasen med å planlegge oppsettet 
på rammer og handlerstand, men 
regner med ca. 800 rammefl ater 
og et titalls handlere og postverk 
fra fl ere land. Dette vil fylle opp alle 
konferansesalene på hotellet, noe 
som tilsvarer et areal på ca 1200 
kvadratmeter.

- I hvor stor grad må Fredrikstad-
klubben dra lasset selv, og hvor 
mye hjelp får dere fra resten av 
fi lateli-Norge?
- Klubben har etter hvert, gjennom 

mange år, opparbeidet seg meget 
god kompetanse på å arrangere 
utstillinger. Som i så mange andre 
klubber er det lite rekruttering i de 
yngre aldersgruppene, og de som 
allerede er medlemmer blir ett år 
eldre for hvert år. Dette har gitt 
oss noen utfordringer, men etter 
en ringerunde til kapasiteter som 
var med å arrangere Nordia i 2014 
løste det seg. Det var stor velvilje 
til å hjelpe til med å arrangere 
Nordiautstilling i Fredrikstad og til 
å fylle verv i utstillingskomiteen. 
I tillegg har forbundspresidenten 
lovet at styremedlemmene i Norsk 
fi latelistforbund skal bidra mer i 
det praktiske arbeidet i forkant, 
under og etter arrangementet 
enn det som har vært praksis ved 
tidligere utstillinger. Vi er avhengig 
av mange hender og hoder til å 
avvikle selve arrangementet. En 
nordisk utstilling og et landsmøte 
samtidig krever mange timers 
jobb. Østfoldklubbene har sagt seg 
villig til å stille opp med medlem-
mer til praktiske oppgaver, og vi 
er i dialog med en forening i Fred-
rikstad for å få hjelp til montering 
og demontering av rammer. Det er 
mange brikker som skal på plass.

- Nordia-utstillingene har flere 
ganger lagt opp til et tilleggse-
venement til den tradisjonelle 
utstillingen. Nordia i Vejle hadde 
for eksempel polarspesial. Satser 
dere på noe lignende?

- I hvor stor grad har dere inntrykk 
av at Posten Norge vil bidra til 
utstillingen? I Danmark sies det 
nå at PostNord for siste gang har 
vært med på å sponse en nordisk 
frimerkeutstilling 
- Norsk fi latelistforbund og Frimer-
ketjenesten har et godt samarbeid, 
og det jobbes med å få til en fri-
merkeutgivelse med tilleggsverdi 
i forbindelse med utstillingen, slik 
det har vært ved de siste Nordia-
utstillingene som har vært arran-
gert i Norge. Vi håper og tror at 
dette vil gå i orden, og at det også 
vil bidra positivt til utstillingen både 
markedsføringsmessig og økono-
misk. Det vil som sedvanlig i tillegg 
bli laget egne fi latelistiske godbiter, 
utstillingsprodukter som det vil bli 
etterspørsel etter hos samlere over 
hele Norden.

- Har mange brikker allerede falt 
på plass, eller er dere fortsatt i 
startfasen? Hvilke brikker er evt. 
allerede på plass?
- Det er mye som skal planleg-
ges for å arrangere en Nordisk 
utstilling. Når det samtidig skal 
arrangeres et landsmøte blir det 
ennå mer. Utstillingskomiteen har 
i skrivende stund hatt et møte og 
det er derfor selvsagt mange løse 
tråder ennå. Når dette leses har vi 
hatt møte nummer to, og vi vil ha 
kommet en del lengre i planleg-
ginga. Etter hvert som arbeidet 
skrider fram vil vi oppdatere hjem-
mesidene til utstillingen, og også 
bruke de kanaler som NF og de 
andre nordiske forbundene til å 
markedsføre arrangementet.
De store brikkene er på plass, 
og med de komitemedlemmene 
som jeg har fått med på laget er 
jeg overbevist om at alle utstillere 
og besøkende vil få oppleve et 
fantastisk arrangement på Grålum 
ved Sarpsborg i 2019.

Man regner med ca. 800 ram-
mefl ater og et titalls handlere og 
postverk fra fl ere land på Nordia 
2019 som fi nner sted på Quality 
Hotell Grålum, rett ved E-6 nord 
for Sarpsborg.


