To utstillinger: ELBO ’21 og Eslövia 2021
Av Louise Lindblom
Etter lang tid med pandemi og total mangel på frimerkeutstillinger har jeg i høst vært så
heldig og fått med meg to fantastiske utstillinger! På ELBO ’21 som besøker og på Eslövia
2021 som utstiller. Det var fint å igjen få lov til å gå inn i den hektiske ”utstillingsboblen”
med alt hva det innebærer; mulighet til å studere mange flotte eksponater, søke etter nye
objekter i kassene til forskjellige handlere, lytte til interessante foredrag, lese
utstillingskatalog, føle på utstillernervene og være sammen med frimerkevenner både i
salen og i festlig lag! Begge utstillingene var meget godt organisert og fant sted i passende
lokaler. De var godt besøkt, sikkert fordi der er en lengsel etter aktiviteter hos publikum.

Hyggelig atmosfære i Fredericia Idrettscenter.

ELBO ’21 – dansk profesjonalitet og hygge i Fredericia
Den 16. – 17. oktober feiret Fredericia frimærkeklub hundredeårsjubileum med å
arrangere en utstilling med et langt navn: Fredericia Frimærkeklubs 100-års Jubilæums og
Nationale Udstilling Elbo ’21. Utstillingen var resultatet av en langsiktig strategi som ble
lagt allerede i 2013, da det ikke hadde vært utstilling i Fredericia på over 30 år. Man har
arrangert to store klubbutstillinger 2016 og 2018 som forberedelse for oppgaven å
arrangere denne store jubileumsutstillingen. Elbo ’21 ble avholdt i en stor hall i Fredricia
Idrætscenter ett godt stykke utenfor sentrum. Rett ved siden av lå utstillingshotellet. I salen
var utstillingsrammene samlet i ene enden, mens16 stands med handlere, spesialklubber,
etc var fordelt i den bortre delen. Som vanlig på frimerkeutstillinger i Danmark var der ett
Ta-selv-bord, som så ut til å være populært hos besøkende i alle aldre. Et annet
trekkplaster var at Lillebælt Quilterne, som markerte 20 år, stilte ut mange flotte quiltede
lappetepper i en del av lokalet.

Nydelig utsikt fra ta-selv-bordet: BFK-medlem Steenbakkers til venstre, Fredericia postorkester
lenger bak, Lillebælt quilterne i bakgrunnen.

Totalt omfattet utstillingen 420 rammeflater, 59 eksponater, inklusive inviterte eksponater
utenfor konkurranse med tema knyttet til Fredericia. Forholdene var gode i salen og god
belysning bidro. Som vanlig var der flere interessante foredrag. Jeg var på to av dem, Lars
Engelbrecht sin presentasjon av tobindsverket Danmarks helsager. Den tofarvede utgave
samt Søren Nordklints foredrag Helvedet har mange navne (tysk koncentrasjonsleirpost
1933 – 1945). Begge meget profesjonelle!

Juryformann Henrik Mouritsen ved festmiddagen.

Palmarés ble avholdt på utstillingshotellet og var forbilledlig tidseffektiv, med få og
relativt korte taler. Dette ga rikelig tid til dansk ”hygge”; å nyte den gode middagen og
snakke med de man satt sammen med ved bordet. Kun eksponater som hadde fått ærespris
fikk medalje på festen, mens de øvrige måtte vente til morgenen etter til utdeling i
utstillingssalen. Hans Blom stilte ut seks rammer i tradisjonell klasse med Great Britain –
Queen Victoria. The line-engraved issues. Resultatet ble en gullmedalje (91 p), noe som
han var fornøyd med. Han var også invitert å vise tre rammer utenfor konkurranse;
Fredericias poststempler 1845 – 1930. Av andre nordmenn deltok også Eivind Lund som
utstiller med Ecuador. The French influence on the first perforated issues (93 p, gull og
ærespremie). Vi traff også Odd Arve Kvinnesland og Petter Pedersen som forklarte at de
var i Fredricia på guttetur. Det var dessuten meget hyggelig å møte BFK sitt nederlandske
medlem Ton Steenbakkers og hans kone.

Eslövia 2021 – ordning & reda med skånskt mys i Eslöv
Den 5. – 7. november feiret Eslövs frimärke- och vykortsförening sitt 70-årsjubileum med
å arrangere nasjonal og regional frimerke- og postkort-utstilling. Jeg er opprinnelig fra
Eslövs kommune og bodde på et lite sted 15 km øst for byen. Av den grunn hadde jeg
gledet meg ekstra mye til denne sjansen å vise eksponatet mitt på hjemmebane!
Utstillingen ble avholdt i Eslövshallen, en idrettshall som ble bygget for ti år siden da den
gamle brant ned. Akkurat som i Fredricia var forholdene gode med stor plass og godt lys. I
salen var utstillingsrammene omkranset av 16 stands med handlere, klubber, postverk,
Nordisk Filateli (redaktør Jonas Hällström), m.m. Totalt 463 rammeflater var fordelt på 85
konkurrerende eksponater, 63 på nasjonal og 22 på regional utstilling. Mens ELBO’21
varte i to dager, varte Eslövia 2021 tre dager og den ekstra dagen trengte jeg, her var det
mange kjente å snakke og ta en ”fika” med og se på hverandres eksponater! Jeg rakk bare
å gå på ett foredrag, Posten längs Simrisbanan med Hans-Uno Hansson. Ingen nordmenn
ble observert; kanskje ikke så rart på en utstilling i en liten by midt i Sveriges sydligste
landskap.

Mats Söderberg gjør reklame for NorrPhil 2022 for Jan Berg.

Palmarés ble avholdt på utstillingshotellet i nabobyen Lund. En fordel med å delta uten
fast følge er at man har null kontroll på hvem man får til bords på middagen. Denne gang
hadde jeg flaks og fikk selskap av to hyggelige filatelister og utstillere (Jan Gustafson og
Staffan Bengtsson). Meget god mat, som seg hør og bør i Skåne. Rickard Bodin sitt
eksponat Sweden’s Great Power Era Wars & Swedes in Active Service Abroad 1543 –
1905 vant mesterklassen og ble tildelt Postiljonen Master Grand Prix. Eksponatet mitt
Sveriges brevkort 1872 – 1921 deltok i nasjonal helsaksklasse og oppnådde for første gang
Stor vermeil (86 p).

Kataloger, kataloger, kataloger
Helt til slutt vil jeg slå ett slag for
utstillingskataloger, som jeg tror er litt undervurdert
og litt bortglemt som medium. I tillegg til
informasjon om utstillingen, er der alltid
interessante og viktige artikler å finne. For
eksempel inneholder ELBO ’21-katalogen (78
sider) 14 artikler, både korte og lange, for eksempel
en artikkel om Karavel bogtryk og søndagsbreve av
Palle Offersen (Dansk Posthistorisk Selskab). I
katalogen for Eslövia 2021 hadde man tatt grep for
å hjelpe besøkende uten erfaring med
frimerkeutstilling med en tekst med tittel Hur
bedöms exponaten vid utställningen?, noe som jeg
synes er et meget prisverdig initiativ.

Utstillingenes hjemmesider:
• Elbo 21: elbo21.dk
• Eslövia 2021: eslovia2021.se

