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Kjære medlemmer!  

  

Da har vi gått inn i et nytt år, et jubileumsår! I år er det 25 år siden NSOK ble stiftet, og 

det skal vi feire. Det blir et år med mange aktiviteter, med festmiddagen som et 

høydepunkt. 

  

Vi har hatt årets første medlemsmøte, der de som trosset uværet ble belønnet med et 

fascinerende foredrag av vår egen Linn A. Christiansen, om de for de fleste av oss (til 

nå!) ukjente Shiwan-figurene, i foredraget «Shiwan: Fra folkekeramikk til samleobjekter».  

 

  

Kun kort tid igjen av dette, vi går nå mot lysere tider. «Snow at Zojoji temple» av Kawase Hasui 

(1883-1957), 1929. 
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Finissage på Kulturhistorisk museum, tirsdag 6. februar klokken 14.00 

Etter flere tiår skal Øst-Asiautstillingen i 4. etasje på Historisk museum tas ned. Hele 

bygget skal rehabiliteres, og da må gjenstandene plasseres i magasinet. Dette vil skje på 

vårparten, datoen er ikke satt. Men den 6. februar inviterer vi til en omvisning for NSOKs 

medlemmer. Professor emeritus Arne Røkkum, tidligere samlingsansvarlig og kurator for 

utstillingen, skal gi oss en omvisning. 

Historisk museum, Frederiks gate 2, Oslo. Inngangsbillett kr 50,- 

   

   

 

                   

  Øst-Asia-utstillingen i Historisk museum. Utstillingen skal demonteres i løpet av våren 

 

 



 

Kinesisk nyttår, fredag 16. februar klokken 18.00 

Tradisjonen tro feirer vi det kinesiske nyttåret med en middag. I tillegg til mat og drikke 

og hyggelig samvær får vi i år en bonus! Patricia Bjaaland Welch holder foredraget 

«Year of the Dog». Hun er president i Southeast Asian Ceramic Society, og har blant 

annet skrevet boken «Chinese Art, Guide to Motifs and Visual Imagery». Invitasjon ligger 

under Program på hjemmesiden vår, påmeldingsfrist 9. februar. 

Restaurant Gold Mountain, Fridtjof Nansens plass 4, Oslo   

 

 

 

Medlemsmøte tirsdag 20. mars klokken 19.00 

Vår egen Knut Myrer, tidligere leder av NSOK gjennom mange år, nå æresmedlem,  

skal holde foredraget «En Gentlemans søte interesser. Konditor og Samler av 

eksportporselen: Per Toftager (1934 – 2012)». 

Schafteløkken, Zahlkasserer Schafts pl. 1, Oslo 

 

         

Detalj av Sepiatallerken fra Per Toftagers samling. Motiv Dronning Louise (1724-1751) 

 



 

Ikebana-workshop 6. og 7. april 

Etter et flott foredrag og introduksjon til den japanske blomsterkunsten ikebana på 

Japanseminaret i fjor, var det mange som ville lære mer. Derfor arrangerer vi en 

workshop med ikebana-mester Lisbeth Lerum. Invitasjon med påmelding kommer om  

cirka en uke. Det er begrenset antall plasser, så her gjelder det å være rask om du vil 

være med! Dersom det blir stor pågang, arrangerer vi et kurs til høsten også. 

               

 

NSOK-tur til Nederland 

14 medlemmer reiser til Nederland 14.-20. april. Basen blir i Leiden, med dagsutflukter til 

Amsterdam, Leeuwarden med Princessehof, Delft, den Haag og Keukenhof. En uke med 

et rikholdig program, som vår utmerkede reisekomite bestående av Kari Lauritzen og 

Anders Nordenskjöld har satt sammen. Programmet til turen legges under Arkiv, 

Reiseinformasjon på hjemmesiden vår www.orientalskkeramikk.com.  

 

      

Fra utstillingen «Van Gogh & Japan» i Van Gogh Museum i Amsterdam 

http://www.orientalskkeramikk.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanami-piknik 

Tidligere år har Kulturhistorisk museum arrangert Hanami-dagen i april. I år blir det ikke 

noe av, så vi har lyst til å finne på noe annet. Hva med en piknik i Botanisk hage når 

kirsebærtrærne står i blomst? Vi varsler på e-post når kirsebærtrærne blomstrer, 

sannsynligvis i første halvdel av mai. Så møter de som har lyst opp med piknikkurv og 

pledd eller campingstol den påfølgende lørdagen.  

Dette kommer vi tilbake til i vårens nyhetsbrev. 

 

 

 Fra Botanisk hage på Tøyen 

 

 

 

 

Hanami (花見, "flower viewing") is the Japanese 

traditional custom of enjoying the transient 

beauty of flowers; flowers ("hana") are in this 

case almost always referring to those of the 

cherry ("sakura") or, less frequently, plum 

("ume") trees. 



 

Her er datoene for resten av 2018, som det kan være verdt å notere seg. 

Ytterligere informasjon kommer i senere nyhetsbrev, og legges ut under  

Program på hjemmesiden vår. 

 

3. juni: Porselensmesse  

Søndag 3. juni arrangerer vi salgsmesse på Schafteløkken. Medlemmer som har lyst til å 

«sirkulere» samlingene sine kan reservere et bord og selge. Så kan man jo også benytte 

anledningen til å kjøpe noe? Her finner man kinesisk porselen, japanske tresnitt, 

fagbøker, kataloger og sikkert mye annet spennende. Vi kommer tilbake med mer 

informasjon når det nærmer seg. 

 

August: Mulig helgetur, Reisekomiteen kommer tilbake til saken. 

 

25. september: Medlemsmøte med foredrag  

 

20. oktober: Heldagsseminar   

 

17. november: Jubileumsmiddag  

 

4. desember: Årsmøte 

 

Gruppe med blomstervaser, zhadou, fra Ming-dynastiet, 1400-tallet. Fra Jun-ovner i provinsen 

Henan. Diameter munningene: 20 cm, høyde 19 cm, 18.5 cm og 17.4 cm. 

 



 

 

Husk å følge med på hjemmesiden vår, spesielt under Nyheter, der dukker det stadig opp nye 

innlegg. Har du tips om utstillinger, bøker, auksjoner, seminarer eller annet, så meld fra til Anne 

Merete Knudsen i nettredaksjonen, knudsenannemerete@gmail.com   

NSOKs hjemmeside finner du på www.orientalskkeramikk.com  

 

Styret i NSOK 

Leder   Anne Håbu, anne.habu@gmail.com, tlf: 922 69 481  

Nestleder  Anders Håan, ahaan@online.no, tlf: 901 63 646  

Kasserer  Per Kristensen, pkhaslum@online.no, tlf: 67 53 54 29/950 20 546  

Styremedlemmer  Peder Valle, pederva@online.no, tlf: 993 89 634  

 Kari Lauritzen, ksynn-la@online.no, tlf: 911 78 534    

Linn A. Christiansen, l.a.christiansen@hotmail.com  

 

 

Studiegrupper 

Motivgruppen   

 

 

Hans M. Fure, hsa.fure@online.no, tlf: 928 83 703  

Eksportgruppen  Anne Merete Knudsen, knudsenannemerete@gmail.com, tlf: 901 78 841  

Ming-gruppen  Linn A. Christiansen, l.a.christiansen@hotmail.com   

Japangruppen  Knut Myrer, edokunst@online.no, tlf: 915 56 793  

  

Reisekomiteen  
Kari Lauritzen     ksynn-la@online.no, tlf: 911 78 534  
Anders Nordenskjöld   anorden@broadpark.no, tlf: 926 39 662  
 
 

 
 
Lav Jun-bolle til å vaske penslene i. Den blå og røde glasuren brukt på Jun ware er her blandet. 

Song til Yuan-dynastiene (960-1368). https://www.unm.edu/~toh/china/2012-91-92.html 

 

                      Med beste hilsen fra Styret        
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