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Kjære medlemmer!  

  

Da er vinteren offisielt over, og våren ligger i startgropen og venter på litt varme. Noen 

av våre medlemmer tyvstarter litt, og reiser til Nederland den 14. april, for en hyggelig 

uke med et rikholdig program. Vi gleder oss til å høre om høydepunktene derfra. 
 

                    

Yoshimoto Gesso, Sparrow and bamboo, 1930-tallet 
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Salgsutstilling for kinesisk keramikk og porselen 

De av oss som blir hjemme har mulighet til å legge en tur til Stabekk i stedet. Der 

arrangerer AntikWest ved Bjørn Gremner salgsutstillingen «5000 år med kinesisk 

keramikk og porselen» 17.–22. april. Den holdes hos Lars N. Nygård Orientalske 

Tepper, Teppeforum, Gamle Drammensvei 40, 1369 Stabekk.  

 

Utstillingen starter med vernissage tirsdag 17. april kl 15–20. Invitasjon finnes under 

Nyheter på våre hjemmesider. Møt opp, treff kjente, kanskje du finner den gjenstanden 

du ikke visste at du egentlig trengte? 

 

Hanami-piknik med Japan Norway Society 

The Japan Norway Society (J-NS) hadde i fjor en piknik i Botanisk hage på Tøyen for å 

feire og nyte kirsebærblomstringen. De arrangerer dette i år også, og denne gangen 

inviterer de oss i NSOK til å bli med. Dette er en fin anledning til å bli kjent med 

hyggelige folk med overlappende interesser med oss.  

 

Det er vanskelig å vite når blomstringen finner sted, men i år er det sannsynligvis i andre 

halvdel av mai. Pikniken ligger an til å bli enten 12., 13., 26. eller 27. mai. Dette får vi vite 

senere, det kommer innbydelse når arrangementet er klart til å gå av stabelen. 

 

 

Kirsebærblomstringen er en begivenhet i Japan, der hanami er en fest under plomme- eller kirsebær-

trærne. Den vakre kirsebærblomsten regnes som landets nasjonalblomst.    

 
 

 



 

Porselensmesse søndag 3. juni  

Neste post på NSOKs program er vår 

årvisse salgsmesse der man kan både  

kjøpe og selge orientalsk keramikk og  

kunst som porselen, tresnitt, bilder,  

fagbøker og annet, i fornuftig prisklasse.   

  

Vil du ha et bord, kontakt Anders  

Håan. Vi håper mange legger  

turen innom Schafteløkken. I tillegg  

til å berike seg med nye gjenstander  

til samlingen sin, kan man hygge seg  

med kaffe og vafler fra messekaféen.  

 

Ta med venner og familie og kom!  

Vi sender ut egen invitasjon i mai. 

 

Sommertur til Skåne?  

I sommer vises en utstilling det kan være vel verd å få med seg. «Masterpieces– 400 

years of Japanese Ceramics» vises i Keramiskt center i Höganäs i Skåne. Utvalget av 

de ca 150 gjenstandene er gjort av OCS Swedens Börje Forssell, unike  

gjenstander fra «den japanska keramikens dramatiska historia – starkt förknippad med 

bland annat samurajkulturen».  

 

Höganäs ligger ikke langt fra Helsingborg, og er et utmerket reisemål i forbindelse med 

Helsingborgmessen, som finner sted 25.-27. juli. Dersom du vil reise dit og ønsker følge, 

meld fra til Reisekomiteen, så kan de være behjelpelige med å koordinere så flere kan 

dra sammen.  

              

             To japanske tekopper i Kulturhistorisk museums eie, donert av Oliver Smith i 1885. 

   

 

 
Porselenselger. Akvarell av et utsalg i Guangzhou  

ca 1730. Tilhører Lund universitetsbibliotek. 

http://www.unimus.no/etnografi/khm/samling/
http://www.unimus.no/etnografi/khm/samling/


 

Medlemsmøte 25. september kl 19  

Vi tar også en sniktitt på første post på  

høstens program. På vårt første ordinære  

medlemsmøte skal det handle om  

netsuker. Kunsthandler og ekspert på  

japansk kunst, Max Rutherston, skal  

komme fra London for å snakke om disse  

fascinerende kunstverkene i miniatyr.  

Tittel på foredraget er «Netsuke, an historic 

and stylistic survey».  

Møtet holdes som vanlig på Schafteløkken 

i Oslo, og det blir lett bevertning.  

  

 

 

 

Kvinnelig polospiller fra Tang-dynastiet. Nord-Kina, første halvdel av 8. årh. e.Kr. Tilhører Musée Guimet, 

Paris. 

 

 

 



  

 

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 eller Anne Håbu i nettredaksjonen, mailadresser finner 

du under. 

 

NSOKs hjemmeside er 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 

 

 

                         Med beste hilsen fra Styret        

 

 

                             

Kangxi-bolle som nylig ble solgt på auksjon for 30,4 mill. USD 

(Ref. Arts of Asia May-June 2018 issue) 
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