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Kjære medlemmer!  

Dette ble en veldig rar vår, på alle måter. Noe lignende har ingen av oss opplevd før, en  

pandemi med store konsekvenser for hver og en av oss, men også for hele verden. Mange  

har vært redde, med grunn, men nå kan vi kanskje øyne et håp om at vi etter hvert kan komme  

i gang med et tilnærmet normalt liv igjen. Vi må riktignok alle ta våre forholdsregler, men kan 

begynne å tenke fremover igjen.  

Vårens program måtte avlyses, både gjenstandskveld, foredrag med professor Christiaan Jörg, 

reise til St. Petersburg og porselensmesse. Nå har vi i NSOKs styre imidlertid så smått begynt å 

tenke på høsten. Vi kommer til å trenge litt tid til å jobbe frem et høstprogram, og kanskje først 

og fremst om og hvordan det kan gjennomføres på en måte som er så trygg som mulig for alle.  

Vi må også kunne ta høyde for at et arrangement vil måtte kunne avlyses på kort varsel. 

Slående vakre rismarker i Yuanyang, provinsen Yunnan, Kina 
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Tanker for høsten    

Styret har heller ikke kunne møtes, men har diskutert via epost. Vi har drodlet litt rundt 

muligheten av å avholde digitale foredrag, enten korte snutter eller fulle foredrag. Vi spør oss 

selv om det er gjennomførbart, vil det bli like tilgjengelig for alle, og er folk lei av å se 

på dataskjermen? Vi landet på at digitale presentasjoner vil medføre mye arbeid, det ligger 

allerede mye ute på Youtube, og det vil jo ikke erstatte det å møtes på ordentlig med levende 

foredrag.  

Vi velger å heller se an situasjonen til høsten, og satser på å åpne forsiktig opp for 

medlemsmøter igjen. Vi kan da møtes i Store sal på Schafteløkken hvor det er mulig å lage mer 

plass mellom stolene. Vi skal lage et opplegg som kjennes trygt, med god avstand, håndsprit og 

«maskeradeball» for dem som ønsker å bruke munnbind. Det skal bli riktig hyggelig å treffes 

igjen! Vi kommer tilbake i løpet av sommeren med et tentativt høstprogram. 

 

To kinesiske cloisonné-vaser i Mei ping-fasong, emalje på sølv. Republikk, 2. kvartal av 20. årh., 

H: ca 19 cm 

 

 



 

Gotheborg.com 

Kjenner du til nettstedet Gotheborg.com? Der finner du en viktig kilde til kunnskaper om 

orientalsk keramikk, tilgjengelig for alle. Nettstedet har også et aktivt virtuelt forum, og  

et enormt arkiv. Man kan melde seg inn og betale en årlig avgift og få tilgang for å delta i 

forumet, som er svært aktivt.  Pr i dag har Gotheborg Forum lagret omkring 340 000  

meldinger innenfor 73 emner, og hele 350 000 bilder! De har en god søkemotor, og man  

kan følge sine favorittemner. En kan også vise frem sine egne gjenstander, be om råd eller 

diskutere med hundrevis av samlere og eksperter fra hele verden. 

Grunnlegger og eier av Gotheborg.com, Jan-Erik Nilsson, har kommet med et meget hyggelig 

tilbud til medlemmene i OCS Sweden og NSOK. Fordi koronaepidemien begrenser møteplasser 

der man kan snakke om porselen tilbyr han oss gratis medlemskap i forumet ut året.  

Dersom du vil benytte deg av tilbudet, gå inn på nettsiden og meld deg inn! Der det i 

nettskjemaet for innmelding står Relation to the field, fyll inn NSOK, så ordner Jan-Erik resten.  

Innmeldingsskjemaet finner du her:  http://www.gotheborg.com/sponsors/index.php#signup 

 

 Kinesiske tebeholdere fra 18.- 19. århundre. Høyde: 12-14 cm. Disse og mye annet  

     fint er til salgs i auksjonen til Uppsala Auktionskammare 16.-18. juni 
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Hjemmesiden vår 

Det har vært stille på hjemmesiden vår www.orientalskkeramikk.com denne våren, men det skal 

bli bedre fremover. Så ikke gi opp, men ta en titt innom om noen dager og se om det har 

kommet noen nyheter av interesse. Vær også obs på at det er flere auksjoner rundt om  

i disse dager, noen har vært allerede, andre kommer meget snart. 

 

                

                  Utsnitt av tresnitt av Kawase Hasui: «Early summer rain at Arakawa», 1932 
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Sensommertur til Halden 

Styret har gleden av å åpne høstsesongen med en sensommertur til Halden lørdag 22. august. Vi 

leier en komfortabel turbuss som kjører oss tur-retur Schafteløkken, og besøker lystgården Orød 

som eies av Anne Håbu og Tor Øvrebø. Der forteller Anne litt om restaureringen av eiendommen, 

det blir omvisning i hus og hage, og god lunsj. Sist, men ikke minst skal Peder Valle holde et 

foredrag om Herrebøe fajanse som ble fremstilt ikke langt unna, i perioden 1759 til 1772. På vei 

hjem besøker vi Halden Antikk & Kuriosa som har mye fint, også kinesisk porselen.  

Vi kommer tilbake med invitasjon og påmelding. Antallet som kan bli med i bussen er rundt 

25-30 personer pga koronabegrensninger, vi må naturligvis sørge for at turen skjer etter 

helsemyndighetenes anbefalte retningslinjer. Det går selvsagt an å kjøre egen bil.  

Ring eller send en epost til Kari Lauritzen i Reisekomiteen allerede nå om du er interessert,  

se kontaktinfo under.

 

Hovedhuset på Orød gård i Tistedal, Halden kommune 

 

Vi ønsker alle en riktig god sommer, og ser frem til å møtes igjen! 

 

                                         Med beste hilsen fra Styret        

 

 

 



 

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: 950 20 546  

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

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

Drude Gjesdahl, drude.gjesdahl@gmail.com, tlf. 936 26 227 

 

 

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  Kirsti Grotmol, kirstigrotmol@gmail.com, tlf: 22 52 57 60   

Edokunst-gruppen  

Samuraikunst-gruppen 

Kintsugi-gruppen 

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

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

Cecilie Nilsen, cecilie.san@gmail.com 

 

  

Reisekomiteen  

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

Anders Nordenskjöld    anorden@broadpark.no, tlf: 926 39 662 

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

  

 

Webredaktører 

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

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