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Kjære medlemmer!  

Vi håper alle har det bra, og nyter den fine sommeren vi opplever nå om dagen. Nå ser det ut til 

at vi i tiden fremover igjen kan være den foreningen vi ønsker å være, med hyggelige, 

inspirerende og lærerike treff og turer, der vi kan dele vår felles interesse for orientalsk porselen, 

keramikk og kunst. Styret har nylig hatt et møte der vi kunne møtes fysisk, det resulterte i et 

tentativt program for sommeren og høsten. Vi ser virkelig frem til å treffe dere NSOK-

medlemmene igjen på ett eller flere av arrangementene!  

  
                                      James Wu, Koi fish-Freedom, watercolor, ink on Shuen paper,  

                                      Kina, 2003. Foto fra Pinterest, Marjorie Nadal 

 



  

PROGRAM FOR 2021 

 

Glass og porselen på Bogstad gård 

Vårt styremedlem Peder Valle har skrevet det nye temaheftet i Bogstad gårds populære serie, 

denne gang om Bogstads glass og porselen. I forlengelse av temaheftet har Peder laget utstilling 

over samme tema, i samarbeid med Ida Lützow-Holm, fagkonsulent på Bogstad.  

Mandag 28. juni inviterer vi til omvisning med Peder, som viser oss utstillingen og tar oss med 

inn i hovedbygningen. Her får vi se utstillingen «Til bords», hvor fem kvinner har dekket bord og 

stiller ut skulptur og keramikk. I spisestuen har Peder dekket stilhistoriske kuverter med glass og 

porselen fra Bogstads samlinger. 

Omvisning kl. 13 og kl. 14 (maks. 10 pers i hver gruppe). Påmelding til Peder, pederva@online.no  

innen torsdag 24. juni. Billetter kr. 100,- kjøpes i museumsbutikken før omvisningen begynner.  

     

 

Sommertur til Halden 

Vi inviterer til dagstur til Halden søndag 15. august. Vi reiser til lystgården Orød som eies av  

Anne Håbu og Tor Øvrebø. Der skal vi høre litt om restaureringen av eiendommen fra 1850, det 

blir omvisning i hus og hage, og vi spiser lunsj. Deretter drar vi til Rød herregård og utstillingen  

 

mailto:pederva@online.no,


 

«Keramikksommer», med 1700-talls kinesisk porselen og lokalprodusert keramikk fra 1900-tallet. 

På vei hjem kjører vi innom Halden Antikk & Kuriosa som har mye fint å by på, også kinesisk 

porselen. Vi planlegger å leie en komfortabel turbuss som kjører oss tur-retur Schafteløkken. 

Man kan selvsagt også kjøre egen bil. Reisekomiteen sender ut innbydelse nå i juni med flere 

detaljer, pris og påmelding.  

 

Terrassene på forsiden av lystgården Orød. Foto: Anne Håbu 

 

Pecha kucha-dag på Historisk museum 

Vi planlegger å avholde pecha kucha-dag i lokalene til Historisk museum lørdag 18. september. 

En pecha kucha (japansk: lyden av folk som snakker, skravling) er en presentasjon av 20 bilder 

med 20 sekunder på hver. Vi er friere i formen, og velger selv hvordan man viser foredraget,  

men holder det på maks 10 minutter. Det er en morsom foredragsform, som gir underholdende 

og konsentrerte presentasjoner. Arrangementet er imidlertid avhengig av at noen stiller opp!        

Har du et tema du har lyst til å snakke om, så meld fra til Anne Håbu innen 1. august.  

 

Medlemskveld med foredrag 

Det ser ut til at Rose Kerr kommer til Oslo i høst, sannsynligvis på senhøsten. Vi er da så heldige 

at hun skal holde foredrag for oss. Vi har imidlertidig ikke noen dato klar, men kommer tilbake til 

det til høsten. 

 



 

Årsmøte med foredrag 

Sett av datoen torsdag 2. desember. Vi kommer tilbake med mer info utpå høsten. 

 

 

Foto: Sotheby’s 

 

Et reisetips 

Dersom du skal over grensen til Sverige i sommer, gå ikke glipp av sommerens utstilling på 

Gunnebo slott utenfor Gøteborg. Den heter «Ostindiens rikedomar», og handler om det svenske 

ostindiske kompaniet, og hvordan handelen med Øst-Asia påvirket livsstil, omgangsformer og 

kunst. Utstillingen står til 26. september. 

 

Deling av informasjon 

Vi oppfordrer som vanlig til å sende inn tips hjemmesiden vår, www.orientalskkeramikk.com. Det 

kan være nye bøker, utstillinger, nettutstillinger, auksjoner eller annet. Vi vil også oppfordre dere  

 

 

http://www.orientalskkeramikk.com/


 

til å titte innom Facebook-siden vår, som administreres av Linn A. Christiansen.  

 

Fast innslag: Fra medlemmenes samlinger   

Denne gangen er det æresmedlem, inspirator, og tidligere mangeårig styreformann i NSOK  

Knut Myrer som deler en gjenstand fra sin egen samling, nemlig en tekopp (uten hank) og skål   

fra Møglestu-serviset: 

«Kopp og skål fra tesett var opprinnelig bestilt til Mads Nilsen Møglestu og Ingeborg Pfeiff 

Kiøbmands bryllup i Lillesand i 1774 (Beklager, i NSOK-katalogen står det 1784, men det er feil). 

Alt er dekorert i manganfiolett og gull med deres initialer. Mads Møglestu var en driftig kar og 

drev stort innen sagbruksvirksomhet, shipping og handel. Første gang jeg hørte om Mads og 

Ingeborg var på et studiemøte hos gentlemannen, konditoren og samleren Per Toftager (1934 – 

2012). Per hadde mange historier å fortelle og gjorde det med stor og lun entusiasme. Min 

interesse for eksportporselen har jeg nok for en stor del arvet fra ham. Da Per gikk bort i 2012 ble 

samlingen hans solgt på flere auksjoner i Sverige og Norge. Jeg var heldig og fikk kjøpt tilbake 

Møglestu-serviset som Per møysommelig hadde samlet fra forskjellige kilder over mange år». 

  

Til venstre: kopp og skål. Til høyre: Silhuettbilde fra tidlig 1800-tall, med datter og arving Severine 

Arnestine til venstre og Christophila Henrikke Steenersen. Sistnevnte holder en tekopp og skål som   

meget vel kan være fra dette tesettet 

 

 

 



 

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 

Motiv-gruppen   

 

 

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

Eksport-gruppen  Inger-Helene Wang Andresen, inger.h.andre@gmail.com  

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@sollom.eu, 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 

 

 

                                  Sommerhilsen fra Styret      

                                             

                            Krukke med lokk. Kina, republikk (1912-49). Foto: Blomqvist nettauksjon 
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