NORDISK GRAVÖRTIDNING

NUMMER 3

2003

ÅRGANG 56

• Hvor går du - Nordisk Gravørtidning?
• Omvisning i Myntkabinettet
• Stor kunstner i lite format
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Roterende gravering
Lasergravering
Manuell gravering
Plastlaminat og metaller
Programvare for PC
Freseverktøy og utstyr
Kapping og kantfresing
Ferdiggjøring og finish
Kurs og opplæring
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NORGE

SVERIGE

DANMARK

Gravograph Norge AS
Ringeriksveien 158
1339 Vøyenenga
Norge

Gravograph Sweden AB
Mölndalsvägen 91
S-41263 Göteborg
Sverige

Gravograph DK AS
Industrisvinget 9
DK-4000 Roskilde
Danmark

Tlf: (+47) 67 17 82 00
Fax: (+47) 67 17 82 01

Tlf: (+46) 31 703 79 33
Fax: (+46) 31 703 79 69

Tlf: (+45) 46 13 96 00
Fax: (+45) 46 13 95 02

www.gravograph.no

www.gravograph.com

www.gravograph.dk

Rask og presis levering av maskiner, utstyr og materialer for gravering.
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GOD JUL!

Nordisk Gravørtidning distribueres
til alle medlemmer i de nordiske
Gravørmesterforeninger:
Gravørlauget i Danmark
Kaivertajat r.y Finland
Sveriges Gravörmestareförening
Norsk Gravørmesterforening
Priser på annonser:
Omslagside 2 1/1 side farger kr. 1.700,Omslagside 3 1/1 side farger kr. 1.500,Omslagside 4 1/1 side farger kr. 1.500,Innmat 1/1 side sort
kr.
Innmat 1/2 side sort
kr.
Innmat 1/4 side sort
kr.
Innmat 1/1 side farger kr.

De store reaksjonene på våre spørsmål i tidligere
blader har som forventet uteblitt. Vi har i midlertid mottatt på e-post ,en tankevekkende henvendelse fra Erik Søderholm i den finske foreningen.
Han vidreformidler tanker om finnenes utbytte av
vårt fellesnordiske blad , Nordisk Gravørtidning .
Henvendelsen er gjengitt i sin helhet inne i bladet, og burde være et punkt på dagsordenen ved
neste Nordiske kongress, eller skal vi tone det
ned og kalle det ”Nordiske møte”, som skal
avholdes i Norge i 2005.
Som alle tidligere redaktører har uttalt, viser det
seg vanskelig å samle / få tilsendt stoff som kan
være av almen interesse, gjerne også med et faglig innhold. Vi som arbeider med bladet er i
utgangspunktet håndgravører, men slik faget har
utviklet seg er vi relativt allsidige. Men vår bakgrunn og vårt daglige arbeid gjør det litt vanskelig å skrive fornuftig og utfyllende om mere
moderne maskiner, utstyr og teknikker. Dette
synes vi kan være en svakhet ved bladet og
skulle ønske at noen kunne bidra med stoff rundt
det ”moderne ” gravørfaget.
Dette bladet innholder derfor noen artikler av
helt annen karakter som vi tross alt håper er litt
interessante og lesbare.

750,400,300,1.200,-

Tom-Roy Aass.

Stoff til neste nummer:
Stoff til neste utgivelse må være redaksjonen i hende
innen 22. april 2004.
Adressen er:
Tom-Roy Aass
P.b. 3, Torshov
N-0412 Oslo
eller e-post: gravor.aass@c2i.net
Du kan også sende en faks til +47 22 71 79 25
Ønsker du å annonsere tar du kontakt med:
Per Valbo
Karl Johansgt. 20
N-0159 Oslo
Telefon: +47 22 42 78 59
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BLADETS ÅRGANGSTID
Det refereres til artikkel i blad nr.2, 2003 der jeg stiller spørsmål om bladets årgangstid.
Etter forrige utgave har jeg kommet
over en artikkel i blad nr. 2, 1991 skrevet av Hugo Andreæ.
Dette omhandler det samme spørsmålet, bladets årgangstid. Gjennom lesing
av denne artikkel har jeg fått svar på
nesten alle spørsmål. Jeg kan informereom følgende, basert på opplysninger
fra denne artikkelen.

Kjøp og salg
Vi vet ikke om det er interesse
for dette men,....
Har du brukte maskiner eller utstyr
du ønsker å selge, eller noe du søker
etter, hvorfor ikke prøve en ”annonse” i Nordisk Gravørtidning ? Dette
vil være kostnadsfritt for gravørfirmaer som er medlemmer i èn av de
nordiske foreningene. Du kan sette
det opp som et word dokument og
sende det til redaksjonen som e-post
eller skriv det på et ark og send det
på telefax. (Hvis du i tillegg til tekst
ønsker et bilde må vi ta litt betalt
bearbeiding av det) .
Red.
PS
Det kan se ut som om annonseringen i forrige utgav var vellykket !
Kanskje noe å prøve for flere? Dette
er det som er igjen fra forrige annonse.

TIL SALGS
Deckel gravør/fresemaskin
type GK12, 1 stk. Pris ca. NOK
5000,Deckel gravør/fresemaskin
type GK 1, 1 stk. Pris ca. NOK
5000,Henvendelse:
Johs Krogstie AS
Grønlandsleiret 37, 0190 Oslo
Tlf.+ 47 22 17 36 20,
Fax. + 47 22 17 36 55
E-post: johs@krogstie.no
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Første blad utkom 1932 og ble utgitt
frem til 1940 i 9 år. Det var så et opphold grunnet 2.verdenskrig. Utgivelsen
ble gjennopptatt i 1947 og ble utgitt
frem til 1968 i 22 år. Så ble det en ny
pause på 10 år, og Sverige tok initiativ
til å gi det ut på nytt i 1978 Fram til
idag blir dette 26 år. I 1991 hadde bladet årgang 45.
9 år + 22 år + 26 år = 57 år. På en
annen måte kan man legge årgang fra
1991 til grunn, 45 og plusser man på
12 år frem til i dag blir også dette 57 år.
På bladene vi utgir dette år blir det
brukt årgang 56?
Hva er grunnen til det ? Har det hvert
en pause på et år også i perioden fra
1991 og frem til 2003 ?
Det blir spennende å høre om noen
har konkret informasjon om dette.
Og Hugo, var det noen som hadde de
blader fra 1938, 1939 og 1940 ?

Kommentar
I det vi går i trykken har redaksjonen
funnet ut at det i 1994 ikke ble utgitt
noen blader. Av en eller annen grunn
som er ukjent for redaksjonen ble
utgaven som ble utgitt i 1995 årgangsmerket med : Årgang 48. Denne burde
kanskje vært merket med årgang 49, da
bladet ikke var nedlagt i 1994 selv om
det ikke var noen utgivelse dette året.
Red.anmrk.

Jan E. Gjertsen

Jubilanter 2003 / 2004
Norge
2003
Roy Hoff
2004
Aud Paulsen
Steinar Jartung
Frode Børresen
Kjersti Monsen
Jan E.Gulbrandsen
Elias Høines
Riedar Pettersen
Danmark
2003
Kurt Mikkelsen
2004
Torben Jensen
Erik Grønvold
Aage Hjelmsø
Erik Schwartz

2.desember

80 år

1.januar
4. januar
10.mai
28.juni
15. august
25.august
28 november

75
65
40
50
65
40
70

7. desember

60 år

4. mars
6. april
24. mai
4. desember

50
65
65
70

år
år
år
år
år
år
år

år
år
år
år
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Styrer i de nordiske foreninger

Finland

Norge

Sverige

Danmark

Ordførande
Merja Eerikäinen
Mechelinikatu 25 A 21
00100 Helsinki
Tlf: 358-9-496 854,
358-40-558 8443
e-mail
merja.eerikainen@pp.inet.fi

Formann
Robert Myhre
Myhre Skilt og Gravering
Wernersholmveien 31
5232 Paradis
Tlf; 55 91 35 00
Fax: 55 91 35 36
e-post:
Myhreskilt@broadpark.no

Ordförande
Ulf Gideonsson
Västerås Gravyr & Skylt AB
Ängskärsgatan 13
721 35 Västerås
Tlf: 021/38 2555

Oldermand
Sven Langemark
Zeus Boulevard 47
2650 Hvidovre
Tlf: 3678 8890
Mobil: 2123 5250
e-mail:
byens@post11.tele.dk

Viceordførande
Reino Vesterinen
Finn Mareka Oy
Patokoskenkatu 10/PL 18
15701 Lahti
Tlf: 358-3-735 4931,
358-40-502-7931
Fax: 358-3-735 4934
e.mail:
reino.veterinen@finnmareka.fi

Nestformann
Bjørn Pettersen
Gravør Pettersen AS
Strandgaten 62
5004 Bergen
Tlf: 55 90 46 08
Fax .55 90 46 01
Mobil: 982 21 960
e-post:
post@gravorpettersen.no

Sekreterare
Maria Hovi
Kauppakatu 29 B 45
15701 Lahti
Tlf: 358-40-526 0564
e-mail :
mariahovi@luukku.com

Kasserer
Frode Sundal
Gravør Pettersen AS
Strandgaten 62
5004 Bergen
Tlf: 55 90 46 08
Fax: 55 90 46 01
Mobil: 982 21960
e-post:
post@gravorpettersen.no
Sekretær
Frode Børresen
Stempelgravøren AS
Pb. 1600
3206 Sandefjord
Tlf: 33 45 52 20
Fax: 33 45 91 55
e-post:
post@stempelgravoren.no

Sekreterare
Eva Milberg
Gravyrbolaget AB
Hagringen 13
178 31 Ekerö
Tlf:08/384080
e-post:
info@gravyrbolaget.se
Vice sekreterare
Håkan Kjellgren
Kjellgren Maskingravyr AB
Pilgatan 15
112 23 Stockholm
Tlf: 08/6514800
Kassør
Mikael Jäger
Stämpelgravyr & Skylt AB
Box 478
701 49 Ørebro
Tlf: 46 19 17 92 45
Ledamot
Michiko Englund
Krogtäppan 85
136 53 Handen
Tlf: 46 8 500 29264

Viceoldermand
Ken Schwartz
Schwartz Gravering Aps
Vodroffsvej 28
1900 Fredriksberg
Tlf: 3331 0220
Fax: 3331 5620
e-mail:
schwartz@schwartz.dk
Kasserer
Steen Kalsing
Nordisk Metalkunst
Krimsvej 13 B
2300 København S
Tlf: 3297 1411
Fax: 3297 0116
e-mail: nmk@metalkunst.dk
Sekretær
Hugo Andreæ
Englandsvej 382A
2770 Kastrup
Tlf: 3969 6622
Fax 3966 1114
e-mail: sgi@gravoren.dk
Bestyrelsesmedlem
Kurt Mikkelsen
Kronprinssegade 34 B
1306 København K
Tlf: 3393 3313
Fax: 3393 3313

Styremedlem
Siri Aukner
Slyngveien 23
0376 Oslo
Tlf. 22 14 61 59
Fax: 22 14 61 59
Varamedlem
Jan E. Gjertsen
Gravør J.E.Gjertsen
Karl Johansgt. 20
0159 Oslo
Tlf: 22 42 32 04
Fax 22 42 33 83
e-post:
jan.gjertsen@chello.no

De enkelte foreninger er selv ansvarlige
for at de oppgitte opplysninger er riktige.
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Hørt og uhørt. Smått og STORT
Visste du at:
• Det er bare i Norge en pizza kommer fortere hjem til deg enn en
ambulanse.
• Det er bare i Norge folk bestiller en
dobbel cheeseburger, en stor pommes frites... og en cola light.
• Det er bare i Norge bankene har
dørene på vidt gap, mens kulepennene er lenket til disken.
Og har du noen gang lurt på...
• Hvorfor du må trykke "start" for å slå
av PCen?
• Hvorfor den trafikken som beveger
seg tregest, kalles rushtrafikk?
• Hvorfor det ikke finnes kattemat
med musesmak?
• Hvorfor ikke sauen krymper i regnvær?
Hmmmm.....
Carpe Diem!
Rollebytte.
Hverdagen kan være triviell for de fleste av oss, kanskje ønsker vi noe annet
enn det dagen gir. Dette er en historie
om hvordan det kan gå. Kanskje er det
ikke grønnere på andre siden av gjerdet ?
En mann var lut lei av å gå på jobb
hver eneste dag mens kona "bare gikk
hjemme". Derfor la han seg på kne og
ba en aftenbønn: -Kjære Gud, jeg går
på jobb og sliter vettet av meg seks
dager i uken mens kona bare går
hjemme og suller. Jeg vil gjerne bytte
plass med henne, bare én eneste dag.
Gud oppfylte mannens ønske, og
neste morgen våknet han i sin kones
skikkelse. Han sto opp, laget frokost til
ektefellen, vekket ungene, fant frem
klærne deres, ga dem frokost, laget
matpakke, kjørte dem til skolen, leverte familiens klær til rens, handlet
grønnsaker, kjørte hjem, satte grønnsakene i kjøleskapet, betalte alle regninger og førte familieregnskap. Så
tømte han kattedoen og badet bikkja,
redde opp alle sengene, vasket tøy,
støvsuget og vasket kjøkkengulvet. Så
kjørte han til skolen, hentet ungene,
lyttet til kranglingen deres i baksetet,
laget mat til dem og strøk klær. Kl.
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16:30 var det å skrelle poteter, lage
middag, vaske opp, rydde kjøkkenet,
ta tøyet ut av vaskemaskinen, bade
ungene og få dem til sengs. Klokken ni
om kvelden var han utmattet, men
dagens plikter var langt fra overstått....
nå måtte han lide seg gjennom en
omgang sex uten å klage.
Da han våknet neste morgen, knelte
han ved sengen og sa: - Kjære Gud, jeg
fatter ikke hva jeg kan ha tenkt da jeg
misunte min kone hjemmetilværelsen!
Vær så snill, la meg bli til mannen i
familien igjen.
- Mitt barn, du har fått din lærepenge,
sa Gud. - Derfor skal jeg gjerne forvandle deg igjen. Men du må nok
vente i ni måneder - du ble nemlig gravid igår kveld.
Det er de utroligste historier og
kommentarer som kommer fra
barnemunn. Vi tar med noen
gullkorn om dette denne gang.
• Hvis du går en tur og hjernen falle
ut, så finner vi ikke veien hjem, for
da kan vi ikke tenke klart lenger.
• Bak pannen ligger hjernen på lur.
• Mennesker er dekket av lær, mens
dyr er dekket av garn.
• Den huden som hodet er dekket
med kalles hudkommelse.
• Det som er forskjellen på mennesker
og dyr er at når grisen blir passe feit
så blir den spist.

I Norsk Medisinaldepot sitt sortiment
har dette utgått, og er derfor ikke lengre tilgjengelig på apotek. Derimot har
NOGUSRA dette i sitt sortiment, og det
kan her kjøpes ferdig knust i pulverform i poser på 100 gram.
www.nogusra.no
E-post: nogusra@nogusra.no
Tlf. 22 96 61 00
Museer og annet på nett.
I vår lille kulturelle nettvandring har vi
kommet over flere bra nettsteder for
de som er litt interessert i kunst.
Vi kan vi nevne.
www.kfki.hu/arthp/index1.html
som er ganske innholdsrik med mange
linker.
Er du interessert i nordisk samtidskunst
kan du prøve; www.artaround.com
Det kan også være lurt å gå inn via:
www.museumsnett.no. Her finner du
alle norske museer med hjemmesider,
og mange utenlandske.Her kan du
også lese artikler om nettkunst.
Eller er vel de fleste klar over at
AEGRAFLEX har fått egeninternettside,
den er: www.aegraflex.org
Hvis du er interessert i shopping kan
du også ta en titt på internettsiden til
verdens antagelig mest spektakulære
taxfree butikk. Den ligger i Dubai og
du finner den på: www.mydsf.com
Lykke til med søkene!

Gummi Gutti
Det er sådd tvil i fagkretser i Norge om
det fortsatt er mulig å kjøpe gummi
gutti.
Som kommentar
til artikkelen i
forrige utgave
om programvarer og PC, har vi
sakset
dette
bilde og lar det
tale for seg selv.
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Hvor går du, Nordisk Gravørtidning?
Vi har fra våre finske kolleger fått en henvendelse vedrørende vårt fellesnordiske blad,
Nordisk Gravørtidning. Vi ønsker å gjøre innholdet av denne kjent for de øvrige nordiske
land slik at de enkelte kan gjøre seg opp noen tanker rundt dette og bladets framtid. Noe
å tenke på og diskutere fram til det neste nordiske møtet som etter avtale på det nordiske
møtet i Danmark, skal avholdes i Norge i 2005.

Vi gjengir i helehet henvendelsen fra Erik Søderholm:

Hej igjen!
Våra medlemmar har bett mej ta upp frågan om Nordisk
Gravørtidnings framtid beträffande den s.k. rullande
utgivningen Nu har ju vart och ett land haft hand om utgivningen av tidningen i tur och ordning.
Våra medlemmar är ju till största delen helt finkspråkiga;
vi är endast några som förtår svenska, för inte tala om danska och norska . De fleste tycker att de inte har någon som
helst nytta av tidningen och tycker att man kunde utnyttja
Internett i stället, dvs att man kunde ha en gemensam
interaktiv hemsida i stället för en tryckt tidning. Det kostar en massa penger per nummer och föranleder också
mycket arbete.
Jag har förtått, att det skulle vara Finnlands tur nästa period at utge tidningen och därtill har vi inte resurser. För det
första är problemet att få till stånd ett innehåll som intresserar de flesta och därtill kommer problemet att översätta
allting.
Detta ä bara en första tanka på detta. Tala gärna med dina
kolleger och du kan gjärna vidarebefordra detta mail till de
du tycker ta ställning til detta i Sveriga och Danmark
Hör gjärna av dig och berätta dine åsikter.

Redaksjonens kommentar
Herved er beskjed oversendt dere alle
til ettertanke og diskusjon. Redaksjonen i Norge har diskutert dette
internt og avventer kommentarer fra
svenske og danske kolleger. Men Erik
tar opp en ting som vi også har nevnt
i
forrige
utgave
av
Nordisk
Gravørtidning, og det er en felles nordisk internettside. Dette kom det forslag om, på det nordiske møtet i
København 2002. Vi har ingeting hørt
fra de involverte. Arbeides det med
saken?
Som det klart framkommer av Erik’s
e-post har ikke finnene anledning til å
overta ansvaret for utgivelser etter
møtet i Norge 2005.
Ser vi nå slutten på Nordisk Gravørtidning? Har den utspillt sin rolle?
T. R. Aass.

Många hälsningar från Finland.
Erik
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AEGRAFLEX
KONGRESS OG FAGUTSTILLING GRAFLEX 2004
Paris 15. – 17. September 2004
Neste år vil AEGRAFLEX (den europeiske gravør-og stempelprodusent-forening) igjen
holde kongress og fagutstilling, i Paris, nærmere bestemt Paris Expo som ligger sentralt ved
Port de Versailles. Fra gammelt av byporten fra Paris til Versailles, i dag attraktivt, sentralt
sted i Paris.
Siste kongress og utstilling Graflex
2001 i München var vellykket sett med
utstillernes øyne, på grunn av antall
besøkende
og
respons.
Fagforedragene fikk også gode karakterer, men andre deler av arrangementet knirket noe.
Den tekniske arrangøren i 2001
”Promotion Profiles” fra Holland er nå
byttet ut med ”Reed Expositions
France” som er en betydelig del av velrenommerte internasjonale arrangørforetaket ”Reed Exhibitions Group”.
AEGRAFLEX-sekreteriatet er naturligvis
medspiller.
”Reed Exhibitions” har i flere år arrangert messen ”VISCOM”(visuell kommunikasjon) som blant annet presenterer
skiltsystemer og maskiner. I fjor ble
VISCOM holdt i Paris, i år i Düsseldorf
og neste år vil VISCOM kjøres parallelt
med vår Graflex 2004---ja nettopp---i
Paris 15. – 17. September. Det gjør ikke
en deltagelse mindre interessant for
dem av oss gravører som også er inne
på skilt og dekor til et eller annet bruk.
Paris kan anbefales, både faglig og
turistmessig, så kryss av på neste års
kalender.
Foreløpig, uforpliktende registrering
og/eller nærmere opplysninger ved
henvendelse til:

Reed Expositions France,
Fax: 00 33.155 213 408, eller
AEGRAFLEX, Wiesbaden,
Fax : 00 49.611 803 117.
Undertegnede står også til tjeneste
med en del opplysninger eller som
mellom-mann.
Leif Waage, Fax: 00 47.55 92 23 60,
Tlf: 00 47 55 92 23 50,
E-mail: leif.waage@protector-skilt.no

PS Jeg vil for min egen del gratulere
AEGRAFLEX med en ny flott internettside. De fleste av oss medlemmer har
vel i den senere til mottatt diverse
informasjon via E-post.
Jan E. Gjertsen

Med vennlig hilsen
Leif Waage

Det var ikke stor reaksjon på vår utfordring i forrige utgave, med det er flere
muligheter i neste utgivelse til våren. Vi gjentar:”Tar dere en utfordring?”
Kjære kolleger i de nordiske gravørmesterforeningers styrer.
Denne siden hadde vi tenkt avsatt til de nordiske landenes styrer. Vi i redaksjonen regnet med at det i de
nordiske land var en viss aktivitet, noe man var opptatt av eller engasjert i.
Hvorfor ikke fortelle om det? Kanskje det kan være
en inspirasjon til andre eller starte en utveksling av
3-2003 side
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erfaringer eller meninger. Hvilken vei går faget? Hva
med opplæring? Hvor stort vil behovet for gravører
være i framtiden? Hva med den teknologiske utviklingen?
Noe av dette må da være på agendaen rundt om i
Norden?
Skriv inn!

NORDISK GRAVÖRTIDNING

”Oslo avdelingen” av Norsk Gravørmester Forening

på omvisning i Myntkabinettet
Kjære kollega!
Sett av torsdag 12.juni til en Museumsrunde. I denne omgang innviterer vi til en omvisning i
Etnografisk Museum, Myntkabinettet. Vi møtes utenfor museets inngang i Fredriksgate 2
Klokken 15:45. Her vil vi få en times omvisning med guide som sikkert kan fortelle oss litt av hvert
som burde interessere en gravør. Etterpå blir det tid til en matbit eller noe annet for den som vil. Hvis
du er i tvil om hvor museet er , kan du ta en titt på kartet nedenfor.
Hilsen ”Oslo avdelingen” av Norsk Gravørmester Forening.
Slik var innbydelsen som vi sendte ut
til våre medlemmer i Oslo og omegn
midt i mai måned. Oslo avdelingens
tidligere museeumsbesøk på Nasjonalgalleriet, hvor vi hadde sett på arbeider
av Albrecht Dürer hadde vært vellykket så vi var spente på hvordan interessen ville være denne gangen.
Dagen for besøket på Myntkabinettet
var solfyllt og fin og til vår glede hadde
8 av våre medlemmer meldt sin interesse, så vi var en passe stor gruppe for
omvisning i Myntkabinettets lokaler,

som ligger i Historisk Museeum vis a vi
Nasjonalgalleriet.
Her ble vi mottatt av vår omviser og
kåsør, Svein. H.Gullbekk som på en
levende og festlig måte fortalt om
norsk mynthistorie fra tidenes morgen
til våre dager. Her fikk vi innblikk i
hvordan de første mynter kom til
Norge med vikingene, som brakte
med seg ”Myntslagere” fra utenlandske
tokter. Han hadde også en ganske så
frisk historie fra hvordan det i Englad
fortelles at disse raidene til vikingene
foregikk, men den tror jeg vi ikke gjengir her. I denne vandring gjennom
mynthistorien trakk han også paralleller til vår tid og diskusjonen rundt den
felles europeiske mynten ,Euro. Det er
ganske interessant å legge merke til at
det ikke er første gangen i vår historie
at man ønsker å samle seg om en felles europeisk myntenhet. De fleste av
oss har vel ikke tenkt på , eller hatt
kunnskaper om at dette har man hatt
tidligere, I. Romertiden var det en felles myntenhet i ”hele europa”, les
Romerriket. I vår vandring gjennom

utstillingen fikk vi også vite at det finnes ”skatter” som ligger nedpakket og
ikke hadde vært mulig å vise på grunn
av plassmangel. Men man så fram til
en forbedring ,slik at man på et senere
tidspunkt skulle kunne vise fram dette,
enten permanent eller som spesial
utstillinge.
Etter et interessant og underholdene
foredrag var det tid for en tur ut i det
fine været på vei mot et bedre måltid
og en hyggelig kveld med kolleger.

Besøkende på Myntkabinettet er fra venstre; Aud Paulsen, Tom-Roy Aass, Per
Valbo, Frode Børresen, Jan Gjertesen, Nora Johnsrud og Siri Aukner. Med på bildet
var ikke Marrianne Børresen da hun fortgraferte oss.

Deler av samlingen med Den norske
Løve.

Svein H. Gullbekk forteller, Nora, Aud,
Jan, Siri, Per og Frode følger interessert
med.

Hvis du er interessert i å få vite mere
om norsk mynthistorie, kan du klikke
deg inn på Myntkabinettets elektroniske utstilling. Den finner du på:
http://www.dokpro.uio.no/umk/utstill
.html.
Tom-Roy Aass
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Minner fra en Sommer i Provence
Tekst og foto Tom-Roy Aass.

Liker du å tegne og male?
Hva med å forbedre dine
kunnskaper i charmerende
Provence? Dette var annonseteksten som smilte imot
meg denne regntunge
lørdag vårmorgenen, mens
jeg satt på balkongen, godt
innpakket med morgenavisen og en varm kopp te.
Vinteren hadde vært lang og kald med
mye sne og glatte veier. Dette hørtes
jo forlokkende ut. Tegning har man jo
alltid vært glad i. Men med mange
andre interesser har det aldri blitt noen
målrettet opplæring, utover det som
skolen og fagopplæringen hadde tilført. Det var vel også interessen for
tegning og formgivning som i sin tid
ledet inn mot gravørfaget.
Annonsen inneholdt et telefon nummer til Frankrike for nærmere informasjon. Fransk kan jeg ikke, men når det
averteres i en norsk avis forstår og
snakker de antagelig engelsk tenkte
jeg. Veien fra tanke til handling ble

Oversikts kart
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Sigale med klokketårnet
kort. Det må ha vært det kalde været
som var en pådriver. ” Bonjour” svarte
stemmen i den andre enden. Etter
noen famlende ord på engelsk, slo den
fransktalende stemmen, til min store
overraskelse over til svensk. Han fortalte at skolen holdt til i en liten landsby fra middelalderen nord vest av
Nice, oppe i Alpes Maritim.
Etter å ha mottatt de nødvendige informasjoner og med noen dagers betenkningstid, ble jeg enig med meg selv at
dette måtte være en fin måte å bruke
14 dager av ferien på.
Flyturen gikk fra Oslo til Paris hvor jeg
måtte bytte fly til Nice. Ved bestilling
hadde jeg fått opplyst at det var èn til
som skulle være med fra Norge. Mens
jeg satt der på flyplassen og ventet på
flyavgangen til Nice, tok jeg meg i å
lure på hvem den andre norske deltageren var. Å sitte slik å betrakte sine
medreisende for å forsøke å finne ut
hvem som kunne tenkes å være ute i
samme ærende var ganske interessant,
men sannelig ikke enkelt. Kunne det
være han med T-skjorte, olabukser og
halvlangt hår og en liten ryggsekk?
Eller hva med han som hadde rosa
dressjakke, blå bomullsbukse og sandaler? Eller hun som satt der og leste i
en dagsfersk norsk avis? Eller en av de
andre som hadde kommet hit med
flyet fra Norge samtidig med meg. Jeg
gjorde meg etterhvert opp en tanke om
hvem det kunne være, men det står
ikke skrevet utenpå folk hva de er
interessert i.

Ved ankomst på Nice Airport ble vi
møtt av den svensktalende mannen.
Han var på min alder og var en av flere
som sto ved utgangen til ankomshallen
og holdt opp et skilt med tekst som
viste hvem de representerte. Der traff
jeg også min norske medreisende. Jeg
hadde tatt feil .
På plass i bilen la vi kursen mot byen
som skulle bli oppholdstedet de nærmeste 14 dagene. På vår vei mot
Sigale, det var byens navn, kunne vi se
de karakteristiske småbyene med sin
fortid i middeladeren, klamre seg til
fjelltopper og skrenter over oss. På vår
vei mot målet ble det tid til en stopp
for forfriskninger i et lite og charmerende sted som het Gillette. Jeg er ganske sikker på at barberhøvelen ikke
kom derifra!.. Det er noe eget med
disse gamle provencalske husene bygget av stein, med terracotta fargede
takstener som ligger der og formelig
oser av charme. anlagt på åsryggen i
middelalderen for at innbyggerene letter skulle kunne forsvare seg mot inntrengere.
Turen fra Nice til Sigale tok èn drøy
time. Veien buktet seg langs dalsiden
med bratte fjellsider på den ene siden
og like bratte stup på den andre siden.
Men så med ett åpnet dalen seg foran
oss mens vi fremdeles tråklet oss fram
på serpentinveier lik de vi ser i Rallye
Monte Carlo . Vår vert pekte mot horisonten og der så vi siluetten av Sigal,
badende i et prakfult motlys der den
kloret seg fast slik den har gjort siden
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middelalderen, med sine pittoreske
hus og hager. Fra byen som ligger 700
meter over havet, har vi en utrolig
utsikt over dalen hvor vi langt der
nede, gjennom trekronene kunne
skimte elven Elsteron bukte seg nedover mellom en veksling av vin-åkere,
bergknauser og frodig åser. Et fantastisk utsyn over bergmassiver og dalen.
Hotellet hvor vi skulle innkvarteres lå
ca 400 meter fra ”skolen”. Denne viste
seg å være et gammelt restaurert hus,
hvor to rom var avsatt til elevene som
ble omtalt som ”gjestene”. Resten av
huset var sommerboligen til det
dansk/svenske paret som drev skolen.
Et av ”våre” rom var utstyrt med et
langbord, som var et lite stil brudd
med den øvrige innredningen, men det
skulle vise seg å fylle sin funksjon som
arbeidsbord for fellesmøter og
gjennomgang av de enkeltes arbeider.
Her ble også dagens arbeider hengt
opp på veggen til alles skue, med
muligheter for kommentarer fra de
andre elevene. Det andre rommet var
innredet med dype, myke sofaer i et
lyst og sommerlig stoff. På veggene
hang det kopier av bilder utført av
kjente kunstnere og gamle mestere.
Av lesestoff fantes det som man vel
kunne forvente, et stort antall kunstbøker i bokhyllene. Gjennom vinduet
fallt det et bløtt mykt lys som banet seg
vei gjennom trekronen utenfor og kastet lekene skygger på gulvet innenfor.
Gjennom vinduet så man ut mot hagen
hvor deler av undervisningen skulle
foregå under skyggefulle trær. At det
kunne bli ganske varmt her oppe i
høyden skulle vi snart få erfare og
skyggen ble en god venn under arbeidet. Rettet man blikket litt skrått oppover så vi siluetten av Sigale, med det
karakteristiske klokketårnet med den
spesielle kuppelen. Tårnet var plassert
på toppen av en liten bergknatt over
kirken og gravplassen. Senere skulle vi
få se at de fleste av klokketårnene fra
middelalderen har, ja hvordan skal
man best beskrive det; jo en ”kuppel
av smijern” på toppen.
Vårt hotell, som må beskrives som
ganske enkelt, hadde 4 soverom. Dusj
og toalett var felles. Men vi hadde vårt
eget vaskevannsfat og vannmugge på
rommet!
Hotellet ble drevet av to søstre hvis
alder var ubestemmelig, men de var
livfulle, charmerende og kun fransk

Hotellets vertinner
talende. Hotellet lå nedenfor det tidligere omtalte klokketårnet og vendte ut
mot byens torg. Dette viste seg å være
et samlingspunkt for de fastboende.
Da det ikke fantes èn eneste butikk

Hotellet i Sigale

fikk vi etterhvert se èn av årsakene til
at mange samlet seg på torget til
samme tid hver torsdag. Da kom ”
brødbilen ”, som brakte med seg allehånde varer som de ca 160 fastboende
innbyggerene kunne trenge. Noe sikkert bestilt uken før, men den brakte
også med seg et stort utvalg av det
nødvendigste. Så å kalle Sigale en ”by”
er vel å trekke begrepet by,vel langt.
Bebyggelsen består av gotiske hus
oppført i stein med så vel åpninger,
passasjer og buehvelvinger som kan
dateres tilbake til middelalderen. De
høye husene står tett sammen med
trange bratte stein belagte smug og
trapper som kryper rundt hushjørnene
og langs fasadene og leder naturlig
opp mot torget. Takene er dekket med
den karakteristiske rustrøde taksteinen.
Av severdigheter kan nevnes rester av
festningsvollen fra 14. og 15. århundrede. Videre kirken, St Michel’s Kirke,
fra det 12. århundrede og Entrevignes’
kapell fra det 15. århundrede . Men jeg
må heller ikke glemme den gamle
vannposten ”pont du Riolan”
På torget midt imot hotellet hang skiltet til spisestedet hvor vi skulle innta
alle måltider. Her ble vi servert tradisjonell provencalsk kost med godt
drikke til. Spisestedet hadde også et
navn , men ikke hvilket som helst, hva
annet kunne det vel hete enn :” Carpe
Diem”! Og vertskapet var et trivelig
yngre par som var gått lei av det hektiske bylivet i Nice og flyttet hit opp for
å få fred og ro. Hun var nok mest matkyndig , men det var imponerende hva
den tidligere elektrikeren også kunne
trylle fram.
Av andre særegnheter ved denne lille
by, kan nevnes at det stedlige postkontor kun var åpent etter høylydt
roping på ”postmesteren”. Men det
holdt med èn oppkalling!
Den omtalte Maleskolen i Provence
henvendte seg til de som ønsket å
oppleve Provence, lyset , maten, vinen
og kulturen. Skolens lærere var ”kjente” skandinaviske kunstnere . I vårt tillfelle et dansk par, han skulptør og tegner, hun grafiker. Jeg må erkjenne at
for meg var de helt ukjente, men det
var helt uvesentlig for meg om de var
kjente eller ukjente. De var mere enn
flinke nok for mine kvalifikasjoner og
ambisjoner. De tilførte meg mere enn
jeg kunne fra tidligere. Vi fikk en grundig innføring i grunnleggende teknikker og kunnskaper i matriallære.
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Veggen med dagens arbeider
Tegning, med blyant og kullstift, akvarell-, akryl-, og oljemaling sto på programmet, såvel som valg av motiv og
lysets betydning.
I Provence spiser man godt og rikelig.
Smaker på ost og vin og nyter av livet.
Man kan sitte i skyggen under et tre og
hygge seg med kullstifter og farger
mens man forsøker å fange inn motivet
og etter beste evne prøve å få fram det
omtalte provencalske lyset. Kan man
ha det bedre?
I undervisningen var det blant annet
også inkludert et besøk hos en kjent
dansk kunstner, som jeg dessverre må
inrømme at jeg har glemt navnet på.
Han bodde i og hadde sitt atelier i
Vence.
Vence, også kalt ”Kunstens by” er en
vakker by oppe på åsene 21 km fra
Nice og Antibes. Byen er full av blomster og i området rundt byen,bugner av
frodig vegetasjon, velluktene blomster,
og det dyrkes oliven og appelsiner på
fargesprakende appelsintrær.
Den gamle byen er fremdeles inntakt

Sigale, beskyttet av fjellet eller?
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og omkranset av middelaldrige hus,
slik som den oppsto for flere hunder år
siden. Hver av de fem ”portene” som
gir tilgang til den gamle byen gjennom
de gamle husene som omkranser den,
gir alle et forskjellig inntrykk .
Vence er kjent for å huse utøvende
kunstnere av alle slag. Her bor forfattere, malere, skulptører og artister av
mange nasjonaliteter. Byen er full av
gallerier og andre eksempler på deres
arbeider , dekorerte bygninger og tilfeldige utendørs utstillinger. Og til sist
må vi ikke glemme alle de koselige
spisestedene og de hyggelige kafeène.
Her var vi var på besøk hos ”vår” danske kunstner og ble mottat med kanapeèr og champagne. Vi ble vist rundt i
hans atelier og han fortalt villig og
engasjert om sine bilder, arbeidsmetoder, teknikker. Videre fortalte han om
utstillinger som han skulle delta på i
nær framtid. Vi fikk se bilder som var
under arbeid og bilder som var gjort
ferdige til en separat utstilling som
skulle avholdes i København senere på
året .
For en enkel gravørsjel var dette et innblikk inn i en annen og meget facinerende verden hvor lerret, farger i olje
og akryl regjerte med kraft, styrke og
oppfinnsomhet. Det ble et minneverdig besøk med sterke inntrykk hos et
lekende og levende menneske.
Siden vi ikke tilbrakte hele dagen hos
han, ble det på hjemturen et besøk i St.
Paul-de-Vence
som ligger syd for
Vence. St. Paul er en middelaldersk
festningsby som ligger på en smal
åsrygg mellom to dype daler.
Plasseringen gir en fantastisk usikt til
begge sider. For meg som ikke var

Lunsjpause
lokalkjent var det vanskelig å vite hvile
steder man så, men med en slik utsikt
kunne man bare nyte synet. Når det
samtidig var sol fra en skyfri himmel
med antydning til litt varmedis, var
livet godt å leve.
Selv om byen er en av de mest inntakte fra middelalderen i denne regionen,
med mye av festningsvollene inntakt,
er det vanskelig å se annet enn andre
turister når man er på innsiden. Har
man tenkt seg hit, anbefales det å gjøre
det utenfor sommersesongen når det
ikke er så mye folk. Det som er å se,
bortsett fra den gamle festnings muren
og de gamle bygningene og for noen
også graven til Mark Chagall , så er det
kunst gallerier, turist butikker og ”liksom kunst” butikker, som alle er veldig
dyre. Med det er absolutt verd et
besøk. (Min kone og jeg har vært der
flere ganger senere, så noe er det med
dette charmerende og velhodte stedet
fra middelalderen som trekker.)
I nærheten av St. Paul-de-Vence ligger
Fondation Maeght. Det er et kunstmuseum som ble skapt på 50 tallet av
Aime og Marguerite Maeght, en kunsthandler fra Paris. Museet ble planlagt
av arkitekten Jose-Lois Sert med bidrag
fra kunstnere som Miro og Chagall. Det
huser en av de fineste samlingene av
moderne kunst i Europa. Det inkluderer arbeider av Bonnard, Braque,
Kadinsky og Matisse. I parken rundt
museet er det plassert skulpturer,
mobiler og mosaikk av Calder, Miro og
Giacometti.
Her blir det også holdt konserter om
sommeren og vist kunstfilmer.
Hit skulle vi ogå komme et par dager
senere, men først måtte vi tilbake til
skolen og la alle inntrykkene synke
inn over et glass vin og litt ost og
kjeks.
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Vannposten på torget i Sigale med
klokketårnet i bakgrunnen
Dagen etter var like fin som de foregående, med sol fra en skyfri himmel og
ikke et vindpust. Etter frokost ble vi tildelt oppgaver i henhold til våre opplevelser og inntrykk fra dagen før. Da var
det bare å finne tilbake til det skyggefulle treet, lene seg tilbake mot stammen, lytte på fuglesangen og gresshoppenes akkompagnement til vindens lusken i trekronene, og vente på
inspirasjonen.
De lange fine varme dagene ble etterfulgte av varme fløyelsmyke kvelder
hvor vi diskuterte hverandres bilder,
leste kunstbøker, snakket om disse og
om løst og fast. Før kvelden ble helt
sort var det godt å kunne gå ned og
bade i kulpene, som vannet gennom
mange års skuring hadde dannet langs
bergveggene ved elvebredden. Det
kan sies at noen goder har en bakside
også.. Bakdelen her var at det viste seg
å være bratter opp enn ned! Slik virket
der ihvertfall . Varmt ble det òg.
Etter vår tur til Foundation Maeght ble
det ogå et besøk i Picassomuseet i
Antibes. Dette er anlagt i en gammel
byggning som opprinnelig stammer fra
den greske byen Antipolis, en romersk
festning som var bolig for biskopen i
middelalderen og bebodd av og eiet
av familien Grimaldi til 1608 De ga det
også sitt navn ; Chateau Grimaldi.
I 1928 ble byggningen solgt til Atibes
og gjort om til Museum for kunst, historie og arkeologi.
I 1946 fikk Picasso låne deler av museet til atelièr i mange måneder arbeidet
han her og skapte mye på den tiden.
Da museet ble innviet i 1949 mottok
det store donsjoner.
Ved besøket på museet fikk vi se arbeider av Picasso og av hans elever og
andre kunstnere som passet inn i det

samme kunstneriske utrykket. Men
mest interessant var en film som var
tatt opp og som viste mesteren i arbeide.I tillegg til denne ble det også vist
en film hvor opptaket var gjort fra baksiden av lerretet. ”Lerretet” var av et
transperent matriale slik at man kunne
følge penselstrøkenen fra baksiden.
Veldig facinerende å se hvor raskt og
sikkert penselen ble ført.
I dette museet fikk jeg også se noe
som jeg aldri tidligere hadde sett. Det
må være riktig å si at dette museet var
tilrettelagt også for blinde! Her var det
kopier av noen de maleriene som
hang på veggen, laget i et svakt relieff,
plassert på et bord nedenfor. I tillegg
var det det tekstet med blindeskrift.
Fantastisk.
Det ble også tid for en rundtur i
Antibes, byen som ved starten var en
havne by, som bar navnet Antipos.
Den var en viktig by for greske handelskip. Da Romerene kom hit ble navnet endret til Antiboul og byen ble et
viktig havneby og handelssenter for
handelen i Middelhavet.
Etter mange år med invasjoner og uro
ble byen en fødal by under Frankrike
da dette ble etablert. På 11. hundretallet ble det en viktig by for skip på vei
til det Hellig land. Disse båtene førte et
blått flagg med hvitt kors. Dette finner
vi igjen i byens våben i dag.
Hundre årskrigen som fulgte med sterk
militær opprustning har satt sine spor.
Det er bare å ta en kikk på Fort Carrè
som vokter over bukten og muren som
går rundt gamlebyen.
Det ble også tid til en spasertur rundt i
den gamle bydelen, hvor vi senere
skulle spise en deilig lunsj. Spaserturen
gjorde det mulig å nyte av inntryk-

kene, kjenne på de fremmede luktene
fra krydder ,urter , grønnsaker og
blomster. Duften av mat og kaffe lukt
fra de forskjellige spisestedene, og folkelivet på torget hvor innbyggerene
gjorde de nødvendige innkjøpene for
dagens måltider gjorde ikke matlysten
mindre. Snarere en skikkelig appetittvekker.
Som alle hyggelige opplevelser hadde
denne turen til Provence også en slutt.
Vel framme i Sigale på ettermiddagen
gjorde vi oss klar til ”siste kveld med
gjengen”. Dette skulle også bli et hyggelig minne fra en vellykket ”Sommer i
Provence. Vår siste kunstneriske opplevelse var en utendørs konsert med
deler av Det filhamoniske orkesteret i
Nice . Denne fant sted på torget nede
i Roquesteron , en litt større ”by”, med
ca 450 innbyggere, som ligger noen
kilometer nedenfor Sigale på vei mot
Nice.
Dette ble en uforglemmelig opplevelse, sittende der å lytte til første klasses musikere, framføre perler av
musikkstykker, under åpen himmel
med den fløyelsmyke, blåsorte nattehimmelen som tak, og en fantastisk
akkustikk og klang mellom de gamle
husene på torget der i Roquesteron.
I minneboken fra Provence er heller
ikke glemt besøkene i Villefrance med
det gamle fortet og skulptur utstilling
der, eller ” storbyen ” Nice med besøket på Det moderne museet og Chagall
museet. Ei heller besøket i Monaco på
Cafè de Paris . Men denne konserten
der ute på torget i Roqesteron forblir et
uforglemmelig høydepunkt og en fin
avsluttning på Sommeren i Provence.
Noen kunstner ble jeg nok ikke.

Utendørskonsert på torget i Roquesteron
3-2003 side

13

NOGUSRA - Leverandør av GRS høykvalitets graveringsutstyr.

NORDISK GRAVÖRTIDNING

Totalleverandør av verktøy, maskiner, halvfabrikata og metaller til gullsmedsbransjen.

Festemekanisme for
produkter ved gravering.
Enkelt og effektivt.
Type 003 -623
Kan roteres i 180 °

System 3
Et effektivt, luftdrevet graveringsutstyr,
som gjør arbeidet lettere og
sparer hender og skuldre. Leveres med
fotpedal, stikkelskaft, stikler
og regulator. Gir utmerkede resultater
Behov for kompressor.
Type 511234

Festemekanisme for
produkter ved
gravering.
Enkelt og effektivt.
Type 003 - 622

Stikkelsliper
I løpet av sekunder kan stikkelen slipes i rette
vinkler og skarphet. Rask og nøyaktig sliping
med diamantskive. Kan leveres med
forskjellige spennverktøy.

Graveringskule
Meget solid
graveringskule.
Forskjellige typer kuler og
tilleggsverktøy kan leveres.
Type 200131

Type 511225

Vi kan levere forskjellig
litteratur om
graveringsteknikker.

Vi har for salg og
utleie videofilmer som
viser hvordan GRSutstyret kan benyttes.

NB ! Spør etter GRSkatalogen. Stort utvalg i
moderne graverings utstyr
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In Memoriam
Gravör Paavo Mäkelä avled den 21. juli vid en ålder av 87 år.
Paavo Mäkelä föddes den 16. juni i Iitti.
Paavo Mäkelä började sin bana som
handgravör. Han jobbade bl.a. hos
Bröderna Sundqvist, som på sin tid var
en av landets största tillverkare av märken. Han var också en tid delägare i ett
företag, vars andra ägare var en guldsmed.
Paavo Mäkelä grundade efter kriget ett
eget företag, P. Mäkelä Ky, vars verksamhet bestod av att tillverka verktyg
och formar för plast- och glasindustrin.
Företaget fungerar fortfarande.
Till företaget skaffades för våra förhållanden
ovanligt
ny
teknologi.
Familjeföretaget har alltid sysselsatt
flere personer. Paavo Mäkelä utvecklade också själv Nordens största plastspruta,
Med vilken han tillverkade olika plast-

delar till bl.a. sjukhusartiklar. Det talades allmänt i branschen att maskinen
hade storleken av ett lokomotiv.
Inga material var främmande för
Paavo; han planerade och tillverkade
tallriksserier i glas och då han blev
pensionerad hade han för avsikt att
fördjupa sig i stenslipning och i heraldik.
Vi minns Paavo som en mångsidig och
kunnig gravör, som i sitt arbete förenade tekniskt kunnande och kreativt och
konstnärligt tänkande. Paavo var mycket anspråkslös och förde aldrig något
väsen av sig. Han delade gärna med
sig sina erfarenheter såväl åt gamla
kolleger som nya gravörer som just
kommit in i branschen.
Paavo Mäkelä var en av grundarna i

den
finska
gravörföreningen
Kaivertajat ry och en bärande kraft
ända till de senaste åren. Har var med
och arrangerade kongresser, mässor
och utfärder samt övrigt program för
våra gravörer.
Paavo var också mycket känd och
omtyckt i internationella gravörkretsar
och var med i de europeiska gravörernas seniorverksamhet.
Som ett resultat av sin mångåriga tid
som ordförande för Kaivertajat ry
utnämndes han till hedersordförande.
Vi har igen mist en mästare.

dennes plutselige og tidlige bortgang.
Det var litt av en utfordring som lå på
hans skuldre den gang, og som han
løste på en utmerket måte. Arvid
Haugan var aktiv i NGF, og kom med i
styret i 1949. Han hadde forskjellige
styreverv helt frem til 60 tallet. Han var
også en ivrig bidragsyter til NGT i
mange år, og spesielt i de årene han
var foreningens sekretær. Arvid var
også svært opptatt av fagopplæring.
Han hadde ansvar for sin bror Terje`s
opplæring, og de to brødrene arbeidet
sammen i mange år helt til Arvid
Haugan måtte trekke seg tilbake grunnet sykdom. Likevel var han stadig

opptatt av faget etter sin pensjonist tilværelse, og sto bak sin datter Siri da
hun ville starte sin læretid i faget. Det
var hans bror Terje som fikk ansvar for
opplæringen. I tillegg til dette hjalp
han to andre lærlinger i de senere år
som har kommet inn i faget som sølvgravører.
Kolleger i Norge takker Arvid Haugan
for mange års tjeneste i og for gravørfaget, så vel som utøver, og for hans
tjenester i Norsk Gravørmester
Forening, samt mangeårig bidrag til
Nordisk Gravørtidning

Maarit Lausala
gravör

Gravör Alvar Iström
Född 21.8.1914
Avled i maj 2003 i Mariehamn.

Nekrolog
Arvid Johannes Haugan
20.05.1923 – 19.07.2003

Vi mottok melding om Arvid Haugans
bortgang midt i ferietiden, kun 2
måneder etter hans 80 års dag. Han ble
medlem i Norsk Gravørmester
Forening i 1944. I en alder av 20 år, og
i sitt 3 læreår, overtok han i 1943 firmaet etter sin far Henry Haugan, etter

Jan E. Gjertsen
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Overprising
-eller hvordan ta livet av et håndverk
For en del av oss som (også) utfører håndgravering (og i tillegg mye annet,) bekymrer det
oss denne overprisingen gullsmedene gjør på våre tjenester.
Dette har utviklet seg mer og mer dit
hen at kunder velger maskinrissing på
de flotteste gjenstander i gull, sølv og
tinn grunnet overprising. Med vilje kaller jeg dette rissing og ikke gravering.
Dessverre blir kunden sjelden gjort
oppmerksom på forskjellen. Det er en
trist utvikling som har pågått en del år,
som vi her er vitne til i vårt håndverksfag. Det er mange eksempler
gjennom tiden vi selv har vært vitne til,
eller hørt om fra våre kolleger. Jeg skal
nevne et eksempel fra sist sommer
som på ingen måte er blant de verste,
men som likevel indikerer hva jeg er
opptatt av. Det var å lese på en ordre
fra en gullsmedkunde under forhåndspris til kunde, sitat : Inskripsjon kr. 25.pr. tegn. Gjelder også mellomrom og
punktum ! Her kan man si at inntjening
utnyttes maksimalt. Jeg kan fortelle at
jeg utførte arbeidet til kr. 640,- + mva.
Ut til kunde fra gullsmed, kr. 1.536.- .
Av andre hendelser som kan nevnes
var da det ble gravert et stort søvlbrett
med mye gravering, inskripsjon, faksimiler og en logo. Som naturllig er etter
flere timers arbeide ble prisen deretter.
Det var med forundring vi mottok en
bønn / klage fra gullsmeden da han
lurte på om vi ikke kunne slå av endel
på prisen, ”for det ble så dyrt da han
hadde lagt på det han skulle ha!”
Dette og ovenfornevnte tilfeller er ikke
unntakene etterhvert, det er snarere
dagligdags.
Denne utviklingen gjør at utdanning av
gravører kommer i annen rekke. Tør
man ta inn noen i lære? Hvor mye blir
det å gjøre i fremtiden som håndverker?
En ting er sikkert. Det er, og det vil
fortsatt være en del ting innenfor faget
som kun kan utføres av en håndverker.
Ser man noen år frem, vil kanskje gullsmeden stå der med et stykke arbeid,
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men ingen til å utføre det. Da kan de
spørre seg -, hvorfor har det blitt slik ?
Det kunne være interessant og høre fra
andre som er opptatt av dette spørs-

målet i Norge eller noen av de andre
Nordiske land.
Jan E. Gjertsen
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Hvordan lage en fuglekasse
Råd og vink fra Nordisk Gravørtidnings fugle ”ekspert”
Vinteren er her og det er kanskje på tide å tenke på våren? For de av dere som synes
vinteren blir lang og kald og mangler noe å pusle med i de mørke vinterkveldene, har vi
et forslag. Lag en fugle kasse eller to! Det er ganske facinerende å se det livet som
utspiller seg på våren når egg skal legges og fugle unger etterhvert skal mates, for så
senere lære å fly.
Kassene må være tilpasset de forskjellige fugleartene. Hvis
man lager flere forskjellige vil man oppnå et mangfold av
”fjærballer” som synger og kvittrer i vilden sky.
Nedenfor har vi laget en enkel skisse over en fugle kasse

Mål på kasser til noen arter:
Kassetype Passer også for
Blåmeis
Svartmeis
Kjøttmeis
Svart-hvit fluesnapper
Stær
Vendehals, Pilfink
Perleugle
Skogdue
Kvinand
Kattugle

A
230
260
370
450
670

B
27
32
50
83
115

C
65
70
85
100
170

D
80
120
130
180
225

Hvor skal man så henge opp kassene for de
forskjellige artene?
ART
STED
Løvmeis
Større løvskogområder
Svartmeis
Barskog
Blåmeis, kjøttmeis,
svart-hvit fluesnapper
Barskog, i hagen,løvskog etc.
Pilfink
Byer, tettsteder, hager
Rødstjert
Barskog i rolige (stille)
omgivelser
Stær
Byer, tettsteder, hager etc.
Vendehals
Blandingsskog
Skogdue
Blandingsskog, løvskog
(lite trafikk)
Kattugle
Parker, løvskog, hager
Spettmeis
Tettbygd strøk, løv.- og
blandingsskog
Kvinand, Laksand
Skogvann, ved elver o.l
Det er flere måter å henge opp kasser på, men man spikrer
de ikke fast i i trær. Treet har også et liv, så bruk heller tau
som du fester til kassen med øyeskruer eller kramper, slik at
våre venner finner rede-plasser.
Håper at noen finner dette interessant og ; har du barnebarn
kan det bli riktig hyggelig for både stor og liten
Lykke til og god vinter!

Alle målene er i millimeter. Vær nøye med målene

.
Tom-Roy Aass.

I blåmeis-, kjøttmeis,-og stærkassene er det regnet med 1/2”
matrialer.
Perleugle og kvinand kassene er det regnet med 1”matrialer
Husk at du ikke benytter trykkimpregnerte matrialer da disse
avgir farlige gasser!
Bruk galvaniserte spiker eller skruer. Utvendig kan du beise.
For rengjøring og observasjoner, (det er da det virkelig
begynne å bli interessant!) : avtagbart eller hengslet tak.
Fugle hullet bør sikres med nellikspiker eller metallplate i
skogen for å holde eggrøvere unna. Det er noen av dem der
ute også! Avstanden mellom kassene 10 -20 meter eller opptil 50 – 100 meter. Stærkassene kan settes opp ved siden av
hverandre eller ovenfor hverandre. Høyde over marken for
de fleste arter er 0,5 – 2,5 meter. Kvinand, ugle, skogdue,
stær, blåmeis og rødstjert 3 -4 meter over bakken.
Husk også at kassene MÅ rengjøres hver vår!
3-2003 side
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Stor kunstner i lite format
Han har laget portrettene på våre pengesedler. Nesten 150 frimerker viser hans kunst. Ved
årsskifte skal Posten hedre SVERRE MORKEN (58) med et eget eksklusivt album.
En slik heder syntes jeg er veldig gledelig, innrømmer Sverre Morken. Jeg
har brukt nesten hele mitt voksne liv i
denne jobben. Jeg har hatt et flott samarbeid med Posten i 30 år. Derfor er
det ekstra hyggelig at de vil hedre meg
på en slik måte.
Sverre morken gikk på daværende
Statens håndverks- og kunstindustriskole i 1968-72. der var en lærer som
kjente til hans spesielle talent og tipset
Norges Bank. Da han var ferdig med
skolen startet han i seddeltrykkeriet i
Nedre Slottsgate. Hans første jobb var
å
lage
innskuddsmerker
for
Postsparebanken. Neste oppgave var å
begynne med 6. utgave av pengesedler.
I bladet Frimerkeposten blir Sverre
Morken omtalt som ”Kunstner i verdensklasse”. Hva kreves av en grafiker
for å oppnå en slik status? Det er ikke
lett å si, svarer Morken tankefullt. Men
du må ha rette grunnlaget. Ellers synes
jeg en slik karakteristikk er hyggelig,
men jeg er ikke ute på markedet ettter
ny jobb. Hobbyer har ikke Morken
mange av. Det blir det ikke tid til. Jeg
har skjært litt i tresnitt, røper han. Men
nesten all min fritid har gått med til frimerker. Kona mi har sittet alene nesten
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hver kveld mens jeg har vært i atelieret
og jobbet. Tittelen hans er avdelingssjef og førstegrafiker i Norges Banks
Seddeltrykkeri. Han har tegnet og gravert mer enn 150 norske frimerker og
miniatyrark. Han har også tegnet to frimerker for Færøyene og ett for FN.
Åtte ganger har han mottatt heder og
ære for sin frimerkekunst. Jeg trives
med alle typer frimerkeoppdrag, forteller Morken. Det er portretter jeg liker
best. Ethvert menneske er utstyrt med
helt spesielle trekk og utstråling.
Blikket er veldig viktig i et portrett.
Utfordringen består blant annet i å
finne ut hva slags blikk vedkommende
skal ha. Er det noe av det du har gjort
du husker spesielt godt? Da vil jeg
nevne portrettet av Edvard Grieg. Den
jobben gjorde jeg med stor glede. Jeg
leste om personen for å komme litt
under huden på ham. Ellers må jeg

nevne at det som har fylt meg med en
så spesiell glede alle disse årene er at
oppdragene har vært så forskjellige.
Det har vært et stort spekter med
temaer.
I april neste år slutter han i Norges
Banks seddeltrykkeri. Jeg skal riktignok slutte å arbeide i bank, men jeg
slutter ikke å arbeide med frimerker.
Jeg har et atelier i tilknytning til min
bolig i Nittedal. Der skal jeg jobbe. I tillegg holder jeg på å lage atelier i småbruket jeg har kjøpt på mitt hjemsted
Atnadalen i Folldal. Så det blir ikke
pensjonisttilværelse? Nei, det tror jeg
ikke. Jeg er alt for aktiv til det. Jeg liker
å ha nye oppgaver og utfordringer
hele tiden. Det gjør livet spennende og
interessant,
understreker
Sverre
Morken.
Tekst og foto SVERRE DALLAND.

Innlegget sto å lese i Aftenposten forleden. For oss som har kjent til Sverre
Morken i mange år, valgte jeg å dele bekjentskapet med bladets lesere. Sverre
Morken er en meget dyktig kunstner med mange fantastiske arbeider bak seg.
Derfor er det fint å kunne gjøre kjent at vårt fag og stikkelen er representert
mange steder, som man daglig ikke tenker over.
Jan E. Gjertsen
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