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Håper  vår første utgave av bladet falt i smak og at det var noe
som var av interesse for de fleste.Redaksjonen har som målsetting
å klare å få til seks utgivelser i perioden fram til neste nordiske
kongress. Derfor kommer dette bladet nå ,før sommeren setter
inn. I dette nummer starter vi en artikkelserie som vi kaller
”Tilbakeblikk”.Vi har gravet litt i gamle papirer og funnet noe stoff
som vi synes kan være interessant å bringe ut til dere.Vidre vil vi
forsøke å ha en side med litt småplukk hvor vi sakser og gjengir
litt forskjellige ”småplukk”. Jeg stillte forresten et spørsmål i denne
spalten sist, men ingen har kunnet fortelle oss når den forrige for-
siden på NGT ble lansert. Vi vet det ikke, vet du?
I bladet denne gangen har Jan forøvrig et lite tankespill omkring
bladets alder og tilblivelse. 
Postkassen vår var ganske tom denne gangen. Håper du ikke ble
skremt av ilegget i forrige utgivelse som forklarte hvordan vi helst
ønsket stoffet tilsendt. Ikke la det du har brenne hull i skuffen,
send det inn på vanlig måte og vi bearbeider det . For at vi skal
kunne få til et blad som gjenspeiler hva dere er opptatt av i de
øvrige nordiske landene , vil vi være veldig takknemlig for bidrag
fra dere. 
Jeg tillater meg å avslutte min spalte med et lite hjertesukk.
Det er med forundring vi har mottatt en hel forsendelse blader i
retur på tross av at de er sendt  til en adresse som har stått opp-
ført i de forrige utgavene av Nordisk Gravørtidning.  Årsak: mot-
tager hadde flyttet fra adressen for flere år siden! Kjære kolleger
,vær så snill å fortell oss om  forandringer  i adresser og eventu-
elle kontaktpersoner for mottagelse av Nordisk Gravørtidning, slik
at dere blir spart for de ekstra kostnadene som påløper ved at vi
må sende flere ganger.
Vi vil også sette pris på at eventuelle forandringer i styret blir
sendt redaksjonen slik at dette kan være korrekt.
Når det er sagt, må jeg selv be om unnskyldning for at jeg rotet
det til med noen navn og telefon nummer til et av de nordiske
styrene . Beklager.

Vi i redaksjonen ønsker dere alle en riktig god sommer!

Tom-Roy Aass

Stoff til neste nummer:
Stoff til neste utgivelse må være redaksjonen i hende 
innen XXX 2003.
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

Redaktørens spalte

Manusforfattere er selv ansvar-
lig for artikler og innlegg.

Nr 2 - 2003 - Årgang 56

Redaksjon
Redaktør Tom-Roy Aass
Jan E. Gjertsen
Per Valbo

Kontaktpersoner

DANMARK
Hugo Andreæ
Skandinavisk Gravør Industri ApS
Postboks 48
Gladsaxevej 367
DK – 2860 Søborg
Tlf: + 45 3969 6622
Fax:+ 45 3966 1114
e-mail: sgi@post1.tele.dk

FINLAND:
Erik Søderholm
Annegatan 20
FIN-000120 Helsingfors
Tlf:  + 3580 612 1230
Fax: + 3580 612 1233

SVERIGE:
Eva Milberg
Stålstemplar AB
Skattegårdsvägen 109
162 26 Vällingby
Tlf: +46 08/384080

NORGE:
Tom-Roy Aass
Rosenlundgt. 9 
N-0474 Oslo
Tlf:  + 47 2235 0153
Fax: + 47 2271 7925
e-post: gravor.aass@c2i.net

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. 750,-
Innmat 1/2 side sort kr. 400,-
Innmat 1/4 side sort kr. 300,-
Innmat 1/1 side farger kr. 1.200,-
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Gravørfaget
Et utpreget håndverksfag som forgjeves søker å bli håndverk.
Gravøren som laget kattevask på alterkalken.

Gravørfaget hører ikke til de fag som er håndverk i lovens forstand, idet det tross
gjentagende forsøk fra gravørenes side på å komme inn under håndverksloven, ennu ikke
er lykkes dem, men jeg tar det allikevel med i min artikkelserie om våre håndverksfag,
fordi det i realiteten er et håndveksfag, det arbeidet gravøren utfører krever en like god
håndverksmessig utdannelse som ethvert håndverksfag og setter store fordringer til utøvers
personlige dyktighet, fingerferdighet, smak, stil- og formsans osv.

Det er ingen sak å skrive gravørfagets
historie, når det har en så entusiastisk
forkjemper for fagets interesser som
den kjente gravør H.Rui i Oslo.Han har
gitt meg alle de oplysninger som jeg
trengte, og da han vesentlig har hentet
sin viden fra Maximillian Hübers ”
Lehrbuch der Gravierkunst”, kan man
gå ut fra at de er autentiske.
Graveringskunstens historie fra gam-
mel til nyere tid er egentlig en historie
om gullsmedkunst. I sin aller første og
enkleste form fremkom graveringskun-
sten selvstendig, men da metallene
blev opfunnet  og man begynte å bear-
beide disse, var det først jernsmedene
og senere sølv- og gullsmedene som
utnyttet denne forsiringskunst.
Urmenneskets første forsøk på å
beskjeftige sig kunstnerisk bestod i at
man med hårde stenspisser innrisset
linjer og figurer på knokler av dyr, på
hulenes vegger og på bløtere stener.
Graveringskunsten kan derfor utlede
sin opprinnelse fra stenalderetiden. Fra
bibelen kjenner man jo også til at
Moses inngraverte de 10 bud på 2 sten-
tavler.
Først i de senere metallers tidsalder
kunde innrissingen eller graveringen
komme til full utvikling og utbredelse,
idet forskjellige metaller avgav et for-
trinnelig matriale for videre utsmyk-
ning. Etter dette skulde således grave-

med vakkert graveringsarbeid, som
beviser datidens glede over denne
kunstart.
Meget tidlig begynte man å inngravere
personlige merker på stener i ringene
og et avtrykk av en persons signet
(signum anuli, d.e.ringens merke) var
likså rettsgyldig som navns underskrift
dengang da det ikke var hvermanns
sak å kunne skrive sitt navn. Senere da
man lærte å skrive , blev gjerne som
ytterligere  rettsikkerhet satt vedkom-
mendes segl under navnet, og helt op

ringen høre til all begynnelse for de
bildende kunster.
Innrissingen eller inngraveringe som
kunstnerisk beskjeftigelse utviklet sig
mere etterhånden som man forsto å
forferdige eller anskaffe sig et bedre og
mere tjenelig verktøi. Denne utsmyk-
ning fant anvendelse allerede  i de eld-
ste tider på all slags husinventar, våben
o.l. og dertil som skrifttegn på sten
(stenamuletter) og senere på metal til
forsiring av smykker. I våre museer
finnes en mengde stener fra oldtiden

Av Kai Nyquist
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til våre dager har man bevart uttrykket:
”Under vår hånd og rikets segl”.
Stengravørkunsten inntar forøvrig en
særstilling innen faget. I hårde stener
kan man nemlig ikke inngravere i dette
ords egentlige betydning, man må
bruke roterende kobber- eller jernski-
ver med pulverisert diamant, hvormed
man innsliper skriftegnende eller figu-
rene. På grekernes storhets tid utførte
de denslags sliping av figurer o.a. i
sten av tildels meget høi kunstnerisk
verdi.
Helt til den senere tid var det  gull-
smedene som vesentlig behersket gra-
vering i metaller, idet disse ikke alene
bearbeidet edle metaller  men også
kopper og tinn.
De gamle grekere var også mestere i
det såkalte flatstikk, d.v.s. inngravering
av linjer med skyggelinjer så figuren
eller ornamentet virker ophøiet.
Likeledes har perserene vist sig som
dyktige utøvere av denne kunstgren.
Ut fra den enkle inngravering av linjer
kom man litt sener vedmetallgjenstan-
der til det såkalte drevne arbeid – sise-
lering. Derefter fant man fram til å inn-
hamre i de graverte eller meislede lin-
jer på arbeidsstykket andre metaller
for farveeffektens skyld som på
Toledoknivene, og for samme effekts
skyld blev også såkalt niello og emal-
jering opfunnet. I det 11. århundrede
beskrev munken Theophelius utførlig
niellringskunsten og dens anvendelse
på kirkegjenstander.
I Tyskland og alle katolske land fikk
gravering som utsmykning en rik
anvendelse på kirkeinventar, ofte i for-
bindelse med niellering og emaljering.
Især de rhinske gullsmeder i det 13.
århundrede leverte overordentlig vak-
kert arbeid, og niellering, emaljering
og siselering var arbeider som særlig
ble dyrket i klosterene.
Fra denne tid utviklet graveringen seg
også til reproduksjonøiemed og etter-
hånden som den tekniske ferdighet
bedredes, begynte man med gravering
på lommeur og forskjellige gjenstander
av tinn, hvor med man tok gravering-
en til hjelp ved utsmykning av andre
håndverkeres arbeider. Sitt høieste
utviklingstrinn nådde graveringskun-
sten i kopperstikket.
Etterhvert utskilte de enkelte grener av
gravørfaget sig fra gullsmedfaget, idet
der åpnet seg nye felter for gravørens
verktøi, stikkelen, ponselen og ham-
meren, således blev der omkring år

1400 fremstillet gravplater av bronse
med inngraverte figurer i naturlig stør-
relse samt inskripsjoner og ornamen-
ter.
Meget høit nådde graveringskunsten i
renessanse tiden, da den blandt  sine
utøvere hadde kunstnere som Albrecht
Dürer og Bevenuto Cellini, og dens
blomstringstid varte til midten av det
19. århundrede, da plutselig oppfin-
nelser av forskjellige maskiner og kje-
miens anvendelse i faget skapte en
stillstand. Men samtidig bevirket
maskinen en arbeidsdeling, som efter-
hvert gjorde at gravørfaget helt løsgjor-
de seg fra gullsmedfaget, og gravøren
som representant for et selvstendig fag
kan således sies å være av nyere dato.
Gravørens arbeid er så å si helt ukjent
for det store publikum, til tross for at
næsten hvert eneste menneske daglig
bærer på sig eller benytter en gjen-
stand som gravøren har hatt befatning
med.
-Hvad kan dette komme av? Spør jeg

gravør Rui.
-Det kan bare forklares ved at der er

så mange håndverk og senere industri-
er som har skaffet gravøren beskjefti-
gelse nok, så han ikke har behøvet å
reklamere sin tilstedeværelse i større
grad for det store publikum.
Man kan si at det for tiden er meget få
industrier og håndverk som kan und-
være gravøren. Han besørger utsmyk-

ninen enten direkte eller indirekte ved
stålformer, som gir gjenstanden preg,
eller han graverer et stempel som slåes
på industriproduktet som merke,
patentbeskyttelse, bruksanvisning,
o.s.v. Håndverksmessig såvel som
kunstnerisk sett er derfor gravørfaget
kanskje mere enn andre håndverk blitt
uundværlig for kulturmennesket.
Et annet moment som bidrar til at gra-
vøren fører en såvidt tilbaketrukket til-
værelse , er den personlige glede og
tillfrestillelse han føler ved sitt arbeid.
Jeg erindrer en historie om en gamel
gravør av Guds nåde som hadde sitt
arbeidsrum nederst i Akersgaten. Han
fikk i oppdrag å gravere Kristus på
korset, antagelig på en alterkalk. Idet
han skal til med optegningen ser han
gjennom vinduet ute på gårdsplassen
en katt som gjør sitt bekjente morgen-
toalett, dette syn fengsler hans interes-
se slik at han istedetfor det forelig-
gende motiv tegner og graverer katten
på kalken. Da kunden kom og fikk se
dette ble han sint og sa at dette var da
ikke Kristus på korset. Nei, svarte gra-
vøren, men synes De ikke katten er
pen da?
-De anser altså gravøren for å være en
kunstner ?

Han er kunstner, kunsthåndverker,
eller håndverker alt eftersom han er
begavet og de spesialiteter han søker
innen faget. En dyktig gravør må
kunne tegne og modellere, han må ha
gode øine og fremforalten sikker hånd.
Han er altså først og fremst en hånd-
verker.
-Hvad kommer det da av at ikke faget

kan komme inn under håndverkslo-
ven?
-Det er gullsmedene som ikke vil gi

slipp på oss. De vil ha graveringen
som en alternativ prøve på sin svenne-
plakat, men det kan vi selvfølgelig ikke
gå med på. Vi er et selvstendig fag, det
bevises best ved at 97 pct. av gullsme-
dene ikke har noen gravører på sitt
verksted. 
- Men hvis gravørfaget blev eget hånd-
verk , vilde så gullsmedene miste ret-
ten til å utføre gravørarbeid?
-Nei, i håndverkslovens paragraf 2,

annet ledd står det uttrykkelig:
”Næringsbrevet gir rett til å drive det
eller de deri nevnte håndverk og dess-
uten et hvilket som helst annet hånd-
verk i den utsrekning, som er nødven-
dig  for å frembringe et helt hånd-
verksarbeid”, og efter min mening gir
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dette gullsmeden rett til å ha så mange
gravørsvenner de vil for å få sitt sølv-
eller gullsmedarbeid ferdig til salg.
-Når har spørsmålet sist vært fremme?  

- Ifjor sommer blev der sendt en pro-
testskrivelse til Norges Hånd-
verkerforbund med kopi til handelsde-
partementet  undertegnet av samtlige
gravørsvenner såvel hos de ca. 30 gra-
vører hos gullsmedene, men senere
har vi intet hørt, og jeg vet ikke hvor
saken nu befinner sig.
-Gravørene har jo sin egen forening?
-Ja, Oslo Gravørforening, den er stiftet
i 1911. Vi har hele tiden stått som grup-
pe i Oslo Håndverks- og
Industriforening inntil 1.juli ifjor, da
meldte vi oss ut med den begrunnelse
at vi følte vi ikke blev behandlet som
håndverkere og da hadde vi ingen
interesse av å stå som gruppe, men når
vårt fag kan komme inn under hånd-
verksloven i likhet med alle de øvrige
håndverksfag, da skal det være oss en
glede å gå inn i foreningen igjen som
gruppe.

Denne atrikkelen sto opprinnelig i
Oslo Nyheds- og Avertissements Blad
(Morgenposten), tirsdag 7. mai 1935.

Yrkeslitteratur as

Gravørfaget

T-R. Aass ·P. Valbo · J.E. Gjertsen · B. Brænd

MATERIALEr
VERKTØY • HMS

Yrkeslitteratur as

Gravørfaget

T-R. Aass ·P. Valbo · J.E. Gjertsen
K.O. Freding · B. Brænd

gravørbedriften

Yrkeslitteratur as

Gravørfaget

Arne Magnus Johnsrød

Tegning med stillære

Bøker for gravørfaget

Yrkeslitteratur as
Postboks 5178 Majorstua, N-0302 Oslo

Telefon +47 23 27 59 00, telefaks +47 22 43 02 39
post@yrkeslitteratur.no, ordre@yrkeslitteratur.no

www.yrkeslitteratur.no

228 sider
ISBN 82-584-0320-6

kr 450,–

112 sider
ISBN 82-584-0324-9

kr 200,–

120 sider
ISBN 82-584-0319-2

kr 260,–

Som en kommentar til ovenstående
kan fortelles at Gravørfaget ble god-
kjent i Norge  som håndverksfag i
1986, med rett til svennebrev og
adgang til å bruke titelen:
Gravørmester,  
Det kan også nevnes at den første
offentlig godkjente fagprøven i gravør-
faget ble avlagt i 1967 og godkjent
1.3.1968. Lærlingen fikk da ikke et
Svennebrev, men Fagbrev.
Fagbrev ble benyttet i Norge fram til
1990 og utdelt til lærlinger for bestått
fagprøve i mekaniske fag som bilmeka-
nikere , bilopprettere  etc. ..... og gra-
vører ! 
De lærlinger som idag består svenne-
prøven får utdelt Svennebrev.

Tom-Roy Aass
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Har du tekniskeproblemer
med din PC?

Kjære Teknisk Support.

I år oppgraderte jeg Kjæreste
7.0 til Kone 1.0 og merket at
det nye programmet straks
begynte å legge opp til barn,
og det tok en masse tid og
brukte store ressurser. Dette
sto det ikke noe om i pro-
duktspesifikasjonene for pro-
grammet. Etter kjøpet instal-
lerte Kone 1.0 seg selv i alle
programmer og dukker opp
så snart jeg starter PC-en og
overvåker alle mine gamle
aktiviteter. Gamle program-
mer som : Pokeraften 10.3, Ut
med gutta på tur 2.5 og
Søndagsfotball 5.0, virker
ikke mer, men får tvert imot
systemet til å gå ned når jeg
åpner dem. Det er umulig å
holde Kone 1.0 i bakgrunnen
mens jeg prøver å bruke
noen av mine tidligere ynd-
lingsprogrammer . Jeg over-
veier å gå tilbake til Kjæreste
7.0, men klarer ikke engang å
av-installere Kone 1.0.
Kan dere hjelpe meg?

På forhånd takk
Forvirret og Frustrert.

Kjære F.F

Problemet ditt  er veldig vanlig
og mange klager over det
samme, men det skyldes hoved-
sakelig en misforståelse. Det er
mange menn som oppgraderer
fra Kjæreste 7.0 til Kone 1.0,
fordi de tror at Kone 1.0 i
vesentlig grad er et nytte og
underholdningsprogram.
Der tar de fleste feil ! Kone 1.0
er et styresystem som er desig-
net for å styre alt. Det er umulig
å fjerne Kone 1.0 for å gå tilba-
ke til kjæreste 7.0 når det først
er installert. Noen har forsøkt å
installere Kjæreste 8.0 eller
Kone 2.0, men de har endt opp
med å få flere problemer enn de
hadde med Kone 1.0 . Vi anbe-
faler at du beholder Kone 1.0 og
får det beste ut av situasjonen.
Du kan eventuelt lese hele
kapittel 6 i manualen, Almin-
nelige program feil". Systemet
kjører perfekt så lenge du tar
det hele ansvar for "Alminnelige
Programfeil", uansett hva de
skyldes. Det beste du kan gjøre
er starks å skrive :\UNNSKYLD
før problemløsing. I alle tilfelle
må du unngå å bruke Escape

tasten, for du vil alikevel være
nødt til å bruke kommandoen
:\UNNSKYLD, for at styresyste-
met skal gå tilbake til normal .
Kone 1.0 er et flott program som
vil gi deg livsglede og interes-
sante stunder i lang tid fremover,
men det krever høy grad av ved-
likehold. Du kan overveie å
kjøpe mer software for å forbe-
dre yte evnen. Vi anbefaler
Roser 3.1, Sjokolade 5.0  eller i
eksteremtilfeller: Pels 20.03. Men
du må under ingen omstendig-
het installere :Venninne i Mini-
skjørt 6.6. Dette programmet
støttes ikke av Kone 1.0 og vil
sannsynlivis få PC-en til å krasje
helt! Da vil sannsyneligvis heller
ikke Diamant 10.0 hjelpe.!

Mvh
Teknisk Support. 

I disse tider hvor data kanskje styrer mer og mer av vår hverdag har vi snappet
opp en henvendelse til Teknisk Support som vi gjengir i sin helhet.

Brev til teknisk support Svar fra teknisk support
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Norsk Gravørmesterforening har
avholdt årsmøte i Sandefjord.
Norsk Gravørmester Forening avholdt sitt årsmøte med et
påfølgende medlemsmøte i Sandefjord  lørdag 22.3.03. De
fleste av de påmeldte valgte å komme til Sandefjord på
fredag hvor rom var blitt bestilt  på Atlantic Hotel

Av Tom-Roy Aass
For de som ikke kjenner byen kan for-
telles at Sandefjord er en tradisjonsrik
sjøfarts- og kulturby i Vestfold som ble
kjøpstad i 1845. I 1845 bodde det 749
peroner mot ca. 40.000 idag.Her har
vikingene lagt igjen spor , internasjo-
nale storheter besøkt byens kurbad og
hvalfangere hatt sin storhetstid.
Blandt de mest kjente spor som viking-
ene har lagt igjen er kongegraven
Gokstadhaugen i Sandefjord  og han-
delsplassen Kaupang i Tjølling.
Kaupang var et av de store handelsste-
dene i Norden i vikingetiden, og
området var en betydelig ferdsled for
vikingenes ferd langs kysten.
Gokstadhaugen ble gravet ut i 1880 og
viste seg å inneholde blant annet et
skip med laftet gravkammer, senger,
telt, kokekar,krigsutstyr,tolv hester,
seks hunder og en påfugl.Midt i grav-
kammeret lå rester etter av det man
lenge trodde var kong Olav
Geristadalv, som tilhørte den øst-sven-
ske konsætten ”ynglingene”
Funnene fra Gokstadskipet er stilt ut i
Vikingskiphuset på Bygdøy i Oslo
Sandefjord Svovl-og Sjøbad ble etablert
av. Dr. Heinrich  A.Thaulow i 1837.
Kurmidlene besto av blant annet svo-
velvann, gytje og brennmaneter.
Kurgjestene drakk sitt svovelvann ved
svovelbrønnen hver morgen. Badet ble
besøkt av både kongehus, statsminis-
tere og kjente kulturperonligheter fra
datiden. Man antar at omtrent 50 000
mennesker besøkte badet i perioden
fra 1837 til badets siste sesong som var
i 1939.  
Fra å være et ladested før 1845, med
skipsbygging og sjøfart ble det store for-
andringer da oppgangstiden som kom
fram mot 1875, og rederstanden i byen
økte. Fra 1850 og utover ble det drevet

selfangst og hvalfangst i Nordishavet og
på Finnmarks kysten. Byen opplevde et
volsomt økonomisk oppsving etter star-
ten på fangst av hval Sydishavet  i 1905.
Virksomheten var på sitt høyeste tidlig
1950 årene og det generete mye arbeid
til mekanisk industri og produksjonsbe-
drifter. Handelsstanden hadde også
gode kunder i de hjemvendte hvalfang-
erene. Men etterhvert minsket forekom-
sten av hval og verneinteressene ble
sterkere og sesongen 1967/68 ble den
siste for Sandefjords del.Men byen
bærer preg av denne storhetstiden og
mye av dette kan sees på Hvalfanger-
museet.
Det får være nok om Sandefjord , jeg
skal fortelle om årsmøtet og en hygge-
lig weekend . 
Etter innkvartering i våre rom på fre-
dag,  ble det tid til en liten spasertur på
egenhånd i byen før vi møttes til en
sammenkomst i hotellets bar. Derfra
gikk turen til restaurant La Scala litt
lenger nede i byen hvor Frode hadde
bestillt bord til oss alle. Vi var 20
stk.som benket oss rundt bordet og
den enkelte bestilte det man ønsket.
Det er rart hva god mat og godt drikke
gjør med stemmningen rundt et bord.

Hotel Atlantic

Hvalfanger monumentet i Sandefjord

Vi besøker NorStamp



utskjæring og montering. Av de som
hadde kunnskap om dette ble vi fortalt
at lukten av brent gummi var typisk for
produksjonen. Det forklarte også hvor-
for ventilasjons sytemet og avtrekk var
så kraftig dimensjonert.
Vi fikk også en innføring i firmaets
produksjon av Metalphoto skilter.
Etter omvisningen var det tid for våre
møter. I  møterommet var det satt fram
kaffe og wienerbrød som ble mottatt
med takk. Meningen var at vi skulle
avholde både årsmøtet  og medlems-
møtet samtidig og klare å avlutte
møtene til 13:30 da møtelokalet ikke
var tilgjengelig lenger. Så var det dette
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Tiden går fort i hyggelig selskap, så da
det ble observert at servitørene begyn-
te å ta av duker på de øvrige bord i
retauranten skjønte vi at det var tid for
å avslutte selskapet.
Lørdag våknet vi opp til en solfyllt,
men kanskje litt kjølig dag. Etter fro-
kost fyllte vi opp bilen for avreise til
NorStamp AS hvor vi skulle få en
omvisning samt avholde vårt Årsmøte
og et medlemmsmøte. Noen av våre
koner valgte heller en shopping tur i
byen i det fine været.
Ved ankomst til NorStamp AS ble vi
mottatt av adm.diretør Yngve Larsen
som ønsket oss velkommen og fortalte

litt om firmaets historie og dagens situ-
asjon. Vi kunne også se en liten retro-
spektiv utstilling som viste hvordan
utviklingen i framstilling av gummi-
stempler hadde vært. For de av oss
som ikke hadde noen kunnskap om
dette var det interessant å få et inn-
blikk i hvordan denne utviklingen
hadde vært.Vi ble så tatt med rundt i
lokalen som var store , lyse og luftige
for å se hvordan man produserte stem-
pler idag. Vi fikk en innføring i hvor-
dan man via datamaskiner ”satte” stem-
plene, plassert de på platen  og hvor-
dan dette ble overført til lasermaskiner
som ”brant” stemplene videre til

En innføring i hvørdan stempler ble produsert i gamle dager.
Lef Waage er skult bak Per Baste Kramer. På høyre side Jens Herman Paulsen, 
Terje Haugland, og Aud Paulsen

Dir Yngve Larsen informerte oss om
NorStamp

En innføring i i lasermaskiner og gum-
mikvaliteter

Sliping av freser, det er nøye det!
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med tiden igjen da,den går så raskt når
man har mye å snakke om. Vi ble der-
for enige om å utsette medlemsmøtet
til vi var tilbake på på hotellet etter et
på forhånd planlagt besøk hos
Stempelgravøren, som er Frode
Børresen sitt verksted. Vi takket for oss
og fyllte opp bilen igjen. Vel framme
hos Stempelgravøren ble vi servert
spekemat og øl, mens vi ble vist rundt
i hans hyggelige verksted. Vi som var
sjåfører fikk brus !
Frode demonstrerte sin Lang maskin
og fortalte hva han for det meste drev
med. Og det var litt av hvert. Blant
annet reparerte kan Reiner maskiner
innimellom graverings oppdragene.
Praten gikk ,og her ble utvekslet
mange faglige betrakninger og erfa-
ringer. Men på tross av at det var et
hyggelig besøk, måtte vi takke for oss
å begi oss tilbake til Sandefjord  og

fortsette medlemsmøtet. Da Frode har
sitt verksted ”litt ute på landet” var det
bra at også han, i egenskap av for-
eningens sekretær måtte være med til-
bake . Det er greit å ha med en kjent-
mann når man er på tur!
Tilbake på hotellet i Sandefjord fikk vi
tildelt et hyggelig rom hvor vi kunne
fortsette vår formelle møtevirksomhet.
Noen valgte å ta seg en rask tur innom
spisesalen  hvor kaffen alltid sto klar,
og vaffeljernet også ventet på å bli
brukt.  Som alltid er det hyggelig når vi
møtes og det snakkes om både løst og
fast. En sak som vel kan ha litt interes-
se for kolleger i Norden, er den fore-
stående Nordiske Gravørmester-
kongressen som vi har ansvaret for i
2005. Det er langt fram, men etter kon-
gressen i København i fjor har vi aller-
ede begynt å snakke litt rundt emnet ”
Hvordan gjør vi det” ? 

Leif Waage og Per Baste Kramer studerer Lang maskinen i arbeide hos
Stempelgravøren

”Stempelgravøren”, Frode Børresen:
Vær så god , det er servert!

Etter at møtet ble hevet var det tid til
enn liten hvil før vi igjen møttes i hotell-
baren for en ”lille èn” før middag.
Middagen  som besto av Skalldyrcoctail
m/toast  til forrett , Filet Oscar med til-
behør som hovedrett og Is med varme
bær til dessert ble servert i et av hotel-
lets selskaplokaler. Til kaffen hørte med
en likør eller cognac.
Jeg hadde nær sagt, som vanlig når vi
møtes  ble det igjen en hyggelig aften
hvor tiden gikk så altfor fort.  En stor
takk til Frode Børresen som hadde lagt
alt til rette på en utmerket måte.
Søndagen opprant også med fin sol og
lite vind. Etter frokost var det dags å si
farvel, noen skulle fly til Bergen, andre
skulle kjøre hjem via fegen til Størmstad
(godt det var lite vind) og noen skulle
bare kjøre hjem.

Er det store faglige problemer som Per
Bast Kramer, Bjørn Pettersen og Leif
Waage diskuterer?

Deler av det sittende styret: Frode Sundal, Robert Myhre,Frode Børresen og Bjørn
Pettersen. Jan E.Gjertsen satt bak fotografen og  Siri Aukner var ikke til stede da
bildet ble tatt



Bidrag til «Nordisk Gravörtidning»

Norsk Gravørmester Forening har påtatt seg å produsere det fellesnordiske bladet «Nordisk
Gravörtidning» fra annet halvår 2002 frem til 2005, da vi skal avholde de Nordiske Gravørmester
foreningers Kongress i Norge.

For å lette arbeidspresset har vi denne gangen, i motsetning til tidligere, etablere en redaksjon som
vil dele på arbeidsoppgavene.
Redaksjonen består av Jan E. Gjertsen, Per Valbo og Tom-Roy Aass, hvor sistnevnte er redaktør.

Bladet trykkes i et opplag på 400 eks. i A4 format som distribueres via de nordiske foreningene til
medlemmene i Norge, Sverige, Danmark og Finland.
Bladet trykkes i farger på omslaget og sort på innmaten.
Omfanget vil bli på 16-20 sider med to utgivelser i året.

I den forbindelse inviterer redaksjonen interreserte til å bidra med stoff til bladet. Du får en genuin
mulighet til å nå gravører i hele Norden, samtidig som du hjelper redaksjonen med å fremskaffe et
blad som vi håper kan ha almen faglig interesse.

Bidrag sendes inn som Word filer med følgende spesifikasjoner:
Teksten settes med løs høyremarg som fortløpende tekst, med linjeskift kun ved avsnittslutt 
(ikke linjeskift i slutten av hver linje).

Bilder og illustrasjoner kan være integrert i Word filen, med skal også legges ved som selvstendige
filer.
Bilder lagres i formatene jpg, tif eller eps i 300 dpi oppløsning i 1/1 størrelse.

Trykkeriet er behjelpelig med å besvare tekniske spørsmål rundt innlevering av stoff.
Ta kontakt med: 
Helli Grafisk as v/Henrik Ask Enersen
Brobekkveien 115 B, 0583 Oslo
Telefon: 23 06 78 40
Telefaks: 23 06 78 48
e-post: firmapost@helligrafisk.no

Bidrag til bladet sendes til:
Nordisk Gravörtidning
Co/ Tom-Roy Aass
P.B. 3, Torshov
0412 Oslo
e-post: gravor.aass@c2i.net

Med vennlig hilsen fra redaksjonen

Tom-Roy Aass



Annonse Nogusra AS
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Tilbakeblikk
Prisliste fra 1919

Priser har man vært opptatt av i alle tider. Det er her
hentet ut en side fra et gammelt gullsmedblad.
Fra bladet er det hentet ut en prisliste for gravører
som skriver seg fra 1919. Man hadde den gang møter
med Prisdirektoratet hver gang priser skulle drøftes.
Denne møtevirksomheten opphørte i 1954. Etter

Jan E. Gjertsen

denne tid ble det anledning til selv å bestemme pri-
sene, men innenfor prislovens rammer og bestem-
melser.
Når man ser på prislisten fra 1919 er det interessant å
se hvor mye arbeid det ligger i de forskjellige modu-
ler i forhold til pris.
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Bruker vi riktig årgang på bladet?
Vi betviler ikke riktigheten, men setter frem noen spørsmål ved
noen punkter. Redaksjonen har utført et lite tankespill omkring
årgangstiden til bladet (56).

Det vi vet er at det i 1932 ble mottatt et
brev til Norsk Gravørmester Forening
fra Gravørlauget i
Danmark. Brevet omhand-
let en invitasjon til å delta i
et Nordisk Tidskrift for gra-
vører. Styret i Norge vedtok
dette enstemmig og Thor
Evensen ble bladets første
norske redaktør. Han ble
for øvrig valgt som for-
mann året etter i 1933 og
senere som æresmedlem i
1942.
Vi vet også at det ble en
pause i utgivelsene først og
fremst i forbindelse med 2. verdens-
krig. Den siste Nordiske Kongress før
krigen var i Oslo 1938. Det ble da en

Jan E. Gjertsen

pause inntil  Sverige tok initiativ til en
ny kongress etter krigen. Denne kon-

gressen ble arrangert i
Stockholm 1946.
Etter almanakken er det 71
år siden starten av bladet.
Trekker man fra de 8 årene
det var pause i forbindelse
med 2. verdenskrig, står
man fortsatt igjen med 7 år
som ingen kan gjøre rede
for…… eller hva ?
Er det riktig med årgang 56,
eller burde det være 63 ?
Dersom noen har en liten
forklaring, en historie eller

et lite innspill om dette, ville det være
fint om vi kunne motta noen ord til
neste utgivelse.

Thor Evensen

Norge
Arvid Haugan

20. mai - 80 år

Knut Aaser
19. juli - 75 år

Odvar Halvorsen
5. august - 80 år

Tore Adelsøn
2. oktober - 70 år

Leif Waage
24. oktober - 65 år

Roy Hoff 
2. desember - 80 år

Jubilanter 2003
Danmark
Sven Langemark

3. juni - 65 år

Jørgen Jensen
13. juni - 60 år

Søren Christiansen
18. august - 65 år

Hans Wilhelmsen
17. august - 60 år

Kurt Mikkelsen
7. desember - 60 år

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 for-
eningene. Du kan sette det opp som et
word dokument og sende det til redak-
sjonen 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.

Idet vi skal gå i trykken har vi fått
inn følgende:

TILSALGS
Deckel gravør/fresemaskin 
type GK12, 1 stk. 
Pris ca. NOK 5000,-
Deckel gravør/fresemaskin 
type GK 1, 1 stk. 
Pris ca. NOK 5000,-
Deckel gravør/fresemaskin 
type G1 L, 1 stk. 
Pris ca. NOK 5000,-

Sirkelsag med justerbart bord 
1 stk. Pris. NOK 1500,-
Slipemaskin for smergelskiver
1 stk. Pris. NOK 1500,-

Skiltprofiler
Type 712-326 gull  ca. 500stk
à NOK 40,-
Type 712-226 gull  ca. 500 stk
à NOK 40,-
Type 722-326 sølv ca. 250 stk.    
à NOK 35,-
Type 722-226 sølv ca. 250 stk.
à NOK 35,-

Type KA 1, natureloxsert 2,5 mtrs.
lengder. pr meter 162,. -50% rabatt
Type KA 2, natureloxsert 2,5 mtrs.
lengder. pr meter 162,. -50% rabatt

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

Kjøp og salg
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Mynthistorie
Store verdier under Stortingsbygningen.
Gravør og billedhugger Brynjulf Bergslien.
Det vites at det i våre fagkretser har vært dyktige numismatikere gjennom mange år, og
kanskje er det fortsatt noen blant oss i Norden som har dette som interessefelt.

Derfor er det med forsiktighet jeg skal
begi meg ut med denne artikkelen da
jeg selv ikke er spesialist på området,
men det er likevel en viss interesse til-
stede. Den lille historien som jeg her
skal fortelle er godt kjent blant numis-
matikere, men ved å fortelle noe her
kan man kanskje også fange interesse
hos noen flere.
Den gang Carl XV overtok som konge
i Norge (1859), ble det bestemt av
Finansdepartementet at myntverktøyet,
(myntstemplene), skulle lages av en
norsk kunstner. Valget falt på Brynjulf
Bergslien som var gravør og billedhug-
ger. Hans arbeid lå ferdig i august
1860. Bergslien hadde signert sitt
arbeid med en B under portrettet av
kongen på hel og halv speciemyntene.
Produksjonen kom i gang 1861.De
aller første myntene som skulle preges
skulle brukes til noe spesielt.
Finansdepartementet bestilte de 10 før-
ste settene som de skulle bruke som
gaver samt til en meget spesiell anled-
ning.
Byggingen av den nye Stortings-
bygningen var nettopp påbegynt og
myntene skulle brukes til grunnstens-
nedleggelse.
Finansdepartementet var misfornøyd
med kvaliteten på mynten da de mente
at relieffet var for høyt slik at kvaliteten
på pregingen ikke var god nok. På
Kongsberg var man enig i denne vur-
deringen, og nytt verktøy ble laget.
Denne gang uten B under portrettet.
Ett sett av de spesialbestilte første myn-
tene, som det kun ble preget i 13
eksemplarer ble benyttet i Stortingets
grunnsten. Dette ble lagt ned 10. okto-
ber 1861. 5. mars 1866 møttes
Stortinget for første gang i den nye
Stortingsbygningen. Man kjenner i dag
til kun 7 av de komplette settene.

Jan E. Gjertsen

Kun 2 eksemplarer er kjent i privat eie.
Sist omsatt som sett bestående av:
Specidaler 1861 med signatur B, _ spe-
cidaler 1861 med signatur B, 24 skilling
1861 og 12 skilling 1861. De tre første
hadde merker etter å ha vært i bruk til
utstilling. Omsatt mars 1984 for kr.
182.812 med omkostninger. Solgt i
1972 kvalitet 0 for Nkr. 65.000,- og
samme mynt ble omsatt i 1977 for
Nkr.144.000,- Dette er da den ene av
de to kjente i privat eie.
Etter siste informasjon ble et av disse
settene på ny omsatt på auksjon den
26. april 2003 av en privat samler.

Carl XV  -  Speciedaler sølv 1961   

Med B under portrett

Auksjonen fant sted på Grand Hotell i
Oslo og salgsprisen var på NOK
650.000,-
Vi kan derfor si at Stortings-
bygningen hviler på noen av
Norges største numismatiske sjel-
denheter.

Historisk ref.: Norges Mynter
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Sitat
Det vi må lære før vi kan det,
Det lærer vi ved at vi gjør det.
Aristoteles

Når forandringens vind blåser,
Bygger noen skjul for vinden,
andre bygger vindmøller…
Konfucius

Barn trenger forbilder mer enn
kritikk
Joseph Joubert

Jo mer man graver, dess mer
vann springer frem fra kildene.
Jo mer man lærer, dess mer
flyter visdommens kilde.
Indisk ordtak

Den som kan noe, gjør det.
Den som ikke kan noe
underviser.
Georg Bernhard Shaw

Tro ikke mørket når lyset går
ned i skummringen.
Alltid er det på jorden et sted
en soloppgang.
Andrè Bjerke

Å undervise er å lære to
ganger.
Joseph Joubert

Jeg elsker å lære, men hater
å bli undervist.
Winston Churchill

Slutten er alltid
at noe annet begynner.
Det Lillos

Bøkene er våre beste venner,
Selv når de vender oss
ryggen.
Georg Brandes

En liten hverdagshistorie.
I disse tider  hvor kunnskap om
vin og vinsmaking har blitt veldig
populært og det forventes i mange
kretser at mange har vidtgående
kunnskaper om vin og valg av vin
til de forskjellige matretter og
anledninger, var det befriende å
overvære følgende i et av Oslo s
vinmonopol her forleden dag.
Ved disken sto det en eldre dis-
tingvert herre og ønsket en flaske
hvitvin. Ekspeditøren bak disken
,en yngre mann med tydlig stor
interesse for ,og kunnskaper om
vin. Han spurte : ”Skal det være en
vin fra Chablis eller en Riesling ?
Skal den være tørr eller søt?”
Til dette svarte herren:” Det er
egentlig det samme, bare den er
kald.”

Internettadresser
For håndgravøren i Norge har det
til tider vært problematisk å få tak
i gode stikler. I disse Internett
tider har redaksjonen kommer
over et firma i New York som er
forhandler stikler som blandt kol-
leger her i Norge har blitt omtalt
som verktøy av høy kvalitet.
Firmaets navn er Edward C. Muller
og de har vært på markedet siden
1898. 
Iternettadressen er:
www.ecmuller.com
Hvis du søker her vil du få et inn-
blikk i et stort sortiment av stikler.

Ellers har vi registrert at
Gravørlauget I Danmark har en
egen internettside som du finner
på: 
www.gravorlauget.dk
Norsk Gravørmesterforening er i
en startfase med sin internettsi-
de.Grunnet manglende oppgrade-
ring er for øyeblikket ikke helt slik
man ønsker at den skal være, men
det vil bli bedre ettehvert.
Adressen er: 
www.ngmf.no

Hvordan er det med Sverige og
Finland ?

Museer på nett.
For de som surfer mye på nettet er
det kanskje ikke ukjent at mange
museer har egne hjemmesider. For
de av dere som ikke gjør det , har
vi funnet tre museer hvor store
deler av samlingene er å finne.
www.louvre.fr
til Louvre i Paris
www.nationalgallery.org.uk
til National Gallery i London
www.metmuseum.org
til Metropolitan i New York

Lykke til!

Tom-Roy Aass

Hørt og uhørt. Smått og STORT
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Finland
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

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@finnmare-
ka.fi 

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

Norge
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

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

Kasserer
Frode Sundal
Grvør 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

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

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

Sekreterare
Eva Milberg
Gravyrbolaget AB
Hagringen 13
178 31 Ekerö
Tlf: 08/384080

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
Kogtäppan 85
136 53 Handen
Tlf: 46 8 500 29264

Styrer i de nordiske foreninger

Danmark
Oldermand
Sven Langemark
Zeus Boulevard 47
2560 Hvidovre
Tlf: 3678 8890
Mobil: 2123 5250
e-mail:
byens@post11.tele.dk

Viceoldermand
Ken Schwartz
Schwartz Gravering Aps
Vodroffsvej 28
1900 Fredriksberg
Tlf: 33310220
Fax: 33315620
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
Gladsaxevej 367
Postboks 48
2860 Søborg
Tlf: 3969 6622
Fax 3966 1114
e-mail: sgi@gravoren.dk

Bestyrelsesmedlem
Kurt Mikkelsen
Kronprinsessegafe 34 B
1306 København K
Tlf: 3393 3313
Fax: 3393 3313

De enkelte foreninger er selv ansvarlige
for at de oppgitte opplysninger er riktige.
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Redaksjonen har ved en tilfeldighet
kommet over noen trykk av  gamle
kobberstikk.Vi kjenner ikke opprin-
nelsen, men synes det kan være inter-
essant å vise hva de ”gamle mestre”
kunne få til med vårt enkle verktøy, sti-
kelen. 
Vi vet ikke om dette er hentet fra en
spesiel hendelse da vi må inrømme at
latin er ”gresk” (les:uforståelig) for oss
.Men kanskje noen av dere vet og kan
fortelle hva dette skal forestille. 

Tar dere en utfordring?
Kjære kolleger i de nordiske 
gravørmesterforeningers styrer.
Denne spalten har vi tenkt avsatt til de nordiske landenes
styrer. Vi i redaksjonen regner med at det i de nordiske
land er en viss aktivitet i styrene, noe man er opptatt av
eller engasjert i. Hvorfor ikke fortelle om det? Kanskje det
kan være en inspirasjon til andre eller starte en utveksling
av 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!

Se hva man kan 
få til med stikelen!

✍
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