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Fifty Shades of Green  
Den fascinerende celadonkeramikken 

Av Karl Emil Strømstad 

 

Artikkelen er basert på foredraget med samme tittel på årsmøtet 2019 
 
 

 
Fig. 1  Yue-kanne fra Seks dynastier (220-589 e.v.t) 

 

Celadon er noe vi alle kjenner og har et forhold til. Det grønne kjedelige ensformige 
stoffet, sier noen. En fantastisk variasjon i former, farger og dekorer sier andre. Håpet 
er at denne artikkelen skal bidra til at flere vil være enige i det siste synspunktet. 
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For celadon er alt annet enn kjedelig. Ikke uten grunn er dette en variant av kinesisk 
keramikk som har vært verdsatt i store deler av verden gjennom 2000 år. 
I enkelte land er det spesielle grunner til dette. I Kina er det materialets likhet med 
jade som er en av grunnene til populariteten. I Midtøsten mente man at celadon 
kunne avsløre gift i maten. Kanskje det er derfor Topkapi-palasset i Istanbul har en  
så stor samling av store celadonfat. 
 
Jeg har vært fascinert av celadon gjennom hele min samlerperiode. Jakten på de 
interessante objekter foregår fortsatt. Det hender at ting dukker opp på små 
auksjoner, og da gjelder det å vite hva man ser etter. Eller oppdage noe som ikke er 
helt opplagt, men som ser lovende ut. Det skjedde da jeg for et par-tre år siden fant 

en bolle fra det Nordlige Song-dynastiet til 45 pund.   
 
Men hva er Celadon? Stacey Pierson skriver at “Celadon refers to a glaze coloured 
with small amounts of iron oxide and fluxed with lime”. En annen definisjon er at 
“Basically celadon is a high fired porcellanous stoneware with a feldspathic glaze 
which as a rule has a characteristic bluish or greyish green colour.” (G. St. G. M. 
Gompertz). 
Vi kan sikkert finne flere definisjoner, men konklusjonen må bli en høybrent 
askeglasur farget av jernoksyd. Variasjonene i farge skyldes bl.a. type og mengde av 
jernoksyd, samt atmosfæren i ovnene. 
 
Feltspat, som er en vesentlig del av leiren som glasuren består av, trenger et 
tilleggsstoff for at det skal smelte til en glasur, et flussmiddel som det heter, eller 
fluxing agent på engelsk. En slik er kalium som man får bl.a fra treaske. Det er viktig å 
holde fast ved ordet høybrent, man finner ikke leirgods med ekte celadonglasur. 
 
Hvordan oppstod denne glasuren? En teori er at det er en videreutvikling av den 
naturlige glasuren som kunne oppstå i vedfyrte ovner ved at aske blandet seg med 
leiren og dannet en tynn glasur. 
Den lille bjellen på fig. 2 og 3 viser et slikt tilfelle. Den har en løs ring på toppen, og 
der den har ligget under brenningen, er godset uglasert. 
 

                 
                Fig. 2 og 3  Liten bjelle med naturlig askeglasur. Warring states (475-403 f.v.t) 
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Denne glasuren mener man ble videreutviklet samtidig som man eksperimenterte 
med fyringsteknikk og kontroll av atmosfære i ovnen. Men trenger nemlig en 
reduserende atmosfære (dvs begrenset tilgang på oksygen), i motsetning til 
oksyderende, for å få frem den grønne fargen. 
(Kombinasjonen av varierende typer og mengder av jernoksyd i kombinasjon med 
varierende mengder av oksygen, er grunnlaget for en stor fargeskala. Interesserte 
lesere anbefales boken 'Chinese Glazes' av Nigel Wood) 
 
Yue var det første 'store' celadonproduktet. Det ble produsert i Zhejiang provinsen 
som ligger syd for Hangzhoubukten, like syd for dagens Shanghai. Dette fant sted 
under Han-dynastiet (202 f.v.t –220 e.v.t). Yue var så populært at det ble skrevet dikt 
om det. Her er et av poeten Hsu Yin som levde under Tang-dynastiet (618-906 e.v.t.): 
 
Like bright moons cunningly carved and dyed with spring water 
Like curling disks of thinnest ice, filled with green clouds 
Like ancient moss-eaten bronze mirrors lying upon the mat 
Like tender lotus leaves full of dewdrops floating on the river-side 
 
På Fig. 4 ser vi bunnen av Yue-kannen på Fig. 1. Her ser vi et typisk mønster fra denne 
periode, noe vi vil se på flere gjenstander. Disse merkene kommer fra den spesielle 
typen støtter som ble brukt under brenningen. 
 

  
Fig. 4  Bunnen av Yue-kannen på Fig. 1, 5, 6 
 

Kannen har en litt mindre nær venn, begge ses på Fig. 5 og 6 på neste side. Som vi ser 
er formen svært lik. Glasurene er ulike, men de er begge akseptable som Yue. Når vi 
sammenligner bunnen, er det en stor forskjell, og her er dilemmaet. Betyr denne 
bunnen en helt annen opprinnelse, eller kan den aksepteres som Yue? Dette har jeg 
diskutert med diverse personer samt på Gotheborg.com, uten å komme til en endelig 
konklusjon. Kannen er derfor ikke endelig tidfestet. 
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Fig. 5 og 6  To kanner med celadon-glasur, profil og bunn 

 
Under på Fig. 7 og 8 ser vi en typisk Yue vase med glasur og form som indikerer Seks 
dynastier. Den har en dekor i form av applikerte bilder av polospillere og stiliserte 
ringhåndtak. Slik applikering av dekor ser man ofte på gjenstander fra denne 
perioden. Det er et stort utvalg av motiver som ble brukt i slike applikasjoner. 
Polospilleren er en av de mer populære. Gompertz viser lignende gjenstander datert 
helt tilbake til Han-dynastiet (202 f.v.t. – 220 e.v.t.) Foten skiller seg ut, men det er 
naturlig basert på vasens form. 
 

  
Fig. 7 og 8  Yue vase med applikert dekor 
 
På neste side er gjenstand som man kan spekulere på lenge, en kopp og skål hvor 
koppen står fastglasert i kanten av skålen (fig. 8, 9, 10). Var dette skjedd ved et uhell, 
eller var det gjort med hensikt? Kan det være en bruksgjenstand? I så fall, hva skulle 
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den kunne brukes til? Spesialkopp for personer som skjelver på hendene? Undersiden 
er typisk for Seks dynastier (220-280 e.v.t). 
 

 
Fig. 8  Kopp som er fastbrent i skålen under, Seks dynastier (220-280 e.v.t) 

 

  
Fig. 9 og 10  Samme gjenstand som på Fig. 8, over- og undersiden 
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Fig. 11 Water dropper formet som en fugl 

 
Den underlige fuglen på Fig. 11 er en water dropper. Jeg har ikke noe godt norsk navn 
for denne type gjenstander, så jeg bruker den engelske benevningen. 
Som vel de fleste vet, ble water droppere brukt til å tilsette vann på tusjstenen når 
man laget tusj. Water droppere ble laget i mange underlige former. Spesielt virker det 
som om dette var populært blant Yue-keramikk. 
 
På neste side ser vi nok et eksempel på de underlige tingene de laget i Yue under Seks 
dynastier (fig.12). Hva er denne beregnet til? Et fantasifullt forslag har vært 
salatsentrifuge. Et annet mer seriøst forslag er røkelseskar hvor man i tillegg til å sette 
pinnene i sanden oppi karet, kan stikke dem inn gjennom hullene i siden. Hullene er 
opprinnelige idet de er glasert inni. Både water dropperen og det mulige 
røkelseskaret har den typiske undersiden for perioden. 
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 Fig. 12  Mulig røkelseskar 
 
Fig. 13 viser en liten Yue-krukke med samme underside. Det er ikke noe spesielt med 
denne utover at den har alle kjennetegn for Seks dynastiers Yue. Den viser også en 
enkel og funksjonell form for en god bruksgjenstand, som antakelig er blitt produsert i 
store mengder. 
 

  
 
Fig. 13  Liten Yue-krukke. De små hankene kan ha vært brukt til å knyte fast et trelokk 
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Gjenstanden under på Fig. 14 har en meget spesiell form med elefantføtter. Fargen er 
også litt uvanlig, men den ansees for å være av Yue-type fra ukjent ovn, siden den 
skiller seg så markant fra de øvrige. Dette er en form som er relativt sjelden å se. Den 
finnes også i en variant uten de to penselholderne. Den er blitt brukt til å ha en 
tusjsten på, og hvor man blander til tusjen man skriver eller maler med.  
 

  
Fig. 14  Tang inkstone, eller kan vi si tusjblandesten?  

 
Jeg lovet underlige former. På Fig. 15 og 16 ser vi en av dem. Vi er kommet frem til 
Fem dynastier (907-979 e.v.t), og Yue-tradisjonen fortsetter. Denne water dropperen 
har form av en skilpadde, en temmelig flattrykt sådan. Det finnes flere skilpadder 
både fra Seks og Fem dynastier, men så flattrykt er ikke vanlig. Undersiden skiller seg 
markant fra gjenstandene fra Seks dynastier. Det er ikke umulig at dette er en 
moderne kopi. 
 

   

Fig. 15 og 16  
Water 
dropper 
formet som 
en skilpadde, 
over- og 
underside 
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Fig. 17 og 18   Water dropper i form av et dyr 
 
På bildene over ser vi nok en water dropper. Den er spesiell i formen, diskusjonen går, 
er det en katt eller gris? Den har i hvert fall ikke en grisehale. Nærmest en kattehale, 
men ikke helt det heller. Uansett, så er det en morsom figur fra Yue. For å fylle den 
med vann, må den holdes helt under. Vannet dryppes ut gjennom nesen og 
kontrolleres ved å holde over hullene i ørene. Jeg har ikke selv kontrollert 
funksjonaliteten. Undersiden viser at den er fra Fem dynastier. 
  
Det blir meget Yue her, men det skyldes primært at de var de første som ble laget, at 
det er utrolig mange morsomme former og at det er en av mine favoritter. 
 

   
Fig. 19 og 20 Krukke med lokk 
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Krukken på Fig. 19 og 20 på forrige side er ganske spesiell med den flotte utskårne 
lotusdekoren, fargen på glasuren og at den har lokket i behold. Der er en lignende i 
Ashmolean museum, men den er uten lokk. 
Gompertx daterer den til Tang i sin bok fra 1980. Vi må regne med at det har vært en 
del funn siden den tid som gjør at tidfesting revurderes. 
 
Under ser man tre Yue-bokser med lokk som skiller seg både i form og farge (Fig. 21 
og 22). Bokser er et interessant samlerområde. Det er stor variasjon i størrelser, 
dekorer og glasurer, også fra andre ovner enn celadon, og i andre materialer. 
Hva ble de brukt til? Noen ble brukt til sminke, disse var ofte innredet med små skåler. 
Disse her er helt enkle innvendig. Andre forslag er den fargemassen som ble brukt på 
segl, eller for små kostbarheter. 
 

   
 
Fig. 21 og 22 Boksene fra over -og undersiden. Under vises de viser ulike typer av støtter som 
ble benyttet under Fem dynastier 

 
Herfra beveger vi oss over til Nord-Kina, nærmere bestemt Yaozhou. Her finner vi en 
type celadon stengods som opprinnelig ble produsert i ovnene i Shaanxi-provinsen, 
men som spredde seg utover hele Nord-Kina. Den er også kjent som nordlig celadon. 
Yaozhou har en relativt transparent olivengrønn glasur over et lyst grått gods. 
Dekoren er vanligvis gravert eller formpresset i intaglio. 
 
Gompetz referer fra en utgravning hvor det ble sagt at det var vanskelig å se forskjell 
på utskåret og formpresset dekor, så god var den formpressede. 
Det er også uttrykt at Yaozhou er en fortsettelse av den store Yue-tradisjonen, selv om 
den ligger langt unna i nord. Produktene herfra har en vakker, olivengrønn glasur. Den 
gjør seg spesielt godt over skåret eller gravert dekor hvor dekoren fremheves av den 
mørke glasuren i de dypere partiene. 
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Bollen under på Fig. 23 og 24 illustrerer dette på en utmerket måte, samtidig som den 
har en fantastisk fin og blank glasur. Graveringen på denne er spesielt godt utført med 
klare skjæringen som gir grunnlag for en fin glasureffekt. Bollen er Nordlig Song (960-
1126 e.v.t), og det er fra denne tiden de fineste Yaozhou-gjenstandene stammer. 
Undersiden viser en typisk fot fra denne tiden. Den er viktig for å bedømme Yaozhou.  
 

 
 

 

Fig. 23 og 24  Yaozhou-bolle, Nordlig 
Song-dynasti (960-1127 e-v-t ) 
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Dette kommer tydelig frem på en vase fra en auksjon, datert til muligens Nordlig 
Song. Den har en meget fin utskjæring og glasur (Fig. 25). Bunnen ses på bildet ved 
siden av (Fig. 26). Den er meget avslørende, og viser at det er en moderne vase. Dette 
er et eksempel på hvor dyktige dagens pottemakere er blitt på å kopiere det gamle, 
men de glemmer ofte vesentlige detaljer. Vasen ble ikke solgt, så de potensielle 
kjøperne var nok oppmerksomme. 
 

    
 
Fig. 25 og 26  Vase fra Nordlig Song. Til høyre bunnen av en moderne vase. 

 
En annen vanlig dekorasjonsmetode er formpressing. Yaozhou formpresset dekor 
skiller seg fra andre produksjonssteder ved at mønsteret her er forsøkt gjort mest 
mulig likt det utskårne.  Dette betyr at formproduksjonen består av to stadier. Først 
skjærer man ut en bolle med ønsket mønster. I denne støpes en form som så benyttes 
til å formpresse sluttproduktet. Dette i motsetning til andre steder hvor formen 
graveres direkte, med et relieffmønster som resultat. 
 
Dette ser vi på bollen på neste side (Fig. 27 og 28), med dekor som ligner den skårne. 
Utsiden viser en gravert ribbedekor. Foten er ulik den foregående, noe som tyder på 
at denne er Sørlig Song. 



13 

 

   
Fig. 27 og 28 Formpresset på innsiden, formpresset ribbemønster på baksiden. 
 

På Fig. 29 og 30 ser vi to små Yaozhou-boller. Den minste er veldig enkel, med kun et 
gravert ribbemønster på utsiden, men den utmerker seg pga en utrolig flott glasur. 
Den største har en dyp, skåret dekor på utsiden som igjen viser glasurens mulighet til 
å skape liv til en gjenstand pga av forskjellen mellom tykke og tynne lag. Foten 
indikerer tidlig Song. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 29 og 30  to små Yaozhou-boller. 
For- og bakside  
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Longquan er vel den typen folk flest forbinder med celadon. 
 
Her er et lite (oversatt) sitat fra en Hongkong-kineser som skriver på Gotheborg.com: 
«Longquan-ovnene er samlet vesentlig i sydvest Zheijiang provinsens Longquan 
område; ca 300 er blitt oppdaget så langt. Ovner nær Da Yao og Jin Cun-området var 
de to største og med den beste kvalitet på produktene. Produksjonen var i gang fra 
Song til Qing, det tidligste, merkede eksemplaret er fra Yan Feng tredje år (1080 i vår 
tidsregning). 
Longquan-ovnene hadde fordelen av de vellykkede Yue-ovnene i nord ved å arve 
pottemakernes dyktighet og tradisjoner. Men Longquan hadde sine egne klare 
fordeler: god ved til fyring, gode råvarer, og elver for transport. 
Jeg har alltid trodd at det vakre landskap i Longquan hadde skapt et vakkert indre 
bilde hos pottemakerens av hva god porselen skulle være - det skulle være naturlig, i 
harmoni med naturen, og gjenkjennelig for Longquans innbyggere. Og jeg tror også at 
plommegrønn celadon var det endelige svar, dette var noe pottemakerne og folk så i 
dagliglivet, både nå og for 800 år siden». 
 
På fig. 31 og 32 er et eksempel på hva jeg vil kalle den klassiske Longquan-bollen, med 
en gravert dekor innvendig og bladmønster utvendig. Den ser ut til å være 
formpresset. Datering er Song-Yuan basert primært på den rene foten som er glasert 
på innsiden av fotringen. 
 

   
Fig. 31 og 32  Klassisk Longquan-bolle, for- og bakside 
 
På neste side er et lite fat fra Yuan (1279-1368 e.v.t). (Fig. 33 og 34). Det har som 
dekor en applikert uglasert rosett, hvor den jernholdige leiren er blitt rød under 
brenning. Man ser ofte store fat fra denne tiden som er dekorert med to fisker i  
samme teknikk. 
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Baksiden med den karakteristisk Yuan-humpen i midten, kalles 'Chicken Heart' på 
engelsk. 
 

   
Fig. 33 og 34  Lite fat fra Yuan med uglasert rosett, for- og bakside 

 
Boller ble laget i mange størrelser og i store mengder. Dette var jo den viktigste 
serveringsgjenstanden for mat man hadde, og ble brukt til hvert måltid. Det er derfor 
ikke urimelig at det er bollene som har overlevd. Under på Fig. 35 og36 er en 
Longquan-bolle med krakelering i imitasjon av Guan. Den er fra Song-dynastiet, men 
er vanskelig å tidfeste nærmere. Den har en ren og klar fot som bekrefter dateringen. 
 

   
Fig. 35 og 36  Longquan-bolle med krakelert glasur, for- og bakside  
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Bollen under (Fig. 37 og 38) er litt matt i glasuren, ganske tung og med et gravert 
mønster innvendig. Dateringen av denne har vært diskutert en god del, og man har 
endt på Nordlig Song. Foten er ikke helt overbevisende som Nordlig Song. 
Merket RL på denne og noen andre gjenstander indikerer at de kommer fra Reidun og 
Ivar Looses samling, medstiftere av foreningen vår, Norsk Selskap for Orientalsk 
Keramikk. 
 

  
Fig. 37 og 38  Bolle med gravert mønster innvendig, matt glasur. For- og bakside 

 
Disse bollene viser den store variasjonen i farge og kvalitet innen Longquan-
keramikken. Vi har en tendens til å regne med at all keramikk fra samme distrikt er lik. 
Men vi må ikke glemme at det var opp til 300 ovner i drift på denne tiden, med sterk 
påvirkning fra Yue.  
 

  
Fig. 39 og 40  Liten Longquan-bolle med stripemønster utvendig som eneste dekor. Foten 
indikerer en Yuan-datering 
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Fig. 41 og 42 Nordlig Song Longquan, for- og bakside.  

 
Fatet på Fig. 43 og 44 er slik vi gjerne forventer at Longquan skal se ut, med både 
grønnfargen, ribbemønsteret og rosetten i midten. Baksiden er typisk for sen Yuan-
tidlig Ming. Dette er en type fat som det er en del av på markedet, i forskjellige 
størrelser. Det ble produsert stort sett uforandret til sen Ming. 
 

  
Fig. 43 og 44  Fat fra Yuan/Ming, for- og bakside  

 
Vasen på neste side (Fig. 45 og 46) er litt uvanlig i fasongen. Den er fint dekorert med 
gravert mønster. Den har tydeligvis stått et sted i ovnen hvor atmosfæren ikke har 
vært stabil, slik at den har blitt ujevn i fargen. Dette illustrerer hvor viktig plasseringen 
i ovnen er. I tillegg til andre faktorer nevnt tidligere, kan dette påvirke fargen, idet 
atmosfæren ikke er lik i hele ovnen, f eks med ujevn tilgang til luft. Foten indikerer  
sen Ming. 
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Fig. 45 og 46  Sen Ming-vase, gravert mønster og krakelert glasur, for- og bakside 

 
På fig. 47 og 48 ser vi en relativt ny vase. Den er av tykk porselen så den kan lett 
forveksles med stengods. Den har en fin glasur. Eneste dekorasjon er hankene. 
Foten kan indikere 1700-tallet med den fine avslutningen av glasuren. 
 

   
Fig. 47 og 48  1700-talls vase med to hanker, for- og bakside 
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Nå forlater vi de store og mest kjente celadonene og går over til mindre og mer 
obskure ovner. De som her blir nevnt er lokalisert til provinsen Fukien. Den første er 
en bolle av høy kvalitet fra Tongan-ovnene (Fig. 49 og 50). Den har en skåret dekor 
som fullt ut utnytter glasurens muligheter til å skape variasjon i fargen. Glasuren er 
blank og fin og med en farge som avviker fra de andre typene vi har nevnt. Den har en 
kvalitet som er sjelden å se på produkter fra Fukien. Foten er spesiell idet den er 
uglasert. Dette er noe som går igjen på gjenstandene fra dette området. 
 

  
Fig. 49 og 50  Bolle fra Tongan-ovnene i Fukien, for- og bakside 

 
Bollen under på Fig. 51 og 52 kommer fra samme sted, men fargen er mer en 
etterligning av Yaozhou. Den har også skåret dekor, men ikke like elegant som den 
foregående. Foten viser samme karakteristika. 
 

  
Fig. 51 og 52  Bolle med skåret dekor, for- og bakside 
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Fatet under er sannsynligvis fra Nordlig Song og igjen Tongan (Fig. 53 og 54). Det er  
blomsterformet og har et gravert mønster rundt en liten knopp i midten. Hva 
hensikten er med denne, er ikke lett å forstå annet enn at den fremstår som et 
midtpunkt i en blomst. Foten viser det samme som de foregående, idet den er 
uglasert. 
 

   
Fig. 53 og 54  Fat med gravert blomst i midten, Nordlig Song, for- og bakside 

  
Fatet under på Fig. 55 og 56 er av Longquan-type, men fra Fukien. Det har en gravert 
dekor av en flyvende gås gjemt i en rekke snirkler. Overflaten er også spesiell. Den kan 
skyldes feil under brenningen eller påvirkning fra jord el. 
 

   
Fig. 55 og 56  Celadon-fat med motiv av en flyvende gås, for- og bakside 
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Til slutt en liten morsomhet. Lokale keramikere har også forsøkt seg, som her på  
Fig. 57, en «Longquan» vase av keramikeren Turid Mjelva. 
 

 Fig. 57  Moderne vase med krakelert celadonglasur 
  
Som dere ser har jeg gjennomgående tatt med undersiden av gjenstandene jeg har 
presentert for dere. Det er fordi foten er helt essensiell for forståelse, gjenkjennelse 
og datering. Ikke så sjelden også iblandet gode doser undring. 
 
Jeg har i det foregående vist mange celadon-gjenstander. Det er som med all læring 
om kinesisk keramikk: man må se og håndtere mengder av dem. I et foredrag kan 
man ikke håndtere, men jeg håper likevel at jeg med alle bildene har bidratt til en økt 
forståelse av denne vakre, fascinerende og høyt verdsatte keramikken.   
 
 

Litteratur: 

G. St. G.M. Gompertz: Chinese Celadon Wares, London 1980 

OCS: The World in Monochromes, Utstillingskatalog London 2009 

 
 
 


