Ding: Et av Song-dynastiets keramiske høydepunkt
av Karl Emil Strømstad

Song-keramikken har mange vakre former, glasurer og dekorer. Ding er spesiell med sin fine
melkehvite glasur, elegante former og en diskré dekor, presset eller skåret. Den kan i mange
tilfeller være like vakker uten dekor, formen og glasuren kan være nok.
Ding kommer fra Hebei-provinsen og bygger på en lang historie med hvit keramikk basert
på den lokalt tilgjengelige kaolin-leiren. Allerede 3000 år før vår tidsregning produserte
man hvitt stengods av en kvalitet som ville ha vært porselen om man hadde hatt
teknologien til å oppnå høy nok brenningstemperatur. Dette oppnådde man under Tangdynastiet (618-907 e.v.t) da det første porselenet ble produsert i dette området.
Hebei er godt utstyrt fra naturens side for å kunne produsere dette hvite godset. Man
finner lagvis leire og kull, som er brennstoffet som ble benyttet i ovnene. Dette i sterk
motsetning til porselen produsert i Syd-Kina på samme tid hvor brennstoffet var ved og
halm.
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Xing-ovnene, forløperne til Ding, produserte fint hvitt stengods og porselen frem til det
nordlige Song-dynastiet (960-1126 e.v.t).

Fig. 1 og 2. En liten høybrent vase av fint hvitt gods fra Tang-dynastiet. Sannsynligvis fra Xingovnene

I det nordlige Song-dynastiet begynte Ding-ovnene å produsere det fine hvite porselenet
som vi skal se litt nærmere på. Jeg kaller det porselen fordi det er brent ved høy
temperatur, ved ca 1300 oC. Noen er uenige i denne klassifiseringen fordi Ding ikke er så
gjennomskinnelig som man forventer at porselen skal være (fig. 3).

Fig. 3 Her ser man den
begrensede gjennomskinnelighet. Det lille lyset som kommer
gjennom, er sterkt oransje

I tillegg til lav gjennomskinnelighet, er det visse andre karakteristika som særpreger Ding,
spesielt når det gjelder skåler og fat.
Ding tok tidlig i bruk kapsler med trinn på innsiden slik at skåler kunne stables opp ned på
kanten over hverandre. Fordelen var bedre utnyttelse av plassen i ovnen og dermed
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kostnadsbesparende. Ulempen var at gjenstanden kom ut med en uglasert kant. Denne ble
som regel dekket av en metallkant i varierende grad av edelhet. Jeg har en liten privat teori
om at denne metallkanten er opphavet til nyere tiders 'finere' porselens gullkant.
Man kan ikke snakke om Ding uten å ta med tårene, ‘tear drops’. Det er navnet på
ujevnheter i glasuren etter at den har rent under tørkeprosessen (Fig. 4). Så viktig er dette
at det er vanskelig å akseptere en 'tåreløs' gjenstand som Ding fra Song-dynastiet. En annen
'produksjonsfeil' som går igjen, er små svarte flekker som kalles 'palm eyes' (Fig. 5 og 9). Jeg
visste ikke at palmer hadde øyne, men det er vel en annen bakgrunn for navnet.

Fig. 5 Eksempel på ‘palm eyes’

Fig. 4 Eksempel på tydelige tårer

I og med at gjenstanden brennes stående på kanten, reduseres kravet til styrken på foten.
Det betyr at Ding har en liten fotring, glasert og med tynne vegger (Fig. 6 og 7).

Fig. 6 Fotring med diameter 6 cm, tykkelse
0,3 cm. Bollen har diameter 22 cm

Fig. 7 Fotring med diameter 2,8 cm,
tykkelse 0,25 cm. Bollen har diameter 9 cm
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Tidlig Ding var ofte udekorert, men etter hvert tok man i bruk gravering og formpressing.
Fig. 8, 9 og 10 viser et eksempel på en slik udekorert bolle. Noen vil kalle den kjedelig, men
for meg er den nær det fullkomne innenfor keramikk. Fasongen er elegant med en kurve
som virker matematisk beregnet. Glasuren er flott og fullfører helhetsinntrykket.

Fig. 8 Tidlig Ding, stor, udekorert bolle. Diameter 22 cm

Fig. 9 og 10 Samme bolle som over på fig. 8

Graveringen på Ding er lett og elegant, som regel en type blad eller strå. Den virker utført
med en viss spontanitet, der er ingen nøling over hvor streken skal gå. Graveringen går litt
dypere på den ene siden slik at man får en viss effekt av at glasuren ligger litt tykkere der.
Bollen på fig. 11 er gravert med enkle streker, men det ble også brukt doble streker.
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Fig. 11 Liten bolle med gravert dekor. Diameter 11,5 cm

Formpressing er en mer kompleks prosess, hvor det ikke gjøres noe forsøk på å få de to
dekorformene til å ligne hverandre. Pressingen gir et mønster i relieff ettersom formen har
et gravert mønster. Denne dekorasjonsmetode danner grunnlaget for masseproduksjon
idet formen kan brukes flere ganger. Jeg har inntrykk av at dette er mest populær sent i
perioden.
Hvis man studerer inngående den formpressede krysantemumsbollen på bildene på neste
side (fig. 12 og 13), vil man se at det er ikke noen tårer synlige. Det har vakt hodebry og gitt
grunnlag for diskusjoner om bollens ekthet. Etter å ha studert bollen nøye med
forstørrelsesglass, og i samarbeid med Rose Kerr, har vi definert noen tårer. De er ikke lette
å fotografere, men de synes så vidt nær fotringen (fig. 14 og 15).
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Fig. 12 Bolle formet som en krysantemumblomst med presset dekor, diameter 6 cm

Fig. 13 Baksiden av bollen over
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Fig. 14 og 15 Forsøk på å fotografere dråpene på den lille skålen over

Dings popularitet har gjort at det gjennom alle tider er laget mer eller mindre vellykkede
kopier. Under Song-tiden lagde man kopier i Cizhou, men på grunn av råstoffet kunne ikke
disse forveksles med den ekte vare. Man hadde også en viss produksjon i Syd-Kina av
keramikk som nå kalles Southern Ding (fig. 16 og 17). Liao lå nær Ding og hadde også en
lignende produksjon.

Fig. 16 og 17 Bolle med formpresset dekor som sannsynligvis er hva man kaller Southern Ding.
Diameter 18 cm

Det er også en annen type hvite produkter med en viss likhet med Ding. Disse kommer fra
Huozhou-ovnene. En av hovedforskjellene er foten som er meget kraftigere enn på Ding. I
tillegg er de brent i stabler slik at man får en uglasert ring i midten. Eksemplaret vist på
neste side (fig. 18, 19, 20) ser ut som det har tårer, men det er glasur-renning av en annen
type.
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Fig. 18 Liten Huozhou bolle med presset dekor. 11 cm i diameter, 4,5 cm høy

Fig. 19 og 20 samme bolle som over

Men det er de moderne kopier som skaper mest problemer. Enkelte auksjonsfora
oversvømmes av ‘Ding-gjenstander fra Song-dynastiet’. Likheten blir bedre og bedre, men
så vidt jeg vet, har de ikke klart å gjenskape tårene, men det kommer vel det også.
På neste side er en kosmetikkboks som har vært gjenstand for lange diskusjoner (fig. 21,
22, 23). Konklusjonen er at det er en moderne kopi. To ting har vært påpekt, manglende
tårer og svak gravering. Dette er vel en gjenstand som man kan fortsette å diskutere.
Manglende tårer er det viktigste for meg.

8

Fig. 21 og 22 Kosmetikkboks, moderne kopi, for- og bakside. Diameter 9,5 cm

Fig. 23 Innsiden av kosmetikkboksen over

Jeg har her diskutert et meget begrenset utvalg av former brukt i Ding-ovnene. Det finnes
en mengde andre varianter av gjenstander herfra, med både åpne og lukkede former. Det
finnes også et begrenset antall gjenstander med farget glasur, primært svart og brunt.
Disse kalles normalt Black Ding.
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