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s. 06: Kulturen 2008 

Texterna i Kulturens årsbok kan mycket väl läsas för sig 

själva, men de fungerar även utmärkt som introduktioner 

till temaårets olika utställningar. I Kulturens stora sam

lingar har vi många föremål som speglar olika aspekter 

av Kinas fascinerande historia. Flera av dessa har tidiga

re knappt visats offentligt. Vi är därför stolta över att nu 
kunna ställa ut dem i sammanhang där vi berättar om Ki

nas utveckling på ett mer helhetligt sätt. Kulturens egna 

föremål bildar stommen i flera av utställningarna, medan 

andra bygger på specifika inlån från andra samlingar. 
Vi har känt att det är hög tid för denna satsning från 

Kulturens sida, särskilt under ett år då Kina som olym

piskt värdland kommer att vara på allas läppar. Utställ

ningarna sätter både historiens och dagens Kina i fokus. 

Genom årets utställningar och årsboken vill vi på 
Kulturen sätta Kina mitt i världen. Vi hoppas kunna bidra 

till att göra Kina något mindre gåtfullt. Att något blir 

mindre gåtfullt behöver dock inte innebära att det blir 

mindre fantasieggande. En sak är nämligen säker; Kina 
framstår som än mer fantastiskt, sällsamt och f'ångslande ju 

mer man lär sig om det. 

Anki Dahlin och Björn Magnusson Staaf 









Hong Kong 2007 Foto: Viveca Ohlsson. Stenstatyer vid Gao Zongs gravhög. Foto: Björn Magnusson Staaf. 



s. I I: Björn Magnusson Staaf 

Kina - mitt i världen 

Chang•an - mitt I världen 

Ett tjugotal stenstatyer står sedan mer än 1300 år i givakt vid paradvägen 

till kejsar Gao Zongs mäktiga gravkulle. Huvudena är avslagna, men 

kropparna stramar upp sig i en högtidlig hållning. Tålmodigt har de 

genom seklen visat härskaren av Kina sin respekt. Statyerha föreställer 

ambassadörer och utländska sändebud vid Tangdynastins hov. 

Gao Zongs grav ligger nära Quianxian, några mil nordväst om staden 

Xian. I närheten finns flera andra gravmonument från den tidiga Tang

dynastin. Den storslagna nekropolen vid Quianxian vittnar om att Kina 

vid denna tid var världens mitt. Tangkejsarna regerade på 600-talet och 

700-talet över det mäktigaste riket i världen. Väldet sträckte sig från 

Balkasch-sjön i dagens Kazachstan till norra Vietnam. 

Huvudstaden Chang' an, som låg där dagens Xian breder ut sig, var 

under Tangdynastin den mest kosmopolitiska staden i världen. Härifrån 

utgick sidenvägen som länkade samman öst och väst. Kontakterna sträck

te sig även åt andra väderstreck. Från Japan, Korea och kungarikena i Syd

ostasien sändes beskickningar till Chang'an. Tangepokens civilisation gav 



resonans i hela östra Asiens kulturutveckling. Japans första huvudstäder i 
Osaka (Naniwa), Nara och Kyoto anlades med Chang'ans stadsplan som 
modell. Impulserna som kom från Kina vid denna tid märks ännu idag 
inom många olika samhällsfält. 

Det var dock inre bara Kina som gav. Nya ideer och bruk kom från 
folk som bodde utanför Kina. En väggmålning i kronprins Zhang Huais 
grav återger en hästpolomatch, en populär sport vid hovet som utövades 
av både män och kvinnor. Hästpolon kom till Kina västerifrån. Importe
rade hästar värderades högt under Tangdynastin, något som även det 
speglas i fynden från gravarna. Hästfiguriner gjorda i keramik var en vanlig 
gravgåva i de aristokratiska gravarna. 

Främmande religiöst och filosofiskt tankegods togs även upp i det 
kinesiska samhället. En mängd brokiga religioner utövades i Chang'an 
under Tangdynastin. I staden levde bland annat kristna, muslimer och judar. 
Den religiösa lära som vann starkast fäste i Kina under den tidiga delen av 

Buddhareliefer. Longmengrottorna, Luoyang. Foto: Björn Magnusson Staaf, 



Tangdynastin var dock Buddhismen. Buddhismen nådde Kina västerifrån s. 13 

redan under Handynastin, under det andra århundradet efter Kristus. Det 

första Buddhistiska templet i Kina sägs vara den Vita Hästens tempel i 

Luoyang som då var huvudstad. Här översattes texter från indisk sanskrit 

till kinesiska. Utanför Luoyang ligger Longmengrottorna som var en viktig 

plats för Buddhistisk kult redan innan Tangdynastin. Här finns fortfarande 

över roo ooo Buddhabilder bevarade. Några är imponerande kolossalstatyer, 

andra är mindre än en tändsticksask. Buddhistmunkarna fick en mer 

central maktposition under den tidiga Tangdynastin. Den väldiga sittande 

stenbuddhan i Leshan (världens största, 71 meter hög, stortån är över 3 meter 

lång) i Sichuan provinsen höggs ut ur berget under 700-talet. Det väldiga 

monumentet visar på Buddhismens makt under Tangtiden. 

Det kom under senare delen av Tangdynastin, på 800-talet, en reak

tion mot Buddhismen och klostren förlorade i makt. Buddhistiska läror var 

emellertid vid denna tid fast förankrade element i den kinesiska kulturen. 

Buddhas fot. Kolossalstatyn av Buddha vid Leshan. Foto: Jodi Cobb / National Geographic. 



Då äldre Taoistiska religiösa föreställningar mötte Buddhistiska ideer upp
stod en ny andlig tankevärld. I Tangdynastins Kina utvecklades Chan
buddhismen, i västvärlden mer bekant under den japanska beteckningen 
Zenbuddhism. 

På samma sätt som hybrider kan skapas då plantor korsas, kan bland
former uppstå då ideer och traditioner möts från skilda håll. I modernt 
vetenskapligt språk talar man därför om hybridisering när nya kulturella 
fenomen uppstår genom kontakt mellan olika folk. Genom sådana förlopp 
utvecklas civilisationer. Vissa platser har under historien erbjudit särskilt 
fruktbar jordmån för att låta sådana kulturella hybrider växa fram. En 
gemensam nämnare för sådana platser är ett intellektuellt tolerant klimat. 
Dessa samhällen har ofta lockat till sig människor som blivit förföljda på 
grund av sina övertygelser eller åsikter på andra ställen. Länder och städer 
som öppnar sig för tankens frihet bäddar i regel bra för en dynamisk 
samhällsutveckling. Den tidiga Tangdynastins Kina var ett sådant rike. 

Yangtsekiang 2007. 



Kontakterna mot världen utanför kejsarriket kom under senare delen av 

Tangdynascin att bli mer begränsade. En muslimsk här besegrade den 

kinesiska vid Talas 751 och därefter tvingades kejsaren avsätta alle större 

resurser till rikets försvar. Den politiska scormakcsciden gick mot sitt slut 

under 800-calec. Det är svårt att låta bli att dra paralleller mellan Tang och 

andra dynastier och faser i Kinas historia. Man kan ifrågasätta påståendet 

om upprepningar i historien, men studerar man Kinas historia är det 

lockande att tro på dem. 

Att stänga ut och öppna upp 

Hoc utifrån har sedan det kinesiska rikets tillblivelse varit en högst konkret 

realitet. Kinas väldiga rikedomar har lockat många främmande makter qch 

invasionerna har under seklens gång svept över landet. Den långa muren, 

eller mer korrekt sagt de långa murarna, mot norr började byggas långe 

innan Kristi födelse. Flera olika kejsardynastier byggde på och reparerade 

Terracotta armen som vaktar Qin Shihuangdis grav. 
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dem efter faser av förfall. Perioder av öppenhet har följts av tider med 

sträng slutenhet. 
De kinesiska härskarna ansåg under vissa perioder också att det fanns 

ekonomiska skäl till minskad kontakt med omvärlden. Försvaret av Siden

vägen slukade stora resurser. Andra handelsvägar uppfattades även de som 

olönsamma ur ekonomiskt perspektiv, åtminstone ur kinesisk synvinkel. 

Under första halvan av 1400-talet utforskade väldiga flottor under ledning _ 

av amiralen Zheng He Indiska Oceanen och Afrikas ostkust. Expedition

erna ansågs dock alltför kostsamma och lades ner. Man kan bara spekulera 

i hur världshiscorien skulle ha gestaltat sig om de forcsatt. 

Ar 1498 rundade den Portugisiske sjöfararen Vasco da Gama Goda

hoppsudden och 1557 anlade portugiserna en handelsstation i Macao i 

Sydkina. Katolska missionärer och jesuiter som Matteo Ricci ·togs emot 

med stort intresse vid Mingkejsarnas hov. Särskild nyfikenhet väckte de 

vetenskapliga rönen från västerlandet, till exempel inom astronomi. Den 

efterföljande Quingdynastin, Kinas sista kejsardynasti, som kom till mak-

Lantgård, gravgåva i keramik cirka 0-200 e.Kr Östra Handynastin. KM 31815 
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ten på 1630-talet, höll kontakten med europeerna på en restriktiv 

nivå. Västerlänningarna började betraktas som potentiella politiska 

motståndare. Det första gränsfördraget mellan Kina och en euro

peisk makt slöts 1689 i Nertchinsk. Kina reglerade då sina gränser 

med Ryssland. Den relativa slutenheten och Quingkejsarnas all

mänt konservativa politik skulle visa sig fatal. Kina var ett ledande 

land inom flera teknologiska fält, men inom ett område halkade 

man långt efter under 1700- och 1800-talen, nämligen inom vapen

teknologin. 
Englands ·flotta krossade den kinesiska marinen under Opium

kriget 1840-42. Britterna tilltvingade sig kolonin Hongkong och 

rätten att exportera opium till Kina. Kina tvingades under resten av 

1800-talet att alltmer acceptera främmande inblandning även i in

rikespolitiken. Beslutet att förklara västmakterna krig i samband 

med det så kallade boxarupproret 1900 ledde till snöpligt nederlag. 

Stora delar av Kina delades upp i utländska intressesfärer. Den 

siste kejsaren, Pu Yi abdikerade l9II och Sun Yat Sen utropade den 

Kinesiska republiken. Inbördeskrig och japansk ockupation plågade 

sedan Kina svårt under 1900-talets första hälft. Man kan lugnt påstå 

att historien givit Kina många skäl till att hålla på integriteten gente

m~t omvärlden. 
Övergångarna mellan kejsardynastierna präglades av inre 

orolighet och främmande invasion. Tror man på historiska cykler är 

det lockande att se utropandet av Folkrepubliken Kina den förste 

oktober 1949 som början på en ny dynastisk epok i Kinas historia. 

Efter inbördeskrigets kaos följde slutenhetens decennier under Mao 

Zedong som står i bjärt kontrast till den öppenhet mot omvärlden 

som präglar Kina av idag. Kinas omvandling under de senaste 20 

åren har förvandlat samhället i grunden. Metamorfosen påverkar 

hela världen. 
Kommer Kina åter att sluta sig i framtiden? Det enda vi kan 
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säga säkert om historien är att den aldrig upprepar sig på det sätt 

man gärna tror att den skall göra. Det som gör ått den kinesiska 

historien i ett långtidsperspektiv tycks upprepa sig, beror snarast på 

att vissa politiska och ekonomiska utmaningar ständigt återkom

mer. Välsignelser bär ofta förbannelser i sitt sköte. 

Att finna balans 

Traditioner har under årtusenden hållit samman det kinesiska såm

fundet och gett stadga åt samhällshierarkin. Respekten för det 

hävdvunna var central inom Konfucianismen, det ideologiska rätte

snöret för kinesisk tjänstemannaanda i mer än tvåtusen år. Konfu

cius ideer återges i boken "samtal". En bärande tanke i denna skrift 

är att alla individer har plikter att fylla gentemot sina m~dmänniskor. 
Förpliktelserna skiljde sig givetvis åt beroende på kön, ålder och 

samhällsställning. Om de enskilda individerna uppfyllde sina ålig

ganden och visade respekt för auktoritet och tradition så gagnades 

samhället i helhet. Man kan säga att Konfucius drev iden om det 

långsiktigt socialt hållbara samhället till sin spets. Härskaren hade 

också skyldigheter att uppfylla. Den viktigaste uppgiften för härsk

aren var att upprätthålla balans och harmoni i riket. Slarv kunde 

leda till missväxt och hungersnöd. Den största utmaningen i Kinas 

historia har länge varit att föda landets väldiga befolkning. 

Man kan än idag hitta jordbruk i Kina som bedrivs på ett sätt 

som inte förändrat sig särskilt mycket under de senaste tvåtusen 

åren. Bönder har genom årtusenden burit Kina på sina axlar. 

Skatterna från bönderna försörjde tjänstemännen och aristo

kratin. Keramikmodeller av bondgårdar, lador, svinstior och stall 

användes som gravgåvor åt de rika för att garantera en säker eko

nomi även i det efterkommande livet. Den grundläggande trygghe

ten i samhället vilade på en god livsmedelsproduktion. I missväx

tens spår följde bondeuppror och samhället sattes i gungning. Det 



har ofta i den kinesiska historien funnits ett spänningsfält mellan 

stad och landsbygd. De stora stadsmurar som i flera städer fortfa

rande finns bevarade var inte avsedda enbart som skydd mot främ

mande inkräktare. Revolterande bönder var något man fruktade i 

städerna. Hos vissa stadsbor i Kina frodas fortfarande ett förakt för 

landsbygdsbor. 
Mao stödde sig mer på bönderna under inbördeskriget, mindre 

på städernas industriarbetare. Intellektuella deporterades till lands

bygden under kulturrevolutionen. I dagens Kina har städerna emel

lertid återtagit sin roll som motor i landets utveckling, men mätta 

magar är förutsättningen för utvecklingen. Villkoret för att Kina 

skall gå framåt är att hjulen snurrar även på landsbygden. Att finna 

harmoni och balans mellan stad och landsbygd är kanske en ännu 

större utmaning för Kinas ledarskap idag än för tvåtusen år sedan. 

Försörjningen av befolkningen är fortfarande en väldig uppgift 

för Kina. Framtiden hänger på att färre skall kunna försörja fler. 

Alla händer är inte längre nödvändiga i jordbruket. Många lämnar 

landsbygden för att söka sig en bättre utkomst i städerna och ra 

möjlighet att skicka pengar till familjen i hembyn. 

, Situationen i dagens Kina är inte olik Europas industrialiser-

. ing vid förra sekelskiftet. Då ett land med en och en halv miljard 

människor genomgår en radikal omvandling f'ar man emellertid 

räkna med att problemen rar hisklig proportion. För att försörja en 

stad av Shanghais storlek med mat krävs imponerande infrastruk

tur och distributionsnät. Födans kretslopp i människan gör att stä

derna dessutom .måste bygga ut lika respektingivande kloak och re

ningssystem. Det faktum att Kinas storstäder expanderar i den takt 

de gör utan att svårare epidemier hittills brutit ut är i sig anmärk

ningsvärt. 
Åtagandet att hålla naturens krafter i balans som förr ansågs 

vara kejsarnas första plikt, åligger även dagens kinesiska ledare. 



Björn Magnusson Staaf s. 23 

Om man inte förmår balansera den moderna utvecklingen i harmo

ni med miljön kommer katastrofen. Uppdrager är inte avundsvärt. 

Klarar man det inte, drabbas hela världen av konsekvenserna. Auk

toritet och trygghet är nära förbundna ur ett konfucianskt perspek

tiv. Goda ideer föds emellertid oftast i fördomsfria miljöer utan 

alltför hämmande auktoriteter. Att hitta balansen mellan auktoritet 

som garanterar trygghet och tolerans som skapar dynamik är den 

yttersta politiska utmaningen. 

Kina skapat av tecken 

Många vittnar om förändringarna i dagens Kina med både förund

ran och bävan. Mitt i allt det nya lever ändå mycket uråldrigt kvar. 

Modernt möter gammalt, främmande blandas med lokalt. Nya 

spännande kulturella hybrider uppstår precis som under Tangdyna

stin. När man studerar kinesisk historia ligger det nära till hands att 

fråga vad Kina egentligen är. Hur har det uppstått? 

Mellan 6000 och 5000 år före vår tideräknings början uppstod 

jordbrukande samhällen längs med Gula floden och floden Wei. 

Arkeologer kallar detta samhällskomplex för Yangshaokultur efter en 

fyndplats. Vissa forskare hävdar att det är i denna kultur man skall 

söka upprinnelsen till den kinesiska kulturen. Föremålen från boplat

ser och gravar visar upp många likheter, bland annat i form av målad 

keramik. Samtidigt finns det flera lokala särdrag i det arkeologiska 

materialet. De yngre stenåldersamhällena i dagens provinser Shaanxi, 

Shanxi och Henan har säkert bidragit till att lägga viktiga fundament 

för kinesisk kultur. Kina har dock inte en, utan flera vaggor. 

På Kulturen i Lund finns till exempel ett par keramikkrukor 

med geometrisk målad dekor som är mer än 4000 år gamla. De 

har kommit till Sverige genom Johan Gunnar Andersson, en av de 

första att uppmärksamma de arkeologiska spåren från bondesten

åldern i Kina. Krukorna kommer från provinsen Gansu, väster om 



det man brukar se som Yangshaokulturens huvudområde. De är målade 

i en stil med koppling till äldre Yangshaokultur, men denna yngre design 

kallas Banshan keramik efter en berömd fyndort. Stenålderskulruren i 

Gansu kallas ibland även för Gansu Yangshao. Keramikfynden från Bans

han kan tolkas som att äldre traditioner levde kvar väster om de områden 

där Yangshaokulturen en gång uppstått. Den kinesiska kulturens urveck

ling följer ingen rak linje. 

Hissnande arkeologiska fynd har gjorrs på platser utanför Shaanxi, 

Shanxi och Henan vilka annars betraktas som det äldsta Kinas kärnpro

vinser. Vid Sanxingdui i Sichuanprovinsen har spektakulära fynd av 

bronsföremål påträffats från cirka 1200 före vår tideräknings början. Un

der flera perioder av historien har det vi kallar Kina urgjorrs av ett kong

lomerat av flera olika självständiga riken. Kinesisk kultur är produkten av 

en otalig mängd kulturella hybrider som skapats genom årtusendena. 

Man kan fråga sig varför kinesisk kultur inre upplösts i formlöst 

kaos? En viktig faktor har säkert varit skriftsystemet. Tecknen har genom 

historien bidragit till att förena Kina. Skriften urvecklades redan för mer än 

Kamel, gravgåva i keramik 800-tal Tangdynastin KM 61412. 

Kruka, gravgåva i keramik. Cirka 2700-2400 f. Kr. Banshantradition KM 35342 



'• 

3500 år sedan och kan ha ännu äldre rötter. Den var från början visserligen 

inte helt enhetlig, men skriften var ett oerhört viktigt instrument för kom

munikation. Det vi idag förstår som kinesisk kultur utvecklades därför kan

ske huvudsakligen ur ett kommunikationssystem. De som använde tecknen 

delade ett nätverk. Tecknen gav uppkoppling i en gemensam mental be

greppsvärld och genom den skapades ett sätt att förstå viirlden. Den förste 

kejsaren av Kina, Qin Shihuangdi lär bränna äldre skrifter och genomförde 

en radikal standardisering av skriftsystemet. Alternativen skulle utplånas. 

Genom att kontrollera tecknen önskade kanske Qin Shihuangdi att kon

trollera medborgarnas tänkande. Tecknens makt var dock starkare än den 

förste kejsarens, ingen rår över tecknen och tänkandets vägar. 

Kina har befunnit sig i ständigt vardande i tusentals år. Dess 

historia ger gott om exempel på lysande åstadkommanden och förfärliga 

katastrofer. Världen utanför Kina har projicerat både sina drömmar och 

mardrömmar på det vi kallar Mittens rike. Den verkliga utmaningen för 

världen är kanske att försöka möta dagens Kina med öppna sinnen och 

mindre förutfattade meningar. • 

Häst och ryttare, gravgåva i keramik 800-tal Tangdynastin KM 33629. 

Kruka, gravgåva i keramik. Cirka 2700-2400 f. Kr. Banshantradition KM 35000 
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s. 29 : Ola Wong 

Wang 

Det vanligaste familjenamnet på jorden är _I_ Wang. Enbart på fasclands

kina finns det otroliga 93 miljoner. Jämförelsevis finns det 273 ooo 

Johansson i Sverige. Därutöver finns ytterligare många miljoner ..I.. spridda 

över världen. Många av dem, exempelvis de i Hongkong, transkriberar 

_I_ till Wong. En del av dem, liksom jag, ser inte ens ut som kineser. Det 

finns sammantaget fler _I_ än det finns tyskar. 

Den förste Wangen levde i staden Taiyuan i Shanxiprovinsen, på den 

gula fruktbara lössjorden där den kinesiska civilisationen har sin vagga. 

Utanför Taiyuan finns idag ett förfäderscempel för Wangfamiljen. Jag beslöt 

mig för att åka dit. 
Taiyuan är en deprimerande induscriscad på 3,3 miljoner innevånare. 

Den lilla växtlighet som finns är täcke i ett gråbrunc klibbige dammlager, 

och staden är insvept i smogg lika grå och tät som championsoppa. 

Chauffören säger att när han var barn brukade det vara blå himmel på 

vintrarna. Det är det nästan aldrig nuförtiden. 

Provinsen är Kinas största producent av kol. Hela Kinas ekonomiska 

mirakel drivs på smutsig högsvavelhaltig shanxikol. Vid kolverken är män

niskorna svarcsociga, träden kala och nacchimlen lyses upp av flammande 
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skorstenar. Allt Ber barn föds missbildade på grund av miljöförstöringen. . 

Därtill ökar mängden cancerfall kraftigt. 

Kinas miljömyndighet försökte häromåret införa en "grön BNP" som 

de lokala ämbetsmännens insats skulle betygsättas efter. Deras karriär beror 

i nuläget på vilka "betyg" de får. Snabb ekonomisk tillväxt och stabilitet i 

samhället är det som värderas. Nu ville man också väga in miljöaspekter i 

betygen. Men initiativet stoppades av motstånd från byråkratin. Flera stu

dier har uppskattat kostnaden för miljöförstöring till mellan 8-12 procent 

av landets BNP. I värsta fall skulle det innebära att kostnaden är högre än 

hela tillväxten. Siffran skulle vara ännu värre om man räknade in fram

tida skador orsakade av klimatförändringar: Kina har hunnit bli världens 

största utsläppare av växthusgaser. Och kol är det bränsle som släpper ut 

mest växthusgaser. Bisarrt nog betraktas kol ändå som det billigaste sättet 

att producera energi. 
Wangklanens tempel ligger i Jinci, cirka 25 kilometer från centrum. 

Jag åker dit på morgonen i en taxi. Vi kör Binhevägen längs med FengRo

den som rinner genom staden. I skrivande stund säljs det ungefär en halv 

miljon bilar varje månad i Kina. För att hinna med utvecklingen bredda

des vägen till fem filer bara två månader före mitt besök. Trots det är den 

re1an fylld av trafik. Om ett år kommer den troligen att vara igenkorkad 

och ropen börja skalla igen efter ytterligare vägbyggen. 

Många av fordonen som rullar bredvid oss är vräkiga SUV-ar: denna 

den mest förorenande biltyp man kan tänka sig ökade i försäljning med 

75 procent 2006. Liksom i många andra asiatiska länder är bensin och el 

subventionerade. En liter bensin kostade 5,30 yuan i december 2007 -

vilket är ungefär lika mycket i kronor. Därför uppmuntras inte folk att 

köpa miljövänligare alternativ. Jag har ibland svårt att tro det själv, men 

när jag flyttade till Shanghai 2002 existerade knappt privatbilism. Bilarna 

tillhörde företag eller myndigheter, och nästan alla var skruttiga Volkswa

gen Santana. Dagens rika flora av stadsjeepar är ett synbart exempel på 

Kinas spektakulära tillväxt. En tillväxt som nu når hela landet: från Lhasas 
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karaokekomplex i väst, till Shanghais magnetsvävartåg i öst, koldistrikten 

här i nordväst, till världens största spelhåla Macao nere på sydostspetsen. 

Kinas kasinostad omsätter idag mer pengar än Las Vegas. 

Genom smoggen på andra sidan Fengfloden kan man ana, men bara 

ana, konturerna av Li Huayuan - ett bostadsområde för Taiyuans välbär

gade. Det byggdes för ett år sedan. 

- Där har man inte råd att bo, bryter taxichauffören in. 

- Där kostar en lägenhet mer än en halv miljon. Jag tjänar 2000 i 

månaden, med min inkomst går det inte ens att tänka på att bo där. 

Vad rycker du om det? 

- Jag tänker inte på dem, de rika alltså. Jag har mitt jobb och jag 

sköter det, konstaterar han. 

Taiyuan växer redan så det spricker i sömmarna. Ett nytt stadscentrum 

är under uppbyggnad. Placerat i ett område som inte är så förorenat ännu. 

Innan 2020 kommer 300 miljoner kinesiska bönder flytta in till stä

derna. Fram tills dess beräknas hälften av världens byggen att ske i Kina. 

Det är alarmerande att kinesiska hus är gjorda i energislösande material . 

Ett tyskt hus är 2,5 gånger mer energisnålt. Stads-Wang, med sin luft

konditionering, tv och kyl, förbrukar dessutom cirka 3,5 gånger mer el än 

bonde-Wang. 
Längs vägen står pilträd uppradade i militäriska rader. Det är ett av 

många trädplanteringsprojekt som pågår i Kina för att bekämpa erosion 

och ökenutbredning. De spinkiga träden ser sorgliga ut, med fält av vissna 

majsstänger i dimman bakom. Norr om oss ligger horisontbreda industri

fält, där en 1800-talsmässig kolkapitalism hämtar sin underjordiska näring 

till skogen av rykande skorstenar. 

Vi kör in under en vägbro där ett rött propagandabaner förkunnar: 

"Satsa på Vetenskaplig utveckling". Det har blivit stridsropet som Kina 

ska följa under kommande år. Sedan den stora partikongressen 2007 är 

vetenskaplig utveckling infogat i kommunistpartiets konstitution. I kort

het betyder det mer satsning på innovation och miljöteknik - mindre 
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Shanghai 2007. 

på tung industri och låglönetillverkning. Som vanligt är det ett 

enormt gap mellan verkligheten och propagandans floskler. Vi fast

nar snart i en karavan av koltransporter. 

Det är klart att partipamparna här i Shanxi inte lyder Pekings 

, dekret. För dem är kolet vägen till rikedom. Men för syns skull 

hänger man naturligtvis upp baneren med den officiella partilinjen. 

- Förut brukade det finnas fjärilar. Men, man kan inte äta ren 

luft och gröna berg, säger taxichauffören. 

Jincl 

Så kommer vi fram till Jinci. Det här tempelkomplexet är berömt 

för att hysa källan till Jinfloden. Geografen Li Daoyuan skrev redan 

för 1500 år sedan om Jincis "rika källor som flödar fram bredvid 

paviljonger; pontonbroar som korsar strömmar likt flytande jade" 

Här knackas det och skärs i sten. Det ska bli stenlejon och portar. 

Det luktar nyskuren furu från Manchuriet. Timmermän är i full 
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färd att resa paviljonger och pagoder. Det historiska rurisrområdet 
är nämligen statt i snabb expansion. Kring det gamla tempelkom
plexet ska nya "historiska" byggnader sättas upp. 

Efter en kort promenad når vi en färsk starygnipp av Li Shi
ming och hans generaler. Li Shiming är ett namn värt att lägga på 
minnet för han grundade Tangdynastin. Det var en epok av kultu
rell och ekonomisk blomstring, Många kineser betraktar det som 
höjdpunkten i landets historia. Li Shiming själv anses vara en av de 
mest begåvade kejsarna. Som rebellledare var han medveten om vil
ken kraft som fanns hos folket. Han brukade citera filosofen Zhu
angzi att vattnet både kan lyfta och stjälpa båten. Om inre folket 
fick en hyfsad levnadsstandard kunde de störta honom lika lätt som 
de byggt upp honom. Han ledde därför ekonomiska och politiska 
reformer. Li Shiming skar ner på byråkratin, rensade ut korrupta 
tjänstemän och förbättrade inträdesproven till byråkratin. Talang 
snarare än rikedom skulle avgöra ens chans till karriär. Han stärkte 
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och professionaliserade armen. Nya bevattningsystem byggdes -

skördarna ökade. Han införde ett rättvist skattesystem och mildare 

straff. Fred byggdes med grannländerna samtidigt som utländska 

handelsmän välkomnades till Kina. Under hans 23-åriga regim 

blomstrade porslin , brons- och järnindustrin, skeppsbyggnadskon

sten och textiltillverkningen nådde nya höjder. 

I mycket liknar Li Shimings politik den som förs nu. Den ur

åldriga jordbruksskatten har avskaffats; armen både rustas upp och 

professionaliseras. Antikorruptionsbyrån far ständigt större befogen

heter. 2007 avrättades exempelvis medicinministern för mutbrott. 

Utlänningar välkomnas att beundra landet och överföra sina tekno

logiska hemligheter. Nu är målet att skapa "En nation av medelhögt 

välstånd" till 2020. Alltså: ett harmoniskt medelklassliv för alla. Så 

hoppas man att vattnet inte ska stjälpa båten. 

Lis familj var tjänstemän i Taiyuan. Härifrån inledde han sin 

kampanj för att erövra "Allt under himlen". Konstnären har försökt 

återskapa det avgörande ögonblicket. De stå r allvarstyngda och 

högstämda med manligt höjda hakor och fjärrskådande blickar in 

i den förestående, lyckliga, framtiden. De liknar gamla kommunis

tiska propagandaposters, fast blåställ och hammare har bytts ut mot 

långdräkter och svärd. En symbol så god som någon för hur marx

ismens ideologi bytts ut mot självförhärligande nationalism. Bud

skapet som förmedlas är att vi är på väg in i en ny Tangera - där 

Kina åter kommer att bli världens självklara mittpunkt. 

Liksom alla turistorter av rang har Jinci en avdelning med 

fotografier av usel kvalitet på besökande politiker (fråga mig inte 

varför, men de är alltid av sämsta kvalitet, pixliga och ur fokus). 

Under rubriken "Nationens ledare i Jinci" syns en stram Hu Jintao 

årgång 1999. Han är presidenten som ligger bakom slagord som 

"Vetenskaplig utveckling" och "Harmoniska samhället". Där finns 

även en bild på Luo Gan. Under sin tid som säkerhetsminister drev 
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han "Slå hårt-kampanjen" mot kriminalitet. Den ledde till att Kina 

avrättade långt fler än resten av världens nation~r tillsammans. Han 

dirigerade även det brutala krossandet av sekten Falun Gong i Kina. 

Luos kometkarriär gick via en allians rried tidigare premiärminister 

Li Peng. Den cementerades när Luo Gan hjälpte Li genomföra Mas

sakern på Himmelska Fridens torg och de följande upprensningarna 

av dissidenter. På bilden är det sommar, Luo är avspänt klädd i vit

kortärmad skjorta. Han ser glad och lite svettig ut. 

Jincis främsta attraktion är en tempelbyggnad i original från 

Songdynastin. Den är mycket vacker med smala trädrakar som 

slingrar sig uppför kolumnerna. De flesta andra kinesiska tempel 

har rivits i olika "restaureringar" under 50-talet eller senare (en hel 

del förstördes naturligtvis även avsiktligt under Kulturrevolutionen 

1966-76.) I Jinci finns även en vacker statygrupp av musiker och 

en järnstaty från norra Songdynastin (960-n27). Materialet i sist

nämnda är ingen slump: Det var under Norra Song som kineserna 

lärde sig använda stenkol i masugnar. De kunde därmed producera 

mer järn än resten av världen sammanlagt och var på vippen att sät

ta igång en industriell revolution flera århundraden före britterna. 

Wangklanens tempel 

Utanför till höger om Modershallen bubblar Jinflodens källa. Ytter

ligare ett stenkast därifrån ligger mitt mål: Wangklanens tempel. 

Det har funnits här sedan Tang-dynastin, säger en guide. Den nu

varande byggnaden är dock från 1993. En liten vänlig tant i blå jacka 

kommer fram till mig. Hon föreslår att jag köper rökelse innan jag 

går in i templet. "Därinne finns det nämligen inga till försäljning" 

säger hon och leder in mig i en butik. Där erbjuds jag 33 stickor för 

66 yuan i ett guldfärgat kuvert eller 66 stickor för dei: dubbla. De 

säljer även veritabla pagoder av rökelse. De far det minsta paketet 

att framstå som ytterst futtigt. Ett tag fantiserar jag om att offra 66 







stickor men inser snart att förfäderna nog blir minst lika nöjda med hälf
ten. När tanten leder in mig i templet funderar jag över varför jag egent
ligen köpte så många rökelsestickor för. Jag har ju alltid ryckt att det är 
mer värdigt med bara tre stycken. 

Det första jag ser inne på tempelgården är ett plakat i bortre änden 
som upplyser att där säljs "3 rökelsestickor för ro yuan". Tanten tänder 
skrockande ett ljus och hjälper mig få fjutt på en knippa stickor. 

Ett stort rökelsekar i svartmålad brons står vänt mot ett litet öppet 
rum. Därinne tronar en staty av den förste Wang. Han är slätrakad och 
har en körsbärsmun. Ser ut att vara i 20-års åldern. Under takåsen hänger 
röda lyktor med tecknen "Wang-klanen" och skyltar med guldbokstäver 
skänkta från Singapore och andra ställen med många kineser. Jag bugar 
mig tre gånger och fäster det glödande knippet i den vitgrå askan. En bit 
trillar av och .bränner mig på vänsterhanden. 

En guide förklarar att Wang gick om Li som det vanligaste familje
namnet i Kina i maj 2007. Men vem var fader till den förste Wang frågar 

Foto: Ola Wong 
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sig den intelligente läsaren nu. Det är naturligtvis frestande att här speku- s. 43 

lera kring jungfrufödsel eller andra gudomliga interventioner, men legen-

den är en annan. 

Sagan om den ädle prins Jln 

En gång för länge länge sedan, år 550 före Kristus, under Östra Zhou

dynastin vid den period som kallas Vår och Höst levde en kung och hans 

son - den ädle prins Jin i deras grandiosa huvudstad Luoyang. 

En gång drabbades riket av fruktansvärda översvämningar. Gu och 

Luofloden utanför huvudstaden svämmade över. Den själviske Kejsaren 

beordrade att en fördämning skulle byggas för att skydda palatset. Men . 

det skulle leda till att bönderna och deras hem skulle dränkas. Prins Jin, 

som förutom ädel också var intelligent och god, kom då med alternativ

förslaget att gräva ut och leda bort den stigande floden. 

Den grymme fadern förbjöd det. Men prins Jin trotsade kungen och 

räddade folket. 
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Straffet blev att prins Jin degraderas till icke-adel och bannlystes ur 
palatset. Han togs ifrån rätten att bära det kungliga familjenamnet. 

Prins Jins son flyttade till Taiyuan. En väggmålning i templet 
visar hur han skapade ett harmoniskt samhälle. Människorna var 
glada och spelade musik medan vita tranor flög omkring. Eftersom 
han kom från det kungliga huset kallade de honom kort och gott 
"Kungen". Wang betyder nämligen bokstavligen Kung på kinesiska. 
Hans avkommor fick också heta Kung som familjenamn. Det är 
ingen slump att det var ett hydrauliskt ingenjörsprojekt som ledde 
Prins Jin in på årans och berömmelsens väg. Kinas ledare har i alla 
tider värderats efter sin förmåga till vattenreglering. Det går en 
spikrak linje från ur-Kinas "Vattenministrar" till maj 2006 då dam
men san xia som reglerar Yangzifloden invigades. (Titeln vatten
minister bars för övrigt av urfadern till Kinas 87 502 ooo stycken 
Zhang, även han är ärad i Jinci). San xia drevs igenom trots dubiösa 
vinster och enorma kostnader. Miljoner tvångsförflyttade och även 
Kinas egna experter varnar för en potentiell katastrof under upp
byggnad. 

Jag tar en bild med mig och min anfaderstaty i en pose som 
guiden tycker är lämplig (ffinigt leende med handflatorna pressade 
n;iot varandra) . Sedan går jag in i sidohallen till höger där det finns 
en utställning om Wang-klanen. 

Wang Jlan 

En karta på väggen visar hur namnet spred sig över Kina genom år
hundradena. Den sista som nämns är ämbetsmannen Wang Yue på 
Hainan - den tropiska ön vid Vietnam som utgör Kinas sydligaste 
punkt. Ett galleri presenterar framstående Wangar genom histori
en, exempelvis Tangpoeten Wang Wei. En bild föreställer den kän
de generalen Wang Jian. Han tjänade under Qin Shihuang - som 
räknas som Kinas första kejsare. Han som lät bygga den kinesiska 
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muren och brände alla böcker i Kina. Såsom Evert Taube sjöng sked

de detta på Hannibals tid, innan Jesus var född. · 

En kort anekdot berättar om ett slag som Qin-staten stod 

inför. En general som hette Li Xin sade till kejsaren att han kunde 

vinna striden med 200 ooo soldater. General Wang Jian däremot 

hävdade att han inte ens skulle klara det med 600 ooo soldater. 

Därefter simulerade Wang sjukdom och smög sig hem till gården. 

Det visade sig vara ett klokt beslut, for Li förlorade slaget. Qin Shi

huang reste i egen hög person till bergen och vädjade till Wang Jian 

att komma tillbaka och ta befäl igen. "Med Wang Jians hjälp kunde 

sedan Kina enas" säger texten. 
På väggen närmast utgången står det: Wangfamiljen spred sig 

över Kina och vidare ut över haven. Ryktet om dem gick runt hela 

jorden och for varje ny generation föds det nya intelligenta Wang. 

"Fantastiskt bra skrivet" antecknar jag i mitt block och går tillbaka 

ut på tempelgården. Det enda som hörs är några gulnade löv som 

skrapar över markplattorna och klockorna fästa under takspetsarna 

som bjällrar i vinden. Stumparna av mina rökelsestickor står kvar i 

bronskaret. Smoggen har lättat. Himlen är faktiskt blå! • 
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Mitt i kulturrevolutionen 

Lundastudenter i Kina 1967 

På försommaren 1967 lyckades Utrikespolitiska föreningen i Lund anordna 

en studieresa till Kina, som då befann sig i ett dramatiskt inrikespolitiskt 

skede och var mycket svårtillgängligt för utlänningar. Vi var 30 tämligen 

pålästa deltagare, en blandad samling universitetsstuderande, de flesta från 

Lund, några redan i början av livet utanför akademin. Den långa färden 

till Peking med transsibiriska järnvägen blev något av ett resande kina

seminarium och gav rika tillfällen att dela kunskaper, åsikter och förvänt

ningar. Vi skulle nu under en månad besöka städer som Peking, Kanton, 

Hangchow, Shanghai, Wusih och Nanking. Studiebesök på fabriker, 

universitet, skolor, sjukhus, folkkommuner och historiska platser stod på 

det omfattande programmet. Vad många av oss rest för att se, var kanske 

inte i första hand det dagsaktuella politiska skeendet, utan det mera tidlösa 

i Mittens Rike. Vad vi hamnade mitt i, och det som gjorde upplevelsen så 

unik, var den kinesiska kulturrevolutionen. 

Bakgrunden till kulturrevolutionen anses ha varit den maktkamp 

inom den kinesiska statsledningen som uppstått efter det katastrofala 

misslyckandet med "det stora språnget framåt" 1958 - 62. Mao Zedong 

hade 1959 blivit ersatt som statschef av Liu Shaoqi, men lyckades med ideo

logiska motiv värva stöd från politiskt aktiva ungdomar i storstäderna, 

som i juni 1966 bildade revolutionära röda garden och uppträdde i städerna 

i sina karakteristiska uniformer med skärmmössa och röd armbindel och 

beväpnade med ordförande Maos tankar samlade i citatform i "Maos lilla 
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röda''. Med massdemonstrationer, propagandamöten, politiska slagord, 

plakat och väggtidningar hyllade de Mao och angrep de hans rivaler och 

andra förmodat borgerliga och reaktionära element. 
Stadsbilden på de platser vi besökte, som nu håller på att förändras 

genom rivningar och nybyggnad, hade kvar en ålderdomlig genuint kine

sisk prägel: låga hus med utsvängda tak och kringgärdad gård längs trånga 

gator och gränder, där mycket av det dagliga livet ägde rum. Enstaka bygg

nader med flera våningar fanns längs de större gatorna men så långt ögat 

nådde inga verkliga höghus. Det nybyggda kongresspalatset i Peking domi

nerade det stora Tiananmentorget, Den Himmelska Fridens torg, där Mao, 

då som nu, blickade ut över onda och goda från sitt kolossalporträtt över 

ingången till Den Förbjudna Staden. Historiskt viktiga byggnader var oftast 

välbevarade, men många var stängda, troligen för att förhindra vandalise

ring. Många andra byggnader var försedda med Maobilder och täckta av 

politiska plakat, texter, väggtidningar och klotter. Husväggar, murar, fordon 

och uppsatta skärmar fungerade som politiska anslagstavlor. Budskapet 

med ikonliknande idealiserande bilder av Mao, heroiserade kinesiska arbe

tare och soldater och karikatyrer och rena nidbilder av andra krävde inga 

språkkunskaper Offentligt uthängda stora inramade fotografier av personer 

som uppenbart B.tt utstå hårdhänt och förödmjukande behandling gjorde 

ett beklämmande intryck, men visade säkert inte allt som kunde hända po

litiska dissidenter och andra misshagliga personer. På många platser hördes 

upphetsade gälla högtalarröster hylla Mao Zedong och hans tänkande var

vat med revolutionär musik, som "Östern är röd", "Styrmannen bestämmer 

kursen på havet" och "Länge leve Ordförande Mao". 
Från tidigt till sent sågs i städerna människoskaror under förflyttning, 

med eller utan uniform: till fots , på cykel, i cykelriksha, i buss eller på 

lastbilsflak. Tungt lastade vagnar släpades mödosamt fram av seniga män. 

Personbilar var en sällsynthet som kunde höras på kvarters avstånd då de 

tutande tog sig fram genom folkmyllret. 



Ovan: Propagandateam med revolutionär fana och "Maos lilla röda" visar upp sig längs järnvägen norr om 
Peking. Nedan: Hemvärnet i en by i folkkommunen Hsu Hang varvar exercis med gemensamma studier av 
Mao Zedongs tankar. Foto: Björn Ryberg 



Skivfodral till revolutionära kampsånger från Kina. 

Sidenvävnader av Zhou Eulai, Mao Zedong och Lin Biao. Införskaffade av Björn R.yberg 1967. 
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En kväll i Peking hade vi tillfälle att uppleva ett stort rödgardistiskt möte 

på Tiananmentorget. Mängder av entusiastiska unga människor var sam

lade. Man läste Mao, det slogs hetsande rytmer på stora trummor, gong

gongarna skrällde och det var rena karnevalsstämingen. Många for runt 

på lastbilsflak och jag bjöds utan att ha den rätta munderingen att vara 

med. Under träden längs paradgatan, Changan, vaktade unga soldater 

med gevär med bajonett diskret i mörkret. Man fick en påtaglig känsla av 

att vara med om något historiskt. Ett annat massmöte, med röda fanor, 

politiska plakat och stora Maopomätt, såg vi i Nanking då man firade att 

Kinas första vätebomb dagen innan sprängts. 
Kina var ett isolerat land och som västerlänning undgick man inte 

uppmärksamhet. Överallt där vi svenskar med annorlunda utseende och 

kläder uppträdde i grupp samlades häpet iakttagande människor. Man 

kunde bli förföljd av nyfikna ungdomar, men jag såg också hur en grupp 

barn i Kanton skrikande skrämdes iväg vid åsynen av en lång rödskäggig, 

mycket vänlig, svensk idehistoriker i jeanskostym och vegamössa. Som 

främling med kamera kunde man väcka misstänksamhet. Några blev av 

med filmrullar som troddes ha olämpligt innehåll och själv drog jag i Nan

king på mig en folkhops vrede då jag fotograferade ett hus som ansågs för

fallet. Mera obehagliga upplevelser drabbade andra besökare enligt upp

gifter i pressen därhemma. 
Vid de mycket ambitiösa studiebesöken redogjordes det efter ett åter

kommande mönster och med många politiska deviser för historik, produk

tion, arbetsförhållanden, löner och sociala förmåner för de anställda. Berät

telserna vittnade samstämmigt om hur arbetarna och de revolutionära kraf

terna för några månader sedan hade tagit makten, ofta mot kraftigt mot

stånd från de mera konservativa. På fabrikerna hade produktionen under 

kulturrevolutionen genom insikter i Mao Zedongs tänkande påtagligt ökat. 

På det stora Peitauhiversitetet i Peking hade däremot kulturrevolutionen lett 

till att undervisningen lagts ned medan borgerligt tänkande rensades ut och 

läroplanen reviderades. Universitetets rektor, Lu Ping, som satt sig emot röd

gardisterna hade avsatts och efter hårdhänt kritik "flyttat till massorna på 

landsbygden". Liknande förhållanden tycktes råda vid andra läroanstalter. 



Ovan: Politiska plakat i Kanton. Texten lyder "Slå ned UK-imperialismen" och syftar på Hong Kong. Den brittiska pappersti

gern brinner och imperialisterna flyr för vulkanutbrottet. Nedan: Liu Shaoqi i skumma sammanhang. Upphängda nidbilder på 

Pekings paradgata. Liu Shaoqi avbildas alltid med "europeisk näsa". De vita tecknen på svart botten betyder "fem gi~er" och 

anknyter till buddistisk syn på de inre orsakerna till mänskligt lidande. Foto: Björn Ryberg 



s. 56 

Medicinska högskolan i Nanking där 1374 studenter studerade västerländsk 

och traditionell medicin hade haft ett dramatiskt år då kulturrevolutionen 

bemötts med "vit terror" från arbetargrupper som organiserat de kontra

revolutionära massorna för att trycka ned de revolutionära rebellerna. I 

september 1966 hade alla revolutionära lärare och elever rest till Peking och 

mött Ordförande Mao på Tiananmentorget. Då de återkom till Nanking 

ägnade de sig åt "att sunt tillbakavisa och kritisera den borgerliga linjen och 

den person i ledande ställning som slagit in på den kapitalistiska vägen" (un

derförstått Liu Shaoqi). Andra nedtecknade uttalanden: "Vi tog makten i 

januari 1967 och fortsatte att kritisera de hårdnackade bland kadrerna. De 
kom då till insikt och återvände till Mao Zedongs tänkande." "Det kom

mer inte att bli någon mer vit terror vid denna högskola." "De flesta lär

arna och studenterna kan tyvärr inte träffa er." "Studenterna skall lära sig 

att tjäna Kinas 500 miljoner bönder." "Men fortfarande arbetas det på 

sjukhuset." "Läkarna ägnar fritiden åt kulturrevolutionen." 
Över det kinesiska landskapet som odlats i årtusenden och varit 

skådeplats för krig och revolutioner vilade friden. Orörda bergsområden 

framstod i tidlös skönhet, de bördiga slätterna var prydda med röda flag

gor där arbete pågick. Risodling, teskörd och annat jordbruk utfördes 

med traditionella metoder och redskap och någon enstaka traktor. På 

folkkommunen Hsu Hang med 18 ooo invånare på slättbygden väster 

om Shanghai berättades om den oerhörda fattigdomen under krigsåren 

före det kommunistiska maktövertagandet, "befrielsen", 1949· Bönder-

na hade tidigare fltt hyra mark av godsägarna till hårda villkor. På grund 
av "de tre förtrycken": imperialism, feodalism och byråkratiskt förtryck, 

hade det funnits dåligt med mat. Man hade förr brukat säga att bondens 

svett faller på gods·ägarens mark och tårarna faller i hemmet. Folkkom

munen hade bildats den 25 september 1958 under Ordförande Maos kor
rekta ledning och sedan dess hade produktionen och välståndet ökat, så 

att man nu ansåg sig ha det relativt gott ställt. En produktionsbrigad med 

156 invånare fördelade på 34 hushåll hade nu 23 cyklar, 20 armbandsur, 15 
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andra klockor, över 100 ylleplagg och alla hade nu gu~miskor. Det fanns 

kollektiva och privata bankmedel. I gemensamma och enskilda förråd 

fanns säd för minst fem månaders behov, enligt vad de berättade. 

Något av vad vi inte upplevde bör också nämnas. Vi såg inga under

närda människor.Vi mötte inte berusade, prostituerade eller svartväxlare. 

Ingen blev bestulen. En enda tiggare mötte jag, en försynt gammal man i 

Hangchow, som jag gav lite pengar. Efter en god stund sökte han upp rriig 

och lämnade tillbaka hela beloppet, åtföljd av en person som övervakade 

att allt gick rätt till. 
Utan att det klargjorts från början kom vårt besök genom våra värd

ars och tolkars försorg att ledsagas av dagliga studier i Ordförande Maos 

tänkande. Var och en fick av den lokala propagandakommitten i Erhlien 

vid passagen från Mongoliet in i Kina ett exemplar av "Maos lilla röda" på 

engelska, "Quotations from Chairman Mao Tse-tung" med porträtt och 

allt. Det fanns hela tiden riklig tillgång på skrifter av Mao och sedeläran

de berättelser om kommunistiska kinesiska hjältar. I påkostade tidskrif

ter, tryckta i färg och i stort format, visades prov på den strävsamma och 

framgångsrika revolutionära kampen i Kina. Här gavs också exempel på 

hur Mao Zedongs tankar studerades och uppskattades i några stater i Afrika 

och mellanöstern och, bortom Sovjet, i det vänskapligt sinnade Albanien. 

Vid besök på institutioner, fabriker och andra arbetsplatser ägnades alltid 

en god stund åt högläsning och allvarlig diskussion av några Maocitat. 

Enligt mina anteckningar var följande tankar från 1964 föremål för be

traktelser vid inte mindre än sju tillfällen: 

"People of the world, unite and defeat the U.S. aggressors and all 

their running dogs! People of the world, be courageous, dare to fight, 

defy difficulties and advance wave upon wave. Then the whole world will 

belong to the people. Monsters of all kinds shall be destroyed. " 

Ett annat uppskattat citat var: 

''All reactionaries are paper tigers. In appearance, the reactionaries are 

terrifying, but in reality they are not so powerful. From a long-term point 
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of view, it is not the reactionaries but the people who afe really powerful. " 

Ett citat från 1946, med anknytning till legenden om den dåraktige 

gamle mannen som flyttade berg upprepades också ofta: 

"Be resolute, fear no sacrifice and surmount every difficulty to win 

victory. " 
Hur påverkades vi av all denna propaganda? Blev vi hjärntvättade? 

Blev vi maoister? Nog var det svårt att inte på ett ytligt sätt ryckas med av 

all entusiasm, allt jubel, all klämmig musik och alla röda fanor, där man 

kunde uppleva att man var med om något stort, att historia skapades. 

Någon enstaka av mina medresenärer svärmade för maoismen, men säkert 

ingen önskade för egen del pröva livet i ett sådant system. Att landet var 

mycket fattigt och att tiden var turbulent och traumatisk rådde det inget 

tvivel om. Att fl ett fastare grepp om vad som verkligen pågick i det gigan

tiska landet var däremot svårt och att fullt inse vidden av mänskligt lidande 

under Maos tid vid makten, så som det skildras i sentida västerländsk his

torieskrivning, var knappast möjligt för besökare i dåtidens Kina. Informa

tionsflödet var ytterst begränsat, rykten cirkulerade och man kunde inte 

veta vad som doldes bakom den allestädes närvarande politiska retoriken. 

Propagandatrycket och det politiska språket kändes ofta hotfullt, 

och det var inte bara saknad som de flesta i vår grupp kände då vi så små

ningom lämnade Kina. Den vänsterrörelse som åren efter vår resa trängde 

fram inom europeiska studentkretsar, också i Lund, hade hämtat en del av 

sin inspiration i den kinesiska kulturrevolutionen, och kunde för den som 

varit med ge en flyktig känsla av deja vu. 

Vi som reste kom hem med starka intryck, unika fotografier och 

exotiska föremål. Flera av oss hade för en ringa kostnad fltt en "maokos

tym" måttsydd och rymlig nog för att passa oss storvuxna västerlänningar. 

Kompletterad med kinesisk keps, rödgardistisk armbindel och maomärken 

var den på sin tid rolig att bära i studentsammanhang. Denna utrustning 

har nu länge hängt övergiven i min garderob och det är med varm hand 

jag överlåter den till Kulturens Kinautställning och framtida vård. • 









s. 63: Lars Berglund 

Bimo och QI 
Om rörelsen, rytmen och kraften i kinesiskt tuschmåleri. 

Inget folk i världen har skrivit mer om konst och konstteori än kineserna. 

Och det var konstnärerna själva som ända in i modern tid skrev allt om 

konst. Det är först under senare tid som detta förändrats och numera gör 

sig yrkesutbildade konstvetare och teoretiker alltmer gällande, särskilt 

på den internationella konstmarknaden. Men man använder fortfarande 

gamla, vedertagna begrepp när man skall beskriva det kinesiska tuschmå

leriets och kalligrafins kvalitativa värden. Jag skall här ta up'p två centrala 

begrepp som fortfarande gäller i högsta grad. 
Eftersom det kinesiska tuschmåleriet är ett utpräglat linjemåleri, i vil

ket pendeldragens kraft och vitalitet är helt avgörande, brukar man sam
manfatta detta måleri med begreppet "bimo". Det är framför allt detta 

begrepp som skiljer kinesiskt tuschmåleri från alla andra former av måleri 

i världen. Bimo består nämligen av tecknen bi, pensel, och mo, tusch, och 

har därför ofta rätt och slätt översatts med "pensel och tusch". Men i själva 

verket representerar termen mycket vidare värden och betydelser. Den be

tecknar linjer och tuschlaveringar i all deras rikedom på form och uttryck 

och kan därför översättas på många olika sätt, antingen som "penselfö

ring" eller "penseldrag och tuschlavering" eller "penseldrag och tuschlyster" 

eller, kanske allra bäst, som "penselrörelser och tuschnyanser" . 
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Det kinesiska ordet/tecknet för "pensel'', bi, betecknar således inte bara 

själva instrumentet utan även resultatet, penseldraget, vilket är det för

nämsta av de karakteristiska elementen i kinesiskt tuschmåleri - ofta kal

lat "den ädlaste form av linjekonst". Bi inbegriper spänning, styrka, liv

fullhet, rytm och rörelse i linjer och punkter. På samma sätt betecknar 

ordet/tecknet "tusch", mo, inte bara tuschet som verktyg eller färg utan i 

vid bemärkelse tuschets hela känslighet, vilket kommer till uttryck i grå

skalans stora variationsrikedom i penseldrag och laveringar. 
Eftersom konstnärer har olika begåvning, känslor, livserfarenheter 

och övning är' deras sätt att använda pensel och tusch, alltså deras "bimo", 

helt olikartade. Några kanske föredrar mer bi, penseldrag, än mo, laver

ingar, i en målning eller vice versa. Varje konstnär är fri att uttrycka eller 

överdriva vad han, eller hon, önskar för att förverkliga sina konstnärliga 

visioner. Men alla är tämligen överens om att de som "har både bi och 

mo" i sina målningar är allra bäst. 
Ett annat centralt begrepp, som är intimt förenat med begreppet bimo 

ärqi, (uttalas tchi), vilket under mycket lång tid varit ett nyckelbegrepp 

inom kinesisk filosofi, religion, medicin och konstteori. Man brukar 

jämföra det med den grekiska filosofins pneuma, andedräkten, den osyn

liga kraft, som på ett mystiskt sätt blåser liv i naturens mångfald. 

Inom bildkonsten är qi ett kvalitativt kriterium som bland annat 
.kopplas ihop med termerna yi, "koncept eller ide", shi, "rörelseenergi" 

och bi, "penseldrag". Qi är den kosmiska, livgivande, kreativa energi ur 

vilken all kraft, vitalitet och form uppstår. När den kreativa akten berörs 

av qi startar det den rytmiska "vitalitet" (yun) i skapelseprocessen som 

ger "den andliga rörelsen" (shendong) i ett konstverk. Detta formulerades 

redan för cirka 1500 år sedan av den legendariske konstteoretikern Xie He 
i hans "Sex principer för måleriet". Denne, i sin tur, måste ha varit inspi

rerad av Förvandlingarnas Bok (Yijing) i vilken det särskilt betonas att 

världen inte är något fixerat och statiskt utan i konstant förvandling. Det 

är av den anledningen som det i kinesisk filosofi är viktigare att bli än att 
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vara. Den konstnärliga metoden har därför aldrig varit ~tt kopiera något 

fastställt utan snarare bestått av en kombination av ide (yi) och vitalitet/ 

rörelseenergi (qi). 
När linjer och punkter är spridda och ömsesidigt påverkar varandra 

genom qi far målningen sin "livgivande styrka" (qishi) och "naturlighet" 

(shengqi) . När det finns qishi i målningen kommer den automatiskt att 
genomsyras av "vital harmoni" (qiyun). En målning far därför sin "vitali-: 

tet" (qi) från penseldragen och sin "atmosfär" (yun) från tuschets nyanser 

i gråskalan - det verkar alla kinesiska konstnärer vara eniga om. 
Dessutom är begreppet qiyun i Xie Hes första princip, nyckeln till 

föreställningen om "de allomfattande penseldragens målning" (yibi hua) 

i vilken varje penseldrag, varje tuschlavering och varje tomrum uppfattas 

som relaterade till varandra i en harmonisk, kraftfull enhet. Tomrum och 

form (xushi) skall således förenas harmoniskt i ett flöde av penseldrag och 

tomma ytor genomsyrade av qi. På så sätt förstärker qi sambandet mellan 

det materiella och immateriella i en målning och lägger ofta tonvikten vid 

de delar av kompositionen där penseln aldrig varit. Detta kallas qimai, vil

ket betyder att hela konstverket skall hålls ihop av en osynlig kraft, vilken 

löper som trådar i en väv genom målningen. På så sätt är qi det osynliga 

flöde av energi som tilldelar en målning harmonisk vitalitet (qiyun). Inte 

undra på att konstnärer säger att qi existerar i tomrummen som en ljus

energi, vilken delas in i tre delar - qi i det glansiga, qi i färgtemperaturen 

och qi i det fuktiga. 
Men inte nog med det. I begreppet qi finns också en medveten akti

vitet, t.ex. qi i det gränslösa eller storartade och qi i det naturliga, eleganta 

och sorglösa (yipin). Därför lägger man alltid särskild tonvikt vid qi som 

grundläggande ide. Och eftersom qi är en fråga om ljus är det intimt för

knippat med färgernas intensitet, kyla, glöd och värme. Och då räknas 

både tuschets svärta och papprets vithet som färger! 
Med denna utgångspunkt är en målning en tolkning av verkligheten 

snarare än något skapat. Bilden skall stå i harmoni med det skapade och 
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Konstnären, som skrivit tecknen "bimo" och "qi" t h heter Fei Xinwo ( 1904 - 1992). Han var en av Kinas 
mest berömda kalligrafer under andra hälften av 1900-talet. Fei Xinwo var ursprungligen målare, men han 
tvingades sluta måla på grund av en skada i högerarmen. Istället började han skriva tecken med vänster 
hand och blev mycket berömd för sin vänsterhändta, egensinniga skönskrift. På franska brukar man kalla 
sådant för gaucherie d v s något som är spontant och fritt utfört utan den högra handens inlärda mönster 
och begränsningar. Han ändrade då sitt förnamn till Xinwo, vilket betyder "Mitt nya jag (ego)". 
Bilden: Vid Sandouping, världens största dammprojekt, 2007. Foto: Viveca Ohlsson. 
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imitera skaparens aktivitet snarare än det som skapats. Kineserna insåg 

nämligen tidigt att naturen bara kunde kopiera sig själv och därför var de 

mer intresserade av att ett konstverk skulle genomsyras av qi än av likhet. 

Konstverket skulle vara en spegling av livet själve, sedd med konstnärens 

ögon - den var konstnärens personliga tolkning av motivet snarare än en 

realistisk avbildning. Först när målarens kropp och själ påverkades av qi:s 

energi kunde förvandlingen börja och naturens egen rörelse flyta fram like 

ett pulserande flöde i konstverkets komposition och penseldrag. Konst

nären Zeng Mi (f 1935) arbetar särskilc med qi som en ljusenergi när han 

skapar sina tuschkompositioner, i vilka de vita, omålade ytorna - tom

rummen - är lika viktiga som de målade. 
I Zeng Mis målningar ser man också tydligt hur mängder av lin-

jer och punkter kopplas samman med varandra och att det är kraften i qi 

som skapar den energi som håller samman alla detaljerna till en komposi

tion. Men innan han börjar måla har han noggrant tänkt ut vad han skall 

måla och, i det stora hela, också hur han skall måla motivet. Det innebär 

att målningen i stort sett är klar i huvudet innan penseln når papperet. 

Detta gör det möjligt för honom att "skriva'' (xie) ner målningen utan 

minsta tvekan i ett oavbrutet flöde av rörelser påverkade av qi. Inte undra 

på att man under lång tid kallat detta spontana tuschmåleri för "att skriva 

ner tanken" (xieyi). 
Zeng Mi är en modern klassiker. Han kombinerar ofta de fyra grund

läggande konstarterna - kalligrafi, sigillkonst, poesi och måleri - i en och 

samma komposition. Det gamla plommonträdet (se sid 62) är ett utmärkt 

exempel på detta. 
Men samtidigt har denna målning ett djupt symbolisk innehåll. 

Plommonträdet är mycket uppskattat i Kina eftersom det blommar i fe

bruari innan det fått löv. Ibland kan man få se hur blommorna tränger 

fram ur nysnön som täcker grenarna på ett till synes sovande träd. Det är 

denna poetiska scen som gjort att plommonträdet kommit att symboli

sera den rakryggade och ärlige ämbetsmannen, som trots svårigheter i en 

kylig omgivning bevarat sin moraliska integritet. 

Dessutom symboliserar ofta ett gammalt, blommande träd själva 

Kina. "Det gamla trädet möter våren" är ett metaforiskt uttryck som sam-
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manfattar en optimistisk önskan om att landet skall gå en ny och bättre 
framtid till mötes. Zeng Mi har här även målat ett skyddande staket runt 
det gamla plommonträdet, vilket kan tolkas på två sätt. Dels som ett 
blomstrande Kina omgivet av den kinesiska muren och dels som en på
minnelse om att man skall vara aktsam om naturen i en alltmer globali
serad och konsumtionsinriktad värld. Eftersom Zeng Mi faktiskt är känd 
både för sitt patriotiska och ekologiska engagemang är bägge tolkningarna 
relevanta. 

Det fyrradiga, klassiska poemet, om sju tecken i varje rad, som han 
skrivit på målningen komponerades ursprungligen av konstnären Li Fan
gying (1662 - 1755), en av sin tids stora individualister. Det lyder: 

Plommonblommor på ett annorlunda sätt, 
ingen konventionell tuschteknik att beundra. 
En sann konstnär följer inte den gängse smaken, 
utan målar motivet på sitt eget sätt. 

Zeng Mi var uppenbarligen väl medveten om att ingen konstnär skildrat 
ett plommonträd på detta sätt tidigare. Valet av poem kunde därför knap
past varit bättre! 

Målningen är daterad och signerad 1996. De många sigillen tillför 
kompositionen ytterligare dimensioner. Förutom sitt namn har han använt 
Aera sigill som han ansett ha stor betydelse i sammanhanget såsom t. ex.: 
"Lärdom har ingen gräns", "Tänk inte så mycket på vad som leder till 
målet'', "Zeng målade detta för sitt nöjes skull" och "En underbar syn!". 

Konstnären Jiang Baolin (f 1942) betonar särskilt att de blanka, vita 
ytorna (xu) mellan de olika penseldragen i t. ex. ett landskap är genomsy
rade av qi när det finns en osynlig förbindelse mellan dem som kan upp
levas emotionellt som "osynliga muskler". När linjer skiljer sig från vand
ra, men fortfarande hålls ihop qi, då anser han sig ha nått den yppersta 
kvaliteten i sina kompositioner. Bra exempel på detta är hans sk "kontur
landskap" (baimiao shanshui). (se sid 72) Dessa är uppbyggda av lineära 
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strukturer i vilka qi strömmar igenom målningarnas linjer och mellanrum. 

Denna energi skapar rörelse, ton, rytm och atmosfär. Spänningen mellan 

tomhet och form förstärker känslan av luftighet, ljus och djup. "Utan qi 

hade de varit frusna och statiska", säger han, "vilket vore raka motsatsen 

till vad jag strävat efter". Man skulle kunna kalla detta måleri för "koncep

tuell realism" eftersom det rör sig om idebaserade sammanfattningar av de 

mest karakteristiska strukturerna i olika landskap. Varje träd, varje blom:

ma och varje landskap har ju vissa grundläggande strukturer, genomsytade 

av qi, vilka är unika och som man känner igen. Det är framför allt detta 

som Jiang Baolin försöker uppenbara för oss. 

Men Jiang Baolin påpekar samtidigt att det kräver mycket tid, tåla

mod och kunskap för att en målning skall genomsyras av qi . I skapelseak

ten ackumuleras denna kraft i nedre delen av magen (dantian qi), två fing

erbredder under naveln, och strömmar genom kroppen som en energetisk 

livskraft och laddar hans pensel med den andliga vitalitet och rytm som 

kallas "penselkraften" (bili). Under denna process lösgörs konstnärens inre 

qi-krafter och rar sina visuella utryck i livfulla linjer och punkter. 

Det är samma krafter i kroppen som frigöres i kampsporter och 

skuggboxning (qigong och tai ji chuan). För att förstå vikten av qi i konst

närliga sammanhang måste vi därför ta hänsyn till den urgamla kinesiska 

uppfattningen om att människokroppen är ett mikrokosmos, ett kosmos i 

miniatyr. Konstnärens kroppsrörelse i själva skapelseakten är sålunda oer

hört viktig och därför kan man säga att det är qi som gör kinesiskt måleri 

och kalligrafi till genuina "performance arts" . Tuschmålarna skapar näm

ligen ofta sina bästa verk i vänners sällskap, särskilt när deras qi släpps loss 

med hjälp av ett glas vin eller två. 

Konstnären Cui Zifan (f 1915) är mycket stolt över den förfinade 

klumpigheten (hou zhuo) och den barnsliga kraften (zhiqi) i sina mål

ningar. Han säger: "Barnet har ingen inövad skicklighet. Det målar med 

lidelse. När man kommit upp i åren är det viktigt att man återvänder 

till barnets tillstånd, att återupptäcka sin barnnatur, barnets glädje i att 



uttrycka sina omedelbara känslor i målningen utan bestämda skäl. På så 
sätt kan en vuxen person erfara lyckan i att kombinera sin skicklighet med 
barnets frihet och fantasi. När man blivit fyrtiofem, femtio år är det dags 
att återvända till barnets andliga friskhet, som man förlorat som vuxen, 
och försöka återskapa barnets intuitiva spontanitet och kraft. Inga skolor 
eller universitet kan lära ut detta. Det måste komma från varje människas 
inre som ett resultat av ens egen fantasi och erfarenhet. Det är svårt att 
tala om en sådan närvaro eftersom det existerar utan form. Så fort man 
börjar sätta ord på det intellektuellt kan det försvinna". 

Konstnärens högst individuella framställning av en tupp med vår
känslor (se sid 77) kombinerar verkligen mästarens skicklighet med bar
nets spontana kraft och vitalitet. Lägg särskilt märke till tuppens utma
nande kroppshållning och hur kraftfullt och skickligt konstnären fatt 
fram stjärtfjädrarnas volym och det tomrum som bildas när de böjer sig 
bakåt. Han har med enkla medel lyckats skildra tuppens mest karakteris
tiska hållning och anletsdrag - tuppens tuppighet! Årstiden, som alltid 
varit mycket väsentlig i kinesiskt tuschmåleri, representeras av den blom
mande körsbärskvisten - det är tidig vår! 

Cui Zifan strävar efter att hans målningar skall innehålla minst fyra 
typer av qi: "atmosfär" (qifen), "inneboende energi" (qishi), "tempera
ment" (qizhi) och "djärvhet" (qipo) . Men han påpekar samtidigt att des
sa fyra qi inte kan uppnås utan "barnets kraft" (zhiqi). "Barnets kraft" är 
således det mentala tillstånd han måste försätta sig i för att nå den "förfi
nade klumpighet" och den koncisa (jian) enkelhet - d v s att säga mycket 
m~d lite - som han strävar efter i sitt måleri. 

Låt mig sammanfatta: De kinesiska tuschkonstnärernas högsta öns
kan är att kunna försätta sig i ett tillstånd av total andlig frihet, när qi
kraften bestämmer deras "penselrörelser och tuschnyanser" (bimo) - då 
Qi målar och Qi skriver. • 

Tupp med vdrkänslor. Tuschmålning av Cui Zifan. Foto: Lars Berglund 
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s. 8 I : Niklas lngmarsson 

Kina på import 

Vännerna flänger jorden runt, men du saknar reslust, stannar hellre kvar 

hemma. Dina vänner kallar dig inskränkt så något måste göras. Men hur 

f°ar man globala vanor på hemmaplan? Shopping är ett sätt att resa och det 

finns mer Kina att förse sig med än man kan föreställa sig. Dags för att gå 

och handla, här några tips. 
En väns dotter köpte för ett par veckor sedan en ny mobiltelefon på 

Blocket. När jag träffade henne visade hon stolt upp sitt underverk. Den 

var "no logo'', saknade alltså ett namn. Killen som hade sålt den till henne 

hade importerat den från Kina. När man startade den spelade den en glad 

poppig kinesisk melodi. Grafiken var österländsk och det gick att sms:a 

med kinesiska tecken på den. Kanske inte just så användbart, ändå kände 

jag ett sting av avundsjuka. Jag gick hem för att forska i mitt eget prylin

nehav. Fanns där något med kinesisk bakgrund? Skulle tro det: 

Den är ett bra redskap, min digitala inspelningsapparat, den hjälper 

mig att minnas och jag slipper ödsla bläck på papper eller mina händer, 

som annars blir så lätt övermålade med små noteringar. Jag uppskattar 

den mycket, lätt att bära med sig och inte så dyr. Den är Made in China. 

Jag lyfter min bärbara telefon, en sådan som praktiskt taget finns i 

varje hem i vårt land. Också denna apparat underlättar min vardag, utan 

att pocka för mycket på min uppmärksamhet. Den fungerar klanderfritt. 

Jag pillar upp batteriluckan och läser: Made in China. 





Jag vrider skrivbordsscolen ett kvarts varv, sträcker ut min högra hand i 

bokhyllans riktning och greppar en leksaksbil som jag köpte på ett barn

loppis för ett par år sedan. Bilen är en illa skavd och mörbulcad Chevrolet 

Camaro. Jag vänder den upp och ned och läser de i plasten inpräntade 

bokstäverna: Made in China. Naturligtvis. 
Så fortsätter det - strumpor, byxor, kostymer, klänningar, skor, pors

lin, gardiner, leksaker, barnvagnar och datorer. Det är Kina bakom mycket 

av varuhusutbudet 2007 och shoppingrundans fynd blir alle mer Jscer

ländsk till karaktären utan att det syns. Stilen är igenkännbar och väl bekant. 

Det är våra grejor, fast de är sydda eller hopskruvade i ett för oss tidigare 

så främmande land. Blir billigare på så vis. Vi tar tacksamt emot utan att . 

ifrågasätta arbetsförhållanden och miljöslitage. Eller, vetskapen om bedröv

liga arbetsvillkor och smuts grumsar nöjet, men vi kan ändå inte låta bli. 

Vi tänker att handelsucbycec främjar demokrati och att slutet blir lycklige. 

Men skäms. Lite. 
För inte så väldige länge sedan var Made in China ett nedsättande 

begrepp. Inget som var bra. Saker och ting skulle tillverkas i Europa eller 

)(: 48+2 

Telefonkort med symbolbilden för Olympiska Spelen 2008 i Beijing. 



USA för att ha trovärdighet. Vi var snara att döma ut den asiatiska 
arbetskraften. Vi visste för lite, hade inte varit där, kunde inte hel
ler tänka oss att åka dit. Hur skulle vi då kunna lita på dem? Nej, 
det gick ju inte, så därför räknades saker som fabricerats i Kina 
som skräp. För ännu längre sedan var ju sådant som producerats i 
grannsocknen inte riktigt tillförlitligt. Vi lär oss med tiden att det 
kan vara annorlunda och inte så skrämmande. 

Så långt är allt väl. Välbekanta varumärken accepterar vi 
glupskt oavsett tillverkningsland. Värre blir det om det dyker upp 
inhemska för' oss okända varor vars namn klingar främmande och 
inte ger korrekta associationer. Plötsligt känns det som att hamna 
på ett gungfly och man vill inte ta första steget ut. Det handlar om 
tradition och vana. Kinesiska varumärken riskerar med stor sanno
likhet att fortfarande bemötas både skeptiskt och hånfullt, även om 
vår kunskap om dem är dålig. Vem av oss kan utan att fuska med 
Google räkna upp fem kinesiska varumärken, oavsett kategori? Välj 
helt fritt! Inte så lätt, eller hur? Inom en snar framtid kommer vi att 
umgås lika ledigt med dem som vi idag gör med Toyota, Kia, Yamaha, 
Samsung och Microsoft. Allt finns redan i princip i Kina, men det 
har inte kommit hit. Ännu. 

Vid en sökning på Internet på Kina och Motorcyklar/Mopeder 
·rar man fullträff. Utbudet är enormt, men bara en bråkdels promille 
når vårt land. Företaget MC4YOU i Gärsnäs på Österlen har ny
ligen börjat importera motorcyklar och mopeder från Kina. Ännu 
så länge är utbudet begränsat eftersom EU 's regelverk inte släpper 
igenom något utan att alla föreskrifter är godkända och specifika krav 
uppfyJJda. Men modellerna blir fler och fler och intresset från kö
parnas sida är det inget fel på. 600 stycken motorcyklar säger man 
sig ha sålt på ett och halvt år. Märket heter Lifan (www.lifan.com) 
och modellen de säljer bäst av heter Lifan 250 cc V. Modellen är i 
grunden en Yamaha, som det kinesiska företaget köpt rättigheterna 
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till och nu startar en inhemsk produktion av. Priset är lågbudget, mindre 

än 20 ooo kr för en ny maskin. Klart att japanska och europeiska konkur

renter ska känna fruktan, även om varken kvalitet eller status gjort några 

höjdrekord. Ännu. 
Köparna, som framför allt är män i 40-50 årsåldern, verkar nöjda och 

glada. För småslantar kan de köpa ett smidigt pendlarfordon som också 

fungerar som hobbyredskap under veckosluten. Omgivningens lätt ned 

låtande attityd har de lärt sig leva med. Till och med en enrusiastklubb. 

har bildats, China Riders, som består av ägare till kinesiska motorcyklar. 

En känslomässigt betydligt mer laddad bransch att ta sig in i är bil

branschen. Här tar det tid att göra sig ett namn och rykte som kan accep-
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teras i finrummet. När de japanska bilmärkena gjorde sina första 
trevande försök att knipa marknadsandelar i Europa på 1960-talet 
möttes de med stor skepticism och förakt. Det tog många år innan 
de japanska bilarna togs på verkligt allvar och deras status steg. 
Idag har de kommit ifatt och i flera fall gått förbi de amerikanska 
och europeiska bilmärkena kvalitetsmässigt. Ändå har de aldrig rare 
samma diffusa känslomässiga laddning, som bilarna från väst. De 
kan aldrig bli egna original utan enbart bleka kopior. Detsamma 
gäller koreanska bilmärken. Bilarna från Kina kommer att gå samma 
öde till mötes. · 

Ännu har inget kinesiskt bilmärke landat i Sverige, men det 
kommer inre att dröja länge förrän den första bilen syns ute på väg
arna. Åter är det de låga priserna som kommer att locka kunder. De 
svenska motorjournalisterna rynkar redan på näsan och varnar för 
bristande säkerhet och anklagar kineserna för plagiat av redan etab
lerade modeller. Inspiration, försvarar de europeiska kinaimportör
erna sig med. Att det anrika brittiska bilmärket Rover dessutom har 
köpts upp av kinesiska Nanjing Auromobile Group har konservativa 
bilentusiaster haft svårt att acceptera. Varför är vi så känsliga för 
kopiering från Öst? För att det upplevs som ett hot förmodligen, 
fastän den kinesiska bilindustrin ännu blott kapat åt 0,006 % av den 
totala Europeiska marknaden. På den stora bilsalongen i Moskva 
hösten 2007, Moskva Autoshow, presenterades tjugotvå kinesiska 
bilmärken. På Frankfurts bilsalong en månad senare fanns bara två 
kinesiska märken representerade. 

Aftonbladets bilexpert Robert Collin gick till praktangrepp på 
den kinesiska bilen Shuanghuan CEO i en artikel i ridningen den 
13 september 2007 under rubriken "Billig BMW-kines kan vara på 
väg till Sverige". Det låter först som att det handlar om en besvärlig 
influensa som är på väg, men det handlar om en stadsjeep som be
skylls för att vara ett BMW plagiat. Vi rar vid gud hoppas att ingen 
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börjar importera den till Sverige, skriver han utan att ens ha prov

kört vagnen i fråga. Istället hänvisar han till två ~dra kinesiska bi

lar som krocktestats i Europa och som föll ihop som korthus. Tvär

säkert konstaterar han att den är fullständigt usel i förhållande till 

de Europeiska säkerhetsnivåerna. Fördomsfullt kanhända? Absolut 

är det så. Made in China är fortfarande bara tillförlitligt inom vissa 

begränsade områden och bilar är ett väldigt känsligt och konservar 

tivt ämne. Där far kineserna inte vara bra ännu. Ändå kan jag k6n

statera, efter några telefonsamtal till bilimportörer i Skåne, att deras 

intresse för Kina är stort och att de i tysthet besöker landet för att 

knyta upp framtida kontakter. Affärer är alltid affärer. 

Jag hörde förresten ryktet om att kinesiskt vin ska vara på väg 

mot vår kalla nord. Hur drickbart är det, undrar kännarna? Vi kom

mer säkert att bli positivt överraskade. Kina sägs vara ett av världens 

äldsta vinproducerande länder och Dragon Seal är en av de mest kän

da vinproducenterna där. Lägg namnet på minnet, snart har vi det 

här, liksom ett stort antal andra kinesiska trender inom mat, populär

kultur, konst, film och litteratur. Eller? • 
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Home made China 

Vi som växte upp under 70-talet hade haft minimal kontakt med den kine

siska världen. Våra fördomar var relativt begränsade, de stereotypa bilderna 

ganska oskyldiga. I seriealbumen om snabbskytten Lucky Luke framskym

tade ibland kineser, som emigrerat till Amerika. De spelade rollen som 

arbetsamma människor ofta sysslande med tvätteri eller matlagning, teck

nade snedögda och gula, hånade av de vita, men likväl ihärdigt och plikt

fullt arbetande. Ganska näriga. Alternativt framställdes de som alldeles 

särskilt ondsinta, med hårpiska och snara att ta till fruktat vassa yxor för 

att nacka den som ställde sig ivägen. Värre var det inte. Kinapuffar tänkte 

vi inte annat än på som godis. Och så var det pinnarna, att vi hade hört 

att de åt riset med smala pinnar. Och att de åt hund. Sådant fascinerade. 

Annars var vi okunniga. 
Maten var ändå det som tog oss närmare Kina i slutet på 1960-talet 

och 1970-talets början, de fyra små rätterna förändrade stadslandskapets 

och snart också samtliga småhålors kulinariska utbud. Kinarestaurang

en var född, upplevelsen var exotisk, en obegriplig blandning av bambu

skott, ris, strimlad biff och friterade räkor. Wok fanns inte som begrepp, 

en wokpanna var omöjlig att ra tag på så den första generationen restau-

.,; rangägare slet ut sina axlar när de med gjutjärnspannan i handen försökte 
~ a föra den traditionella matkulturen in i folkhemmet. Svensken hamnade i 
b ö en oväntat sinnlig miljö, utanpå drog man gärna på med kinesiska tecken 
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skrivna i neon, innanför dörren gav blodröda sammetstapeter och guld
ornamentering i en dovt upplyst lokal en känsla av bordell. Musiken ur 

högtalarna var ovan för landets dansbandsöron. Personalens asiatiska ut

seende och brutna svenska gjorde besöket snarlikt charter. Maten dukades 

fram i grytor som inte var som hemma och lades upp på snirkligt dekore

rade tallrikar. Hederliga ätverktygen kniv och gaffel erbjöds och det kän

des tryggt att hålla i handen i denna främmande miljö. Äta med pinnar? 

Aldrig. Lite inskränkt stolthet hade vi kvar vid den här tiden. 
Kinarestaurangen blev ett nytt inslag i vår nordiska kulturmiljö och 

den inlemmades relativt friktionsfritt. De första restaurangägarna bestod 

både av sådana som tidigare drivit kök i hemlandet och de som inte kun

de hitta någon annan försörjning här i Sverige. Restauranger etablerades 

över hela landet, många ägdes av samma släkter. Inredning och utform

ning kopierades, föremål och arkitekturdetaljer köptes från samma leve

rantör och på så sätt skapades en typisk svensk kinakrogsstil. Man kände 

igen sig vare sig man hamnade i Luleå eller Knislinge. För den kinesiska 

emigranten var restaurangsvängen en god möjlighet att bli ekonomiskt 

integrerad. 
Så till det där med maten och minns då att i 1970-talets början gick 

det knappt ens att köpa vitlök i affären och ingefära var ett pulver som 

användes i pepparkaksdegen eller en speciell smak på en hård karamell 

som man kunde köpa i godisstånden på en marknad. Inte en färsk rot, 

som doftade paradis och som kunde användas i matlagning. Kinesisk 

matkultur fick kämpa i hård motvind för att åstadkomma ätbara resultat 

av de begränsade svenska råvarorna. Mycket strimlat, friterat, burkcham

pinjoner och bambuskott under ett täcke av soja och sötsur sås blev det. 

Svenskarna föll trots allt som käglor, nyheten tilltalade smaklökarna och 
kinamat blev en succe. Folk köade för att ra komma in. För den osäkre 

fanns ofta entrecote eller pepparstek som alternativ. Tala om trygghet. 
Idag har kinamat blivit, om inte husmanskost så vardagsmat om 

man ska äta ute._ Men det kinesiska köket har låg status och matsnobbarna 

rynkar på näsan och går någon annanstans. Men restaurangerna lever kvar 

och du hittar dem fortfarande enkelt när hungern slår till. De finns i stor

städernas centrum liksom kring förortstorgen eller ett stenkast från ben

sinmacken i det lilla samhället där du passerar sent en kväll. Matkvalite-
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tiskt vällagat. Tjusningen lever vidare och vissa dagar drabbas man av ex-

trem längtan efter vår svenska kinamat, som inte finns någon annanstans. 

Och idag är det inga problem att köpa en wokpanna. 

Samtidigt med att fler reser till Kina och mediakockarna far sprida 

sina aromatiska budskap på bästa sändningstid börjar det plötsligt att ta

las om "äkthet" i kökslandskapen. Svensk kinamat beskrivs som falsk vara 

och så berättar man om det äkta kinesiska kökets alla egentliga läckerheter 

som vi andra inte har en aning om. Som det egentligen ska vara. 

Det sanna kinesiska köket ~ omfattande, varje region eller i princip 

varenda liten by har sina traditioner. Variationen är oändlig. Sakta men 

säkert börjar det spridas åt vårt håll. Jag besöker Eddie, som driver res

taurang Mui Gong i Lund och han berättar för mig att han vill bjuda på 

"det nya kinesiska köket". Hans restaurang liknar inte den traditionel-

la kinarestaurangen, den saknar pynt och färg, är renskalad och ljus, så 

där Nordiskt ljust som svenska moderna hem beskrivs i heminredning~
tidningar. Allt är medvetet gjort, för att markera något nytt. Eddies mat 

är inte heller den förväntade, utan här bjuds kunden på "äkta kinamat", 

mycket grönt, hett wokat, perfekt krispigt och frestande kryddat med 

mycket vitlök och ingefära. Det smakar, gott. Inspirationen kommer från 

Eddies mormor, som drev restaurang i Kina där hon lagade mat med ur

sprung i Hakkakulturen. Eddie för kompromisslöst traditionen vidare, på 

Mui Gong går det absolut inte att beställa fyra små rätter, inga friterade 

räkor, ingen potatismjölmarinerad biffstrimla eller kyckling i currysås. 

Jag vägrar serverar detta. Och då mister jag kunder, som blir besvik

na när de inte finner det de förväntar sig. Ibland säger de, "snälla, kan vi 

inte fa friterade räkor", men jag går inte med på det. 

Friterad banan då, undrar jag försiktigt. Kompakt tystnad, blicken 

jag far till svar är inte alls road. • 
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Porslin - kinesisk uppfinning 
med konsekvense.r 

Kulturens samling av kinesisk keramik är en av de större och mer betyd

ande i Norden. Den är ·allsidig och belyser ett tvärsnitt genom Kinas kruk

makarkonst från stenålder fram till 1800-talet. De första kinesiska pjäserna 

förvärvades redan 1886. Samlingen fick sin huvudsakliga omfattning och 

höga kvalitet under 1920-talet. Flera stora donationer tillkom på 1960-talet. 

Under senare år har framför allt enstaka inköp gjorts i kompletteringssyfre. 

Den bärande iden i skapandet av museets samlingar i uppbyggnadsfasen 

runt sekelskiftet 1900 var att internationellt material skulle utgöra jämfö

relsegrund för det inhemska. De geografiska gränserna sprängdes. Kulturens 

grundare Georg Karlin kom att verka i övertygelsen om att· den inhemska 

kulturen alltid måste ses i relation till vad som finns utanför vårt lands 

gränser. Allt var led i mänsklighetens utveckling. Det är i detta perspektiv 

man skall se museets stora och betydande samling av kinesisk keramik. 

Det är porslinet och dess keramiska föregångare stengodset som är 

Kinas unika uppfinning och som kom att ra ett betydande inflytande på 

Kinas handel med omvärlden, inte bara med västvärlden och Europa, 

utan också med övriga Asien. Porslinet gjordes för den egna marknaden 

och för det kejserliga hovet, men en betydande del gjordes för omvärldens 

behov och längtan efter det unika materialet från Kina. De främmande 

kundernas önskemål om former, dekorer och funktioner påverkade pro

duktionen, som därför kom att se helt olika ut beroende på om den fördes 

till öst som Korea och Japan, sydost eller väst som Persien och Europa. 
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Det kinesiska lergodset berättar om vardagsliv och gravskick i Kina. Om
världen fascineras till exempel av Han-dynastins gravgods i lergods avbil
dande byggnader, djur och människor och av Tang-dynastins gravväktare, 
hästar och kameler i lergods. Stengodset och porslinet däremot berättar om 
kulturmöten med andra kulturer och handelsförbindelser mellan Kina och 
omvärlden. Stengods med olivfärgad glasyr utvecklades från 1200-talet fKr 
under slutet av Shang-dynastin. Under Han (206 f Kr - 220 e Kr) till
verkades det främst i området kring Yuezhou varför varan kallas Yue Yao. 
Tillverkningen hade sin höjdpunkt under De fem dynastierna och tidig 
Song, sedan tog konkurrensen från ugnar i Longguanområdet över i bety
delse när det gällde celadonproduktion. 

Nya utgrävningar har inneburit gravfynd i Changsha av ett tidigt 
vitt porslinsaktigt stengods som flyttar bak tidpunkten för framställning 
av den äldsta formen av porslin till 200-300-talen (Hanadynastin). Under 
Sui och Tang dynastierna (581-907 e Kr) uppträdde det första riktiga kao
linporslinet. Det kallades Xing Yao och lovordades av Tangdynastins kän
nare och liknades vid silver eller snö. Ett annat vitt porslin, kallat Ding 
Yao tillverkades i ugnar i provinsen Hebei under Tang, men utvecklades 
under de kommande seklen. Det var ett utsökt porslin som redan på 
900-talet hade uppnått en så hög kvalitet att det även levererades till det 
kejserliga hovet. 
. Därmed hade kineserna B.tt fram två nya helt unika produkter. Ordet 
Yao används för såväl stengods som porslin av kineserna, som därmed inte 
gör samma skillnad på materialen som vi. Men porslinet har till skillnad 
från stengodset ett svagt genomskinligt gods och en transparent glasyr. Mas
san består av kaolin, en lera som uppstått vid erosion av fältspat. Glasyren 
görs av samma material och blir en blank och skyddande yta som helt för
enar sig med kärlväggen. Blandat med fältspat och kvarts kan leran brännas 
i höga temperaturer, 1250-1300 grader C, och blir då helt tät, sintrad. I elva
hundra år var kineserna ensamma om kunskapen att tillverka porslin. 

Innan detta revolutionerande material uppfunnits utgjordes Kinas 
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handel med omvärlden främst av andra varor. Siden, lack och småbronser 
var redan under första årtusendet f. Kr. efterfrågade exportvaror i utbyte 
mot jade, kaurisnäckor, pälsverk och kryddor som inte fanns inom grän
serna för dåtidens Kina. När förste kejsaren Qin Shi Huangdi år 221 f Kr. 
enat det då splittrade riket lät han bygga ett vidlyftigt transportnät av 
vägar och kanaler över hela landet för att underlätta kommunikationerna 
och transport av alla slags hantverksprodukter. De viktiga karavanvägar- · 
na västerut, de så kallade Sidenvägarna tillkom under andra århundradet 
f Kr., genom krigståg företagna av kejsarna. Härmed säkerställdes kamel
transporterna genom Centralasien ända bort till Persien och Medelhavet 
längs en nordlig väg och en sydlig. Från länderna kring Medelhavet fick 
kineserna i utbyte hästar, guld, silver, glas, kryddor och pälsverk. Handels
förbindelser med fartyg etableras också till Japan och Korea och utefter kus
terna söderut till nuvarande Vietnam, Thailand, Malaysia och Indonesien. 
Utrikeshandel var på 100-talet f Kr ett sätt att med ett stycke siden eller 
brons ra värdefulla utbytesvaror och på så sätt minska fiendens tillgångar. 

Men först när man ffitt fram en brukskeramik i högbränt porslin fick 
man en vara som blev åtråvärd i omvärlden. Under Tang omtalas Xing 
Yao som det vackraste och bästa vita godset. Formerna var "mycket lika det 
som gjordes i det grönglaserade stengodset. Men det vita porslinet gjordes 
under Tang också i ugnar i Jiangxi, Fujian och Guangdong och utskeppa
des från de sydliga hamnarna. Det nordliga porslinet gick landvägen till 
Främre Orienten. Bo Gyllensvärd har skildrat hur den kinesiska porslins
exporten kunnat konstateras i omvärlden. I Främre orienten visar utgräv
ningar i Samarra i nuvarande Irak att det i staden mellan blomstringsåren 
836-892 fanns grönglaserat stengods (yue yao), vitt porslin och trefärgsgla- , 
serat lergods från Kina, alla typiska Tangprodukter. Man har också gjort 
fynd i Irak, Iran, Syrien och funktionella i väst. 

Att det kinesiska porslinet var så eftertraktat i hela Asien berodde på 
de unika materialegenskaperna. I en arabisk reseberättelse från 851 yttrar 
handelsmannen Suleiman att "Kineserna gör keramikpjäser så genomskin-
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liga som glas. När man häller vin i dem kan man se drycken på utsidan". 
Porslinet var starke, klingande och glänsande som silver. Vid Tangcidens 
början fick persiske konsthantverk ett starke inflytande på det kinesiska 
konsthantverket. Samtidigt blev vindrickandet vanlige i Kina och dryck
en serverades ur kannor, skålar, koppar och bägare som hade västasiatiska 
former. Dessa former avbildades förse i silver, men ganska snart också i 
stengods och vice porslin, som liknar polerat silver. Det keramiska mate
rialet blev självfallet mycket billigare än silver och de västasiatiska arabiska 
köpmännen som skötte handeln västerut från Kanton eller Xian insåg 
snabbe värdet av det hårdbrända porslinet, särskilt om de tillverkades i 
former som var välbekanta och funktionella i väst. 

Under Song-dynascin förnyades keramiken. Den olivgröna Yue yao 
ersattes med den blågröna Longquan yao eller celadon som tillverkades i 
södra Zhejiang, exempelvis skålar med utsidan prydd med inskurna lancecc
formade locusblad, en växt som var välkänd i Främre Orienten, ofta gjor
da i större format för att passa till den islamiska världens kunder. De in
hemska skålarna och de som exporterades till Japan och Korea höll min
dre format. Vid sidan om den omfattande celadonexporten fortsatte också 
försäljningen av porslin till omvärlden. Det vita porslinet fick flera och 
nya kärlformer och tillverkningen skedde i flera områden. Dessutom till
verkades nu ett blekblått porslin Qingbai. Detta gjordes både iJingdezhen 
i' Jiangxiprovinsen under Song och i ugnar i Dehua i Fujianprovinsen. 
Dehua kom senare under Ming och Qing att bli känt för sitt helvita pors
lin, som i väst kallades för Blanc de Chine. 

Medan celadon och porslin dominerade exporten västerut gick flera 
andra för Songdynascin typiska keramiska varor till Indonesien, Korea, 
Japan och Filipinerna, c.ex. de rike dekorerade Cizhou yao, mörkglaserac 
cegods från Fukien, Qian yao, cemmoku, och Jun yao (chiin yao) med 
blekgrå och violett glasyr över stengods. 

Under Yuan-dynascin (1217-1368) kom Jingdezhen i Jiangxiprovinsen 
att utmärka sig som den mest framstående orten för porslinscillverkning, 
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en position som man behöll genom hela Ming och Qi~gdynastierna. Från 

och med början av 1400-talet fanns här en förstklassig produktion. Som 

förebild tjänade ofta Tangtidens porslin som kopierades. Vid 1600-talet 

slut kom mer än 80 procent av det kinesiska porslinet därifrån. Än idag är 

Jingdezhen ett centrum för Kinas porslinsindustri. 

När mongolerna 1280 invaderat Kina och utvidgat sitt rike öppnades 

Kina ytterligare för handel och kontakter. Marco Polo från Venedig fick · 

en hög anställning hos kejsaren, Kublai Khan. Marco Polo beskriver po'rs

linet som "a la porcellana", lik kaurisnäckan, därav det europeiska namnet 

porslin på den kinesiska uppfinningen. 
Bo Gyllensvärd har visat på att det blåvita porslin som vi så generellt 

associerar med kinesiskt porslin egentligen kom till efter önskemål från 

kunderna i Främre Orienten. Det blåmålade porslinet var den stora nyhe

ten i exporten under Yuan (1280-1368). I Persien, Egypten och Mesopota

mien användes kobolt som målades som dekor på halvfajans och fajans. 

Man föres log kineserna att använda färgen (koboltoxid) på det vita porsli

net. Kobolten måste till en början ha importerats från Persien och ansågs 

i sin intensiva blå färg som vulgär av kinesiska esteter. Blåmåleriet i Kina 

når teknisk och estetisk mycket hög nivå redan i början av.1300-talet. Det 

mesta gick på export. Faten, kannorna och krukorna som gick till Indien 

och Främre orienten hade former som lånats från islamiska metallkärl och 

mönstren hade starka drag av islamisk ornamentik. Men nu blev också 

persisk och islamisk konst starkt påverkade av den kinesiska. Tillverkning

en vid Jingdezhen avancerade på 1300-talets slut. Dekorerna blev mer ki

nesiska och därmed accepterades blåmåleriet även av den inhemska kund

kretsen - av kejsarhovet och den estetiskt medvetna överklassen. 

Ibn Battuta skildrar på 1300-talet staden Quanzhou: "Handelsmän

nen forslar porslin från olika provinser inom landet hit ner liksom till 

Indien och Jemen på fartyg. " En kinesisk resenär färdades på 1300-talets 

mitt till Indien, Arabien, Persien och Medelhavet och beskrev vilka olika 

porslin och keramik från Kina som skeppades till de olika orterna. 
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När portugiserna efter upptäckten av sjövägen till Indien 1498 trängde vi
dare österut var det främst för att lägga under sig kryddhandeln. De fick 
1557 tillstånd att anlägga en handelsstation i Macao vid inloppet till Kan
ton. Där konkurrerade portugiserna ut araberna i handeln med väst. Ki
nesiskt porslin skeppades till Persien men också till Lissabon där det såldes 
vidare ut över Europa. I Holland startades ett ostindiskt compani år 1600. 
Holländarna trängde ut portugiserna och fick kontroll över kryddhandeln 
i Indien och Indonesien och Kinahandeln i Östasien. Kapade portugisis
ka skepp med kinesiskt porslin togs till Amsterdam och lasten såldes. Det 
blåvita kinaporslinet blev känt som Kraakporslin, efter de portugisiska bå
tarna Kraak. En allvarlig konkurrent blev så småningom det engelska ost
indiska kompaniet som också startat 1600. Fransmännen startaqe även de 
ett eget ostindiskt kompani 1664. Under 1600-talet var det således en hård 
konkurrens om östhandeln bland de europeiska stormakterna. 

Under Ming började man på allvar måla polykroma dekorer genom 
att använda emaljfärger som målades över glasyr, till en början tillsam
mans med underglasyrblått is k femfärgsdekorer. Under Kangxi övergick 
man till att även måla den blå färgen över glasyr, ofta kombinerad med 
grönt i olika nyanser, i dekorer som kom att kallas Famille verte. Emalj
färgsdekoren kallades av kineserna yang ts 'ai, vilket betyder främmande 

. färg. Famille verte blev dominerande på många av de serviser som expor-
terades till västvärlden under tidigt 1700-tal och som enligt beställarnas 
önskan fatt europeiska former lånade från silver och fajans . 

Svenska Ostindiska Companiet startade 1731. Då hade kineserna bör
jat dekorera porslinet med en ny importerad färg, den rosa emaljfärgen. 
Ca 1720 uppträdde de första exemplen på denna färg som bestod av en 
guldklorid som uppfunnits av fransmannen Andreas Cassius på 1680-talet. 
De franska jesuitprästerna tog med sig färgen till Peking där den började 
användas i måleri på emalj. I Europa användes den på glas och emaljer i 
verkstäderna i Limoges. Men det var i porslinsmåleriet som färgen skulle 
ta sitt stora genomslag. Det är helt naturligt att den från Europa importe-
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rade rosa färgen framför allt kom att användas för deko.rer på europeiska 

servisformer avsedda för export, det s.k. Famille rose-porslinet, men den 

förekom också på riktigt exklusiva pjäser avsedda för kejsarhovet och de 

förmögna inom landet. Europeerna beställde varor och serviser efter förla

gor och ritningar som skickades med ostindiefararna. Vaser som liknar de 

som gjordes i europeisk och svensk fajans, kaffekannor och koppar i euro

peisk empirmodell, målade nordiska blommor samt flera för kinesisk kul~ 

tur främmande former är vanligt i det porslin som skeppades till Europa. 

Man kan till och med i det kinesiska porslinet stöta på europeerna själva, 

i avbildningar av europeiska handelsmän. Det porslin som gjordes vid 

August den Starkes manufaktur i Meissen vid 1700-talets början, som var 

en efterbildning av det kinesiska porslinet, kopierades i sin tur i Kina för 

export till Europa. 
Med den tätare kontakten mellan europeer och Kina började också 

fler beskrivningar av porslinstillverkningen i Kina att nå Europa. 1665 

kom en reseskildring av holländare Johann Nieuhoff där han berättar om 

porslinstillverkning i staden Kiotang. En annan europe i Kina var jesuit

prästen d 'Entrecolles som i ett brev 1712 från Kina berättar att den speci

ella leran för porslin är kaolin. Kineserna höll hårt i denna hemlighet och 

i sina kunskaper att tillverka porslin. 1712 beskriver d'Entrecolles även den 

långt specialiserade tillverkningen i Jingdezhen: "I gamla tider ... fanns en

dast trehundra porslinsugnar i Jingdezhen - nu finns det åtminstone tre

tusen ... när man närmar sig i kvällningen påminner scenen om en brin

nande stad som står i lågor, eller en jättestor ugn med många draghål. ". 

Han berättar vidare: "Man har förtalt mig att en porslinspjäs när den 

kommer ut ur ugnen har gått igenom sjuttio arbetares händer och jag kan 

mycket väl tro det efter vad jag själv har sett. .. ". 
Man kan peka på betydelsen av porslinsexporten, inte bara ur eko

nomiska aspekter, utan lika mycket för dess betydelse för kulturutveck

lingen på ömse håll. Först fick Västasien starka impulser till nyskapande 

inom konsthantverket och Kina tog tidigt emot ideer om form och möns-
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ter från Främre Orienten och den hellenistiska kulturen. Senare blev det 

islamisk konst som både gav och tog ideer. Under 1600 och 1700-talen 

kom Europa in på marknaden och fascinerades av Kina och Östasiens 

konst. Både barockens och rokokons formspråk mottog bestående stilim

pulser från Kina. Men kineserna fick också i handelskontakterna med om

världen en sporre att utveckla sin keramikkonst. Först 1709 lyckades man 

hitta kaolinlera i Europa, i Sachsen, och där startades 1710 manufakturen 

Meissen, knuten till August den Starke. Men det europeiska porslinet · 

blandades med mer kaolin än det kinesiska och fick därför brännas i högre 

temperatur, upp till 1450 grader C. Det gav det europeiska porslinet ett 

annorlunda utseende än det kinesiska. Vid 1700-talets början var det det 

europeiska porslinet som blev det dyra, exklusiva, medan det kinesiska 

skeppades till Europa i stora mängder och spreds i breda samhällsskikt. 

Men om porslin var det eftertraktade vita guldet under seklen fram 

till och med 1700-talet, så var det den kinesiska stengodskonsten som blev 

den mesr betydande för kulturinfluenserna under det sena 1800-talet och 

som kom att inspirera Europas keramiker till nyskapande. Hela vår mo

derna nordiska stengodstradition vilar på impulser från det kinesiska sten

godset från Sung, som med sina monokroma glasyrer fascinerat och inspi

rerat de moderna stengodsmästarna i Frankrike och i Norden. 

De kinesiska uppfinningarna stengods och porslin fick onekligen 

betydande konsekvenser. Kulturmöten över tid och rum mellan Kina och 

omvärlden har skapat den rika keramiska konstskatt vi idag kan glädja oss 

åt och fortsatt inspireras av. • 

Vas, så kallat mandarin porslin med emaljmåleri i famille rose. Sexkantsformad. Vasens hals visar i 

bildscener porslinstillverkningens olika moment. Vasens buk visar bilder från kinesisk teodling och 

teproduktion. Jingdehen. Kina 1700-talets mitt. KM 57480 
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Tekannor från Yixing 

I Kina möter man stor hantverksskicklighet och konstuttryck överallt. 'En 

föremålskategori som jag som keramikälskare ständigt fascinerats av är de 

utsökta tekannor i stengods som man träffar på lite varstans i Kina. Kannor 

av detta slag säljs både som signerade konstobjekt och som relativt billiga 

"brukssouvenirer" alltifrån lyxhotellens shopar och konstgallerierna till 

marknadernas gatustånd. De uppvisar en formglädje som fängslar, antin

gen de är stramt geometriska och minimalistiska i uttrycket, eller lekfullt 

modellerade i friare former.På te- och blomstermarknaden i Guiyang hit

tade jag 'i en butik en kanna gjord i denna tradition. Den är signerad av 

en kvinnlig keramiker som jag vill låta bli exempel på det goda konsthant

verk som arbetar i en lång tradition med bruksföremål för dagligt bruk. 

Den är en av de kannor som jag under årens lopp köpt m'ed mig hem som 

minnen från resor i Kina. Jag har träffat på dem överallt. Varje resa har 

inneburit en ny kanna med hem. 

Pei He Di, som är verksam i Yixing arbetar i en mycket gammal ki

nesisk keramisk tradition, den att göra oglaserade tekannor i stengodslera. 

Krukmakaryrket har gått i arv och hennes arbeten har rönt uppmärksam

het. Hon kan ses som den moderna konsthantverkaren som uppmärksam

mas som individuell konstnär, men vars arbeten kan förvärvas utav många 

som ett genuint bruksföremål att använda i det vardagliga livet. 

I staden Yixing och den närliggande krukmakarstaden Dingshuzhen, 

12 mil väster om Shanghai, finns många verkstäder och krukmakare. Mer 

än 260 verkstäder och fabriker sysselsätter sig där med produktion som 

baseras på de speciella leror som finns i trakten. Lerans färger är rödbrun 
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eller purpur (zisha eller purpleclay) som blir rödbrun efter bränningen, 
gräddvit till gråaktigt vit, banshanlu, som blir ljusbrun efter bränning och 
en rödaktig lera, zhusha som efter bränningen blir ljusare röd. Där görs 
alltifrån taktegel ,vaser, blomkrukor keramiska produkter för industrin 
med mera. 

Men det som gjort Yixing känt är den konstfulla keramik som kallas 
Zisha-ware efter den röda unika stengodsleran. Tillverkningen här har en 
lång historia och fortfarande idag är många verkstäder sysselsatta med att 
producera den speciella typ av tekannor som blivit åtråvärda objekt för 
konstsamlare såväl som vardagsnjutande teälskare. Yixingkannor tillverkas 
i olika kvaliteter och idag kan man finna masstillverkade kannor såväl 
som individuellt signerad förstklassig keramikkonst. Alla byggda för hand 
i en mer än 500 år gammal tradition. 

Yixingkannorna är tekannor som betraktas av teälskare som den op
timala formen av tekanna på grund av materialets egenskaper. Leran blir 
vid bränningen inte helt tät som porslin. Den har kvar en viss porositet 
vilket gör att materialet absorberar och bevarar teets arom, lukt och smak 
och betraktas därför som överlägset. 

Kannorna från Yixing är kända ända sedan tidig Mingperiod, då zis
hakannorna uppmärksammades av den bildade eliten som hyllade dem i 
sånger, dikter och måleri. Från sen Ming ända till slutet av Qingdynastin 
spelade stödet från en burgen och bildad klass av beskyddare och avnämare 
en stor roll för utvecklingen av verkstäderna och för framträdandet av 
enskilda framstående krukmakare. Kannorna har av tradition signerats 
och krukmakarna är därför genom århundradena kända till namnet, lik
som verkstäderna. Dessa äldre keramikalster finns idag främst att se på 
världens konstmuseer. Redan under Mingtiden publicerades förteckningar 
på 30 av dåtidens berömda krukmakare. 

Till Europa kom de rödbruna stengodskannorna från Yixing första 
gången 1667 tillsammans med en telast som skeppades från Kina till 
Amsterdam med det Holländska Ostindiska Kompaniet. I Europa kallades 
varan ofta för boccarogods . I Holland kopierades den i rödbränt lergods 
redan på 1780-talet. Kopior gjordes också i August den starkes Sachsen, i 
det exklusivaste keramiska material som kunde frambringas i Europa un
der tidigt 1700-tal, Böttgers röda stengods. Dessa Meissenkannor slipades 
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som ädelsten och monterades i silver och hörde till den dyrbaraste varan 

vid Europeiska furstehusen i det tidiga 1700-talet. 
1800-talets konstnärliga utveckling i Yixing tillskrivs framför allt 

mandarinen och den lärde Chen Mangsheng som förnyade formspråket 

och tillförde en ny poetisk kaligrafisk dimension i form av inskriptioner 

på kannorna. Mansheng tillskrivs inte mindre än 18 nya former. Perioden 

1850-1949 var en period av stagnation och upprepning samt en ökad kom

mersialisering vid verkstäderna. De kända äldre kannorna kopierades, 

som vördnad för de äldre framstående mästarnas arbeten men också som 

rena förfalskni'ngar. Verksamheten avtog på 1930-talet på grund av krig 

och låg helt nere under ett antal år. Men 1954 öppnades åter verkstäderna 

Kinesisk tekanna. ljusbrun färgton . 
I form av trästubbe med maskar och larver i håligheterna. 

Köpt i Beijing 1995. Privat ägo. 
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och äldre mästare spårades upp och fick undervisa den yngre generationen 

i det tekniska kunnandet. En rad nya former skapades av keramiker som 

gjort sig kända som 1900-talets mästare. 

Under Kulturrevolutionen stängdes verksamheten ner och man tillver

kade enbart enkla okonstlade tekannor som idag kallas revolutionskannor. 

De saknar individuella krukmakarsignaturer eftersom den individualistiska 

konstutövning som keramikerna utövat inte var önskvärd då. Efter kultur-· 

revolutionen och under senare decennier har tillverkningen blommat upp 

och individuella keramiker har på nytt tagit upp en tillverkning av dessa 

konstföremål och bruksföremål. Många zishakannor räknas idag som fram

stående unika krukmakaralster gjorda av namngivna krukmakare och de 

mer betydande verkstäderna och keramikerna signerar idag ånyo sina verk. 

Den extremt höga järnoxidhalten i zishaleran är förutsättningen för 

både de många färgskiftningarna och tillverkningstekniken. Leran innehål

ler stora mängder järnoxid. Den kan inte drejas utan kärlen måste formas 

för hand genom en avancerad byggteknik av ett flertal handformade och 

utskurna lerskivor. Men lerorna kan också blandas. Och beroende på 

bränningsteknik kan man erhålla en mängd olika färgtoner, vilket bidrar 

till känslan av individuellt uttryck. Det finns därför kanno'r i rött, brun

rött, svartbrunt, violett, smaragdgrönt, gult, sandfärgat, grått, svart med 

flera färger. Kannorna är alltid oglaserade, ibland slipade eller vaxade så 

ytan och lerans nyanser framträder. Järnoxiden kan ibland framträda som 

dekorativa prickar i leran. 
Lika viktig som färgen är formen. Kannor med geometriska former 

hör till det stora basutbudet och de geometriska formerna har varit för

härskande. Men en kategori kannor har fantasifull naturalistisk gestalt

ning som frukter, trädstammar, bambuknippen och dylikt. I äldre tid 

gjordes också former inspirerade av historiska bronskärl. 

Idag delas tillverkningen officiellt in i tre kategorier. En grupp som 

är gjorda av namnkunniga krukmakarmästare. De tillverkas i mycket 

små årsdaterade tillverkningar och är i princip inte till salu utan är oftast 
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utställningsobjekt i av staten ordnade konsthantverksutställningar. Den 
andra kategorin är de som tillverkas av utbildade krukmakare. De är dessa 
som tillverkas hantverksmässigt i stor omfattning och som säljs i specialaf
färer över hela landet. Den tredje gruppen är varor som är tämligen enkla 
och som finns att köpa överallt i Kina. Ett reportage från 1980-talets slut 
från en av fabrikerna Red Pottery Arts Factory berättar att denna fabrik 
då hade 1600 olika modeller, former och storlekar i sin produktion. 

Materialet är i princip detsamma i alla grupperna. Skillnaderna ligger 
enbart i den hantverksmässiga skickligheten och konstnärskapet hos kruk
makaren. Minå kannor hör troligen inte till de mest framstående från i 
Yixing. Men de väcker en nyfikenhet på hela den fantastiskt spännande 
krukmakartradition som blomstrat och blomstrar i Yixing idag och som 
producerar allt från enkel massvara till unika keramiska konstobjekt. Det 
här är en vardagskonst som vänder sig till såväl samlare globalt, vanliga 
turister och inhemska teälskare. Produktionen är bred och kan ofta be
traktas som industriell, även om kannorna formas och är åtråvärda bland 
annat på grund av sina varierade former och färger. 

Man kan betrakta en keramiker som Pei He Di och hennes med
arbetare Zhang Kegiang som framstående konsthantverkare i en högtstå
ende klassisk kinesisk tradition, men också som en form av moderna folk
~o'nstnär. Det tål att tänja på invanda gränser för att fl nya perspektiv. Det 
ligger ett mått av folklighet över de älskade kinesiska tekannorna. Och 
hon, jämte en oändligt stort antal andra kinesiska konsthantverkare, bidrar 
till att upprätthålla och utveckla en traditionell kinesisk brukskonst. 

Och förresten - man måste inte laga te i kannorna. Att titta på dem 
är tillräckligt nöje. • 
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s. 129: Mikael Meschke 

Om kinesisk dockteater 
trådar från mittens rike 

Jag har aldrig besökt Mittens rike - och ändå har jag varit där många gånger. 

Det följer med yrket om man är dockmakare, regissör, dockspelare. Under 

Marionetteaterns världsturneer blev vi aldrig bjudna till Kina. Det närmaste vi 

kom, var att spela i Hongkong och på Taiwan i samband med turneer till 

Kinas grannländer Indien, Thailand, Indonesien, Filipinerna och Japan. 

Begränsningen i min egen kunskap kanske uppvägs av den beundran 

jag känner för kinesisk dockteater. Den beror på vad jag sett utanför Kina 

av uppträdande artister, inte minst vid Marionetteaterns internationella 

festivaler i Stockholm. 

Ovisst om ålder och ursprung 

När jag reste bland Asiens mångskiftande och självständiga kulturer var 

kinesisk kultur ofta närvarande på ett eller annat sätt. Frågade jag efter 

dockteaterkonstens upprinnelse och ursprung i respektive land - och det 

gjorde jag överallt - var svaret alltid detsamma: Kina. 

Rykten och märkliga myter av obekräftad sanningshalt överensstäm

mer med varandra i ett avseende, nämligen att dockteaterkonsten stod 

högt i kurs i antika kinesiska kejsardömen. I början av min yrkesutövning 
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berättades för mig att de kejserliga hoven hade dockteatrar som ansågs så 

förnäma och krävande, att endast kejsarens mest förtrogna rådgivare var be

höriga att spela med dockorna. De måste då vara lika virtuosa vid manipu

lation av teaterdockor som att leverera de rätta politiska råden. Var spelet 

undermålige eller råden dåliga rullade huvuden, rådgivarnas, inte dockornas. 
Det låter överdrivet men eftersom jag under min levnad sett kine

siskt dockspel och lärt mig hur raffinerat och svårt bra dockspel kan vara, 

förefaller det inte otroligt att man tillämpade extremt höga krav på kvali

tet, både gällande dockornas utförande och spelcekniken. Ingenstans har 

jag sett större virtuositet vid hanteringen av till exempel handdockor, en 

lisa för själen i en tid då kvalitetskraven är grumliga eller obefintliga. 
Det finns många teorier om hur gammal dockceacerkonsten är och 

hur den uppstått men förunderligt ra vetenskapligt säkra uppgifter. 
En gammal legend om begynnelsen berättar om hur skuggspelet, den 

vanligaste formen av dockteater i Kina genom alla cider, kan ha uppkommit. 

En kejsare, Wu-ti, under Hau-dynascin, sörjde sin avlidna favorit

hustru, Wang. Han var otröstlig och handlingsförlamad av sorg. Men en 

gud på besök vid hovet erbjöd Wu-ci att ffi återse sin älskade Wang som 

ande. Kejsaren satt natt efter natt framför ett skynke som hade spänts upp 

framför en dörr. Han fick dock inte beröra det eller kika in bakom det. 
Hustrun visade sig i full gestalt mot den vita duken. Paret samtalade 

~m deras underbara svunna nätter tillsammans och om alle som tilldrog 

sig vid hovet. 
Till slut blev kärleken en dag övermäktig: Kejsaren slet ner skynket! 

Där bakom fanns guden och höll en liten figur av djurhud i handen. Med 

figurens skugga på duken hade han lurat den kärlekskranke Kejsaren. 
Sedan skiljer ·sig versionerna om hur det gick: enligt en version lät 

Kejsaren halshugga både guden och ett antal hovmän som han misstänkte 

stå bakom intrigen. 



Mikael Meschke s. 131 

M ångfalden 

Inom världens dockteater finns en mängd olika traditioner. De har filtt 

namn efter den spelteknik som används för att ge liv åt dockorna. Dessa 

är oftast försedda med leder till kroppens delar: Skuggspel: platta figurer, i 

Kina av åsnehud, som spelas med pinnar bakifrån mot en vit, belyst duk, 

Handdockor. dockan, träs på handen som en handske och spelas underi

från. I Kina är dockans huvud, händer och fötter gjorda av trä, kroppen 

av tyg, Marionetter. kroppen är upphängd i trådar och spelas ovanifrån; 

Stavdockor. kropp och leder är försedda med stavar som hålls underifrån, 

K/,averdockor. en ovanlig form där dockorna är ledade ungefär som mario

netter men i stället för att trådarna går uppåt och samlas i ett spelkors går 

de neråt och samlas i ett tangentbord. De meterhöga figurerna bärs högt 

ovanför spelaren. När man trycker ner tangenter lyfts dockans olika delar, 

litet enligt hävstångsprincipen. 

Därutöver finns många variationer respektive kombinationer basera

de på grundmodellerna. En typ av stavdockor manipuleras bakifrån med 

hjälp av korta järnstavar instuckna i dockans kropp. Det ser ut som en 

förenklad variant av japansk Bunraku men har inget med den traditionen 

att göra. Bunraku-dockorna kom inte från Kina utan uppstod i Japan på 

sjuttonhundratalet. 
Under olika epoker och dynastier tycks alla dessa klassiska former 

ha varit vanliga och utbredda över hela det väldiga riket, med betydande 

skiftningar från provins till provins ifråga om spelteknik och estetik. 

Den franske dockspelaren Jacques Chesnais har visat belägg på att 

konstarten långt före vår tideräkning hade en framträdande plats inte bara 

vid hoven utan även i det sociala livet bland vanligt folk. Föreställningar 

gavs vid de kejserliga hoven likaväl som i brett folkliga miljöer. Chesnais 

återger berättelsen om Kejsar Mu, under Zhoudynastin tusen år f Kr. 

Han beställde dockteaterföreställningar av en konstnär vid namn Yen-Sze. 

Dessa blev så populära bland Kejsarens konkubiner att han greps av 

svartsjuka och hotade låta halshugga den stackars dockspelaren. Denne 
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undkom straffet bara genom att förstöra sina dockor och därmed bevisa 

att de endast bestod av tyg, läder och färg. Halshuggning verkar i det 

gamla Kina ha varit ett minst lika kärt nöje som dockteaterföreställningar! 

Repertoaren 

Till dockteaterns popularitet bidrog förstås repertoaren. Det förefaller 

som om skuggspel från början var ett sätt att hedra förfäderna. Uppfatt

ningen att vara bortgången men ändå närvarande som ande ligger ju nära 

skuggors oskarpa rörelser. Därifrån utvecklades religiösa berättelser i läro

syfte. Särskilt effektivt fostrades barn och ungdom med skräckinjagande 

legender som befolkades av andeväsen, spöken och demoner. Även viktiga 

historiska händelser av stort omfång kunde med fördel skildras med dock

teaterns proportioner i miniatyr. 

Makalös kvalitet 

Höga krav på virtuositet tycks vara grundmurade i kinesisk dockteater, 

både förr och bland nutida utövare. Det kan förklara den imponerande 

mångfalden av finurliga uppfinningar inom de tekniska förutsättningarna 

som förädlar spelet. Det kan gälla hur spelkors för marionetter är kon

struerade, olika grepp för att hålla stavar och pinnar på bästa sätt vid spel 

111ed stavdockor, olika blandningar av speltekniker så att en figur kan ha 

både trådar och stavar och nya uppfinningar för att underlätta svår mani

pulation. Kanske drevs konstnärerna av konkurrensen mellan många 

medtävlande om att vara bäst till att ständigt förbättra och vidareutveckla 

de ursprungliga, relativt enkla spelteknikerna. Därmed frånkänns inte 

mästarna en fingerfärdighet så enorm att deras like inte har skådats bland 

västerländska kollegor. Så tränas dockspelare också upp från tidig ålder 

- för övrigt en all-asiatisk företeelse. I Thailand tränas pojkar från åtta år 

för att lära sig Nang Yai, en kombination av skuggspel och dans: spelarna 

uppträder inte bakom utan framför duken och syns då utföra danssteg 
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med kroppen samtidigt som de hanterar stora skuggspelsfigurer. 

Idag lär de mångfaldiga kinesiska traditionerna på dockteaterns om

råde leva under hotet att försvinna. Dagens publik vänder sig till an

nan, " modern" underhållning, bristen på uppmuntran och finan

siering medför en tynande tillvaro. Ett bidragande skäl torde vara 

att under kulturrevolutionen blev den traditionella dockteatern -

skugg-, marionett- och handdocksteater - förbjuden på fastlandet. : 

Den kunde överleva tack vare de kinesiska dockteatergrupperna s'om 

verkade utanför fastlandet, på Taiwan och i hela Sydostasien. 

Var finns de ? 

Det finns många samlingar av kinesiska teaterdockor på världens 

museer för dockteater, etnografi och angränsande områden. Mest 

förekommer skuggspelsfigurer. Det tycks ha funnits hur många 

som helst och de är lätta att ta med sig, för de är små och platta. 

Marionettmuseet i Stockholm har alla de kinesiska dockor som 

jag samlat ihop under mina resor i världen utanför Kina. Samlingen 

är inte Europas största, museet hade aldrig resurser för stora förvärv, 

men den har omvittnat desto större kvalitet. Varje figur är omsorgs

fullt utvald, inte efter geografiska eller epokmässiga eller litterära kri

terier utan efter estetiska och för att visa mångfalden i Kina. Bara 

bland museets handdockor finns exempel på stora variationer i stor

lek och uttrycksfullhet. Deras huvuden kan vara från några centime

ter höga (de kan med näppe träs upp på ett västerländskt pekfinger), 

till tjugo centimeter och mer höga huvuden skulpterade i massivt 

trä. Två sådana handdockshuvuden är vardera två centimeter högt 

och kan icke desto mindre vika ihop sig till en hiskelig grimas. Fråga 

mig inte hur spelaren gör, med bara pekfingret instucket i dockans 

hals. Jag vet bara att ansiktet är sammansatt av två delar. 
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Personliga möten och erfarenheter 

Handdockteatern imponerar på och förundrar varje åskådare, särskilt 
sådana som känner till den europeiska Kasperteatern som framstår som 
riktigt grov och förenklad vid en jämförelse. 

En handdockspelare har bara några fingrar till förfogande som han 
trär in i dockans kropp. Pekfingret går till huvudet, tummen till den ena 
och ett eller flera av resterande fingrar går till dockans andra hand, båda 
uppträdda på förkortade ärmar. Benen hänger och dinglar, fastsydda 
utanpå en underkjol till kostymen. Med endast dessa fingrar kan sedan 
den kinesiske spelaren utföra följande handlingar: dockan, klädd i pampig 
krigardräkt kan "gå", i luften förstås, och "sätta sig" vid ett skrivbord. 

Dockans tjugo millimeter långa snidade hand, delad på mitten av en led, 
"griper" bokstavligen tag i en gåspenna, skriver ett brev och sätter tillbaka 

pennan i dess ställ. Samma docka fattar med båda händerna ett spjut och 
möter fienden, en annan krigare, uppträdd på spelarens andra hand. De 
kämpar vilt. Och så, mitt under kampen kastar sig den ene krigaren högt 
upp i luften, spelarens nakna hand är nerdragen, för att i nästa sekund 
falla tillbaka på denna hand och fortsätta slåss med oförvanskat ursinne. 

Den moderna filmkonsten i Asien excellerar i special effects som ffir skå
despelarna att flyga omkring hur som helst på vita duken, särskilt under 
vilda slagsmål. Den laboratorietekniken är intet jämfört med skickligheten 
hos den virtuose handdockspelaren som jag såg utföra nämnda nummer. 

Under en turne i Hongkong 1974 mötte vi klaverdockor i aktion. 
Min storögda ensemble fick besöka en nästan hundraårig mästare i hans 
hem och se honom demonstrera tunga dockor av massivt trä. Enligt honom 
fanns det inte någon annan kvar i livet som behärskade manipulationen. 

1992 i juli befann vi oss i den lilla staden Nantou på Taiwan. Av obe
griplig anledning hade någon lokal personlighet ffitt resurser till att anordna 

en gigantisk internationell dockteaterfestival. Marionetteatern från Stock
holm var inbjuden. I en paus mellan olika föreställningar ville jag se 
genuint kinesiskt liv och vandrade ensam runt bland låga trähus i sta-

E 
0 
:i! 
u 
B 
Vl ... .. 
5: 

~ 
c: 
0 ·;:: 

"' l: 
.; 
c: 
Q 
c: 
:i; 
~ 
u 
0 

-c 
-c 
c: 

"' ::r 





s. 140 

dens trånga smala gränder. Ett ovanligt skränigt ljud drog mig till sig. Vad 
betydde det? En liten pojke iakttog mig och tycktes förstå min nyfiken
het, han började springa i gränden, vinkande mig efter sig. Ljudet tilltog 
i styrka. Ett litet torg öppnade sig. Där satt några hundra gubbar, inga 
kvinnor och barn syntes till. Gubbarna satt framför en närmast gigantisk 
scen uppställd i torgets ända. Den måste ha varit tio meter lång och tre 
meter hög. I bakgrunden fanns en skuggspelsskärm. Framför denna ut
spelade sig en våldsam dramatisk aktion som jag inte begrep mycket av. 
Bland de medverkande handdockorna kände man igen gangsterliknande 
typer, fala blondiner och amerikanska bilar från 50-talet i miniatyr. På 
skuggspelsskärmen blandades skuggspelsfigurer bakifrån och filmprojek
tioner framifrån. Scenografin växlade hela tiden kring temat modern stor
stadsdjungel. Den skruvade handlingen forsade fram med tempot hos en 
rysare made in Hollywood. 

Uppenbarligen rörde det sig här om ett försök att förnya traditionen 
genom att införa häftiga nutidselement, med amerikanska gangsterfilmer 
som förlagor - om jag nu förstod saken rätt. Märkligt nog verkade inte 
heller någon annan av de kringstående eller förbipasserande begripa 
någonting, förutom den sittande publiken av gubbar. Dessa deltog livligt 
med skratt och tillrop i aktionen. 

Mysteriet förklarades av att den moderna föreställningen spelades på 
e~t 'språk som inte längre fanns. Det hade upphört undervisas i skolorna 
en generation tidigare, endast de gamla kom ihåg det. 

Oavsett skådespelets smak och estetik kunde jag inte låta bli att 
lyckönska dockspelarna till initiativet att på en gång bevara kulturarvet, i 
form av dockteatern, och söka förnyelse, även om det skedde via Holly
wood, i form av handlingen. 

Scener 
Ett fenomen för sig är utseendet på de kinesiska dockteaterscenerna. 
Unik för Kina och smått poetisk ter sig till exempel en "ambulerande" 
handdocksscen för en ensamspelare. Denne bokstavligen "klär in sig" i en 
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luftig kostym av mjukt tyg. 

Tyget är till för att dölja spelaren men tillåter att h<;m kan gå omkring 

liksom att i inre fickor bära de för spelet erforderliga handdockorna. 

Kostymen eller teatern börjar vid anklarna och går upp till spelarens axlar. 

Där övergår den till ett litet hus som spelaren bär på sina axlar. Där finns 

den egentliga spelplatsen, till och med utrustad med en ridå - hur spelaren 

nu gör för att dra upp den, med händerna pressade mot den egna kroppen. 

Men detta är Kina, ingen utmaning tycks för svår. 

Annars dominerar större scener för flera spelare. Där ingår ofta levande 

orkestrar. I motsatts till den "vandrande" teaterns enkelhet byggs dessa 

upp som mindre hus. Framsidorna på dessa teaterscener är rena konstverk 

i sig. De är nämligen täckta från golv till tak av praktfulla, broderade text

ilier i alla nyanser av rött och guld, vilket ger intrycket av en väldig tavla. 

För ett ögonblick flr åskådarens öga leta för att varsebli scenöppningen 

för att den är så liten och nästan drunknar i den omgivande prakten. 

Trådarna från Mittens rike 

På grund av den starka genomslagskraften i Kinas dockteatertraditioner 

kunde man dra slutsatsen att traditioner i angränsande länder borde vara 

ganska lika. 
Visst löper det ut trådar, inte bara bokstavligt från Kinas tråddockor till 

andra länders marionetter, utan även symboliskt från Kinas övriga former. 

Själv har jag ägnat stort intresse åt det asiatiska eposet Rarnayana, 

och undersökt hur släktskap och trådar löper hit och dit. Denna väldiga 

berättarfresk om kampen mellan gott och ont med gudar, människor och 

allsköns demoner som aktörer, har tveklöst sitt ursprung i Indien. Men 

temat återfinns överallt, omvandlat, med nya namn och på nya språk om

huldat av nationella kulturer så att många tror att den egna versionen är 

den ursprungliga och enda! 
Man kunde tro att Ramayana som dominerande ämne skulle bli trå

kigt och visa på urvattnade kulturer. Men verkets episoder och berättelser 

är så oerhört många och fantasirika att ämnet verkar outtömligt. Esteti-
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ken är så olika från land till land att man tror sig möta nya världar hela ti
den. Det gäller Indonesiens dockteaterformer Wayang golek (stavdockor), 
Wayang kulit (skuggspel),Wayang klitek (reliefdockor), vidare Burmas 
marionetter och skuggspelet i Thailand, Kambodja, Malaysia. 

Här dyker det överallt upp en vit apa vid namn Hanuman, general 
över den arme av apor som bistår hjälten, prins Rama i dennes kamp mot 
onda makter. Denna superhjälte som klarar varje prövning är känd av alla 
sedan barnsben i Asien. Men så dyker i Kina upp en annan rent förförisk 
apa vid namn Markatta. Vem kom då först? Hanuman i Indien eller 
Markatta i Kina? Är de släkt, identiska eller födda oberoende av varandra? 
Hur viktigt är det? Frågorna blir lätt akademiska, men de två är misstänkt 
lika varandra. 

Likheter har jag också konstaterat mellan kinesiska marionetter och 
sådana i Thailand, Burma och till och med Japan. Trådarna samlas tradi
tionellt i en liten ställning kallad spelkorset som spelaren håller i ena han
den. Rörelser åstadkoms dels genom vickningar med hela korset, dels 
genom att spelarens andra hand greppar och rör de olika trådarna. Dessa 
spelkors uppvisar en variationsrikedom värd en avhandling för sig: de 
berättar mycket om folkens karaktäristika och om olika konstruktörers 
mentalitet. I Europa föredrar vi rationellt enkla träkors medan de kinesiska 
kah vara spjälkade bambustavar och de burmanska inte mindre rationella, 
men så rikt utformade att de är konstverk i sig med skulpterade motiv 
från djur- och andevärlden. 

Konsten vet inte av några gränser. Det märks tydligast vid gränserna. 
För i gränsområdena mellan kulturer flyter allas påverkan och skapande 
samman. Det är till exempel in.te lätt att se skillnaden på marionetter från 
regioner kring Kinas, Burmas och Thailands gränser. 
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Skuggornas variationer 
Att bestämt hävda Kinas påverkan på skuggspelets utformning i 
grannländerna ter sig mera vansklige eftersom dessas teater är så 
annorlunda och fullständigt självständige gentemot det kinesiska. 

I franska språket kallas all världens skuggspel för kinesiskt 
(" ombres chinoises") men det är missvisande och tvingar fram un
derliga begrepp som ombres chinoises malaysiennes för skuggspel 
från Malaysia osv. Begreppsförvirringen kan komma av att fransmän 
kanske var först med att hemföra skuggspel från Kina till Europa. 
När alle kinesiske vid 1800-calets slut blev högsta mode cementerades 
begreppet ytterligare. 

De kinesiska figurerna är sirliga, små och färgrika. Detsamma 
gäller en rik inramning till scenbilden, scenografi och rekvisita. En 
extrem motsats är världens största skuggspelsfigurer, två meter höga 
och mer, i Andra Pradesh, Indien. Åter annorlunda är Thailands 
ovannämnda Nang Yai . Här rör det sig om stora, oartikulerade, 
statiska bilder utskurna ur buffelhud som framställer såväl enskilda 
gestalter som hela scener ur Thailands Ramayana, kallad Ramakien. 

Indonesiens Wayang kulit-figurer utgör ett litet universum för 
sig. Figurerna är nog de mest konstfullt utskurna från vattenbuf
felns läder och den dekorerade scenen och gestaltningen har djupa 
egna rötter, ursprunget i religiös ritual ännu påtagligt synligt. Detta 
samband märks kanske som mest i Kerala, Indien. Där utförs spelet 
av en spelare som tillika är präst och föreställningen invigs genom 
att han stänker helgat vatten över publiken för att rena själarna. 

På flera håll i Indien, Malaysia, Kambodja och Thailand är 
figurerna kompakta och återger endast de mönster mot ljus bak
grund som mejslats ut ur oxhuden. Men i exempelvis Andra 
Pradesh har man behandlat oxhuden tills den blivit genomskinlig 
och sedan färgsatt den. 
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Det gemensamma arvet 

Formerna i alla dessa kulturer är gränslöst rika i fråga om fantasi

fullhet, originalitet, personlighet. Ofta nöjer vi oss med att "kultur

turista'' i främmande världar. Utan att förstå de djupare samman

hangen stannar vi vid att ta in deras exotiska charm. En estetik som 

känns alltför främmande för västerlänningens referensramar kan bli 

en barriär som hindrar djupare förståelse. 

Kina har helt visst givit avgörande impulser. Men för att kom

ma under ytan behövs mer kunskaper. Då kan vi på dockteaterns 

område med alla dess traditioner komma till samma insikt som när 

vi jämför olika människor på denna jord: insikten att mänsklighe

tens tankar och känslor är desamma, att vi har mer gemensamt än 

vad som skiljer oss åt. • 
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Draken - en klädsam maktsymbol 

En drake är i många delar av världen ett farligt vidunder som bekämpas av 

hjältar. I Kina däremot är draken god, lyckobringande och hjälpsam, om 

man behandlar den väl. 
Draken har funnits i kinesernas föreställningsvärld i åtminstone sex 

tusen år. Den står för oerhörd kraft och var förknippad med den största 

makten, det vill säga kejsaren och därmed Kina. Kejsaren, himlens son, 

styrde Kina från den så kallade draktronen, som var översållad av symbo

liska drakar. Under den sista kejsardynastin, Qing (1644-1911), var Kinas 

nationsflagga kejserligt gul med en drake som betydelsebärande dekor. 

Draken som symbol 

Draken är ett av Kinas fyra övernaturliga lyckobringande djur tillsammans 

med fenixfägeln, sköldpaddan och fabeldjuret qilin. Av dem är det endast 

sköldpaddan som existerar i verkligheten. 

Kejsaren symboliserades alltså av draken, som förknippas med yang, 

de ljusa och manliga krafterna. Motsatsen yin står för de mörka och 

kvinnliga krafterna. Drake är också synonymt med öster och våren och re

presenterar det livgivande vattnet och fruktbarheten. Kineserna bad draken 
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om hjälp att ra tillräckligt mycket vatten för att ra goda skördar, men 
inte for mycket så att allt dränktes. Blev det översvämning berodde 

det helt enkelt på att drakarna slogs nere i vattnet. 
Draken står för visdom, men också för övergång och förvand

ling. När en drake visar sig kan det tolkas som ett förebud om stora 
förändringar. Den tillbringar vintern på botten av floder och sjöar. 
När våren kommer vänder den åter upp till himlen. Var gång draken 
andas ut bildas moln som faller ner som regn. Strider drakarna med 

varandra uppe i himlen hör man dundret av åska och ser blixtar. 

Drakens utseende 
Den kinesiska draken har beskrivits med att den har huvud som kon 
eller kamelen, mun som åsnan, ögon som räkan, horn som hjorten, 
öron som oxen, fjäll som fisken, kindskägg som människan, mage 
som ormen, ben som fenixrageln, fötter som tigern, klor som örnen 
samt eventuella vingar som fladdermusen. En drake behöver näm
ligen inte ha några vingar, den rör sig ändå hur och var den vill. 
Honorna bland drakarna saknar horn och har lockig man. Den ideala 
draken har åttioett fjäll, eftersom nio gånger nio anses vara det mest 

lyckobringande talet i kinesisk foreställningsvärld. En drake visar sig 
a)drig helt för människan. Någon del av den är alltid dold. 

Drakrocke n - maktens plagg 
Drakar som dekor på klädedräkten signalerade stor makt och hög 
rang. Rockar med drakmön'ster, så kallade drakrockar, har använts 

i Kina åtminstone sedan Tangdynastin (618-906) . Till en början var 
det bara kejsaren och hans närmaste familj som fick bära drakar på 
dräkten. Men sedan det bestämts att kejsarens drake, kallad long, 
hade fem klor i motsats till den trekloiga draken eller den fyrkloiga 
mang, så fick även högre tjänstemän rätten att bära drakar på sina 
dräkter. Självklart fick de inte bära en long utan fick nöja sig med 
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en mang. Dessutom fick naturligtvis den gula kejserliga färgen bara 

bäras av kejsaren och kejsarinnan. . 

En rock för ridande nomader 

Ett ridande nomadfolk från Manchuriet, ett territorium nordost 

om det kinesiska riket, erövrade Kina 1644. Manchuerna grundade 

Qingdynastin och stannade vid makten till revolutionen 19n. En : 

etnisk minoritet som representerade mindre än en procent av be~ 

folkningen i Kina tog därmed makten över detta stora rike. Att re

formera dräktskicket var ett sätt för den nytillträdda Qingdynastin 

att markera sin makt. Den mest kännbara förändringen var att ;illa 

kinesiska män tvingades överge sin traditionella hårknut för man

chuernas rakade pannor och fläta i nacken. 

Qingkejsarna förändrade drakrocken så att den skulle passa 

deras ideal och livsstil. För att underlätta ridning försågs mansrock

arna med sprund fram och bak och ibland sprund även i sidsömmar

na. Från att ha varit vida, syddes drakrockarna nu med smalare silu

ett. Dessutom bars de med ett tättsittande bälte i midjan. Ärmarna 

gjordes snävare och ett tunnare, ofta randigt, tyg fälldes in. Det 

medförde att man kunde bära drakrock men ändå röra armarna 

relativt fritt. Hästhovsformade manschetter täckte händerna. Där

med var händerna inte bara dolda, de var dessutom skyddade. 

Det var dock bara vid högtidliga tillfällen som drakrocken bars 

som yttersta synliga plagg. I vardagslag bars den under en enfärgad 

rock med vida ärmar. Endast drakrockens nederkant och manschet

terna var synliga. 

Drakrockens uppbyggnad 

Drakrockarna är skurna i ett stycke utan axelsöm. Materialet är ofta 

siden med silkebroderier. Dekoren byggdes upp efter färdiga mallar. 

Yrkesbrodöser fick konstfulla broderier, framför allt i plattsöm, 
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läggsöm och kinesisk knutsöm, att växa fram på det oskurna tyg
stycket. Det kunde ta flera år att brodera en drakrock. En del drak
rockar tillverkades i k' o-ssu, en kinesisk form av kelimteknik där 
drakar och övrig dekor vävdes in i tyget. 

Drakrockar, oavsett om de var avsedda för kvinnor eller män, 
knäpptes överlappande åt höger. Halsmynningen, sidoknäppningen 
och manschetterna hade mönster av springande drakar på ett av
vikande material. En lös, styv liggande krage bars av såväl kvinnor 
som män. 

Vintertid fodrades drakrocken med päls eller vadderades med 
silkevadd. Hovet kungjorde varje år exakta datum för övergångarna 
mellan drakrockar för sommarbruk och för vinterbruk. 

Mandarinernas rock 
Förutom kejsaren och hans hov, var det de mäktiga mandarinerna 
som bar drakrock. Mandariner var en beteckning för tjänstemän, 
militära och civila, som genomgick oerhört svåra återkommande 
examensprov. Det var framför allt kunskaperna i Konfucius läror 
som prövades. Genom att gå vidare i examensnivåerna kunde en 
mandarin till slut nå nionde och högsta värdigheten. 

' På överrockens fram- och baksida i brösthöjd placerades manda
rinernas rangtecken. Militärer hade nio olika rangtecken med djur, 
civila tjänstemän hade nio motsvarande rangtecken med taglar. 

Även mandarinernas kvinnliga släktingar bar drakrock. Kvin
nornas drakrockar hade slitsar i sidorna och vida ärmar. Deras över
rockar hade rangtecken som motsvarade mannens, dock i något 
mindre format. Om mannen var militär, bar hustrun ett rangtecken 
i motsvarande civil grad. 

Kulturen har åtta drakrockar av varierande kvalitet i samling
arna, samtliga från senare delen av Qingperioden. Drakrockar finns 
i ett relativt stort antal i museisamlingar runt om i världen. 







Drakrock för man. Qing, troligen tillverkad runt år 
1800. Guldbroderier i läggsöm, i övrigt plattsöm octi 
mindre partier i kinesisk knutsöm på blått satinvävt siden. 
Drakarna och pärlorna svävar bland fladdermöss som 
betyder lycka, svastikor som i Kina symboliserar Buddhas 
hjärta, tiotusen och långt liv samt de åtta buddhistiska 
lyckosymbolerna fiskar i par, vas, baldakin, lotusblomma, 
parasoll, snäcka, hjul och den ändlösa knuten. KM 29614. 
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En mängd drakrockar har troligen tillverkats direkt för export. I 1800-

talets Europa var drakrocken ett populärt plagg. En europeisk gentleman 
kunde med fördel använda en kinesisk drakrock som dressing gown i 
hemmet. 

Drakrockens mönstervärld 
Alla drakrockar är uppbyggda efter samma mönster. Längst ner har det 
livgivande vattnet stiliserats till stående vågor. Strax ovanför stiger världs
berget ur vågorna. 

Nio är ett heligt tal som är lyckobringande. En drakrock har nio 
större drakar, en på bröstet, två på axlarna, en på ryggtavlan och två på 
vardera sidan nedanför midjehöjd. En av de nio drakarna syns inte, utan 
ligger dold under knäppningen. Det var bara kejsaren som fick visa upp 
nio drakar på sin dräkt. 

Draken som har en central placering på bröstkorg och ryggtavla är 
avbildad en face och kallas zuolong, sittande drake. Den ansågs vara mer 
prestigefylld än draken i profil, xinglong, springande drake. Övriga drakar 
på drakrockarna är springande drakar. 

Drakarna rör sig bland molnen, som översållar drakrockarna från ax
elpartiet ner till vågmönstret. Femfärgade moln ansågs vara särskilt lycko
bringande. De fem färgerna representerar de kinesiska elementen trä, eld, 
jord, metall och vatten. 

Draken vaktar en pärla. Ibland far draken runt i jakt på pärlan, som när 
den är inf'angad helst placeras i tryggt förvar under drakens haka. Pärlan är 
den buddhistiska heliga juvelen, som har kraft att uppfylla alla önskningar. 
Det ofta spiralformade mönstret i pärlan och flammorna som omger den ska 
förstärka verkan av dess glans. Pärlan är också en symbol för månen. Om 
draken råkar svälja pärlan blir det månförmörkelse. När vi hör åska med 
dunder och blixtar kan det bero på att draken spottat ut pärlan igen! 

Kinesiska drakrockar pryds ofta med en hel rad symboler förutom 
drakarna. Den lyckobringande fladdermusen är vanlig. De åtta taoistiska 



Gult satinvävt siden, troligen del av kuddfordal. Troligen 1800-tal Qing-dynastin. De kejserliga femkloiga drakarna svävar bland moln, 

fladdermöss och pärlor omgivna av vatten. Färgen är kejserligt gul. Snarlika sidentyger har använts i kejserliga palats. KM 7915. 
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symbolerna för odödlighet, de åtta juvelerna, de åtta lyckobringande 

tecknen eller de tolv kejserliga tecknen är symbolupp~ättningar som 

förekommer på drakrockar. Flertalet av dessa är symboler för lycka 

och långt liv. Symboliken på drakrocken sägs bli komplett först när 

den har tagits på. Människokroppen bildar då jordens mittaxel och 

halskragen är porten till himlen. 
Trots att dåtidens kineser kände till betydelsen av symbolerna, 

ska vi nog inre tro att alla symboler på en drakrock blev tolkade exakt. 

Men däremot uttryckte symbolerna sammantaget förhoppningen om 

de fem dygderna - lycka, värdighet, långt liv, glädje och rikedom. 

Framför allt gick det viktigaste budskapet fram: Den här drakrockens 

bärare står makten nära! • 
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Allt är förändring 
Om kulturarv och folkkonst i ett Kina i omvandling 

Det finns ingenstans man så påtagligt upplever att allt är i rörelse 

som i dagens Kina. Alla känner till den enorma förändring som det 

kinesiska samhället genomgår, tillväxten i ekonomin, expansionen 

av storstäderna. Men även den fattiga landsbygden förändras idag. 

Den nya tiden bryter in överallt. Efter ett antal resor till olika delar 

av Kina sedan 1990-talets mitt vet jag att man inte kan återvända 

till det man integrerat i sin personliga minnesbank. Kvarter sud

das ut i städerna och ersätts med skyskrapor eller lyxhotell, livet 

i staden och på landsbygden förvandlas. Man tycker sig nästan 

kunna se förändringarna ske medan man tittar på. Krocken mellan 

det gamla Kina och det moderna västerländskt influerade fascine

rar. Ibland blir det ett spännande möte där något helt nytt skapas, 

ibland blir det en krock, där chockerande kontraster blir det bestå

ende intrycket. Men hur påverkas kineserna själva? Hur upplever 

man brottet mellan det gamla traditionella och det nya moderna? 

Generationerna delar inte samma erfarenheter, de har växt upp i 

och levt i olika samhällen och kulturer. Det gäller särskilt i storstä

derna, men det börjar också bli giltigt på landsbygden. 
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En resa våren 2007 i Guizhouprovinsen synliggjorde frågor kring tradi
tion och förändring och fick mig att reflektera kring frågor om kulturarv 
och bevarande. Inte i första hand utifrån det stora, allmänt erkända kul
turarv av historiska monument, gravplatser, byggnadsverk, kanalsystem, 
historiska trädgårdar och andra historiska arv som far uppmärksamhet 
och skydd genom t.ex. UNESCO:s världsarvslista, utan den levande folk
kultur som utövas av bybor och landsbygdens folk och de folkkonstnärer 
som arbetar med folkliga tekniker och med inspiration från folkkulturen. 

Folkkonstens utövare är människor tillhörande landsbygdens stora 
jordbrukande befolkning. Under tusentals år har det kinesiska samhället 
vilat på en ekonomi av jordbruk, boskapsskötsel, fiske och jakt. Arbets
fördelning har varit att männen arbetat på fälten och med byggnation 
medan kvinnorna haft hand om hem och hushåll. Det är landsbygdens 
äldre kvinnor, som stått för upprätthållandet av den stora folkkonsttradi
tionen och förmedlat den till nästa generation. Med de enklaste verktyg 
som nål, tråd och sax har de skapat folkkonst med stor variation i t ex 
broderi och folkliga pappersklipp. Jin Zhilin, professor och kinesisk folk
konstexpert, berättar i sin bok om kinesisk folkkonst om äldre landsbygds
kvinnor vars enda tillgång och arv till sina svärdöttrar varit originalmöns
ter för pappersklipp. Bland dessa äldre kvinnor utmärker sig vissa med 
att'till fulländning behärska traditionella konstarter som broderi, batik
mönstring och pappersklippning i mönster som förmedlats genom år
hundraden. Deras arbeten är avsedda för eget bruk eller användning i det 
lokala samhället. 

Guizhouprovinsen är en del av det fattiga och ekonomiskt eftersatta 
sydvästra Kina. Där bor 16 av de inte mindre än 55 officiellt erkända mi
noritetsfolk som utöver Han utgör Kinas folk. Miao, Buyi, Dong, Yao, Yi 
med flera lever här i byar i ett bergslandskap med terrasserade risfält och 
i nybyggda städer och tätorter där ett visst inflytande från minoritetskul
turerna sätter sin prägel även på stadsarkitekturen. Dessa minoritetsfolk 
har alla sin egen kultur, sitt eget språk, sina egna traditioner, ofta munt-
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ligt traderade, eftersom de först på 1950-talet fatt utvecJ<lat skriftspråk, 

sitt eget byggnadsskick och sin egen konst som utövas av många i grup

pen, en genuin folkkonst som traderas och v~rs såväl immateriella (seder 

och bruk, sagor och berättelser, danser och sånger) som materiella uttryck 

(folkdräkter, silver, pappersklipp mm) överförs från generation till genera

tion. Kvinnorna är de främsta förvaltarna och utövarna av minoritetsfol

kens rika kulturarv och konst. 
Av Miaofolkets totalt 7,6 miljoner människor finns den största kon

centrationen i Guizhouprovinsen. Där lever knappt 4 miljoner av ett folk 

som kan räknas som ursprungsfolk i denna del av Asien, ett folk vars tra

ditioner har en flertusenårig historia. (De befolkade områdena norr om 

Gula floden för c 4000 år sedan, men har under årtusendena trängts till

baka till oländiga bergsområden i sydvästra Kina och även in i Laos, 

Myanmar, Thailand och Vietnam.) Mötet med en så rik och levande folk

konst som här var både överraskande och tankeväckande. En ny textil 

bildvärld, svår att tolka, utförd med teknisk ekvilibristisk skicklighet utö

vas här av byarnas kvinnor och unga flickor. Var detta bara gjort för att 

sälja till turister? I så fall var turisterna för fa och byarna alltför långt från 

allemansväg, priserna för låga och utförandet för utsökt och tidsödande. 

Nej detta var föremål använda i det egna livet, till fest och folkliga hög

tider som de festivaler som berikar livet i dessa byar. De representerade en 

traditionell konst som fortfarande upprätthålls. 
Broderikonsten far sin faktiska användning främst i kvinnornas 

praktfulla dräkter. Här finns symboler för himmel och jord, för Yin och 

Yang, fantasifulla djurbilder, där djuren inte är avbildningar av naturens 

djur utan gestaltningar av djuren i olika folkliga legender och föreställ

ningsvärldar. Drakar med oxhuvud och drakar med fagelhuvud är fabel

väsen och djurtotem som ingår i minoritetsfolkets berättelser. Varje gren 

av Miaofolket har sina egna dräktvarianter. De visar vilken grupp man 

tillhör och kan inte bytas ut eller blandas. I olika broderitekniker formas 

konstfulla bilder av Miaofolkets urgamla legender. Kvinnorna skapar en 
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Silverkrona med löstkrön av fåglar och blommor. Från fotografistånd där festiva lbesökare beställde 
minnesfoton från festivalen i lånade dräktdelar och silver. Miaofolkets Lushengfestival i byn Zhouxi. 
Mars 2007 

utsökt broderikonst som hör till det främsta i kinesisk folkkonst. Dräkter
nas drakar, fåglar, fiskar, fjärilar och andra djur har alla en grund i Miaos 
rika berättelser om förfäderna och folkets historia, t ex hövdingen Chiyou 
som enligt legenden besegrades av den gula kejsaren och ledde sitt folk 
till de sydligare områdena. Eller skapelseberättelsen sådan den återges 
bland Miaofolket, som fjärilen som lägger ägg och därmed ger upphov till 
världens varelser. 

Vissa broderitekniker är helt unika för Miaofolket. I byarna nära 
Kaili finns en av de mest intrikata, där motivet skapats av sidenbitar på 
ca 1x1, 5 cm som viks och fästes med ett stygn, överlappande varandra. 
Det är en applikations eller lapptäckesteknik som bildar broderi av fåglar, 
fiskar och bårder med reliefverkan, ibland gjort i miniatyr där tekniken 
nästan bara kan uppfattas med hjälp av förstoringsglas. Till grund för 
broderierna ligger pappersklippen, som är en konstart i sig. Dräkterna 
kan vara långa eller kort-korta. Tygerna är indigofärgade doppade många 
gånger i färgbadet så att tyget blir svartviolett, eller blåmönstrat med 
batikteknik i intrikata mönster. Plisseringskonsten som praktiseras i dräk
ternas kjolar är i sig ett högtstående hantverk. 

I sydvästra Guizhou bär kvinnorna till sina dräkter stora silverkronor 
sammansatta av små tunna, ciselerade silverplattor med ridande figurer, 
s9far, blommor och klirrande små hängen. Krönprydnaden, som ofta kan 
bytas ut, kan vara fåglar eller stora oxhorn i tunn silverplåt som jämte sol
symbolen markerar dyrkan av solen och oxen. Silvret i sig visar närheten 
till so1en, genom sin glans, men skyddar också mot onda andar. Men utö
ver de imponerande silverkronorna pryds håret med silverhårpinnar, sil
verkammar och blommor och dräkterna med hundratals påsydda små och 
stora dekorerade silverbleck. Här bleknar t o m det skånska eller samiska 
äldre dräktsilvret i jämförelse, när det kommer till mängd och prakt
intryck. Detta folkliga dräktsilver görs inte i varje hushåll utan produceras 
av folkkonstnärer inom gruppen som specialiserat sig på detta hantverk, 
som utövas av männen. Eftersom silver inte finns naturligt i det geogra-







Ovan. Broderi med parställda fåglar, skapat av små applicerade vikt sidenbitar. Avsett för kvinnodräkt 

hos Miaofolket. Från Miaobyn Wengxiang. Guizhouprovinsen. 

Nedan. Man och hustru i Miaobyn Quingman. Vardagsrummet med bilder på kommunistledare, 

fotografier på familjemedlemmar, prisfanor för tjurstångningstävlingar och tecknade bilder på avlidna 

släktingar. Guizhouprovinsen, mars 2007. 
T v: Detalj av festivalfana från miaofolket samt tyg med Miaofolkets bildvärld av tusenfotingar med 

fågelhuvud , symboler för himmel och jord, fiskar i vatten. Guizhouprovinsen. 
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fiska området så köps silvret från andra delar av Kina och blandas 
upp med varierande silverhalt som resultat. Dräkterna och silverut
styrseln som används till högtider och festivaler innebär ett livs in
vesteringar i pengar och arbete från familjerna för varje ung kvinna 
i familjen. 

Även batikkonsten utövas här. Mönstret skapas på tyget med 
hjälp av vax som döljer de partier och linjer som efter färgningen 
lämnar mönstret kvar i vitt, utsparat under vaxet som kokas bort. 
Färgbadet görs med färgpasta utvunnen ur indigoväxten pilört. 
Den blå färgen skapas i den efterföljande oxidering i kontakt med 
luften. Tio, tolv eller flera färgdoppningar ger olika djup i den blå 
färgtonen. De nästan vitmönstrade tygerna har således varit täckta 
till stora delar för att mönstret skall framträda i de ra partier som 
lämnats otäckta. Det blir som ett slags positiv och negativ effekt 
beroende på önskat uttryck. Bildvärlden i batikmönstren inrymmer 
legender och berättelser knutna till Miao eller till Buyifolken och 
deras historia. För de som kan uttolka dem blir tygerna och dräkt
erna som en bok utan ord, enbart möjlig att läsa för den invigde. 

Hur skall detta kulturarv kunna överleva in i en modern tid? 
Kommer kunskapen att föras vidare? Kommer den yngre generatio
nen att vilja fortsätta när mer lönande arbetstillfällen i städerna finns 
att tillgå? Skall det leva vidare som ett musealt hantverk? Vad inne
bär turismen, denna tvehövdade drake? En ny kundkrets? Men hur 
kommer den att påverka utövarna och konsten? Problematiken skri
ker en i ansiktet, svaren finns · inte att hämta. Människorna här har 
ett unikt kunnande och är stolta över sin kultur. Samtidigt vill de 
öka sin levnadsstandard och hänga med in i det moderna samhället. 
I hemmen i de vackra timrade husen i byn hänger Maobilder och 
affischer på kommunistparitets toppar, en del av dem med en karak
tär av ett annat slags folkkonst, på hedersplats bredvid släktbilder 
och bilder på förfäderna. Men här finns också helt moderna stjärnor 
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och kändisbilder från film och TV Byarna är fatt~ga. Det blir alle 

svårare att hävda en självständig kuleur gentemot majoritetsbefolk

ningen som växer i området och ofta r~ maktpositionerna. Männis

korna här lever i två världar. 
Miaofolket är animister, de tror på andar, förfädernas andar 

och naturens anda. Men flera byar har på 1900-talet övergått till 

kristendomen. Blandningen är total. Mao, Jesus, kommunistledare, 

förfädersporträtt, mytologiska bilder från Miaofolkets berättelser 

gestaltade i silkebroderier och indigofärgad batik samsas här under 

samma tak. Samma gör den öppna eldstaden mitt på golvet, skin

kor hängda på tork i taket och den nya TV:n i hörnan. På husets 

utsidor ser man uppsatta kvistar med band. De berättar att någon 

av familjemedlemmarna är bortrest, oftast som gästarbetare i någon 

av storstäderna nära eller långt borta. Det är ofta dessa familjemed

lemmar som betalt parabolantennen som pryder huset. Alle finns 

här samtidigt - historien och nuet. Men framtiden är oklar. Ny

byggda stora hus i en del byar byggda i traditionell stil vittnar dock 

både om bättre ekonomi, framtidstro och levande folkkuleur. 

Men även landsbygdens Han-befolknings traditioner och tra

ditionella konst löper risk att försvinna eller bevaras som turistatt

raktioner mer än som levande folktradition. Ättlingarna till de sol

dater som under tidig Ming beordrades bevaka Kinas yttersta gräns 

mot fientliga grannfolk i väster lever idag i byar och småstäder som 

Caiguan, platser där eftersattheten och fattigdomen är påtaglig. De 

äldre försöker upprätthålla en gammal tradition att spela en folk

lig variant av opera, s.k. markopera som framförs med masker och 

dräkter på en liten plats i byn. De yngre måste lära sig sångtexter 

och danssteg, dräkter måste sys och masker måste skäras och målas. 

Alla roller spelas av män och det är de äldre som överför sitt kun

nande till en handfull yngre pojkar. Ett litet lokalt museum visar 

äldre masker och dräkter och byn flr en extra inkomstkälla genom 





T v Plisserade kjolar till Miaofolkets kvinnodräkter. Indigofärgad batik med olika mönster. Infällda enfärgade 

indigofärgade partier och sidenapplikationer, respektive korsstyngsbroderi. Från byar i Kaililområdet, Guizhou,

provinsen, 2007. Nedan: Broderi, detalj av ärm på barnjacka. Indigofärgat ty med sidenbroderi och applikati9ns

broderi. 1900-talets senare del. Från Miaofolket. Kaililområdet. Guizhouprovinsen. 
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att sälja masker till turister och publik. Etc folkligt maskspel, utövat 

av byns män i olika åldrar bevarar gamla berättelser om drabbningar 
mellan krigförande generaler och deras soldater, och med en kvinn
lig hjälte som extra krydda i berättelsen. Detta är inte professionell 
Pekingopera utan folkopera och levande folklig maskskärarcradicion. 

De som idag producerar folkkonst för avsalu kallas ofta folk
konstnärer. De har oftast lämnat jordbruksnäringen för sin konstart 
och har konstproduktionen som sitt yrke. Bland dessa finns också 

en grupp som skaffat sig en konstnärlig utbildning, men som arbe
tar i folkliga tekniker och med folkkonsten som grund. Ibland är 
de välutbildade konstnärer som praktiserar en traditionell teknik 

som de utvecklat i sitt konstnärskap. Det finns ett levande intresse 
för folkkonst i Kina och det ordnas ett flertal stora utställningar 
och mässor, där olika utövare lyfts fram och belönas med medaljer 
och uppmärksammas. 

Ett exempel träffade jag på i staden Anshun, en sliten industri
stad med växtvärk. Där verkar textilkonstnären Hong Fuyuan. 
Han är utbildad vid en konstakademi i Beijing, men återvände till 
familjeföretaget i Guizhouprovinsen, en textil konstverkstad där 

han sedan mer än 30 år arbetar med indigofärgad vaxbacik i egna 
komponerade bildmociv. Verkstaden är stor med flera anställda som 
ticför det hantverkliga arbetet efter hans ritningar. Visningsrummec 
visar på en stor bredd. Mycket måste säkert göras för att garantera 
försäljningssiffror och verkstadens fortlevnad. Annat visar på unika 
kompositioner och konstnärskap. Bildvärlden är både traditionell 
men också intressant nyskapande. Lokalerna är slitna, de anställda 
många, arbetsförhållande dåliga, i alla fall med svenska mått mätt. 

Priserna låga i förhållande till det nerlagda arbetet . Det är lätt att 
förstå att lönerna blir minimala i verksamheter som denna. Hong 
Fuyuan räknas till en av de tio främsta folkkonstnärerna och han är 
representerad på museer i Shanghai och i regionen. Han har erhållit 
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flera guldmedaljer som delas ut till folk.konstnärer vid olika betyd
ande utställningar. Men verkstaden ligger i stadens utkant, eftersom 
den moderna staden växt åt ett annat håll, precis i kanten till en 
stadsdel där storstadens sopor sorteras av stadens fattigaste befolk
ning. Risken är stor att hamna i bakvattnet i en utveckling som går 
mot alle mer globala uttryck och där tidspressen gynnar mindre 
tidskrävande tekniker än det komplicerade hantverk som Fuyan 
utövar. Han är ett intressant exempel på det jag ser som den ambi
tiösa folk.konstnärens dilemma, som verkar i mellanrummet mellan 
konst och brukskonst, mellan tradition och förnyelse, och som 
dessutom försöker bevara den tradition och det arv som det gamla 
familjeföretaget representerar. Vilken ställning kommer folk.konst
närerna ha i det framtida moderna Kina? 

Det är stor skillnad mellan stad och landsbygd i Kina. Guiz
houprovinsen är en del av det västra Kina som statsmakten i Beijing 
under senare år avsatt stora summor till i en kampanj kallad "Den 
ekonomiska utvecklingen av de västra regionerna''. Denna satsning 
omfattar även Tibet och andra delar av sydvästra Kina. På gott och 
ont skapar man en omfattande infrastruktur med nya vägar, flyg
platser och städer med moderna bostäder i dessa områden. Lagstift
ningsvägen skall man också markera att den sociala utvecklingen 
skall ha samma vikt som den ekonomiska. Detta för att garantera ett 
samhälle i balans. Det gör att man när man reser i området ser stä
der som växer fram ur intet, landsvägar och motorvägar som sprängs 
fram i bergen. Trafiken går på vägen medan bygget pågår, avlägsna 
byar uppe i bergen som tidigare inte kunde nås annat än till fots 
eller med häst har nu förbindelse med de moderna städerna. Turis
terna, både de inhemska kinesiska och de utländska, kan ta sig dit 
utan tidigare svårigheter. Textilkonsten kan nu bli en extrainkomst 
till familjen. Byarna rar skolor. Men männen och ungdomarna läm
nar byn för att arbeta på byggen i städerna, i industrierna och på 
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vägbyggena. Nya värderingar och nya prioriteringar kommer själv

klart att förändra det traditionella livet i dessa områden. 

Trots att det är så långt hemifrån, så långt från vår kultur, far 

jag ändå en igenkänningskänsla. Landsbygdens situation kan jäm

föras med den i Sverige på det sena 1800-talet, då allmogekulturen 

dog ut och industrialiseringen och inflyttningen till städerna 

förändrade det svenska samhället. I Kina idag kan man i städerna 

ibland uppleva känslan av Sverige på 1950-talet. Folkhemskänslan 

av att "Vi går mot Framtiden". Ett bejakande av förändringen. Ett 

välkomnande åv förnyelsen . Ett hopp om ökat välstånd. Om kon

sumtionens välsignelse. Men tankarna går också till norra Sveriges 

inhemska ursprungsbefolkning samerna, till turistbyar och indian

reservat. Jag ertappar mig med känslan av att gå i ett levande 

friluftsmuseum och fundera över hur byggnadskultur, traditioner 

och hantverk skall kunna bevaras. Ungefär så måste friluftsmuse

ernas pionjärer som Arthur Hazelius och Georg Karlin, i en annan 

del av världen, 120 år tidigare, ha känt det när de såg folkkulturen 

på den svenska landsbygden försvinna. Det var då de försökte 

rädda folkkulturen genom att skapa friluftsmuseer. Men hur hål

ler man ett kulturarv levande? Utan att skapa kulturreservat och 

fri'luftsmuseum? 
Allt är i rörelse. Allt är statt i förändring. Jag kommer aldrig 

att kunna stiga ner i samma flod igen. • 
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Ar 2007 var proklamerat som nationellt Linneår och genom tema
året knöt även Kulturen an till firandet utav en av Sveriges största 
vetenskapsmän genom tiderna. 

De första utställningarna under 2007 skall dock inte räknas in 
under den särskilda temaårssatsningen. Kulturen har under ett par 
års tid satsat på att i januari-februari (månader med tidigare låga 
besökssiffror) presentera utställningar som förmodats ra brett pu
blikt intresse. Vinterutställningen år 2007 hette Fem i Lund och 
var en utställning med fem Lundakonstnärer, Sten Duner, Jörgen 
Fogelquist, Staffan Nihlen, UlfTrotzig och John Wipp, vilka alla 
satt tydliga avtryck i Svensk 1900-talskonst. Fem i Lund infriade 
förväntningarna på goda besökssiffror och visar på att strategin 
med vinterutställningar är framgångsrik. Herr Fransson skottar snö. 
Sverige och Nazismen öppnade även den i januari. Utställningen, 
som producerats av Forum för Levande historia och filmregissören 
Roy Andersson, behandlade ett smärtsamt skede i Europas och 
Sveriges historia. Temat knyter an till de politiska/etiska allvarliga 
ämnen som Kulturen under flera år engagerat sig för. Dessa ämnen 
har en karaktär som kan uppfattas som något svår för många besö
kare. Herr Fransson skottar snö fick dock ett positivt mottagande 
vilket resulterade bland annat i många bokade visningar. 
· Arets övergripande tema på Kulturen var som ovan nämnts 

Sexuellt. Den stora kulturhistoriska utställningen producerad av 
Kulturen år 2007 var Lustar - drömmar och fantasier som invigdes 
i mars. Denna vida och kaljedoskopiska expose över lustens roll 
genom historien tog sin utgångspunkt i material med anknytning 
till fruktsamhet, kön sexualmoral och tabun. I april öppnades In 
hate we trust med fotografier av konstnären Elisabeth Ohlsson 
Wallin. Ohlsson Wallins drabbande bilder berättar om det hat och 
våld som drabbar homo-, bi- och transsexuella i samhället och 
relaterar till verkliga misshandelsfall. Antalet anmälda hatbrott har 
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ökat under de senaste åren i Sverige. Bilderna väckte bland annat 

uppmärksamhet kring dessa typer av våldsbrott i media. 

Kulturen har ett grönt och levande kulturarv i sin park. 

Illustratören och formgivaren Rie Hägerdahl skapade genom ett 

skyltsystem en kulturhistorisk trädgårdsvandring Ståndare och pis

tiller - Linne i parken. I vandringen som bygger på Linnes sexual

system presenteras 24 urvalda Linneväxter och texterna sätter även 

in växterna i ett bredare kulturhistoriskt sammanhang. Skyltarna 

kommer att stå kvar i Kulturens park även efter Linneåret. Sagan 

om ägget berättade om livets uppkomst både ur perspektiv från 

gamla myter och nutida forskning. Utställningen som produce

rades av Kulturen tog sin utgångspunkt ur en stor samling av ägg 

skapad av professor Nils Otto Sjöberg. Samlingen omfattar många 

typer av föremål som har koppling till ägg från smycken till kung

ens äggkopp. John Bauer - Bergakungen och Sagogarderoben var 

en utställning som vände sig till alla åldrar, men som kanske särskilt 

uppskattades av barnen. I sagogarderoben fanns specialsydda klä

der för barn i åldrarna 3-8 år gjorda efter Bauers illustrationer. Den 

andra delen av utställningen berättade om den icke fullbordade bal

letten Bergakungen till vilken Bauer ritade scenografi och dräkter. 

~tställningen är producerad av Jönköpings Länsmuseum. 

Under året har även flera mindre utställningar gjorts bland 

annat i Vita husets Trädgårdsrum. Ett urval av dessa utställningar 

är: Sakligt och visionärt - Bauhaus i Dessau, Slöjdcirkus mini, Fo

toskolan Skåne med temat "sex", Amor - kärlek och erotik i anti

kens Rom, Personligt silver och guld, Herbarium Gunilla Dahlman 

foto, Touch me Viveca Ohlsson foto, Min plats i Skåne. 

ÅI 2007 firade Kulturen 125 år som förening. Detta firades 

bland annat med en hejdundrande medeltidsfestival som avhölls i 

dagarna rvå den 2-3 juni. Gycklare, riddare, stolts jungfrur, munkar 

och helt vanliga turister och lundabor lekte medeltid, lärde sig om 
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hantverk och njöt god mat i gott gemyt. De små mede.ltidsentusiasterna 

deltog i arkeologiska utgrävningar i sandlådan på lekplatsen under överin

seende av Kulturens egna arkeologer. Evenem.anget genomfördes i samar

bete med Medeltidsföreningen i Lund. 
Östarp är Sveriges och kanske världens äldsta levande jordbruksmu

seum i det hänseendet att gården ligger kvar på originalplats. Det fyller 

således en viktig plats på museikartan i Sveries främsta jordbrukslandskap. 

Under år 2006 minskade verksamheten på Östarp eftersom Gamlegård 

stängdes på grund av stora reparationsarbeten. Genom frikostiga bidrag 

från medlemmar och donatorer kunde Gamlegård dock återinvigas den 

16 juni 2007 efter att ha varit stängd i ett år. Kulturens Östarpsgrupp, 

som initierades av förre styrelseledamoten Christer Denrell, och som leds 

av Karl-Erik Olsson, har genom sitt arbete på betydande sätt bidragit till 

den positiva utvecklingen på Östarp. Invigningen firades med folkmusik 

och demonstrationer av olika sorters gammalt hantverk, bland annat med 

koppling till byggande. Restaureringsarbetena på Gamlegård har varit av 

omfattande karaktär, till exempel har hela husets korsvirkesstomme lyfts 

och de gamla cementgolven, vilka förorsakat delar av de stora byggnads

problemen, bytts ut. De nuvarande mer byggnadsantikvar.iskt korrekta 

trägolven motsvarar de golv vi vet fanns i huset vid mitten av 1800-talet. 

Gamlegård har även filtt en levandegjord inre miljö i vilken husets tidi

gare invånare presenteras. Vattenmöllan blev också färdigrestaurerad efter 

att ha haft allvarliga skador i grunden och ett kollapsat kvarnhjul. Kvarn

dammen rensades vid samma tillfälle. Renoveringsarbetena på Gamle

gårds halmtak kommer emellertid att fortsätta under de närmaste åren. 

Under sommaren fanns värdar på plats från 16 juni till 31 augus-

ti som berättade om gården, landskapet och livet på landet innan indu

strialismen. Andra större publikevenemang under sommaren var det på 

midsommarafton då det dansades runt midsommarstången vid Gäst

giveriet. På midsommardagen kunde man gå på familjevandring bland 

djur och grödor tillsammans med gårdsbrukarna Jenny och Lars-Göran 
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Göransson. De bedriver ett hästdrivet jordbruk och bevarar därmed land

skapets karaktär och biologiska mångfald. Djuren på Östarp är av äldre 

lantras och även växterna är av äldre karaktär. Den 21:e juli kunde besö

karna själva pröva på lieslåtter då det var allmän slåtterdag på Östarp. Då 

visade gårdsbrukarna även hur hästslåtter och hässjning går till. 
Den sista stora utställningen under året som hade koppling till tema

året var A history of Sex som öppnade i september. Den amerikanske 

konstnären Andres Serrano skildrar i sina fotografier människors hemliga 

sexuella fantasier. Serrano tillhör de verkligt stora namnen i internationell 

modern samtidskonst och utställningen fick från början stor medial upp

märksamhet och många goda recensioner. Efter bara ett par veckor kom 

dock en del av utställningen att förstöras vid ett brutalt attentat som ho

tade både besökare och personal på Kulturen. Förövarna lämnade efter sig 

flygblad med nynazistiskt innehåll. Våldsamheten i dådet gjorde att Kul

turen tvingades sätta in extraordinära säkerhetsåtgärder för att kunna hålla 

utställningen öppen. Ingen fick några direkta fysiska skador av det grova 

våld· som användes vid överfallet, men det var en uppslitande upplevelse 

för dem som konfronterades med förövarna. Händelsen visade med tyd

lighet att Kulturen måste förbättra sin plan för krishantering och efter

bearbetning av traumatiska händelser. Människan och individen måste i 

d~s'sa sammanhang givetvis alltid sättas i första rummet. Sparbanken Finn 

gav goda råd då det gällde efterhanteringen av denna typ av våldsbrott. 

Dessa upplysningar har lagt grunden för den krishanteringsplanering som 

Kulturen nu utvecklar efter händelsen. 
Kostnaderna för säkerheten gjorde att öppningstiderna för utställ

ningen var tvungna att inskränkas. Dessa betydande kostnader har fatt be

talas av Kulturen sjalv. Attentatet mot A history of sex fick stor uppmärk

samhet i både nationell och internationell media. Bara ett par dagar efter 

händelsen skrev till exempel New York Times en artikel om det skedda. I 

tidningar, TV och radio diskuterades yttrandefrihet och dess koppling till 

de offentliga arenor som museerna är. Vissa debattörer menade att skat-
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temedel inte skulle användas till utställningar av denn;i. typ. Detta förme

nande, som man i sig kan ha delade uppfattningar om, är fullständigt ir

relevant då det gäller utställningen A history ~f sex på Kulturen eftersom 

den bekostades av sponsorsmedel. Kulturen har genom händelserna kring 

A history of sex fatt erfarenheter av en typ som museer i Sverige tidigare 

i stort sett varit förskonade ifrån. SjälvfaJlet måste vi dra lärdom av det 

skedda, men det kommer inte att påverka Kulturens vilja att stärka och 

försvara öppenheten i samhället. På Kulturen kommer det även i framti

den alltid att vara högt i tak, där allt som har med människan och hennes 

historia skall kunna diskuteras. 
År 2008 kommer att innebära ett nytt kapitel i Kulturens historia. 

Vi som arbetar på denna fantastiska institution som är Kulturen skall göra 

vårt absolut bästa för att roa, överraska, kanske förvåna och glädja er. 

Väl mött! 

Anki Dahlin och Björn Magnusson Staaf 
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FINANSIERING AV VERKSAMHET 

HUVUDSPONSO R 

Sparbanken Finns Framtidsstiftelse 

Region Skåne 

Kulcurvaneundersökning 

Framtidens Kulcur 

ABM-Skåne fö rscudie 

Access 

Statens Kultu rråd 

Östarp renoveringar 

Margit och Lennart Karlssons sti ftelse 

FoU Korrisions skador 

Riksantikva rieämbetet 

Utställning tema Sexualitet 

C rafoordska Sti ftelsen 

Framtidens Kultur 

Kultur Skåne särskilda uppdrag 

Kultu r Skåne 

Diabasen 

B.overket 

Pedagogiskt nätverk 

Levande Historia . 

Pedagogisk verksamhet 

Lekande Barns fond 

Statens Kulcurråd 

I 000 000 

IOO 000 

85 000 

968 000 

IOO 000 

37 500 

500 000 

3 000 000 

42 000 

50 000 

250 000 





s. 190 

STYRELSE ÅR 2007 

Lars-Erik Skjucare (ordf) 

Annika Annerby Jansson (vice ordf, auordf) , båda valda av föreningen. 

Louise Lönnroch, Regeringen 

Bricc-Inger Johansson, suppleanc c.o.m. 070701. 

Pacrick Quisc suppleanc, suppleancRegeringen 

Benny Jönsson, Region Skåne 

Bricc-Marie Jacobsson, Region Skåne 

Mikael Lassen, suppleanc 

Leif Berglund, suppleanc 

Tove Klecce, Lunds kommun 

Claes Göran Jönsson, Lunds kommun 

Helen Wescman, suppleanc. 

Zolcan G-Wagner, suppleanc 

Nedan valda av föreningen 

Orvar Löfgren 

Lennarc Prycz 

Karl-Axel Axelsson 

Magnus Thorfinn 

C hacarina Wiqvisr 

Peer Wachrmeisrer Eriksson 

Chriscer Denrell c.o.m. 070607 

Kjell-Arne Olsson 

Börje Svensson, suppleam 

Mars Hessman, suppleanc c.o. m. 070607 

Lars Weccerberg, suppleanc 

Suzanne Richcer, suppleanc 
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ARBETS UTSKOTT 

Annika Annerby Jansson ordf, Lars-Erik Skjurare, Magnus Thorfinn, 
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2007 hölls förurom årsmöre 7 sryrelsemören och 8 arbersurskonsmören. 
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