
I(inesiska exportmilni ng^r ph, margblad - en unik kulturb ame
Att papper uppfanns av kineser vet manga, liksom att kinesrska milningar

ofta ar gjorda pA papper eller siden. N{en fi vet att kineser riven milade tavlor

pi ett speciellt material - mdrgblad.

TEXT: LIN ZHI\NG FREUND

I I{ina milades uncler en petiod frin 1830-talet till
1890-talet mdrgmilningar med gouachefdrg fotest:i1lancle

kinesiska vardagsscener, mzinniskor, vexter och cijur. De

r.ar utforda av skickliga kantonesiska konsthantverkate.

Dessa sma r-r-kortsliknancle bildet kom sedan med fatt,vg

frdn I{anton till Europa.

Ist:iilet for kamera anr.:inde dessa konsthantverkare

pensel och gouachefzirg for att beskrir-a ett ditida kine-

siskt samhille for europ6er. De formedlade olika budskap

mellan kulturerna. \hr det sanna samhzillsbilder kineserna

milade for utl:inningar ellet vat det r.'ad som kinescrna

trodde att utlinningarna viile ha?

I borjan ar' 1800-taiet borjade man mila pi ett r-itt,
mjukt och san-rmetsliknande vzixtmaterial: mzitg frin vzix

ten' 1 e I rap tt t t a x p dpt r tJe m, en snabbr':ixande buske som kine-

serna tidigare anlzint som medicinah'zixt och for att gora

konsrqiorda blontm.t at.

\raxtnilgen tog-s iorst ut friLn stammen och torkades.

Dzirefter skar man mcd en cirkeiliknande rorelse mot mit
ten, tiLls en plan r-ta formats. Processen skiljer sig ddrfor

frin r-anlig papper-stiilr erkning, ddr v:ixtfibter sondetde

las, biirt-s och aterfbrn'ras ti11 ett pappersark.

\rzixren Tetrapara:: paplrifent namns fotsta gingen i vist
dt 1690 av Geors Eberhard Rumpf i den illustrerade bo

ken Herbdrlun Atuhr,irere.s och kallas di "tice paper plant".

Dzirefter har dessa r-ixtmilgblacl ofta felaktigt kailats fijr
rispapper i hela clen latinsprikiga r-zirlclen. N{en export-

miilningarna pa mrirgblad har ingenting med ris el1et ris

plantor att gora.

N,vtillr-erkade mdrgblad r.ar relatir.t flexibla att hantera

och mila pi. Akvareil/gouachefdrg pi dcssa mjuka och nis-
tan genornskinliga mirgblad svullnacle upp och skapade en

tredimensionell kinsla. NIan utnrrttjade ofta ziven genom-

skinligheten i materialet for att mila pli milningens baksida

och dzirigenom skapa intressanta efiekter. Det blev vanligt

att vissa f:irp5er, t.ex. huclfdrg, milades pi avigsidan.

Ndr mzirgblacl ildras forsvinner deras flexibilitet. De

bryts da litt sonder till smi bitat. Vassa och hatda fotemil
kan lzitt gota mzitken pi milningatna. Att laga rer-or med

tejp :ir det r.'zirsta man kafl Lltsritta en sidan mAlning for,

eftersom tejpens adhesir':imne tr:inger in i m;irgmaterialet

och forstor det. N,Iirgblad zit dessutom oerhort kinsliga
for ljus, fukt och vzirme.

For mig som zir utbildad pappetskonservator i Sverige

med komplettetande utbildning i I{ina och Japan, kdnns

det som ett sj:ilvklart ansvat att bevata l'ita gemensamma

kultura6' pi bista sitt.

Lin Zhang P'reand x utbildad konser\rator och testautetar

kinesiska rullmilningar och andra pappersforemil, samt

mdlningar pli mdrgblad. N'Ier om henne och hennes frj-

retag Sollentuna Ram & Papperskonser\rerirlg finns pi
\v\Y\v. papp erskon s en-etin g. se
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