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Abstract
This thesis aims to examine how the renowned swedish writer and critic Olof Lagercrantz wrote 
about communist China under Mao Zedong's leadership in the years 1970 – 1971. Lagercrantz 
served as editor-in-chef and as cultural director on one of Sweden's major daily newspapers, 
Dagens Nyheter, between 1951 and 1975. He travelled to China in 1970 as one of the first European 
reporters to get admission after the cultural revolution. This series of articles about China also 
changed the image of Lagercrantz, afterwards he was referred to as Maoist. The Swedish daily press 
referred to him as an "operetta Chinese" and "ching-tjopp chinaman" and the myth that he came 
back from China to the DN-office wearing a Mao suit, is still in circulation. The paper concerns the 
problem of trying to understand a culture on its own terms. In the survey, I give a picture of how 
Lagercrantz wrote about China, and explore some of the contexts of the texts produced. It's easy to 
judge in hindsight, but my ambition has been to try to find some kind of understanding of, or insight 
into what was communicated. Making a representation of a country and its people involves many 
issues and problems and in the paper I examine these through a postcolonial perspective inspired by 
Edward Said's book Orientalism (1978). Furthermore, I will examine the contexts that may have 
been important for Lagercrantz's work, and what might have influenced the image Lagercrantz gave 
of China and what authoritative position he occupies in his articles.
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1. Uppsatsens syfte och inramning
1.1 Inledning

1970 fick Dagens Nyheters chefredaktör och ledare på kulturredaktionen Olof Lagercrantz 

inresetillstånd till Kina. I en serie artiklar rapporterade han om sina åsikter och tankar från ett land 

präglat av kulturrevolutionen under Mao Zedongs ledning. Denna reportageserie om Kina 

förändrade bilden av Lagercrantz, han blev refererad till som maoist. I Svenska dagbladet omskrevs 

han som ”operettkines” och ”tjing-tjopp Kinaman”, och myten om att han skulle ha kommit tillbaka 

från Kina till DN-kontoret med en så kallad Mao-kostym går fortfarande runt.1 

Artiklarna har varit frekvent omdebatterade och har används som ett exempel för det Kinavänliga 

vänsterradikala 1970-talet, eller som enskild företeelse i Lagercrantz författarskap. I reportageserien 

skriver Lagercrantz om besök på sjukhus, skolor och fabriker. Han behandlar olika aspekter och 

tankar om Kina, men det som ligger i fokus är Kinas förändring. Det framstår som en stor händelse 

att den intellektuella 59-åriga Lagercrantz åkte och rapporterade om Kina. Den första artikeln i  

serien publicerades den 10 november 1970 i DN och den sista 14:e februari 1971. Texterna gavs ut i 

bokform i dåvarande Västtyskland med titeln: China-Report. Bericht einer Reise (1971), samt i 

Spanien 1972, men aldrig i Sverige.2  

Uppsatsen berör problematiken kring att försöka förstå en kultur utifrån dess egna villkor. I 

undersökningen ger jag en bild av hur Lagercrantz skrev om Kina, samt inom vilka kontexter 

texterna producerades. Det är lätt att döma i efterhand, men min ambition har varit att försöka hitta  

någon slags förståelse för, eller inblick i vad som kommunicerades. Titeln för mitt arbete är tagen 

från en prenumerationsreklam i DN: ”Olof Lagercrantz har varit i Kina, läs hans artikelserie”, 

bredvid texten finns en bild på Lagercrantz med den typiska flugan och under tre propagandabilder 

på Mao Zedong. 

Att göra en framställning av ett land och dess folk innebär en viss typ av problematik och i 

uppsatsen belyser jag framställningsproblematiken med hjälp av ett postkolonialt perspektiv 

inspirerat av Edward Saids bok Orientalism (1978). Vidare kommer jag att undersöka vilka 

sammanhang som kan ha varit viktiga för Lagercrantz framställning, samt vad som kan ha präglat 

den bild Lagercrantz gjorde sig av Kina och vilken position han intar i sina texter. 

1 Sagittarius, ”apropå...”, SVD, (1971-02-21). Och, Ledare, ”Tjing-Tjopp Kinaman”, SvD, (1970-12-20). 
2 Olof Lagercrantz, Vårt sekel är reserverat åt lögnen, (Stockholm, 2011), s.560. 
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För att undvika förvirring bör det nämnas att jag använder stavningen Zedong, vilket är stavningen 

från det officiella systemet pinyin. Lagercrantz och de från hans tid skrev oftast Tsetung, från 

transkriptionssystemet Wade-Giles, det har jag inte ändrat på.3 

1.2 Syfte och frågeställning

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Lagercrantz skrev om Kina mellan åren 1970 och 

1971. Jag vill reda ut vilken bild han ger av Kina och vilken position han själv intar i texten. På ett  

sätt kan den generella frågan formuleras utifrån Edward Saids terminologi; hur fungerar dialektiken 

mellan Lagercrantz, texten och den kontext han verkade i? Artiklarna framkom i en tid då tanken 

om Kina och vänsterrörelsen generellt hade ett starkt fäste. 

Min frågeställning inleds med frågan om vilken bild som målas utav Kina i reportagen. Vilken 

riktning är det Kina tar enligt Lagercrantz? På vilket sätt skiljer sig Kina från västerlandet och 

västerlandet från Kina? Hur såg debatten kring artiklarna ut? Jag vill också diskutera problematiken 

kring att skriva och försöka förstå ett land utifrån dess egna villkor. 

1.3 Källor

Min undersökning kommer alltså att handla om den artikelserie som Olof Lagercrantz skrev efter 

sitt besök i Kina år 1970-1971. Reportageserien brukar sägas bestå utav 14 artiklar, men beroende 

på hur man räknar kan de uppskattas till 15-16 artiklar. En av de texter som inte brukar inräknas 

men jag anser hör hemma i serien är en ledare Lagercrantz skrev julafton 1970. I denna skriver han 

om en gammal kinesisk saga som ska belysa den kinesiska medmänskligheten och bondförnuftet. 

Vilket han önskar alla DN:s läsare. Han framhåller att det är hans tro att julevangeliets ord: frid på 

jorden. Inte kan gå i något annat tecken än i det kinesiska förnuftets. Reportageserien sträcker sig 

mellan den 10:e november 1970, till den sista avslutande artikeln som publicerades den 14:e 

februari 1971. Dessa artiklar utgör mitt grundläggande källmaterial och täcker den största delen av 

undersökningen. I redogörelsen av källmaterialet figurerar de flesta artiklarna, men den sista 

artikeln och julaftonsartikeln från den första delen av reportageserien har jag valt att ta bort, då de 

inte bidrog något avsevärt till undersökningen. Vidare har jag gjort ett urval i den debatt som fördes 

kring kinaartiklarna, för att ge en bild av vilken slags diskussion som fördes i svensk press.

3 Mao Zedong. http://www.ne.se/lang/mao-zedong, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-05-16. Och kinesiska: 
Transkriptionssystem. http://www.ne.se/kinesiska/transkriptionssystem, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-05-16.

2



1.4 Forskningsläge

När det skrivs om Lagercrantz nämns återkommande hans artikelserie om Kina. Ofta har den varit i  

visst fokus i debatter om vänsterns synder. Kritiker som politikern och författaren Per Ahlmark, 

publicisten Svante Nycander och andra har givit Lagercrantz stark kritik för sin sympatiska 

inställning till Kina. Även historikern Anne Hedén ställer sig skeptisk till Lagercrantz agerande,  

men förklarar hans handlingar som att han böjde sig för Kina för att hjälpa landet i deras framsteg. I 

Hedéns avhandling, Röd stjärna över Sverige - Kina som resurs i den svenska 

vänsterradikaliseringen under 1960- och 1970-talen (2008), skriver hon om Lagercrantz artiklar 

under rubriken: Kina i rapportböckerna. Hedén sätter in Lagercrantz artiklar i en kontext där de står 

gemensamt med andra rapporter från Kina, av t.ex. Jan Myrdal och Cecilia och Sven Lindqvist, 

samtidigt så tittar hon på hur Kina och kulturrevolutionen figurerar i pressen före och efter 1949. 

Fokus i avhandlingen ligger på bilden av Kina i allmänhet och Svensk-kinesiska föreningen i 

synnerhet. Hedéns avhandling ger en bra och gedigen bakgrund till rapporteringen om Kina under 

kulturrevolutionen, och används för min bakgrund.

Kulturjournalisten Åke Lundqvist skriver om Kinaartiklarna i sin bok Kultursidan:  

kulturjournalistiken i Dagens nyheter 1864-2012 (2012). Han redogör för Lagercrantz position på 

DN och det allmänna debattklimatet under 60-70-tals perioden. Lundqvist menar att Lagercrantz 

mörknar i tonen i sitt skrivande för DN och att han åkte till Kina med det mörka i sig. En annan som 

skrivit om Lagercrantz Kinaartiklar med koppling till DN är Stig Hadenius, professor i journalistik. 

I Dagens nyheters historia: tidningen och makten 1864-2000 (2002), framställer han Lagercrantz 

artiklar dels i ljuset av hans tidigare resa till Sovjet (1961) och delar av den kritik som framfördes 

och har framförts efter reportageserien. Journalisten Niklas Nåsander skriver om kinaartiklarna i 

efterordet till en samling av Lagercrantz tidningsartiklar, Vårt sekel är reserverat åt lögnen –  

Artiklar 1938-1993 (2011). Nåsander menar att synen på Kinaartiklarna idag är präglad av en 

borgerlig hegemoni, vilket inte utvecklas närmre. 

Litteraturvetaren Annika Olsson har skrivit om rapportboksgenren i sin avhandling Att ge den  

andra sidan röst: rapportboken i Sverige 1960-1980 (2002). Hon diskuterar rapportboken som 

bidragande till den svenska bilden av omvärlden. Till sist kommer vi till litteraturvetaren Stina  

Otterbergs avhandling om Lagercrantz kritiska skrivande, Klädd i sitt språk: kritikern Olof  

Lagercrantz (2010), som också tar upp Kinaartiklarna. Hon läser artiklarna mot tidigare texter som 

Lagercrantz skrivit om politiska ledare, t.ex. Olof Palme och Lev Trotskij. Otterberg presenterar tre 
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förklaringar till varför Lagercrantz skrev som han skrev. Jag redovisar dessa tolkningar lite kort här: 

Den första förklaringen är att Lagercrantz upplevde Kina som ett nytt steg i socialismens utveckling 

och varpå Otterberg refererar till en text Lagercrantz skrivit 1968 om Marx och Lenin, och glappet 

mellan socialismens idé och praktiska utförande. Den andra punkten är att Lagercrantz uppfattade 

Mao som en varm människa, till vilka han var svag. Den sista och tredje tolkningen är att 

Lagercrantz problematiserar sin egen roll som Pilgrimen Dante gör under sin infernovandring. 

Med ett relativt brett forskningsfält tänker jag att min uppsats kan placera sig inom ramen för 

idéhistoria och undersöka vilka föreställningar och idéer som kommer till uttryck. Jag menar att det  

finns utrymme inom detta ämne vilket jag fokuserar på, eftersom Kinaartiklarna alltid får stå som 

exempel för någonting annat.

1.5 Teori och metod 

1.5.1 Historiemedvetande

Peter Aronsson professor i historiebruk och kulturarv skriver i sin bok Historiebruk: att använda 

det förflutna (2004), att talet om att det förflutna bidrar till ett meningsskapande, hanterande av 

förändring och legitimitet, samtidigt knyter talet om det förflutna samman vår tid med det  

förgångna. Men omskriven förändring bidrar inte enbart till föreställningar om det förflutna, utan 

också om framtiden. Historiemedvetande som begrepp kan definieras som uppfattningar om hur 

dåtid-nutid-framtid hänger ihop med varandra.4 Vår föreställning om framtiden formar vår 

föreställning om det förflutna, dialektiskt. Aronsson framhåller att historikern Bernard E Jensen har 

diskuterat historiemedvetandets funktioner för identitetsskapande, kulturmöten, sociokulturella 

läroprocesser, intresse -, värde-, och principutveckling, samt berättelsens form och innehåll. Men 

Aronsson framhåller främst identitet och berättelse som de analytiska nyckelbegreppen. Han menar 

att det är i kulturmöten och sociokulturella läroprocesser som identitet och berättelser skapas.  

Aronsson förtydligar att: ”[u]ppfattningar om det förflutna är bundna till upplevda hot och 

möjligheter inför framtiden och utformas dialektiskt i relation till dessa”.5 Det är i utbytet mellan 

föreställningen om ett faktiskt förflutet och den önskvärda framtiden som användningen av det 

förflutna formas. 

Historiemedvetande kan därmed ses sambandet mellan dåtid-nutid-framtid, alltså inte en absolut  

kunskap om det förflutna. Aronsson framhåller att det kan existera flera berättelser och 

4 Peter Aronsson, Historiebruk: att använda det förflutna, (Lund, 2004), s.68.
5 Aronsson, s.70.
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historiemedvetanden parallellt: ”vi kan teckna några renodlingar, vad Max Weber kallade 

idealtyper, av historiemedvetanden. Idealtyperna kan förekomma samtidigt hos en och samma 

individ”.6 Aronsson vill kalla dem för historiekulturens grundtroper, men jag väljer att stanna vid 

begreppet idealtyper då jag finner det mer passande för min uppsats. Aronsson ställer upp fyra 

idealtyper men jag inriktar mig på en utav dem. Denna idealtyp kallar Aronsson framsteget.

I tanken om framsteget pekar alla kurvor uppåt och Aronsson skriver att Sveriges modernisering har 

beskrivits på det sättet. Moderniseringen har gått från ett Fattigsverige, präglat av orättvisor, till ett  

rikt och modernt land med jämlikhet och jämställdhet. Olika berättelser kan existera parallellt och  

på ett globalt plan finner vi ”ambivalens när bokslut ska hållas över 1900-talet. Måttstockarna är 

obönhörligt otillräckliga: hur ska vi mäta framstegen mot den fasa som 1900-talet rymmer?”. 7 Som 

en ytterligare beskrivning av framsteget som idealtyp vill jag sammanlänka det med 

upplysningstraditionen och demokratibegreppet. Enligt den Tyska historikern Reinhardt Koselleck 

fick begreppet demokrati en annan innebörd efter den franska revolutionen 1789. Begreppet 

laddades nu med starka förväntningar på framtiden. Historien kunde efter revolutionen beskrivas 

som människans väg ”från makt till rätt, från despoti till frihet och förnuft”8. Förteckningar som 

socialism, liberalism, kommunism och liknande kom att göra anspråk att representera framtiden.  

Idéhistorikern Andrus Ers skriver ”Om mänsklighetens rörelse mot frihet, lycka, förnuft och 

emancipation antas som måttet för framsteget kan vi läsa historien som en historia om ett  

upplysningsprojekt”.9 Framställningen av det mänskliga framsteget kopplas ofta till 

upplysningstanken. När jag talar om framsteget som idealtyp i min uppsats är det inom denna ram 

det bör förstås.

1.5.2 Postkolonialt perspektiv och de Andra

Edward Saids bok Orientalism (1978) markerar födelsen av en ny metod att studera kolonialismen. 

Said menar att framställningen av orienten i europeiska romaner, reseskildringar och andra texter 

bidrog till att upprätta en dikotomi mellan Europa och de europeiska folken, och de Andra. Denna 

dikotomi var lika central för att skapa den europeiska kulturen som den var av vikt för att bibehålla 

maktbalansen och att sprida kontrollen över kolonierna. Den koloniala produktionen av kunskap om 

icke-européer, de Andra, var en viktig komponent i styrandet av dessa. Said hävdar inte att de som 

6 Aronsson, s.77-78.
7 Aronsson, s.81
8 Andrus Ers, Segrarnas historia. Makten, historien och friheten studerade genom exemplet Herbert Tingsten 1939  

1953, (text & kultur, 2008), s.15.
9 Ers, s.17.
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producerade dessa texter berättade lögner eller att dessa författare hyste ett personligt agg mot 

främmande folk och kulturer, utan de var en del av en utpräglad diskurs.10 Diskursbegreppet som 

jag använder mig utav i denna uppsats baseras mesta dels på min uppfattning av Saids 

diskursbegrepp. Mitt teoretiska anspråk har sin tonvikt på skapandet av de Andra och den 

dikotomiska uppdelningen mellan västerlandet och det icke-västerländska. Undersökning jag ägnar 

mig åt kan infattas i ramen för Saids teori, men skiljer sig till viss del. Västerlandet får i mitt  

källmaterial generellt stå som en negativ motpol till de Andra, som snarare upphöjs och exotifieras,  

än nedvärderas. Det tänkande som resenären möter är på ett sätt högre, samma gäller människans 

värde, men det är fortfarande de Andra. 

Said skriver att om det är sant att: ”ingen kunskapsproduktion inom humaniora någonsin kan bortse 

från eller förneka att dess producent som mänskligt subjekt är engagerad i sina egna 

omständigheter”11, så måste det också vara sant att denne Europé eller Amerikan, vilket det handlar 

om i denna fråga, inte kan förneka det avgörande tillstånd som dennes verklighet innebär: att denne 

möter Orienten i första hand som Europé och i andra hand som individ. 

Litteraturprofessorn Ania Loomba skriver att den europeiska kolonialismens ”andrafierande” av ett  

enormt antal människor, och konstruktionen av dem som efterblivna och underlägsna, vilar på det 

som litteraturvetaren Abdul JanMohammed har kallat en manikeisk allegori. Detta beskriver han 

som ”produktionen av en binär och obeveklig diskursiv skillnad mellan 'raser' ”.12 

Motsatsställningen och att göra skillnad mellan raser var absolut nödvändig, inte enbart för 

framställningarna av icke-västerländska, utan även för konstruktionen av det västerländska självet.  

Denna insikt har lett till ett stort antal antikoloniala och postkoloniala forskare, däribland Said, till  

att försöka reda ut hur dessa oppositioner fungerar i koloniala representationer. Men det kan finnas 

en fara i denna tanke, menar Loomba. ”När vi belyser de ideologiska och historiska funktionerna 

hos kolonialismens binära motsatspar, löper vi då inte en risk att reproducera dem?”.13 Kritiker till 

den postkoloniala forskningen ställer allt oftare frågan om det är möjligt att ämnet postkoloniala  

studier bidrar till att överbetona kulturella och rasmässiga skillnader, även om det görs utifrån en 

mer ideologisk utgångspunkt. Möjligheten skulle kunna finnas att även fast vi tror att vi ifrågasätter 

är vi med och reproducerar diskursen. 

10 Ania Loomba, Kolonialism/Postkolonialism – en introduktion till ett forskningsfält, (Stockholm, 2008), s.111.
11 Edward Said, Orientalism, (Stockholm, 2000), s.76. 
12 A.R JanMohammed , The economy of Manichean Allegory: The function of racial difference in colonialist  

literature, Critical inguiry 12, (1985), s.60, ur Ania Loomba, Kolonialism/Postkolonialism, (2008), s.111.
13 Loomba, s.111.
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Said baserade sina tankar på Foucaults diskursanalytiska perspektiv men tillskillnad från Foucault 

menar Said att enskilda skribenter har en avgörande roll i en annars anonym och stor kollektiv 

samling texter som utgör en ”diskursiv gruppering som orientalismen”14. Skribentens auktoritet och 

möjligheterna att läsa och citera denne, både med och utan urskillning, berodde på att orientalismen 

kunde skapa auktoritet åt skribentens text som denne senare själv uppnådde. Said menar således att 

man inte kan förstå skribentens auktoritet utan att förstå det speciella draget i just dennes text. 15. 

Said skriver att Foucault ansåg att den enskilda texten eller författaren inte betydde så mycket. Han 

menar sig finna att detta inte stämmer på empiriska grunder utifrån sin forskning om orientalismen. 

Och framhåller att han i sin analys använder sig av noggranna textstudier för att ”klarlägga 

dialektiken mellan den individuella texten eller skribenten och den komplicerade kollektiva  

gruppering som texten är ett bidrag till.”16 

Jag vill i min undersökning använda mig av tanken om dialektiken mellan författaren, texten och 

kontexten. Samt att den auktoritet som texten och textens författare besitter skapas utav det den 

beskriver. I Saids fall är det den orientaliska diskursen som återskapas och ger auktoritet till texten.  

Det metodologiska verktyg som Said framhåller för studiet av auktoriteten är strategisk placering.  

Alltså den position som författaren intar inom en text. Said för också fram en annan aspekt av den 

strategiska placeringen som berör analysen av sammanbandet mellan texter, den problematik som 

var och en som skriver om Orienten möter: ”hur man får grepp om den, hur man närmar sig den, 

hur man bär sig åt för att inre bli nedtryckt eller överväldigad av hur sublim den är, vilket omfång 

och vilka fruktansvärda dimensioner den har. Var och en som skriver om Orienten måste placera sig 

själv i förhållande till Orienten.”17 Författarens omsatta placering inom texten anges i vilket 

berättartonfall författaren använder, samt vilka strukturer och vilket bildspråk som används. När 

författaren byggt upp en bild av Orienten kan han sedan företräda och tala för den.18 

Utrymmet för denna uppsats tillåter självklart inte en fullständig historik över den Kinalitteratur  

som producerats i Europa och västerlandet, dock kommer jag att ge en kortare överblick över den 

svenska produktionen av litteratur om Kina och försöka ge en bild av det samhälls- och 

debattklimat som Lagercrantz agerade inom. 

14 Said, s.92.
15 Said, s.92.
16 Said, s.92.
17 Said, s.87-88.
18 Said, s.88.
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1.6 Disposition

Nu har jag gått igenom de teoretiska utgångspunkterna för min uppsats. Följande kommer vi till  

bakgrundsavsnittet vilket skall ge en bredare förståelse av ämnet för undersökningen. Bakgrunden 

är uppdelad i tre delar, den första är en kortare genomgång av Kinas moderna historia, den andra 

fokuserar på den svenska Kinabilden och Kina-litteraturen producerad i Sverige. Den tredje tar upp 

Lagercrantz själv och hans arbete på DN, samt det allmänna debattklimatet. Efter bakgrunden 

kommer vi in på undersökningen, vilken är uppdelad i tre underrubriker. Den första är en 

kronologisk genom gång av de tio första artiklarna, vilket ska ge en bild av hur Lagercrantz skriver 

om Kina. Den andra undersökningsdelen rör sig kring den kritik som reportageserien fick. Den sista 

delen av undersökningen handlar om de fyra sista artiklarna i reportageserien som koncentrerar sig 

kring Mao Zedong. Uppsatsen avslutas med en diskussion om undersökningen och det material som 

behandlats. 

8



2. Bakgrund
2.1 Kinas moderna historia

I bakgrunden presenteras vissa av de kontexter som Lagercrantz agerade inom och var en del av, 

samt kort fakta om Kinas moderna historia för att ge en bild av vilket Kina det var som Lagercrantz 

besökte och skrev om. 

Efter ett 1800-tal präglat av krig och kolonialism inleddes Kinas 1900-tal med revolter och uppror.  

En soldatrevolt i Wuchang 10 oktober 1911 satte landet i rörelse och i februari 1912 tvingades 

kejsardömet formellt avgå.19 Republiken Kina grundas och det nya parlamentet upprättas 1913. 

Presidentämbetet och lagstiftningen präglades av olika militära fraktioner och krigsherrar med 

skiftande agenda. Det nationalistiska paritet Goumindang (GMD) bildas under Sun Yat-sen, ungefär 

samtidigt som Kina blev republik och får majoriteten av rösterna. 1921 grundas Kinas 

kommunistiska parti (KKP), och GMD som allt mer vänt sig bort från västmakterna inledde ett 

samarbete med Sovjetunionen. Nu formades det nationalistiska partiet efter sovjetisk förebild och 

började samtidigt samarbeta med KKP. Framåt 1924 inrättades en militärakademi vars ledare var  

Chiang Kai-shek. Sun Yat-sen dör 1925 och året efter påbörjades GMD:s fälttåg under Chiangs 

ledning för att ta tillbaka norra Kina från Japan.20 Brytningen mellan KKP och GMD sker 1927 efter 

Chiang låtit mörda ett antal kommunister. KKP försöker erövra städer men övergick efter några 

misslyckanden till att bygga upp revolutionära baser på landsbygden. Det skulle dröja fram till 1949 

innan KKP under Mao Zedongs ledning skulle överta makten från Chiang, som vid 

maktövertagandet flydde till Taiwan. 

Folkrepubliken Kina utropades officiellt i Beijing den 1 oktober 1949. Den socialistiska 

omvandlingen av landet inleddes med ett lyckat försök att stoppa inflationen och att få ingång 

produktionen. Under jordreformen avrättades godsägare och kampanjer mot kontrarevolutionärer 

inleds. 1956 hade jordbruket kollektiviserats och företagen socialiserats.21 Under slagorden ”Låt 

hundra blommor blomma, hundra skolor debattera!”, försökte partiet uppmana till kritik mot 

bristerna i det nya samhället. Kritiken blev dock så stark att partiet införde en slags anti-höger 

19 Kina: Kinesiska makthavare. http://www.ne.se/kina/historia/kinesiska-makthavare, Nationalencyklopedin, hämtad 
2013-05-16.

20 Anne Hedén, Röd stjärna över Sverige, Kina som resurs i den svenska vänsterradikaliseringen under 1960- och  
1970-talen, (Lund, 2008), s.40.  Samt, Kina: Samarbete mellan nationalister och kommunister. 
http://www.ne.se/kina/historia/samarbete-mellan-nationalister-och-kommunister, Nationalencyklopedin, hämtad 
2013-05-16.

21 Kina: Folkrepubliken – den socialistiska omvandlingen av landet. http://www.ne.se/kina/historia/folkrepubliken-
den-socialistiska-omvandlingen-av-landet, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-05-16.
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kampanj som pekade ut de som givit kritik som högerelement. 1958 drogs ännu en kampanj igång, 

denna gång under parollen ”det stora språnget”, vilken fick svåra konsekvenser för samhället. 

Denna satsning på tung industri och sovjetiska lantbruksmetoder skulle innebära svår hungersnöd 

och döden för mellan 20 och 43 miljoner kineser.22 1966-1976 genomfördes den så kallade 

kulturrevolutionen. I vad som anses vara det officiella invigningsdokumentet till kulturrevolutionen 

sägs det att man ska: ”Koncentrera alla krafter på att slå ner den lilla gruppen av ultra-reaktionära 

borgerliga högerelement och kontrarevolutionära revisionister och avslöja och kritisera helt och 

fullt deras brott mot partiet mot socialismen och Mao Tsetungs-tänkande i syfte att isolera dem så 

mycket som möjligt”.23 Mao drog igång den mest dramatiska maktkampen i partiets historia. 

Arméns makt hade ökat i slutet av 1960-talet vilket oroade Mao som skaffade sig en maktbas med 

hjälp av de så kallade Rödgardisterna, vilka bestod av entusiastiska unga anhängare.24 Angrepp 

genomfördes på ledande personer på alla nivåer i samhället, dessa misshandlades och förnedrades 

offentligt.25 Maos död inträffade 1976, men innan dess präglades landet utav kampen mellan "de 

fyras gäng" och den sittande premiärministern Zhou Enlai. De fyras gäng bestod utav Maos hustru 

och tre äldre partimedlemmar, som betonade klasskampen och renlärigheten. Zhou Enlai ville satsa  

på att utveckla produktionen. Zhou avled likt Mao 1976 och Hua Goufeng blev Maos efterträdare. 

Han lät arrestera de fyras gäng och de dömdes 1981 för kontrarevolutionära brott.26

2.2 Den Svenska kinabilden och rapportböcker

Intresset för Kina var ingenting nytt i Sverige under den tid som Lagercrantz besökte landet. Det 

finns en bild av att detta skulle vara kopplat till 68-rörelsen men Anne Hedén framhåller att det inte  

riktigt stämmer. Istället påvisar hon en viss kontinuitet i det svenska intresset för Folkrepubliken 

Kina. Specifikt i den svenska pressen under perioden 1966-1976 framhävdes ofta reportage och 

nyheter om ett folkligt mobiliserande i den kinesiska kulturrevolutionen.27 På DN:s och Expressens  

ledare diskuterades däremot återkommande KKP och dess ledningsstrider och risken att Maos linje 

skulle falla in i en slags stalinisering, vilket var det håll Mao verkade vilja undvika.28 Tittar man 

generellt på det som skrevs om Kina i svensk press under denna tidsperiod så förefaller intresset för 

22 Anne Hedén, s.45. 
23 Osign., ”De sexton punkterna om den stora proletära kulturrevolutionen. Kinas kommunistiska partis 

centralkommittés kommuniké av den 8:e augusti 1966” i Clarté nr 1 1967, s.16ff. Ur Anne Hedén, (2008), s.53.
24 Hedén, s.53. 
25 Kina: Kulturrevolutionen. http://www.ne.se/kina/historia/kulturrevolutionen, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-

05-16.
26 Kina: Kulturrevolutionen. http://www.ne.se/kina/historia/kulturrevolutionen, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-

05-16.
27 Hedén, s.57.
28 Hedén, s.57.

10



det kinesiska projektet vara påfallande.29 Det fanns såklart kritiska röster men gemensamt för dem 

är att de inte på allvar gjorde sig gällande i diskussionen om Kina förrän efter de fyras gängs fall.30 

Den allmänna tolkningen av hungersnöden i samband med det stora språnget var att den främst var 

orsakad av naturkatastrofer. Kulturrevolutionen sågs i allmänhet som en i grunden givande politisk 

omdaning. Enligt Hedén var denna tanke väsentlig för förståelsen av Kina som ett i huvudsak 

positivt socialt experiment. Dock fanns medvetenheten om vissa övertramp. 1978 publicerades en 

Amnesty-rapport om politisk fångenskap i Folkrepubliken Kina, denna översattes till svenska 1979 

och var den första sammanställningen av fakta om missförhållanden i Kina. Materialet i utredningen 

innehöll officiella kinesiska dokument som redogjorde för denna politiska fångenskap och 

flyktingar.31 Rapporten från slutet av 1970-talet och de fyras gängs fall, kan ses som en vändning i 

problemformuleringarna kring Kina. 

Bidragande till den svenska kinabilden under 60- och 70-talet var de ofta förstående tolkningarna av 

Kinas utveckling inom vad som kallas rapportboksgenren. Historikern Kjell Östberg menar att ett 

ökat intresse för utvecklingen i Kina var en naturlig del av 6o-talets växande internationella 

engagemang.32 

De svenska kulturpersoner och journalister som fick inresetillstånd till Kina fick ett stort inflytande 

på den bild som bildades i medierna. Kina var under perioden mycket begränsat för de som 

rapporterade och i allmänhet kan rapportgenren kunna beskrivas som ett vänsterprojekt som ämnade 

att ge röst åt de utan talan och att belysa motbilder.33. Enligt Annika Olsson tilldelades de personer 

som intervjuades i rapportböckerna ett metonymiskt sätt att berätta, vilket betyder att den 

intervjuade fick representera alla i dennes tillhörande grupp. Många skrev om Kina under perioden 

kring 1970 men vissa blev mer lästa än andra och däribland inräknar Anne Hedén sådana författare 

som; Jan Myrdal med sin bok Rapport från en kinesisk by (1962), Tore Zetterholm med Den 

kinesiska utmaningen (1969), Sture Källberg Kamrat med 700 miljoner (1964), Sven och Cecilia 

Lindqvist Kina inifrån. En preliminär rapport (1963), men även Olof Lagercrantz reportageserie 

inräknas.34 

29 Hedén, s.57
30 Hedén, s.66.
31 Hedén, s.64.
32 Kjell Östberg, 1968 - när allt var i rörelse, (Prisma, 2002), s.116.
33 Hedén, s.67.
34 Hedén, s.68.
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2.3 1968 och radikaliseringen på Dagens nyheter

Det brukar talas om att Lagercrantz hade en roll i uppöppnandet för nya röster på DN:s 

kulturredaktion. Om detta är det många som vittnar.35 Stina Otterberg gör en indelning av 

Lagercrantz redaktörskap på DN, åren 1960-1968 och sedan de kvarvarande åren efter, till slutet av 

hans samarbete med DN 1975. Perioden mellan 1960  och 1968, kännetecknades enligt Otterberg av 

en ökad öppenhet och en radikalisering.36 I egenskap av författare skrev Lagercrantz en bok med 

titeln Ett år på sextiotalet (1990), som delvis handlar om hans arbete på tidningen och hans vilja att 

öppna för diskussion också från vänsterkanten. Att sätta 1968 som definitivt årtal för denna 

radikalisering, är ytterst komplicerat, det är nog mer fördelaktigt att se en gradvis vändning under 

sextiotalet. Kjell Östberg driver tesen att vändningen var en process som började från 1950-talet och 

pågick långt in på 70-talet, men framhåller också 1968 som ett speciellt år.37 

Olof Lagercrantz 1911-2002 föddes in i en släkt fylld av kulturpersoner som författaren Agnes von 

Krusenstjerna och politikern Hugo Hamilton. Lagercrantz brukar benämnas som författare, publicist 

och litteraturkritiker. Som poet var Lagercrantz aktiv på 1930-talet och han inledde sin publicistiska  

bana som medarbetare på Svenska Dagbladet 1940–51 och på Bonniers Litterära Magasin 1942–

50. På DN arbetade hans sig upp till chef för kulturavdelning 1951–60. I inledningen av sitt 

chefskap på kulturavdelningen 1951 blev han också filosofidoktor på en avhandling om släktingen 

Agnes von Krusenstjerna. Under åren 1960-1975 var han chefsredaktör och ledare på kultursidorna 

på DN.38

På 1950-talet var chefredaktören för DN Herbert Tingsten och han förde en så kallad kulturradikal 

linje.39 Beteckningen kulturradikal beskriver en person som har radikala åsikter i kulturfrågor, vilket 

t.ex. kan röra sig om ett ifrågasättande av kyrkan och kristendomen. Företeelsen är inte entydig men 

kan associeras med antingen liberala eller socialistiska publicister. Lagercrantz tog avstånd från 

beteckningen i 1952 års debatt om kulturradikalismen och menade att han var radikal snarare än 

kulturradikal, vars innebörd han fann obskyr. Kulturradikalismen som historisk situerad 

kategorisering kan härledas tillbaka till 1880-talet. Beteckningen i sig användes dock inte av 1880-

talets tänkare, utan började användas på 1920-talet.40 Kulturradikalismen framkom i de 

35 Alf W. Johansson, red. Dagens Nyheter – minnesseminarium över Sven-Erik Larsson, Vittnesseminarium om DN  
och '68, (Södertörns högskola, 2003).

36 Stina Otterberg, Klädd i sitt språk- kritikern Olof Lagercrantz, (ellerströms, 2010), s.70. 
37 Östberg, s.99.
38   Olof Lagercrantz. http://www.ne.se/lang/olof-lagercrantz, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-05-14.
39   Otterberg, s.30-31.

40 Christer Skoglund, Vita mössor under röda fanor, (Stockholm, 1991), s.55.
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skandinaviska länderna ungefär samtidigt men i Sverige brukar denna rörelse förknippas med den 

litterära åttiotalismen där August Strindberg har blivit en centralgestalt, men som också omgavs av 

sådana som Gustaf af Geijerstam, Victoria Benedictsson och Ola Hansson med flera.41 

1959 lämnade Herbert Tingsten posten som chefsredaktör. Redaktörskapet tillgavs Lagercrantz, 

men detta delat med den mer borgerligt inriktade Sven-Erik Larsson. Det gemensamma 

redaktörskapet var kort sagt problematiskt och de hamnade ofta i dispyter. När Tingsten satt som 

chefsredaktör följde Lagercrantz till stor del den kulturradikala linje som Tingsten drev. Men då 

Lagercrantz själv fick chansen att påverka vägen försökte han driva en linje för att öppna upp för 

olika röster i den samhälleliga diskussionen. Detta gjorde att Lagercrantz också under sin tid på DN 

ofta hamnade i konflikter ägarna av tidningen. Dessa konflikter fortsatte fram till mitten av 

sjuttiotalet tills han lämnade sin position 1975. För att ge Lagercrantz bild av vad som pågick innan 

resan till Kina, citeras här en dagboksanteckning av Lagercrantz:

Valet är över. Albert Bonnier ringde och vi träffades igår. Han ville diskutera efterföljare på DN nu 

innan kontraktstiden skall förlängas eller sägas upp. Vackra lovord åt mig, underliga glidningar. Jag 

svarade behärskat att under förutsättningar att vi kunde komma överens om efterföljare spelade min 

avgång mindre roll för mig. Men jag vet ju att han tänker sig en närmare partipolitisk anknytning. 

Därför är kollisionskurs oundviklig och jag känner fruktan. Sven-Erik Larsson som, efter skandalös 

valdebatt utan framgång, känner sig skadad vill att jag skall skjuta upp resan till Kina i morgon. Men 

jag vägrar. Nu skall uppsägningsdatum vara 1 jan 1971 i stället för 1 nov 1970 så vi får tid att 

förhandla. Larsson har genom sin aktion förstört våra möjligheter att handla politiskt, ty regeringens 

intresse att skydda DN från aktieägarnas övervåld minskar självfallet då tidningen redan visat dem 

sådan illvilja.42

41  Skoglund, s.55-56.
42 Olof Lagercrantz, dagboksanteckning 23 september 1970, ur Vårt sekel är reserverat åt lögnen, (Stockholm, 2011), 

s.560-561.
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3. Undersökning
3.1 Tillstånd av falsk oskuld 

Undersökningen kommer att inledas med en genomgång av den första fasen av reportageserien, 

vilken pågick fram till julafton 1970. Denna del av serien koncentrerar sig mest på studiebesök på 

fabriker, skolor, sjukhus och andra samhälleliga instanser, vi får också ta del av intervjuer och 

tankar som Lagercrantz rört sig kring under resan till Kina. Den andra delen av reportageserien är 

mer koncentrerad på Maokulten. I undersökning gör jag en kronologisk redogörelse av 

källmaterialet och försöker ge en bild av hur Lagercrantz gradvis blir mer och mer överväldigad av 

Kina. Men innan vi kommer in på undersökningen behövs en sammanfattning av det som jag anser 

att vara de grundläggande utgångspunkterna för reportageserien, vilka kan vara bra att ha med i 

bakhuvudet under redogörelsen av materialet.

Det finns därmed vissa grundläggande premisser som jag anser att Lagercrantz utgår från när han 

skriver om Kina. En av dessa är att Kina under kulturrevolutionen är ett framstegsprojekt, vilket är 

en återkommande fråga som Lagercrantz diskuterar. Detta återknyter jag till historiemedvetande och 

den idealtyp som ställts upp i teoriavsnittet. Den andra utgångspunkten är att Kina bör bedömas 

efter sina egna förutsättningar. Vilket löper som en röd tråd genom alla artiklar, från den första 

artikeln till den sista avslutande artikeln där Lagercrantz tar ställning. I den första artikeln i serien  

påvisar Lagercrantz att han vill ge Kina en chans och att han ”som utsänd från vår egenartade 

västerländska kultur”43, bedömer saker ur ett västerländskt perspektiv och har ett behov av att vidga 

sina vyer och så att säga läsa Kina på Kinas villkor. 

Den tredje premissen är den problematisering Lagercrantz gör av sig själv och sin världsbild vid 

mötet av en annan kultur. Insikten hos Lagercrantz stämmer överens med Saids tanke om att 

europén möter orienten först som europé och sedan som subjekt. Stina Otterberg skriver angående 

Lagercrantz kritiska skrivande: ”att närma sig och söka förstå en annan kultur innebär också att man 

tvingas problematisera sig själv och sin egen tillhörighet. Som pilgrimen Dante gör under sin 

Infernovandring”.44 Det finns en stark relevans i Otterbergs koppling till Dante, då Lagercrantz 

tidigare på 1960-talet skrivit en bok om den Gudomliga komedin. Men jag vill snarare koppla 

Lagercrantz till Joseph Conrads bok Mörkrets Hjärta, om vilken Lagercrantz också skrev en bok 

med titeln På färd med Mörkrets hjärta, senare på 1980-talet. 

43 Olof Lagercrantz, ”Leendet självförsvar i gemenskapens Kina”, Dagens Nyheter, (1970-11-10).
44 Otterberg, s. 118.
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I både romaner och facklitteratur, reseskildringar under kolonialtiden ansågs det farligt att  

överskrida gränser, mesta dels för dem som tilltalas av eller sympatiserar med det främmande landet 

eller folket i det. Ania Loomba beskriver hur detta mönster återfinns i Mörkrets Hjärta. I romanen 

målas en bild av Afrika som en ofördärvad djungel och en källa till rikedom och makt som både 

drar till sig hjälten Kurtz, och lockar hans sinnesvärld.45 Marlow som är bokens berättare, ”förklarar 

att Kurtz 'tanke var fullkomligt klar... Men hans själ var sjuk. Ensam i vildmarken hade den tvingats 

att se in i sig själv”.46 Mönstret som presenteras i Conrads roman kan kopplas till den resa som 

Lagercrantz gjorde i Kina. Min egen utgångspunkt för denna undersökning är att Lagercrantz 

genom sin text, både är med att skapa och bekräfta en allmän diskurs om vad Kina är och hade 

varit. Utifrån ser vi som läsare hur Lagercrantz likt Kurtz reser in i ett främmande land och sedan 

hur hans tankar på ett sett övertas av det väldiga Kina. Lagercrantz skriver själv i den sjunde 

artikeln: ”Att här komma till Kina med våra fördomar och vårt högmod är opåkallat. Ödmjukt 

lyssnande synes mig mera på plats”.47 

Nu lämnar vi dessa premisser och går in på det material som undersökningen består utav.

3.1.1 ”Leendet självförsvar i gemenskapens Kina”

På DN:s förstasida ser vi en bild på en leende Lagercrantz iklädd den, för honom, typiska flugan, 

med det tunna vita håret och ett gemytligt leende. Bredvid bilden på Lagercrantz står: ”Han är en av 

de första européer som fått resa runt i landet efter kulturrevolutionen”.48 Under denna presentation 

infinner sig en stor bild på en leende skolklass på Apelsinön vid floden Siang, i bakgrunden ses 

staden Changsha där Mao Zedong gick i lärarskola.49 På en av fotografierna som pryder tidningen 

ser vi Lagercrantz själv, tillsammans med en leende kinesisk man framför en mindre träbyggnad, 

inklädd med tyg prydda med Mao-citat över väggarna. 

Artikeln tar sin start i tanken om att Kina är världens folkrikaste nation och att kineserna lever 

otroligt nära inpå varandra. Lagercrantz framhåller med ironisk ton att man under Mao Zedongs 

styre inte får höra annat än om den största lyckan på jorden, att få arbeta för kollektivet. Lagercrantz 

gör en jämförelse mellan Kina och Island, som han besökte tidigare under hösten 1970: ”På Island i 

45 Loomba, s.139.
46 Loomba, s.139.
47 Olof Lagercrantz, ”Masskampanj utrotade koleran”, DN, (1970-11-25).
48 Lagercrantz, ”Leendet självförsvar i gemenskapens Kina”, DN, (1970-11-10).
49 Lagercrantz, ”Leendet självförsvar i gemenskapens Kina”, DN, (1970-11-10). 
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somras hände det mig att jag vid möten med främlingar inte fick ett enda leende till svar på mitt”. 50 

I Kina, menar Lagercrantz, är leendet något nödvändigt på grund av den otroliga folkmängden. 

Människorna är Kinas största tillgång och ”därför blir automatiskt en människas värde högt.”51.  I 

Kina bemöts man med ett leende, vilket får stå i motsats till västerlandet, där leendet på ett sätt är  

frånvarande. Människans värde är högre i Kina och Lagercrantz skriver: ”människorna in concerto, 

sådana de går och står på sina två ben, betyder så ofantligt mycket mer än hos oss”.52 Han fortsätter 

sitt resonemang med att han upplever sitt första möte med Kina ”som en hemkomst till något känt 

och nyss förflutet”.53 Vilket han jämför med att komma till USA där man, i Lagercrantz mening, ser 

skyskraporna först vid ankomst. 

I artikeln skriver Lagercrantz om den kinesiska operan och hur han vid besök på en av dessa, fick 

en insikt i sitt eget västerländska tänkande. ”Det mest populära av alla konstnärliga verk i Kina idag 

är operan 'Den vithåriga flickan'”.54 Betraktaren möts i operans indelning av en efterbliven by, före 

befrielsen och under inbördeskriget. I denna by lever flera hundra familjer som är beroende utav 

den rike godsägaren. En flicka tar hand om sin gamla och skuldsatte far och en grannpojke 

uppvaktar flickan. Men den rike godsägaren kikar också mot flickan. Här kommer Lagercrantz med 

en invändning mot sitt eget tänkande och menar att han som utsänd från ”vår egenartade 

västerländska kultur”55, redan har skrivit hela operans fortsättning i huvudet. I det västerländska 

tänkandet finner flickan och pojken varandra till slut, men i sista akten i den kinesiska operan tar 

dramat en annan vändning. Pojken och flickan sluter sig till den röda armén och finner 

gemenskapen i kampen. Det blir aldrig någon kärlekshistoria, konstaterar Lagercrantz.

Allt är inte bra, han säger sig vara långt från sådana tankar och menar att mycket är plågsamt i Kina.  

Det är ett land som är mitt uppe i ett väldigt experiment. Lagercrantz ”som utsänd från vår 

egenartade västerländska kultur”56, bedömer saker ur ett västerländskt perspektiv och har ett behov 

av att vidga sina vyer och så att säga läsa Kina på Kinas villkor. Artikeln avslutas med att han 

försäkrar att han ska under reportageserien skall försöka ta ställning och uppmanar läsaren att ha 

tålamod och inte ”döma förrän serien är färdig”.57 Lagercrantz framhåller också att han önskar att 

han kunde vara barnet i mötet med cirkusen, som Nils Ferlin skriver om i en dikt: ”Ett barn som 

50 Lagercrantz, ”Leendet självförsvar i gemenskapens Kina”, DN, (1970-11-10). 
51 Lagercrantz, ”Leendet självförsvar i gemenskapens Kina”, DN, (1970-11-10). 
52 Lagercrantz, ”Leendet självförsvar i gemenskapens Kina”, DN, (1970-11-10). 
53 Lagercrantz, ”Leendet självförsvar i gemenskapens Kina”, DN, (1970-11-10). 
54 Lagercrantz, ”Leendet självförsvar i gemenskapens Kina”, DN, (1970-11-10). 
55 Lagercrantz, ”Leendet självförsvar i gemenskapens Kina”, DN, (1970-11-10). 
56 Lagercrantz, ”Leendet självförsvar i gemenskapens Kina”, DN, (1970-11-10). 
57 Lagercrantz, ”Leendet självförsvar i gemenskapens Kina”, DN, (1970-11-10). 
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sneglar i ett cirkustält kan föga mindre eller mer förklara”.58 Men det Kina som Lagercrantz mött är 

inte uppgjort utav lösryckta cirkusartister utan det är ett ”drama uppfört i sträng kommunistisk 

regi”.59 Vilket också är den anledning som Lagercrantz anger då han menar att det är av största vikt 

att han ska ta ställning. Detta läser jag som en del av den auktoritet som Lagercrantz besitter i  

texten. Han är den som i slutändan skall ta ställning.

3.1.2 ”Minsta ord från partiet stor nyhet”

I den andra artikeln frågar Lagercrantz: ”Har det hänt något i världen?”, till en kinesisk 

journalistkollega.60  Avsikten i denna fråga är att avslöja hur det ligger till inom den kinesiska 

journalistiken. Lagercrantz får efter en lång betänketid från den kinesiska kollegan svaret: ” - Det 

har verkligen hänt en betydelsefull sak. Jag höll på att glömma. Kinas kommunistiska parti har sänt 

ett lyckoönskningstelegram till Koreas kommunistiska parti med anledning av detta senare partis  

tjugoårsjubileum”.61 Lagercrantz håller tillbaka ett småleende, han hade nämligen fått det svar han 

var ute efter. Men snabbt i inser han hur enfaldig hans reaktion var.62 Kina är ett världsrike där en 

fjärdedel av jordens människor bor, vilket behärskas av ett enväldigt parti. ”Varje minsta ord och 

varje handling som utgår från detta partis ledning har konsekvenser.”63. Därför menar han att det inte 

är konstigt att kinesisk press rapporterar om varje gång KKP agerar. 

Reportaget i denna artikel består av ett besök på en kinesisk tidning. Lagercrantz tar vid besöket 

åter upp frågan om huruvida journalisterna rapporterar om det hänt något i världen. Denna gång 

dock med den mer konkreta formuleringen, om de på tidningen publicerar nyheter som inte är en 

del av ett politiskt mönster. De som sitter runt det bord där Lagercrantz intervju äger rum, ser 

förvirrat på varandra. ”Soldaten, som uppenbarligen i revolutionskommittén var den ledande, gjorde 

ett tecken mot en av de närvarande som svarade: - Vi får våra nyheter dels från nyhetsbyrån Nya 

Kina, dels från läsare, dels från våra egna män”.64 Detta är inte riktigt svaret som Lagercrantz söker 

och han formulerar om frågan ännu en gång. Han tar upp exemplet, om de publicerar olyckor, t.ex. 

om ett flygplan kraschar. Varpå han får svaret att det i en socialistisk stat inte tas risker på grund av 

att det inte finns något vinstmoment. Lagercrantz ifrågasätter detta argument med att olyckor ändå 

58 Lagercrantz, ”Leendet självförsvar i gemenskapens Kina”, DN, (1970-11-10). 
59 Lagercrantz, ”Leendet självförsvar i gemenskapens Kina”, DN, (1970-11-10). 
60 Olof Lagercrantz, ”Minsta ord från partiet stor nyhet”, DN, (1970-11-12). 
61 Lagercrantz, ”Minsta ord från partiet stor nyhet”, DN, (1970-11-12). 
62 Lagercrantz, ”Minsta ord från partiet stor nyhet”, DN, (1970-11-12). 
63 Lagercrantz, ”Minsta ord från partiet stor nyhet”, DN, (1970-11-12). 
64 Lagercrantz, ”Minsta ord från partiet stor nyhet”, DN, (1970-11-12). 
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sker och då får han svaret att det som är avgörande i nyhetssammanhang är från vilken politisk 

ståndpunkt man rapporterar om bristerna.

 [I] Kina måste man alltid betänka dessa ofta citerade ord: 'Den som inte hissar röd flagg, hissar i 

själva verket en vit'. Det betyder att om någon frågar en medmänniska: – Hur står det till? Och får till 

svar: - Tack jag mår prima! Så har svararen avslöjat sig som en föga aktiv medborgare, ty han har 

inte satt in sitt hälsotillstånd i ett samhälleligt schema. Vederbörande borde svarat: - tack vare att jag 

studerar Mao mår jag fint! Eller: - mitt personliga välbefinnande spelar ingen roll i denna avgörande 

period av socialistiskt uppbyggnadsarbete.65 

Lagercrantz vill inte förlöjliga eller göra narr av den kinesiska modellen, utan tvärt om ställer han 

den i relation till det han kallar vår egen kultursfär. ”Vi i vår kultursfär har länge levat i ett tillstånd  

av falsk oskuld”.66 Vi i västerlandet lever i chimär av en opolitisk tillvaro, en falsk oskuld, menar 

Lagercrantz. Vi måste lära oss inse att varje icke-ställningstagande är ett häftigt ställningstagande.  

Efter intervjun går Lagercrantz ned i tryckhallen och där möts han av en liten flickas leende medan 

hennes fingrar snabbt löpte längs hyllorna. Stämningen nere i tryckhallen var mer fri och glad i 

jämförelse med den tryckta stämningen i sammanträdesrummet. Lagercrantz reflekterar: ”Var det  

för att man kände sig som herrar i huset? Eller kom glädjen av att man slapp grubbla över ett rätt  

svar, ett sådant där röd flagga är inlindad?”.67 Lagercrantz pendlar mellan att vara en distanserad 

betraktare till att ställa upp västerlandet som motpol, pendeln slår fram och sedan tillbaka.

3.1.3 ”Mao Tsetung är själv en bondpojke...”

”Större delen av Kinas befolkning lever och arbetar på landet. Mao Tsetung själv är en bondpojke 

som trampat sina ben starka på lerstigarna och böjt sig över risplantorna. Hela det kinesiska folket 

är präglat av en bondes grundsyn.”68 Omställningen har gått från att en familjs oxar ägdes av 

föräldrarna, till att de nu ägs av jordbrukskollektivet. I detta gemensamma ägande finns en viss 

tröst, menar Lagercrantz. ”Sådant var livet också en gång i Europa. Det pris som betalades var 

kropparnas tidiga förslitning. Jag bortser då från ägandeförhållandena vilka på stora delar av jorden 

gjort och gör livet för jordbruksarbetaren så svårt medan han, hur fattig han än är i Kina är jämställd 

i ett ägandekollektiv.”69. Trots att man är fattig i Kina så äger man jordbruket tillsammans, skriver 

65 Lagercrantz, ”Minsta ord från partiet stor nyhet”, DN, (1970-11-12). 
66 Lagercrantz, ”Minsta ord från partiet stor nyhet”, DN, (1970-11-12). 
67 Lagercrantz, ”Minsta ord från partiet stor nyhet”, DN, (1970-11-12). 
68 Olof Lagercrantz, ”Mao Tsetung är själv en bondpojke...”, DN, (1970-11-15).
69 Lagercrantz, ”Mao Tsetung är själv en bondpojke...”, DN, (1970-11-15).
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Lagercrantz. Han går dock inte djupare in på hur dessa ägandeförhållanden ser ut i praktiken, utan 

det konstateras som en självklarhet. 

Men Lagercrantz skriver också problematiserande om Kina: ”Varje samtal jag för i Kina är strängt 

reglerat i överensstämmelse med de stora centrala myterna”.70 Han menar att bilden av det 

vällustiga arbetet, att arbetslöshet inte finns i en socialistisk stat och att samhälleliga svårigheter  

övervinns med lätthet, är några av dessa centrala myter. Ändå lyckas Lagercrantz i slutändan vända 

dessa myter till Kinas fördel:

I Kina är man på ett helt annat sätt än hos oss övertygad om att det är människans vilja som 

bestämmer. Det är själva kärnan i Mao Tsetungs tänkande. När det gäller möjligheten att skapa en ny 

människa och ett nytt slags tillvaro har det aldrig funnits någon mer optimistisk varelse på jorden än 

Mao. Vi stirrar dystert mot det blinda ödet. Den officiella tesen i Kina är att allt är möjligt.71 

Lagercrantz refererar till Maos tänkande och beskriver honom som den mest optimistiska varelsen 

på jorden i citatet ovan. Detta kan tolkas som ironi, men när påståendet sätts i relation till att Vi:et  

stirrar blint mot ödet. Ter sig ironin att falla bort och bli ett allvarligt menat påstående om Kinas  

optimistiska kraft och möjlighet till förvandling. Framstegsberättelsen är hela tiden närvarande och 

när Lagercrantz uttalar sig om Mao Zedongs tänkande, är det den av Kina överväldigade 

Lagercrantz som talar.

3.1.4 ”Sihanouk: Vad förmår en 'krönt' bonde?”

Lagercrantz träffar Prins Sihanouk, Kambodjas dåvarande ledare för befrielsekampen, bosatt i 

Peking i landsflykt. Lagercrantz träffar honom ungefär en timme och de sitter bredvid varandra i en 

soffa över en kopp te. Denna del av reportageserien skiljer sig till viss del ifråga om fokus och stil, 

då den är en enskild intervju som sätter Kina i ett mer globalt perspektiv. Samtalet rör sig 

visserligen mest kring Kina, men förflyttar sig också till USA:s utrikespolitik och Kambodjas 

framtid. På ett sätt tycker jag mig finna Lagercrantz mer djärv i sina frågeställningar och mer jämlik  

Sihanouk. Tendensen att varje samtal är strängt reglerat kring de centrala myterna som Lagercrantz 

nämnde i den förra artikeln, märks inte av lika tydligt. Denna jämlikhet med intervjusubjektet  

manifesterar sig i Lagercrantz observationer av Sihanouk: ”Prinsen småler vid rosorna för att jag 

rätt skall fatta hans symboliska språkbruk och anspelar på Voltaires Candide vilken ju också slutade 

70 Lagercrantz, ”Mao Tsetung är själv en bondpojke...”, DN, (1970-11-15).
71 Lagercrantz, ”Mao Tsetung är själv en bondpojke...”, DN, (1970-11-15).
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sitt liv med att gräva i sin trädgård”.72 Lagercrantz bevisar i denna mening att han förstår Sihanouks 

referensvärld. Betydande är också att de för sitt samtal på engelska som ibland glider över till  

franska. Därmed uppstår en språklig skiljelinje mellan det samtal som förs med Sihanouk och de 

mellan Lagercrantz och de kinesiska medborgare han hittills fått träffa. 

Lagercrantz frågar: ”Tror ni på möjligheten att skapa en ny sorts människa? Man är så stolt däröver 

i Kina”.73 Denna fråga visar på vilken slags problematik som Lagercrantz söker att besvara om 

Kina. Lagercrantz skriver: ”Jag ser på prinsens ansikte att han blir en smula brydd. Han rodnar. 

Hitta en statsman i USA eller Ryssland som rodnar av annat än ilska!”.74 Här anspelar Lagercrantz 

på den mildhet som han upplever i Kina och den hårdhet som finns väst. Sihanouk svarar: ”Mycket 

är uträttat i Kina under Mao Tsetung, svarar han. Galonerna och stjärnorna är borta från de högre 

militärernas uniformer och alla är lika”.75

Lagercrantz vänder sig direkt till Sihanouk när han frågar om det är denna framtid som han tänker 

sig för Kambodja. Sihanouk ger svaret: ”För att en ny och mer osjälvisk människa skall kunna 

skapas inom oss, säger prinsen, fodras ett hjärta och ett sinne av extra kvalitet. Det är inte många 

förunnat att lyckas. Jag talar uppriktigt och utan ironi. Jag tror att folket i Kina vunnit mycket”. 76. 

Lagercrantz beskriver Sihanouks kroppsförning: ”fingret åker upp mot himlen och prinsen ser ett 

ögonblick ut som en vänlig ädel groda”.77 Sihanouk fortsätter: ”Kanske sker här den största 

förändringen i människans historia. Hungern och okunnigheten har övervunnits”.78 Den vördnad 

som Lagercrantz visat i mötet med Kina faller till viss del bort och frågorna som ställs är av lite mer  

mångbottnad karaktär. Dock får svaren från prinsen inga motargument. Istället framhäver 

Lagercrantz sig själv för Sihanouk, då han berättar att han var i New York då Nixon höll sitt tal om 

nödvändigheten för USA att tåga in i Kambodja. ”Jag säger att jag med förskräckelse märkte att 

Nixon inte nämnde Kambodjas regering. […] Den neutrala staten Kambodja räknades som intet”.79 

När Sihanouk påstår att hungern övervunnits och talar om Kinas förändring, tillges läsaren 

berättelsen om den pågående förvandlingen och framsteget.

72 Lagercrantz, ”Sihanouk: Vad förmår en 'krönt' bonde?” DN, (1970-11-16).
73 Lagercrantz, ”Sihanouk: Vad förmår en 'krönt' bonde?” DN, (1970-11-16).
74 Lagercrantz, ”Sihanouk: Vad förmår en 'krönt' bonde?” DN, (1970-11-16).
75 Lagercrantz, ”Sihanouk: Vad förmår en 'krönt' bonde?” DN, (1970-11-16).
76 Lagercrantz, ”Sihanouk: Vad förmår en 'krönt' bonde?” DN, (1970-11-16).
77 Lagercrantz, ”Sihanouk: Vad förmår en 'krönt' bonde?” DN, (1970-11-16).
78 Lagercrantz, ”Sihanouk: Vad förmår en 'krönt' bonde?” DN, (1970-11-16).
79 Lagercrantz, ”Sihanouk: Vad förmår en 'krönt' bonde?” DN, (1970-11-16).
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3.1.5 ”Läroverk har egna fabriker”

”Liksom Dante i mötet med både Francesca och hennes berättelse måste man ha modet att förlora 

sig, att låta sig förvandlas”, skriver Stina Otterberg angående Lagercrantz förmåga att distanserat  

betrakta men ändå göra texter till sina.80 Men min utgångspunkt är hämtad från romankaraktären 

Kurtz från Mörkrets Hjärta. Att det fanns vissa centrala myter som återupprepas i Kina under tiden 

för Lagercrantz besök står klart, och det är tydligt att Lagercrantz är medveten om dessa myter. Men 

för att kunna möta Kina på riktigt måste Lagercrantz låta sig förloras och förvandlas, kanske likt 

Dante eller ännu mer likt Kurtz.

”Kulturrevolutionen skulle bland annat innebära ett språng framåt mot verklig jämlikhet och den 

måste då självfallet grundläggas i skolan. Vad jag läst om denna förvandling har för mig tett sig dels  

abstrakt och fjärran, dels besynnerligt. Nu när jag på ett begränsat avsnitt kan studera vad som sker 

ter sig allt både naturligt, rimligt och vettigt”.81 Detta är en del av den slutsats Lagercrantz drar av 

sitt besök på staden Pekings tjugotredje undervisningsanstalt. Lagercrantz beskriver hur de vid 

ankomst blir välkomnade av en leende och applåderande skolklass, med revolutionskommittén 

framför sig. Vid en ideologisk omgestaltning bör skolan vara studieobjekt nummer ett, skriver 

Lagercrantz och framhåller sedan att han särskilt bett om att få studera undervisningen i Kina.

Vid besöket får Lagercrantz ställa frågor om verksamheten och rektorn förklarar anledningen till  

skolans omformning i kulturrevolutionen: ” skolan hade, förklarade hon, kommit att bli dominerad 

av borgerligt inställda intellektuella”.82 Efter frågestunden beskriver Lagercrantz hur han får vandra 

runt någon timme i olika klassrum. I ett utav rummen håller en klass femtonåringar på att analysera 

en, enligt Lagercrantz, vacker Mao-dikt som börjar: ”Jag förlorade min stolta poppel, du ditt 

pilträd”.83 Lagercrantz beskriver fascinerat hur poppeln symboliserar Maos första hustru, som blivit 

avrättad enbart tjugonio år gammal av Kuomintang sedan hon vägrat förneka sin man. ”En kvinnlig 

elev förklarar med stor finess hur Maos dikter är dubbeltydiga. Bakom naturbilderna framträder det 

politiska schemat”.84 Skolan har en tillhörande filfabrik, där eleverna lär sig av en äldre arbetare 

som, ”på en gång fungerar som lärare och arbetskamrat”.85 Denna fabrik för tillverkning av järnfilar 

är inte skolans enda och eleverna arbetar fem timmar om dagen en månad om året, skriver 

Lagercrantz. Som fortsätter in i en sal där en arbetare från stålverket föreläser om termer och metod 

80 Otterberg, s.179. 
81 Olof Lagercrantz, ”Läroverk har egna fabriker”, DN, (1970-11-18). 
82 Lagercrantz, ”Läroverk har egna fabriker”, DN, (1970-11-18). 
83 Lagercrantz, ”Läroverk har egna fabriker”, DN, (1970-11-18). 
84 Lagercrantz, ”Läroverk har egna fabriker”, DN, (1970-11-18). 
85 Lagercrantz, ”Läroverk har egna fabriker”, DN, (1970-11-18). 
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i sin fabrik. ”Den växande klyftan mellan teori och praktik är ett av vår civilisations allvarligaste  

problem. I Kina försöker man på ett radikalt sätt att överbygga denna klyfta och skapa gemenskap 

mellan handens och tankens arbetare”.86 Eleverna skall lära sig av arbetarna och den viktigaste 

uppgiften för skolan är alltså att överbygga uppdelningen mellan teori och praktik. Lagercrantz åkte 

till skolan för att det var studieobjekt nummer ett och som jag tidigare påvisat är det här Lagercrantz  

första steg mot en förståelse av kulturrevolutionen, som efter besöket framstår som naturlig och 

rimlig. Men ännu har han inte definitivt bestämt sig och det är hans uppgift att ta ställning.

3.1.6 ”Han skrev sporthistoria i Kina. Hjälpte motståndarna vinna” 

Idrotten lever än idag i Kina och har gjort det under hela kulturrevolutionen, menar Lagercrantz.  

Gemensamt med en artikel angående att Kinas världsmästare i bordstennis är på besök i Sverige, 

pryder Lagercrantz reportage DN:s framsida. Denna lördag den 21 november 1970, skriver 

Lagercrantz på sportdelen av tidningen. Bredvid texten figurerar en vävd propagandabild av Mao 

Zedong, som leendes spelar bordstennis. Lagercrantz menar att sporten är levande i Kina trots att  

det gått rykten om att den legat nere under kulturrevolutionen. Den korgbollsmatch som 

Lagercrantz besöker är inget tidningarna i Kina rapporterar om och resultaten av alla de matcher  

som spelas nämns inte alls. Detta är en av de anledningar till att idrotten ses som död i väst, menar 

Lagercrantz. I ett parti av denna artikel beskriver Lagercrantz ett besök på en bordtennismatch: 

Jag fann det dock mera spännande att dröja i den stora stenbyggnad som var ägnad bordtennis och 

där det bland den tätt sammanpackade publiken rådde en nästan andaktsfull stämning. En 

singelmatch pågick, men spelarna hejdade sig när min hustru och jag trädde in. Alla stirrade på oss 

och jag fick intrycket att ingen västerlänning någonsin varit där förr. Efter någon tvekan började man 

applådera. Vi applåderade tillbaka, och jag höll ett litet tal om Europas aktning för kinesisk 

bordtennis. Talet mottogs av nya applåder, varefter matchen fortsatte.87 

Men i slutändan är sporten och idrotten också något under förvandling, sportens förändring ligger i 

att hjälpsamheten och mänskligheten skjuts i förgrunden och får legitimera det idrottsliga. ”Det är  

sympatiskt. Eller hur?”, skriver Lagercrantz.88 Blockcitatet ovan tycker jag talar om vilket slags 

bemötande Lagercrantz får i Kina. Ofta applåderad, och att han håller ett litet tal som en slags  

representant för Europa, är minst sagt absurt.

86 Lagercrantz, ”Läroverk har egna fabriker”, DN, (1970-11-18). 
87 Olof Lagercrantz, ”Han skrev sporthistoria i Kina. Hjälpte motståndarna vinna.”, DN, (1970-11-21).
88 Lagercrantz, ”Han skrev sporthistoria i Kina. Hjälpte motståndarna vinna.”, DN, (1970-11-21).
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3.1.7 ”Masskampanj utrotade koleran”

Den sjunde artikeln handlar om sjukvården och den kinesiska läkarkåren. Läkarna likt barnen på 

skolan har fått lära sig att arbeta. En kvinnlig professor i farmakologi vid Sun Yat-sens medicinska 

högskola i Kanton säger: 

Jag specialiserade mig tidigt, redan före befrielsen 1949, på ormgifter. Jag koncentrerade min 

uppmärksamhet på hur giftet kemiskt verkar när det kommer in i människokroppen. Jag arbetade för 

mig själv och för min egen vetenskapliga ära. I augusti 1968 tog en grupp revolutionära arbetare och 

professorer vår högskola i besittning. Samma år sändes jag ut på landsbygden för att där 

återuppfostras av massorna. Jag kom nära folkets hjärta, såg hur de ormbitna plågades. Snart fann jag 

en metod som botade ormbetten.89

Men när Lagercrantz talar med en neurolog, beskriver han hur berättelserna ofta skiljer sig. 

Neurologen berättar att han var placerad i jordbruket för att arbeta tre månader men enbart gjorde 

jordbruksarbete i en månad och resten tog han hand om sjuka. Lagercrantz skriver att han ganska 

ofta bakom ”dem många söndagsskoleberättelserna om inre förvandling under kulturrevolutionen”, 

tyckte sig se en mer rimlig och ”prosaisk verklighet”.90 Det framstår alltså här att Lagercrantz ser 

igenom fasaden och inte helt litar på den bild han får av de han träffar. Det finns en viss distans som 

hos Lagercrantz, vilken liknar den distans jag försökte påvisa i mötet med Sihanouk, men det som 

komplicerar uttalandet är att han bakom myterna eller söndagsskoleberättelserna som han uttrycker  

det, finner en mer rimlig och prosaisk verklighet. ”Vad dessa läkares inre förvandling beträffar är 

det svårt för en främling att yttra sig. Endast de kinesiska patienterna vet om de nu blir behandlade 

på annat sätt av läkarna än tidigare. Att riktningen är den rätta förnekar väl ingen”. 91 Vare sig det 

sker en förvandling i Kina eller ej, finns en vilja att skapa en bättre värld och Kina beskrivs av 

följaktligen som ett land med en riktning av Lagercrantz.

Vidare i reportaget skriver Lagercrantz om så kallade barfotaläkare, vilka var medlemmar i den röda 

armén, och som efter tre månaders utbildning sänds ut till jordbruket och fabrikerna för att agera 

sjukvårdare. ”Det är mycket lätt att vid möten med denna barfotaläkarkår gripas av fasa och 

västerländskt högmod”.92 Han beskriver hur han själv var offer för denna anda och att han betänkte 

de många misstag sådana läkare tillsynes måste göra sig skyldiga till. Men sedan läxar han upp sig 

själv och återkommer till att ställa upp det västerländska sättet att tänka mot det kinesiska. I Sverige  

89 Olof Lagercrantz, ”Masskampanj utrotade koleran, DN, (1970-11-25).
90 Lagercrantz, ”Masskampanj utrotade koleran, DN, (1970-11-25).
91 Lagercrantz, ”Masskampanj utrotade koleran, DN, (1970-11-25).
92 Lagercrantz, ”Masskampanj utrotade koleran, DN, (1970-11-25).
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liksom i många västerländska länder blir ”mänskligheten […] en hjälpsökande hop som tränger sig 

ödmjukt in mot den mäktige”, i detta avseende läkaren.93 Medan man i Kina försöker realisera ett 

helt annat system. Denna sjukvård byggs underifrån ”och för ett underutvecklat land synes denna 

metod både klok och riktig. Den torde ha mycket att säga andra länder”.94 En barfotaläkare som 

blivit utbildad tre månader är bättre än ingen läkare alls, framhåller Lagercrantz. Vid varje tillfälle  

som Lagercrantz grips av västerländskt förfasande, tycks det mig att han ifrågasätter sin egen 

förmåga att döma. Om läkarna, som lärt av den sanna kunskapen ute hos massorna på jordbruken, 

kan enbart patienten uttala sig. 

3.1.8 ”Några små glimtar vid sidan om”

Vad Lagercrantz fick se i Kina var, ”jag har tidigare nämnt det” avgränsat och reglerat. 95 Främlingen 

som fick ta del av fabriker, skolor, sjukhus antogs hela tiden ha kommit från sin ”avlägsna vrå i 

norra Europa […] till det väldiga Kina för att där se hur en ny människa formas och ett underbart 

socialistiskt slott växer fram”.96 Så här inleds den åttonde artikeln i reportageserien där läsaren ska 

få ta del av glimtar vid sidan av det som enligt Lagercrantz är reglerat. Han beskriver hur han i  

princip var överens med sina värdar och att han var fast besluten att fästa största avseende vid vad 

kineserna själva ville att han skulle se. ”Det hindrade naturligtvis inte att jag så gott som jag 

förmådde sökte bilda mig en uppfattning om vad bygget kostade, vad som var realiserat och vad 

som fanns blott som planritning, vad som skedde frivilligt och vad som var tvång”.97 Värt att 

tillägga för den nutida läsaren är att detta inte handlar om vad bygget kostade i människoliv, snarare 

handlar det om vad bygget kostade i arbete, insatts och uppoffring. 

Trots sin djärva inledning vittnar Lagercrantz inte om någon speciellt stor lucka, utan artikeln är  

helt bokstavligt fylld med några glimtar av människor och tillfällen som han upplevt, som inte varit  

reglerade. Han skriver essäistiskt om den gamla tolvårscykeln med år i djurtecken. 1970 var 

hundens år men vid ett bord över ett glas sött rött vin, antyder en närvarande att detta sätt att räkna 

inte anstår en god kommunist. ”Det var kulturrevolutionen som svepte in över vårt bord”, 

konstaterar Lagercrantz, utan vidare kommentar.98 Vidare skriver han om Mao simmaren och en stor 

simtävling som anordnas varje år: “Mao Tsetung är, som alla vet, en stor simmare, och han tycks ha 

93 Lagercrantz, ”Masskampanj utrotade koleran, DN, (1970-11-25).
94 Lagercrantz, ”Masskampanj utrotade koleran, DN, (1970-11-25).
95 Olof Lagercrantz, ”Några små glimtar vid sidan om”, DN, (1970-12-02).
96 Lagercrantz, ”Några små glimtar vid sidan om”, DN, (1970-12-02).
97 Lagercrantz, ”Några små glimtar vid sidan om”, DN, (1970-12-02).
98 Lagercrantz, ”Några små glimtar vid sidan om”, DN, (1970-12-02).
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simmat över många floder”, varpå en dikt av Mao citeras.99 Lagercrantz fortsätter med vad som kan 

framstå som artikelns mest kritiska del, men även i denna kritik återfinner vi den Lagercrantz som 

talar om sin västerländska blick i mötet med Kina: ”I det kommunistiska Kina är man sträng mot 

döden, talar inte om den. Döden passar inte in i det stora uppbyggnadsarbetet. Jag bad att få se 

kyrkogårdar, västerländskt förstörd och tillbakablickande som jag är”.100 Avslutningsvis besöker 

Lagercrantz en fabrik, han insisterar på att få se arbetarmatsalen, därinne möts han utav applåder 

från kockarna och sedan konstaterar att maten i Kina är billig. Artikeln innehåller, enligt mig,  

kanske de minst ifrågasättande porträtten som gjorts hittills i reportageserien och frågeställningen 

om vad som blivit realiserat tecknar en bild om det immanenta framsteget. Fascinerande är att  

nästan varje gång Lagercrantz vill se något bakom fasaden möts han av applåder.

3.1.9  ”Operahjältarna lika välkända som Adam och Eva”

”Jag hörde västerlänningar i Kina kategoriskt utdöma den nya Pekingoperan”.101 Kulturevolutionen 

har skenbart gått fram som en naturkatastrof över kulturlivet, menar Lagercrantz och framhåller att  

han som främling vid besöket i Kina endast släpptes fram till ett fåtal kulturella aktiviteter.  

Lagercrantz skriver vidare att han inte har rätt att påstå att vad han inte fick se inte existerar. Men 

trots denna utgångspunkt får vi ta del av den kunskap som han förvärvat om den Kinesiska operans 

förvandling.  ”den gamla Pekingoperan handlar om kejsare, prinsar, sköna kvinnor och gruvliga 

gastar och monster. I Tigeroperan fick man istället se folket och Folkets befrielsearmé i funktion, 

kämpande mot banditer, förtryckare, godsägare. Men det var bara en början”.102 Här återfinner vi 

också ännu en återgivelse av teatermänniskor som lär sig av arbetare och bönder ute på landet, 

”Gruppen som skapat operan gav sig ut på landet och in i fabrikerna för att arbeta bland bönderna 

och arbetarna och lära av dem. Efter en tid återvände den och tog fram operan igen”.103 Den nya 

kinesiska operan understryks sammanbandet mellan armén och folket, de röda soldaterna skyddar 

bönderna, ger dem mat och medicin, skriver Lagercrantz. Den kritik som västerlänningarna i Kina 

framför handlar om att den kinesiska operans nu mer blott arbetar i svart och vitt, men detta 

framhåller Lagercrantz som en oriktighet: ”Det finns många bestående diktverk där egenskaperna är 

fördelade som här. Dante själv har skapat människor som är onda tvärs igenom”.104 

99 Lagercrantz, ”Några små glimtar vid sidan om”, DN, (1970-12-02).
100 Lagercrantz, ”Några små glimtar vid sidan om”, DN, (1970-12-02).
101 Olof Lagercrantz, ”Operahjältarna lika välkända som Adam och Eva.”, DN, (1970-12-06). 
102 Lagercrantz, ”Operahjältarna lika välkända som Adam och Eva.”, DN, (1970-12-06). 
103 Lagercrantz, ”Operahjältarna lika välkända som Adam och Eva.”, DN, (1970-12-06). 
104 Lagercrantz, ”Operahjältarna lika välkända som Adam och Eva.”, DN, (1970-12-06). 
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Sedan kommer han in i en diskussion om innehåll och form inom de sköna dramernas värld, och 

menar att Mao tillsynes ser på formen som soldaten på ett gevär. Det viktiga är att geväret bärs och 

brukas av rätt person. Detta är något som Lagercrantz har en invändning emot, han menar att 

formen inte är något som man köper sig eller ärver eller bär på axeln, här refererar han till att den 

kinesiska operan har tagit gamla icke-revolutionära pjäser och bytt ut prinsarna mot soldater.  

Formen är enligt Lagercrantz en magisk materia som äger ett ”oupplösligt samband med 

innehållet”.105 Men ännu en gång vrider Lagercrantz detta till att handla uppdelningen mellan sin 

egen västerländska förståelse och den bild som ges av Kina i förändring. ”är denna tes blott en av 

våra västerländska fördomar. Kanske är verkligen formen att betrakta som ett vapen som man kan 

hämta även från sina fiender så som Folkets befrielsearmé gjorde under inbördeskriget”.106 

Lagercrantz slutsats tycks alltid komma till detta ifrågasättande av sin egen världsbild och framstår  

som att det finns ett allvar i Lagercrantz uttryckta: ”kanske verkligen”.107 Han fortsätter: ”Vi i väst är 

halvt förlamade av ett mystiskt samband mellan budskapet och uttryckssättet. Kanske är det nyttigt  

för oss att lyssna till en konstdebatt där innehållet så självklart sätts först och man lugnt hämtar 

uttrycksmedlen från närmaste hylla”.108

3.1.10 ”Politisk makt växer ut ur en gevärspipa”

Två artiklar utgör avslutandet av året 1970 och av den första delen av Lagercrantz artikelserie. Av 

dessa två artiklar tycker jag mig finna mer relevans i den första av dem “Politisk makt växer ut ur  

en gevärspipa”, därför har jag valt att ta bort den sista delen, ”Små fabrikers växtkraft basen för 

Kinas ekonomi”. Lagercrantz återvänder i den tionde artikeln till att diskutera den kinesiska skolan.  

Han visar på att det i skolundervisningen ingår krigiska övningar, han skriver att många anser att 

den kinesiska kommunismen är hatisk och ett hot mot världsfreden. Vid ett besök av en förskola 

övade barnen med svärd och gevär, och han noterade deras leenden då avfyrade sina gevär mot 

papptavlor.  För att ge en förståelse av denna företeelse, går Lagercrantz in på en redogörelse av den 

kinesiska som tar sin start ungefär i mitten av 1800-talet, då Kina ”glidit tillbaka tekniskt. Det blev 

katastrofalt då Europa och Amerika började sina kapplöpningar för att lägga världen under sig”.109 

Historien tecknas utifrån en gammal karta från sekelskiftet där djur och figurer symboliserade det 

som hotade landet. Förenta staterna, en svart örn. Den Engelska imperialismen ett lejon, en hotfull  

björn från norr, Ryssland. ”Mellan dessa vilddjur är utströdda bilder av kejserliga dignitärer och 

105 Lagercrantz, ”Operahjältarna lika välkända som Adam och Eva.”, DN, (1970-12-06). 
106 Lagercrantz, ”Operahjältarna lika välkända som Adam och Eva.”, DN, (1970-12-06). 
107 Lagercrantz, ”Operahjältarna lika välkända som Adam och Eva.”, DN, (1970-12-06). 
108 Lagercrantz, ”Operahjältarna lika välkända som Adam och Eva.”, DN, (1970-12-06). 
109  Olof Lagercrantz, ”Politisk makt växer ut ur en gevärspipa”, DN, (1970-12-13). 
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mandariner, smekande sina konkubiner, rökande sina opiumpipor, inkasserande sitt ockerguld från 

ett förslavat och hungrade folk”.110 Det är med denna bild som det moderna Kinas historia bör 

målas, menar Lagercrantz. Det var allt detta som den kinesiska befrielsearmén slogs mot och vann. 

Dagens kinesiska ledare är präglade av Kinas långa och ohyggligt förnedrande historia, skriver han. 

Efter inbördeskriget kunde Chiang Kai-sheks ” av Förenta staterna besoldade och exempellöst 

korrumperade arméer [...] drivas ur landet och Kina blev efter 110 år ett fritt land”.111 Så tanken att 

en soldat i Kina skulle vara något annat än en beskyddare av hemmen, jorden och skolorna är därför 

orimlig, enligt Lagercrantz. Varje barn kan se att folket inte skulle ha någonting om det inte vore för  

armén, ”friheten och självständigheten växer ur gevärspipan”.112 Runt kring Kina ligger de 

amerikanska baserna och varje barn kan förnimma bomberna som faller över Indokina, det är ett 

dödligt hot mot landet, ”Idag som förr är utländsk aggression Kinas öde”.113 Den som besökt Kina 

har gjort en annan iakttagelse än de som inte gjort det. Kinesen är utrustad med en notorisk civilism, 

vilket nio fall av tio hänger samman med att han är en ”bondpojke som umgåtts med milda bufflar,  

tröga oxar och får från det han lärde sig gå”.114 Allt som sägs om Kinas våld måste betänkas mot 

denna bakgrund. Ordet militarisering har en annan innebörd i Kina än den har hos oss, där 

innebörden är hotfull och hård. Men som ett tillägg skriver Lagercrantz: ”Därmed naturligtvis inte 

förnekat att […] Kina kan vara på väg mot isolering och maktmissbruk”.115

I den första delen av reportageserien ser vi hur Lagercrantz pendlar mellan att vara en distanserad 

betraktare till att finna Kinas utveckling rimlig och naturlig. Vilket i sig inte är konstigt om det mäts  

mot hur kulturrevolutionen i allmänhet uppfattades. I den sista artikeln ”Politisk makt växer ut ur en 

gevärspipa” tar Lagercrantz steget över till från Dante till Kurtz från Joseph Conrads roman. Det är 

i den kinesiska mildheten och deras notoriska civilism som Lagercrantz finner soldaternas och 

gevärens försvar. Han ser innehållet framför formen. 

3.2 Kritik och fördomar

Under denna rubrik kommer vissa utvalda delar av den kritik som riktades mot Lagercrantz 

redogöras för. Det ska ge en bild av den samtida debatten i den svenska pressen och hur Lagercrantz 

fungerade inom den.

110  Lagercrantz, ”Politisk makt växer ut ur en gevärspipa”, DN, (1970-12-13). 
111  Lagercrantz, ”Politisk makt växer ut ur en gevärspipa”, DN, (1970-12-13). 
112  Lagercrantz, ”Politisk makt växer ut ur en gevärspipa”, DN, (1970-12-13). 
113  Lagercrantz, ”Politisk makt växer ut ur en gevärspipa”, DN, (1970-12-13). 
114  Lagercrantz, ”Politisk makt växer ut ur en gevärspipa”, DN, (1970-12-13). 
115  Lagercrantz, ”Politisk makt växer ut ur en gevärspipa”, DN, (1970-12-13). 
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Bland de första att kritisera Lagercrantz Kinareportage var Expressen. I en liten kritisk text med 

titeln, ”Lagercrantz' Kinafördomar” som främst rör sig om Lagercrantz artikel ”Politisk makt växer 

ur en gevärspipa”. Vilken blev publicerad den trettonde december 1970 och var den tionde artikeln i  

serien. På Expressens ledarsida förs det fram att Lagercrantz artiklar blir allt märkligare. ”I sin 

strävan att förstå och förklara har han nu också försvarat den militära indoktrineringen av 

barnen”.116 Denna militära indoktrinering som Lagercrantz beskriver i sin artikel framhävs i kritiken 

som skrämmande, ”Det är inte sådana stimulanser vi vill ge en uppväxande generation. 

Indoktrineringen i hat och våld skapar naturligtvis inte en framtida förståelse mellan folken. Därför 

ser vi med avsky på de halvmilitära organisationerna i t ex Portugal och Östtyskland”.117 

Lagercrantz försöker i artikel tio att lugna de som eventuellt kan reagera på barnens krigiska lekar i  

Kina, med teorin om den milda och civiliserade kinesen. Lagercrantz skriver: ”Alberto Moravia 

diskuterar denna sak i sin tänkvärda Kinabok. Han menar att de europeiska folken bevarat en 

primitivitet över en ny kultur kastat endast en tunn slöja. Vi föds våldsamma och använder hela vårt  

liv för att bli hyfsade och kultiverade”.118 I Kina föds människan hyfsad och kultiverad och måste 

lära sig vara våldsam. I Expressen framstår det som att de vill framhäva Lagercrantz som en 

osjälvständig analytiker, ”Just de fördomarna har inte formulerats av Lagercrantz själv – han har 

hämtat dem från författaren Alberto Moravia – men han lyfter fram dem som en 'skarpsinnig 

iakttagelse' ”.119 

Den tjugonde december 1970 publicerar SvD en ledartext med den häpnadsväckande titeln: ”Tjing-

Tjopp Kinaman!”.120 Vilken likt Expressens text rör sig främst kring Lagercrantz position och den 

tionde artikeln: ”Allra längst i fråga om förståelse för sitt nya andliga hemland sträcker sig 

Lagercrantz måhända i sina kommentarer till de små skolbarnens krigiska lekar”.121 I övrigt är 

kritiken ganska lik den från Expressen, raljerande i ton och kan ses mer som en positionering från 

deras sida gentemot Lagercrantz än en initierad kritik. 

Den kritik som kan ses som mest ingående är den av SvD:s kinaskribent T.G. Wickbom i DN. 

Kritiken publiceras med Lagercrantz svar bredvid, det är ett dubbeluppslag där textmängden är 

likvärdig mellan de båda. Wickbom skriver att han såg fram emot resultatet av Lagercrantz 

116  Ledare, ”Lagercrantz' Kinafördomar”, Expressen, (1970-12-15).
117  Ledare, ”Lagercrantz' Kinafördomar”, Expressen, (1970-12-15).
118  Lagercrantz, ”Politisk makt växer ut ur en gevärspipa”, DN, (1970-12-13). 
119  Ledare, ”Lagercrantz' Kinafördomar”, Expressen, (1970-12-15).
120  Ledare, ”Tjing-Tjopp Kinaman”, SvD, (1970-12-20). 
121  Ledare, ”Tjing-Tjopp Kinaman”, SvD, (1970-12-20).
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kinaresa, eftersom hans tidigare utlandsresor varit upplysande och intuitivt träffande.122 Kritiken rör 

sig kring ”Slutord om Kina” (1971-02-14). Wickbom menar att problematiken i reportageserien är 

att Lagercrantz gör det för enkelt för sig då han viker undan för det ”onda blott därför att lika eller 

värre ont finns på annat håll”.123 Med vilket Wickbom bland annat hänvisar till Vietnamdebatten. 

Sammanfattningsvis menar Wickbom att Lagercrantz vek undan för sin uppgift hans personliga 

förutsättningar gav honom när pläderade för ett annat sätt att förstå Kina än genom sitt 

västerländska synsätt. Svaret som Lagercrantz ger Wickbom är av stort intresse för förståelsen av 

reportageserien som helhet. Lagercrantz citerar i sitt svar FN:s allmänna förklaring av de mänskliga 

rättigheterna, och framhåller att det är hög tid att sluta monopolisera denna tanke genom att kalla  

den västerländsk.124 Sedan framhåller han hur de kommunistiska regimerna har en kort historik och 

att de har fått improvisera, fått börja från början. Lagercrantz skriver: 

Kina har enorma problem framför sig – naturligtvis – och jag vill inte utesluta den möjligheten att 

kulturrevolutionen betecknar en återvändsgränd som man förr eller senare måste backa ur. Men den 

tusenåriga praktiska traditionen i Kina borde ge kineserna speciella möjligheter att bygga ett nytt och 

ett gott samhälle. Min resa i Kina och de månader jag ägnat åt att studera det moderna Kinas historia 

har gjort mig relativt optimistisk.125

Denna debatt mellan Wickbom och Lagercrantz kommenteras i SvD den 21 februari 1971. Alldeles 

bredvid artikeln finns ett fotografi på Lagercrantz, under står det Operettkines. I artikeln bemöts de 

argument som Lagercrantz fört kring SvD:s rubriksättning, ”Tjing-Tjopp Kinaman!” och påståendet 

om det andliga hemlandet. Lagercrantz citeras i den korta artikeln: ”Mina artiklar sades vittna om 

att jag valt ett nytt 'andligt hemland' och ledaren publicerades under rubriken 'Tjing-Tjopp 

Kinaman!'. Kineser tycktes tidningen mena, tilltalar man lämpligen som man talar till hundar eller  

som förra seklets kolonialtjänstemän talade till 'infödingarna' ”.126 SvD:s kommentar till detta var att 

rubriken inte var ämnad till någon verklig kines ”[d]en riktade sig blott och bart till den operettkines  

som är Olof Lagercrantz, utstyrd i maoistisk folkuniform – av brun sammet”.127 Denna avslutande 

mening i SvD skulle också kunna ses som startskottet för myten att Lagercrantz återvände från Kina 

med en faktisk Mao-kostym. 

122  T.G. Wickbom, ”Kina som spegel”, DN, (1971-02-20).
123  Wickbom,  ”Kina som spegel”, DN, (1971-02-20).
124  Olof Lagercrantz,”Kina som spegel”, DN, (1971-02-20).
125  Lagercrantz, ”Kina som spegel”, DN, (1971-02-20).
126  Sagittarius, ”apropå...”, SVD, (1971-02-21). 
127  Sagittarius, ”apropå...”, SVD, (1971-02-21). 

29



3.3 Mao Zedongs tänkande

I denna del kommer det att redogöras för den berättelse som Lagercrantz skapar kring Mao Zedong 

och sedan komma till den slutsats som Lagercrantz själv drar efter sitt besök i Kina, i en 

sammanfattande form av den andra delen av kinareportaget, vilket inleds i början av året 1971.

I Maos lilla röda står det: ”Förhållandena i denna värld är komplicerade och bestäms av många 

faktorer. Vi bör betrakta problemen ur olika synpunkter och inte bara ur en enda”.128

Maokulten är det första som besökaren av Kina lägger märke till, menar Lagercrantz. Varje kines 

bär Maos bild och Maos lilla röda med sig vart än de går. Denna kult kan framstå som 

förskräckande eller komisk, eller både och. Lagercrantz skriver att det är lätt att dra kopplingen 

mellan Mao Zedong, Hitler och Stalin. Men det som skiljer Mao från dessa två hemska diktatorer, 

är att det inte är Mao som person som det finns en kult kring, utan det är hans tankar.129 Jämfört med 

Hitler och Stalin, som framställdes som ledare av sina stater och experter inom stort och smått,  

”småborgerligt mysande mot välsinnade och för andra omgivna av en aura av brutalitet”.130 Mao har 

fått sin auktoritet som ledare genom sin visdom - inte genom sin person utan genom läran. Vilket till  

synes stämmer överens med en uråldrig kinesisk tradition. Mao har gjort outplånliga spår i 

nationens liv och han har vänt sig emot den gamla konfucianismen. Lagercrantz framhåller dock att  

det traditionella kinesiska mönstret kan vara förklaringen till varför Mao-kulten är så mycket 

mindre påträngande. ”När Mao Tsetung dör kommer han, tror jag, att finnas kvar just sådan han 

framstår i kulten idag. Kineserna kommer knappast att märka skillnaden, medan andra världens 

'stora' ofta faller samman inför sina folk i samma stund som döden berövar dem huvudrollen”.131 

Mao Zedongs tankar hänger samman med behovet av gemenskap och enhet. Att det är just Mao 

som blivit ledare har varit en pedagogisk lösning från det kommunistiska partiet. Lagercrantz 

framhåller det praktiska i att låta läran symboliseras av en enskild människa. Mao gör på ett sätt  

tjänst som enande nationell gestalt, mer än något annat. Det har varit viktigt för Kina som land att  

enas för att de har en sådan splittrad historia, menar Lagercrantz.132 

I kraft av sin unika ställning som på en gång en stor skribent och beslutsam 

handlingsmänniska, som skapare både av den röda armén och av den för den slutliga segern 

128  Mao Zedong, citat ur ordförande Mao Tsetungs verk, (Uddevalla, 1967), s.189.
129  Olof Lagercrantz, ”Mao Tsetung-kulten”, DN, (1971-01-24).
130  Lagercrantz, ”Mao Tsetung-kulten”, DN, (1971-01-24).
131 Lagercrantz, ”Mao Tsetung-kulten”, DN, (1971-01-24).
132 Olof Lagercrantz, ”Mao – ledargestalten”, DN, (1971-01-31).
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avgörande gerillataktiken, som pionjär för tanken att bönderna ej industriproletariatet skulle 

gå i spetsen för revolutionen var Mao Tsetung den ende som kunde föras fram som samlande 

symbol.133 

Som stor ledande kommunist bör man också vara en god teoretiker, det Mao har lyckats med är att 

göra kommunismen till den inhemsk produkt, att ”sinologisera marxismen, var livsnödvändigt för 

Mao Tsetung”.134 Visst finns det viss problematik kring Maokulten och att han inte får ha haft fel 

angående det ”stora objektiva marxistiska historieprotokollet”, betraktar Lagercrantz med en viss  

distans.135 Texterna ändras i efterhand och detta kan i längden skapa en viss misstro.136 Men ändå var 

Mao den ojämförlige garanten för ”Kinas nationella oberoende, samtidigt som han stod för en 

riktpunkt för den revolutionära socialismen världen över”.137 

Lagercrantz skriver: ”Kinas hotar oss, därför de stöder världsrevolutionen”, men det är märkvärdigt 

sällan som det talas om en världsrevolution i Kina.138 En huvudtanke för Mao är att revolutioner inte 

kan exporteras till andra länder, utan att de måste göra det på egen hand. ”Kina bygger med egna 

krafter” och efter hundra år av förnedring har Kina under Mao Zedongs ledning återtagit sin 

självklara rangställning bland stormakterna.139 Kina har trots allt detta att lösa stora problem som 

mänskligheten inte hittills lyckats att lösa. ”I varje ögonblick ser man mot Sovjetunionen och 

hoppas att man inte skall göra samma misstag”, skriver Lagercrantz.140 Man kommer att göra 

misstag och det har säkert redan begåtts många. Sedan framhåller han:

Men det är en väldig tillgång för ett land att ha Mao Tsetung som lärofader, därför att han är 

praktisk, erfaren och fylld av levande medkänsla för det kinesiska folket. Mao Tsetung är 

hatisk, har det blivit sagt. Den som verkligen känner medlidande måste känna hat mot dem 

som vållar andra lidande. Men Mao förefaller mig först och främst vettig. Marxism-

leninismen hos honom består, sådan den framträder i hans skrifter, i ett noggrant aktgivande 

på verkligheten och i försök att i varje situation finna den mest praktiska lösningen.141 

133 Olof Lagercrantz, ”Mao – ledargestalten”, DN, (1971-01-31).
134 Lagercrantz, ”Mao – ledargestalten”, DN, (1971-01-31).
135 Lagercrantz, ”Mao – ledargestalten”, DN, (1971-01-31).
136 Lagercrantz, ”Mao – ledargestalten”, DN, (1971-01-31).
137 Lagercrantz, ”Mao – ledargestalten”, DN, (1971-01-31).
138 Olof Lagercrantz, ”Slutord om Kina”, DN, (1971-02-14).
139 Lagercrantz, ”Slutord om Kina”, DN, (1971-02-14)
140 Olof Lagercrantz, ”Erfarenheten skapade teorin”, DN, (1971-02-07).
141 Lagercrantz, ”Erfarenheten skapade teorin”, DN, (1971-02-07).
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Mao Zedong är en lärare och en statsman ovanför alla dogmer, och man måste lära honom som ”fan 

enligt ordspråket läser Bibeln för att få honom till något annat. Däri ligger en stor förhoppning för 

Kinas del och för världens”.142

De avlutande argumenten i artikelserien byggs på Kinas historia och de förutsättningar som ligger 

till grund för det då nutida kommunistiska styret. Historien tar sin start vid 1700-talet men når sedan 

fram till 1920-talet och Chiang Kai-sheks styre. Lagercrantz skriver att de rörelser mot frihet som 

börjat i Kina hade varit både riktade utåt mot yttre fiender och mot det sociala systemet. De krig 

som följde var både nationella befrielsekrig och inbördeskrig. ”Läser man Kinas historia dessa år, 

tycker man sig ta del av en monsterversion av europeisk och amerikansk historia. Nej, vad skriver 

jag? Är inte ett sådant påstående, som i första ögonblicket ter sig rimligt, ett bevis på med vilka 

annorlunda mått vi dömer oss själva”.143 Varpå Lagercrantz räknar upp de hemskheter som Vi i 

västerlandet har begått. Däribland utrotningen av nästan hela den ursprungliga befolkningen i Nord- 

och Sydamerika, förintelsen och de två världskrigen. Lagercrantz framhåller att ”vi ändå anser oss 

rimliga och civiliserade”.144Historien i Kina är hemsk men inte en monsterversion av vår egen 

menar Lagercrantz och visar sedan på hur Japans ockupation av Nordkina under trettiotalet, 

decimerade befolkningen med tjugo miljoner människor. Samt att under Chiang Kai-sheks 

förintelsekampanj från 1927, beräknades upp mot femtio miljoner människor blivit dödade. 

Lagercrantz menar att det finns två opinioner om Kina, den ena som idealiserar Kina och använder 

Kina som ett tungt kort i spelet om en ny människa och ett nytt samhälle. ”Mot dem står i fruktan,  

hat och förakt en inte obetydlig del av de västliga ländernas befolkning”.145 Mellan dessa två sidor 

stod Lagercrantz och tog ställning för Mao och för Kina.

142 Lagercrantz, ”Erfarenheten skapade teorin”, DN, (1971-02-07).
143  Lagercrantz,”Slutord om Kina”, DN, (1971-02-14).
144  Lagercrantz,”Slutord om Kina”, DN, (1971-02-14).
145  Lagercrantz,”Slutord om Kina”, DN, (1971-02-14).
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4. Diskussion
      I Mörkrets hjärta möter läsaren Kurtz som hade färdats längs floden och bitvis blivit övertagen av 

det främmande. Lagercrantz framstår för mig i början av artikelserien som distanserad och den 

fråga som han tycks vilja undersöka är den om kommunismens regi. Men ju längre läsaren kommer 

in i artikelserien visar det sig att Lagercrantz mer och mer lämnar sin distanserade position. Han 

beskriver ett Kina under förvandling, Mao som en god simmare och poet, samt kulturrevolutionen 

som rimlig, och verkar till synes övertygad. Men han har alltid förmågan att byta position som 

berättare. Ibland talar han för sig själv, ibland talar han för Kina och ofta sätter han upp västerlandet 

som motpol. Jag menar att Lagercrantz tillger läsaren berättelsen om framsteget, men visst finns 

också frågor om vad det har kostat och vad som blivit realiserat. Kina framhålls som någonting 

annorlunda, kanske ett alternativ gentemot väst. Vänstern i Sverige tolkade Kina på det sättet. 146 

Lagercrantz tycks vilja läsa Kina på Kinas villkor, vilket kan ses som att han redan placerat Kina 

som de Andra. Det annorlunda kan inte förstås utan att förstås som annorlunda, Kina har andra 

villkor och där med har Lagercrantz redan placerat landet inom ramen för de Andra.

Men frågan om vilken placering Lagercrantz själv besitter inom texten bör belysas. Hans auktoritet  

inom texten utgörs utav några olika punkter. Den första är att det är Lagercrantz som i slutändan ska 

bestämma sig och ta ställning till Kina. Den andra är att Lagercrantz på ett sätt skenbart avsäger sig  

uppgiften som betraktare, då han vid varje invändning mot Kina, slår sig själv på fingrarna. Och 

menar att hans västerländska tänkande inte fungerar i Kina. I min tolkning utgörs hans auktoritet i  

texten av att han säger sig kunna läsa Kina på deras villkor, men bedömningen av Kinas villkor 

avgörs främst av Lagercrantz själv. Hans sätt att beskriva skiftar mellan distansering och 

övertygelse i ton. Jag finner t.ex. ”Några få glimtar vid sidan om”, tala om en slags övergång från 

en distanserad ton till en slags överväldigad. Premissen i artikeln är att Lagercrantz ska berätta om 

146   T.ex. skriver samhällsdebattören Göran Palm i boken Vad kan man göra? från 1969: ”Stordrift är utvecklingens 
lag, heter det. Allt större enheter, allt större kapitalkoncentration, allt färre metropoler med ödebygd omkring.”, och  
ställer sedan upp Kinas modell som ett alternativ till detta, ”Kina håller sig med ett samhällssystem som inte 
förbjuder utan medger en samtidigt utveckling av stordrift och smådrift av jordbruk och industri, en utveckling av 
hela landet och folket.”. Palms sätt att beskriva Kina tycker jag mig återfinna hos Lagercrantz, väst har sin tekniska 
utveckling och marknadstänkande, men Kina fungerar under andra omständigheter. 
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det riktiga Kina. Att sträcka sig utanför det hans värdar visade upp och det som var reglerat. Men 

det han beskriver talar mer om hans strategiska placering som språkrör för den kinesiska kulturen. 

Said beskriver hur de som skrivit om Orienten blir överväldigade av det de möter, och sedan gör de 

sig till talespersoner för den kultur de mött. Detta mönster tycker jag absolut är märkbart även i  

Lagercrantz artiklar om kulturrevolutionens Kina. Det skulle kunna ses som att han arbetar inom en 

viss struktur även fast det är denna struktur som han egentligen verkar vilja bryta med. Lagercrantz 

tycks säga att vi, alltså han själv inräknat, lever i ett tillstånd av falsk oskuld och därför bör det  

öppnas för en politisk medvetenhet, ett icke-ställningstagande är ett häftigt ställningstagande. Men 

det är Lagercrantz egenskap som berättande subjekt inom texten som gör att han både kan vara 

övertygad och sedan vara distanserad. Lagercrantz auktoritet gör detta möjligt, att i ena stunden 

ifrågasätta sitt eget tänkande och i andra berätta om vad kinesen är utrustad med. Och vilka slags 

yttre omständigheter som har påverkat kinesen att bli som denne blivit. Exempel på detta finner vi  

redan i den första artikeln, där han beskriver hur kinesen har blivit tvungen till gemenskap och 

leenden, beroende på den otroliga folkmängden. I ”Politisk makt växer ut ur en gevärspipa” 

beskriver Lagercrantz kinesen som i grunden mild och notoriskt civiliserad. Kinesen har blivit så 

för att denne historiskt sätt umgåtts med milda bufflar – han har en bondes grundsyn. 

      Kina framställs som ett mildhetens, gemenskapens och leendens rike, men som vid alla framsteg 

behövs det vissa uppoffringar. Västerlandet används som motpol och får i Lagercrantz framställning 

stå för det maskinella, marknadsstyrda och hårda. Medan Kina som sagt oftast framställs i termer av 

mildhet och gemenskap. Said talar i Orientalism om dialektiken mellan själv och annan, och om 

Kina är milt så är västerlandet hårt, om gemenskapen präglar Lagercrantz förståelse av Kina så är 

västerlandet splittrat.147 Lagercrantz har gjort sig medveten om att han har ett västerländskt 

perspektiv då han betraktar Kina och skriver om det, men trots att Lagercrantz ägnar så mycket tid 

till att ifrågasätta sin förförståelse är det i slutändan han som skapar bilden av Kina, då han menar 

att Kina är ofarligt eftersom de är har en historisk mildhet inom sig. 

      Lagercrantz fascinerade och gradvis mindre distanserade sätt att beskriva Kina, ger en till viss del 

utopisk bild av ett Kina som blommar. Men han kommer också hela tiden med invändningen att han 

kan ha fel, denna invändning kan också läsas som ett textuellt auktoritetsskapande åt Lagercrantz,  

han omvandlar sitt sätt att tänka i mötet med Kina och kan därför ge en röst åt Kina. De begrepp 

147 Loomba, s.56.
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som han själv haft innan mötet omformuleras, för i den främmande världen passar de inte in. 

Militarisering har en annan betydelse i Kina, likaså läkarkonsten och skolundervisningen. 

      Jag skulle säga att Lagercrantz bidrag till den svenska kinabilden på 1970-talet kan bedömas ha 

varit stort, på grund av läsarmängd och hans position som kulturproducent med mycket, i 

Bourdieuska termer, ackumulerat kulturellt kapital. Men Lagercrantz uttalar sig aldrig definitivt om 

Kinas framtid. Det framstår för mig dock som att han hoppas på att det ska gå bra och att han 

därigenom vill bidra med hjälp, i egenskap av auktoriserad röst. Olof Lagercrantz har varit i Kina 

och har förstått den kinesiska kulturen och har beskrivit hur dess folk fungerar.  

      I undersökningen har det redogjorts för det material som behandlats. Mina slutsatser visar på 

Lagercrantz strategiska placering, där hans auktoritet inom texten fungerar genom ett pendlande 

mellan distanserad och överväldigad ton. Då Lagercrantz gör ned sig själv och västerlandet, blir han 

ett språkrör för Kina och den kinesiska kulturen. I de fyra avslutande artiklarna i kinareportaget gör 

Lagercrantz en historisk genomgång av Mao Zedongs revolution men också den kinesiska historien 

präglad av krig och kolonialism. Lagercrantz beskriver Mao inte som en person utan som en idé. 

Om man ser till hans tänkande finns det också en mildhet där och därför utgör inte Kina ett hot, som 

antikommunisterna verkar vilja påskina. Historiskt sett har Kina gått från att vara en ofritt land till  

ett fritt. Kinas moderna historia talar om en väg mot ett framsteg. 

      Men det finns också en möjlighet att läsa Lagercrantz text biografiskt. Om vi ser till vad som hände 

på DN under tiden för kinareportaget, skulle man kunna läsa reportaget som en positionering från 

Lagercrantz sida gentemot Sven-Erik Larsson och Bonniers. Pendeln slår mot vänster från 1950-

talet och framåt. Lagercrantz stod på den radikala kanten på DN och det var också denna position 

som behövde försvaras och förfäktas. Något år efter kinareportaget reflekterar Lagercrantz i en 

självbiografisk text: ”den som skriver [...] påverkar opinionen i vårt land och livas av stimulansen 

att tävla med kritiker världen runt".148 Eftersom Kina var en så pass stor fråga i samtiden fanns 

också denna möjlighet, att skriva om Kina innebar att skriva om ett världsaktuellt ämne. I sin 

dagbok skriver Lagercrantz: ”Jag har skrivit om Kina i en känsla av att vara läst som aldrig förr och 

ekon når också utanför Skandinavien. Jag har blivit intervjuad i CBS och blivit ombedd att skriva 

för New York Times”.149. Den inhemska debatten kring kinaartiklarna talar om ett fält som rörde 

mesta dels på personnivå, med underliga skällsord som operettkines. Men på det som jag skulle 

148 Olof Lagercrantz, Enhörningen, (Stockholm, 1977), s.165.
149 Olof Lagercrantz, Vårt sekel är reserverat åt lögnen, (Karneval förlag, 2011), s.561.
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framhålla som den mest initierade kritiken hade Lagercrantz möjlighet att svara direkt. Han talar i  

sitt försvar om den tusenåriga kinesiska traditionen, som han på ett sätt hade gjort sig en 

representant för. Han ville låta Kina tala för sig självt men det var igenom författarens auktoritet  

varigenom Kina framställdes. När Lagercrantz 1986 fick frågan om han var för okritisk till 

kulturrevolutionen svarar han: 

      Möjligen. Men varje skribent har rätt att bli betraktad i ljuset av det opinionsmässiga läget då 

han skrev. Går man i stark motvind måste man luta sig framåt. Betraktar man efter tio år den 

framåtlutande mannen och vinden inte längre finns där, verkar han galen. När jag for till Kina 

var kineserna i hela den västliga världen utpekade som vildsinta och grymma krigshetsare. 

Därav kunde jag ingenting märka.150

150 Erik Åsard, ”Jag ser mitt liv som ett långsamt uppvaknande”, Tiden nr3, (1986).
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