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Gabriel Jonsson 
 

Ny bok om Kina och om Östasien 
  
 

Albert Bonniers förlag gav i september 2015 ut En annan värld. Minnen 
från Kina 1961-62 (331 s.) av Kinakännaren Cecilia Lindqvist. I inledningen 
säger författaren att hon genom boken försöker förmedla en del av upp-
levelserna under de två åren i Kina. Underlaget består av sex anteck-
ningsböcker och 79 stycken brev till familjen. I ”Första mötet med Kina” 
beskrivs intryck från Peking som t.ex. att de flesta bar samma sorts kläder 
och att nästan inga bilar eller lastbilar passerade. Kina före 1949 års revo-
lution var väl känt i Sverige tack vare missionärer, forskningsresanden 
Sven Hedin, arkeologen John Gunnar Andersson och professor Bernhard 
Karlgren men det moderna Kina var okänt. Den djupa svält som rådde 
sedan ett par år blev en total överraskning, liksom den stenhårda politiska 
dogmatismen som fick henne att ifrågasätta sin identitet och allt hon 
betraktade som självklart. Det var genom att bli elev vid Forsknings-
institutet för qin hon började lära sig stränginstrumentet qin, vilket ledde 
till att hon fick uppleva rester av den gamla kulturen och blev fängslad av 
allt som hände i Kina. 
 
Pekings universitet och dess omgivningar 
I ”Pekings universitet” redogörs för dess tillkomst och utseende samt för 
hur primitivt det var. Rummen i längan för utländska studenter där hon 
bodde var väldigt lyhörda, vilket försvårade hennes studier och övandet 
av qin. Även om rörelsefriheten var starkt begränsad, hade de utländska 
studenterna enastående privilegier jämför med de kinesiska i form av bl.a. 
en egen matsal med valmöjligheter mellan kinesisk och västerländsk mat. 
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För att fungera i den kinesiska vardagen gav vänner henne namnet Lin 
Xili som betyder ”Skog Västlig jasmin” (s. 38). Undervisningen i kinesiska 
gick ut på att lära sig tecken och språkliga förklaringar utantill och frågor 
betraktades som störande. Byråkratin och övervakningen på universitetet 
var omfattande så det tog tid för henne att få tillåtelse att komma till 
Musikakademin. Men det fanns också ett levande intellektuellt liv, inom 
vilket litteraturprofessor Bob Winters spelade en framträdande roll på 
basis av sina omfattande erfarenheter av Kina.    
 Kapitlet ”Landsbygden utanför Peking” inleds bl.a. med upplysningen 
att det utöver byn Haidian var bara ren landsbygd utanför universitetet. 
Området har varit bebott länge. På landsbygdens slätter utförde bönderna 
allt arbete för hand. Elektricitet och rinnande vatten saknades. Folkkom-
munreformen 1958 för att få fram mer effektiva jordbruksenheter och 
det Stora språnget, som sattes igång strax efteråt för att snabbt industria-
lisera landet, ledde till svår hungersnöd och ekonomiskt kaos. Drömmar-
na om ett nytt och jämlikt samhälle som väckts av revolutionen 1949 
hade gått förlorade och alla ekonomiska prognoser hade visat sig felaktiga. 
Författaren säger att hon före ankomsten inte hade insett hur mycket 
naturen betydde för henne och aldrig hade längtat så intensivt efter fri, 
levande natur som under tiden i Kina, där all mark var uppodlad eller ett 
reservat. Kinas befolkning på 670 miljoner människor gjorde det omöjligt 
att låta människor få fritt tillträde till naturen.  
 Kapitlet ”Långa muren” handlar om den kinesiska muren som byggdes 
för att skydda Peking från anfall norrifrån. Vid besöket där befann sig 
muren i gravt förfall, men har sedan dess renoverats. Det omgivande 
bergslandskapet beskrivs levande. 
 
Livsavgörande tid vid institut 
I ”Forskningsinstitutet för qin” sägs att qin varit centrum för den bildade 
elitens liv under mer än 3,000 år. Författaren lyckades som enda person 
någonsin att bli accepterad som elev där för att försöka lära sig spela qin. 
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Under tiden vid institutet lärde hon sig att det bortom den kontrollerade 
vardagen på Pekings universitet fanns reservat där den gamla kinesiska 
kulturen fortfarande levde ostörd kvar. Institutet bildades 1952 och drog 
två år senare igång med arbetet att göra en inventering av de samlingar av 
instrument som fanns runt om i landet. Åren vid institutet blev en djup-
dykning i den kinesiska kulturen som blev av avgörande betydelse för 
författarens hela fortsatta liv.   
 Kapitlet ”Förbjudna staden och Beihaiparken” handlar mest om det 
gamla kejserliga palatset i Peking som är Kinas största sevärdhet efter 
Långa muren. Vid besöket var palatset dock till stor del öde och tyst. 
Palatset erbjöd ”… ett överflöd av enastående föremål från Kinas hela his-
toria” (s. 143). Beihaiparken, som har fått sitt namn efter den konstgjorda 
sjön Beihai, ligger väster om Förbjudna staden och är en omtyckt till-
flyktsort, inte minst under varma sommardagar.   
 Kapitlet ”Peking innanför murarna” beskriver väl gatubilden i Peking 
både vad gäller byggnader och butiker. Cyklar var då exklusiva. Trådbus-
sar var den dominerande transportformen på huvudgatan Wangfujing. För 
varuinköp behövdes ett särskilt antal kuponger. I kvarteren bakom 
Wangfujing saknades trottoarer med betongplattor och asfaltering utan 
det som gällde var hårdtrampad jord. De flesta hus var förfallna efter ett 
halvt sekel av krig och kaos. Det stank mänsklig avföring i kvarteren, där 
de flesta familjer levde i bara ett enda rum. Människor tvättade kläder 
och lagade mat på gatorna. Författaren hade svårt att vänja sig vid det för-
färliga bordsskicket, som bl.a. innebar att människor spottade ut benbitar 
av fisk och kyckling på bordet eller på golvet, det eviga spottandet och 
snytandet. Däremot uppskattade hon att se Pekingopera. Det tog en 
månad för henne att få tillstånd att se det enorma Historiska museet. Där 
fanns det stenyxor, krukskärvor, hackor och spadar men även kopior av 
viktiga uppfinningar som tryckkonsten, krutet och kompassen samt 
mängder av dokument. De gamla bronskärlen väckte mest intresse. Ut-
ställningarna på museet ” … var den ideologiska framställningen av rege-
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ringens och Kommunistpartiets sätt att förhålla sig till historien” (s. 202). 
Hon besökte även Museet för den kinesiska revolutionen som presente-
rade flera viktiga händelser med början från opiumkriget 1839-1842.  
 I ”En kort utflykt till Tianjin” kommer det fram att det tog flera 
veckors underhandlingar med polisen och universitetets myndigheter för 
författaren och ett par utländska studenter att få tillstånd att resa till Pe-
kings hamnstad Tianjin och stanna över en natt. Även om Tianjin var lika 
nedgånget som Peking, hade man här inte städat undan de vanföra. 
 
Att resa i Kina  
I ”Om att resa i Kina” framkommer att det var svårt att få resetillstånd till 
Shanghai. Det gick bara att ställa ut enkel biljett från Peking till en enda 
stad, inte till flera. På järnvägsstationen var kontrollerna rigorösa. Tågresan 
i första klass gav möjligheter att få se landsbygden men ibland också ske-
lett av fabriker utan tak och dörrar som en följd både av det misslyckade 
Stora språnget och konflikten med Sovjetunionen som 1960 drog hem 
sina experter. Tågresan Peking-Shanghai tog 23 timmar mot bara fyra tim-
mar och fyrtiofem minuter idag.  
 Kapitlet ”Yangzideltat - Shanghai, Suzhou och Hangzhou” beskriver 
väl de tre städerna. I Shanghai hade de första etableringarna av utländska 
företag gjorts. Båttrafiken var livlig. Staden innehöll både en lång strand-
promenad och ett femtiotal av de viktigaste ekonomiska institutionerna i 
Asien. Det nu expansiva området Pudong var då ett smutsigt varvsom-
råde. Även om Shanghai luktade mögel och behövde omedelbart rustas 
upp, var staden mycket mer levande än Peking och människorna föreföll 
vara mindre rädda. Under det andra besöket i Shanghai ett år senare blev 
författaren hembjuden till representanten för den enda då kvarvarande 
svenska firman i staden och blev visad till en helt ny stadsdel, men hon 
skämdes över att familjen inte ens visste namnet på Kinas valuta. Hon 
besökte även nöjescentret och såg flera föreställningar. Från Shanghai till 
Suzhou tog det en timme. Världens längsta kanal Kejsarkanalen rinner 
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igenom Suzhou som även innehöll bl.a. smala gator, välvda broar och 
muromgärdade trädgårdar. Hangzhou ligger 18 mil sydväst om Shanghai i 
Yangzideltat och är en gammal kulturstad. Hon skriver om sina besök vid 
buddhist- och daoisttempel.  
 Kapitlet ”Kanton och samtal under en lång tågresa” inleds med en 
tillbakablick på författarens besök i Japan för att delta i en internationell 
studentkonferens. Under konferensen saknade hon helt möjlighet att göra 
sin röst hörd - ”Som människa fanns jag inte” (s. 274). Under den två tim-
mar långa tågresan från Hong Kong till Kanton syntes från tågfönstret 
överallt översvämmade fält men också stillastående fabriker. I ett regnigt 
Kanton var gatorna smutsiga och trottoarerna söndriga. Det fanns många 
gatuförsäljare i staden, dit mellan 1731 och 1813 skepp från Svenska Ost-
indiska Kompaniet kom. När författaren tog foton av båtarna längs Pärl-
floden var det nära att hon blev av med kameran, eftersom polisen und-
rade varför hon valde dessa områden och inte det nya stadshuset. Förö-
delsen av regnet syntes under tågresan norrut mot Peking. Men framför-
allt blev den nära två dygn långa tågresan ett utmärkt tillfälle att tala med 
medpassagerare om Kina och Sverige. Inget kritiskt om kommunistpar-
tiets och Mao Zedongs ställning fick sägas. Försörjningsproblemen Kina 
genomled gick inte att tala om. Samvaron med andra människor som man 
inte kände väl dominerades av frågan: Kan jag lita på personen? De flesta 
samtal nådde aldrig under ytan. Ändå var samtalen till hjälp för att förstå 
Kina. Kineserna blev irriterade över förklaringarna om demokrati, efter-
som allt hon sade betraktades som ett brutalt påhopp på Kina. Senare 
fördes en livlig diskussion om barnbegränsning, utomäktenskapliga barn 
och skilsmässor.  
 I ”Buddhor, skorstensbygge och sandstorm vid Gula floden” får man 
reda på att författaren fick resetillstånd med tåg till städerna Zhengzhou, 
Kaifeng och Luoyang strax söder om Gula floden. I Zhengzhou besökte 
hon Henans provinsmuseum där utställningen bestod av kartor, stadspla-
ner, bilder av minnesstenar med berömda personers inskriptioner samt 
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foton av den stora järnvägsstrejken 1923 och kaoset som följde när Chiang 
Kai-shek 1938 lät öppna vallarna utmed Gula floden i området för att för-
hindra japanernas framfart mot västra och östra Kina. I Kaifeng fanns det 
ingenting som påminde om dess gamla historia, men många trottoarer var 
upptagna av försäljare. Vid en fabriksbyggnad pågick byggnation av vad 
som såg ut att bli en skorsten. En kraftig sandstorm var en annan upple-
velse. I Luoyang fanns det nästan inga ljus från bostäder och nästan inga 
människor. Det stora klipptemplet Longmen - Drakporten - nära staden 
med sina buddhor kallas ”… utan tvekan en av Kinas märkligaste kultu-
rella platser” (s. 306). I staden ligger Kinas första buddhisttempel Baimasi 
- Den vita hästens tempel. Det som fanns kvar av templet var dock byggt 
under Mingdynastin (1368-1644).  
 I kapitlet ”Wuhan, Blommande bergets folkkommun och båtarna i 
Zhuzhou” beskrivs den 30 timmar långa tågresan till Wuhan som ligger i 
hjärtat av Kinas bördigaste och mest tättbefolkade område. Därför blev 
den ett centrum för handeln mellan väst och det kinesiska inlandet. I 
Wuhan inleddes Xinhairevolutionen som ledde till kejsardömets fall 1911 
följt av utropandet av Republiken Kina år 1912. Även i Wuhan vimlade 
det av butiker men staden gav ett påvert intryck. Folkkommunen Blom-
mande berget utanför Wuhan var en av de få som utlänningar fick besö-
ka. Här fanns gamla lerhus, nybyggda bostadslängor, skolor, sjukhus och 
fabriker. Vid mötet med bychefen lämnade han alla grundfakta om kom-
munen, varefter en rundvandring gjordes. På vägen tillbaka till Peking var 
det tågbyte i Zhuzhou där floden Xiang, som beskrivs i ett av qinmusi-
kens allra främsta verk, flyter förbi. Staden var ännu mer förfallen än de 
andra besökta städerna. Överallt var det högar med avfall, bökande grisar 
och massor av magra människor i lappade kläder. Hon fick se Xiang-
floden.  
 Sammanfattningsvis är boken fascinerande och uppfyller med råge 
författarens ambition att förmedla en del av upplevelserna i Kina. Dessa 
vävs väl samman med viktiga uppgifter om landet. Och de många fina 
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bilderna gör det lättare att leva sig in i vilket land Kina var i början av 
1960-talet, men en karta och fler bildtexter hade underlättat för läsarna.  
 
Ny bok om Östasien 
Carlssons Bokförlag gav i mars ut Det olyckliga århundradet När Öst och 
Väst möttes av Lars Vargö som är filosofie doktor i japanologi och tidigare 
svensk ambassadör i såväl Japan som Sydkorea. Inledningens första 
mening ”Östasiens moderna historia, från mitten av 1800-talet och framåt 
har karaktäriserats av våldsamma mellanstatliga konflikter” (s. 7) säger 
mycket om bokens innehåll. Japans imperialism yttrade sig i japansk-
kinesiska kriget 1894-1895, rysk-japanska kriget 1904-1905, annekteringen 
av Koreahalvön 1910 och Stillahavskriget 1931-1945. En underliggande 
orsak till agerandet var opiumkrigen 1839-1842 och 1856-1860 som utlös-
tes av att Storbritannien ville sälja opium i Kina. Krigen gav Japan anled-
ning att lära sig av stormakternas agerande. Europeiska stormakters kamp 
om att få kontroll över områden i regionen förstärkte de imperialistiska 
ambitionerna under en tid då Japan genomgick en omfattande moderni-
sering. Däremot karaktäriserades Kina och Korea av tilltagande svaghet. 
Hundraårsperioden 1840-1940 kan beskrivas som ”det olyckliga århund-
radet” för Östasien (s. 12). Skulden för detta kan dock inte bara läggas på 
Japan utan även på bl.a. Storbritannien. 
 
Opiumkrigen  
De följande två kapitlen behandlar det första opiumkriget. Eftersom 
Storbritannien under 1800-talet importerade mer te från Kina än vad lan-
det exporterade dit, blev lösningen att sälja opium. Händelseutvecklingen 
fram till kriget och krigsförloppet beskrivs förträffligt. Kriget avslutades 
med att Storbritannien helt dikterade villkoren i Nanjing-avtalet, som 
bl.a. innebar att fem hamnar öppnades för handel och att Hong Kong 
förklarades vara en brittisk koloni.  
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Sedan följer en genomgång av Taiping-upproret 1850-1864, som avsåg att 
störta den genomkorrumperade Manchu-dynastin (1644-1911) och föror-
sakade åtminstone 20 miljoner människors död. Upproret leddes av bon-
desonen Hong Xiuquan, som efter att först ha misslyckats fyra gånger i 
ämbetsmannaproven och därefter ha ägnat sig åt bibelstudier, kallade sig 
”Jesus yngre bror” (s. 29). Hong utropade ”Den stora fredens himmelska 
rike” med sig själv som ”Himlens konung” men kejsardömet kväste 
upproret. 
 Följande tema är Japans självpåtagna isolering från 1600-talets första 
hälft till mitten av 1800-talet. En rad restriktiva lagar infördes för att för-
hindra överdrivet utländskt inflytande. Kristendomen förbjöds: Toku-
gawa-ätten som i början av 1600-talet upprättade det nya shogunatet, 
d.v.s. en militärregering, betraktade de kristna idéerna som ett hot mot 
det samhälle den ville bygga upp. Utrikeshandeln stoppades utom han-
deln med Nederländerna som blev en viktig informationskälla om 
omvärlden. 
 Även det andra opiumkriget beskrivs väl. Vid krigsslutet 1860 läm-
nade Kina ifrån sig halvön Kowloon vid Hong Kong. Opiumkrigen blev 
lönsamma för Storbritannien som kom att dominera Kinas import.       
 
Japans öppnande och modernisering   
Bokens längsta kapitel ”Japan öppnas upp” förklarar ingående hur det gick 
till. När kommendör Matthew Perry 1853 seglade in med fyra fartyg i 
Edobukten blev det början till öppnandet. Det ursprungliga syftet, som 
framfördes i ett här delvis återgivit brev från USA:s president till Japans 
kejsare, var inte att öppna landet för handel utan snarare att öppna ham-
nar för proviantering och etablering av koldepåer. År 1854 återvände 
Perry till Japan och hade med sig ett avtalsutkast som bl.a. gällde handel 
och ledde fram till undertecknandet av Kanagawa-avtalet. Året efter blev 
USA intresserat av att handla med Japan, varvid det ursprungliga syftet 
kom i skymundan. Japan undertecknade avtal om kommersiella relatio-
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ner även med Storbritannien 1854, Ryssland 1855 och Nederländerna 
1856. I enlighet med Kanagawa-avtalet stationerades en amerikansk kon-
sul i Japan 1856. År 1858 undertecknade USA och Japan ett vänskaps- 
och handelsavtal som bl.a. innebar att nya hamnar öppnades för handel.  
 Meiji-restorationen, som innebar att shogunatet föll 1868, skildras 
därefter. Motståndet mot kontakter med omvärlden ledde till att kejsaren 
1863 beordrade utvisning av utlänningar. Under året besköts fyra utländ-
ska fartyg. Året efter gick utländska krigsfartyg till attack mot den daimyo 
- länsherre - som hade beordrat beskjutningarna. Eftersom fredsvillkoren 
bl.a. innebar att Japan krävdes på tre miljoner dollar, påverkade det synen 
”… på det kloka i att försöka vrida tillbaka historiens klockor…” (s. 86).  
Under 1860-talet blev det allt tydligare att Japan måste lära sig av 
omvärlden. Samtidigt växte stödet för att återupprätta kejsarmakten. 
Genom att kejsartrogna samurajer mobiliserade trupper avgick den siste 
shogunen och shogunatet avskaffades. Inbördeskrig utbröt mellan styrkor 
trogna kejsaren respektive shogunen som de förra vann 1869.  
 Japans raska modernisering beskrivs sedan. Ett centralt inslag var att 
lära sig av omvärlden: delegationer sändes till Europa och USA. Inhemska 
åtgärder såsom skoltvång och allmän värnplikt (1873) vidtogs. Att införa 
en enhetlig lagstiftning var en betydande utmaning. Under 1870-talet gick 
det gamla Tokugawa-samhällets kännetecken under. 
 I ”Korea, eremitstaten” sägs att Choson-dynastin varade 1392-1897 
men det korrekta är 1910, eftersom 1897 var året då landet utropades till 
kejsardöme. Under 1800-talet präglades Korea av maktmissbruk och bon-
deuppror samtidigt som hoten från utlandet ökade. Kristendomen under-
trycktes. När ett japanskt fartyg 1875 nådde ön Kanghwa nära Söul upp-
stod skottväxling, varefter nya fartyg anlände för att sätta kraft bakom 
kravet att Korea skulle förhandla om nya diplomatiska förbindelser med 
Japan. Undertecknandet av Kanghwa-avtalet 1876 tvingade Korea att 
öppna sig för japanskt inflytande: Japan övertog Kinas dominerande roll i 
utrikesrelationerna. En dragkamp om inflytandet över Koreahalvön växte 
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fram.  
 Författaren återvänder därefter till utvecklingen i Japan. Samtidigt 
som Japan tog till sig västerländska idéer blev man allt stoltare över sin 
egen kultur. Politiken ”rikt land, stark militär” lanserades (s. 117). Den nya 
författning som antogs 1889 var starkt influerad av utländska jurister. 
Inom utbildningen betonades inhemska värden: lojalitet gentemot föräld-
rarna, samhället, kejsaren och hans gudomliga förfäder.  
 
Japan för krig i regionen 
Det japansk-kinesiska kriget 1894-1895 utbröt efter att den koreanska 
regeringen hade bett Kina om hjälp för att slå ned ett bondeuppror lett 
av rörelsen Tonghak (”östlig kunskap”). Även Japan skickade efter initial 
tvekan trupper för att skydda sina intressen i Korea, men när de anlände 
rådde fred. Japans regering ställde i stort sett omöjliga krav på Korea att 
reformera sig samtidigt som ökande sino-japansk rivalitet ledde till att 
krig utbröt i juli 1894. Japan vann kriget och i april 1895 undertecknades 
ett för Kina förödmjukande fredsavtal. Japan tog nu över Taiwan, Pesca-
dorerna och Liaodong-halvön. Kina krävdes på stora krigsskadestånd. 
 Kaoset i Kina blir tydligt i kapitlet efter om Boxarupproret 1899-1901 
som huvudsakligen berodde på utbrett missnöje med det utländska infly-
tandet. Upproret fick sitt namn efter en form av kinesisk boxning. Trots 
försöken att undertrycka upproret eskalerade det gradvis, men i augusti 
1900 lyckades allierade styrkor från västmakterna inta Beijing. Segrar-
makterna krävde Kina på stora skadestånd. 
 I ”Kejsardömet Korea” förklaras att utropandet av kejsardöme 1897 
var ett försök att höja landets status. Medan det japansk-kinesiska kriget 
pågick påbörjade Korea ett reformprogram. När Japan efter krigsslutet 
lade sig aktivt i reformarbetet, vände sig den koreanska regeringen till 
Ryssland för att balansera det japanska inflytandet. I protest mot att de 
pro-ryska elementen blev starkare, mördade 1895 japanska trupper drott-
ning Min. En pro-japansk regering fortsatte genomföra reformer för att 
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modernisera landet. Reformerna väckte allt starkare motstånd bland fol-
ket som också vände sig mot det växande utländska inflytandet. 
 Rivaliteten mellan Japan och Ryssland ledde fram till det rysk-
japanska kriget 1904-1905 vars bakgrund och händelseförlopp beskrivs 
väl i följande kapitel. Länderna var rivaler om inflytandet över såväl 
Koreahalvön som Manchuriet. Kriget utspelades på båda platserna och 
slutade med japansk seger. Författaren menar att tidigare tveksamheter 
kring agerandet i regionen”… byttes ut mot planer på hur Östasien skulle 
omstruktureras under japanskt styre” (s. 146). Enligt ett japanskt-
koreanskt avtal tillsattes 1905 en japansk generalguvernör i Korea. Landet 
blev ett protektorat och rättigheterna att förhandla med omvärlden 
avskaffades. 
 Annekteringen av Korea 1910 skildras därefter. År 1907 tvingade 
Japan den koreanske kejsaren att avgå efter att han hade sänt en delega-
tion till fredskonferensen i Haag samma år för att argumentera för Koreas 
självständighet och det olagliga protektoratsavtalet. Delegationen fick ej 
delta utan konferensen stödde Japan i politiken att lägga under sig Korea. 
Japan krossade det motstånd som fanns kvar och 1910 blev Korea en del 
av öriket. Det japanska styret 1910-1945 var mycket repressivt. 
 I ”Japan och det första världskriget” framkommer att Japan i augusti 
1914 kort tid efter att Tyskland hade vägrat gå med på kravet att över-
lämna den kinesiska hamnstaden Qingdao förklarade krig mot tyskarna 
och erövrade staden. Under året tog Japan över tyska besittningar i Stilla 
havet. Medan kriget pågick undertecknade Japan taktiska överenskom-
melser med Ryssland, Storbritannien, Frankrike och Italien. Och 1918 
inleddes ett ganska förtroendefullt bilateralt förhållande med USA som 
en följd av att Japan skickade trupper till Sibirien för att hjälpa de vita att 
kväsa den röda revolutionen. 
 Kapitlet ”Japan och Söderhavet” beskriver hur i slutet av 1800-talet 
ett intresse väckte fram för att etablera närvaro på Stillahavsöarna. Hös-
ten 1914 hade Japan ockuperat nästan alla öar i Mikronesien som i prak-
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tiken blev en japansk koloni. Vid Paris-konferensen 1919 beslutades att 
Japan skulle få Nationernas förbunds mandat att temporärt administrera 
tidigare tyska besittningar norr om ekvatorn under förutsättning att de 
inte militariserades och insatser gjordes för att utveckla dem. USA beslu-
tade 1920 att inte erkänna Japans mandat samtidigt som relationerna för-
sämrades främst till följd av ländernas snabba kapprustning. Under 1930-
talet befästes Mikronesien militärt. Levnadsstandarden höjdes, men den 
traditionella självförsörjningsekonomin förstördes. Skolsystemet var dis-
kriminerande. Japanska invandrare kände sig helt överlägsna lokalbefolk-
ningen och kom att dominera öarnas ekonomier. 
 I ”Den japanska militarismen” betonas att det var svårt att samla Japan 
kring symboler som kändes främmande för de flesta. Kejsardyrkan kom 
därför att bli den gemensamma nämnaren. Shinto - ”gudarnas väg” - blev 
hela folkets gemensamma identitet. Författaren beskriver utförligt Japans 
krigföring i Kina. Militärens inflytande ökade så mycket att kejserliga 
order 1931 om att inte kriga vidare efter attacken mot Manchuriet samma 
år ignorerades. År 1937 i juli gick Japan till attack nära Beijing och den 13 
december påbörjade japanska styrkor den beryktade massakern i Nanjing 
som var de kinesiska nationalisternas huvudstad. Mellan 40,000 och 
300,000 människor uppges ha dödats i samband med erövringen. I epilo-
gen skriver författaren om dramatiken som uppstått när Öst och Väst har 
mötts. ”Det olyckliga århundradet” anges som en förklaring till att Kina 
nu försöker återta sin dominerande position i Östasien.  
 Boken är den första sammanfattande översikten på svenska av Öst-
asiens historia från 1840-1940. Utmärkt är att den innehåller en litteratur-
lista, men eftersom fotnoter nästan helt saknas är det svårt att veta hur 
författaren har använt de anförda verken. Det är en stor bedrift att ha fått 
med så många uppgifter om fascinerande och komplexa händelseförlopp 
på 272 sidor. Utmärkt är att boken har en omfattande kronologi över de 
viktigaste händelserna i Östasien från 1543-1946, personregister och kar-
tor. Det enda jag saknar är ett sakregister som skulle ha gjort den läsvänli-
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gare. Jag vill varmt rekommendera böckerna till alla läsare.  
 
Gabriel Jonsson 
Fotnot: Recensionen av Lars Vargös bok har tidigare publicerats i Kore-
anska sällskapets medlemstidning Yoboseyo, nr. 2, 2016.  
 


