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I samband med en arbetsresa besökte jag Hiroshima Peace Memorial 
Museum och köpte där den femte upplagan av Eyewitness Testimonies: 
Appeals from the The A-bomb Survivors (2017: 1990, 2000, 2003, 2009 - 
173 s.). Utgivare är Hiroshima Peace Culture Foundation, vars ordförande 
Kazumi Matsui har skrivit förordet där man finner de ofta upprepade 
orden ”never more” om atombomben som USA fällde över staden kl. 8.15 
den 6 augusti 1945.  
 Kapitel 1 redogör kortfattat för de sista stegen innan bomben fälldes, 
hur atombomberna som fälldes över Hiroshima och Nagasaki (9 augusti) 
kom till, Hiroshimas historia som bl.a. en viktig stad under det japansk-
kinesiska kriget (1894-1895) och rysk-japanska kriget (1904-1905), följ-
derna av bombningen och minnesmonumentet i Peace Memorial Park 
framför museet. Följderna beskrivs väl i meningen ”Everything combu-
stible within a radius of two kilometers from the hypocenter burned 
completely” (s. 20).  
 Minnesmonumentet tillkom på sjuårsdagen av atombombsfällningen 
och under det ligger en kista av sten, där en förteckning med namnen på 
de dödade finns (övre bilden). Framför kistan är det skrivet ”Let All the 
Souls Here Rest in Peace; For We Shall Not Repeat the Evil” (med 
kinesiska tecken). Att se monumentet gjorde ett mycket djupt intryck på 
mig. Förträffligt är att kapitlet innehåller en karta som visar flygvägen 
bombplanet Enola Gay och de två flygplan som tog bilder av explosio-
nen tog från ön Tinian nära Guam, illustrationer som förklarar tekniken i 
atombomber, foton tagna efter att bomben hade fällts och en bild på 
minnesmonumentet i Hiroshima. I slutet av boken finns det en karta över 
Hiroshima som visar graden av förstörelse i staden. Utmärkt är att det i 
början också finns en bild på Hiroshima Prefectural Industrial Promotion 
Hall som den såg ut innan den bombades utan att förstöras helt. Den kal-
las nu Atomic Bomb Dome och gjorde även den ett starkt intryck på mig 
som den enda kvarvarande byggnaden från 1945 (nedre bilden).  
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15 ögonvittnesskildringar  
Omkring två tredjedelar av boken består av ytterst gripande ögonvittnes-
skildringar som bidrar till förståelsen av en tragedi som är svår att ta till 
sig. Ögonvittnena är födda mellan 1908 och 1936. Innehållet kan sam-
manfattas i orden död, förödelse, kaos, lidande och önskningar om fred. 
Offrens upplevelser är likartade, men man finner olika exempel på de 
uppräknade orden.  
 Ett exempel vardera ur bidragen är a) förvåning över det förskräckliga 
oljudet, b) flykt från en sönderbombad skola, c) en brinnande stad, d) 
krav på att avskaffa atomvapen och avvisa krig, e) ljudet av en B-29 – 
bombplanet Enola Gay var en B-29, f) paralyseringen som gjorde att det 
inte gick att ta foton av tragedin, g) familjemedlemmar som inte kunde 
träffa varandra, h) brända kläder, i) färgerna svart, rött och brunt, efter-
som explosionen dolde solljuset, det fanns blödande människor och det 
brann och människohud färgades av bränderna, j) förgäves skrikande efter 
sin mor, k) ett förlorat vänsteröga, l) brist på medicin för att behandla 
brännskador, m) ett barn som fortsatte att suga på sin döda mors bröst, n) 
en döende mors önskan om att få dit en doktor för att hennes barn skulle 
kunna överleva och o) önskemål om att sprida andan från Hiroshima 
genom att sträva efter fred.  
 Några citat ur avsnitten belyser väl de överlevandes tankar: 
 

”I saw misery that day that I cannot believe was of this world” (s. 49). 
 
“The atomic bombing was the most immense, single catastrophe ever visited on this 
Earth” (s. 50). 
 
“Hiroshima is not merely an historical fact; it is a continuous warning and lesson for 
the future” (s. 95). 
 
“People were killed, all over the city of Hiroshima by a single bomb” (s. 101 ur 
dikten To Children Who Don’t Know the Atomic Bomb” (s. 100-102).  
 
“In 53 years since the bombing, I have never been able to eat sausages - they remind 
me of the internal organs I saw that day” (s. 142).  

 
I texterna finns teckningar av författarna (eller andra) och två foton som 
underlättar förståelsen av innehållet.  
 
Atombombsoffer utomlands 
Detta kapitel är skrivet av en journalist 2008 och är det första jag har läst 
som redogör för denna fråga. Kapitlet anger siffran 140,000 döda i Hiro-
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shima i slutet av 1945, vilket är den siffra som också anges i museet men 
osäkerhet råder kring det exakta antalet dödsoffer. Bland de döda fanns 
det även många koreaner, eftersom under åren som japansk koloni 1910-
1945 ökade antalet som bodde i Japan.  
 År 2008 fanns det över 4,000 överlevande atombombsoffer utom-
lands och 2007 fick överlevande i 35 länder medicinsk hjälp mot bl.a. 
strålning från Japan. Den största gruppen överlevande bodde i Sydkorea 
med USA som tvåa. Olika siffror anges över döda koreaner. Vid ett sär-
skilt monument i Hiroshima Peace Memorial Park står det att 20,000 
koreaner dog och att de utgjorde en tiondel av offren som således är fler 
än de som dog bara under 1945. I likhet med många offer i Japan, möttes 
koreanska offer av utstötning från samhället vid hemkomsten. Frågan om 
kompensation för atombombsoffer ingick inte i normaliseringsavtalet 
1965 genom vilket Japan och Sydkorea upprättade diplomatiska relatio-
ner. I stället upprättades en organisation i Sydkorea för offren 1967 och 
under 1970- och 1980-talet sände Japan läkare dit. Under 1900-talet gav 
den japanska regeringen finansiellt stöd till offren, men det väckte miss-
nöje att stödet var mindre än till offren inom Japan. Eftersom Japan inte 
erkänner Nordkorea, har det varit svårt att göra något för de drabbade 
där. Att amerikaner dödades beror på att det fanns krigsfångar och militär 
personal från USA med japanskt ursprung i Hiroshima. År 2008 fanns det 
omkring 1,000 atombombsoffer i USA. 
 Sammanfattningsvis är denna bok läsvärd som en levande skildring av 
en av 1900-talets allra största tragedier. Kartorna, illustrationerna, fotona 
och teckningarna bidrar alla till att underlätta läsningen. Ordlistan är 
också till stor hjälp. Även om följderna av atombomberna är välkända 
och bl.a. skildrades i flera dokumentärer i SvT i samband med 70-årsmin-
net av atombomberna 2015, är det betydelsefullt att de överlevandes egna 
upplevelser publiceras för att dagens människor ska kunna lära sig vad 
Hiroshima innebar. Den enda bristen är att det inte är angivet när tex-
terna i kapitel 2 är skrivna och det går bara att i enstaka fall ana detta. Jag 
vill varmt rekommendera denna bok.  
 
Ny bok om Kina                                                                                                                                                                                                                             
Ambassadör Börje Ljunggren publicerade i mars Den kinesiska drömmen - 
Xi, makten och utmaningarna (Stockholm: Hjalmarson & Högberg Bok-
förlag AB, 621 s.). Den är utgiven i storpocket och är en omarbetning och 
uppdatering av hans bok Den kinesiska drömmen: utmaningar för Kina och 
världen från 2015 (se nr. 4, 2015). I förordet - ”Ett ödesmättat drama” - 
sägs först att president Donald Trump säger nej till den liberala världsord-
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ning som USA skapat medan president Xi Jinping (2013-) försvarar 
globaliseringen som Kina vunnit mest på. ”Den kinesiska drömmen” syftar 
på Kinas pånyttfödelse för vilket partiets 100-årsjubileum 2021 och Folk-
republikens 100-årsjubileum 2049 är milstolpar.  
 I kapitel 1 - ”Den kinesiska drömmen om återvunnen storhet” – fram-
kommer det att ”den kinesiska drömmen” är ett centralt tema i Xi 
Jinpings ledarskap. Kinas historia fr.o.m. det första opiumkriget (1839-
1842) till Folkrepublikens grundande 1949 handlade om förnedring. 
Utvecklingen under Mao Zedong (1949-1976) och omvandlingen därefter 
beskrivs. Hur Kina reagerade på att dissidenten Liu Xiaobo fick Nobels 
fredspris 2010 genom att begränsa utbytet med Norge beskrivs utförligt. 
Kontakter med Tibets andlige ledare Dalai Lama är en öm punkt i Kinas 
relationer med omvärlden. Och partiet talar ogärna om missgrepp under 
Mao-eran som Det stora språnget, vilket ledde till att 45 miljoner männi-
skor kan ha dött av svält. Konfucianismens stora betydelse för dagens 
Kina lyfts fram.   
 Kapitel 2 - ”Från Mao till Xi” - beskriver Kinas ledare sedan 1949 med 
tonvikt på Xi Jin-ping, vars fader var revolutionären Xi Zhongxun (1913-
2002). Mao Zedong och Deng Xiao-ping (1904-1997) dominerade länge 
politiken, men under Jiang Zemin (1993-2003) växte ett kollektivt ledar-
skap fram. Sedan Xi Jinping, som är utbildad till kemiingenjör och 2006 
valdes till partisekreterare i Shanghai, tog över har han samlat mer makt i 
egna händer än någon annan ledare sedan Maos dagar. Han är både parti-
ledare, president, ordförande i den centrala militärkommissionen och 
överbefälhavare. Enligt honom kan landets renässans bara förverkligas 
under partiets ledarskap. Eftersom det inte är lätt att finna uppgifter om 
maktspelet inom kommunistpartiet, är det förnämligt att här få en aktu-
ell redogörelse av maktförhållandena.   
 
Partistaten, mänskliga rättigheter (MR), civilsamhället och makten 
I kapitel 3 - ”Partistaten - och ”70-årsklådan” - syftar det sistnämnda på 
oron inom partiets högsta ledning för vad den alltmer pluralistiska sam-
hällsutvecklingen kan leda till ” - och spöklika föraningar om ett ”bäst-
före-datum” à la Sovjetunionen” (s. 95). Enligt Xi Jinping är en lärdom för 
Kina av Sovjetunionens upplösning att partiets ledarskap över militären 
måste bestå. Kina är en partistat och att förhindra framväxten av konkur-
rerande politiska krafter har högsta prioritet. De åtta partier som finns 
förutom kommunistpartiet ” … är knähundar…” (s. 145). Partiet hade 
2015 89 miljoner medlemmar och är världens största organisation, den ka-
tolska kyrkan undantagen. Xi Jinping prioriterar kampen mot den omfat-



 106 

tande korruptionen, men arbetet försvåras kraftigt av att partiet kontrol-
lerar rättsväsendet.  
 Kapitel 4 - ”Mänskliga rättigheter på partistatens villkor” - innehåller 
den talande upplysningen ”Hela rättssystemet är underordnat partiet och 
rättssäkerhet därför en omöjlighet” (s. 161). En förbättring är att antalet 
dödsdomar under senare år har minskat betydligt, men de är ändå fler än i 
hela övriga världen sammanlagt. MR-läget är sämst i Tibet och Xinjiang. 
FN:s f.d. högkommissarie för mänskliga rättigheter, Navanethem Pillay 
från Sydafrika som avgick 2014, fick ej besöka Kina. Dialogerna mellan 
Kina och omvärlden om MR-frågor tenderar att ebba ut. Fängslandet av 
den svenske medborgaren Gui Minhai 2015 för att från Hong Kong ha 
spritt kritiska skrifter om ledarskiktet nämns. Den förfärliga MR-situatio-
nen är en skarp kontrast till de framsteg som gjorts inom ekonomisk och 
social utveckling.  
 Enligt kapitel 5 - ”Civilsamhället och makten” - hade Kina i slutet av 
2016 över 730 miljoner internetanvändare. Partistaten kontrollerar både 
internet och enskilda organisationer, men de blir ändå allt fler och kom-
pletterar partiet främst på det sociala området. Miljöförstöring, mark-
rofferi och maktmissbruk är de vanligaste orsakerna till de 500 s.k. mass-
incidenter - d.v.s. offentligt störande verksamhet som bryter mot lagar 
eller förordningar, stör den sociala ordningen eller hotar den offentliga 
säkerheten, personlig säkerhet eller egendoms säkerhet - som dagligen 
äger rum. Partiet vill kväsa dessa i sin linda för att bevara stabiliteten. 
Endast det officiella All China Federation of Trade Unions är tillåtet. 
Antalet vilda strejker är högt. Kapitlets innehåll sammanfattas väl: ”Parti-
staten och civilsamhällets drömmar är i grunden väsensskilda” (s. 194). 
Partiets strikta kontroll av civilsamhället försvåras dock av den dynami-
ska samhällsutvecklingen.  
 
Ekonomi, välstånd, hälsovård och befolkningsfrågan 
Kapitel 6 - ”Världens största ekonomi - i väntan på reformer” - säger att 
Kina 2014 blev världens största ekonomi mätt i köpkraft. Kina är inte 
längre bara världens fabriksgolv utan har också världsledande, innovativa 
företag som Ericssons svåraste konkurrent Huawei. Tillväxten var i 
genomsnitt 10 procent 1978-2010, men har därefter sjunkit till 6-7 pro-
cent. En grundförutsättning för expansionen har varit öppenhet mot 
omvärlden. Eftersom tillväxten har varit extremt investeringsbaserad har 
följden blivit väldig överkapacitet inom bl.a. stål, cement och aluminium. 
Utländska direktinvesteringar är viktiga samtidigt som Kina investerar 
mycket utomlands. Betydelsen för världsekonomin kan ej underskattas: 
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landet svarar för mer än en fjärdedel av den globala tillväxten och ca 130 
länder har Kina som största handelspartner. Efter kapitlet följer nio sidor 
med bilder med förklarande text.  
 Enligt kapitel 7 - ”Växande välstånd i klassamhälle på väg mot en mil-
jard stadsbor” - har sedan reformpolitiken inleddes 1978 andelen kineser 
som lever i djup fattigdom minskat från mer än hälften till en tiondel. 
Samtidigt har klyftorna blivit mycket stora och mellan stad och landsbygd 
kan de vara störst i världen. År 2015 var 218 av världens drygt 1700 
dollarmiljardärer kineser. Samma år tjänade kvinnor, som traditionellt är 
diskriminerade, en tredjedel mindre än männen. Medelklassen är grunden 
för samhällets stabilitet och därför är fortsatt tillväxt nödvändig för att 
säkerställa dess lojalitet till partiet. Migrantarbetarna, som för några år 
sedan var 270 miljoner, har spelat en stor roll i förvandlingen av Kina från 
en sluten ekonomi till världens verkstad. Urbaniseringsgraden ökade från 
18 procent 1978 till 54 procent 2013 och förväntas år 2030 ha nått 70 pro-
cent, med en miljard stadsbor.   
 I kapitel 8 - ”Hälsovård, skola, åldrande och social (o)rättvisa” – fram-
kommer det att sedan 1978 har fattigdomen minskat dramatiskt, den för-
väntade livslängden stigit från 68 år 1980 till 75 år och att läskunnigheten 
är närmare 100 procent. I FN:s Human Development Index, som mäter 
social utveckling, ligger Kina bara på plats 90. Förklaringarna till vad för-
fattaren kallar ”denna skenbara motsättning” (s. 343) är den stora befolk-
ningen, snabb utveckling även i många andra länder och att Kina initialt 
inte prioriterade social utveckling. Skolan är extremt konkurrensinriktad, 
vilket leder till stress och psykisk ohälsa. Gemensamt för landets skolor är 
gaokao - det nationella examinationssystemet som avgör om unga kineser 
kommer in på en högre utbildning och vad den utbildningen är värd. 
Andelen av befolkningen som är över 60 år var 2015 15 procent. År 2050 
kommer den andelen att ha mer än fördubblats. Enligt The Lancet, som 
författaren citerar, utgör denna utveckling en ”tickande bomb”. Det rudi-
mentära pensionssystemet behöver reformeras.   
 Kapitel 9 - ”Befolkningsfrågan - lång väg ur den demografiska åter-
vändsgränden” - säger att Kina genom historien varit historiens folkrikaste 
land. Befolkningen ökade p.g.a. sänkta dödstal och länge fortsatt höga 
födelsetal från 540 miljoner 1949 till 1376 miljoner 2015. Från 1979-1981 
infördes ettbarnspolitiken för att dämpa tillväxten, men den tillämpades 
ej konsekvent och avskaffades 2015, då en strikt tvåbarnspolitik infördes. 
Förändringarna av befolkningsstrukturen har lett till många gamla, en 
onormalt låg andel unga och minskat arbetskraftsutbud. Kvinnounder-
skottet är stort. Traditionell preferens för pojkar, ettbarnspolitiken och 
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tillgången till ultraljud är de viktigaste förklaringarna till att det föds fler 
pojkar än flickor. På 100 flickor föds inte mindre än 118 pojkar. Nobel-
pristagaren Amartya Sen uppmärksammade, som författaren konstaterar, 
redan år 1990 de många miljonerna ”saknade kvinnor”. 
 
Klimathot, global maktförskjutning, maktspel och fred 
Av kapitel 10 - ”Kina som klimathot - och ansvarstagande global aktör” – 
framgår att Kina spelar en central roll för att minska de globala koldio-
xidutsläppen. I dag svarar landet för inte mindre än 30 procent av dessa 
utsläpp. Stort utrymme ägnas åt globala klimatförhandlingar sedan 2009 
och Kinas centrala roll i Parisavtalets tillkomst. Miljösituationen i Kina är 
väldigt allvarlig vad gäller vatten, mark, livsmedelssäkerhet och luften. 
Luftkvaliteten var 2013 den fjärde allvarligaste riskfaktorn efter diabetes, 
högt blodtryck och rökning. Ekonomin är starkt koldriven. Stora 
ansträngningar görs för att höja effektiviteten i energianvändningen. Vind-
kraften och solenergin byggs ut snabbare än i något annat land. Kina satsar 
också mest av alla länder på kärnkraft. Även vattenkraften byggs ut. 
Eftersom miljömedvetenheten har ökat, har den allmänna opinionen 
kommit att spela en starkt pådrivande roll i miljöfrågan.  
 I kapitel 11 - ”Den ensamma makten” - den globala maktförskjut-
ningen och Kinas växande internationella relationer” - syftar de första 
orden på att Kina saknar allianser eller relationer av djupt ömsesidigt slag. 
De mest omfattande relationerna har man med Pakistan. Kinas uppgång 
är en huvudfaktor i den globala maktförskjutningen - landets globala fot-
avtryck växer ständigt, bl.a. illustrerat av att direktinvesteringarna utom-
lands är näst störst efter USA. I kontakterna med Ryssland är rysk olja 
och gas ett huvudintresse. Det ekonomiska utbytet med Indien ökar, men 
ett friktionsmoment är de olösta gränsfrågorna. Eftersom Kina är bero-
ende av råvaruimport, är relationerna med Afrika primärt ekonomiska. 
Handeln med EU är viktig. Kina har under senare år tagit egna initiativ 
som att upprätta den Asiatiska infrastrukturbanken och lansera infra-
strukturprojektet ”One Belt, One Road” för att till lands och till havs 
sammanlänka omkring 60 länder, Kina och Europa. Kina övertog 1971 
Taiwans plats i FN och är permanent medlem i säkerhetsrådet. Kina är 
motståndare till en reformering av rådet som skulle göra Japan till en ny 
permanent medlem. 
 Enligt kapitel 12 - ”Maktspelets epicentrum” - präglas relationerna till 
USA å ena sidan av djupt ömsesidigt beroende, å andra sidan av strategisk 
misstro. Stora motsättningar råder om Kinas stora handelsbalansöverskott 
och den enligt USA undervärderade valutan renminbi. Kina vill se ett 
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sino-centriskt Östasien. Kina har byggt upp nära ekonomiska relationer 
med länderna i Sydöstasien, men tvisten med bl.a. Vietnam om Paracel- 
och Spratlyöarna i Sydkinesiska havet är svårlöst. Sedan Japan och Kina 
normaliserade förbindelserna 1972 har ländernas ekonomier blivit djupt 
integrerade. Historiska spänningar är dispyten om de obebodda Senkaku/ 
Diaoyu-öarna i Östkinesiska havet till följd av att Japan inkorporerade 
dessa efter segern i japansk-kinesiska kriget 1894-1895 och misstron ocku-
pationen av stora delar av Kina 1931-1945 skapat. Kina ingrep hösten 1950 
under Koreakriget (1950-1953) för att bistå Nordkorea som efter kriget 
varit en buffert mot de amerikanska trupperna i Sydkorea. Kina var 2003-
2008 värd för sexpartssamtalen med Nord- och Sydkorea, Japan, Kina, 
Ryssland och USA om Nordkoreas kärnvapenprogram. Samtalen kunde 
inte förhindra det första testet 2006.   
 I kapitel 13 - ”Kan den östasiatiska freden - och världsfreden - bestå?” 
- sägs att Östasien efter andra världskrigets fram till kriget Kina-Vietnam 
1979 var världens mest krigsdrabbade region, men efteråt varit ett fredligt 
område om än med många och allvarliga olösta konflikter. Inte mindre än 
fyra femtedelar av de i världen som under åren 1946-1980 dog i krig dog i 
Östasien. Under åren 1990-2015 uppgick andelen till 1,7 procent och i dag 
är den ännu lägre. Det finns olika uppfattningar om hur djup freden är. 
Kina håller på att bli en militär stormakt och exporterade 2016 vapen till 
över 40 länder, varav Pakistan var den största köparen. USA:s försvars-
makt är vida överlägsen Kinas, men långsiktigt kan gapet minska. För för-
fattaren ter sig utvecklingen av de båda ländernas flottstridskrafter särskilt 
allvarlig. För Kina är återförlivandet av Taiwan en olöst fråga. Enligt ”The 
1992 Consensus” (s. 547) kom Kina och Taiwan överens om att bara ett 
Kina existerar men med olika tolkningar. Taiwan demokratiserades under 
1980-talet och har utvecklat en egen identitet så även om den ekonomi-
ska integrationen är mycket långtgående, är en återförening ytterst osan-
nolik. Kina och USA väntas framöver bli de primära aktörerna på den 
globala arenan. Osäkerhet råder nu om vad Donald Trumps prioritering 
av ”America first” kommer innebära för den globala ordningen. Mest akut 
ter sig Nordkoreas kärnvapenutveckling. 
 Författaren har i det gedigna verket fått med mängder av relevanta 
fakta om dagens Kina, inklusive egna upplevelser, och är mycket väl in-
läst i den omfattande litteraturen om landet. Pedagogiskt är att varje kapi-
tel börjar med rubriken ”Fokus” varefter ingående teman beskrivs utför-
ligt. Att Kina genomgående sätts in i en global kontext så att det blir lite 
av en omvärldsanalys är en stor förtjänst. Författarens förmåga att belysa 
och påvisa sambanden mellan de i boken ingående frågorna samt förhål-
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landen i Kina och omvärlden är eminent. Fotnoter saknas och istället 
finns hänvisningar till centrala arbeten. Förträffligt är att det finns en kro-
nologi från det första opiumkriget 1839-1842 till 2017, litteratur i urval, 
ett personregister, en karta på Kina och en presentation av författaren.  
 Tyvärr finns det onödiga sakfel: Meiji-restaurationen, som återupprät-
tade kejsarmakten i Japan 1868, uppges ha ägt rum 1854 respektive 1867 
(s. 24, 28) och anges korrekt bara en gång (s. 509). USA:s president 
Woodrow Wilson talade i samband med första världskrigets slut inte om 
länders utan om folkens rätt till självbestämmande (s. 32). Kinas ekonomi 
var garanterat inte ”helt sluten” (s. 330) innan de senaste decenniernas 
omvandling inleddes. Japans invasion av Kina uppges ha ägt rum 1931 (s. 
509) men det var 1937 (s. 510) - sannolikt en förväxling med invasionen 
av Manchuriet 1931. Det enda bestående resultatet av solskenspolitiken 
Sydkoreas president Kim Dae Jung (1998-2003) förde för att förbättra de 
inter-koreanska relationerna uppges ha varit upprättandet av den gemen-
samma industrizonen Kaesong, som var i drift 2004-2016, men även 
turistresor från syd till Mt. Kumgang 1998-2008 borde ha nämnts. Olika 
årtal anges för det kinesiska inbördeskriget mellan kommunister och 
nationalister - 1946-1950 (s. 529) respektive 1945-1949 (s. 546) - varav det 
senare är det korrekta.  
 Utelämnanden av uppgifter borde också ha undvikits. Något borde ha 
sagts om regissören Jia Zhangkes censurerade film A Touch of Sin (s. 209). 
De ”fyra renligheterna” (s. 346, 372) i hälsovård borde ha räknats upp. Den 
största bristen är att det inte finns ett sakregister. Bristerna förtar dock 
endast ringa det goda helhetsintrycket. Jag vill varmt rekommendera 
boken.  
 
Ny bok om Nordkorea på danska 
Författaren Kåre Bluitgen gav 2016 ut boken Jeg vil gerne klippes ligesom 
Kim Jong Un - indtryk fra Nordkorea (Forlaget Tøkk, 749 s.). Han vistades 
2015 under en månads tid i landet och hade en chaufför, en guide och en 
tolk. Önskemålen om att cykla runt tillsammans och gå omkring själv 
avvisades. Han fick göra en löptur på morgnarna, men bara tillsammans 
med guiden. Han fick endast ta foton av bl.a. monument och välmående 
människor och inte av sådant som skulle kunna ge ofördelaktiga intryck 
av landet såsom t.ex. bristande infrastruktur.   
 Kort efter ankomsten beskådade de två över 20 meter höga bronssta-
tyer av de första ledarna Kim Il-sung (1912-1994) och Kim Jong-il (1942-
2011) och lämnade där blommor. De besökte senare bl.a. Kim Il-sungs 
födelseby Mangyôngdae och triumfbågen som invigdes på hans 70-årsdag. 
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Tunnelbanan i Pyongyang beskrivs som ” … en blandning av ett förgrenat 
konstverk, världens dyrbaraste civila skyddsrum och ett effektivt trans-
portnätverk” (s. 30).  
 
Konfucianism, juche, historia och konst 
Konfucianismen, som betonar hierarki och lydnad, betraktar författaren 
som det viktigaste kulturarvet från Kina som har utövat stort inflytande 
på Korea. Korea blev under Chosôn-dynastin (1392-1910) det mest kon-
fucianska landet. Juche innebär att Nordkorea ska vara självförsörjande 
och står i motsats till idén om att tjäna den store - d.v.s. Kina - som präg-
lade Chosôn-dynastin. De gjorde ett besök vid det 150 meter höga Juche-
tornet i Pyongyang.  
 De gick även till den nationella gåvoutställningen, där 9,000 gåvor 
från koreaner och utlandskoreaner till Kim Il-sung och Kim Jong-il visas 
upp. Författaren refererar till besöket på det historiska muséet i det långa 
avsnittet om historien fr.o.m. 1800-talet fram till Koreakriget (1950-1953) 
i vilket de viktigaste uppgifterna finns med. Efter att arkeologer uppgavs 
ha funnit Koreas legendariske grundare Tan’guns grav, restes ett mauso-
leum 1994 för att hedra honom som ska ha grundat landet 2,333 f. Kr.  
 Bokens titel kommer av att författaren sade så när han var hos frisö-
ren. Trots att det 2014 i Danmark rapporterades att alla män ska ha sam-
ma frisyr som ledaren Kim Jong Un, hade nästan inga det. Han var på ett 
daghem, där barn med musikaliska talanger gick, och ett modernt sjukhus 
som brukar visas upp för utlänningar.  
 Många målningar på Koreas konstmuseum avbildar historien, där-
ibland kampen mot Japan under kolonisationen (1910-1945) och USA 
under Koreakriget. Realism präglar tavlorna. Flera målningar föreställer 
Kim Il-sung och Kim Jong-il, bl.a. avbildade vid ikonen berget Paektu 
(2,744 m) på gränsen mot Kina. I den väldiga Mansudae konstateljé arbe-
tar 700 konstnärer som har årliga kvoter att uppfylla. Här görs statyer av 
landets ledare, men man har även gjort två statyer av Robert Mugabe (93) 
som skall avtäckas efter hans bortgång. Andra vanliga temata i konsten är 
floder och vattenfall. 
 Vid utställningshallen de tre revolutionerna, som syftar på den ideolo-
giska, tekniska och kulturella revolutionen iscensatt 1973, uppvisades lan-
dets framsteg - särskilt inom industrin. I detta avsnitt finns uppgifter om 
marknadens framväxt i Nordkorea som en följd av hungersnöden i mitten 
av 1990-talet. Marknadens betydelse i planekonomin har sedan dess ökat. 
Befrielsekrigsmuseet, som skildrar Koreakriget från egen synvinkel, ingick 
också i programmet.  
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Jordbruk och ”oppositionspartier”  
På landsbygden besökte de ett mönsterjordbruk, där det odlas bl.a. ris och 
majs. Endast 20 procent av landytan är odlingsbar. Trots juche-idén, är 
man ej självförsörjande på livsmedel. Sovjetunionens upplösning 1991 
ledde till stora problem, eftersom de billiga oljeleveranserna upphörde. 
När även Kina begärde betalt i hårdvaluta för oljeexporten, förvärrades 
situationen.  
 Författaren fick träffa ledaren för ”oppositionspartiet” Koreas social-
demokratiska parti som skiljer sig från det regerande Koreanska arbetar-
partiet genom att betona självständighet. Partiledaren betonade lojaliteten 
till regeringspartiet som hyllas genom många monument. Det andra 
”oppositionspartiet” - Chondoist Chongu - inkluderas i avsnittet om reli-
gionen Tonghak (Österns lära), eftersom Tonghak följdes av Chôndogyo - 
att följa himlens väg - som är partiets grund. Tonghak-upproret 1894-
1895 är det största bondeupproret i Koreas historia och fick som en bi-
effekt att det japansk-kinesiska kriget bröt ut i vilket Japan segrade. 
Sedan beskrivs besöket i buddhisttemplet Pohyon från 1042 beläget norr 
om Pyongyang.  
 
Tre generationer Kim, författare, gränsen och religion 
Kim-dynastin, som sedan 2011 leds av Kim Jong Un, har dominerat Nord-
korea sedan landet grundades 1948. Bilder av Kim Il-sung och Kim Jong-il 
finns överallt och barnen lär sig om dem i skolorna. Det långa avsnittet 
”De tre Kimarna” innehåller många uppgifter om ledarna. Muséet om par-
tiets bildande handlar, liksom de flesta muséer, om Kim Il-sung. Redogö-
relsen inkluderar kommuniströrelsens historia i Korea. Området där Kim 
Il-sung hade sitt huvudkvarter under Koreakriget, där det finns byggna-
der från 1951 till krigsslutet, besökte de också.  
 Det i boken ofta omnämnda Koreanska arbetarpartiet får ett eget 
kapitel, i vilket det 50 meter höga monument som restes för att fira 50-
årsjubiléet 1995 beskrivs. På författarförbundet fick författaren reda på att 
litteraturens roll är att utbilda befolkningen, men inga kritiska frågor 
besvarades. I avsnittet nämns tre författare och i det följande Han Sorya 
som skrev den officiella biografin om Kim Il-sung - Hero: General Kim Il 
Sung. Dessa är förutom hovpoeten Jang Jin-sung de enda nordkoreanska 
författare jag har hört talas om utöver ledarna.  
 Bergen, som utgör 75 procent av Koreahalvön, är heliga i shamanis-
men och taoismen. Det följande långa avsnittet om Koreakriget och 
gränsbyn Panmunjom i den demilitariserade zonen (DMZ) redogör för 
besöket och beskriver kriget. DMZ har varit fritt från mänsklig påverkan 
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i över 60 år och har därför utvecklat ett eget ekosystem. De besökte i 
sydväst Sinchon museum om USA:s krigsförbrytelser. I området mördade 
amerikanska soldater ca 36,000 människor från oktober-december 1950.  
 De följande två avsnitten handlar om protestanter och katoliker. När 
författaren nämnde att en FN-rapport från senare år säger att kristna 
undertrycks, avvisades detta som västpropaganda. Enligt landets katolska 
förening finns det omkring 3,000 katoliker i landet, varav 800 i Pyong-
yang. Under 1800-talet förföljdes katoliker som en följd av att katolicis-
men för makthavarna var oförenlig med konfucianismen. 
 
Textilfabrik, träd, gåvor, frimärken och fotboll  
De besökte textilfabriken Kim Jong Suk som är uppkallad efter Kim Il-
sungs hustru. Här hän-ger uppmaningar om att arbeta hårdare. Det finns 
ett museum tillägnat Kim Il-sung. På ridklubben visades Kim Il-sung och 
Kim Jong-il upp ridande. Ett av landets fotbollslag heter 25 april efter den 
dag 1932 då den koreanska folkarmén grundades. Avsnittet innehåller 
många uppgifter om landets försvarsmakt. Följande avsnitt om träd inleds 
med dispyten den 18 augusti 1976 mellan USA och Sydkorea respektive 
Nordkorea om kapningen av ett träd i Panmunjom som skymde sikten 
mellan sydsidans observationsposter. Den utmynnade i den s.k. yxmords-
incidenten - nordsidan använde sydsidans yxor när de dödade två ameri-
kanska soldater. Nedhuggningen av träd i samband med den ekonomiska 
krisen under 1990-talet skapade stora ekologiska problem.  
 De åkte till den internationella gåvoutställningen i Myohyangsan norr 
om Pyongyang som öppnade 1978. Här finns många gåvor från bl.a. Kina 
och länder i Mellanöstern. Den evige ledaren Kim Il-sung fick fortfarande 
gåvor. Under författarens barndom var frimärken ett fönster till världen. 
Nordkorea hade fram till 2016 gett ut mer än 4,275 frimärken, varav 
många avbildar Kim Il-sung. De besökte fotbollsstadion Rungrado 1. Maj 
som är störst i världen med plats för 150,000 åskådare. Nordkorea var 
med i fotbolls-VM för första gången i England 1966, då man förlorade 
mot Portugal med 5-3 i kvartsfinalen. I Sydafrika 2010 blev landet utsla-
get redan i gruppspelet.  
 
Östkusten, handikappade, privilegier och brott 
Nästa resmål var hamnstaden Wônsan på östkusten som blev svårt för-
störd under Koreakriget. De åkte till dag- och barnhem, där det fanns 
porträtt av alla de tre ledarna Kim och det undervisades om Kim Il-sungs 
och Kim Jong-ils barndom. På vägen vidare norrut till Hamhûng passe-
rade de flera jordbruksbyar. Även Hamhûng och dess hamnstad Hûng-
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nam förstördes svårt under kriget. Området drabbades hårt av svältåren 
1995-1997, då en miljon människor kan ha svultit ihjäl - siffrorna är om-
tvistade. Hamhûng är känd för sin vinalonfabrik, som tillverkar det nylon-
liknande materialet, och nudelsoppan naengmyôn som de åt. Avsnittet 
innehåller uppgifter om det omfattande stöd Nordkorea trots betoningen 
av juche fick från östblocket - bl.a. från Östtyskland för att återuppbygga 
Hamhûng. 
 Författaren fick i strid mot gängse uppgifter syn på en dvärg i Pyong-
yang, varefter vice ordföranden för handikappförbundet bekräftade att 
det finns handikappade där och sade att 6.6% av befolkningen är handi-
kappad. De åkte till institutet för handikappade och föräldralösa som är 
det närmaste ett slumkvarter författaren såg i staden. Nästa resmål var 
Kaesông vid gränsen till Sydkorea. De reste till historiemuséet Koryô 
museum utanför staden och beskådade mausoleet rest till ära av adels-
onen Wang Kôn som grundade Koryô-dynastin (918-1392). Hans ättlingar 
har av regeringen fått särskilda bostäder, något som gäller alla med blått 
blod. Avsnittet innehåller bokens enda sakfel: Wang Kôn enade inte det 
som förut var Koryô och de sydliga kungarikena Paekche (18 f. Kr-660) 
och Silla (57 f. Kr-668) till ett rike (s. 527). I slutet av Förenade Silla (668-
935) uppstod till följd av maktkamp Koryô, vars föregångare var Koguryô 
(37 f. Kr.-668), och senare Paekche som efterföljde Paekche. Koryô, som 
ville återupprätta Koguryôriket, vann denna maktkamp genom att 
besegra Förenade Silla 935 och senare Paekche 936.  
 En mörk sida av Chosôn-dynastin, som man inte har gjort upp med i 
Nordkorea, är att oskyldiga medlemmar av en familj blev belönade eller 
bestraffade för en enskild familjemedlems gärningar. En grundläggande 
princip i samhället sedan slutet av 1950-talet är sôngbun - d.v.s. förekom-
sten av 51 kaster beroende på ens bakgrund fastställda av regeringen. Till-
hör man en fin kast, blir man knappast bestraffad medan det motsatta 
gäller de med en dålig kast.  
 
Film, massmedier, språk och kvinnor 
”Blomsterflickan” från 1972 är mig veterligt den enda nordkoreanska film 
som har visats på svensk TV. Den handlar om en ung flicka som säljer 
blommor för att skaffa medicin till sin sjuka mor och utspelar sig under 
den japanska kolonisationen. Kidnappningen av filmregissören Shin Sang-
ok (1926-2006) i Hong Kong 1978 för att utveckla Nordkoreas filmpro-
duktion omnämns. Han och hans hustru, som också kidnappades i Hong 
Kong 1978, flydde tillbaka till Sydkorea 1986 via Wien. Massmediernas 
primära syfte är att sprida positiva budskap som kan mobilisera befolk-
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ningen och skapa en kollektiv referensram som gör alla lojala. Yttrande-
frihet saknas helt. Författaren besökte Folkets stora läsesal i Pyongyang 
som byggdes till Kim Il-sungs 70-årsdag 1982. Salen rymmer 12,000 
användare. 
 Kinesiska har alltid varit överklassens skriftspråk i Korea p.g.a. de 
buddhistiska och konfucianska klassikerna, men 1443 skapades det in-
hemska fonetiska alfabetet Han’gûl för att göra det lättare att lära sig läsa 
och skriva. Det offentliggjordes 1446. Nordkorea avskaffade tidigt bruket 
av kinesiska tecken och undviker till skillnad från Sydkorea att ta in en-
gelska låneord. Kvinnans ställning i samhället präglas starkt av konfucia-
nismen. Under Japans kolonisering av Korea blev omkring 180,000 ko-
reanska kvinnor, som går under eufemismen ”komfort-kvinnor”, sexuellt 
utnyttjade. Även om Nordkorea efter Koreakriget gjorde stora ansträng-
ningar för att få ut kvinnorna i arbetslivet, hade de underordnade posi-
tioner i samhället. 
 
Turism, universitet, fångläger, gula faran, minnespalats och partiets 70-
årsdag   
Turistresorna från Sydkorea till Kûmgangbergen (”Diamantbergen”), som 
inleddes 1998, tog slut i juli 2008. En turist som beskådade soluppgången 
blev då ihjälskjuten efter att ha kommit in på militärt område. År 2015 
tjänade Nordkorea omkring 45 miljoner dollar på turismen. De flesta 
besökare är från Kina. Författaren besökte både Kûmgangbergen och Kim 
Il-sung- universitetet i Pyongyang som grundades 1946. År 2015 fanns där 
12,000 studenter respektive 2,000 lärare och forskare. Första mål var 
museet om Kim Il-sung som har 13 salar. Under åren 1960-1964 stude-
rade Kim Jong-il på detta universitet.  
 Författaren refererar till Shin Dong-hyuk som är den ende som lyckats 
fly från ett fångläger och med hjälp av en spökskrivare skrivit Flykten från 
läger 14: Den dramatiska rymningen från ett nordkoreanskt fångläger som 
kom ut 2012. Förhållandena där var fasansfulla. Han vittnade 2014 för 
FN:s undersökningskommission som i sin rapport säger att brott mot 
mänskligheten har begåtts och kräver att Kim Jong Un ska ställas inför 
rätta i den internationella brottsmålsdomstolen. Fånglägren uppskattas ha 
80,000-120,000 fångar. Ytterst få flydde från Nordkorea fram till 1990-
talet, då den ekonomiska krisen ledde till ett ökande antal avhoppare via 
Kina till Sydkorea. Många av dessa har länge levt under prekära villkor i 
Kina. 
 ”Den gula faran” syftar på hotet mot Europa från Östasien. Avsnittet 
innehåller fler uppgifter om krigshistorien i regionen och Nordkoreas 
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kärnvapenprogram, inklusive hur FN:s säkerhetsråd har bemött de fem 
test som gjorts sedan 2006. En för mig okänd uppgift är att om Nordko-
reas tillgångar av sällsynta jordartsmetaller, som kan vara sex gånger större 
än Kinas, börjar exploateras skulle den strategiska situationen i området 
kunna förändras. De besökte minnespalatset Kûmsusan, där Kim Il-sungs 
och Kim Jong-ils lik bevaras. Många människor stod respektfullt i kö. Här 
är även ordnar, medaljer och titlar som Kim Il-sung har tilldelats utställ-
da, likaså hans bil och järnvägsvagn. De bevittnade firandet av partiets 70-
årsdag, då det hölls en stor militärparad i Pyongyang och Kim Jong Un 
höll tal.  
 Författaren skriver sist om Nordkoreas framtid och avslutningen av 
besöket. Många förutsägelser har gjorts om landets kollaps, men konfu-
cianismen, den etniska homogeniteten och nationalismen har gjort det 
möjligt att uthärda de ekonomiska svårigheterna. Det omstridda kärn-
vapenprogrammet är en garanti för att Nordkorea består. Landet har 
framgångsrikt stått emot både USA:s och FN säkerhetsråds sanktioner - 
bl.a. för att det inte finns en inhemsk opposition som skulle kunna stärkas 
av dessa. Vistelsen avslutades med en föreställning med uppträdanden, 
sång och dans som endast kretsade kring Kimfamiljen som författaren nu 
hade fått nog av. Personkulten i Nordkorea brukar kallas världshistoriens 
mest omfattande.  
 Sammanfattningsvis ger boken en utförlig och mångfasetterad bild av 
vistelsen. De begränsningar av rörelsefriheten författaren upplevde är inte 
unika. Bilderna underlättar förståelsen av innehållet. Faktauppgifterna om 
landet är mestadels välkända. Utmärkt är att det finns en karta och en lit-
teraturlista med referenser till studier för vart och ett av de 53 avsnitten. 
Boken skulle ha blivit mera överskådlig om underrubriker hade funnits i 
alla avsnitt och inte bara i det om de tre Kimarna. Den största bristen är 
att det varken finns en innehållsförteckning eller ett index, vilka båda 
skulle ha gjort boken läsvänligare. Ändå är boken klart läsvärd.  
 
Utsmugglad bok från Nordkorea 
Natur & Kultur har i år gett ut Anklagelsen (originaltitel Kobal, 268 sidor) 
av Bandi - Eldfluga. Bandi (1950-) är en pseudonym för en författare som 
enligt uppgift bor kvar i Nordkorea och som har varit medlem i landets 
författarförbund. Medlemskap i förbundet är obligatoriskt för författare 
som får råd om passande ämnen av Koreas arbetarpartis avdelning för 
propaganda och agitation som är det viktigaste organet för kontroll av 
litteratur. Därför är litterär begåvning inte det enda kriteriet för att bli 
författare i Nordkorea utan de viktigaste faktorerna är familjebakgrund 
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och social ställning. För att bli författare gäller det att få sina arbeten pub-
licerade i en centralt utgiven dagstidning eller ett litterärt magasin.  
 Anklagelsen är den första bok som fördömer förtrycket i Nordkorea 
som har publicerats av en författare som fortfarande bor i landet. Det 
övergripande temat är kritiken av Kim Il-sungs era (1948-1994). Den 
svältkatastrof som drabbade Nordkorea från början till mitten av 1990-
talet till följd av flera decenniers katastrofala ekonomiska politik och som 
förvärrades av översvämningar ledde till att Bandi började dokumentera 
människors svårigheter och fördöma samhällssystemet. Bandi ville dela 
sitt porträtt av Nordkorea med omvärlden. En släkting, som flydde landet 
via Kina, åtog sig att smuggla ut manuskriptet men var osäker om hennes 
flykt skulle lyckas och sade att hon skulle återvända för att hämta det. 
Efter flera månader kom en yngling hem till Bandi, hämtade på kvinnans 
begäran manuskriptet och tog med sig det gömt i propagandaboken Kim 
Il-sung i urval till Sydkorea.  
 Prologen och novellerna i samlingen är utmärkt översatta från franska 
av förlagsredaktören och översättaren Ragna Essén. Förklaringar av 
koreanska begrepp finns. I slutet finns en kommentar av Do Hee-yoon, 
ombudsman för Medborgarkoalitionen för nordkoreanska kidnappades 
och flyktingars mänskliga rättigheter, och ett efterord av Kim Seong-
dong, skribent i Månadsmagasinet Choson som är översatta från engelska 
av Stephen Farran-Lee. Eftersom den franska utgivningen väckte frågan 
om huruvida det går att säkerställa manuskriptets äkthet, har Natur & 
Kultur gjort stora ansträngningar för att verifiera äktheten och antar där-
för att berättelserna är sanna.  
 
Flykten (12 december 1989) 
I ett brev skrev Il-cheol till Sangki att han har flytt p.g.a. en medicinför-
packning i hemmet: han anade ett samband mellan medicinen och att 
hans fru inte hade lyckats bli gravid två år efter bröllopet. Eftersom 
partiet bedömde deras familjemedlemmars lojalitet helt annorlunda, var 
det svårt att tala om saken. Fientligheten mot mannens familj berodde på 
att hans fader av misstag tog död på en låda risplantor i ett växthus. Han 
hade även ägt lite jord före befrielsen från Japan 1945 och protesterade 
när partiet ville ta över den. Fadern fördes bort till en okänd plats. Resten 
av familjen vräktes och hamnade i en okänd trakt, där partiets säkerhets-
män ständigt övervakade dem. Mannen frågade en dag varför hustrun åt 
p-piller och började läsa hennes dagbok, där det bl.a. sägs att ett parti-
ombud ofta kom instormande. Till sist grämde han sig över att inte ha 
litat på sin hängivna hustru som hade lidit för att skydda honom. Sist 
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beskrivs förberedelserna för att fly ett land ”… där bara bedrägeri, lögn 
och tyranni råder och där det är omöjligt att slå rot, ens genom hårt och 
hederligt arbete” (s. 41-42).  
 
Rikedomsalmen (29 december 1993) 
Under vintern kunde staten inte förse vare sig befolkningen eller företa-
gen med kol. Fabriken där Yeong-il arbetade var därför beroende av det 
sågspån som den själv genererade. Han blev uppringd av en man från 
säkerhetstjänsten för att få reda på hur det stod till med Seol Yong-su 
som var krigsveteran och hade ägnat all sin kraft åt att bygga upp det 
socialistiska systemet. Mannen skällde ut honom för att ha förhindrat 
nedsågning av en gren på en alm som Yong-su själv hade planterat när 
han gick med i partiet 1948. Yong-su hade berättat för Yeong-il när han 
var skolpojke om en partifunktionärs historia om en rikedomsalm som 
när det hade vuxit skulle ge rikedomar, men bara om de arbetade för 
landets uppbyggnad. Yeong-il berättade historien för mannen som sedan 
slängde på luren. I det följande samtalet mellan Yong-su och Yeong-il 
säger Yong-su att almen hade sporrat honom att arbeta flitigt. Yong-su 
avled av en hjärtattack när han högg ner almen för att lägga den i spisen.  
 
Spökenas stad (april 1993) 
En dagisfröken berättade för Han Kyong-hui att Eobi är en hemsk figur 
som stoppar olydiga barn i säcken och slänger dem i brunnen. Hennes son 
hade skrikit ”Eobi! Eobi!” under middagsvilan. Mamman såg sedan till att 
sonen inte skulle bli förskräckt av att få se Eobi - d.v.s. porträttet på Karl 
Marx. En vecka tidigare när de deltog i förberedelserna för nationaldagen 
grät och skrek han högt. Sonen fick därefter två krampanfall av skräck för 
Eobi som för honom även var Kim Il-sung. Kvarterets partiombud kom 
och klagade på mamman för att bara hennes lägenhet hade vita gardiner - 
det var otrohet mot ideologin. Hennes man kom hem efter att just ha 
varit hos chefen för den nationella säkerhetstjänsten och fått höra att 
sonen hade ärvt både hans klena hälsa och föräldrarnas mentalitet - d.v.s. 
rädsla för Den store ledaren. Mamman hade till följd av sonens ångest-
attacker strukits från nationaldagsfirandet, men kunde från hemmet vid 
Kim Il-sungs torg väl se festligheterna. En miljon deltagare hade samlats 
på 45 minuter - exakt den tid som hade gått sedan hällregnet upphörde. 
Utvärderingen av firandet ledde till att familjen utvisades från Pyongyang 
för att ha ”… åsidosatt de revolutionära principerna och brustit i uppfost-
ran av sitt barn” (s. 96-97).     
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Nära, och ändå så fjärran (7 februari 1993) 
Jeong-suks man kom hem i ett eländigt skick efter att bara ha rest iväg 
utan resetillstånd som han hade sökt upprepade gånger. Han hade drömt 
om att få träffa sin döende moder. Med hjälp av en vän kom han slutligen 
iväg med ett tåg och klarade biljettkontrollerna genom att gömma sig på 
en stinkande toalett, hänga utanför vagnen bakom dörren och krypa ihop 
under ett säte. Vid en bro på väg till hembyn tvingades han visa legiti-
mation, fördes till en vaktstuga och fick bl.a. frågan om han trodde att 
Geomdeokgruvan skulle nå sina produktionsmål om alla gjorde som han. 
Han fick avtjäna straffarbete. Hustrun tröstade hans frustration över att 
inte ha fått träffa sin moder innan brevbäraren kom med dödsbeskedet. 
 
Pandemonium (palats i helvetet, där Satan kallar demonerna till rådslag, 
30 december 1995) 
För att underlätta för dottern inför födseln, lät fru Oh dotterdottern som 
hade ett brutet ben bo hos dem. Att ta tåget tillbaka från dotterns hem 
var svårt: Kim Il-sung skulle passera med tåg p.g.a. att ett förstaklasseve-
nemang var på gång. Då var järnvägen helig mark. Det var rörigt på statio-
nen i väntan på tågets avgång. Fru Oh och hennes man tröstade den lilla 
flickan genom att berätta sagor. När fru Oh var på väg för att skaffa en 
torkad gallblåsa från ett vildsvin, som var det bästa botemedlet till en 
barnsängkvinna för att hon skulle hamna på benen igen, mötte hon Kim 
Il-sung som steg ur en bil. Hon sade då: ”Jag ber för hälsa och långt liv för 
allas vår far, Den store ledaren!” (s. 150). Fru Oh kände sig besvärad av att 
åka i samma bil som ledaren och åkte därför med den andra bilen i följet. 
När tåget som Kim Il-sung skulle åka med dök upp, återupptogs tågtrafi-
ken. Dottern fick föda på BB i Pyongyang.    
 
Scenen (20 januari 1995) 
Under sorgetiden till ära för den store ledaren Kim Il-sung gick arbetaren 
Hong Kyeong-hun och arbetskamraten Kim Sugi hand i hand när de båda 
förmodades plocka blommor på ett berg. Den nationella säkerhetstjän-
stens tillsyningsman Hong Yeong-pyo storgrät när chefen talade med 
honom om händelsen. Hong Kyeong-hun och Kim Sugi hade under sorge-
tiden även druckit sprit. Sonen Hong Kyeong-hun, som var en av de syn-
dande, redogjorde i ett långt brev för sina allvarliga misstag under militär-
tjänsten gentemot partiet och den store ledaren Kim Il-sung genom att 
bl.a. ha lyssnat på radiopropaganda mot styret i norr. Under ett samtal 
med föräldrarna säger Hong Kyeong-hun bl.a. att uthungrade människor 
som hade varit utan sin dagliga matranson i tre månader samlades vid 
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sorgealtarna för att begråta den döde. Han ville leva i ett mänskligare 
samhälle.  
 
Den röda svampen (3 juli 1993) 
Eftersom sojafabrikens teknikchef Go Insik greps p.g.a. försumlighet bad 
mottagningsläkare Song Myeong-keun reportern Heo Yun-mo att hjälpa 
honom. Goh Insik, som var givmild och hjälpsam mot Myeong-keun, 
hamnade i staden N. där Myeong-keun bodde. Orsaken var att hans frus 
äldre broder hade tagit sig över till Sydkorea under Koreakriget (1950-
1953). Goh Insik arbetade hårt till gagn för fabriken. Myeong-kun bad 
Yun-mo att skriva om Goh Insik, men artikeln refuserades av Partiets 
gemensamma kritikmöte då den ej motsvarade partiets krav. Senare fick 
han dock en artikel publicerad i provinstidningen. När Yun-mo kom till-
baka, berättade Goh Insik att en av hushållerskorna plockade röda svam-
par och lade dem i en rätt med ätliga växter som hon stekte på spisen. 
Alla blev förfärligt sjuka, men de klarade sig. ”Röd svamp” avsåg senare 
partihögkvarteret. I anklagelsen mot Goh Insik uppgavs han vara anti-
revolutionär och ha äventyrat stadsbornas lugna tillvaro. Inget försvarstal 
hölls, men han refererade till den röda svampen. Rättegången ajournera-
des, eftersom Goh In sik ”… inte är fullt tillräknelig…” (s. 242). Istället 
fördes han iväg i fångtransportbilen.  
 Sammanfattningsvis ger boken en god bild av förtrycket i det nord-
koreanska samhället beskrivet inifrån och är därför läsvärd.  
 
Fall in Korea 
Trots titeln är boken skriven på svenska av pseudonymen Dionysius 
Vidimlich (Stockholm: Books on Demand, 2016, 214 s.). Eftersom han 
efter hemkomsten insåg hur mycket vistelsen i Sydkorea hade ändrat 
honom som person, skrev han boken för att presentera det koreanska 
samhället för svenskar och återge vistelsen på ett underhållande sätt. Fyra 
toppgymnasister - Dino, Kevin, Ester och Alvilda - från Hvitfeldtska 
gymnasiet i Göteborg blev utvalda att delta i ett internationellt utbyte i 
Pusan International High School. Utbytesavtalet syftade främst till kultu-
rellt utbyte med förstaårsstudenter. Eftersom det senaste riksdagsvalet är 
omnämnt, vet man att de reste i september 2014. Inga årtal och datum 
utan bara månader är med i texten.  
 Boken inleds med avresan från Landvetter, dit eleverna och sju 
anställda hade åkt. Författaren sade att han efter att ha rest till de flesta 
medlemsländer i EU villa möta en utmaning. Resenärerna talade om sina 
erfarenheter av Asien och förväntningar inför avresan via Amsterdam och 
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Fukuoka till Pusan. Vid Pusans flygplats möttes de av två lärare, varefter 
de blev körda till internatskolan som var inriktad på samhällsstudier. 
Eleverna där ville alla bli diplomater. Där träffade de sina buddies - d.v.s. 
elever som skulle gå i samma klass och vilkas familjer de skulle sova hos 
under helgerna. De visades runt och samtalade på engelska - all text är ej 
på svenska. Dessutom fanns det fler utländska elever. Lärarna berättade 
vilka regler som gällde, däribland att inte lämna skolområdet och att följa 
sitt schema. Eleverna visades till rummet som de skulle dela med elever 
från USA och Schweiz. 
 
Elituniversitet: SKY 
De blev följande dag väckta kl. 6.20 av hög koreansk musik. Flera platser 
besöktes, däribland Korea Advanced Institute of Science and Technology 
(KAIST), där de svenska lärarna sov. Det var nyetablerat inom teknik-
området, inom vilket det var bättre än ”… de elitinriktade så kallade 
SKY-universiteten …” (s. 47). SKY avser Seoul National University, 
Koryo University och Yonsei University, vilket borde ha sagts, och kallas 
här även ”… ett återkommande bönetema för föräldrar och på samtliga 
gymnasieelevers läppar när de beskrev sina versioner.” Omdömena över-
ensstämmer helt med mina egna erfarenheter från Sydkorea. De besökte 
även en fiskmarknad, fiskakvarier och Pusan Tower under dagen. De gjor-
de fler studiebesök under veckan. Lärarna gjorde en presentation om Sve-
rige före sin hemresa.   
 När utbytesavtalet mellan skolorna startade satte den koreanska 
utbildningsministern upp som mål att Sydkorea inom tio år skulle ha 
världens bästa skolutbildning. Ett sätt att uppnå målet var att locka 
utländska elever till landet för att göra sina studenter globala. Elevernas 
liv var planlagda in i minsta detalj. De svenska eleverna fick individuella 
scheman och de flesta lektionerna i ämnen som matematik, bild, musik, 
engelska, koreanska och idrott krävde inte djupa kunskaper i koreanska. 
Dagarna var långa och disciplinen var strikt. Läroprocessen var olik den 
svenska: lärarna undervisade och eleverna lyssnade tills de blev tillfrågade.  
 Under en lektion med en amerikansk lärare i kursen ”World issues” 
var ämnet Nordkorea och eleverna fick besöka FN-kyrkogården från 
Korea-kriget. Ett sakfel (s. 72) är att Japan hade ockuperat delar av 
Koreahalvön i samband med japansk-kinesiska kriget (1894-1895) som 
Japan vann. Ett annat här är meningen: ”Ur ett historiskt perspektiv hade 
koreanerna alltid haft ett ansträngt förhållande till Japan som gång på 
gång hade ockuperat det fattiga folkets landområden på halvön.” Det 
ansträngda förhållandet till Japan är huvudsakligen en följd av kolonise-
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ringen 1910-1945 som är den enda ockupationen av Koreahalvön innan 
den delades i en sovjetisk ockupationszon i norr och en amerikansk i 
söder i samband med krigsslutet 1945.   
  Eleverna var i Söul tre dagar för att få uppleva ”… en av Asiens abso-
lut häftigaste huvudstäder” (s. 80). De besökte flera kungapalats och upp-
levde storstadspulsen. Att Koryô-dynastin (918-1392) föll p.g.a. mongoler-
nas framgångar är en mycket ofullständig förklaring till undergången, 
eftersom även interna faktorer bidrog (s. 82). De utländska studenterna 
blev nära vänner var de än befann sig. En lektion i koreanska beskrivs och 
här finner man bokens enda illustration i form av en uppställning av alfa-
betet Han’gûl. Eleverna gjorde utflykter för att få kulturella upplevelser 
med lärarinnan. De roade sig själva på karaokebarer. 
 Dino, Kevin, Ester och Alvilda fick i uppdrag av lärarinnan att inför 
Global Forum delta i seminariegruppen som skulle diskutera hållbar 
utveckling. Forumet skulle avslutas med att medlemsländerna gör en kul-
turell uppvisning. Skolarbetet varvades med städning och tennis.  
 
Mitterminsprov 
Eftersom inträdesprovet till universitetet är ytterst viktigt för koreanska 
ungdomars framtid stannade hela samhället upp den dagen. Två veckor 
innan hade skolan inställt alla lektioner i idrott för att inte störa de som 
studerade. Detta avsnitt är jämte det om SKY det i boken som säger mest 
om det koreanska samhället. 
 Global Forum beskrivs utförligt. Japan, Sydkorea och Sverige presen-
terade i rond tre och hade andra länders deltagare som opponenter. Sven-
skarna talade om rättfärdighet, jämlikhet, globalisering, demokrati, kom-
munism och integration. Kulturevenemanget inleddes med att nations-
flaggorna bars in. Japan, Indonesien, Kina, Ryssland och Sverige m.fl. 
länder visade upp egna traditioner - midsommarfirande i Sveriges fall. Sist 
framförde Sydkorea bl.a. k-pop. Dagen efter blev utbytesstudenterna 
skjutsade ut på landet för att plocka frukt. Arbetet följdes av underhåll-
ning med sång och dans. Danserna var en motpol till skolans sociala hie-
rarki. Fritidsaktiviteterna på skolan bestod mest av kulturevenemang. 
Männen spelade basket. Inför hemresan tre månader efter ankomsten höll 
svenskarna sina tacktal på engelska, men Ester höll sitt på koreanska. De 
var alla nöjda med studietiden. Sist beskrivs Dinos resor med värdfamil-
jen, bl.a. till ön Cheju, hans födelsedagsfirande och gruppens upplevelser 
av Korea. 
 Avslutningsvis skildrar boken väl studietiden, men mycket mer sam-
spelet mellan eleverna än mellan dem och Korea som samhälle. Sakfelen 
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är onödiga. Om datum hade varit med och kapitlen hade haft underrub-
riker och kortare stycken med längre indrag skulle läsningen ha underlät-
tats. Jag vill ändå rekommendera boken.   
 
Gabriel Jonsson    
Fotnot: En förkortad version av den andra recensionen publicerades i 
Kina Rapport, nr. 2. Den tredje recensionen har i sin helhet publicerats i 
Koreanska sällskapets tidning Yoboseyo, nr. 3 och de två efterföljande 
recensionerna oförkortade i nr. 2.  
 


