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Pastor Kidong Kim (1938-) gav 2003 ut boken Memoirs of Wolsan: A 
Mountain with Stories (Berea Press, 340 sidor) som nu är under utgivning 
på svenska med titeln Ett berg med berättelser ur pastor Kidong Kims liv. 
Wolsan (Månberget) är ett berg i författarens hemprovins och är hans 
författarnamn. Han har publicerat fyra memoarer och sju diktsamlingar 
samt över 200 kristna skrifter. Den svenska översättningen är gjord från 
den engelska av det koreanska originalet av översättaren Elisabeth Lind- 
gren som har gjort ett ypperligt arbete.                                                                                           
 
Drömmen om en regnbåge (13 berättelser)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Kidong Kim skriver först om sin uppväxttid i provinsen Södra Chung- 
cheong i nordvästra Sydkorea, söder om huvudstaden Söul med omnejd. 
När 40-årsminnet av högstadiet han hade gått i firades, avtäcktes en staty 
av honom för att hedra hans seger över fattigdom och svårigheter i livet. 
Trots att statyn restes med hans medgivande, uppskattade han den inte. 
Han var nämligen rädd för att människor skulle missförstå eller ifrågasätta 
honom eftersom han var kristen, vilket de också gjorde. Bland annat 
skrevs det pamfletter där det påstods att han hade låtit bygga statyn för 
att framhålla sig själv som en idol för tillbedjan. 
 Nästa tema är staden Sunghwan, där det oförglömliga berget Biseok - 
gravstensberget - hade försvunnit p.g.a. ny bebyggelse. Namnet kom från 
ett minnestorn för japanska soldater och byggdes där under ockupationen 
av Korea (1910-1945). Författaren bodde i Sunghwan under sin grundsko- 
letid och brukade på våren, då körsbärsträden blommade på berget nära 
skolan, gå dit upp, både under lunchrasten för att i brist på mat dricka 
vatten och för att efter skolans slut ”hänga” där med sina vänner. På 
Biseokberget kändes det som om hans unga sinne befriades. Där glömde 
han sina hungersmärtor och där formades hans karaktär. 
  I ”Vippdockan” skildras författarens första besök i Japan 1979 tillsam- 
mans med tio andra pastorer. Han erinrade sig då att en japansk lärare, 
som liknade ägaren till kyrkan där han var inkvarterad, i grundskolan 
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hade tagit fram en vippdocka och sagt att den som kunde vinna över doc- 
kan skulle få ett pris. Ingen lyckades. Läraren sade då att dockan repre- 
senterade Japan, som inget land kunde besegra. En kort tid därefter kom 
emellertid kapitulationen. För författaren var uttalandet förskräckligt.   
 Följande berättelse inleds med blommande körsbärsblommor, något 
som väcker tankar på lekkamraten Dae Hyun. Episoden då en lärare blev 
utskälld av den japanske skolrektorn för att ha brutit mot skollagen 
genom att undervisa på koreanska beskrivs. Rektorn slog honom med full 
kraft i ansiktet, varefter han föll omkull. En annan lärare gick runt med en 
käpp och slog de barn som hade börjat gråta i huvudet. 
 I ”Drillflugan” framkommer att det i ett hus nära författarens fanns 
kor. Flugorna besvärade både kor och människor. Talesättet ”en flugas 
fläkt” syftar på att livet är ömtåligt och skört, något som Kidong Kim 
betonade för sin son. Själv var han nära att drunkna två gånger i sitt liv, 
först vid sex års ålder och sedan när han gick i klass tre. Numera är han 
försiktig och gör sitt bästa för att vårda sig om det enda liv han har. 
 ”Hungerperioden” syftar på perioden maj-juni innan skörden var bär- 
gad och matbrist rådde. Denna situation var vanlig under den japanska 
ockupationstiden och Koreakriget (1950-1953), då författaren som barn 
led svårt av hunger. Även om skördetiden kom fanns det inga arbetare 
som kunde inbärga skörden, eftersom många unga män var inkallade till 
krigstjänst och de äldre temporärt rekryterades som arbetare på slagfältet.  
 I avsnittet ”Malört” berättas det att författaren i unga år ville studera 
och att rektor Sung lovade hjälpa honom att få en ordentlig utbildning i 
utbyte mot att han stannade i dennes hus och arbetade som dräng. Han 
tog hand om grisar och kycklingar, sopade gårdsplanen och skötte pensio- 
natet för studenter som Sung drev. På grund av det hårda arbetet drabba- 
des han av gulsot. En äldre man föreslog då att han skulle koka malört 
och dricka av det bryggda vattnet dagligen, varefter han först gick och 
köpte ett knippe och sedan, när detta var slut, gick upp till bergen för att 
plocka örten. På så sätt tillfrisknade han från gulsoten och fick tillbaka 
hoppet om att kunna studera i framtiden. 
 ”Salpojaengi-leden” syftar på sträckan från byn som författaren bodde i 
norrut mot Wolsan. Via fadern blev han introducerad för en äldre man 
som adopterade honom som sin son, vilket gjorde honom chockad. Han 
grät hejdlöst över att behöva förlora sin familj. Följande morgon bad han 
om förlåtelse och ursäktade sig för att han ville gå hem, varefter han 
sprang hela vägen hem via leden. Han var överlycklig över att få vara 
hemma igen. Dock kände han sig skyldig för att ha ätit sig mätt i den 
äldre mannens hus, och var ledsen för sina syskons skull. Fadern dog året 
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därpå efter att ha lidit svårt i flera år. 
 ”Persimonträdsdalen” var platsen för farbroderns hus som författaren 
med familj brukade gå till under sommar- och vinterloven, medan far- 
modern alltjämt levde. Under farbroderns besök i Galsan nära Söul 1950 
tillfångatogs han under pågående krig och kom aldrig tillbaka. Efter några 
dagar fick Kidong Kim och hans kusin i samband med att de försökte få 
träffa honom reda på att farbrodern hade avlidit. Något senare fick han 
veta att hans två äldre kusiner var försvunna. Allt detta gjorde att han 
överväldigades av förtvivlan och förskräckelse. 
 ”Det hörbara skriet från den orientaliska dvärguven” utspelar sig också 
under Koreakriget, då författaren och hans mor under en period med 
kraftiga amerikanska bombningar lämnade sitt hem för att bege sig till 
sina morföräldrars hus till fots, under stora vedermödor. De fick övernatta 
på vägen, varefter de vandrade vidare till huset. Där hörde de ugglans skri. 
I ”Den röda lervägen” uppräknas namn på berömda personer i Koreas his- 
toria födda i regionen runt Wolsan. Kidong Kim skriver att influenserna 
och inspirationen härifrån bidrog till att han blev essäförfattare. Lervä- 
gen finns ej längre kvar utan är numera belagd med cement. Författaren 
längtar tillbaka till den tid då folk gick längs den röda lervägen som gen- 
ljöd av fotgängarnas generösa och godhjärtade samtal. 
 ”Diplomet som äntligen kom efter ett halvt århundrade” syftar på att 
författaren år 2002 blev inbjuden till en återträff med den 28:e avgångs- 
klassen från grundskolan i Sunghwan. Med hjälp av en tidigare klasskam- 
rat fick han sitt diplom som var mycket viktigt för honom. Den känsla av 
osäkerhet och underlägsenhet som hade präglat honom i åratal eftersom 
han inte ens hade ett examensbevis från grundskolan, var därmed för- 
svunnen.  
 ”Drömmen om en regnbåge” inleds med författarens resa längs väst- 
kusten, där han får se dubbla regnbågar. För hans mor var åsynen av en 
vacker och livfull regnbåge genom en hörsägen förknippad med lycka, 
något som sonen tog till sig och började drömma om. Han uppförde långt 
senare, vid Mongsanpo, ett retreatcenter för att människor skulle kunna 
få ro och dra sig tillbaka från yttervärlden.  
 
Jag saknar dig (16 berättelser) 
Sunghwan, där författaren växte upp, var en gång berömt för sina orien- 
taliska meloner, som såldes på marknaden under augusti-september. De 
smakade underbart. Tidigare skilde man på Sunghwans orientaliska melo- 
ner och vanliga orientaliska meloner, men på grund av korspollinenering 
upphörde denna skillnad och inte ens i Sungwhan smakade melonerna 
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därefter som de gjorde förr i tiden. Dessutom finns numera vilda orienta- 
liska meloner. Namnet kommer av att hundar åt upp matrester (egentli- 
gen spädbarnens avföring) som bl.a. innehöll melonfrön, varefter dessa 
frön kom ut med hundarnas avföring där de vandrade omkring på fälten, 
och blev till nya meloner. 
 Första kärleken minns författaren väl, trots senare giftermål. I barn- 
domen lekte han med Dae Hyun, men Koreakrigets utbrott innebar slu- 
tet på vänskapen. På högstadiet mötte han en flicka vars ögon väckte tan- 
kar på Dae Hyun. Utan att bekänna sin kärlek, älskade han henne i smyg. 
Deras vägar skildes när de gick ut högstadiet. En dag fick pastor Kim, 
långt senare i livet, besök av en medelålders kvinna, som presenterade sig 
som Dae Hyun. Kim tyckte att det var fantastiskt att se henne igen, men 
insåg då att det var bilden av den unga Dae Hyun som han hade bevarat i 
sitt hjärta, utan att tänka på de många år som hade förflutit sedan de 
skildes åt. 
 I ”En lärare” berättas det att Kidong Kim och en annan ung pojke, på 
den senares initiativ, tog trälådor med fisk från marknaden och gömde 
dem i mörkret. Kidong blev utskälld av fadern och blev också tvungen att 
följa med honom till polisstationen. Två år senare blev han utskälld av sin 
skollärare, som kallade honom skurk och tjuv. Därefter kunde han inte 
längre koncentrera sig på studierna: resultaten blev mycket sämre och han 
var fylld av hat och bitterhet mot sin lärare. I femte årskursen förändrades 
situationen drastiskt i och med att Kidong vann en uppsatstävling genom 
att ur skrivbordslådan ta fram en text från årskurs tre om sin mormors 
begravning och fick en ny lärare, som tyckte om och tog sig an honom. 
 I ”Far” framkommer sorgen över faderns bortgång tydligt. Familjen, 
som bodde i någons gästhus, var mycket fattig och hade ont om mat. Där- 
för gav sonen fadern hälften av sin lunch. Fadern tillhörde den anrika kla- 
nen Andong Kim och var stolt över sitt ursprung. Trots faderns olyckliga 
och ömkansvärda situation hade Kidong aldrig varit generad över honom 
eller klandrat honom för någonting, utan respekterade honom helhjärtat 
för hans plikttrohet och ansvarskänsla. 
 ”Min mor” upplyser om att modern bara var 14 år när hon gifte sig 
med sin man, som då var 21. De fick åtta barn, varav Kidong var nummer 
fem och andre sonen. På grund av att den förste sonen flydde söderut för 
att undkomma den nationella folkkongressen i Nordkorea, blev fadern 
inkallad till folkkongressen, där han blev torterad. Eftersom hans revben 
bröts, kunde han inte arbeta längre. Några dagar senare kom nyheten om 
att moderns yngre kusin hade ställts inför rätta och skickats tillbaka som 
ett lik tre dagar senare. Fadern och modern dog efter kriget.  
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”Lillasyster” handlar om den yngsta systerns svåra gulsot som familjen inte 
hade råd att betala någon behandling mot. Inkomsterna från skoputsnin- 
gen som Kidong Kim utförde för att hjälpa henne var osäkra. Medan han 
arbetade borta i tre dagar dog hans lillasyster, vilket gjorde honom för- 
tvivlad.  
 I ”En ingift kusin” är temat bl.a. författarens besök vid farfaderns grav. 
Han skriver om sin tid hos modern under merparten av Koreakriget, då 
hans farbror p.g.a. att sonen ingick i hemvärnet fördes bort och misshand- 
lades av nordkoreanska soldater. Den ingifta kusinen fick leva största 
delen av sitt liv ensam, eftersom hennes man var inkallad till krigstjänst. 
Hon tog sig an sina anhöriga, uppfostrade ensam sina barn och bekostade 
deras högskolestudier. 
 ”Som en syster” skildrar hur Kidong Kim kom närmare den yngsta 
dottern i huset där han hade arbetat som dräng några år tidigare. Hennes 
arbetsbördor lättades då och de kallade varandra ”syster” och ”yngre bror” 
enligt praxis. Dotterns bröllopsdag är huvudtemat i avsnittet. 
 Vid en blindträff arrangerad av en god vän träffade författaren en fli- 
cka vars hem han begav sig till i snöstormen. Han sov över i gästrummet i 
flickans hem, varefter de möttes en kort stund följande dag. Trots att de 
senare gick skilda vägar, blev detta ett långvarigt minne för honom - hon 
kunde ha blivit hans livspartner. Blindträffar och arrangerade äktenskap är 
gamla koreanska traditioner.  
 I ”Farbror” beskrivs hans besök hos sin farbror (89), som inte kände 
igen honom på en gång. Författaren gick ofta till hans hem, då det var en 
plats med oförglömliga minnen. Farbrodern talade om livsminnen som 
fattigdom och hunger och ville att Kidong ofta skulle komma dit. Under 
kriget hade farbrodern och hans hustru en tid härbärgerat sex personer 
från familjen Kim förutom sina egna fem barn. För detta var författaren 
mycket tacksam. 
  I författarens barndom brukade man samla småsten för beläggning av 
nybyggda vägar. Så gjorde även Kidong. Han klippte också gräs åt korna 
med skära, ett verktyg som han en dag skadade sig på. Fadern förde 
honom då till ”Arbor vitae-trädet” - en tall - och plåstrade om hans blö- 
dande hand med hjälp av lite tallved och en trasa. Författaren hyste var- 
ma känslor för hemorten.   
 I ”Göken” står fåglarna i centrum - först den svarta sothönan, som var 
svår att fånga. Genom att äta en sothöna skulle den som led av en lung- 
sjukdom bli botad, sade man. Gökarnas rop hördes även nedanför Wol- 
san. Dvärguvarnas läten hördes också i området. Göken stod inte högt i 
kurs hos befolkningen, en fågel som lade sina ägg i andra fåglars bon, och 
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tog tillbaka sin avkomma först när dessa hade mättat och uppfostrat 
ungarna. Författaren ställer sig frågan om han har varit som göken, som 
har låtit sina släktingar föda och ta hand om honom tillsammans med de 
andra babyfåglarna, d.v.s. kusinerna, och sedan har tagit det som var hans 
och flugit sin kos. 
 I ”Jag såg generalens son” är sonen Doo Han Kim en av de som 
kandiderar för att återupprätta president Syngman Rhees Liberala parti 
efter det att presidenten hade tvingats avgå p.g.a. valfusk år 1960. Sonen 
misslyckades med att bli vald till partiet utan att ifrågasätta utgången.  
 Därefter beskrivs de förödande konsekvenserna av en översvämning i 
ett av Söuls ytterområden 1972. Vid en tidpunkt då området hade åter- 
uppbyggts såg Kidong Kim ett flygplan flyga förbi som om det rörde sig 
från en byggnad till en annan. Genast kom han att tänka på ”farmodern 
vid vallen” som allmänt kallades Lee. Hon gick med krökt rygg och på- 
minde honom därför om bokstaven ㄱ (k och g, kiyôk).  
 ”Hårtrender” beskriver allmänna trender i Korea, författarens besök 
hos frisören och upplevelser av att ha bli klippt av en kusin och av sin 
pappa.  
 ”En ärofull hemkomst” handlar om moderns begravning på hemorten 
bredvid fadern, cirka 35 år efter det att familjen hade begett sig därifrån. 
Kidong Kim skriver om sina minnen av sin mor. Han berättar bl.a. om de 
många gäster som kom för att visa sin uppskattning av henne och hennes 
insatser. 
 
Minnena flödar (15 berättelser) 
Wolsan är det högsta berget i området och var en plats där nordkoreanska 
soldater under Koreakriget spetsade många sydkoreaner till döds på pålar: 
detta väckte onda aningar på vägen upp och mystiska händelser inträf- 
fade. 
 Rosenskäran, som blommar på hösten, väckte tankar om barndomen. 
Nio år gammal fick Kidong, efter det att hans äldre syster och hennes 
vänner hade planterat denna blomma i sommarregnet, tertianfeber, som 
är en form av malaria. Han led svårt när han drabbades av sjukdomen två 
gånger inom loppet av bara två veckor. 
 ”Augustiminnen” syftar på att författaren i augusti 1950 såg tillfånga- 
tagna amerikanska soldater som sedan fördes till Nordkorea. Han såg även 
bombplan, varför kriget kändes in på bara skinnet. Han iakttog kriget till- 
sammans med sina vänner från toppen av Biseokberget. Barnen lekte med 
nedfallna kulor och skadade sig i vissa fall. Vid bombraider gömde de sig 
under jorden.  
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”Ett hundhål” inleds med inbjudan till en återträff för den 28:e avgångs- 
klassen, som författaren hade saknat alltsedan den splittrades under 
Koreakriget. När klassen träffades efter ett halvt sekel, kände han inte 
igen sina kamrater. De började prata om hundhålet i skolan: det var av 
lämplig storlek för en hund. Eleverna använde det som en kortare väg till 
skolan. Kidong Kim minns den outhärdliga smärtan när han blev slagen 
med en träpinne för att ha tagit sig in via hålet. 
 ”Blommornas blomma” avser bomullsblomman som blommade även 
under hungerperioden. Författaren reflekterar över det förgångna, inklu- 
sive denna period. Hans familj hade det då som allra värst. Själv tuggade 
han bl.a. på pilblad och skott från vildrosor för att stilla hungern.  
 I ”Fasanhönan” dyker hönan upp under en tid då han var för fattig för 
att studera på högstadiet. Han samlade ved åt sin yngsta moster, men det 
fanns inte mycket att hämta uppe i de kala bergen. Han tog med sig de 
två ägg som fasanhönan ruvade på, varefter mostern kokade dessa. 
 I ”Rävjakt” berättas det att Kidong och två av hans vänner i Wolsan 
fick syn på en räv som de följde efter, innan den spårlöst försvann. Senare 
deltog sju till åtta grabbar i rävjakten, lyckades få ut ungarna ur grytet 
genom att tända eld på tallarna framför, slog ihjäl dem och eldade sedan 
upp de döda rävarna, men mamman hade försvunnit. Rävhonans klagande 
skrik hördes hela kvällen. Hon hämnades på byborna genom att gå bär- 
särkagång i byn och ta fyra kycklingar. 
 ”Griskultingarna” handlar om när författaren tog hand om och födde 
upp grisar medan han med sin familj bodde hos en faster. De tre grisar 
som han skötte på ett exemplariskt sätt fick efter ett år sammanlagt 30 
kultingar som han, när de efter 40 dagar kunde klara sig själva, fördelade 
mellan grannarna.   
 I ”Vad som hände den natten” skriver Kidong Kim att han, 15 år gam- 
mal, en gång övernattade tillsammans med en kusin hos en moster. Under 
natten hördes oväsen från ladan, köket och förrådet, så han kunde inte 
sova. Efteråt visade det sig att kusinen och mostern hade hört samma ljud 
som han utan att säga något alls. Mostern tog sin yngsta dotter med sig 
och gifte om sig någon tid efter det att huset hade rivits. 
 ”En tacksägelsedagspjäs i Hwanggok-ri” handlar om en pjäs baserad på 
en sann historia från Koreakriget som Kidong Kim hade skrivit och som 
han och hans vänner spelade upp på den koreanska Tacksägelsedagen. 
Den komedi som han lade in mellan andra och tredje akten blev mycket 
populär. Bychefen tog fram ett kuvert med kontanter, varefter grannarna 
också gjorde det. Sedan hängde de upp kuverten i ett halmrep framför 
scenen för att visa sin uppskattning av de medverkande.  
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”En vårdag” berättar om uppgrävda hål i marken runt Wolsan. I många av 
dem fanns spår av Go-Ryeo-Jang-kulturen, vars ursprung är omtvistat. De 
första orden syftar på Goryeo-dynastin (918-1392). Gravplundrare var ute 
efter dessa hål, som bl.a. kunde innehålla jade-flaskor.   
 ”Gästhuset I (rishalmskulturen)” avser ett av de tre gästhusen i förfat- 
tarens hemstad. Människor med skiftande bakgrund bodde där. Dessa 
hjälpte honom att under den kalla vintern ta dit rishalmar för att tillverka 
bl.a. stråmattor och stråkorgar som gåvor till husägaren.  
 ”Gästhuset II (mina kompisar)” syftar på ett annat gästhus som förfat- 
taren kunde ta emot sina tonårsvänner i. Det hade p.g.a. alltför få besö- 
kare använts som förråd ett tag och tog därför tid att värma upp. När två 
av hans kompisar fångade en kyckling tillhörande husägarna för att äta 
upp den, blev de alla utskällda.  
 I ”Gästhuset III (killarna)” framkommer att författaren med god fört- 
jänst sålde kolapinnar och torkad bläckfisk till kortspelande människor i 
gästhuset.  
 ”Zucchini” utspelas när Kidong Kim blev rektor för Berea Internatio- 
nal Theological Seminary. Många från essäistföreningen liksom lärare från 
hemorten kom för att gratulera honom. När det serverades pumpagröt 
tänkte författaren på sin uppväxttid, hur knappt familjen hade det och 
hur menlöst gröten smakade, men nu var gröten söt och delikat. Han blev 
dock serverad pumpagröt en andra gång och hade helst velat tacka nej, 
men på grund av sin ställning som pastor hade han inte hjärta att säga nej 
till en välmenande församlingsmedlem. Något liknande inträffade när han 
var på besök hos en av sina vänner, vars mor trodde att han var förtjust i 
zucchini. Trots att han var utled på zucchini kunde han inte tacka nej till 
hennes erbjudande, och detta på grund av hennes uppriktiga och varma 
leende.  
 
Världsinsikter (14 berättelser) 
Enligt ”En tröskloge” var de jobbigaste arbetsuppgifterna att skära och 
tröska säden, som man kunde göra sig illa på. För att klara av sommar- 
hettan och återhämta sig från skördetröskningen skulle man äta hundkött. 
Hundarna dödades ofta på ett brutalt sätt. Kidong Kim åt bara motvilligt 
hundkött.  
 ”Offentlig disciplinering utförd av de äldste i en by” utspelar sig under 
Koreakriget. Jin-sus kusin (17) sparkade sin mormor i underlivet, varefter 
han rullades runt i en stråmatta och blev hårt slagen med träpinnar. Han 
lovade att aldrig mer vanhedra henne, men fick bäras hem eftersom han 
inte kunde gå själv. Han dog senare efter att ha vandrat iväg hemifrån. 
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”Semone” betyder ”vad jag ser, det finns ingen, talade ord” och var det 
namn som författaren gav sig själv efter att ha deltagit i ett väckelsemöte i 
en lokal församling. Efter att ha blivit offentligt kritiserad och förtalad av 
den gästande predikanten beslöt han sig, efter stor vånda, för att göra som 
Semone: aldrig tala illa om någon vare sig offentligt eller privat, utan hålla 
tyst, även om han blev förolämpad och baktalad. Dessförinnan hade en 
metodistpastor, som hade lagt märke till Kims helhjärtade böneliv, bett 
honom att leda väckelsemöten i hans kyrka, vilket han gjorde med den 
äran redan 1962, innan han vare sig var evangelist eller pastor, och då kom 
det fler inbjudningar. 
 Då människor var samlade vid ett varmt bål i Garoparken för att ven- 
tilera aktuella frågor, sade en äldre man, som visste både det ena och det 
andra om vad som hände ute i världen, att hela världen var som en ”titt- 
låda.” Kidong Kim kom då att tänka på marknaden i sin hemstad, där en 
man brukade locka in barnen i sitt tält för att få dem att se in i en tittlåda. 
När Kidong själv tittade in i lådan, fick han se och höra folksagan Shim 
Chung spelas upp, sagan om dottern som öppnade ögonen på sin blinde 
far. Tittlådan fick honom att tänka på att politiken i Sydkorea inte alls 
hade förändrats i samband med maktskiftena 1960 och 1961. Inte heller 
de nya partibildningarna hade inneburit några förändringar.  
 ”Tidig morgonvind” syftar på den kalla vind som författaren upplevde 
när han och hans hustru tränade på morgnarna. Här skriver han bl.a. om 
de oundvikliga realiteterna människans historia och Guds omdöme: män- 
niskan kommer till slut att hållas ansvarig.  
 I ”Ett par glasögon” säger författaren att han började se fler människor 
med glasögon efter Koreakriget. Trots sin perfekta syn ville han själv bära 
glasögon, eftersom han tyckte att de som bar glasögon verkade vara vän- 
liga och intellektuella. När han tjugo år senare var tvungen att skaffa sig 
glasögon, fick det honom att tänka på sin kropps försvagning. 
 ”Boong-uh-bbang” (koreanska rödbönskakor: ”boong-uh” betyder karp 
och ”bbang” bröd) är en berättelse om när Kidong Kim och professor Huh 
åt dessa kakor. Författaren kände sig då nostalgisk - det var som att träffa 
sina vänner från hemorten.   
 I ”Fotboll” sägs att på årsdagen av den teologiska högskolans grun- 
dande möttes studenterna och lärarna i en match. Författaren missade 
hela tiden bollen, så han gick ut i halvtid. Han tittar alltid på matcher 
som visas på tv, inklusive under fotbolls-VM 2002, som spelades i Syd- 
korea (och Japan).   
 I ”Internationella valutafonden” (i originalboken förkortat i.m.f) lik- 
ställer Kidong Kim IMF-krisen 1997-1998 med hungerperioden i sin 
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barndom, som för honom är en oförglömlig erfarenhet.  
 I ”Ankomsten” berättar han att flygolyckorna har gjort honom rädd 
för att flyga. Han brukar ägna sig åt att skriva under sina flygresor för att 
slippa tänka på de komplikationer som skulle kunna inträffa. Och vid 
hemkomsten från utlandsresorna känner han sig lättad. 
 Nationalparken ”Mongsanpo” var det svårare att ta sig fram till innan 
en väg byggdes längs västkusten. Kims retreatcenter i det magnifika områ- 
det kan ta emot tusentals besökare vid ett och samma tillfälle. 
 I ”En japan I (Fujiberget)” framkommer att Fujiberget för författaren 
både från luften och från tåget var en extraordinär synupplevelse, men 
bestigningen blev en stor besvikelse. Inga vattenfall, mystiska dalar eller 
charmerande landskap fanns att se. För japaner var och är berget en sym- 
bol för styrka och enighet som tycktes sammansvetsa landet. Däremot var 
Sydkorea ett splittrat land. 
 ”En japan II (en tjänsteman utan kontor)” handlar om författarens 
besök i en kyrkomedlems hem, på ett företag tillsammans med en pastor 
och på en konfektyrfabrik som en kristen man drev. Han blev förvånad 
över a) att det på kyrkomedlemmens visitkort saknades telefonnummer 
till arbetsplatsen, b) att direktörsrummet på företaget var mycket litet 
och c) att fabriken inte hade något direktörsrum. I fall c var förklaringen 
att verksamheten inte skulle fungera om inte direktören gick runt och 
övervakade kvaliteten på produkterna samt uppmuntrade de anställda. 
Författaren avundade japanernas produktiva arbetssätt och starka ansvars- 
känsla. 
 I ”En japan III (fyrkantiga bambuträd)” uttrycker författaren sin aver- 
sion mot Japan, vilken beror på hur landet agerade under kolonialtiden, 
men säger också att han litar på landets högkvalitativa produkter. Han 
skriver att Tokyo är en mycket ren stad och att man på 1970-talet i när- 
heten av Kyoto hade placerat fyrkantiga träverktyg över bambuskotten 
för att dessa skulle växa och bli fyrkantiga istället för runda. I Sydkorea, 
däremot, var trädplanteringen under 1970-talet osystematisk, varför trä- 
den var svåra att använda för industriella ändamål.  
 Allra sist finns en presentation av Kidong Kim med uppräkningar av 
titlar, erhållna utmärkelser och utgivna böcker. Sammanfattningsvis ger 
boken en god bild av författarens liv, som är väl sammanvävt med histo- 
riska händelser. Det finns förklarande fotnoter till dessa samt vissa tillägg 
gjorda av översättaren för läsvänlighetens skull. Eftersom boken till skill- 
nad från många andra skildringar från samma tidsperiod utgår från en per- 
sons och hans anhörigas liv, hjälper den läsaren att förstå hur enskilda 
människor levde. Jag vill därför rekommendera den. 
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Gabriel Jonsson   
 
Fotnot: En förkortad version har publicerats i Yoboseyo, nr., 2, 2019.  
  
 


