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1. Inledning 
Kina har av västerlänningar ömsom beundrats och ömsom fruktats, eller till och med föraktats. 

Västerlänningar som alltsedan 1500-talet bedrivit mission, handel och diplomatiska kontakter i 

Kina, har målat mycket skiftande bilder av landet. Kina sågs länge, av västerlänningar, som 

oföränderligt, traditionsbundet och svårmoderniserat. Efter andra världskriget och de kinesiska 

kommunisternas maktövertagande från den västvänliga Chiang Kai-shek, kom Kina att genomgå 

förändringar. Dessa förändringar var i en skala och takt som få västerlänningar trodde landet vara 

kapabelt till. Västerlandets insyn i Kinas stora omvandling var dock mycket begränsad, inte minst 

då mängden västerlänningar i Kina dramatiskt minskade efter 1949 då kommunisterna grep makten. 

 I den här uppsatsen har jag valt att studera två svenska diplomaters rapportering från 

Folkrepubliken Kina under åren 1951 och 1952. Staffan Söderblom och Carl-Gustav Béve befann 

sig som svenska ambassadörer i Kina i samband med Folkrepublikens första tid som internationellt 

erkänd stat. De blev därmed vittnen till en statsförvandling som de själva uppfattade vara av 

världshistorisk betydelse. De båda diplomaterna målar dock inte upp helt enhetliga porträtt av det 

nya Kina och det är med blandade känslor de bevittnar en stormakt under uppseglande. Deras 

rapportering, inom utrikesdepartementet, ger en inblick i hur det nya Kina sågs och uppfattades av 

utomstående under den första tiden. Med hjälp av deras rapportering kan vi få svar på vilka 

möjligheter till insyn och påverkan dessa båda diplomater hade och hur de som svenskar och 

västerlänningar såg på det nya kommunistiska landet de var stationerade i. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att studera de två svenska diplomaterna Staffan Söderblom och Carl-

Gustaf Béves rapportering från Kina, efter kommunismens maktövertagande 1949. 

Forskningsfrågor: 

Hur skaffade sig diplomaterna Staffan Söderblom och Carl-Gustaf Béve information om Kinas 

inrikes- och utrikespolitiska läge? 

Hur beskrev Söderblom och Béve Kinas relation till Sovjetunionen, respektive USA? 

Vilken roll trodde sig Söderblom och Béve kunna spela under tiden i Peking? 

Vad lyfter Söderblom och Béve fram som positivt, respektive negativt med folkrepubliken Kina? 
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1.2 Bakgrund 

De bilder av Kina som spridits av och för västerlänningar, har genom åren varierat kraftigt och 

färgats av de västerlänningar som varit deras upphovsmän och målgrupp. Kina har för 

västerlänningar utgjort sinnebilden för det avlägsna och annorlunda. Detta har i vissa sammanhang 

använts för att måla upp Kina som ett föredöme och i andra som ett skräckexempel. Vilken av dessa 

bilder som haft starkast fäste, har också skiftat fram och tillbaka. Detta gör att Kina och dess folk 

varit svåra för västerländska besökare att beskriva på ett enhetligt sätt.  

 Jesuiterna var bland de första européer som under längre tid vistades i Kina och 

rapporterade tillbaka till Europa om kejsardömet. Den bild jesuiterna förmedlade var smickrande 

och märkt av respekt och vördnad. Kejsardömet beskrevs som en upplyst despoti som hade sina 

invånares bästa för ögonen. Landet styrdes med hjälp av en ämbetsmannaklass vars medlemmar 

rekryterades efter duglighet istället för börd, vilket inte var vanligt i Europa. Den konfucianska 

läran framställdes också i god dager och ansågs, av jesuiterna, vara förenlig med den kristna tron. 

Bilden av Kina som ett kejsardöme där filosofiska meriter gick före börd, slog an en sträng hos 

europeiska upplysningsfilosofer, som ironiskt nog, kom att använda jesuiternas texter mot den 

katolska kyrkan. Kinesisk konst och hantverk blev också populärt i Europa och kom att djupt 

influera allt från byggnader och utsmyckningar till poesi, opera och teater.   1

 Den smickrande bilden av det visa, moraliskt högstående och föredömliga Kina kom att 

svärtas ner, när nya handelsorienterade besökare började nå Kina med andra syften och 

förutsättningar. Från 1750-talet kom handeln med Kina att öka i omfattning, vilket förde med sig att 

fler européer besökte Kina med handel som största intresse istället för missionen. Dessa besökare 

var för det mesta inte lika välutbildade som jesuiterna och inte lika väl rustade att möta nya kulturer. 

Det var också andra sidor av Kina som de nya besökarna mötte. De kom i större utsträckning än 

jesuiterna i kontakt med lägre ämbetsmän och köpmän, som inte alltid gav européerna ett gott 

intryck av Kina. Dessa resenärers skildringar av Kina utgjorde en kontrast mot jesuiternas 

skildringar och fick dessa att framstå som skönmålningar. Kina kom då i mindre grad att ses som en 

upplyst despoti och istället utmålas som en ren diktatur.   2

Kenneth Nyberg, Bilder av Mittens rike, Kontinuitet och förändringar i svenska resenärers Kinaskildringar 1

1749-1912, Göteborg 2001, sida 38-40.

Nyberg, 2001, sida 40-41.2
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Kina kom också under 1800-talet att stegvis tappa det som var kvar av västerländsk beundran. Då 

Europas koloniala intressen blev allt större och europeisk militärmakt underkuvade folk och 

nationer runt om i världen, spädde det på tanken på europeisk överlägsenhet.  Kina och även Japan, 3

hade tidigare setts som kulturer som kunde mäta sig med den europeiska, eller åtminstone hade 

förmågan att komma upp i nivå med Europa. Kejsarmaktens sönderfall och Kinas med europeiska 

mått stillastående utveckling, blev för européer ett kvitto på att Kina och kineserna var underlägsna 

och oförmögna att komma ifatt Europa.   4

 Kina kom att liksom andra utomeuropeiska kulturer att hållas upp som en spegel för 

européer. I den spegeln kunde Europa värdera sig i förhållande till folk och kulturer som var 

främmande och annorlunda. Observationerna som detta jämförande ledde till, var i stort sett 

uteslutande till europeisk fördel och kunde användas som rättfärdigande för kolonialismen. Om folk 

inte ansågs vara kompetenta nog att styra sina egna områden var det ju rimligt att européer tog hand 

om den saken.   5

 Europeiska resenärers uppfattning om Kina nådde sin lägsta punkt under åren runt 1900, då 

kejsardömet var inne på sitt sista årtionde. Kina skildrades då flitigt av utomstående som 

stillastående, sönderfallande och korrupt.   Sedan 1800-talet hade också rasbegreppet använts för att 6

dela in folkslag i en rangordning, utifrån överlägsenhet och underlägsenhet. Detta tänkande 

påverkade också skildringarna av Kina allt mer i takt med kejsardömets nedgång. De svenskar som 

skildrade Kina under tidigt 1900-tal, använde sig flitigt av begrepp som, ras, kultur, folk, klass och 

civilisation. Dessa begrepp användes inte sällan för att avhumanisera den kinesiska befolkningen, 

eller för att visa på europeisk överlägsenhet, vad gällde biologi, kultur och samhälle.  7

 Under 1900-talets första årtionde, hade den sista kejsardynastin i Kina i stort sett förlorat sin 

makt, delvis som en följd av västerländska interventioner i boxarupprorets kölvatten. År 1911 

skedde slutligen en resning, som ledde till att kejsaren abdikerade och en ny republik kunde utropas 

1912.  Den styrande makten i landet blev kuo-min-tangpartiet under ledning av Sun Yatsen, som 8

 Kenneth Nyberg, Bilder av Mittens rike, Kontinuitet och förändringar i svenska resenärers Kinaskildringar 3

1749-1912, Göteborg 2001, sida 103-105.

 Nyberg, 2001, sida 106-107.4

 Ibid, sida 103-108.5

 Ibid, sida 184-185.6

 Ibid, sida 220-221.7

 Hans Hägerdal, Väst om öst, kinaforskning och kinasyn under 1800- och 1900-talen, Lund 1996, sida 29.8
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ville bygga ett nytt land, grundat på andra principer än både marxism och västerländsk demokrati. 

Detta skulle uppnås genom de tre folkprinciperna, nationalism, demokrati och folkförsörjning. 

Detta kom dock aldrig att ske under hans regeringstid.   9

 Efter Sun Yatsens död gjorde partiet en kraftig högersväng, då Chiang Kai-shek tog över 

rollen som ledare. Chiang försökte också ivrigt, att med våld göra sig av med alla kommunistiska 

grupper utanför och inom det egna partiet. Hans utrensning av kommunisterna lyckades dock aldrig 

helt. Kommunisterna tvingades dock till den strategiska reträtt som blivit känd som ”den långa 

marschen”.   10

 Japan hade redan 1931 utnyttjat Kinas försvagade tillstånd genom att omvandla Manchuriet 

till en Japansk lydstat. Situationen mellan Kina och Japan eskalerade 1937 till krig i full skala. 

Kriget mot Japan ledde till en oväntad allians i Kina. Chiang Kai-shek tvingades nämligen att 

tillfälligt alliera sig med kommunisterna för att bekämpa det gemensamma hot som Japan 

utgjorde.   11

 Kina var under Chiang Kai-sheks tid mycket splittrat och han lyckades aldrig effektivt  styra 

och administrera landet i sin helhet. Chiangs ställning var inte mycket starkare då det gällde 

utländska intressen i Kina. Hans förmåga att diktera villkoren för relationen med väst var fortsatt 

svag. Västerlänningar i Kina åtnjöt sedan länge speciella villkor som gav dem möjlighet att göra i 

princip vad de ville, utan att Kina kunde hejda dem. Detta gällde också handeln med väst. Kina 

försökte genom förhandlingar att bli av med dessa ojämlika villkor. Förhandlingarna visade sig vara 

fruktlösa och 1932 beslutade Kina att ensidigt säga upp alla ojämlika avtal med andra länder.   12

 Trots detta var Chiang Kai-sheks regim västvänlig, med mycket goda förbindelser med 

USA, som också stöttat honom i kampen mot Japan. USA hade dock hoppats på att  Kuo-min-tang 

och kommunisterna skulle kunna styra Kina tillsammans, men när alla försök att få till en sådan 

lösning misslyckats, lämnade USA Kina 1947. Chiangs regim föll i rask takt samman och han tog 

tillsammans med sina trupper sin tillflykt till ön Formosa, idag Taiwan. Med kuo-min-tang 

bortjagade kunde kommunisterna utropa Folkrepubliken Kina 1949.   13

 Jacob Stridsman, Sverige och Koreakriget, En studie av Sveriges hållning till Koreakonflikten 1947-1953, 9

Umeå 2008, sida 68.

 Stridsman, 2008, sida 68.10

 Hans Hägerdal, Väst om öst, kinaforskning och kinasyn under 1800- och 1900-talen, Lund 1996, sida 11

30-31.

 Hägerdal, 1996, sida 30.12

 Anne Hedén, Röd stjärna över Sverige, Lund 2008, sida 40-41.13
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Den nya kommunistiskt styrda Folkrepubliken Kina innebar en snöplig vändning, inte minst för 

USA som hade stöttat Chiang Kai-sheks regim, som nu förlorat makten till kommunisterna. Chiangs 

regim hade enligt många varit auktoritär, korrupt och inkompetent.  Detta hade dock inte hindrat 14

USA att ta ställning för honom i det kinesiska inbördeskriget, då denne var vänligt inställd till väst 

och då framför allt USA. USA hade också haft betydande inflytande i Kina under hans tid vid 

makten.  Flera länder i väst erkände den nya republiken relativt snabbt medan andra, såsom USA, 15

dröjde och länge endast erkände regeringen på Formosa som legitim för hela Kina, då man ansåg 

folkrepubliken vara en vasallstat till Sovjetunionen.  Sverige var till skillnad från USA bland de 16

nationer som relativt snabbt erkände Folkrepubliken redan 1950.      17

 Nästa stora händelse att ske i det kinesiska området under 1950 var koreakrigets utbrott. Den 

25 juni invaderade kommunistiska nordkoreanska styrkor Sydkorea, som helt överrumplades. USA 

kom snabbt att gå in med militärt stöd till Sydkorea. Den amerikanska interventionen övergick dock 

snabbt till att bli en FN-aktion, med syfte att skydda den sydkoreanska regeringen.  Under samma 18

år, den 13 oktober, beslutade Kina att med vad man kallade frivilliga trupper, stödja den 

nordkoreanska sidan i konflikten. Den 19 oktober gick också de första trupperna över den 

nordkoreanska gränsen.  Detta satte Kina på kollisionskurs med amerikanska intressen i området.  19

 Åren 1951 och 1952, då först Staffan Söderblom och sedan hans vikarie Carl-Gustaf Béve, 

var stationerade i Peking, hade Kina alltså nyligen genomgått uppror, invasion, inbördeskrig och 

gett sig in i ett grannlands inbördeskrig. Dammet från dessa händelser hade inte hunnit lägga sig 

och den framtida utvecklingen av Kina och dess internationella roll tycktes oviss.  

 Söderblom är den av de båda diplomaterna som det finns mest skrivet om, dock väldigt lite 

om hans tid i Kina. Han föddes i Paris 1900 och var ett av ärkebiskopen Natan Söderbloms nio 

barn. Söderblom fick efter studietiden i Uppsala tjänst som attaché vid utrikesdepartementet och 

fick bland annat tjänstgöra vid generalkonsulatet i London. Han hade 1938 avancerat till chef för 

UD:s politiska avdelning. En tjänst som han hade fram till 1944, då han blev Sveriges sändebud i 

 Jacob Stridsman, Sverige och Koreakriget, En studie av Sveriges hållning till Koreakonflikten 1947-1953, 14

Umeå 2008, sida 54.

 Hans Hägerdal, Väst om öst, Kinaforskning och kinasyn under 1800- och 1900-talen, Lund, 1996, sida 15

40-41. 

 Torsten Burgman, Kinabilden i Sverige från 1667 till 1998, Lund 1998, sida 59.16

 Anne Hedén, Röd stjärna över Sverige, Lund 2008, sida 40-41.17

 Stridsman, 2008, sida 2.18

 Ibid, sida 122-124.19
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Moskva, fram till 1946. Därefter tjänstgjorde han som sändebud i Bern, fram till att han 1951 blev 

Sveriges ambassadör i Peking. Staffan Söderblom hade fått utstå hård kritik för hur han förhållit sig 

till Hitlertyskland, under sin tid som chef för UD:s politiska avdelning. Kritiken bestod i att han 

skulle ha förespråkat svenska eftergifter till Tyskland. Söderblom fick också utstå kritik för att han 

varit alltför försiktig och inställsam mot Sovjet, under den tid han tjänstgjorde i Moskva.  Detta 20

gällde inte minst hans hantering av Raoul Wallenbergs fall. Söderblom har i det fallet utmålats som 

tafatt och försiktig, till en grad som direkt skulle ha förhindrat en aktiv sovjetisk insats att finna 

Wallenberg.  Denna samlade kritik drabbade framför allt Söderblom i samband med den offentliga 21

debatten som fördes i Sverige 1945 till 1948. Debatten gällde det svenska agerandet gentemot 

Tyskland under kriget och Sovjet efter kriget.  Att kritiken skulle vara rättvis och rättvisande kan 22

enligt Kent Zetterberg ifrågasättas. Efter kriget söktes syndabockar och då det under kriget fanns en 

skara personer som mer än andra skött kontakten och förhandlingarna med Tyskland, blev de 

utmålade som alltför tyskvänliga. Samlingsregeringens medlemmar hade hållit en låg profil och 

lutat sig mot UD då det gällde hur tyskarna skulle hanteras. Detta gjorde, tillsammans med det 

faktum att Sverige ändå lyckats hålla sig utanför kriget, det möjligt för politikerna att i stort sett 

undgå kritik för hur Tysklands önskemål bemötts under kriget. Söderblom hade förvisso varit mer 

försiktig än en del av sina kollegor, när det gällde att ta risker i hanteringen av Tyskland. Han var 

dock varken pro-nazist eller oduglig i sitt handlande. De som från UD jobbat med kontakten till de 

allierade under kriget blev omvänt utmålade som modiga västvänner. En av dessa, Erik Boheman, 

som kom att bli Sveriges ambassadör i Washington, beskriver sina erfarenheter av Söderblom i sina 

memoarer. Bilden han ger av Söderblom skiljer sig avsevärt från den bild som målats i pressen. 

Boheman uppfattade Söderbloms försiktighet som ett utslag av att han, för det mesta, hade en mer 

realistisk bild av situationen, än exempelvis Boheman själv. Detta tillsammans med att Boheman 

beskriver Söderblom som en stor språkbegåvning, med snabb tanke och klar blick, tar luften ur 

mycket av den offentliga kritik, som riktats mot Söderblom.  En hel del av den kritik som utgör 23

eftervärldens bild av Söderblom, tycks alltså inte helt rättvis. Lika fullt var Söderblom en man som 

genomgått en svår period av offentlig kritik när han kom till Peking. Söderblom kom också att 

 Kent Zetterberg, Staffan Söderblom, i Svenska diplomatprofiler under 1900-talet (Red: Gunnar Artéus och 20

Leif Leifland), Stockholm 2001, sida 250.

 Bo Petersson, Med Moskvas ögon, Smedjebacken 1994, sida 30-31.21

 Zetterberg, 2001, sida 251.22

 Ibid, sida 253-255.23

Sida �7



lämna Kina på grund av sjukdom efter att ha vistats i Peking ungefär ett halvår. På UD trodde man 

att Söderbloms tillstånd skulle förbättras och satte in Carl-Gustaf Béve som vikarie för honom i 

Peking. Efter ett år blev det tydligt att Söderblom inte skulle kunna återvända och man utsåg en ny 

ambassadör.  24

1.3 Forskningsläge 

Då det gäller hur västerlänningar har sett på andra delar av världen finns väldigt mycket skrivet 

under de senaste 30 åren och mycket av det som skrivits har antingen varit till stöd för, eller utgjort 

kritik av Edward Saids bok Orientalism.  Med begreppet orientalism avser Said flera olika 25

företeelser som enligt honom alla är sammanlänkade. Alla som på ett eller annat sätt har Orienten 

som sitt studieobjekt kan ses som orientalister och området för deras arbete kan kallas orientalism. 

Said menar dock att orientalism, som namn på ett område av forskning, har övergivits då det tyngs 

av associationer till koloniala attityder och att det som samlingsbegrepp inte är tillräckligt specifikt.     

Lika fullt menar Said att orientalismen lever kvar som nedärvda antaganden och hållningar i den 

akademiska världen, även om rubrikerna bytts ut.  Saids bok har blivit en katalysator i forskning 26

utifrån den postkoloniala teoribildningen. Boken i sig har fått utstå kritik för att den främst bygger 

på hur väst har sett på arabvärlden, men ändå gör anspråk på att det förhållningssätt Europa haft till 

dessa områden kan överföras på områden längre från Europa så som Indien och Kina.  Said har 27

också kritiserats för att han både talar om autentiska drag i Orienten och samtidigt förnekar att det 

skulle finnas någon verklig Orient, då Orienten enligt honom är en konstruktion skapad av 

västerländska betraktare.  Ytterligare kritik har riktats mot att det västerländska studiet av 28

Orienten, enligt Said, skulle tjäna europeiska strävanden att dominera den samma. Kritiken av detta 

har att göra med exempel på när västerländska orientalister motsatt sig koloniala intressen.  Saids 29

 Jacob Stridsman, Sverige och Koreakriget, En studie av Sveriges hållning till Koreakonflikten 1947-1953, 24

Umeå 2008, sida 221.

 Edward W. Said, Orientalism, London 2003.25

 Said, 2003, sida 2-3.26

 Hans Hägerdal, Väst om öst, Kinaforskning och kinasyn under 1800- och 1900-talen, Lund, 1996, sida 6.27

 Hägerdal, 1996, sida 7.28

 Ibid, sida 9.29
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bok Orientalism har alltså fått utstå kritik, men de stereotyper för Orienten och de frågetecken han 

fäst vid hur en eurocentrisk världsbild påverkat även vetenskapliga skildringar av Orienten, har fått 

stor betydelse för litteraturvetare, historiker och antropologer.   Said framför att kunskapen om de 30

delar av världen som ligger utanför, det som brukar betraktas som väst, behöver avkolonialiseras. 

Enligt Said har kunskapen om den nära och fjärran östern, färgats av en imperialistisk och kolonial 

världsbild, då studiet av Orienten enligt honom historiskt sett har varit kopplat till nationella och 

inte sällan koloniala intressen. Said menar då att dessa eurocentriskt färgade uppfattningar gått i arv 

i de vetenskapliga discipliner som haft Orienten som studieobjekt. Om då den enskilde forskaren 

inte är vaksam kryper dessa uppfattningar lätt in, även i nutida forskning.  Said menar dock att det 31

inte behöver vara på det här sättet. Han lyfter fram att forskare genom att ha ett självkritiskt 

förhållningssätt och genom att ta till sig metoder och teorier från andra discipliner, så som 

antropologi och sociologi, kan minska inflytandet av det koloniala arvet i studiet av Orienten. Said 

går inte i detalj in på hur detta skulle gå till men lyfter fram exempel på goda förhållningssätt. Som 

exempel på forskare som enligt Said har detta förhållningssätt och därför också får en rättvisare bild 

av sin omvärld, lyfter Said fram Jaques Burke och Maxime Robinson.      32

 Hans Hägerdal har i sin bok; Öst om Väst, gett en översiktlig bild över västerländska 

forskares uppfattningar om Kina under 1800- och 1900 talen och hur dessa påverkats av generella 

västerländska uppfattningar om öst. Bilden av Kina har enligt Hägerdal inte varit enstämmig utan 

starkt föränderlig mellan olika betraktare och tider. Då västerlänningars omdömen om Kina varit så 

skilda, både mellan olika tider och olika betraktare, kan det tyckas svårt att hitta gemensamma drag. 

Hägerdal tycker sig dock ha hittat sådana gemensamma drag. Dessa har inte så mycket att göra med 

om Kina tillskrivs positiva eller negativa egenskaper, utan handlar främst om att de sidor som lyfts 

fram, använts för att markera Kina som fullständigt annorlunda jämfört med västerlandet. Denna 

hållning har alltså mer att göra med de västerländska betraktarna, än det Kina som betraktats. 

Hägerdal menar att det var långt fler områden än Kina som av väst betraktats på det här sättet. Allt 

som ansågs ligga öster om västerlandet har setts utifrån ett grundantagande om att det var 

fullständigt annorlunda från västerlandet. Han menar att detta förhållningssätt åtminstone delvis kan 

förklaras utifrån Saids tankar om orientalism. Alltså bara delvis, då Kina och den västerländska 

 Kenneth Nyberg, Bilder av Mittens rike, Kontinuitet och förändringar i svenska resenärers 30

Kinaskildringar 1749-1912, Göteborg 2001, sida 14.

 Edward W. Said, Orientalism, London 2003, sida 327.31

 Said, 2003, sida 327-328.32

Sida �9



forskningen om Kina inte helt passar in i den orientalistiska mallen. Den västerländska kunskapen 

om Kina och dess historia har nämligen i högre utsträckning, än många andra länder, hämtats från 

Kinas egna inhemska historieskrivning. Detta tillsammans med att Kinas kultur, vetenskap och 

organisation i långa perioder varit föremål för europeisk beundran, sätter Kina i ett annat läge än 

andra områden som blivit föremål för orientalism i Saids mening. Hägerdal försöker sig därför på 

att se hur Kinas särställning påverkat graden av orientalism som landet betraktats med.   33

 Vad gäller den svenska bilden av Kina, har Kenneth Nyberg utifrån svenskars 

reseskildringar från 1749 till 1912, skrivit boken; Bilder av Mittens rike. Nyberg har också 

påverkats av Said och den forskning som följt i hans spår. Samtidigt vill Nyberg i sin undersökning, 

av svenska resenärers reseskildringar, ge en så nyanserad bild som möjligt. En följd av detta har 

blivit att de svenska resenärernas kluvenhet inför Kina är det som främst kommer fram i hans 

arbete. Drag av rasism, eurocentrism och överlägsenhet finns enligt Nyberg i deras skildringar, men 

de utgör inte hela bilden. Nyberg menar att de svenskar som reste till Kina under den period han 

undersökte givetvis var påverkade av vad de läst och hört om Kina innan sina resor och att detta 

också påverkade vad de såg och hörde när de kom till landet. På samma gång menar han att de 

intryck som resenärerna fick under sina resor helt eller delvis kunde ändra de uppfattningar de hade 

före sina resor.  Perry Johansson har i boken, Sinofilerna, också förhållit sig till Said. Han har dock 34

varit noga med att påpeka att om något ska betraktas som orientalism i Saids mening då inte kan 

reduceras till det som färgats av negativ tendens eller inte. Johansson menar att problemet ligger i 

att kategorin Orienten skapats utifrån ett hopkok av kategorier och idéer som tillsammans syftar till 

att visa något från Europa och USA annorlunda. Det behöver inte vara problematiskt om det leder 

till generaliseringar såsom att kineser är artiga. Problemet ligger enligt Johansson i att detta kan 

användas för att framställa Orienten som diametralt annorlunda från den europeiska normen. Då blir 

Orienten bara ett sätt för västerlandet att avgränsa och se sig självt. Johansson har studerat enskilda 

svenska kinaforskare och kinakännare för att se hur de påverkades av sin samtid och hur de förhöll 

sig till Kinas självbild och den europeiska bilden av Kina.   Torsten Burgman har skrivit en mycket 35

översiktlig, men kort skrift om kinabilden i Sverige från 1667 till 1998. Den berör dock inte med ett 

ord Saids tankar om orientalism, utan handlar mer om vilka svenskar som intresserat sig för Kina 

 Hans Hägerdal, Väst om öst, Kinaforskning och kinasyn under 1800- och 1900-talen, Lund, 1996, sida 1-2.33

 Kenneth Nyberg, Bilder av Mittens rike, Kontinuitet och förändringar i svenska resenärers 34

Kinaskildringar 1749-1912, Göteborg 2001, sida 297-298,302-307.

 Perry Johansson, Sinofilerna Kinakunskap, samlande och politik från Sven Hedin till Jan Myrdal, 35

Stockholm 2008, sida 9-10.
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och vad de generellt funnit anledning att gilla eller ogilla med landet. Burgman tar också upp hur 

Kina framställts för den svenska allmänheten genom föreläsningar och missionärsskildringar. Anne 

Hedén har i sin bok, Röd stjärna över Sverige, fokuserat på hur svenska vänsterradikaler såg 

Folkrepubliken Kina som ett föredöme och ett framtidshopp för kommunismen. Hedén uppehåller 

sig dock främst till 1960 och 70-talet vilket ligger utanför avgränsningen för den här uppsatsen, 

men ger en inblick i hur Kina även i modern tid målats upp som ideal och framtidshopp för vissa 

västerlänningar.  

 Under den tid Söderblom och Béve var stationerade i Peking deltog Kina aktivt i koreakriget 

på den nordkoreanska sidan. Jacob Stridsman har i, Sverige och Koreakriget, studerat den svenska 

hållningen till koreakriget och visat hur svenska UD följde förloppet som ledde fram till koreakriget 

och sedan följde själva konflikten. Som en del i detta nämns Söderblom och Béves rapportering, om 

hur de tolkade Kinas hållning till koreakonflikten och de anklagelser om krigsbrott Kina riktade 

mot USA.     36

 Söderblom och Béve befann sig i Kina under Folkrepublikens tidiga år som utgjorde en tid 

då västerlänningar hade tvingats att se Kina i ett nytt ljus, vare sig de ville detta eller inte. Hur 

diplomater från det neutrala Sverige, stationerade i det kommunistiska Peking, förhöll sig till denna 

förändring, samtidigt som förhållandet mellan Sovjet och USA blev allt frostigare, är av historiskt 

intresse. Då Söderblom och Béves rapportering från Peking, i tidigare forskning bara nämnts i 

förbifarten, finns det här ett utrymme för vidare forskning. Kent Zetterberg har skrivit ett kapitel om 

Söderbloms karriär som diplomat i boken, Svenska diplomatprofiler under 1900-talet. Zetterberg tar 

främst upp Söderbloms arbete under andra världskriget och hans tid i Moskva, men endast några 

rader nämner Söderbloms tid i Peking. Vad gäller kritiken som färgat eftervärldens bild av 

Söderblom lyfter Zetterberg argument för att kritiken varit överdriven och delvis felaktig. Bo 

Petersson tar i sin bok, Med Moskvas ögon, mer obarmhärtigt upp kritiken mot Söderblom och utgår 

från svensk press och material ur ryska arkiv. Petersson skriver dock inget om Söderbloms tid i 

Peking. Vad gäller Carl-Gustaf Béve och hans verksamhet i Peking, finns mig veterligen främst 

korta omnämnanden, såsom i Stridsmans doktorsavhandling om Sverige och Koreakriget. Béve 

hade en lång karriär i UD:s tjänst, med anställning 1939 och med pensionering 1977.  Det 37

framkommer också att Béve tidigare varit sekreterare på UD i Sverige, hans namn förekommer i en 

 Jacob Stridsman, Sverige och Koreakriget, En studie av Sveriges hållning till Koreakonflikten 1947-1953, 36
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utredning om hur den svenska staten hanterat sökandet efter Raul Wallenberg. I rapporten som jag 

nämnde framkommer det att han 1945 var anställd på UD. Så han hade arbetat åt UD ett antal år 

innan han i början av 1952 reste till Peking som vikarie för ambassadören Söderblom.  Av 38

information från det digitala släktforskningsverktyget, geni.com, framgår att Béve kom att arbeta åt 

UD resten av sitt yrkesverksamma liv och då framför allt i utlandstjänst som ambassadör, bland 

annat i Rom.      39

1.4 Källor, metod och avgränsningar 

Källor 

Den huvudsakliga källan utgörs av interna dokument från utrikesdepartementet som finns bevarade 

i riksarkivet. Rapporteringen jag använt mig av är från de två diplomaterna Staffan Söderblom och 

Carl-Gustav Béve, som var stationerade i Kina under perioden 1951 till 1952. Deras rapportering 

om Kina är i det närmaste fullständigt bevarad, någon enstaka sida saknas dock, men inte i den 

utsträckning att det hindrar en tydlig bild av diplomaternas hållning till det nya Kina att träda fram. 

Arkivmaterialet visar vilken information som var tillgänglig för de båda diplomaterna under 

perioden, hur de skaffade sig informationen och hur de värderade den. Materialet har utgjorts av 

fotokopior av original från riksarkivet, vilket också medfört att några av sidorna varit lite svårlästa. 

Majoriteten av dokumenten har dock varit lättlästa, då de flesta kopiorna varit av god kvalitet. Att 

originaldokumenten uteslutande är maskinskrivna har också bidragit till att underlätta läsningen.  

 Vad gäller originaldokumentens äkthet, så är det inte sannolikt att någon skulle ha haft 

möjlighet och anledning att förfalska dokumenten i riksarkivet. Fotokopiorna förutsätter jag vara 

tillförlitliga, då det inte finns något rimligt skäl att anta något annat. Vad gäller innehållet i 

diplomaternas meddelanden så finns det en viss risk att de inte alltid återger diplomaternas egna 

ord, ord för ord. Detta då åtminstone Béve inte hade för vana att maskinskriva sina meddelanden 

själv, utan överlät detta till en sekreterare.  Detta innebär att det finns en viss möjlighet att 40

sekreteraren inte alltid skrivit av Béves handskrivna meddelanden utan att på någon punkt divergera 

 Utrikesdepartementet, Ett diplomatiskt misslyckande: Fallet Raoul Wallenberg och den svenska 38

utrikesledningen, ID-nummer: SOU 2003:18 sida 189.

 (http://www.geni.com/people/Carl-Gustaf-Béve/6000000008237843542), 22 november 2015.39
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från Béves egna ord. Det är dock rimligt att anta att Béve korrekturläste sina meddelanden innan de 

skickades iväg och att innehållet i hans meddelanden ändå i hög grad överensstämmer med vad han 

haft för avsikt att skriva.  

 Vad gäller arkivmaterialets närhet till de båda diplomaterna i tid och rum, så är det svårt att 

komma närmare än detta material gör. Meddelandena är skrivna eller dikterade av diplomaterna 

själva, samt daterade och undertecknade i anslutning till de händelser de beskriver. Inte sällan dagar 

eller veckor efter händelserna har skett.  

 Vad gäller diplomaternas rapportering, så skulle det här kunna finnas ett stort problem vad 

gäller tendens, men då mina frågor inte handlar om vad som skedde i Kina under perioden, utan 

snarare om hur Söderblom och Béve själva såg på läget, har det mindre betydelse om diplomaternas 

meddelanden är tendentiösa. Problemet med tendens ligger då istället hos mig, då jag har med mig 

tankar och värderingar i min läsning, som skulle varit främmande för Söderblom och Béve.  

 Vad gäller mängden av text, som respektive diplomat lämnat efter sig i UD:s arkiv från tiden 

i Peking, så finns mycket mer från Béve än från Söderblom. Detta beror främst på att Söderblom 

vistades en mycket kort tid i Peking och inte mådde bra, vilket påverkade hans produktivitet. Det 

finns dock tillräckligt med text från Söderblom för att få en uppfattning om hur han såg på Kinas 

inrikes och utrikespolitiska läge. För att sätta mig in i tidigare svenska kinabilder och kinabilder 

som är samtida med diplomaternas rapportering, har jag också använt mig av kontextgivande 

litteratur.   

Metod och avgränsningar 

För att få svar på mina frågor om hur Söderblom och Béve såg på det nya Kina, som de var 

stationerade i, har jag utgått från deras rapportering rörande Kina inom UD under tiden 1951 till 

1952. Då de båda diplomaterna befann sig i Kina under en relativt kort tid blir materialet de lämnat 

efter sig i UD:s arkiv på riksarkivet överskådligt och hanterbart i förhållande till omfattningen av 

denna uppsats. Diplomaterna befann sig också i Kina under en period då den, kommunistiska, 

kinesiska staten var mycket ung och de båda diplomaterna hade ännu inte riktigt grepp om hur Kina 

skulle komma att utvecklas. Genom att läsa och jämföra deras rapportering kan en kvalitativ 

undersökning av deras rapportering göras. Genom att göra detta blir det möjligt att se vilka 

gemensamma drag deras rapportering har, men också på vilka sätt deras rapportering och 

förhållningssätt skiljer sig åt. Materialet från riksarkivet har använts dels för att få inblick i hur de 

båda diplomaterna såg på Kinas inrikespolitiska och utrikespolitiska läge, men också hur 
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diplomaterna skaffade sig information, hur de såg på sin egen roll och vilka förhoppningar och 

farhågor de hade för utvecklingen. Det var i allt väsentligt samma Kina som Söderblom och Béve 

tjänstgjorde i, så eventuella skillnader i deras beskrivning av det kinesiska folket och den kinesiska 

staten, kan därför säga nog så mycket om de båda diplomaterna själva, som om Kina. Utöver de 

båda diplomaternas rapportering, har jag använt mig av litteratur som gett mig inblick i hur tidigare 

svenska besökare i Kina har beskrivit landet och folket.  

 Jag har också genom litteratur försökt få en bild över diplomaternas bakgrunder, men tyvärr 

har jag bara lyckats med detta då det gäller Söderblom. Vad gäller Carl-Gustaf Béves bakgrund har 

jag inte kunnat hitta någon litteratur som kan ge något större ljus över hans bakgrund. Detta medför 

att det enda jag haft att tillgå för att göra mig en bild av Béve är dokumenten från UD:s arkiv.  

 Genom att jämföra diplomaternas beskrivningar med tidigare svenska skildringar av Kina, 

kan jag se om drag av gamla Kinabilder hänger kvar, men denna litteratur har främst lästs för att ge 

kontext. Jag har också läst litteratur som gett viss inblick i Kinas utveckling under tiden Söderblom 

och Béve var stationerade där. I avsnittet om forskningsläget och diskussionen i slutet av uppsatsen 

kommer jag också att förhålla mig till postkolonial teori utifrån Edward Saids tankar om 

orientalism.    
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2. Undersökningsdel    

Här nedan kommer en redogörelse för hur Söderblom och Béve rapporterade om sitt arbete i 

Peking. I första delen kommer diplomaternas strategier och möjligheter att få användbar 

information att undersökas. Därefter kommer en redogörelse för hur denna information användes av 

diplomaterna för att avgöra hur Kina förhöll sig till Sovjet respektive USA. Sedan kommer ett 

avsnitt om hur Söderblom och Béve såg på sina egna roller och vilka möjligheter de trodde sig ha 

att påverka Kina. Undersökningsdelen avslutas sedan med att utifrån diplomaternas egen 

rapportering se hur de förhöll sig till Kina och den kinesiska befolkningen.  

2.1 Konsten att finna och värdera information 

Ett naturligt sätt för Söderblom och Béve att få en bild av hur Kina utvecklades, efter att 

kommunisterna tagit över makten, hade varit att resa runt och med egna ögon observera vad som 

skedde. Detta var dock inte en möjlighet som de kunde begagna sig av. Béve framhöll nämligen att 

det var omöjligt att som västerlänning resa fritt i landet och på så sätt få sig en uppfattning om 

läget.   41

 Tillgång till inhemsk press blev därför av stor betydelse, men av båda diplomaternas 

rapportering framgår det att det var svårt för dem att via pressen få tag i pålitlig information inne i 

Kina. Söderblom hade en viss fördel vad gäller detta i förhållande till Béve. Söderblom hade 

nämligen större tillgång till nyhetsrapportering som inte nödvändigtvis var helt kontrollerad av den 

kinesiska staten ännu.   42

 Snart kom dock pressens frihet och tillgången till kinesiska nyheter att tydligt begränsas. 

Béve som tydligast hindras av den alltmer styrda pressen, beskriver hur den inhemska pressen 

begränsades och samtidigt användes för att ge sken av tryckfrihet. Han redogör tydligt för detta i ett 

brev till byråchef Åström den 22 juli 1952. I brevet berättar Béve att det var svårt för honom att 

avgöra i vilken grad landreformerna i Kina varit framgångsrika eller ej. Detta på grund av att han i 

Kina hade liten tillgång till exakta och kontrollerbara uppgifter. Béve fick därför göra sig en bild av 

 Béve till Undén, 23 januari 1952, volym 684, HP1Xk, UD:s arkiv, Riksarkivet.41
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detta utifrån information i utländsk press och rykten via andra diplomater. Béve fortsätter sedan 

med att beskriva hur han tänkte sig att informationen om landreformens misslyckande kunde nå 

uttalandet och där få större spridning än inom Kina. Han tänker sig att det kunde kopplas till att 

centralregeringen uppmuntrade befolkningen att via insändare till lokalpressen ge uttryck för sådant 

de var missnöjda med, eller ville förändra. Denna möjlighet hade enligt Béve utnyttjats av 

journalister från icke-kommunistiska länder, som var stationerade i Hongkong. Genom att 

prenumerera på lokaltidningar, från olika områden i Kinas inland, kunde journalisterna få tag i 

kritiska insändare, som de annars inte kunnat få tag i. Uppgifterna från insändarna kunde sedan 

användas tillsammans med information, från exempelvis utvisade missionärer, för att i 

världspressen kunna ge en generande bild av Kinas landreform.   43

 Béve beskriver i samma brev hur möjligheten att sprida lokalpress till andra delar av Kina, 

på grund av de utländska journalisterna, helt skars av. Detta gjordes då inte genom ett förbud av 

lokaltidningar, utan genom ett totalt förbud att transportera tidningar. På så sätt menade Béve att 

nyhetsspridning genom lokalpress effektivt begränsades till mycket små områden.   44

 Det var dock inte bara utländska journalister som använt prenumerationer på tidningar från 

olika delar av Kina för att få en bild av rådande läge. Även utländska diplomater hade gjort det 

samma. De beskickningar som hade många anställda med förmågan att läsa det lokala språket 

kunde därför få förvarningar om reformer som var på gång ute i landet. Denna möjlighet skars dock 

av i och med förbudet att frakta tidningar. På grund av denna utveckling hade Béve som befann sig i 

Peking bara tillgång till statligt kontrollerade kinesiska tidningar.   45

 Trots att Béve var hänvisad till press som helt kontrollerades av staten, kunde även denna 

användas för att få information om vad centralregeringen, för stunden, ville lyfta fram för det egna 

folket och vad de ville visa upp för omvärlden.  En av de statligt kontrollerade tidningar som 46

Söderblom och Béve mest frekvent hämtade sådan information ur, var den engelskspråkiga 

kinesiska tidningen Daily News Release, som enligt Béve hade öknamnet ”Daily Nuisence”. Då 

vare sig Söderblom eller Béve kunde läsa kinesiska är det inte konstigt att de ofta refererade till just 

Daily News Release, trots deras negativa syn på tidningens innehåll och bakomliggande syften.   47
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På samma sätt som Söderblom och Béve förhöll sig till den statliga kinesiska pressen förhöll de sig 

också till offentliga högtider, firanden och parader. Från de storartade festligheterna drog 

Söderblom och Béve slutsatser om vad som var viktigt för centralregeringen att framhålla. 

Söderblom drar slutsatser från ett firande den 1 oktober 1951 om att det då var viktigt att visa på 

Kina som starkt och mäktigt, men viktigast av allt, var enligt Söderblom, att visa upp sina goda 

förbindelser med Sovjetunionen.  Andra signaler uppfattades av Béve vid ett firande den 1 maj 48

1952, utifrån paradens innehåll och i vilken ordning porträtt av kommunistiska ledare 

presenterades, drog Béve slutsatsen att Kina ville tona ned kopplingen till Sovjetunionen och 

framhålla den Kinesiska revolutionen som en inhemsk kinesisk produkt.   49

 Vad gällde den direkta kontakten med kinesiska myndigheter, eller kinesiska privatpersoner 

var det enligt Béve mycket svårt att upprätta meningsfulla kontakter och relationer. Han beklagar 

sig över detta och hur det påverkar hans möjlighet att göra sig tydliga bilder av förändringarna som 

skedde runt om i Kina. 

”Kineser i officiell ställning äro ytterligt litet meddelsamma;  
ett meningsutbyte, såsom vi är vana vid från demokratiska länder,  
går helt enkelt icke att få igång. Enskilda medborgare av detta  
land våga av rädsla för efterräkningar över huvud taget icke umgås  
med utlänningar. Även den som har tillfälle att göra sina  
iakttagelser härifrån centrum ser därför ingenting annat än suddiga  
konturer; kameran kan så att säga aldrig inställas på rätt focus.  
Vill man försöka sig på att bedöma framtiden, är man i mycket  

hög grad hänvisad till gissningar.   50

De upplysningar som Söderblom och Béve fick del av, via kinesisk press och offentliga uttalanden 

stämde inte alltid överens med vad som rapporterades i internationell press. Söderblom och Béve 

gjorde så gott de kunde, för att värdera vilken information som var tillförlitlig och inte. En av de 

resurser som användes för att göra sådana avvägningar, var andra diplomater, som hade större insyn 

och bättre tillträde till de kinesiska myndigheterna, än de själva hade.  

 Söderblom till Dahlman, 4 oktober 1951, volym 684, HP1Xk, UD:s arkiv, Riksarkivet.48
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Hur tungt Söderblom och Béve lät andra diplomaters påståenden väga, berodde i stor utsträckning 

på vilket förtroende de hade för diplomaten i fråga. Ett exempel på en diplomat som både 

Söderblom och Béve refererar till, men tillmäter olika värde, är den indiske diplomaten Kavalam 

Madhava Panikkar. Indiens och Kinas relationer var goda och Söderblom identifierade snabbt 

Panikkar som ett sätt att komma runt en del av de hinder som stod i vägen för västerländska 

diplomater, som inte representerade kommunistiskt styrda länder. Söderblom framhöll att Panikkar 

varit frikostig med den information han fick sig till del och att denna information ibland hållit god 

kvalitet och ibland inte. Meningarna om Panikkar gick enligt Söderblom isär, men den indiske 

diplomaten utgjorde för Söderblom och många andra diplomater en förbindelselänk till den 

kinesiska regeringen, som de i annat fall hade saknat. På grund av detta, ansåg Söderblom att 

Panikkars hemresa till Indien, utgjorde en försvagning av diplomatkåren i Peking. Söderblom 

uttryckte sig i sin rapportering alltid respektfullt om Panikkar och såg denne som en viktig källa till 

information, även om den inte alltid visade sig stämma.   51

 Béves hållning till Panikkar visar sig i hans rapportering vara väldigt annorlunda från 

Söderbloms. Söderblom såg Panikkars hemresa som en förlust för diplomatkåren i Peking, medan 

Béve hävdade att Panikkar inte var det minsta saknad på något håll i Peking.  När Béve 52

rapporterade om att Panikkar, från början, inte avfärdade Kinas anklagelser, om att USA skulle ha 

använt sig av bakteriell krigföring i Korea, lämnade han följande omdöme om Panikkar. 

 Jag måste bekänna, att personligen har jag svårt att fästa alltför 

 mycket avseende vid vad Panikkar säger, trots hans mycket stora  
 prestige här ute i östern. Jag kan icke påminna mig att jag någonsin  
 tidigare träffat på en person, som med en så pass imponerande  
 intellektuell utrustning förenar en så höggradig partisk inställning  
 till olika problem. För ambassadören Panikkar finns endast färgerna 
 svart och vitt. Särskilt hans anti-amerikanska känslor som han ej  
 ens försöker att dölja bland kollegorna här förefalla hava en glöd,  
 som endast en oriental är mäktig.  53
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Panikkar kom dock enligt Béve att svänga i frågan om anklagelserna mot USA. Béve bevittnade 

inte själv detta, men rapporterar om det när han några månader senare får höra att Panikkar tagit 

med sig den pakistanske och schweiziske ambassadören till den kinesiske utrikesministern, Chou 

En-Lai, i syfte att få Kina att upphöra med anklagelserna om bakteriekrig. Det rykte Béve för vidare 

i rapporten målar dock inte Panikkar i något gott ljus. Enligt det rykte Béve för vidare skulle 

Panikkar fått order hemifrån att själv göra klart för Kina, att Indien ville att Kina skulle upphöra 

med anklagelserna. Panikkar, ska då enligt Béve inte vågat framföra detta budskap själv, utan låtit 

det se ut som om budskapet kom från den pakistanske och schweiziske diplomaten och att Panikkar 

bara artigt följt med dessa.   54

 Panikkar var dock inte den ende diplomat som Béve beskrev nedsättande. Söderblom hade 

som jag nämnt tidigare nytta av att vara på god fot med diplomater från östeuropa och såg själv 

värdet av att odla sådana relationer. Béve hade ett helt annat intryck av denna grupp diplomater.  

Han framhåller att dessa inte hade någon som helst vilja att ha kontakt med diplomater från väst. 

Béve beskriver östdiplomaterna som så reserverade, att han drar slutsatsen att de nog fått 

instruktioner om att undvika diplomater från väst. Han beskriver också hur dessa diplomater 

undviker alla typer av samtal med västdiplomater vid de tillställningar där deras vägar korsar 

varandra.  

 Någon vilja till personliga kontakter med Västerns representanter  

 spanar man förgäves efter hos östdiplomaterna. Det verkar snarare  
 som om de ha instruktioner att undvika oss västerlänningar. Då man  
 råkar dem på officiella tillställningar -vid andra tillfällen ser man  
 dem aldrig- försöker de först genom en reserverad attityd att  
 undvika att bli indragna i samtal, och lyckas man driva in någon av  
 dem i en hörna för att utbyta tankar om guldfiskar eller något annat  
 lika neutralt ämne, slår det icke fel att vederbörande efter ungefär  
 två minuter bryter sig ut och ilar bort med ett kort ”excuse me”.  55

Béve lyfte också tidigt, under sin vistelse i Peking, upp hur han upplevde östeuropeiska diplomater 

som ohövliga och ointresserade av att ha med honom att göra. Vid ett tillfälle berättade Béve att han 

upplevt sig hånad av den Ungerske ambassadören, som på ett retfullt sätt dragit upp Kreuger-
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affären och hur denna skadat Sverige.  Söderblom och Béves erfarenheter av diplomater, som inte 56

hade sin bakgrund  i Västeuropa, var alltså mycket olika och inverkade rimligen också på deras 

möjligheter att knyta relationer med dessa, samt den mängd information dessa relationer hade 

potential att ge. 

2.2 Relationen till Sovjetunionen och USA 

Kinas förhållande till Sovjetunionen beskrivs inte, av vare sig Söderblom eller Béve, som en 

relation av totalt beroende och inte heller som att Kina vore helt oberoende av Sovjet. Béve tycker 

sig tydligt se att Kina inte förde en helt självständig utrikespolitik, utan påverkades av Sovjet på det 

området. Béve menade att Sovjets inflytande delvis kunde förklaras utifrån ekonomi. Kina hade 

mottagit stora leveranser av vapen och annat stöd i samband med Kinas inblandning i Koreakriget. 

Vilket enligt Béve satte Kina i skuld till Sovjet. En annan faktor som påverkade Kinas beroende av 

Sovjet var handel, då Kina på grund av ett embargo inte hade många andra alternativ än att vända 

sig till Sovjet för handel.  

 Béve såg däremot inte Kina som en lydig satellit till Sovjet. Kina hade inte påtvingats sitt 

nya styre utifrån och var en alltför mäktigt stat för att kunna jämföras med Sovjets östeuropeiska 

satellitstater. Béve tyckte sig också skymta ideologiska skillnader mellan Sovjet och Kina även om 

kinesiska ledare påstod att inga sådana skillnader existerade. Béve menade att Kinas egen historia 

och erfarenhet vägde tyngre än behovet att följa den sovjetiska mallen, vilket innebar att Kina enligt 

Béve kom att gå sin egen väg även fortsättningsvis. Han tyckte sig bland annat kunna se detta 

skymta i hur försiktiga kineserna var med att inte genomföra kommunistiska teorier i praktiken i de 

fall dessa konkurrerade med kinesiska värderingar. Han tänkte sig dock att Kinas och Sovjets 

intressen låg så pass nära varandra, att Kina under överskådlig tid, skulle gå på samma linje som 

Sovjet i den internationella politiken. Det skulle inte ske av tvång utan av fri vilja:  57
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 Kineserna förefalla att trots allt förbliva kineser - vilket givetvis på  

 intet sätt behöver hindra ett mer eller mindre helhjärtat samgående  
 med Sovjet-blocket, om så bedömes opportunt i Peking. För dagen  
 är Sovjetunionen det enda land, som kan tänkas lämna det stöd, som  
 Kina behöver, så länge det icke kan stå på egna ben. Ett realistiskt  
 bedömande av läget idag torde komma till slutsatsen, att identiska  
 intressen i de viktigaste världspolitiska frågorna, i förening med  
 Kinas isolerade läge i världen samt de ovan nämna handelspolitiska  
 förhållandena, föra de båda länderna icke på en och samma, men  

 på två parallella vägar.   58

Béve gör analysen ovan i ett meddelande där han också erkänner att han inte hunnit skaffa sig den 

insyn han behöver för att i detalj kunna analysera Kinas förhållande till Sovjet. Han menar dock att 

de slutsatser han dragit gäller sådant som även en med hans begränsade insyn tydligt kan urskilja.  59

 Enligt Söderblom ville Kina initialt framhålla sina goda relationer med Sovjet, men också 

att Kina allt mer ville ses som en oberoende och stark stat.  Andra svenskar i Peking delar också 60

den bilden, i en rapport från den svenska beskickningen, i december 1951, används bland annat 

offentliga uttalanden från Mao Tse-tung och Chou En-lai, som argument för att Kina inte var att 

betrakta som en satellitstat till Sovjet. Den typ av uttalanden som dessa män gjorde förminskade 

nämligen Sovjets betydelse och upphöjde vikten av den inhemska kinesiska revolutionen, både 

internationellt och nationellt. I samma meddelande framkommer också att Panikkar i pressen uttalat 

att han anade att Kina och Sovjet höll på att glida isär. Den Svenska beskickningen i Peking la dock 

ingen större vikt vid Panikkars uttalanden och utgick istället från att Kina och Sovjet skulle vara på 

fortsatt god fot med varandra även framledes.  

 I ett meddelande från den svenska beskickningen i Peking den 12 december 1951 framgår 

att man, utifrån propaganda runt Maos skrifter, dragit slutsatsen att Mao ansåg att de kommunistiska 

teorierna inte kunde appliceras på Kina rakt av, utan behövde justeras för att fungera i det kinesiska 

samhället. Detta medförde att de kinesiska kommunisterna inte såg sig själva som enbart lojala mot 

kommunismen, utan snarare att Mao genom att förena kommunismen med äldre kinesiska ideal 

skapat något nytt och i grunden kinesiskt. Detta innebär att den kinesiska ledningen tyckte sig ha 
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mycket att lära av Sovjet även om de inte ansåg det lämpligt att på alla områden forma sig efter 

Sovjetunionens mall.  Denna hållning delas i stort också av Béve, som dessutom tyckte sig se att 61

Sovjetunionen tillmötesgick Kinas nationella stolthet och bilden av Kina, som starkt och oberoende. 

Detta samtidigt som Béve också ansåg det vara uppenbart att Kina stod i ett materiellt och militärt 

beroende till Sovjet, om än ett svagare beroende än andra kommunistiska stater.   62

 Béve understryker detta unika förhållande, när han tar upp att Sovjet tvingats göra eftergifter 

som innebar ökat kinesiskt inflytande i Mongoliet, vilket innebar ett kännbart minskande av det 

sovjetiska inflytandet i samma område. Béve trodde dock inte att denna kinesiska vinst på sovjetisk 

bekostnad, ansågs ha något större propagandavärde hos den kinesiska ledningen och därför fick inte 

heller händelsen något större utrymme i kinesisk press.  63

 Både Söderblom och Béve tyckte det var svårt att riktigt känna av hur stämningen mellan 

Kina och Sovjet egentligen var, men när är det gällde Kinas hållning till USA rådde inga tvivel.   

I Kina målades USA upp som en imperialistisk stormakt, som behövde bekämpas med alla medel. 

Detta kom också att bli ett av de ämnen som Béve främst kom att rapportera om. Kinas förhållande 

till USA kom upp i hans rapportering, så tidigt som den 23 januari 1952. När han summerar vad den 

kinesiska utrikespolitiska hållningen varit under det föregående året, citerar han en paroll som mött 

honom i kinesisk propaganda, ända från det att han först satte sin fot i landet: ”Hjälp åt Korea, död 

åt Amerika”. Denna paroll hade enligt Béve hamrats in i det Kinesiska folket alltsedan FN-trupper 

intervenerade i det koreanska inbördeskriget. USA beskrevs som en imperialistisk stormakt, som 

slaktade det fredliga Korea som ett delmål i syftet att helt underkuva Folkrepubliken Kina. Med den 

utgångspunkten ville den Kinesiska ledningen enligt Béve övertyga folket att det var en 

överlevnadsfråga att hejda USA i Korea.   64

 Kina hade gått in på den Nordkoreanska sidan i kriget med vad man kallade frivilliga 

trupper. Béve beskriver hur västdiplomater i Kina inte tycks vara helt på det klara med varför Kina 

gett sig in i kriget. De flesta tycktes tro att ingången i kriget var något den kinesiska ledningen valt 

frivilligt. Det var dock en kostsam intervention, både materiellt och politiskt. All good-will från icke 

kommunistiska länder förlorades som en direkt följd av det militära stödet till Nordkorea.   65
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Enligt Béve informerades inte den kinesiska allmänheten om att trupperna som intervenerat i 

Sydkorea bestod av FN-trupper från fler länder än USA. Kineserna inte bara utelämnade 

information till sitt folk, utan for fram med vad Béve kallade groteskt felaktiga uppgifter, inte minst 

i Koreafrågan.   66

 Att den kommunistiska ledningen så aggressivt hoppat på USA i sin propaganda, skulle 

enligt Béve kunna ha att göra med att USA tagit ställning för Kuo-min-tang som gjort 

kommunisterna stor skada under inbördeskriget i Kina.   67

 Kina kom också tillsammans med Sovjet med anklagelser om att USA gav materiellt 

understöd till rester av Kuo-min-tangarmén som tagit sig över gränsen till Burma i samband med 

Kuo-min-tangs sammanbrott. Att det faktiskt fanns en rest av kuo-min-tangarmén i Burma hade 

både Söderblom och Béve fått bekräftat från flera håll. Det skulle dock röra sig om en liten styrka 

på maximalt 5000 man. Dessa lär då och då ha gjort räder på den kinesiska sidan gränsen, men 

vistades primärt på den burmesiska sidan gränsen. Trupperna lär ha varit dåligt utrustade och 

beroende av att tvinga till sig mat från burmesiska bönder. Att dessa trupper inte slogs ut av 

burmesiska trupper lär ha haft med områdets otillgänglighet att göra och att en ensidig attack skulle 

ha svårt att lyckas. Anklagelserna mot USA bestod i det här fallet av att USA skulle ha gjort 

hemliga flygningar från Formosa med nya soldater och materiel till trupperna i Burma. 

Anklagelserna var osannolika enigt Béve. Han menade att sådant handlande från amerikanskt håll 

gick rakt mot vad som låg i USA:s intresse. Béve fann det mer sannolikt att enstaka amerikanska 

soldater på eget bevåg tagit sig till trupperna i Burma med viss utrustning, helt utan stöd från USA. 

Som skäl till denna hållning angav Béve att den amerikanske militärattachén i Rangoon-Bangkok 

fått sparken när han försökt få till stånd amerikansk hjälp till Kuo-min-tangtrupper i Burma.    68

 Efter att den anti-amerikanska propagandan minskat under en tid tog den ny fart på 

vårvintern. Den tredje mars 1952 rapporterade Béve för första gången om kinesiska anklagelser 

riktade mot USA, gällande användandet av bakteriologiska vapen. Anklagelserna kom från högsta 

ort i Kina och framfördes på ett allvarsamt sätt av sådana som utrikesministern Chou En-lai. USA 

skulle enligt dessa anklagelser ha släppt ner behållare med smittbärande insekter från flygplan över 

fronten i Korea, men också bakom den. Béve trodde inte på anklagelserna mot USA, dels då 

experter på området menade att förhållandena i Korea gjorde bakteriekrig uteslutet, men främst för 
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att Béve såg det som orimligt att USA skulle tillgripa sådana vapen av humanitära skäl. Redan från 

början resonerade Béve inte så mycket kring anklagelsernas riktighet, utan mer kring möjliga skäl 

för den kinesiska ledningen att hitta på anklagelser av det slaget.   69

 Det förefaller vara ett faktum, att allvarliga epidemier äro utbredda i  

 Sydkorea. Man vågar då förmoda, att sådana epidemier också härjar i  
 Nordkorea. Om myndigheterna där hava svårt att behärska sjukdomarna  
 på grund av brist på läkemedel, av inkompetens eller av annat skäl,  
 ligger det nära till hands antaga, att vederbörande velat skyla de  
 allvarliga bristerna i Kinas egen medicinaltjänst genom att skjuta  
 skulden på motståndarna. På vanligt orientaliskt sätt har man 

 därvid icke dragit sig för några medel, då det gällt att ”rädda ansiktet”.  

 Den kännedom, som jag hunnit förvärva om regimens propagandateknik,  

 i förening med kinesisk mentalitet i allmänhet, motsäger på intet  
 sätt en aktion av ens den mest cyniska förljugenhet från höga  

 vederbörandes sida.    70

Det var alltså enligt Béve, den kinesiska oförmågan att hindra smittspridning och den allmänna 

viljan hos kineser att rädda ansiktet som ledde fram till anklagelserna om amerikanska krigsbrott. 

USA ska ha svarat på dessa anklagelser genom att erbjuda internationella Röda korset att på plats få 

undersöka om anklagelserna stämde. Kina ska dock enligt Béve ha vägrat detta och istället förnyat 

anklagelserna mot USA. Béve började också tycka sig se ett ytterligare skäl för Kina att rikta 

påhittade anklagelser mot USA. Det kinesiska folket skulle enligt honom allt mer ha ogillat Kinas 

intervention i Korea och anklagelserna mot USA skulle då kunnat tjäna till att, för folket, rättfärdiga 

väpnad kamp mot USA.  Béve misstänkte dock att den kinesiska befolkningen inte trodde på all 71

den anti-amerikanska propaganda som de dagligen utsattes för. Han menade att folket förvisso 

mindes hur amerikanska soldater betett sig illa under inbördeskriget, men samtidigt fanns ett starkt 

minne av hur Kina fått hjälp från USA att bekämpa Japan. Detta sammantaget med att det fanns en 

utbredd misstänksamhet bland kineser mot Sovjetunionen, fick Béve att tro att den anti-
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amerikanska propagandan inte var ett uttryck för vad det kinesiska folket egentligen tyckte.  Béve 72

beskriver den anti-amerikanska propagandan som ett tungt monotont malande som hade till syfte att 

väcka anti-amerikanska känslor hos folket. Béve ställer sig dock frågan om den kinesiska 

allmänheten trots allt kunde genomskåda den tunga propagandan.    73

 Som en sista liten anmärkning skulle jag så bara vilja, nämna rörande  

 kampanjens effekt, att det kunnat konstateras, i vart fall här i Peking,  
 att ända ned i den profana hopen många icke låtit sig övertygas av  
 propagandan, trots dennas för värnlösa sinnen till synes överväldigande  
 kraft och ihärdighet. Man fråga sig om propagandamaskinen i sitt  
 öronbedövande larmande möjligen skjutit över målet, genom att väcka  
 misstänksamhet även hos den enkle kulin och komma honom att tänka  
 för sig själv?  74

Även om den officiella kinesiska hållningen var att Sovjet var Kinas vänner och USA landets 

fiender var det alltså, enligt Béve, långt ifrån säkert att denna uppfattning delades helhjärtat av det 

kinesiska folket.   

2.3 Söderblom och Béves syn på sina egna roller och inflytande 

Söderblom betonade noga att han inte tänkte göra några stora eller små utspel om att han var villig 

att agera mellanhand i fredsförhandlingar i Koreafrågan. Detta då han inte trodde att sådana direkta 

närmanden skulle vara, vare sig fruktbara, eller välkomna. Som ett resultat av det betonade 

Söderblom att han tydligt, i mötet med press och kinesiska myndigheter, ville dementera att han 

hade några ambitioner att agera budbärare i koreafrågan. Han sa sig däremot vara villig att ta vara 

på varje lämplig möjlighet att öppna en sådan dörr, ifall de kinesiska myndigheterna skulle ställa 

den på glänt.  Detta kom dock av sig då fredsförhandling kom igång på annat sätt.   75 76
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Söderblom insåg tidigt att han inte skulle ha något tillträde till Mao Tse-tung, då detta vore lika 

osannolikt som att på egen begäran få tillträde till Stalin. Söderblom räknade istället med att på sin 

höjd ha kontakt med en av de vice utrikesministrarna, Chou En-lai, som också var den som mottog 

Söderbloms kreditbrev.  Söderblom såg däremot större möjligheter när det gällde att spela en roll i 77

normaliserandet av diplomatiska förbindelser mellan Kina och ett antal europeiska länder. Av det 

skälet erbjöd sig därför Söderblom att verka för europeiska länders förbättrade förbindelser med 

Kina, om intresse visades från dessa länders sida vill säga.   78

 Det framgår av Söderbloms rapportering att han hade för avsikt att knyta kontakter med 

andra diplomater och på så sätt bygga relationer och skapa ett förtroende för sin egen person, som 

på sikt skulle gynna hans arbete. En del i att uppnå det, var att inte lägga sig i något om inte 

önskemål om detta visades från berörda parter.  Söderbloms försiktiga hållning är en metod som 79

han lärt sig under sin tid i Moskva och som han menade sig ha använt framgångsrikt där.  80

Söderbloms kunskaper i ryska språket tycks också ha varit en tillgång han använde i kontakten med 

diplomater från Östeuropa. Söderblom tycks ha stått på god fot med dessa, vilket visade sig 

gynnsamt för honom, då dessa hade större insyn i exempelvis läget i Korea, då de kunde resa till 

andra områden än han själv.  Söderbloms långsiktiga strategi kom dock aldrig till sin fulla 81

potential, då Söderblom av hälsoskäl återvände till Sverige efter bara några månader i Kina.    82

 Béve gav inte uttryck för några större ambitioner att kunna uträtta nämnvärt mycket och gör 

tydligt att han upplevde det vara frustrerande och nära på omöjligt, för en västerländsk diplomat, att 

kunna få någon överskådlig bild av Kina och att de kinesiska myndigheterna inte var 

tillmötesgående i någon större omfattning.  Béves låga ambitionsnivå kan, förutom de 83

omständigheter han upplevde som försvårande för hans arbete, också ha att göra med att han inte 

var utsänd som en ersättare till Söderblom. Béve var från början tänkt som en vikarie under tiden 

Söderblom vistades i Stockholm och var konvalescent. Söderblom blev dock aldrig tillräckligt frisk 
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igen för att återvända till sin post i Peking.  Béve kom att främst rapportera om hur kinesisk 84

propaganda användes för att med osanning, utmåla väst i allmänhet och USA i synnerhet som 

hänsynslösa imperialister som inte drog sig för krigsbrott.   85

2.4 Söderblom och Béves uppfattningar om det nya Kina 

Både Söderblom och Béve beskriver i sin rapportering att det nya styret i Kina medfört stora 

förbättringar vad gällde samhällsfunktioner. Vägar, järnvägar, postväsende, telefonnätet och 

liknande genomgick stora upprustningar och ledde till att mycket fungerade avsevärt bättre under 

det kommunistiska styret, än under Chiang Kai-sheks tid vid makten. Söderblom framhåller 

stabiliseringen av den kinesiska valutan som den kanske mest imponerande bedriften av alla. Allt 

detta ser han som ett kvitto på att den knappt två år gamla regeringen fungerar effektivt.  

 Söderblom ser dock inte dessa bedrifter som helt oväntade och förklarar dem med att 

kommunisterna redan innan maktövertagandet i praktiken styrt stora områden och därmed hade 

administrativ erfarenhet, samt att gott om tjänstemän som tjänat den tidigare regimen övergått till 

den nya. En annan förklaring till de tidiga framgångarna tyckte sig Söderblom finna i det kinesiska 

folkets laglydighet mot överheten, som han ansåg vara ett arv från kejsartiden. Kinesernas foglighet 

mot makten var dock inte helt frivillig enligt Söderblom, det var högst riskabelt för kineser att sätta 

sig upp mot makten då rättssäkerheten inte var nämnvärt god. Den slutsatsen drog han av de 

vagnslaster av dödsdömda, som fördes genom staden, på väg till offentliga avrättningar.   86

 Béve lyfte också fram att det nya styret i Kina fungerade effektivt. Béve trodde dock att 

detta först och främst uppnåtts med våld, men också genom att regimen vunnit över stora 

befolkningsskikt genom sina reformer. Béve trodde att många stödde regimen utan att för den skull 

gilla kommunisterna. Detta berodde på att den nya regimen framstod som mycket duglig i 

jämförelse med det vanstyre folket upplevde under Kuo-min-tangs tid vid makten. Själva 

övertagandet av makten från Kuo-min-tang har Béve fått beskriven som förvånande oblodig. Men 
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under 1951 tilltog våldsamma maktyttringar, så som avrättningarna Söderblom tidigare beskrivit. 

Vad gäller avrättningarna ger Béve mer information.  87

 Beskickningen har under förra årets lopp inrapporterat om avrättningar,  

 som då genomfördes under uppseendeväckande former. Regimens försvarare  
 göra gällande, att det här endast var fråga om svåra lagbrytare mot vilka en  
 ny rättsordning tillämpades, samt att aktionen hade ett direkt samband med  
 den då pågående agrarreformen och sålunda skulle vara av engångsnatur.   88

Att det var en engångsföreteelse trodde Béve inte alls på. Han ansåg att avrättningarna hade ett 

vidare syfte och var mer omfattande än regimen ville kännas vid. Syftet var enligt Béve att regimen 

genom avrättningarna gjorde sig av med både verkliga och tänkta fiender. Béve kallar hela förloppet 

för en travesti på rättvisan. Béve kunde dock inte få fram en exakt siffra på hur många som dödats, 

men uppskattar att det kan röra sig om ända upp mot en miljon. Avrättningarna hade dock börjat 

minska i omfattning när Béve anlänt till Peking, men han hade genom pressen sett tecken på att nya 

aktioner var på gång.  Den 9 september 1952 skriver Béve flera sidor om rättssäkerheten i Kina. 89

Där beskriver han hur den kinesiska statens säkerhet gick före individens säkerhet. Advokatyrket 

hade förbjudits och det hade blivit brottsligt att ha ett tankesätt som skiljde sig från vad staten 

framförde. Överträdare söktes inte bara av polis och myndigheter utan även av säkerhetskommittéer 

på varje arbetsplats.   90

 Både Söderblom och Béve beskriver i sin rapportering hur den centralregeringen genom 

olika medel bedrev kampanjer mot allt från västerländskt inflytande till korruption. Chiang Kai-

sheck hade stått på god fot med allt från västerländska missionärer till västerländska 

handelsintressen. Dessa sågs inte med blida ögon av den nya kommunistiska regeringen. Söderblom 

beskriver i en rapport från den 7 september 1951, hur den katolska kyrkan av regimen kopplats 

samman med Chiang Kai-shek -kretsar och skyddande av amerikanskt spioneri. Rapporten gällde 

utvisningen av Antonius Riberi som innehade det närmaste en diplomatpost som den katolska 

kyrkan hade i Kina.   91
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 Utvisningen av Riberi är en ny fas i den nuvarande regeringens strävan att  

 utrota Roms inflytande i Kina, som gjort sig gällande sedan mer än fyra  
 århundraden tillbaka och i det längsta segt och okuvligt försvarats. De  
 flesta utländska katolska präster, munkar och nunnor i Kina torde vid det  
 här laget vara utvisade eller fängslade. Många utstå ett tragiskt martyrium.  
 Processer äro säkert förestående.   92

Söderbloms förklaring till den fientlighet, som utländska katoliker utsattes för, hade sin grund i 

antagandet att den katolska kyrkans representanter försökt motverka det kommunistiska 

maktövertagandet i Kina. Ett antagande som Söderblom ansåg troligen var riktigt.   93

 Det var dock inte enbart katoliker som kom att bli lidande av att bli sammanknippade med 

den föregående regimen och västerländska intressen. Béve beskriver att all svensk mission i Kina 

tvingats upphöra och att hundratals västerlänningar som vistats i Kina med kyrkliga eller 

vetenskapliga syften satts i fängelse, utan möjlighet att kommunicera med omvärlden och långt fler 

än dessa ska enligt Béve ha utvisats bryskt ur landet, för att enligt regimen varit del av den 

kulturella aggression som Kina varit utsatt för i århundraden. Béve tar också upp hur den katolska 

kyrkan bekämpas, men trots det ändå höll ut och var den enda stora västerländska institution som 

fortfarande hade något större fotfäste i landet.    94

 Det var dock inte bara anklagelser om kulturella, eller politiska brott som Kina riktade mot 

utländska katoliker. En av de mest uppenbara lögner som riktats mot västerlänningar i Kina var 

enligt Béve de anklagelser som riktades mot fem katolska nunnor. De anklagades för att ha dödat 

120 000 barn och dessutom ätit upp dem. För Béve var det inte lögnen som var det värsta, utan att 

den hade hållits för sann i kinesisk domstol.  Béve förvånades dock över att nunnorna endast 95

dömdes till utvisning, med tanke på de mycket grova anklagelserna som riktats mot dem.   96

 Det var dock inte bara kyrkliga representanter som bemöttes som ovälkomna gäster i Kina, 

Béve beskrev sin egen ankomst till Kina och det bemötande han fick, som en förnedrande 

upplevelse. Hans första möte med kinesiska myndigheter var en pass och tullkontroll som utfördes 
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på båten han reste på. Kontrollen skedde mitt i natten och Béve väcktes bryskt och tvingades upp på 

däck iförd bara pyjamas och överrock. Själva kontrollen beskrev Béve som mycket otrevlig.   97

  

 Den behandling jag rönte var lindrigt sagt ohövlig. Vederbörande föreföllo  

 inriktade på att reta mig, och när jag visade irritation, utväxlades förtjusta  
 blickar. Inget tvivel råder om att man kände min diplomatiska status;  

 därom var man i förväg underrättad från Peking, det framgick tydligt.   98

Béve blev dock bättre bemött när han gick iland. Lika fullt fortsatte han att beskriva att den 

behandling han mött på båten inte var unik för honom och att lägre uppsatta kineser inte drog sig 

för att ge uttryck för sin nationella stolthet genom grovt översitteri, medan kineser på lite högre 

poster fått lära sig att visa större hövlighet mot västerlänningar.   99

 Béve och Söderblom använder båda stereotyper, om vad de kallar orientaler i allmänhet och 

kineser i synnerhet, när de redogör för det kinesiska folket och dess ledare. De egenskaper som 

tillskrivs Kinas ledning och folk skiljer sig dock en hel del mellan Söderblom och Béve. Söderblom 

använder framför allt kinesernas natur som något positivt i sina beskrivningar. Han anger 

exempelvis kinesernas traditionella fridsamhet och laglydighet som en förklaring till varför Kina 

gjort stora framsteg under det nya styret istället för att falla ner i anarki.   100

 Béve tar däremot i stort sett enbart upp vad han kallar orientala eller kinesiska egenskaper 

som förklaringar på sådant han ser som negativt. Béve menar exempelvis att kineser framför allt är 

främlingsfientliga av tradition, men att det också kan ha viss betydelse att västerlänningar tidigare 

uppträtt arrogant i Kina.  Béve tillskriver också den kinesiska ledningen ett tvångsmässigt behov 101

av att rädda ansiktet som enligt honom är typiskt för orientaler. Béve kallar detta för ett ”face-

complex” när han använder det som ett instrument för att mäta betydelsen av att Mao inte själv 

ledde en delegation till Moskva utan istället lät en underhuggare få uppdraget.  102
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 Som du vet ha kineserna - och övriga orientaler med, för den delen - ett  

 utpräglat ”face-complex”. Inflytande och högt anseende spelar en roll för  
 dem, som vi ha svårt att förstå. När nu Chou En-lai, istället för så som förra  
 gången Mao Tse-tung själv, leder förhandlingarna med ryssarna, så lär detta,  
 enligt vad som förspörjes, av gemene man här uppfattas som ett tecken på  
 ökad betydelse för Kina. Kinesen konstaterar med tillfredsställelse att  
 hans land, som kan skicka numer två till Moskva, har ”a big face”.  103

Detta behov av att rädda ansiktet är också vad Béve ansåg vara ett av de främsta skälen till de 

kinesiska anklagelserna om att USA skulle ha använt bakterier som vapen. Detta då Béve ansåg att 

det var mindre pinsamt att ha blivit anfallen av bakteriologiska vapen än att den egna förmågan att 

hantera smittspridning skulle vara för svag.  Även den indiske ambassadören Panikkar tillskrivs 104

orientala egenskaper av Béve, såsom ett öppet och nitiskt hat mot USA, som enligt Béve var större 

hos orientaler än hos andra.   105

 Vad gäller kinesiska kampanjer mot västerländskt inflytande så rapporterar både Söderblom 

och Béve om sådana, om än dessa tycks öka i omfattning under Béves tid i Peking. Vare sig 

Söderblom eller Béve beskriver att utlänningar tas emot med öppna armar i Kina. Däremot är båda 

överens om att rysktalande, samt asiatiska utlänningar behandlades bättre än andra icke kineser.  

 Enligt både Söderblom och Béve förde den kinesiska ledningen en rad kampanjer i syfte att 

minska  utländskt inflytande. Béve menade att detta direkt försvårade hans arbete, då de 

vetenskapsmän, affärsmän och missionärer, som tidigare kunnat förse beskickningen med 

information inte längre var en tillgänglig resurs. Många hade lämnat Kina, förlorat sina möjligheter 

att resa, eller satts i fängelse. Då den svenska missionsverksamheten också helt upphört i Kina blev 

möjligheten att få information från svenskar i Kina obefintlig.   106

 Béve beskrev också hur det bedrevs kampanjer i syfte att komma tillrätta med oegentligheter 

inom den kinesiska administrationen, men också inom handeln och industrin. Då denna kampanj 

från början bara var synlig i den kinesiskspråkiga pressen antog Béve att det fanns en avsikt att 

dölja kampanjen för utlandet. Béve tar i samband med denna rapportering upp att den nya regimen 
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hade rykte om sig att vara avsevärt mycket ärligare än den föregående och att de oegentligheter som 

nu bekämpades var av en betydligt mindre omfattning än den varit under det tidigare styret.   107

 Under den förra regimen förekommo oegentligheterna mer eller mindre  

 öppet såväl inom administrationen som på enskilt håll och i en fullkomligt  
 otrolig skala, varvid alla, såvitt man nu förstår, hjälpte varandra, och landet  
 drevs såsom ett stort enskilt företag, ur vilket det gällde att så snabbt och  
 grundligt som möjligt flytta över tillgångarna till U.S.A och Formosa.  108

De oegentligheter som Béve beskriver som skälen till kampanjen mot korruptionen rörde sig om 

sådant som hade en negativ inverkan på statskassan, såsom skattefusk. Då arresteringar och till och 

med avrättningar användes i kampanjerna rådde enligt Béve rädsla i Peking. Kinesiska affärsmän 

arresterades och utländska affärsmän kallades till förhör. Béve trodde att kampanjen mot korruption 

var omfattande och att den skulle komma att nå nivåer som gjorde det lämpligt att använda ordet 

terror för att beskriva den.  Béve återkom till den kinesiska kampanjen mot korruption i ett 109

meddelande till Undén den 7 mars 1952. Kampanjen hade då enligt Béve urartat till just terror. Han 

beskriver det som att allt affärsliv förlamats. Patruller med unga män hämtade in misstänkta oftast 

under nätterna. Sedan sattes de i förhör där de oavsett om de var oskyldiga eller inte bekände 

överträdelser för att undgå tortyr. Béve beskriver också hur han hört, vad han inte kunde tolka som 

annat än tortyr, från den byggnad som tagits i beslag för kampanjen och låg vägg i vägg med 

beskickningen. För Béve var det frestande att tro att kampanjen innebar att allt privat ägande med 

våld skulle avskaffas. Han landade dock i att syftet med kampanjen nog ändå i första hand var att 

motarbeta korruption och att via konfiskeringar och böter på samma gång fylla på statskassan och 

slå ett slag mot ’bourgeoisien’.   110

 Det lamslagna läget och risken för nationalisering av all företagsamhet ledde enligt Béve till 

att många utländska företag i Kina på allvar fick överväga att avveckla sina verksamheter i Kina, 

om så inte redan hade skett. Utifrån detta drog Béve slutsatsen att all kinesisk handel med utlandet i 
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framtiden skulle komma att ske genom statligt ägda, eller åtminstone statligt kontrollerade 

företag.   111

 I Béves rapportering är det tydligt att han uppfattar det som att utomstående inte längre 

vistades i Kina på sina egna villkor, utan på Kinas. Detta märks kanske tydligast i hur Béve ser på 

utvecklingen för utomstående att bedriva handel i Kina. Enligt Béve lär en av de främsta brittiska 

affärsmännen i Hongkong ha sagt, att man måste ställa om från att ha bedrivit handel i Kina, till att 

bedriva handel med Kina. Béve ansåg att den kinesiska ledningen medvetet saboterade de gamla 

handelsorganisationerna i Kina i syfte att bygga nya där den kinesiska ledningen i mycket högre 

grad kunde styra villkoren för kontakten med västerländska affärsintressen.  Till och med de som 112

hade ryska pass, fick enligt den svenska beskickningen i Peking, via kontroller och avgränsade 

resemöjligheter, känna av att det var på Kinas villkor som de befann sig i landet.  113
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3. Avslutande diskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att studera de två svenska diplomaterna Staffan Söderblom och 

Carl-Gustaf Béves rapportering från Kina, efter kommunisternas maktövertagande. Det finns 

mycket i diplomaternas rapportering som är likartat, så som att båda diplomaterna ansåg Kinas nya 

regering fungera långt mer effektivt än Chiang Kai-sheks regim, liksom att rättssäkerheten var 

obefintlig i Folkrepubliken Kina. Det framträder också skillnader i hur de båda diplomaterna 

arbetade och hur de såg på landet och delen av världen som de var stationerade i.  

 Vad gällde möjligheterna att påverka den Kinesiska ledningen i stora frågor som kriget i 

Korea trodde Söderblom inte att det var, varken välkommet, eller fruktbart, för honom att ta sådana 

initiativ.  Möjligheten till direkt kontakt och utbyte med högt uppsatta kineser visade sig för både 114

Söderblom och Béve vara starkt begränsad.   

 Båda diplomaterna uttryckte att de som västerländska diplomater, hade små möjligheter att 

få information från vare sig den kinesiska ledningen, eller det kinesiska folket. Detta hinder var 

något som Söderblom och Béve i sina meddelanden till UD förhöll sig till på väldigt olika sätt.  

Då det gällde den information som den kinesiska staten framförde, intog både Béve och Söderblom 

reserverade hållningar. Den främsta nyhetskällan västerlänningar, som inte talade kinesiska, hade 

var den statligt kontrollerade kinesiska tidningen Daily News Release. Artiklar ur den tidningen 

bifogades frekvent i både Söderbloms och Béves rapportering. Då denna tidning utgjorde ett sätt för 

den kinesiska staten att forma de nyheter som nådde och för den delen inte nådde västerlänningar i 

Kina, skulle Daily News Release kunna vara föremål för forskning om hur den kinesiska ledningen 

ville framstå i omvärldens ögon. Söderblom avfärdade inte allt vad den kinesiska staten framförde 

rakt av, utan fann en del av det som förmedlades som sannolikt.   115

 För att kunna värdera information från kinesiska myndigheter och press lutade sig 

Söderblom liksom Béve mot andra diplomater i Peking. Söderblom hade dock ett bredare nätverk 

än Béve, som främst knöt an till västdiplomater och inte fick någon fruktbar kontakt med de 

östeuropeiska diplomaterna. Söderblom satte direkt efter sin ankomst igång att knyta kontakter och 

relationer med andra diplomater i Peking. Genom att bygga upp ett nätverk med goda kontakter och 

förtroenden hoppades Söderblom få del av information och kontakter som kunde hjälpa honom i 
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hans arbete.  När det kom till språket talade ingen av de båda diplomaterna kinesiska, men 116

Söderblom hade stor nytta av att kunna tala ryska. Språket gjorde det lättare för honom att vara på 

god fot med de östeuropeiska diplomaterna, som hade större rörelsefrihet i Kina än vad han själv 

hade. Genom dessa kontakter fick Söderblom också del av information från områden som han själv 

inte kunde resa till.  117

 En diplomat som hade god kontakt med den kinesiska ledningen och frikostigt delade med 

sig av den information han fick del av var den indiske ambassadören Panikkar, som Söderblom såg 

som en resurs, även om informationen Panikkar delade med sig av, inte alltid stämde till 100%, var 

den mycket bättre än ingen information alls.  Béve som kom till Kina efter att Panikkar lämnat 118

Peking hade inte mycket till övers för den indiske diplomaten och förde vidare rykten han hört om 

denne, ryktenas innehåll angavs som skäl att inte ta något Panikkar sa i fråga om Kina på allvar.    119

 I Söderbloms rapportering kommer det fram att han imponerats av den upprustning av 

samhället och de ekonomiska framsteg som Folkrepubliken gjort på mycket kort tid. Han var också 

medveten om att det fanns brister på många områden, såsom rättssäkerheten och öppenheten i 

landet. Det är ändå tydligt att Söderblom trodde att Kina var i bättre händer under kommunistiskt 

styre än under Chiang Kai-shek.  De framsteg Söderblom observerade i Peking gjorde intryck på 120

honom och han beskrev det kinesiska folket mestadels i positiva ordalag. Det hände också att 

Söderblom tilldelade kineserna positiva egenskaper som förklaras med hänvisning till kinesernas 

historia.  121

 Béve tilldelade också det kinesiska folket egenskaper med hänvisning till deras historia. Det 

kunde ibland röra sig om positiva egenskaper, men negativa egenskaper såsom traditionell 

främlingsfientlighet framhölls oftare i hans rapportering.  Béve tilldelade också det kinesiska 122

folket egenskaper, såsom lydnad mot staten och extrem uthållighet. Dessa egenskaper framhölls 

exempelvis i syfte att förklara hur kinesiska löntagare kunde klara av längre arbetsdagar och högre 
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skatter, utan att revoltera mot staten.  Béves hållning till det kinesiska styret och folket, 123

genomsyrades av en uppfattning om kineserna som ett helt enhetligt folk, med total avsaknad av 

individualism, om än han tänkte sig att många kineser tänkte en hel del själva var det inget som de 

enligt honom visade utåt. Det låg enligt honom i kinesens natur att gå på ledningens linje, även om 

den gick emot den egna uppfattningen.  Béve och Söderblom hade enligt egna utsagor ingen 124

närmare kontakt med den kinesiska befolkningen och bara en begränsade kontakt med kinesiska 

ämbetsmän. Därför tänker jag mig att de båda diplomaterna hade små möjligheter att göra sig egna 

välgrundade bilder av den kinesiska befolkningen. Detta hämmade dock Söderblom mindre än 

Béve, då Söderblom hade ett större kontaktnät bland diplomater från annat håll än Västeuropa. 

Béve umgicks främst med andra västdiplomater och affärsmän. Béve generaliserar dock inte bara 

över det kinesiska folket, utan vad han kallar orientaler. Det kommer främst fram i hans 

rapportering om den tidigare indiske ambassadören i Peking, Panikkar. Panikkar framställdes av 

Béve som besittande en imponerande intellektuell förmåga, men ändå var han, enligt Béve, 

oförmögen att förhålla sig opartisk, särskilt då det gällde USA. Panikkar hade nämligen enligt Béve 

en fullständig oförmåga att uppfatta gråskalor och kunde därför bara se världen i svart och vitt.  

Detta tillsammans med ett starkt och förblindande hat mot USA, som också ansågs bero på att 

Panikkar var från Orienten, gjorde Panikkar till en opålitlig källa i Béves ögon.  125

 I sin rapportering återkommer Béve också ofta till orientalers i allmänhet och kineser i 

synnerhets, behov av att alltid behålla ansiktet och det orimligt stora värde dessa la vid personlig 

prestige och status. Detta ”face-complex" använder Béve återkommande som förklaring till 

kinesiskt agerande, inte minst då det gällde propaganda riktad mot USA, men också vad gällde 

kinesiska kontakter med sovjet och det bemötande Béve upplevde från enskilda kineser.  Denna 126

uppfattning om ett omättligt behov av att rädda ansiktet är inte unik för Béve och något han 

rimligen tagit till sig genom den litteratur om Kina som han läste innan sin resa.  Att Béves första 127

möte med Kina utgjordes av en negativ erfarenhet gjorde enligt honom själv att vad som fanns av 

positiv nyfikenhet om det nya Kina hos honom gick om intet. Han påstår dock att han inte bedömde 
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Kina enbart utifrån detta första möte, men jag tycker mig se att Béves första erfarenhet färgade och 

är representativ för hans rapportering under hela hans tid i Peking.  

 När det gäller Kinas förhållande till Sovjet, respektive USA tycks både Söderbloms och 

Béves hållning överensstämma med varandra. I deras rapportering framkom att de båda upplevde 

det som att Kina verkligen var i en beroendeställning till Sovjetunionen och att Kina ville framhålla 

relationen till Sovjet som mycket god. Söderblom och Béve ansåg dock att Kina hade en mycket 

starkare ställning gentemot Sovjet än vad de östeuropeiska länderna hade och att Kina inte var 

tvingat att följa Sovjets exempel i vare sig sina inrikes eller utrikespolitiska beslut. Däremot ansåg 

Söderblom och Béve att Kina och Sovjet hade gemensamma intressen som ledde till samarbeten på 

det utrikespolitiska området. Kinas hållning till USA beskrivs som negativ i båda diplomaternas 

rapportering, men den anti-amerikanska propagandan tilltog i kraft under Béves tid i Peking och 

kom därför att få stort utrymme i hans rapportering.    

 Kan då drag av orientalism, i Saids mening, skymta i Söderblom och Béves rapportering 

från Peking? Båda gör antaganden och för resonemang om Kina och kineser utifrån egenskaper som 

skulle vara generellt giltiga för folket och landet som helhet. Den orientalism Said vänder sig mot 

låter enligt honom gärna egenskaper som gäller för små grupper avgränsade i tid och rum få gälla 

för hela nationer och världsdelar, oberoende av tid och rum. Detta stämmer rätt väl in på hur de 

svenska diplomaterna förklarar enskilda kinesers och den kinesiska statens agerande, utifrån 

västerländska uppfattningar, om kinesers och orientalers egenskaper. Söderblom gör dock detta i 

långt mindre utsträckning och med positivare betoning än vad Béve gör. Orientalismen så som Said 

lägger fram den passar dock inte in helt på de beskrivningar som Söderblom och Béve gör. Kina 

beskrivs som starkare och självständigare än andra kommunistiska länder såsom de i Östeuropa. 

Både Söderblom och Béve ser Folkrepubliken Kina som en kraft att ta på allvar utifrån den 

utveckling de kunde se av infrastruktur och hur Kina snabbt återtog den makt som tidigare förlorats 

till utländska krafter.   

 Att Söderblom och Béves bilder av Kina på vissa områden skiljer sig stort och på andra 

ligger nära varandra är inte så konstigt. Det här helt i linje med den brokighet som Hans Hägeldals 

tidigare forskning om västerländska kinabilder visat.  Bilden av Kina har ofta varit spretig och den 128

 Hans Hägerdal, Väst om öst, Kinaforskning och kinasyn under 1800- och 1900-talen, Lund, 1996, sida 128
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Svenska bilden av Kina som rådde under tiden Söderblom och Béve befann sig i Peking, var en 

kluven sådan, full av motsägelser.   129

 Att Béve och Söderblom inte var i Kina samtidigt gör också att det inte går att jämföra deras 

beskrivningar av samma händelser utan snarare liknande händelseförlopp i olika skeden. Att de 

kinesiska kampanjerna mot västerländskt inflytande, korruption och propagandan mot USA tilltog 

under Béves tid i Peking gav också onekligen Béve fler anledningar att vara kritisk.    

 De båda diplomaternas egna erfarenheter utgör en annan del i att förklara skillnaderna i 

Söderblom och Béves syn på Kina. Det är tydligt att Söderbloms bild av Kina påverkades positivt 

av de intryck han fick under sin vistelse. Han lyfte fram Kinas inrikespolitiska utveckling som 

positiv och även om allt inte var bra i landet, hade mycket blivit bättre än under Chiang Kai-Shek, 

vilket också Béve framhöll. När det gällde förtroendet för och kontakten med diplomater med rötter 

utanför Västeuropa visade Söderblom också en öppen och pragmatisk hållning, men tycks också 

blivit väl bemött av östdiplomaterna.  

 Om Söderbloms bild av Kina förbättrades av hans intryck och erfarenheter i Kina, så gällde 

det motsatta för Béve. Han hade bestämda uppfattningar om orientaler och deras främst negativa 

egenskaper, vilka förstärktes av det bryska bemötande han fick i samband med sin ankomst till 

Kina. Dessa uppfattningar om orientaler påverkade också hur han värderade information från andra 

diplomater, beroende på vilken nationell tillhörighet de hade. Béves föreställningar om orientaler 

påverkade också vad han läste in i den kinesiska centralregeringens agerande och hur han tänkte 

kring den kinesiska allmänheten.  

 Allt detta sammantaget ger en bild av två diplomater som var stationerade i ett och samma 

land, men som de uppfattade och förhöll sig till på olika sätt. Dessa olika hållningar stämmer väl in 

på hur Nyberg i de reseskildringar han studerat fann att både vad resenärernas läst och hört om Kina 

innan resan liksom de erfarenheter de fick på plats hade betydelse för hur de själva sedan skildrade 

landet.  Söderbloms öppnare hållning gjorde det möjligt för honom att se östeuropeiska 130

diplomater och inte minst den indiske ambassadören Panikkar som värdefulla för sitt eget arbete, 

medan Béves hållning till dessa, gjorde att han inte tog information från Panikkar på allvar och inte 

heller lyckades knyta några kontakter med de östeuropeiska diplomaterna i Peking. Saids påstående 

att ärvda uppfattningar om Orienten påverkar västerlänningars uppfattning om den samtida Orient 
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de möter, tycks i viss mån träffa rätt då det gäller Béve, men inte i samma utsträckning då det gäller 

Söderblom.  
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4. Sammanfattning 

I den här uppsatsen undersöks de två svenska diplomaterna Staffan Söderblom och Carl-Gustaf 

Béves rapportering från Peking, under perioden 1951 till 1952. Perioden som undersöks 

sammanfaller med världshistoriskt intressanta händelser såsom Koreakriget, Folkrepubliken Kinas 

första tid och ett uppseglande kallt krig. Källmaterialet som undersöks består av de båda 

diplomaternas interna korrespondens inom Utrikesdepartementet, som finns bevarad i UD:s arkiv 

på Riksarkivet. Genom att kvalitativt studera dessa interna meddelanden, ges en inblick i hur 

Söderblom och Béve såg på Kinas inrikespolitiska utveckling, men också hur diplomaterna såg på 

Kinas utrikespolitiska utveckling. Genom källmaterialet framkommer också information hur 

Söderblom och Béve med olika metoder och strategier arbetade med att få fram den information de 

behövde i arbetet. Materialet ger också inblick i hur diplomaterna såg på sin egen roll och inte minst 

hur de såg på Folkrepubliken Kina och dess befolkning.  

 I diskussionen jämförs de båda diplomaternas rapportering för att se hur de överensstämmer 

och skiljer sig från varandra. De kinabilder som framträder hos de båda diplomaterna blir också 

undersökta, för att se om drag av äldre kinabilder, eller orientalism, i Edward Saids mening, kan 

skönjas i diplomaternas beskrivningar av Kina och i så fall i vilken grad detta färgat Söderblom och 

Béves rapportering.   
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