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av revolutionen
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För en kines är 60 år en hel livscykel. Allt däröver är
bonus. Den 1 oktober fyller Folkrepubliken Kina 60 år.
Det har varit 30 år av kriser och politisk mobilisering
under Mao Zedong och 30 år av ekonomiska framsteg
under Deng Xiaopings inflytande.
Här berättar tre kineser för Di Weekend om två mycket

olika epoker, 60 år av svindlande nutidshistoria.
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PEKING

Tjugo år gammal blev snickarso-
nen Sun Youguang handplockad
som revolutionens väktare. Ett hal-
vår senare, den 1 oktober 1949, stod
han mittemot Mao Zedong när
denne med gäll röst och tjock syd-
kinesisk dialekt utropade den kine-
siska folkrepubliken från
Himmelska fridens port i Peking.
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»”Jag minns varenda detalj som i går”, berättar
den livlige 80-åringen i sin pensionärslägen-

het på polisuniversitetets muromgärdade område
i centrala Peking.

”Vi säkerhetsvakter var civilklädda. Vår uppgift
var att gå runt och hålla uppsikt på allting. När
Mao visade sig ropade alla och klappade händer-
na. När han utropade folkrepubliken Kina var jag
så rörd. Jag tänkte på alla mina kamrater som om-
kommit i kriget mot japanerna och i inbördeskri-
get”, säger Sun Youguang allvarligt.

”Det var många som var rörda. De hade fått nytt
hopp inför framtiden.”

Mao Zedong har präglat hans liv. Han håller
med om att man – när det gäller ekonomi och lev-
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nadsstandard – kan säga att Kina haft 30 svåra år
under Mao och 30 goda år under Deng Xiaopings
inflytande.

Sun Youguang ingick i en grupp med 70 säker-
hetsvakter som kom till Peking i mars 1949 för att
förbereda Mao Zedongs och den nya regeringens
intåg. Han var patrullchef och finkammade områ-
det som ledarna skulle passera. Det fanns fortfa-
rande kvar agenter från den besegrade fiende -
armén på arbetsplatser och i bostadsområden.

Sun berättar att det fanns tre krav för att bli ut-
tagen som säkerhetsvakt.

”Vi skulle komma från en ’bra familj’. Det be-
tydde då en ganska fattig proletärfamilj eller bon-
defamilj. Vi skulle vara under 25 år och ha varit
soldater i fem år och medlemmar i kommunist-
partiet i minst tre år.”

BRODERN MÖRDAD. Men för pojken från staden
Anyang i den centrala provinsen Henan började
allt när japanerna anföll staden under upptakten
till andra världskriget. Hans äldsta bror ledde en
av de folkliga grupper som bekämpade inkräktar-
na.

”Men min bror blev mördad av japanerna. Till
slut tvingades jag och två av mina bröder fly upp i
bergen.”

Fadern dog av sjukdom och själv gick Sun You-
guang med i kommunistpartiet som 14-åring och
avancerade till officer i Maos armé. I dag är han
stolt när vi fotograferar honom med sina två me-
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daljer av högsta valör för livslång och trogen tjänst
inom Kinas poliskår. Han sitter omgiven av idel
kvinnor: fru, två döttrar, två dotterdöttrar och en
svägerska.
Vilka är dina bästa och värsta minnen av Mao Ze-
dongs tid?

”Under Maos tid var alla som arbetade i hela
samhället så rena, det var ingen korruption, nar
kotika eller prostitution. Alla var så jämlika, inte
som i dag när det är så stora skillnader mellan ri
ka och fattiga.”

”Det värsta var att det var för många politiska
kampanjer under senare delen av Maos tid.”
Är det sant att folk runt omkring Mao Zedong var
rädda för honom, att den som tyckte att något var
fel inte vågade säga det direkt till honom?

”Jag hade inte så nära kontakt med honom. När
han stötte på oss säkerhetsvakter brukade han frå-
ga oss om våra familjer och var vi kom ifrån. Ha
skojade mycket och var lätt att prata med.”
Tycker du att Mao är rätt bedömd i dag – att han var
70 procent bra och 30 procent dålig som den offi-
ciella analysen lyder?

”Ja, det är rätt bedömt. Mao samlade ändå hela
Kina och gjorde slut på krigen, ingen har gjort så
mycket som han.”
Vad tycker du är det viktigaste som hänt i Kina se-
dan 1949?

”Att Kina har öppnats och att landet blir starka
re och människor rikare.”

Sun Youguang skickades till Inre Mongoliet
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nas att fritt kritisera
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baka, flera tiotusentals
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MAOS LIVVAKT. Sun You-
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bland soldaterna för att
skydda revolutionens
ledare för 60 år sedan.
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1951 för att rensa upp. Han säger att det var
många ”banditer” som gömde sig i bergen, för-
band som hört till motståndarna i nationalistpar-
tiet, men även rena rövarband.

Han hade många olika befattningar inom poli-
sen. Bland annat var han vice polischef i provins-
huvudstaden Hohhot, det vill säga den som hade
det operativa ansvaret. Efter 30 år kallades han
1981 tillbaka till Peking för att hjälpa till att bygga
upp Kinas första polisuniversitet.

KUNDE DIKTERNA UTANTILL. För yngsta dot-
tern YUEHUA som föddes 1963 präglades hela
barndomen och en stor del av tonåren i Hohhot av
”den store läraren och rorsmannen, ordförande
Mao”.  

”Jag växte upp just under kulturrevolutionen
(1966–1976). Under den tiden sågs Mao som en
gud, inte som en människa. Pappa läste för mig
varje dag. Det fanns inte så många böcker för barn
på den tiden, så han läste Maos dikter för mig. Och
många av dem är jättebra.”

Redan i fyra–femårsåldern kunde Yuehua alla
ordförandens 36 publicerade dikter utantill.

”Folk i bostadsområdet stoppade mig och bad
mig läsa dikterna. Det var rätt kul”, säger hon. 

Yuehua blev van vid att framträda inför andra
människor. Det gav henne ett försprång när hon
började skolan.

Där började varje dag med att läraren valde ut
någon som fick läsa högt ur den lilla röda boken
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med Maocitat och sedan skulle klassen säga efter
i kör.

SVÄRD OCH BÅGAR. Yuehua påpekar hur Mao i en
av sina dikter skriver att de gamla kejsarna inte kun-
de skriva, de kunde bara använda svärd och bågar.

”Men Mao försökte hela tiden att tänka stort.
Enligt kinesisk kultur måste man kunna skriva
väldigt bra för att få en hög position i samhället.
Pengar gav inte hög status, inte heller teknik och
vetenskap.”

Under kulturrevolutionen kom det flera gånger
påbud från huvudstaden om att dra i gång kritik-
rörelser mot olika personer i högsta ledningen.
1975 skulle plötsligt alla angripa den just återupp-
rättade Deng Xiaoping.

Yuehua lydde och skrev väggtidningar, stora
pappersark som klistrades på väggar, och fördöm-
de Deng.

”Det var en bra träning, det var ganska roligt.
Jag var väldigt aktiv och blev utvald att hålla tal
och skriva. Vad man skulle skriva hittade man i
dagstidningarna, därifrån plockade man ut olika
meningar. Man vågade inte hitta på något själv.”

1976 var ett år Yuehua aldrig kommer att glömma.
”Den dagen vi fick veta att Mao Zedong dött

samlades alla och läste ur hans böcker och artik-
lar. Först efter en månad började vi studera som
vanligt och göra våra vanliga läxor. Det tog flera
dagar innan vi fick reda på att Mao hade dött.
Först skulle de högsta cheferna i landet informe-
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ras, sedan mellancheferna och så slutligen folket.”
”Jag kommer ihåg hur ledsna vi var och att vi

kände det som att världen höll på att gå under. Vad
kommer att hända nu, undrade vi alla”, säger hon.

Folk var rädda för ”de fyras gäng” som med Ma-
os änka i spetsen ville fortsätta kulturrevolutionens
överdrifter. ”Människor tyckte att de fyra gick på
tvären mot utvecklingen, som krabbor. Så när de fy-
ras gäng störtades firade folk genom att koka krab-
bor”, berättar Yuehua. ”De var slutsålda i hela stan.”
Hur ser du på Mao i dag?

”För mig som person har hans tid varit positiv.
Jag var så ung, hade inget helhetsperspektiv. Vi var
fattiga och visste inget annat. Mao blev mest be-
traktad som en gud. Men han var inte någon gud.
Han var som en vanlig människa med för- och
nackdelar”, svarar Yuehua.

KOM TILL SVERIGE 1986. En av de allra viktigas-
te händelserna för den unga Yuehua var högskole-
provet. I februari 1978 ägde det första provet efter
kulturrevolutionen rum.

”Jag kan inte glömma det. Två av mina äldre
syskon deltog och klarade provet. Det påverkade
hela framtiden för vår familj.”

1986 kom en av hennes bröder till Sverige för att
studera. ”Genom honom fick vi veta hur det var att
leva utomlands. Det var inte så hemskt som vi ha-
de trott. När jag växte upp så trodde vi att vi var de
lyckligaste människorna i hela världen, även om vi
inte hade det så bra ekonomiskt eller materiellt.” º
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STORA SPRÅNGET.
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STORA KOLLEKTIV. Så kallade
folkkommuner införs på landsbyg-
den. Men den stora satsningen på
stål och industri leder till svår miss-
växt och hungersnöd med tiotals
miljoner dödsoffer till följd.
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1966–76: Kulturrevolutionen. Mao
Zedong uppmuntrar unga rödgar-
dister ”att göra uppror” men utnytt-
jar dem mot sina rivaler i ledningen.
Våldsamma utrensningar, fraktions-
strider och tusentals dödsoffer.
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LÄSHUVUD.Som liten
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ºI dag har Yuehua både kinesisk och svensk ex-
amen. Hon är skoglig doktor inom ekologi och
miljövård. I dag arbetar hon för det svenska träin-
dustriföretaget Setra Group och bor med sin familj
utanför Stockholm.
Tror du att en ny Mao Zedong kan uppenbara sig?

”Ja, det tror jag. I Kina finns det en kultur som
är över 2 000 år gammal och som kontrollerar he-
la landet. Människor har lätt att följa någon som
kan prata och göra denne till gud. Det är kejsaren
och det är vanliga människor. Det är olika klasser
och tydliga skillnader mellan människor.”

PLANTERADE TRÄD. När Yuehua tänker på
framtiden så säger hon att många kan bli rikare.

”De kan tjäna snabba pengar och ge sina barn
en massa fina saker, men inte en bra miljö. Det
värsta är att inte så många tänker på det.”

”Det är en sak jag kan bli arg på. När jag gick i
skolan i Kina åkte vi varje år till bergen för att
plantera träd för att stoppa erosionen på bergssi-
dorna och förbättra ekologin. Men i dag flyttar
man dessa träd till städerna för att göra dem lite
vackrare. Även om man nyplanterar tar det lång
tid innan träden växt upp. Det känns så konstigt
med denna kortsiktighet.”
Uppfattar du att svenskarna har en rättvis bild av
Mao?

”De tror att han var en hemsk person. Om man
tittar på massmedia så gör de ett urval, det är lite
orättvist. Ibland blir jag arg över att Kina framstår
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som så omänskligt i media. De tar upp extremfall
som gör att många tror att alla i Kina har det så
jättesvårt. När jag är i Sverige frågar mig många:
Kan du åka tillbaka?”

Slutet av 1978 är en vattendelare i det moderna
Kinas historia. Det var då Deng Xiaoping tog över
styret under ett månadslångt möte med kommu-
nistpartiets ledning.

Det är fritt fram att berika sig. Det blev Deng
Xiaopings budskap till det kinesiska folket efter 30
år av experiment med folkkommuner och socia-
lism. Nu skulle individen få ta egna initiativ och
kunna tjäna pengar, till och med stora pengar.

För att få hjulen att snurra uppmuntrade refor-
markitekten fri företagsamhet mer och mer. Han
sa också att några måste få bli rika först.

INTRESSANT BARNDOM. ZHANG LAN är en av
dem som blivit rik först. Med egna sparmedel och
eget slit har hon startat en restaurangkedja som
börjar bli världsberömd – en effekt av de senaste
30 årens ekonomiska reformer. Skulle hon sälja
sitt imperium skulle det inbringa henne 5–10 mil-
jarder yuan, vilket är ungefär lika mycket i kronor.

För en kvinna som fått plocka grodor efter sko-
lans slut för att mätta den hungriga familjen och
som diskat och burit slaktade grisar för att tjäna
pengar, var det lockande att kunna ta sitt ekono-
miska öde i egna händer.

Visserligen kommer hon från en gammal inflyte-
se rik familj i Peking. Pappan var dessutom profes-
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sor i arkitektur på Pekings finaste tekniska univer
sitet Tsinghua. Men hela familjen skickades ut på
landsbygden i början av kulturrevolutionen 1966,
precis som miljoner andra stadsfamiljer. Mao Ze
dong ville ”att de intellektuella skulle lära av bön
derna, lära sig något om vardagslivets villkor”.

De kom till en liten by i bergen i Hubeiprovinsen
och där blev de kvar i sju år. Men det var ont om
mat. Så Zhang Lan som då var åtta år fick använ
da fritiden, hon gick i byskolan, till att försöka hit
ta något ätligt åt familjen. Redan då fick hon ”sma
ka bittert” som kineserna säger om hårda tider.

”Men det var en intressant barndom. Jag fick
plantera ris, rida på oxar, leta efter svamp vid gra
högarna och klättra upp i träd för att hitta fågel 
ägg.”

PLOCKADE GRODOR. På somrarna fick hon med
hjälp av en ficklampa leta efter grodor mellan od
lingsområdena på bergssluttningarna. Det hände
att hon då såg vargar, men de var rädda för fick
lampan. Det fanns inget elektricitet i byn så när so
len gick ner var det kolmörkt och vargarna var in
te vana vid lyse.

Efter kulturrevolutionen kunde Zhang Lan ta en
universitetsexamen i ekonomi. Hon tillbringade år
1989–1990 i Toronto i Kanada. Det var svårt att få ar
betstillstånd och de enda jobb hon kunde få var at
diska. Hennes medarbetare påminner henne om at
hon också till och med fick bära 50 kilo tunga grisar
på ryggen in till den restaurang där hon jobbade.
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ºKina är världens tredje största ekonomi. Till-
växten har legat runt 10 procent per år de senas-
te 30 åren.
ºHjulen började snurra när reformarkitekten
DENG XIAOPING och hans medarbetare kring
1980 uppmuntrade utländska investeringar och
byggde upp exportindustrin samtidigt som de
privatiserade jordbruket.
ºExporten har svarat för 40 procent av BNP och
domineras av lätt industri. Kina har blivit värl-
dens verkstad, trots att inträdet i världshandels-
organisationen WTO 2001 betytt tuff konkur-
rens.
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ºDet privata sparandet är högt, men jämfört
med folkrepublikens första tre årtionden har
konsumtionen ändå ökat dramatiskt.
ºKinas bilproduktion väntas öka med 7 procent
i år till över 10 miljoner personbilar. Kina har gått
om USA som världens största bilmarknad och
väntas i år gå om Japan som största tillverkare.
ºKommunistpartiet håller sig kvar vid makten
tack vare ett outtalat samhällskontrakt. Om par-
tiet fortsätter att leverera tillväxt kommer den
nya medelklassen inte att äventyra sin standard-
höjning genom att ställa krav på politiska för-
ändringar.
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ºSamtidigt ökar miljförstöringen och klyftorna
mellan rika och fattiga, mellan stad och landsbygd.
ºIt-samhället och internet är en utmaning för
regimen. Kina har världens största internetpo-
pulation med 338 miljoner registrerade använ-
dare. Penetrationen ligger ungefär på genom-
snittet för hela världen.
ºHögsta ledningen består av teknokrater som
vill ha internet för att stödja den ekonomiska
och vetenskapliga utvecklingen. De har också
mycket snabbt byggt ut mobilnätet. 670 miljo-
ner användare motsvarar nästan halva befolk-
ningen.
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FOLKMÄNGD: 1 330 000 000.

HUVUDSTAD: Peking, 17 430 000 invånare.

YTA: 9 596 961 km2, 21 gånger större än Sveriges.

BNP: 4 300 miljarder dollar (2008), världens tredje största
ekonomi.

BNP PER CAPITA (köpkraftskorrigerad): 5 400 dollar 
(Sverige 36 900).

EXPORT: 1 400 miljarder dollar (2008), näst störst i världen.

IMPORT: 1 130 miljarder dollar (2008).

MEDELLIVSLÄNGD: 73 år.

JÄRNVÄGSNÄT: 78 000 kilometer.

PRESIDENT: Hu Jintao.

POLITIK: Enpartidiktatur (kommunistpartiet).
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STUDENTERNA PROTESTERAR
mot inflationen och korruptionen.
De vill också ha demokrati. Rörelsen
stöds av många medborgare men
krossas med vapenmakt. Flera
hundra döda.
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reser till frizonerna och
uppmuntrar till ännu
större friheter i ekono-
min. ”Det är ärorikt att
bli rik”, säger han.
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”Ja, ja”, säger hon och skrattar åt minnet där vi
sitter på hennes kontor omgivna av bland andra
företagets pr-chef och dess kommunikationschef.

”Det var små obetydliga jobb, men jag såg och
lärde.” Med de erfarenheterna  som plattform och
med 20 000 dollar som hon sparat i Kanada kom
hon tillbaka till hemstaden Peking. Hon startade
en mycket liten restaurang vid Dongzhimen, ett
känt matdistrikt där restaurangerna har öppet
även frampå småtimmarna. Platsen kallas därför
Spökgatan i folkmun.

”1991 var det fattigt i Kina men det fanns en
massa möjligheter, inte stora möjligheter men än-
då, och jag behövde inte låna några pengar.”

Hon valde att lansera sichuanesisk mat. ”Det
behövdes något annorlunda eftersom det fanns re-
stauranger runt omring som serverade kantone-
sisk mat och pekingmat.”

SIKTAR PÅ FORBES LISTA. I dag har hennes
South Beauty Group ett 40-tal restauranger runt
om i Kina. Närmast i tur står restauranger i Los
Angeles och London och sedan i Schweiz. Snart
tänker hon introducera koncernen på någon stor
utländsk börs. Målet är att inom tio år hamna på
Forbes lista över världens 500 största företag.

I hyllorna på kontoret står priser som restau-
rangerna fått för bästa sichuanesiska mat. Där är
också ett pris för årets bästa inredning som hen-
nes restaurang och bar Lan Club fått. Där är hen-
nes son chef i dag och för inredningen svarar den
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franske designern PHILIPPE STARCK. Av de 300 mil-
joner yuan som Zhang Lan investerade i projektet
gick 200 miljoner till konstinköp.

Åren ute på landsbygden och åren i Kanada gjor-
de stadsflickan Zhang Lan starkare. I dag är hon
känd i Kina som den som tagit det sichuanesiska kö-
ket till en högre nivå. När hon började betraktades
den pepparheta maten från Kinas västra provins
Sichuan som något billigt som såldes ute på gatan.

LYCKA FÖR HELA KINA. Sina framgångar till-
skriver hon ”learning by doing”, att övning ger fär-
dighet. De beror också på att den kinesiska lev-
nadsstandarden har ökat. De första åren handlade
det bara om att få mat.

För ett år sedan fyllde Zhang Lan 50 år. 
”Då kan du blicka tillbaka. Det har varit goda

lyckobringande år. Jag har även fått smaka mycket
bittert, men jag vill vara ett gott exempel för de unga
och inte inte lyfta fram det. Utveckling steg för steg
inkluderar alltid något som är bittert.”

”Men de senaste 15 åren har varit lycka för hela
Kina”, slår hon fast.

Detta med att vara rik har två sidor, enligt
Zhang Lan.

”Att vara framgångsrik betyder att ha pengar
och makt. Jag kan göra vad jag vill och förverkliga
mina drömmar. Den dåliga sidan är att jag behö-
ver fler smarta medarbetare för att klara utveck-
lingen. Ju mer du växer desto svårare är det att hit-
ta dem”, säger hon.
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Detta med att vara rik har två sidor, enligt
Zhang Lan.

”Att vara framgångsrik betyder att ha pengar
och makt. Jag kan göra vad jag vill och förverkliga
mina drömmar. Den dåliga sidan är att jag behö-
ver fler smarta medarbetare för att klara utveck-
lingen. Ju mer du växer desto svårare är det att hit-
ta dem”, säger hon.

Hur belönar du dig?
”Jag köper vackra kläder.”
Den svarta klännningen hon bär för dagen är

designad av en känd japansk klädskapare.
”Du kan bara köpa den i begränsad upplaga, för

en person.”
Hennes hobby är också att köpa modern konst

av artister från hela världen.
Hur är det att vara entreprenör i Kina?

”Det är mycket lätt. Du ska ha din dröm. Alla
som arbetar hårt kan nå den.”

Zhang Lan är en del av Kinas framsteg de se-
naste 30 åren, en period som dock även rymmer
massakern på proteströrelsen i Peking 1989 som
en stor plump i protokollet. Men på kort tid har
landet blivit världens tredje största ekonomi.

Det är mest en tidsfråga innan Kina återtar plat-
sen som världens största ekonomi, det vill säga den
position som Mittens rike hade intill början av
1800-talet.

NY SUPERMAKT I RYMDEN. Samtidigt hopar sig
frågorna inför den stora paraden på 60-årsdagen
den 1 oktober. Hur kan detta stora land ha super-
kapitalism och samtidigt styras av ett enväldigt
kommunistparti? Ska de ekonomiska reformerna
någonsin följas av politiska reformer? Kan klyftan
mellan fattiga och rika minska? Vill Kina bli en ny
supermakt på jorden och i rymden?

Och vad tänker polismästaren Sun Youguang om
han är tillbaka på torget den stora dagen? 
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ENTREPRENÖR.Zhang
Lan är den nya tidens
djärva entreprenör.
I hyllan står priserna som
hennes företag vunnit.
Ovan hennes officiella
foto.
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