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Ingemar Ottosson 
 

Mandarinerna kommer. Ett officiellt 
besök i Sverige 1888 

 
 
Idag är det gott om delegationer från Folkrepubliken Kina som anländer 
till vårt land för att studera svensk äldrevård, miljöpolitik, kommunal 
förvaltning eller vad det nu kan vara. En del arbetar i högt tempo och är 
mycket sakkunniga, andra utgör snarast en sorts förtäckta turister. Man 
kan säga att dessa delegationsresor är en typisk aspekt av de svensk-kine- 
siska relationerna nuförtiden. Men de utgör inget nytt fenomen och börjar 
inte med Kinas öppnande 1978 eller Folkrepublikens tillkomst en genera- 
tion tidigare. De har sina rötter ända tillbaka i det kejserliga Kina. För att 
förstå nutiden krävs inte sällan studier av ett ganska avlägset förflutet. 
Det kan därför vara av intresse att återuppväcka minnen från en tidigare 
epok då dessa studiebesök fann sin form. Och här talar vi om Kina, som 
med sina innovationer en gång hade satt outplånliga spår i Europas egen 
utveckling: att tänka sig västerländskt 1500-tal utan papper (Luther) eller 
kompass (Columbus och Magellan) är knappast möjligt.  
 Slutet av 1800-talet markerade höjdpunkten av västerlandets veten- 
skapliga och tekniska hegemoni över resten av världen. Särskilt tydligt var 
försprånget inom vapenteknologin, det som möjliggjorde skapandet och 
upprätthållandet av vidsträckta kolonialvälden i Afrika och Asien. Långt- 
ifrån alla västländer deltog i den koloniala kapplöpningen, men samtliga 
hade del i den höga prestige som följde med Europas och Amerikas avan- 
cerade forskning och industri. Bland dessa länder fanns unionsriket Sve- 
rige-Norge, som med namn som Nobel och de Laval höll på att etablera 
sig som en uppfinnarnation. Västs hegemoni fick kontinuerlig bekräftelse 
genom ständigt nya studiebesök av delegationer från avlägsna utvecklings- 
länder. Dessa skickade delegationer för att inhämta know-how, och bety- 
gade därmed sitt beroende av den beundrade världen i väst. I denna roll- 
fördelning ägnade sig den ena sidan åt att presentera och demonstrera, 
medan den andra hade att vördnadsfullt notera. Besöken avlöpte i regel 
under utbyte av ömsesidiga artigheter: besökarna bevisade genom sin när- 
varo att de tillhörde klubben av ”reformvänliga” nationer; för värdarna var 
det ett tillfälle att visa generositet och ge uttryck för en vilja att bidra till 
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hela mänsklighetens utveckling. I tidens optimistiska anda troddes denna 
enbart kunna leda mot högre höjder. Det fanns visserligen en vag fruktan 
för att de andra skulle kunna hämta in Västs försprång, men oro domine- 
rade inte debatten.  
 Särskilt förknippar vi kanske dessa studieresor med Japan, det land 
som under sena 1800-talet verkade ha den största aptiten på västerländsk 
civilisation. Iwakuramissionen som vistades i Stockholm 1873 blev sinne- 
bilden för kunskapstörstande östasiater.  Men Japan var inte först med att 
besöka Sverige, det var Kina. En visit av några kinesiska dignitärer 1866 
blev inledningen på en lång rad studiebesök från Fjärran Östern.1 Låt oss 
gå tillbaka i historien för att undersöka en av de tidiga kinesiska missio- 
nerna till vårt land. Vi förflyttar oss till 1880-talet, en tid när studieresor- 
rna från kejsardömet i öst till Europa började etablera sig som fenomen. 
Här utövades en typ av umgänge som utmärker relationen Sverige-Kina 
än idag.  
 
Hong Xuns delegation i Norden: källor och forskningsläge  
En julidag 1888 fick vårt land officiellt besök från Mittens rike. En dele- 
gation från kejsardömet Kina, ledd av ämbetsmannen Hong Xun, anlände 
till Hotell Kramer i Malmö och välkomnades å den svensk-norska monar- 
kins vägnar av kommerserådet ingenjör Johan Théodor Pihlgren. Delega- 
tionen skulle komma att tillbringa drygt fyra månader i unionsrikena, 
med huvuddelen av tiden förlagd till Sverige.  
 Efter hemkomsten till Kina avgavs vederbörligen rapport om besöket 
och dess resultat. Aktstycket, Ruidianguo Jilüe (Kort berättelse om Sve- 
rige), saknar angiven författare. I kinesisk forskning har rapporten tillskri- 
vits delegationsmedlemmen Xu Zongpei, även om det förefaller märkligt. 
Enligt skick och bruk borde Hong Xun som delegationens ledare ha för- 
fattat den. Den tillkom såvitt känt bara i ett eller två handskrivna exem- 
plar, varav ett numera är i ägo hos professor Xin Deyong vid Pekings uni- 
versitet. Framförallt existerar en reseskildring skriven av Hong Xun själv, 
Youli Ruidian Nuowei Wenjian Lu (Sett och hört på resa genom Sverige- 
Norge). Den trycktes i Shanghai 1890 och fick en viss spridning i Kina. 
Där fanns vid denna tid inga mer utförliga skildringar av Skandinavien, 
och Hong Xuns verk kan sägas vara ett pionjärverk för kinesernas känne- 
dom om vårt land.2 Båda källorna har varit föremål för kinesiska forskares 
intresse, men ingen har blivit översatt till något västerländskt språk. Så 

                                            
1 Jin & Ottosson, s. 16-22. 
2 Xin, s. 116-123. 
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kommenteras och utvärderas de olika reserapporterna från Europa av Xin 
Deyong i en artikel från 2013, och det finns även ett opublicerat manus 
om Hong Xun från 2015, Yuyao Hong Xun yu jindai Zhongrui wenhua 
jiaoliu (Hong Xun från Yuyao och det moderna Kinas kulturutbyte med 
Sverige) av historikern Bai Bin vid Ningbo universitet. De olika reserap- 
porterna från Europa kommenteras och utvärderas av Xin Deyong i en 
artikel från 2013, och det finns även ett opublicerat manus om Hong Xun 
från 2015, ”Yuyao Hong Xun yu jindai Zhongrui wenhua jiaoliu” (Hong 
Xun från Yuyao och det moderna Kinas kulturutbyte med Sverige) av 
historikern Bai Bin vid Ningbo universitet. På Internet har några experter 
publicerat bloggar om Hong Xun, bland annat professor Zhong Shuhe, 
och det finns även ett nytt översiktsverk av Jenny Huangfu Day, Qing 
Travelers to the Far West. Diplomacy and the Information Order in Late 
Imperial China (2018), men det behandlar inte specifikt Hong Xun.3 
 Reseskildringen från 1880-talets Sverige-Norge skiljer sig från tidigare 
kinesiska rapporter som varit impressionistiska och avfattade i dagboks- 
form. Hong Xuns bok är ämnesordnad och därmed systematisk. Den 
innehåller koncis information om allt från statsskick och politik till indu- 
stri, sjöfart, järnvägar och telegrafväsen. Där finns också beskrivningar av 
olika orter i Sverige och Norge, med tydlig övervikt för städer och sam- 
hällen dit industri finns förlagd.4 Detta återspeglar delegationens resrutt 
och intressen. Det ges även ett referat av rikenas historia, eller rättare sagt 
vad Hong Xun uppfattat av denna – Erik den helige förläggs mycket rik- 
tigt till Södra Songdynastins tid.5 Skildringen präglas kanske främst av de 
utländska gästernas beundran för modern europeisk teknologi: den avan- 
cerade svenska vapentillverkningen, ”kulramar av järn” (tiesuanpan, räk- 
nemaskiner) och telefoner (Hong Xun kallar dem för delüfeng).6 Skild- 
ringen uppmärksammar också utbildningsväsendet och berättar att Sveri- 
ge har två universitet, ett i Uppsala med 1691 inskrivna studenter och ett 
i Lund med ca 800.7  
 Beskrivningen av Sverige-Norge ingår i en serie reseskildringar av 
Hong Xun. Författaren presenterar i dessa utförlig information om län- 
derna som delegationen särskilt studerat på sin färd: förutom Oscar II:s 
rike även Italien, Spanien och Portugal. I förbigående ges också upplysnin- 
                                            
3 Zhong på http://wymecnu.blog.sohu.com/49725429.html.  
4 Hong, s. 112-195, 344-361. 
5 Ibid., s. 114. Kinesen Cai Yafus besök i Sverige tidfästs dock felaktigt till år 54 i 
Qianlongs regering (=1789), fast det ägde rum några år tidigare (s. 361). 
6 Ibid, s. 177, 187-188. 
7 Ibid, s. 150-151. 
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gar om andra länder som resenärerna passerat.8  
 En mycket viktig källa till vår kunskap om Hong Xuns besök i vårt 
land är rapporterna i den svenska dagspressen, däribland ett flertal lokal- 
tidningar. Dem har ännu ingen studerat och de kommer därför att vara 
det huvudsakliga underlaget för denna artikel. I tidningarna kan vi följa 
delegationens färd genom landet och där återfinns ofta rätt utförliga 
reportage; däremot saknar berättelserna en vidare horisont. Att det pågick 
en maktkamp i Kina och att delegationens verksamhet i Europa var kon- 
troversiell framskymtar ingenstans. Tidningarnas fokus låg knappast på 
Kinas utveckling eller några andra internationella förhållanden. Snarare 
ville de framhäva den uppmärksamhet och beundran Sverige inhöstade 
från fjärran länder. Alla komplimanger från gästerna togs bokstavligt och 
nationalstoltheten var aldrig långt borta.  
 
Kina och nödvändigheten att lära av andra 
Vilken är den historiska bakgrunden till besöket 1888? Svaret ligger i 
Kinas turbulenta nyare historia. Fyra och ett halvt decennium innan Hong 
Xuns visit hade Kina ”öppnats” med våld. Genom opiumkriget (1839-42) 
hade britterna tilltvingat sig fem frihamnar samt kronkolonin Victoria 
(Hongkong). För makteliten i Peking blev nederlaget mot Storbritannien 
en eftertrycklig chock. Kriget hade avgjorts med ångkraft och modern 
vapenteknik. Undan för undan gick det upp för den kinesiska statsled- 
ningen att det fanns ny och viktig kunskap utanför landets gränser. Efter 
att det övergivit sin gamla politik var det nu möjligt för imperiets under- 
såtar att resa ut i världen. Jenny Huangfu Day har uttryckt det som att 
Kina vaknade upp till en ny informationsordning: dyrbar kunskap fanns i 
fjärran land och den överfördes via ångbåt, järnväg och telegraf.9 Tidnin- 
gar hade funnits också i det gamla Kina, men från och med nu hade de 
utrikessidor. Den tidiga reformrörelsen, den så kallade yangwu yundong, 
hävdade från och med 1860-talet att det var ett livsvillkor för Kina att 
studera västländerna och särskilt deras industri och vetenskap. Det anla- 
des arsenaler för tillverkning av moderna vapen, några tidningstryckerier 
grundades och fyrar började sättas upp längs kusterna. Utlänningarna hade 
tilltvingat sig rätten till officiell representation i Kina, och reformvän- 
nerna yrkade på att kineserna skulle spela med i detta spel genom att 
öppna egna ambassader utomlands. Från denna tid började imperiet sända 

                                            
8 Med de analoga titlarna ”Youli Yidali wenjian lu”, ”Youli Xibanya wenjian lu” samt 
”Youli Putaoya wenjian lu” 
9 Day, s. 25. 
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ut delegationer i diplomatiskt syfte eller med ändamålet att göra studie- 
besök i Väst.10 Ett mindre antal hittade vägen till de nordiska länderna. 
Skildringarna från dessa tidiga resor är nästan helt okända i Sverige.  
 Det var inte med någon stor entusiasm som kineserna reste ut. Nöd- 
tvånget att lära av andra upplevdes som i grund och botten förnedrande. 
Under tidigt 1860-tal hade Kina inrättat en sorts motsvarighet till utrikes- 
departement, Zongli Yamen, men att arbeta i detta verk sågs ännu när- 
mast som en fläck på karriären. I motsvarande mån var det besvärligt att 
rekrytera ämbetsmän för utrikes ärenden. Ambassader upprättades dock 
till sist, med början 1876 då Guo Songtao tillträdde som permanent kine- 
siskt sändebud i London. Det blev föga tid till reguljärt diplomatiskt arbe- 
te – de första utsända hade all möda att författa journaler där de beskrev 
en för kineser totalt främmande värld. De måste lägga avsevärd energi på 
att lära känna västerländska uppförandekoder och förhärskande åsikter i 
aktuella samhällsfrågor. För att kunna fungera som sändebud måste de 
anpassa sig till sociala kutymer som de tidigare varit ovetande om. De in- 
blandade aktörerna upplevde helt enkelt en ”kulturell jordbävning”. Inte 
oväntat var de kinesiska representanternas attityd till europeisk och ame- 
rikansk kultur i regel ganska inskränkt, och det gällde även reformanhän- 
garna. De flestas synsätt färgades av ideologin på modet i dåtidens Kina, 
nämligen tanken om ”självstärkande”: det enda som behövde importeras 
till Kina var modern teknik och kunnandet bakom denna. Sedan detta 
inhämtats skulle kineserna åter vara i stånd att försvara sitt rike och fort- 
sätta som förr. Övriga sidor av västerländsk livsstil och kultur föreföll 
oanvändbara eller ointressanta. Ironiskt nog var det en kinesisk konserva- 
tiv, Liu Xihong, som påvisade bristerna med detta tänkande. Han hävda- 
de att man inte kunde plocka ut enstaka element i Västerlandets civilisa- 
tion och ignorera resten – allt ingick i samma paket.11 
 Vissa kinesiska besök å tjänstens vägnar gällde alltså norra Europa. 
Från tiden 1850-1912 har vi i huvudsak sju reserapporter relaterade till 
våra nordiska länder. De är författade av kejserliga ämbetsmän. Delegatio- 
nerna var i regel etniskt blandade, med inslag av manchuer, herrefolket i 
Qingdynastins Kina. Författarna är därför ibland av kinesisk och ibland av 
manchurisk härkomst. De första rapporterna daterar sig från år 1866, då 
en grupp unga diplomater, egentligen språkstudenter från den statliga 
skolan Tongwenguan, anlände till Stockholm och fick möta kung Karl 

                                            
10 Li m.fl., s. 31-42 
11 Frodsham, s. XXV-XXVI, LVIII. Uttrycket ”kulturell jordbävning” används på s. XV 
i detta verk. 
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XV. Gruppens ledare, Binchun (1804-71), utgav sedan Chengcha Biji 
(Anteckningar från en resa) och en annan, Deming alias Zhang Deyi 
(1847-1918), Hanghai Shuqi (Berättelse om märkliga ting på andra sidan 
havet). Nästa besök i Sverige inföll redan 1869, då kinesernas delegation 
leddes av en västerlänning. Den som fick detta förtroende var Anson Bur- 
lingame, USA:s ambassadör i Peking. Från besöket har vi skildringarna 
Chushi Taixi Ji (Uppteckningar från min första ambassad till Fjärran Väs- 
tern) av Zhigang och Shixi Shulüe (Kort berättelse om ett uppdrag i Väst) 
av Sun Jiagu (1823-88). Av dessa ovanstående verk blev Zhang Deyis 
alster mest läst i Kina. Nästa i raden är Hong Xuns reseskildring. En bit in 
på 1900-talet tillkom dessutom Chushi Jiuguo Riji (Dagbok från en am- 
bassad till nio länder), författad omkring 1906 av Dai Hongci (1853- 
1910). Den avslutar raden av kinesiska skildringar från Qingdynastin.12 
Sent 1911 utbröt den revolution som ledde till kejsardömets fall och utro- 
pandet av republik med Sun Yat-sen som provisorisk president. Därmed 
började ett nytt kapitel i Kinas historia. 
 
Sverige och Kina 
Destinationen Sverige var vid tiden för besöket en av Europas nyaste 
industrinationer och befann sig mitt uppe i en hektisk omvandlingspro- 
cess. Likt Kina var det ett utvecklingsland, men det hade ändå kommit 
betydligt längre på vägen mot det som västerlänningarna kallade ”moder- 
nitet”. 1888 anlades till exempel den första telefonledningen mellan 
Stockholm och Göteborg och i en del fabriker installerades redan elek- 
triskt ljus. Landet var i union med Norge och monarkin regerades av 
Oscar II, även om den verkställande makten vilade hos regeringen. En av 
kungens söner hade varit i Kina. Det var hans näst äldsta avkomling, prins 
Oscar Bernadotte (1859-1953), som vid 1880-talets mitt deltagit i en 
svensk världsomsegling ombord på fartyget ”Vanadis”. Han var den första 
svenska kunglighet som landsteg på kinesisk mark.13  
 Hong Xuns delegation hade säkert ingen djupare insikt i svensk inri- 
kespolitik, men om dess medlemmar haft det hade de vetat att tiden prä- 
glades av ökade krav på parlamentarism och demokrati. Efter den miss- 
lyckade strejken i Sundsvall 1879 höll en arbetarrörelse på att utvecklas i 

                                            
12 Xin, s. 398. Den kinesiske oppositionspolitikern Kang Youwei gav ut en egen bok om 
Sverige under sin vistelse här. Se K'ang Yu-weis svenska resa 1904. Översättning av Gö- 
ran Malmqvist, Stockholm 1970.  
13 Cedergren, s. 52-54. Besöket hade ingen officiell karaktär och prinsen vistades i lan- 
det som privatperson. 
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Sverige. Radikaler som August Palm införde den socialistiska ideologin 
och snart skulle ett arbetarparti bildas formellt. Även andra folkrörelser 
växte, och den allmänna opinionen aktiverades av den så kallade tull- 
striden där frihandlare stod mot protektionister. Striden kulminerade just 
under åren 1887 och 1888, då den senare falangen fick överhanden. Kam- 
panjen har setts som upptakten till det moderna partiväsendets upp- 
komst i Sverige.14 Inget av detta anas i Hong Xuns skildring.  
 Sverige var inte längre kolonialmakt. Tvärtom hade vi 1878 sålt av 
vårt sista innehav av fjärran mark, den lilla ön St. Barthélémy i Västin- 
dien. Dock hade landet sedan 1847 del i de ”ojämlika fördrag” som britter- 
na tagit initiativet till i Kina. De tillförsäkrade Sverige vetorätt mot kine- 
siska tullhöjningar och gav svenska medborgare exterritorialitet i Kina. De 
kunde på grund av denna inte dömas av kinesisk domstol. Sverige hade 
också rätt att sända örlogsfartyg till kinesiska vatten, och dess medborgare 
vistades i regel i frihamnarnas ”koncessioner” där västerlänningarna styrde 
sig själva och tillämpade apartheidpolitik mot urbefolkningen. Den spi- 
rande kinesiska nationaliströrelsen såg fördragen som ett intrång i landets 
suveränitet. De var ojämlika eftersom kineser inte åtnjöt motsvarande 
rättigheter i de fördragsslutande länderna. Den outtalade förutsättningen, 
att det var skillnad på ”civiliserade” och ”ociviliserade” folk, upplevdes 
som särskilt sårande.15  
 De svenska aktiviteterna i Kina utgjordes till största delen av handel, 
men den var inte särskilt omfattande. Kinesiskt te importerades huvud- 
sakligen från England och exporten av svensk teknologi såsom pumpar, 
borrar och telefoner hade ännu inte kommit igång. Den senare så efter- 
traktade sojabönan från Manchuriet hade heller inte börjat skeppas väs- 
terut. Vid sidan av handel bedrev Sverige också mission i Kina. 1800-talet 
var väckelsens tid och många människor ansåg att de fått kallelse att pre- 
dika Guds ord i Afrika eller Asien. Förkunnare började bege sig till Öst- 
asien år 1887. Då instiftades Svenska missionen i Kina av Erik Folke. (Ett 
tidigare försök att missionera, omkring 1850, hade slutat i tragedi då en av 
de utsända blivit dödad av sjörövare.)16 Kinamissionen, och inte bara den 
svenska, bedrevs i regel i motvind och gav aldrig några mer betydande 
resultat. En av förklaringarna levererades av förkunnaren Johan Sköld på 
en konferens i Stockholm 1899: ”…samma ångare, som från Europa med- 
för 5 à 15 missionärer, kanske har ombord 100 till 500, ja, 1000 kistor 

                                            
14 Peterson, s. 77-91. 
15 Ottosson 2019, s. 90-96. Jfr. Ottosson 2001, s. 65-66. 
16 Ibid., s. 109-111, 118-125. 
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fulla af opium”.17 Till det folkliga motståndet kom också de kinesiska 
ämbetsmännens ovilja mot de objudna gudsmännen från Väst. Kinas akti- 
viteter i Sverige var näst intill obefintliga.18 Förhållandet mellan länderna 
var alltså starkt asymmetriskt. 
 Som vi sett var Kina vid denna tid i färd med att upprätta beskicknin- 
gar utomlands, men ännu hade turen inte kommit till de skandinaviska 
länderna. Diplomatiska förbindelser mellan länderna i modern mening 
saknades – Sverige företräddes av en generalkonsul i Shanghai, men han 
bevakade nästan bara handelsfrågor. Kinas intressen i norra Europa fick 
sporadiskt skötas från Berlin, London eller S:t Petersburg.19 
 
Gäster från utlandet 
1888 kom beskedet att en kinesisk delegation var på väg till en rad euro- 
peiska länder, däribland Sverige och Norge. Den leddes av tjänstemannen 
Hong Xun, bördig från staden Yuyao i det som idag är provinsen 
Zhejiang. Denna region på Kinas östkust, av tradition folkrik och välmå- 
ende, var omland till viktiga städer såsom centralorten Hangzhou (där 
Kinas huvudstad hade legat under ett skede av medeltiden) och Ningbo, 
en hamn med gedigna traditioner av utrikeshandel från åtminstone 1300- 
talet. Sedan något årtionde höll dessa städer emellertid på att överflyglas 
av Shanghai, uppkomlingen som utlänningarna favoriserade. 
 Hong var född under Taiping-upprorets turbulenta dagar. Han hade 
satsat på en offentlig karriär och gått igenom de konfucianska examens- 
proven på provinsnivå. Samtidigt påverkades han likt många andra av sin 
tids bildade av inflytande från de starka västmakterna. 1884 hade ämbets- 
mannen Xie Zuyuan sänt ett memorial till tronen och manat Kina att 
rekrytera personal till utländska studieresor. Till en början fick han ingen 
respons, men 1887 beslöt den kejserliga ledningen att sända ut en officiell 
delegation till olika västländer. Förhoppningarna var höga och en instruk- 
tion i 14 punkter utarbetades. Ett dussin personer utvaldes att delta i se- 
parata resor till Europa och Amerika, men ingen var av särskilt hög rang, 
ett tecken på att Kina ännu såg besök utomlands som ärenden för under- 
ordnade tjänstemän. Till ledare för en av resegrupperna utsågs Hong Xun, 
departementssekreterare (xuexi zhushi) inom Hubu, det kejserliga finans- 

                                            
17 Claesson, s. 96. 
18 Ett enstaka kinesiskt turistbesök i Stockholm (ej relaterat till Hong Xun) föranledde 
en tidningsnotis. Se Svenska Dagbladet (SvD) 22.8 1888. 
19 Ottosson 2019, s. 107-108, Xin, s. 113. 
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ministeriet.20  
 Även i Sverige mottogs Hong Xuns delegation med uppskruvade för- 
väntningar. ”Bland alla de utländska turister, som hittills låtit bebåda sin 
ankomst hit under innevarande sommar, skola säkerligen inga ådraga sig 
så stor uppmärksamhet som de båda andre sekreterarne i kinesiska finans- 
departementet, hrr Hong-Hion och Ziu Tsong-Bey”, hette det i Stock- 
holms Dagblad 26 maj. Tidningen syftade på Hong Xun och hans följesla- 
gare, Xu Zongpei, mandariner av femte graden. Deras ålder påstods vara 
37 respektive 34 år (enligt kinesiskt räknesätt; i Europa motsvarade det 36 
och 33)21. I delegationen, men utan officiellt uppdrag, ingick även Xus 
fader. De tre ledsagades av en tolk, Gui Pingyong, och en kock. Det sena- 
re rapporterades halvt missnöjt av pressen, som påtalade kinesernas ”fast- 
hållande vid fäderneärvda plägseder”.22 I Mittens Rike hade man tydligen 
ännu inte lärt sig uppskatta den överlägsna europeiska kokkonsten. 
 Resenärerna hade i uppdrag att studera Sveriges ekonomiska förhål- 
landen och särskilt järnhanteringen. För Kina, som ännu inte i stor skala 
börjat exploatera sina råvaror industriellt, kunde ett sådant besök inbringa 
viktig kunskap om hur moderna nationer skaffade inkomster och lade 
grunden till varaktigt välstånd. Imperiet hade betydande tillgångar av 
järnmalm och förväntades närsomhelst inleda en mer vittsyftande indus- 
trialisering. Det fanns dock även hinder. Flera av Kinas tongivande politi- 
ker tillhörde en reaktionär falang som i stort sett avvisade utländska idéer 
och ännu levde i tron att det gick att klara sig utan nymodigheterna från 
Väst. Besluten att sända delegationer utomlands var i själva verket inslag i 
en ännu inte avgjord maktkamp mellan förnyare och bakåtsträvare. Till 
de förra hörde den reformistiske statsmannen Li Hongzhang, medan de 
senare i regel kunde påräkna stöd från själva änkekejsarinnan, Ci Xi. 
Sedan tidigt 1860-tal hade hon styrt i de minderåriga kejsarnas namn och 
var de facto Kinas högsta ledare.23 
 Den kinesiska delegationen hade passerat Suezkanalen och tillbringat 
första delen av sin europeiska sejour i Italien.24 Via Österrike-Ungern och 

                                            
20 Bai, s. 2-3, Xin, s. 127. Hong Xun beskrivs som ”relativt vidsynt” (bijiao kaitong) 
och med ett öppet sinne för nya intryck (se Zhong).  
21 I kinesisk litteratur uppges Hong Xuns födelseår vara 1855, se t.ex. Bai, s. 2.  
22 ”Den kinesiska ambassaden”, Stockholms Dagblad (StD) 26.5 1888. 
23 ”Kinesisk ambassad till Sverige”, SvD 26.4 1888; Hsü, s. 278-287. 
24 Från denna vistelse existerar alltså reseskildringen Youli Yidali wenjian lu [”Sett och 
hört på en resa till Italien”], se Federica Casalin, ”Milano nelle fonti tardo Qing. Alcune 
immagini tratta dalla raccolta ’Xiaofanghu zhai yudi congchao’” [”Milano i källor från 
sena Qingdynastin. Några bilder från antologin ’Xiaofanghu zhai yudi congchao’”], i 
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Tyskland var de nu på väg norrut. De första ryktena talade om ankomst 
till Sverige i slutet av maj eller början av juni 1888. I verkligheten kom 
det att dröja till 4 juli innan kineserna landsteg i Malmö. De hade just 
besökt Tyska rikets huvudstad, Berlin, där det rådde landssorg efter den 
kortvarige Kaiser Fredrik III som avlidit i cancer. Till Sverige anlände de 
främmande gästerna ombord på ett fartyg från Stralsund. Gruppen med- 
förde ett ansenligt bagage, som de av Sverige-Norges utrikesminister, gre- 
ve Ehrensvärd, fått lov att tullfritt föra in i landet. De hade garanterats ”fri 
och beqväm resa å statens jernvägar”.25  
 
På rundtur i industrilandet 
För dåtidens svenskar innebar ankomsten av en grupp traditionellt klädda 
östasiater något av en kulturell chock. Knappast någon hade sett manda- 
riner i deras brokiga ämbetsdräkter, människor som dessutom hade rakat 
huvud med hårpiska och gick med långa naglar. ”Genom dessa yttre bevis 
på sin nationalitet komma kineserna att i sitt uppträdande skilja sig från 
de asiatiske turister, siameser, japaneser m.fl. som på senaste åren besökt 
Stockholm och som varit nästan fullständigt europeiska till drägt och lef- 
nadsvanor”, underströk Sydsvenska Dagbladet Snällposten26.  
 Av artiklarna framgår att nyfikenheten på de främmande var enorm. 
Kina förknippades med siden och porslin, men var i stor utsträckning en 
okänd kulturkrets. Fördomar ersatte vetande och pressen spred gärna 
orientalistiska klichéer (i Edward Saids bemärkelse). En sådan gjorde gäl- 
lande att asiater i motsats till dynamiska européer led av oföretagsamhet. 
I samband med kinesernas avresa från Sverige skrev Köpings Tidning att 
främlingarna nu förberedde sig för att lämna landet. ”De göra detta på sitt 
vanliga, med grundsatsen ’skynda långsamt!’ öfverensstämmande sätt och 
torde således vara fullt resfärdiga om half annan vecka härefter.” Man 
raljerade också ofta om ”Det himmelska riket”.27 I Sverige fanns troligen 
ingen som behärskade det kinesiska språket – inte ens sinologen August 
Strindberg. Det var också ett språk utan vedertaget transkriptionssystem. 
Följden blev att tidningarna stavade delegaternas namn med ett virrvarr 

                                                                                                           
Clara Bulfoni & Silvia Pozzi (red), Atti del XIII Convegno dell'Associazione Italiana 
Studi Cinesi. Milano, 22-24 settembre 2011 a cura di Clara Bulfoni, Silvia Pozzi [Hand- 
lingar från 13:e kongressen för Italienska föreningen för kinesiska studier. Milano 22- 
24 september 2011]. Casalin hävdar att skildringen av Italien mest innehåller fakta och 
siffror utan större intresse (s. 129). 
25 StD 26.5, SvD 26.4, Nya Dagligt Allehanda (NDA) 19.7 1888. 
26 ”Den kinesiska ambassaden”, Sydsvenska Dagbladet Snällposten (SDS) 25.5 1888. 
27 ”En afslutad ambassad”, Köpings Tidning 6.11 1888. 
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av olika varianter. En del kallade dem för ”de tre vise männen från 
Östern”.28 
 Studiebesöket blev på sitt sätt stilbildande. Redan här upptäcker vi 
mönster som skulle komma att upprepas in i nutiden: 1. gäster som söker 
snabb och handfast kunskap och tror sig kunna plocka russinen ur kakan, 
gentemot värdar som vill utnyttja tillfället att sprida västerländska värde- 
ringar och svensk kultur  2. en diskussion kring det reella utbytet för Sve- 
riges del av dessa studiebesök och rentav  3. farhågor för att i onödan ge 
bort viktig intellektuell egendom till en potentiell konkurrent.    
 Så inleddes resan genom unionsriket. Kinesernas uppehåll i Malmö 
blev kort. Efter ett besök på Kockums verkstäder reste gruppen omgåen- 
de med snälltåg mot kungliga huvudstaden på eftermiddagen den 5 juli. I 
Stockholm väntade ännu en guide, grosshandlare Wilhelm Tesch, VD i 
den just bildade Svenska Allmänna Exportföreningen. Han var direktör i 
järnbranschen och hade liksom sin kollega fått instruktion att ge kineser- 
na alla upplysningar de kunde behöva. Samtalsspråket var dåtidens inter- 
nationella kommunikationsmedel, franska. Enligt tidningsuppgift behär- 
skade Hong Xuns tolk detta tungomål obehindrat.29 De kinesiska delega- 
terna beskrevs som ”lugna och kalla som högförnäma kineser egnar och 
anstår”.30 
 Klockan fem över sju på morgonen den 6 juli anlände de främmande 
gästerna till Sveriges huvudstad. Likt tidigare kinesiska föregångare tog de 
in på det representativa Hôtel Rydberg vid Gustav Adolfs torg, en magni- 
fik miljö som tillfredsställde höga krav på komfort. Efter mindre än en 
vecka lämnade de hotellet och hyrde en privat våning på Drottninggatan 
61, där de disponerade fyra rum och kök. Pressen namngav änkefru Char- 
lotte Johnsson som kinesernas hyresvärd och bostaden sades vara elegant 
men hemtrevlig.31 
 Klockan elva på förmiddagen den 17 juli mottogs de långväga gästerna 
och ingenjör Pihlgren i audiens av kung Oscar i konseljrummet på Stock- 
holms slott. Mötet torde ha varit relativt snabbt avklarat. Efteråt inbjöds 
gästerna att bese festvåningen och andra salar. Tidningarna sparade inte på 
beskrivningar av kinesernas klädsel: ”hvit underkjortel med svarta tvär- 
kors som bård, svarta skor med hvita tjocka klädessulor, grön tunika med 
snören i broderi, gredelin öppen sidenkaftan samt röd tock med mässings- 

                                            
28 NDA 21.11 1888. 
29 NDA 21.11; se även SvD 26.4 och 7.7 1888. 
30 NDA 21.11 1888. 
31 SvD 7.7, 17.7 1888. 
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knapp”.32 
 Direkt efter välkomsten började studierna med en visit på Rörstrands 
porslinsfabrik. Sensommaren tillbringades i Stockholm med omnejd. Från 
slutet av augusti vistades kineserna ett par veckor i Norge och återvände 
sedan till sin bas på Drottninggatan. Under oktober genomförde de en 
turné till olika industriorter på den svenska landsbygden, varpå förbere- 
delserna för hemresan inleddes.  
 Besöket på Rörstrands skedde redan den 18 juli och tillverkningen fick 
lovord. Kineserna gav prov på ”en liflig beundran, som eljest ej utmärker 
deras folklynne”, så uttryckte sig Nya Dagligt Allehanda. Redan samma 
eftermiddag var det studiebesök på Stockholms vapenfabrik som bland 
annat tillverkade kulsprutor, en västerländsk nymodighet. Innan dagen 
var över hade gästerna också besett skördemaskiner, gjutning och elek- 
triskt ljus.33 Bildligt talat ingick både svärd och plogbillar i programmet.  
 Inte oväntat hade de båda sidorna olika agendor. Mandarinerna kon- 
centrerade sig på praktisk kunskap som på kort sikt kunde stärka hem- 
landet, och brydde sig mindre om annat. De svenska värdarna, däremot, 
ville inte bara visa industriföretag utan även lära kineserna något om det 
civiliserade västerländska livet i allmänhet. Delegationen bjöds på allt som 
kung Oscars Stockholm hade att erbjuda – varieté, cirkus på Djurgården, 
besök på Katarinahissen och en tur med ångfartyget ”Gauthiod”. Scenerna 
påminde säkert om en guidetur med storögda turister från den svenska 
landsbygden. Fyllda av förvåning fick kineserna stiga in på Allmänna tele- 
fonbolagets kontor och senare bese den skräckinjagande pansarbåten 
”Svea”. Detta låg dock mer i linje med deras intressen.34  
 Gästerna fick också göra en vandring i det akademiska Uppsala – Kina 
hade ännu inget universitet i västerländsk bemärkelse – och det hölls 
middag vid Fyrisån på restaurang ”Flustret”, omsjungen i ”Gluntarne”. 
Kompositören, Gunnar Wennerberg, var för tillfället Sveriges ecklesias- 
tikminister, men det är ovisst om kineserna mötte honom och hursom- 
helst torde de ha saknat all förståelse för europeisk musik. En tidning 
påpekade att kineserna gillade cirkus, men att de inte uppskattade teater 
och opera.35 
 Mellan den 1 och 9 augusti gick sedan färden till järnverk, gjuterier, 
smides- och maskinverkstäder i Eskilstuna, Fagersta, Domnarvet och 

                                            
32 SvD 18.7 1888. 
33 NDA 19.7 1888. 
34 StD 2.8 1888. 
35 StD 10.8, Köpings Tidning 6.11 1888. 
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Sandviken. Det var för detta som delegationen rest till vårt land. Här, i 
Sveriges industriella hjärta, möttes kinesernas blickar av knivar, grepar 
och rakdon i alla de storlekar. Ciceroner var fortfarande Pihlgren och 
Tesch.36 
 Efter denna utflykt tillbringades ytterligare några veckor i Stockholm. 
Den svenska pressen nämner det inte, men i Hong Xuns egen reseskild- 
ring anges att han bjöds hem till uppfinnaren av något han kallar 
dinamituo zhayao – dynamit. Det innebär i så fall att han faktiskt mötte 
Alfred Nobel.37 Den 16 augusti gjorde kineserna formell uppvaktning hos 
Exportföreningens styrelseordförande, friherre Carl Fredrik Hochschild, 
en tidigare envoyé och utrikesminister. Återigen markerades studiebesö- 
kets inriktning mot handel och teknik. I slutet av månaden avreste sedan 
delegationen för några dagar till Sveriges unionspartner, Norge.38 Innan 
och efter skedde de sedvanliga besöken på allehanda fabriker. 
 Från svensk sida hade man i princip inget emot att ett land som Kina 
gjorde studiebesök och lärde sig mer om teknologi. Det ansågs ingå i en 
oundviklig framstegstrend där världens efterblivna länder ett efter ett 
började vinnas för modernt tänkande. Spridning av europeisk civilisation 
och ett öppnare Kina ansågs medföra viktiga fördelar för väst och ligga i 
Sveriges nationella intresse. På viss sikt kunde svenska företag få viktiga 
kunder och marknadsandelar i den globala konkurrensen mellan de starka 
vita nationerna, de enda som egentligen räknades under kolonialismens 
tid.39 Som vi ska se fanns emellertid en diskussion om det var lönt att 
göra så mycket besvär för några kineser. 
 
Fler nya intryck 
Den sista rundresan anträddes i början på oktober i landsorten. Kinesernas 
guide var denna gång grosshandlare Gillis Bildt (1853-94). Han var brorson 
till en känd person med samma namn – Sveriges regerande statsminister – 
och hade av Exportföreningen utsetts till agent i Indien och Kina.40 Efter 
en tids verksamhet i Asien skulle Bildt senare återvända till hemlandet 
där han avled, bara 41 år gammal. 
 Studieresan pågick mellan 4 och 15 oktober. Första anhalt var Bofors 
och därefter gick färden via Göteborg till Jönköping-Huskvarna, Fin- 
                                            
36 StD 2.8, 6.8, 10.8 1888. 
37 Hong, s. 189. 
38 StD 18.8, 31.8 1888. 
39 Förhoppningen om marknadsandelar i Kina finns klart utsagd redan i SvD 26.4 1888. 
Jfr. ”De kinesiska främlingarna”, StD 5.11 1888. 
40 DN 22.9, 3.10 1888. 
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spång, Norrköping och Motala. På varje ort de besökte möttes de med 
stolthet: detta var det unga industrilandet Sverige och här visades det 
yppersta av vad det kunde frambringa. Påfallande ofta handlade det om 
vapenindustri. Besöken förvandlades till veritabla shower, där allmänhe- 
ten begapade kineserna och dessa imponerades av svenskt kunnande. 
Enligt fler än en tidning försäkrade kineserna att de rest omkring i Italien 
och Tyskland men ingenstans mötts av sådan gästfrihet som i Sverige.41 
 Sin höjdpunkt nådde den kanske i Värmland. I ett illuminerat Bofors 
bjöds de festklädda kineserna på supé av brukspatron Jonas C:son Kjell- 
berg. Tillställningen illuminerades av facklor, marschaller och tjärtunnor. 
Till ackompanjemang av hammarslag, dånet från fabriken och forsens 
brus vandrade gästerna runt, beskådade av hela lokalbefolkningen. Pro- 
grammet var noga sammansatt. Före måltiden fick kineserna bese Lanca- 
shireverkstaden där halvnakna smeder utförde sitt hantverk. Efter att ha 
bevittnat framställningen av metalltråd fick de gå in i kanonverkstaden. 
Den hade elektrisk belysning, en dåtida kuriositet, och där härdades en 
kanon i ett oljebad. Följande dag tappades stål som göts till kanoner. 
Dessa borrades och räfflades. Stålkanonerna hade visat sig överlägsna i det 
senaste stora europeiska kriget, det mellan Frankrike och Preussen 1870- 
71, och nu gick Krupp och Bofors i spetsen för den nya vapentekniken. 
Kineserna fick lyssna till föredrag av experter och sedan var det prov- 
skjutning med 8-centimeterskanoner. Gästerna förärades ett praktverk 
om artilleri och blev vederbörligen fotograferade. De svarade artigt med 
att skänka 100 kronor som en gåva till brukets arbetare och reste sedan 
vidare, troligen ganska mätta på intryck. Bofors hade för övrigt redan 
inlett affärer med kejsardömet Kina – två år tidigare hade firman sänt en 
kanon till den kinesiska marknaden. Även Nya Wermlands-Tidningen 
skrev hoppfullt att man nu kunde förutse goda tider för svensk export.42  
 I Göteborg bodde kineserna på Grand Hôtel Haglund, men inte heller 
i Sveriges andra stad var de fria från sitt späckade program.43 I Småland 
var det sedan dags att ta en titt på pappers- och tändsticksindustrierna, 
ett område av stort intresse för Kina där allt fler medborgare hade börjat 
läsa tidningar och där säkerhetständstickan gjorde sitt segertåg. Guidnin- 
gen började på Munksjö pappersbruk och hölls som vanligt på franska. 
Enligt vad tidningarna berättade hade Xu rentav lärt sig att säga ”mycket 

                                            
41 Jönköpings-Posten 10.10, Köpings Tidning 6.11, SDS 10.11 1888. 
42 Nya Wermlands-Tidningen 9.10, SvD 10.10 1888. 
43 Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (GHT) 8.10, SvD 9.10 1888. 
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bra” på svenska.44 
 På fabrikerna i Jönköping hade man en mycket hög uppfattning om 
sitt rykte. Lokalpressen underströk att tändstickstillverkningen var känd i 
alla länder, alltså även för kineserna, och ”ett besök vid den stora verlds- 
fabriken måste derför hafva förekommit dem som att helsa på en gammal 
bekant”. Smålands Allehanda nämnde dock att svenska tändstickor inte 
hade någon större marknad i Kina, där man i regel köpte de mycket billi- 
gare japanska motsvarigheterna.45 
 Mandarinerna fördes runt i otaliga fabrikssalar och förevisades allt från 
moderna maskiner till rekreationslokaler där man kunde dricka te, sjunga 
i kör och läsa böcker på bibliotek. Det som tycks ha imponerat mest på 
kineserna var den ovanliga disciplinen, som beskrevs som ”militärisk”. För 
att demonstrera denna arrangerade fabriksledningen en fingerad blixt- 
snabb brandutryckning som visade på långt driven organisation.  
 Besöket i denna högborg för svensk teknik aktualiserade frågan om 
rätten till know-how och obehörig teknologiöverföring. Var det tillåtet 
för utlänningar att skaffa sig avancerat industriellt kunnande i Sverige 
eller borde vi hävda ett monopol på vår kunskap? Frågan ställdes vid 
denna tid i hela västvärlden och i de fosterländska stämningarnas tidevarv 
låg det nära tillhands att besvara den första frågan nekande och den andra 
jakande. Med en annan formulering: fick det bli fler industrinationer eller 
var det nog med förslag? För utvecklingsländerna var det givetvis en själv- 
klar sak att hela mänskligheten borde ha del av den nya utvecklingen och 
det nya välståndet. I industriländerna fanns det däremot skilda meningar, 
precis som i tullfrågan. De ekonomiska nationalisterna ville begränsa kun- 
skapsutflödet. Andra menade att spridning av industri skulle stimulera 
internationell handel och göra alla till vinnare. Debatten avspeglades 
också i den svenska pressens funderingar. Ciceronen i Jönköping ”lemna- 
de helt oförbehållsamt alla de upplysningar, främlingarne funno för godt 
att begära, utan afseende på, om de i sitt sinne just då gingo och rufvade 
på en stor plan att i det stora ’Midtens’ rike i sinom tid sätta upp en egen 
kinesisk tändsticksfabrik, och derigenom försöka göra ett afbräck för den 
fabrik, hvars gästfrihet de nu togo i anspråk”. Efter avslutad tur anmärkte 
han: ”Se så, nu kunna kineserna konsten att göra tändstickor lika bra som 
vi”.46 För de flesta var det dock otroligt att kineserna i en framtid skulle 

                                            
44 Jönköpings-Posten 10.10 1888. 
45 Jönköpings-Posten 10.10, DN 12.10 1888 (som refererar artikeln i Smålands Allehan- 
da). 
46 Jönköpings-Posten 10.10 1888. 
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kunna komma ikapp västerlänningarnas tekniska och vetenskapliga för- 
språng. En del, påverkade av dåtidens rasläror, tänkte säkert att de sak- 
nade de intellektuella förutsättningarna. Ändå kämpade Europa i det lån- 
ga loppet förgäves mot u-ländernas aspirationer.  
 Den stora industrituren avslutades i Östergötland. Här blev det fler 
visningar av kanontillverkning, ett ämne som kineserna bör ha kunnat 
ganska väl vid detta laget. I Finspång fick de för ovanlighetens skull också 
hälsa på i en svensk folkskola. Ett särskilt arrangerat järnvägståg förde 
gästerna dit och de hälsades med unison sång när de trädde in i klassrum- 
men. Enklast var det förmodligen att förstå slöjdlektionerna – slöjd var ett 
ämne som införts tio år tidigare i den svenska folkskolans normalplan. 
 Som en av höjdpunkterna på besöket kan man beteckna den stora 
middag som gavs för delegationen på kvällen den 13 oktober i Finspång. 
Bruksägare Ekman, disponent Höjer, ståndspersoner och ortens officerare, 
alla medverkade. Ekmans ståtliga skåltal på franska besvarades av ”hr 
Hong-Hiuen” på kinesiska, tolkat för de närvarande. Kinesernas beundran 
för Sverige var tydlig, men det noterades också lite missnöjt av en tidning 
att de ansåg den svenska naturen ”hård och karg”.47 Det sista industri- 
besöket gällde Motala Verkstad, och måndagen den 15 oktober tog kine- 
serna tåget tillbaka till kungliga huvudstaden. Det underströks som van- 
ligt att kineserna trivts bättre i Sverige än i någon annan västerländsk 
nation. Samtidigt framskymtade att gästerna tyngdes av svår hemlängtan. 
Enligt Sydsvenska Dagbladet hade deras hemresa från Europa tidigarelagts 
till juni 1889, trots att de ursprungligen avsett att resa runt i väst under 
två år.48 
 Uppgifterna om kinesernas tidsschema varierade alltid avsevärt i den 
svenska pressen, men den 17 november 1888 var cirkeln sluten. Då anlän- 
de de fem kineserna åter till Hotell Kramer. Efter intagen déjeuner och 
avsked från ingenjör Pihlgren reste de samma dag med eftermiddagsbåten 
till Köpenhamn för vidare färd till Paris. Det uppgavs att de också äm- 
nade sig till Storbritannien, industrins vagga, och därefter till Spanien och 
Portugal. Hursomhelst hade de lämnat kung Oscars unionsriken bakom 
sig. Värdarna kunde vila ut – besöket var över, av allt att döma en propa- 
gandasuccé för Sverige. Åter uttalades förhoppningen om att det skulle 
resultera i fler beställningar och kontrakt för det expansiva svenska 

                                            
47 Östgöta Correspondenten 16.10 1888. 
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näringslivet.49 
 Men det kinesiska besöket blev ändå föremål för diskussion. Vissa 
tidningar gav uttryck för uppfattningen att det inte var särskilt sannolikt 
att Sverige skulle kunna sälja mera varor i det fjärran Kina. Vilket utbyte 
hade vi egentligen av sådana här studiebesök? Hong Xun och hans följe 
hade verkligen mottagits med ”varma servietter”, skrev Köpings Tidning. 
De hade haft uppvaktande kavaljerer, ”ja, behandlats som verkliga sände- 
bud” (underförstått europeiska diplomater). ”Sedermera hafva de hela 
tiden troget följts, uppassats, förströtts…” Kanske var detta bortkastad 
tid. Gästerna hade ju inte gjort några uppköp och inte ens beställt några 
svenska produkter. Mot dessa tvivel kunde dock anföras att goodwill från 
besöket säkert skulle gagna stipendiaten Gillis Bildt som nu ämnade sig 
iväg på en ensam svensk handelsoffensiv i Asien.50 Diskussionen om sym- 
metri i de bilaterala relationerna är som synes inte ny. Men som framgått 
ansåg de flesta att Sverige i det långa loppet skulle vinna på att ta emot 
studiebesök utifrån, även från Kina.  
 
Hemkomst och epilog 
Den kinesiska delegationen återvände slutligen hem, och dess rapport 
lästes säkert med intresse av landets intellektuella. Men resenärerna belö- 
nades inte med någon större tacksamhet från myndigheternas sida. De 
konservativa hade åter vunnit överhanden i Peking och lärdomarna från 
resan föranledde egentligen inga officiella åtgärder. Inom några år skulle 
landet förlora ett krig mot grannen Japan, som framgångsrikt genomfört 
ett moderniseringsprogram. Hong Xun fick återvända till sin gamla post 
och hans senare öden är bara delvis kända: enligt en uppgift flyttade han 
1894 av hälsoskäl till Shanghai och förlorade senare synen. Vi vet inte ens 
hans dödsår.51 
 Så slutade Hong Xuns korta tid i historiens rampljus. Vilken historisk 
betydelse fick hans besök i Sverige och Norge 1888? Vid första påseendet 
verkar det ha varit en fotnot, en isolerad episod som inte fick något 
egentligt efterspel. Kejsardömets tid var också utmätt och 25 år senare 
skulle den sista dynastins saga vara all. Emellertid var besöket också ett 
tecken på ett vaknande Kina, ett land som började söka kunskap utanför 
sina gränser och som sakta men säkert påbörjade sin mödosamma indus- 

                                            
49 ”De kinesiska främlingarna”, StD 5.11; ”De kinesiske främlingarne”, SDS 17.11; 
NDA (notis) 21.11 1888. 
50 ”En afslutad ambassad”, Köpings Tidning 6.11 1888. 
51 Bai, s. 5. 



 78 

trialiseringsprocess. De långsiktiga följderna ser vi först idag och de är dra- 
matiska.  
 Hong Xuns delegation var ett tidigt förebud om dagens kunskaps- 
flöden, när stora mängder kinesiska studenter reser utomlands och in- 
hämtar vetande för att sedan återvända till yrkesliv i hemlandet. Det som 
en gång i tiden började med exklusiva studieresor för högt uppsatta digni- 
tärer har idag breddats till ett fenomen som kan kallas globalisering på 
gräsrotsnivå.  Under tiden har den gamla koloniala rollfördelningen blivit 
otydlig och västerlandets hegemoni inom vetenskap och teknik utmanas 
nu på en rad fronter, inte minst av Kina. Försöken att hålla tillbaka dess 
hi tech-företag (med Huawei som det mest kända fallet) har oviss utgång. 
Och Hong Xuns resa håller definitivt på att bli historia.  
 
Sammanfattning 
1888 gästades Sverige-Norge i några månader av Hong Xuns delegation. 
Denna tidiga studieresa uppvisar intressanta paralleller med senare dele- 
gationsbesök från Kina.  Det var en sorts vallfärd från ett utvecklingsland 
till en nation som kunde erbjuda industriell högteknologi, och kommuni- 
kationsspråket (franska) var det gängse västerländska. För den kinesiska 
sidan var huvudsaken att inhämta kunskaper om modern teknik och ve- 
tenskap, sådant som relativt snabbt skulle kunna tillämpas för att stärka 
hemlandet i olika avseenden. Kina behövde know-how inom järn- och 
stålframställning och det behövde också moderna kanoner. Det var sålun- 
da inte märkligt att resan gick till ingenjörsnationen Sverige. Men den 
svenska sidan hade ett mer vittsyftande program och ville också lära 
besökarna något om europeisk kultur och värdegrund. Om de lyckades är 
en öppen fråga. Hong Xuns reseskildring lägger tyngdpunkten på annat. 
 Det fördes en debatt om vad Sverige kunde vinna på att utöva gäst- 
frihet mot nyfikna främlingar med officiellt uppdrag. Den förhärskande 
meningen var att det på sikt skulle gynna landet, mätt i kronor, ören och 
arbetstillfällen, när man kunde göra PR och därmed skaffa utsikt till ökad 
andel av den kinesiska marknaden. Men det förekom också tvivel. En 
pressröst menade att det var Sverige som bjöd utan att få mycket tillbaka. 
Här ska dock sägas att relationen mellan kejsardömet och det skandina- 
viska unionsriket var allt annat än symmetrisk – och knappast till Kinas 
favör. Det fanns även en oro för att Sverige kunde avhända sig viktiga 
konkurrensfördelar om det lärde upp främlingar i industriellt kunnande, 
gäster som kanske egentligen bedrev spionage. För de flesta kändes dock 
farhågan att bli distanserad av Kina som orealistisk och överdriven. 
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Hong Xuns besök i norra Europa gav inte många frukter: den kinesiska 
regeringen tog emot delegationens rapport, men bara för arkivering. Stu- 
dieresan följdes aldrig upp med några konkreta åtgärder och Hong Xuns 
egen karriär stannade av. I all sin blygsamhet blev besöket dock en före- 
löpare till något stort: processen där Kina hämtade in Västs försprång och 
på 2000-talet framträdde som ekonomisk supermakt. 
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