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Abstract 

In every society people can not avoid the themes of love and death. This is especially true 
when they are described as the main themes in two famous Chinese novels “ The family” by 
Ba Jin and ” Rickshaw Boy ” by Lao She. Through these two novels set in the 1920s we can 
easily find out that the love stories between the main male characters and the female 
characters, and even the descriptions of death for those characters, are all characterized 
strongly by the factors of gender and class. They also pointed out how people´s destinies were 
affected by diffrent social power structures in a new concept: interscetionality.  

Keyword: Ba Jin, Lao She, The family, Rickshaw Boy, intersectionality, Red& white 
happiness  
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1. Inledning  
Genom mitt intresse för Kinas moderna litteratur har jag gjort en tillbakablick på hundra år. 

Familjen av Ba Jin och Kamel Xiangzi av Lao She har väckt mitt intresse eftersom 

karaktärernas öde  påminner mig om ett vanligt kinesiskt uttryck, Den rödvita lyckan, hongbai 

xishi红白喜事. I romanerna har författarna skildrat flera pars kärleksrelationer och några 

bröllop samt flera dödsfall och begravningar. Böckerna publicerades nästan samtidigt, men 

utspelar sig i olika geografiska områden i Kina med olika sociala miljöer. Trots de geografiska 

och sociala skillnaderna har karaktärerna ändå liknande liv vilket väckte mitt intresse och 

undran över varifrån uttrycket hongbai xishi红白喜事 kommer.   

I det vardagliga Kina kallas både bröllop och begravning Rödvita lyckliga tilldragelser som 

jag i min studie förenklat till Rödvita lyckan. Benämningen Rödvita lyckan är allmänt känd 

utan att man vet varifrån uttrycket kommer. Nästan ingen ifrågasätter eller undrar över detta 

eftersom dessa två ceremonier är viktiga i människors liv. Den rödvita lyckan, honbai xishi 红

⽩喜事 nämns i en dikt som skrevs av den intellektuelle Yang Jing Ting杨静亭 under Qing 

dynastin1. Dikten heter ” Du Men samlingssång ·Trenden· Inbjudan” dumen zayong · 

Shishang men · zhi dan《都门杂咏·时尚门·知单》2.  

Yangs dikt utrycker hur en människa upplever hur bekymmersamt det kan vara att delta i 

bröllop och begravning när inbjudan kommit. Trots att många upplever att de båda 

händelserna är jobbiga önskar man uppleva de positiva och lyckliga tilldragelser som ingår i 

bröllops- och begravningsfirande. Annars finns det inte någon anledning att kalla dessa två 

högtider för lyckliga ärenden xishi喜事.  När man gifter sig, brukar bruden klä sig i röd 

traditionell klädsel. När man går på begravning klär man sig i vitt. Dessa två symboliska 

																																																													
1 Qing Dynasti: år 1644-1912 

2 Generellt kallas bröllopen och begravningarna för lyckliga ärenden; Tidigare för de som dog i högra åldrar och skall begravas, kallas för 
lycklig begravning.  https://baike.baidu.com/item/红白喜事/39492 (2017-09-16)  
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färger belyser folkets önskemål att få vara lyckliga i kärleksrelationer, där bröllopet är en 

höjdpunkt. Om döden inträder vid en persons höga ålder når man den högsta lyckan.  

I romanerna fokuserar författarna inte på att skildra bröllopen. Tvärtom är lyckan långtifrån 

vad  Den rödvita Lyckan  beskriver  men jag vill ändå låna  Den rödvita lyckan, hongbai  xishi 

红白喜事 som en generell referens  med ett ironiskt påpekande av böckernas analys av flera 

manliga och kvinnliga roller i deras ömsesidiga kärleksförhållande. Romanernas kvinnliga 

roller innehåller skildringar av lidande och död. I texterna förekommer även en äldre man i 

hög position vars död var en typisk skildring av symboliken i Den vita lyckan.  

1920- talet innebar en stor förändring i det kinesiska samhället. Den nya republiken Kina 

föddes på 1911 efter att den sista Qingdynastin fallit och den nya kulturella rörelsen inträdde3.  

Både Ba Jin och Lao She tillhörde de unga intellektuella studenter som började skriva romaner 

med västerländska influenser. Deras bakgrund och böckernas innehåll behandlas i kapitel 3.   

2. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om det är möjligt att tillämpa en ny teoretisk 

terminologi intersektionalitet för analys av de två romanerna som presenterades i 

inledningen och som skrevs i Kina under 1920- och 1930-talen. Då var den konfusianska läran 

fortfarande en central trosuppfattning som styrde mycket av folkets vardagsliv. Jag vill 

undersöka kärleksrelationer samt död och begravning utifrån romanerna Familjen och Kamel 

Xiangzi. Intersektionalitet kommer att användas för att hantera två områden: Kön och Klass.  

Interektionalitet som ett nytt teoretiskt begrepp är inte lätt att förstå. En förklaring ges i kapitel 

5 på sidan 18. I romananalysen använder jag närläsning som metod att för att beskriva scener 

med koppling till temat Rödvita lyckan som visar författarnas olika avsikter i sitt skrivande. 

Närläsningen och litteräranalystermerna introduceras i kapitel 6 på sidan 22. 

Frågeställningarna är följande tre:  

																																																													
3 McDougall, Bonnie S. The Introduction of Western Literary Theories in to Modern China ( Tokyo:  The Center for far east Asian cultural 
studies, 1971) s.1.  
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Fråga 1 Hur framstås könsfrågor och klassfrågor i karaktärernas kärleksrelationer i 

romanerna?  

Fråga 2 Hur belyses klassfrågor och könsfrågor om karaktärernas död och begravningar i 

romanerna?  

Fråga 3 Är det möjligt att använda intersektionalitet som teori för analys av två romaner som 

var skrivna under 1920- och 1930- talen i Kina? 
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3. Bakgrund

För att underlätta förståelsen i min uppsats är det bra att få en närmare beskrivning av av 

författarna och romanerna. I litteraturens värld kategoriseras noveller/ romaner olika och 

”social eller protest romaner” presenterats i litteraturvetenskapen. Familjen & Kamel 

Xiangzi tillhör denna kategori. I denna genre beskrivs karaktärerna i den värld de lever i 

för att belysa sociala problem. Detta visar författarens kritik för de rådande sociala och 

politiska förhållandena4.  

År 1919 startades en studentdemonstration som kallades Fjärdemajrörselsen i Peking. 

Det ursprungliga syftet var en studentprotest mot Versaillesfreden. I samband därmed 

blev Fjärdemajrörselsen i Kina en vändpunkt för moderniseringssträvanden inom de 

intellektuella kretsarna.  Det väckte en medvetenhet som kritiserade det gamla sociala 

kinesiska systemet. En modernisering av litteraturen har skett därefter5. En del utländska 

experter kallar denna period för Kinas upplysning6. 

3.1 Ba Jin och Familjen  
Ba Jin (1904- 2005) föddes i en välbärgad familj i Chengdu, Sichuan. Han var 

intresserad av anarkism och studerade vidare i Shanghai.  Han åkte till Frankrike för att 

studera och bosatte sig i Paris under åren 1927-1929. Livet utomlands påverkade honom 

och gav influenser av romantik och direktberättande. Detta använde han senare i sina 

böcker. Hans passionerade karaktärer påminner om de stora franska författarnas stilar. 

Hans kända verk är Familjen Jia 家 som publicerades 1931. Flera karaktärer i hans 

																																																													
4 Croft Steven & Cross Helen, Litterature, Criticism, and Style- A Practical Guide to advanced level English Literature (Glasgow: 
Oxford University Press, 1997) s.10. 

5 McDougall, Bonnie S, s.5.  

6 Eriksson, Rebecka, Changing the colours of thr world ( Lund: Lund University, 2014) s.13.  
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böcker är intellektuella och man kan spåra influenser av utländska författare, såsom Zola7, 

Turgenev, Manpossant och Romain Rolland vilka Bai Jin uppskattade8.   

I Ba Jins egna berättelser framkommer hans starka engagemang för karaktärer i romaner.   

”Jag är inte en kall skrivande person. I mitt liv har jag haft kärlek och hat, ledsnaden och längtan; Denna 
kärlek och hat, ledsnaden och längtan kommer också fram när jag skriver. ”  

“我不是一个冷静的作者。我在生活里有过爱和恨，悲哀和渴望；我在写作的时候，也有我的爱和恨, 
悲哀和渴望的。” 9  

En ung Ba Jin full av passion ville begrava det gamla patriarkaliska samhället 10 och de 

olyckliga minnena därifrån. 

“Till slut jag är också en stor förrädare, en naiv men en orädd förrädare. ” 

”  我 后还是一个旧礼教的大叛徒, 一个幼稚然而大胆的叛徒。”11  

Ba Jins moderna tankar hade vuxit sig mer mot utopins värld där det inte skulle finnas 

några skillnader mellan människor. Han insåg samtidigt vilka anledningar som stod 

bakom många människors sorgfyllda öden. Tre västerländska ideologier som hade 

inflytande var: Internationell anarkism, Rysk populism och Franska revolutionen. Framför 

allt var det anarkism som påverkade honom mest och hans sympati för de fattiga och 

underordnade12.   

Ba Jins karaktär kan spåras i hans egna berättelser han sa bland annat:  

”Familjen är en bok som skildrar verkligheten, karaktärerna har jag både älskat eller hatat. ”  13 

“《家》是一本写实的小说，书中的人物都是我爱过或恨过的。”-  
																																																													
7 Idema& Lloyd, A guide to Chinese Litterature, (USA: Michigan University, 1997), s. 274 

8  Denton, Kirka A. Kaldis, Nicholas A, Ba Jins Familj: Fiction, representation, and relevance (USA: The Columbia Companion to 
moderna Chinese Literature, 2016) .S.172.  

9  Ba, Jin, Familjen, Jia 家 , ( Beijing: Folkets litteratur förlaget  Renmin Wenxue Chubanshe人民文学出版社, 2016) , s. 347. 

10 Fengjian Shehui封建社会 oftast översättas till ” Federalism ”, men jag tycker det är mer lämpligare än vänder “patriarkalt samhälle” 

11  Ba 2016, s. 347. 

12 Denton 2016, s.173.  

13 Ba 2016, s. 357.  
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”När jag var ett litet barn, var jag tvungen att bevittna hur flera vackra unga liv förstördes och hur det 

ledde till tragiska händelser. ” 

“在我还是孩子的时候，我就常常被迫目睹一些可爱的年轻生命横遭摧残，得到悲惨得结局。”14  

”Familjen” var den första av tre böcker i Ba Jins boksamling  Kraftiga strömmen15 Ji Liu 

《 激流》.  Han höll inte med om att läsare placerade honom i den yngsta brodern Juehuis 

roll.16 Men att han själv använde sin äldre brors liv i romanens första manliga 

huvudkaraktär Juexin var tydligt. Efter bokens publicering tog äldste brodern livet av sig 

och detta var ett oerhört hårt slag för Ba Jin. Den största anledningen till den äldsta 

broderns död var den tunga bördan han burit som äldsta sonen i en familj i det 

patriarkaliska samhället.  Att försörja sin familj var en tung börda och det omöjliggjorde 

hans dröm att studera vidare. Detta gjorde honom till en levenade person med en döende 

själ som inte orkade med den grymma verkligheten. Det tragiska ödet för Juexin stämde 

väl överens med Ba Jins äldre brors liv.  

Ba Jins äldste bror skrev i sitt brev till Ba Jin där han uppmuntrade Ba Jin att använda 

deras familjeliv och familjemedlemmar som material och karaktärer i boken. Äldste 

brodern sa så här:  

“Egentligen representerar vår familjehistoria en vanlig familjehistoria. Sedan började jag läsa böcker och 

tidningen ” Nya ungdomarna”, då ville jag skriva en sådan bok. Men jag kunde inte skriva och få fram det. 

Nu vill jag att du skriver den, det gläder mig oerhört mycket. Hoppas du kan förverkliga det.” 

 “ 实在我家的历史可以代表一般家族的历史。我自从得到《新青年》等书报读过以后，我就想写一
部这样的书 。但是我写不出来。现在你想写，我简直喜欢得了不得。希望你把它写成罢。”17  

Ba Jin levde till år 2005, men tyvärr kunde han inte skriva några ytterligare större verk. I 

hans kända bok Familjen betraktades särskilt de innehållsmässiga revolutionära inslagen, 

																																																													
14 Ba 2016, s. 357. 

15 Ibid, s.357. 

16 Ibid s. 342.  

17 Ibid, s. 346.  
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och den blev prioriterad att användas som obligatoriskt läromedel i Kinas skolor 

(Folkrepubliken Kina) 18.  

Ba Jins var vittne till andras tragiska händelser och att skriva en sådan bok var logiskt och 

naturligt. Bokens syfte var att krossa det patriarkaliska samhälles hårda bud.  

I tiotals år har jag begravt många kroppar med mina tårar, de var ju onödiga offer, de blev mördade av 
moraler i det gamla partitaktiska samhället, traditionella tankar och två eller tre personers tillfälliga och 
spontana barnsligheter. Jag lämnar den gamla familjen, det är liksom att kasta bort en skugga av skräck 
som jag knappt har kvar känsla för längre…”  

” 那十几年里我已经用眼泪埋葬了不少的尸首, 那些都是不必要的牺牲者，完全是被陈腐的封建道德， 
传统观念和两三个人一时的任性所杀死的。 我离开旧家庭，就像甩掉一个可怕的阴影，我没有一点
留恋。“ 19  

Familjen var Ba Jins första roman som fick fantastiska recensioner under 1930 -1940 

talen i Kina. Boken skildrar en rik familj i Chengdu, Sichuan där Ba Jin var född. De 

viktiga huvudkaraktärerna är tre bröder  Juexin觉新, Juemin觉民 och Juehui觉慧 från 

Familj Gao, även farfar Gao har en viktig biroll. Vid farfar Gaos död inleddes en stor 

förändring för Familjen Gao. Romanen utspelas under en tid där Kina var på väg att 

förändras efter år 1919. då revolutionen innebar en modernisering av Kina.   

Juexin 觉新 har kärleks förbindelser med  Meifen 梅芬 och Ruijue 瑞珏. Båda kvinnorna 

dog, Meifen dog av tuberkulos, och Ruijue dog i svår förlossning. Båda älskades mycket 

av Juexin, och han upplevde stor ångest efter deras död.  

Juehui var full av energi och hade nya tankar.  Han begav sig till slut i väg för att söka ett 

nytt liv. Hans älskade kvinna Mingfeng begick självmord, eftersom hon vägrade att gifta 

sig med någon annan än Juehui, som hon drömde om att leva tillsammans med. Förutom 

de ovanstående unga karaktärerna kommer jag även farfar Gaos begravning att tas upp i 

denna uppsats.   

																																																													
18 Ye, Kai,  Bei liyong de Lu Xun ( New york: Niuyueshibao Zhongwenwang 纽约时报中文网，2013)  
https://cn.nytimes.com/culture/20130911/cc11luxun/ （ 2017-12-07） 

19 Ba 2016, s. 345.  
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3.2  Lao She och Kamel Xiangzi  
Lao She (1899-1966) föddes i en manchu familj i Peking och omtalas som känd Fjärde 

majrörelseförfattare20.  Under åren 1924- 1929 undervisade han i kinesiska på ett 

universitet i London. Under kulturrevolutionen 1966 begick han självmord 21. Hans kända 

verk är ”Kamel Xiangzi ” och ”Tea hus”22.  Inspiration från den engelska författaren 

Dickens kan påvisas i hans första novell Lao Zhangs filosofi  Laozhang de zhexue  老张的

哲学 år 1926.23  ”Kamel Xiangzi” används som läromedel i språkundervisning i Kina. 

Lao She har värderats högt med tanke att han har skildrat det vanliga folkets liv, och var 

den ende författaren som lyckats skildra vardagslivet i arbetarklassen i den moderna 

kinesiska litteraturen24. Lao She var Pekingbo och levde ett hårt liv med sin ensamstående 

mor. Pappan dog i kriget mot det västerländska Åtta ländernas förenande arme25 i slutet 

av 1800 talet.26   

Lao She hade ett starkt minne av det hårda livsbudskapet från sin barndom:   

”Hela familjens försörjning var helt beroende av mor som hjälpte till med att laga och tvätta kläder för att 

kunna överleva; Deras mat bestod oftast av var saltad salladslök och lagad kinakål. När det regnade, måste 

man sitta uppe tills gryningen för att vara beredd på att muren kunde rasa. ”     

“全家靠母亲替人缝补洗衣作杂工维持艰难的生活，佐饭的“菜”经常是盐拌小葱或腌白菜帮子。每
逢下雨，还要坐到天亮以防屋塌。”27 

																																																													
20 Helmut, Martin, Modern Chinese Writers Self-Portrayals (NewYork: Taylor & Francis group, 1992)，s. 328.  

21 Under 10 års period i Kina1966-1976, var en anti- traditionell kulturs rörelse som spreds i hela Kina.  

22  Leung, Laifong, Comtemporary Chinese Fictional writers (NewYork: Taylor and Francis group, 2016) s.356  

23 Idema& Lloyd, A guide to Chinese Literature, 1997, Michigan University s. 275 

24 Lao, She,  Kamel Xiangzi, Luotuo Xiang zi  骆驼祥子 ( Beijing: Folkets litteratur förlaget  Renmin Wenxue Chubanshe人民文学出
版社, 2016) s.1    

25 Åtta länders förenade arme från Europa ba guo lian jun八国联军,. Åtta länder var: Stora Britannien, USA, Frankrike, Tyskland, 
Österrike, Ryssland, Italien och Japan. Dessa länder startade ett krig mot Qing hovet och Yi He grupprörelse, boxarupproret.  

26 En minoritets folkgrupp i Kina.  

27 Lao 2016, s.1 
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Unga Lao She hade fått stipendium for studier och blev senare lärare i en låg och 

mellanstadieskola. Fjärdemajrörelsen, wusi yundong 五四运动 blev en inspiration för 

Lao She att ta sig till England år 1924. Året därpå började han skriva noveller och 

romaner. Fjärdemajrörelsen är en nationell studentrörelse som spreds i hela Kina för att 

protestera mot den orättvisa behandling som Kina fick under Pariskonferensen. Samt att 

studenterna ville få igång Kinas modernisering. Det kallades också ” Ny kulturell rörelse”. 	

För att skapa sina karaktärer, använde Lao She sig av tankar och miljöbeskrivningar i 

dialogform med inslag av Pekingdialekt.  Genom att läsa följande kommentarer från 

litteraturkritiker nedanförstår vi mer hur temat i Lao Shes texter var kopplat till samhällets 

olika sidor om vanligt folks levnadssätt.   

“Lao She´s skrivstema är för fattiga folket, han skriver inte om kvinnan… En Chen Ning (USA) - 

<Hongkomg Ming tidning> 1970 månad tidning ” 

“老舍的题材是穷苦大众，不写女人。－宁恩承（美）， 《香港明报》月刊 1970” 28 

Det här verket hjälper till att lära känna de mörka bilderna i samhället under 20-30 talets Kina. … 

Beskrivandet i den här boken är berättelsen som handlade om hur en enkel bonde från landsbygden möter 

den moderna stadens civilisation och dess förfall moraliskt och själsligt. – Qian Liqun, Wen Rumin, Wu 

Fuhui < tretio år av Kinas moderna litteratur> 1998 Peking Univiersitets Förlag ” 

“这部作品的确有助于认识二三十年代中国城市社会的黑暗图景。….这部作品所写的， 主要是一个

来自农村的纯朴的农民与现代城市文明相对立所产生的道德堕落与心灵腐蚀的故事。“ 钱理群，温

儒敏，吴福辉《中国现代文学三十年》北京大学出版社 1998年。 ” 29 

Kamel Xiangzi  Kamel Xiangzi var en blandning av två personer vilken Lao She 

fick höra från en god vän. Xiangzi blev symbol och representant för underklassen i Norra 

Kina. Xiangzi kom från landsbygden och sökte försörjning i Peking. Det enda arbete han 

kunde få var att vara en rickshawpojke. Under hans sökande att bli en självständig person, 

																																																													
28 Lao 2016, Zhishi Lian Jie知识链接，s.2   

29 Ibid，s. 3  
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försökte han upprepade gånger skaffa sig en egen vagn men förlorade den. Samtidigt 

levde han i ett olyckligt äktenskap. Han förlorade sin fru Tigertjejen Hu Niu虎妞 i en 

svår förlossning. Senare förlorade han även sin älskade kvinna, en prostituerad, Lilla 

Lyckan, Xiao Fuzi 小福子.  Detta blev en vändpunkt och ledde till att han förlorade 

hoppet om livet. Dessa tre personer, plus Hu Nius pappa Liu Siye kommer att behandlas i 

textanalysen.   

3.3  Den kinesiska konfusianska läran om män och kvinnor  
Olika regler från den konfusianska läran togs upp för att få inblick i de disciplinerade 

regler som styrde vanliga kinesiska familjerelationer under mer än tusen år. Regler 

baserade på de enkla och tydliga trådar som på ett idealiskt sätt kräver att män och 

kvinnor utför och praktisera sina plikter enligt könsroller. Dessa regler har givit män 

högre status än kvinnor. För kvinnor innebar det att träna upp förmågor som skulle gynna 

deras framtida familjeliv.  Den personliga förmågan hade stor betydelse för att säkra 

familjens överlevnad. I dagens samhälle finns en risk att dessa stereotypa roller fortsätter 

påverka unga människors liv och särskilt många kvinnor är fortfarande kvar i en 

föreställning om hur en kvinna bör vara.    

Introduktionsvis tas enkla kända begrepp upp kring relationer mellan män och kvinnor. 

Då förstår vi hur ordning och regler som skapats för två tusen år sedan ännu finns kvar i 

dagens samhälle.  Bakom dessa principer och regler var värderingar och normer tydliga. 

Män hade högre status än kvinnor. Fadern har den högsta statusen inom familjen. 

Kvinnan var ett objekt att vara produktiv och föda barn, även ett objekt för mannens 

njutning30. 

Två huvudregler gäller. En gäller människors relationer inom familjen och den andra 

gäller kvinnor.  De är Tre principer och fem reguljära moraler, San gang wu chang 三纲

五常 och Tre regler att följa och Fyra förmågor för kvinnor, San cong si de 三从四德.    
																																																													
30 Gao, XiaoYan, Women exixting for men: Confusian and social injustice against in China ( New Orleans: Journal Race , gender and 
class Jul 31, 2003)  https://search-proquest-com.ezproxy.its.uu.se/docview/218807934?pq-origsite=summon#center ( 2017-12-29) 
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Tre principer: Kejsaren är ledtråd för tjänstemän jun wei cheng gang 君为⾂纲, Fadern är ledtråd för 

sonen fu wei zi gang ⽗为⼦纲; Mannen är ledtråden för Hustrun, fu wei qi gang 夫为妻纲 

Fem reguljära moraler är ：Snällhet ren 仁、 rättvishet yi 义, artighet li 礼、, visdom zhi 智 、 

trovärdighet xin 信    

En artikel tog upp San gang wu chang med engelsk översättning ” The three bonds and 

the five moral rules”, samtidigt har” Fjärde Maj rörelse” nämnts. Med ett historiskt 

perspektiv syftade ” Fjärde Maj rörelse” till att vara anti konfucianistiskt vilket i 

böckerna lämnade djupa spår.31 Det här är det bästa citatet som förklarar betydelsen av 

fem moraler.   

”A resolute scholar and a man of humanity will never seek to live at the expense of injuring humanity. He 

would rather sacrifice his life in order to realize humanity.” ( Confusicis 1980, We Ling Gong)32 

Ytterligare finns det särskilda regler för kvinnor.  De är: Tre regler att följa och Fyra 

förmågor  

Tre regler att följa   san cong 三从,  Kvinnan lyder under sin far innan hon gifter sig, wei jia cong fu 未嫁

从⽗; Kvinnan lyder under sin man efter giftermålet. ji jia cong fu 既嫁从夫; Kvinnan lyder under sin son 

när hennes man dött，fu si cong zi 夫死从⼦.  

Fyra förmågor för kvinnor , si de 四德：moral, de 德、utseende, rong 容 、språkbruk, yan ⾔、

handarbete, gong ⼯.33 En kommentar skrevs av Gao, Xiaoyan som tydligt förklarar san cong 
si de med ett historiskt perspektiv enligt nedan:  

 
”During the Han Dynasty (206 B.C.E.-219 C.E), typical feminine virtues, namely obedience and loyalty, 

were developed into something like "feminine ethics," as Lin puts it. The most famous, or infamous, of these 

codes are the Three Obediences and Four Virtues (San Cong Si De). The Three Obediences require women 

to obey the father before the marriage, obey the husband after marriage, and obey the first son after the 
																																																													
31 Tang Yi jie & Yan Xin, The Contemporary Significance of Confucianism (Netherland: Brill, Frontiers of Philosophy in ChinaVol. 3, 
No. 4 (dec., 2008), s. 477-501 http://www.jstor.org.ezproxy.its.uu.se/stable/40343894 ( 2017-12-29) 

32 Ibid， s. 477-s.501 

33 https://zhidao.baidu.com/question/34137751.html （ 2017-12-07）  



	

	

	

15	

death of husband. The Four Virtues are (sexual) morality, proper speech, modest manner, and diligent 

work. Pan Zhao, daughter of a famous literati and a loyal disciple of Confucius, was a great exponent of the 

Three Obediences and Four Virtues. In her book entitled Precepts for Women (Nuijie), she exalted the 

submission and self-effacement of women before the authority of father and husband”34 

4. Tidigare forskning   
Tidigare forskningar kring Ba Jin och Lao She som personer samt deras verk har pågått 

länge och vitt utanför Sverige. Tyngdpunkten i tidigare forskningar har mer legat på de 

politiska och ideologiska betydelserna i Ba Jins verk och hans eget liv.  

Ba Jins Familjen 

Kaldis Nicholas A. gjorde forskningar om Familjen.  Han poängterar att pigan Mingfengs 

död är en typisk scen som lyfter upp ett offer i samhället, där ekonomi och 

könstillhörighet är typiska konfliktfaktorer. Detta leder till att Mingfeng begår självmord. 

Kaldis har även påpekat ” The story glosses over the complicated personal, economic, 

social and sexual specefics of Mingfeng´s life.”35. Det ger mig tråden till ett synsätt på 

insersektionalitets innehåll som innefattar just kön och klass. Nästan alla kvinnliga 

karaktärer i Familjen möter sitt öde i ett hjälplöst läge utan en manlig karaktärs 

inblandning. Hans ytterligare fråga gör mig verkligen nyfiken på det. Men varför? Det 

skulle jag vilja ta reda på efter undersökningar.   

Kaldis har beskrivit karaktärernas specifika skillnader vilket jag skulle vilja använda för 

att uttrycka ” mannen som norm”. Juexin, Juehui och farfar Gao representerar de olika 

manliga rollerna inom det hierarktiska systemet. Juexin är framtidens ledare inom 

familjen men saknar styrka att kämpa emot andra; Juehui är en rebellisk ung och modern 

man som söker sig nya vägar.  Han förväntas bli en hjälte som skall rädda Mingfeng eller 

kämpa emot systemets orättvisor. Tyvärr ignorerar han verklighetens kris där Mingfeng 

																																																													
34 Gao, XiaoYan, Women exixting for men: Confusian and social injustice against in China.( New Orleans: Race, gender & Class , Jul 
31, 2003) 

35 Denton 2016, S. 174.  
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ber om hjälp. Detta leder till hennes självmord. Farfar Gao styr familjen med sin höga 

auktoritet utan att behöva eller vilja ha debatt och diskussion36.  

En artikel skriven av Rapp, Johan A kallad Ba Jin as Anarchist Critic of Marxism 

publicerades år 2015 i tidskriften ” Contemporary Chinese thoughts ”37. Kong, Haili har 

tagit upp mänskligheten och sjukdomarna som fokus i sin forskning kring Familjen 38  Ba 

Jins idealistiska och politiska syn tas upp i en annan uppsats från University of 

Massachusetts Amherst i USA år 2000 av Castriotta, Larissa med titeln Role models in the	

contemporary Chinese essay. Ba Jin and the post- cultural revolution memorial essay in 

Sui Xiang Lu 39 är en annan bok av Ba Jin som skrevs under hans senare levnad. I en 

annan forskningsartikel ges en synvinkel på Ba Jin som en manlig författare som har 

använt feministiska perspektiv. 40  Dessa forskningar har mindre roll men stämmer väl 

med min förståelse av hans personlighet och idealistiska strävan.  

 Lao Shes Kamel Xiangzi 

Många forskare runt om i världen har sedan länge intresserat sig för Lao She. Intressant är 

att man uppmärksammat och understrukit kvinnors levnadssituationer under det 

																																																													
36 Denton 2016. S. 169-175 

37  Rapp, Johan A, Va Jin as anarchist critic of Maxism ( Journal Comtemporary thoughts, 19 mars 2015)  
http://www.tandfonline.com.ezproxy.its.uu.se/doi/full/10.1080/10971467.2015.1003017( 2018-02-10) 

38Kong, Haili Disease and Humanity: Ba Jin and His Ward Four: A Wartime Novel of China (USA: Frontiers of literary studies in 
China, 2012)s.198-s.207. http://mz8an8jm8e.search.serialssolutions.com/?ctx_ver=Z39.88-
2004&ctx_enc=info%3Aofi%2Fenc%3AUTF-
8&rfr_id=info%3Asid%2Fsummon.serialssolutions.com&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=ar
ticle&rft.atitle=Disease+and+Humanity：+Ba+Jin+and+His+Ward+Four：+A+Wartime+Novel+of+China&rft.jtitle=中国文学研究
前沿：英文版&rft.au=Haili+Kong&rft.date=2012&rft.issn=1673-7318&rft.eissn=1673-
7423&rft.volume=6&rft.issue=2&rft.spage=198&rft.epage=207&rft.externalDocID=42499320&paramdict=sv-SE ( 2018-02-10) 

39Castriotta, Larissa  Role models in the contemporary Chinese essay :: Ba Jin and the post-cultural revolution memorial essays in 
Suixiang lu/" (2000). Masters Theses 1911 - February 2014.  
http://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2519&context=theses ( 2018-02-10) 

40Ng, Janet, The experience of modernity Chinese autobiofraphy of the earlier century.( USA: The University of Michigan University 
Press, 2003 ) s. 43 
https://books.google.se/books?id=ezc_cSi4GjkC&pg=PA43&lpg=PA43&dq=ba+jin+essay+feminism&source=bl&ots=Q2YrM0Keas
&sig=sJMGxkdp9mbs9dIUWH8QyiLCp_s&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwi3ha-
ktOPXAhVDIlAKHU9jCIwQ6AEIZTAJ#v=onepage&q=ba%20jin%20essay%20feminism&f=false ( 2018-02-10)   



	

	

	

17	

matriarkaliska samhället. I dessa forskningar har även ett genusperspektiv framkommit 

vilket också är relevant för min uppsats.    

I Moran Thomas artikel The Reluctant Nihilism of Laoshe´s Rickshawn41 har det 

exempelvis visats att Emergent capitalism and the market har en koppling till Hu Nius 

ekonomiska situation.42 Samtidigt har Kamel Xiangzi reflekterats till genusideologi under 

denna tid. Intressanta synpunkter på Xiangzi och Hu Nius kärleksrelation ges där Hu Nius 

dåliga beteende fördöms av Xiangzi. Deras relation är mer komplex. Xiangzis värde hade 

med precaptilaist view of moneys as hoard or treasure43 att göra.  Enligt Moran är 

kvinnliga karaktärer såsom Hu Niu och Xiao Fuzi stereotypa och passade till dåtidens 

samhällskrav för hur ideala kvinnor skulle vara. Jag tycker att mannen som norm stått 

osynlig bakom karaktärsbeskrivningarna.  

Xiangzis fru Hu Niu hade en motsatt karaktär mot Xiangzi.44 Xiangzis komplicerade 

upplevelser inför Hu Niu som en handlingskraftig kvinna har framkallat Xiangzis fruktan. 

Detta avslöjar moralens svaga roll inför det mänskliga begäret.  

Forskaren Jameson har tydligt poängterat ”pengarna” som ett centrum för Kamel Xiangzi, 

det vill säga att det ekonomiska medvetandet har ökat under 1920- och 1930- talen i 

Peking. Den ekonomiska statusen hade en betydande roll för klassidentifieringen.45  

I Kina uppmärksams Lao Shes kvinnliga karaktärernas tragiska öde av många 

genusforskningar46.   

																																																													
41 Denton, Kirka A, Moran Thomas: THE RELUCTANT NIHILISM OF LAOSHE ´S RICKSHAWM (USA: The Columbia 
Companion to moderna Chinese Literature, 2016) .S. 211 

42 Ibid, s. 213.  

43 Ibid, s.213.  

44 Ibid, s.214.  

45 Jameson, Fredric Literary Innovation and Modes of production: A Comentary (USA: Modern Chinese Literature, Vol 1, No. 1sep. 
1984) s.66-67 

46 Shi, Xingze & Li Gang, 迎来⽼舍研究的多元进取局⾯－2006 年第 4 届国际⽼舍学术研讨会论⽂综述 

http://www.laoshexue.com/portal.php?mod=view&aid=691 (2018-02-10)  
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Det är som om kön och klass är direkta faktorer som påverkar de kvinnliga karaktärernas 

öden vilket jag vill undersöka och analysera med intersektionalitets perspektiv.        

5.  Teorier  
Begreppet Intersektionalitet används i denna studie som en övergripande teori där kön och 

klass är viktiga faktorer.  

Socialvetenskapliga termer och teorier har utvecklats ganska snabbt under de senaste 

decennierna. Ibland behöver man sortera och ta fram de bäst lämpade synvinklarna som 

passar den egna bedömningen.  Intersektionalitet är ett socialvetenskapligt begrepp som 

uppfattas och förklaras med maktstyrning och ordning utifrån olika faktorer mellan olika 

grupper. Ursprungligen har forskningar om intersektionalitet baserats på feministiska 

teorier inom ras/etnicitetsstudier och könsbalanser. Vidare tillämpas intersektionalitet 

utanför det feministiska fält och är teoretiskt gränsöverskridande inom 

kunskapsutveckling för maktrelationer.47 Kön, klass och etnicitet som nya kategorier 

(Bradley 1996) ersatte den traditionella trilogin klass, status och prestige i 

stratifieringsstudierna under 1980-1990 talen. 48 

Genom att handskas med Intersektionalitet kan jag konstatera att det är ett övergripande 

begrepp med synsätt på maktstrukturen byggd av orättvisor eller förnedring mellan olika 

grupper vilka indelas i genus, klass, etnicitet, ålder, etc…49 Detta uttrycks så här: ” Hur 

människor är inbäddade i såväl en klass struktur som ett genussystem och i etniska 

relationer eller i andra former av över- och underordning.”50  Dessutom har teorin drivit 

fram ett starkt budskap som är ” Den som har en underordnad position i en 

skiktningsdimension kan ha en mer överordnad position i en annan dimension. ” 51 I min 

																																																													
47 Reyes& Mulinari, intersektionalitet (Författare & Liber AB 2005) s. 27 

48 Ibid, s. 39.  

49 Edling & Liljeros, Ett delat Samhälle – makt, intersktionalitet och social skiktning (Stockholm: Liber, 2016)  

50 Edin & Liljeros 2016, Ahrne, Intersektionalitet Ett delat Samhälle s.179.  

51 Ibid, s. 177.   
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analys kommer jag fokusera på kön, klass och även fenomen som förändras när klassen 

har överlägsen position samtidigt som genusnormen försvagas. 

Båda romanernas analys har baserats på den gamla konfusianska läran som präglats av 

starka sociala skiktningar och genusprioritering under en lång tid. När det gäller kvinnors 

status var de underordnade i alla lägen. Det är därför jag försöker använda en västerländsk 

syn på den traditionella kinesiska samhällets struktur för att svara på den tredje 

forskningsfrågan om intersektionalitet kan användas i analys av kinesisk litteratur.  

Förutom Intersektionlitet finns det två ytterligare utgångspunkter vi bör känna till och det 

är könsteorin och klassteorin: De är inte så främmande utan tvärtom är de väldigt bekanta 

i många sammanhang i olika sociala vetenskapliga forskningsområden. I min uppsats har 

jag valt ett begrep i genderteorin och det är ”könsrollsteorin” och man kan väl säga att det 

är Mannen som norm 52.  Historikern Yvonne Hirdman från Sverige har utvecklat teorin 

Samhället struktureras efter två principer: manlighet som norm och isärhållandets 

princip53. Isärhållandets princip innebär att män och kvinnor har tydliga uppdelningar av 

arbete och håller sina aktiviteter åtskilda. De blandar sig inte med varandra. Sådana 

principer ledde direkt till att kvinnor och kvinnors arbete värderades lägre vilket innebar 

att de hade lägre social status. Dessutom vill jag påpeka att det är Den heterosexuella 

matrisen  54som också härstammar ur den kinesiska sexuella synen med Yin Yang teorin55 

som är baserad på de biologiska könsrollerna. Forskaren Scott sa så här: ”… this teaching 

from the ‘Tao Te Ching’ refers to the basic principle of the universe, which supports the polar opposites of 

‘yin’ and ‘yang’. ‘Yin’, the feminine, represents the dark forces and ‘yang’, the masculine, the  

																																																													
52 Evertsson 2016, Kön, Ett delat Samhälle s. 52.    

53 Mattson, Tina, Intersektionalitet i socialt arbete(Malmö: Gleerrups Utbildning AB, 2010) s. 51.  

54 Bogren2016, Sexualitet, Ett delat Samhälle s. 111.  

55 Scott, Joy Denise, The impact of Chinese cultural values on the arts management process (Australia: Asia Pacific Journal of Arts &      
Cultural Management, Vol. 4 Issue 2 December 2006 s. 284– 
295http://www.asiastudies.com.ezproxy.its.uu.se/asia/Artsman/Vol4Iss2/Scott.pdf ( 2018-02-10) 
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light forces.”56  

 Ma Tianxiang i sin bok Kinesisk religionshistoria.57har också noterat YinYang teorin.  

 ”Den heterosexuella matrisen” baserade förståelse för kön och sexualitet på grund av 

biologiska faktorer och delar människor i två könskategorier, män och kvinnor58. Ett 

exempel på en uppställning som gjordes av Antropologen och genusforskaren Lena 

Gemzöe visar likheter hos Yin Yang teorier, där motsatta par i föreställningar och 

tankevärld hade nästan samma grundidéer. Se figur enligt tabellen bredvid59 till höger:  

Gayle Rubin, en socialantropolog tog upp en teori om kvinnoförtrycket baserat på 

samhällets behov att organisera reproduktion och sexualitet.60 

Det syntes tydligt i hur den konfusianska lärans regler 

beordrade kvinnor att vara ett objekt för männens begär.  

När vi frågar hur könsstruktur och klasstruktur förhåller sig till 

varandra hade frågan av klass varit angelägen för feminismen. 

”Feministiska kritiker kritiserade marxistiska teorier för att de 

osynliggjorde kvinnoförtryck och det faktum att kvinnor inom 

arbetsklassen var dubbelt förtryckta.” 61 . Ett annat synsätt att 

se på kvinnans underordnade status kom från Heidi Hartmann 

under 1970 talet. Det innebar att kvinnors underordning inte 

bara förekom av kapitalism utan även av patriarkatet. I sina 

																																																													
56 Scott, Joy Denise, The impact of Chinese cultural values on the arts management process (Australia: Asia Pacific Journal of Arts and 
Cultural Management, University of South Australia, Vol. 4 Issue 2 December 2006) s.286  

57 Ma, Tianxiang Kinesiska relions historia, Zhongguo Zongjiaoshi 中国宗教史（ Wuhan: Wuhan University Press 2012) s.42.  

58 Bogren 2016，Sexualitet, Ett delat Samhälle s. 111. 

59 Mattson 2010, s.40.  

60 Ibid, s.49.  

61 Ibid, s.72.  
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Förnuft Känsla 

Logik Intution 

Människa Djur 

Intellekt Kropp 

Subjekt Objekt 

Oberode Beroende 

Aktiv Passiv 

Lena Gemzöes figur 



	

	

	

21	

teorier framkom att män från olika klasser förenades i förtrycket av kvinnor, kön och 

klasstrukturer vilket förstärkte varandra. Fortsättningsvis i teoriutvecklingen ansågs 

förståelse för att kön och klass hade ett komplext och dynamiskt förhållande.62 

Klass för sig är en intersektion. Klass har ofta varit sammanvävt av ” ras” och sexualitet.  

I sin tur blir det ” klass har i relation till kön. ” 63. Skeggs forskningar öppnar upp för en 

förståelse för begrepp om klass ” Klass växer fram som ett komplext begrepp som 

inkluderar både strukturella ojämlikheter och komplexa subjekts och 

gruppkonstruktioner. ” 64 Det har blivit en grund för förståelse för intersektionalitet. Min 

uppsats kommer att bortse ifrån ”ras” frågan, eftersom denne fråga inte är relevant till 

romanerna.  

En definition på Klass som jag tycker kan anpassas till olika teorier och med en 

gemensam kärna.  ” … människor som ser sig som en gemensam grupp med gemensamma 

materiella intressen är klassen. Klassförhållanden grundas i arbetsdelningen och i 

materiella villkor, klass handlar om vad vi gör, eller har tillgängligt, för vår 

försörjning.”65 

Förståelse för intersktionalitet har hjälpt mig att komma fram till följande teorier: I den 

materiella ojämlikhetens samhälle är det lättare att förstå hur olika klasser rangordnas.  I 

böckerna handlar det mest om två klasser, den borgliga klassen och den arbetande 

klassen. Inom samma klass finns olika rangordningar, t ex kommer kön att spela väsentlig 

roll. Även mellan könen skapas förändringar i maktstrukturs konflikter.  

																																																													
62 Mattson 2010, s.73.  

63 Ibid s.73.  

64 Ibid, s.74.  

65 Edling & Liljefors2016, s. 37.  
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6.  Metoder och Begränsningar 
Marta Östborns uppsats har närläsning som analysmetod för litteraturstextanalys. Kärnan i 

den är att behandla texten i centrum66.  Begreppet har beskrivits i följande citat från 

Östborns uppsats:  

”Närläsning är en metod som är vanlig inom litteraturvetenskapen. 
 
I Ulla Lundqvist, Läsa, tolka, förstå - 

Litteraturpedagogiska metoder, beskrivs metoden närmare. Närläsningen innebär en närmare studie av 

texten utifrån flera olika perspektiv, både helheten och textens beståndsdelar och enskilda ord kan 

undersökas och belysas“67 

Att analysera en text handlar om att beskriva och tolka textens egenskaper av genrernas 

egenskaper. 68 Närläsning baseras på att vara närvarande i texten, ytterligare analys 

sammanlänkar karaktärerna i de två böckerna.  Eftersom mina böcker är romaner en typ 

genre med egna egenskaper som skiljas ifrån poesi eller sakprosa, kommer jag kartlägga 

följande termer och se hur texterna kring scenerna byggts av dessa olika aspekter. 

Termerna kring karaktärsbildning innefattar följande delar som är viktiga modeller69  :   

- Textbeskrivning, från författarens synvinkel att berätta och kommentera. 

- Dialog, handlar om personer som prata med varandra.    

- Tankar och känslor handlar om individens inre liv.   

- Handlingar och reaktioner från karaktärerna. 

- Symboler, tänk på om det finns speciell beskrivning som har metaforer.    

Närläsning sker av olika scener där två teman kärleksrelationer och död／begravning är 

framträdande. Den ena är kärleksrelation mellan en utvald manlig huvudroll från Famlijen 

Gao Juexin (Äldste bror) och två involverade kvinnliga biroller Qian Meifen (Mei) och Li 

																																																													
66	Lundqvist, Ulla, Läsa, Tolka, Förstå (Eskilstuna: Almqvist & Wiksell Förslag AB, 1995) s.16  

67 Östborn, Marta, D Uppsats ” Ett kvinnligt författarskap i en tid av förändring”( Uppsala Universitet 2011) s.7 

68 Lundqvist 1995, s.34.   

69	Croft Steven & Cross Helen, Litterature, Criticism, and Style- A Practical Guide to advanced level English Literature (Glasgow: 
Oxford University Press, 1997) s. 17 
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Ruijue (Ruijue).  I samma kategori analyseras ett annat par Juexins yngre bror Juehui och 

Mingfeng. Jag fortsätter med Xiangzi från Kamel Xiangzi, och hans två kvinnor Hu Niu 

och Xiao Fuzi.   

Den andra är död och begravning. Jag inleder analysen med karaktärerna i Familjen, 

sedan Kamel Xiangzi. I Familjen fokuserar jag på totalt fyra personer: Meifen, Ruijue, 

Mingfeng och farfar Gao. I Kamel Xiangzi handlar det om bara om Hu Niu och Xiao Fuzi.  

Med de relevanta scenerna i Ba Jins Familjen och Lao Shes Kamel Xiangzi beskriver jag 

strukturen på följande sätt:  

Kön och Klass – Den röda lyckan hongix 红喜- Kärleksrelationer – Juexin och Mei, 

Juexin och Ruijue, Juehui och Mingfeng, Xiangzi och Hu Niu, Xiangzi och Xiao Fuzi. 

Även Liu Siye (Fadern till Hu Niu) och Er Qiangzi (Fadern till XiaoFuzi) har mindre 

viktiga roll i dentta avsnitt.   

Klass och Kön- Den vita lyckan baixi 白喜－Död och Begravning - Mei – kusin och 

älskarinna till Juexin och dog av sjukdom, Mingfeng– hemlig älskarina till Juehui som 

begick självmord, Ruijue – hustrun till Juexin som dog i svår förlossning, farfar Gao - 

Familjens huvudperson som fick en traditionell begravning, Hu Niu- hustrun till Xiangzi 

som dog i svår förlossning; Xiao Fuzi – Xiangzis älskarinna som begick självmord.    

Min fokus begränsats till beskrivningar av kärleksrelationer och död / begravning med de 

angivna karaktärerna i böckerna. Flera karaktärer skulle öka trovärdigheten för resultatet. 

En bra utgångspunkt för vidare forskning med intersektionalites analys kan innehålla 

tidsperspektiv, geografiska perspektiv, åldersperspektiv, etnisk perspektiv, 

hälsoperspektiv, utbildningsperspektiv osv...   Jag är nöjd med textens material som redan 

har inkluderat könsperspektiv (delvis med ekonomiskt medvetande i Kamel Xiangzi) och 

klass perspektiv i båda romanerna.  För att göra undersökningen så relevant som möjligt 

begränsas fokus enbart till kön, klass, och ekonomiska aspekter i Kamel Xiangzi.  
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En annan sak jag inte tagit upp är att jag inte belyst Lao Shes etniska bakgrund och 

undersökt om det hade påverkat hans syn på livet eller upplevelserna. Det kanske till och 

med hade kunnat påverka hans skrivande stil. Etnicitet är en viktig faktor som ingår i 

intersektionalitet, men i denna uppsats är det en bortsedd faktor för hela undersökningen.  

För Ba Jins Familjen har alla texter översatts av Ling Nyfelt, även översättningar av 
bakgrund för båda författarna i avsnitt 3. Översättningen i avsnitt 7.2 av Kamel Xiangzi 
togs direkt från boken Camel Xiangzi, som översattes till engelska av Shi XiaoJing (Hong 
Kong: The Chinese University of Hong Kong, 2005)  

7.  Textanalys  

7.1 Kön och Klass i den röda lyckan - kärleksrelation 
Det är inte ett främmande fenomen att män och manlighet värderades högre än kvinnor 

och kvinnlighet. Oftast är det en norm som styr folkets beteende. I följande textanalys 

beskrivs hur karaktärerna följer sina roller och plikter med olika beskrivningar.  

 7.1.1  Familjen 
Jag fokuserar på tre parförhållanden Juexin och Mei (hennes förkortade namn), Juexin 
och Ruijue, och Juehui och Mingfeng.  Två manliga karaktärer och tre kvinnliga 
karaktärer.  

Scenen 1 Juexin och Meifen 
Tankar och Känslor Juexins innre tankar beskrivs när Fadern väljer en annan brud 

istället för Mei. I Boken beskrivs för första gången Juexins känslor för Mei när han får 

höra att Fadern bestämt giftermål för honom. Det är inte med Mei. Juexin har inga 

valmöjligheter utan det är fadern som i egenskap av högre status som väljer en brud åt 

honom och han har bara att lyda trots smärtan han känner inom sig: 

-“Ja, han har drömt en underbar dröm med en intellektuell man och en vacker kvinna. I sitt hjärta var det 

en trevlig tjej, den lilla kusinsystern som kommer från Qian Familj förstår honom och kan trösta honom. 
Under en period har han drömt att hon skulle bli hans framtida maka. Dessutom har han bett fadern att det 
måste vara hon. I de här gentlemännens familjer är det ganska vanligt att kusiner från mammans sidor 
gifter sig. Han (Juexin) och hon (Meifen) har känslor för varandra. Nu har Fadern valt en annan ung 
kvinna som var okänd för honom, dessutom måste han gifta sig innan årsskiftet.  Hon är inte den person 
som han tycker om. För honom är det verkligen ett hårt slag. Hans framtid är krossad. Hans vackra dröm 
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är därför förstörd. ” 

 ” 是的, 他也曾做过才⼦佳⼈的好梦,他⼼中也曾有过⼀个中意的姑娘,就是那个能够了解他,安慰他的

钱家表妹。有⼀个时期他甚⾄梦想他将来的配偶就是她,⽽且祈祷着⼀定是她。因为姨表兄妹结婚,在

这种绅⼠家庭中是很平常的事。 他和她的感情又是那么好。 然⽽⽗亲却给他挑选了另⼀个他不认

识的姑娘,并且决定就在年内结婚。⽽他所要娶的又不是他所中意的那个“她”。对于他,这实在是个太

⼤的打击。他的前程断送了。他的美妙的梦幻破灭了。” 70 

Dialog  Mei uttrycker sina tankar för Juexin genom samtal med andra. Kusin Mei 

uttrycker sin låsta situation vid samtal med släkten. Hon har förväntningar om att få vara 

lycklig med sin älskade, men i verkligheten visar hon bara tomhet i sitt hjärta.  Hon har 

ingen möjlighet att påverka sin situation utan uttrycker sin sorg för andra, och dessvärre är 

hon sjuk också. Kusin Meis kärleksupplevelser har vi som läsare fått beskrivna genom 

hennes egna berättelser i dialogform i en släktsamling. Enligt material i texten, får vi 

uppfattning att hon är i en hjälplös situation där det enda hon kan göra är att minnas 

kärleken som en illusion, en dröm som fyller sorg i hennes hjärta under hennes 

sjukdomstillstånd.   

”Efter farväl från förra gången, har jag också tänkt på er ofta… De här åren har varit som en sorgfull 
dröm. Nu har jag vaknat upp från drömmen, men ingenting finns kvar, Mitt hjärta är fortfarande tomt. ”  

”Den tredje manliga yngre kusinen har sagt att det (Meis situation) var kopplat till social miljö, jag tycker 
det är väldigt intressant. Vi har olika upplevelser.  Jag hinner inte ifatt till den nya tidens tänkande. Hela 
mitt liv har styrts av ödet, jag kan inte påververka ens lite. Hur kan jag nå fram till lyckan?”   

”Jag har hostat ganska ofta, och kunde inte sova under nätterna. Hela tiden känner jag smärta i hjärtat. ”  

－  ”别后，我也常常想念你们。……这⼏年好像是⼀场凄楚的梦。现在梦醒了，可是什么也没有，

依旧是⼀颗空虚的⼼。“ 

－ “三表弟⽅才说过环境有关系，我觉得很有意思。我们的境遇不同。我赶不上时代了。我⼀⽣只

是让命运在摆布，⾃⼰不能做⼀点主。我哪⼉还有幸福呢？” 

－“近来常常咳嗽，夜⾥往往失眠，⼼⾥总是痛。”- 71: 

																																																													
70 Ba 2016, s. 27-28 

71 Ibid s.109-s.112 
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Trots att Juexin och Meifen känner djupt för varandra, trots att båda är kära i varandra, 

kan de inte ändra verkligheten som andra bestämt. Båda två accepterar det bara.  

I trädgården möts Juexin och Mei i hemlighet.   

- ”Mei, varför undviker du mig? ”---” Vill du inte förlåta mig?” 
- ”Kusin äldre bror, Du har inte svikt mig.” 
- ”Det verkar som du inte vill förlåta mig.”  Han sa det nästan med en sorgsen röst.” 
- ”Jag har inte hatat dig, men jag är rädd för att träffa dig för att undvika minnen från förr.”   
- ”Mei, det är jag som har förrått dig.  ...Men jag har inget annat val… Jag blev gift och har 

förträngt minnet av dig… Jag har inte tänkt på din besvikelse. ” 
- “Du får inte vara i närheten av mig. Du bör tänka på att inte skapa misstänksamhet inför andra.” 
- ”Under de åren fanns det inte en enda dag jag inte tänkt på dig… Hela mitt liv har runnit i väg. … 

Att leva som det är nu, är inte bättre än att dö i förtid.  

 - ”梅，你为什么要避开我？“…”你还不肯饶恕我吗？ 

      - “⼤表哥，你并没有亏负我的地⽅。 

 - “这样看来，你是不肯饶恕我了。他差不多悲声说。…..”   

 - “我并没有恨过你，不过我害怕多跟你见⾯，免得⼤家想起从前的事情。 

 -“梅，我负了你。….我也是没有办法的啊。….我接了亲….忘记了你。….我不曾想到你的痛

苦。 

 -你不要这样挨近我，你也应该避点嫌疑.” 

 -“这⼏年来我哪⼀天不想你。…我这⼀⽣已经完了。….我这样活下去，还不如早死的好。” 
72 

Kärleken mellan Mei och Juexin är stark, men de begraver den istället. Det visar sig mer 

från Mei som kvinna att hon inte har någon valmöjlighet. För Juexin, har fadern valt en 

främmande kvinna till giftermål för. Som i konfusianska läran hade man Fu wei zi Gang 

父为子纲73 som en regel vilken sonen måste lyda. Juexin måste lyda faderns beslut. I 

Meis tankar har hon redan övergivit hoppet om kärlekslycka.  Hon är redan sjuk och det 

																																																													
72 Ba 2016,s. 157- s.160.  

73 I denna uppsats 3.3 finns det beskrivning 
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verkade som om hon är redo att välja döden före livet. Juexin drabbas av stark ångest för 

sin kärlek till Mei. Han lever i ett liv med konflikt. Han som en man bör ha möjlighet att 

påverka valet av hustru, men han väljer att lyda familjetraditioner och offrar sin egen 

kärlek och dröm. Detta visar att systemet är starkt förankrat i samhället och det är inte lätt 

att bryta mot. Juexins val påverkar direkt deras olyckliga kärleksförhållande.  

Scenen 2 Juexin och Ruijue 
Tankar, Känslor och reaktion Juexin får för första gången höra Ruijues namn från 

sin far och Fardern har ordnat ett äktenskap utan att tala med honom innan. Fadern sa:  

”… Jag är redan förberedd att godkänna giftermål från Familj Li.  Den 13 dagen nästa månad är en bra 
dag. Bestäm dag för förlovning... Och bröllopet skall ske i år.”  

“李家的亲事我已经准备好了。下个⽉⼗三是个好⽇⼦，就在那⼀天下定。……今年内就结婚。” 74 

Juexin blir förlamad och säger inte ett ord.  Han överger sitt hopp om sin egen lycka och 
känner sig förkrossad.   

”Han sa inte emot med ett enda ord, dessvärre hade han inga tankar om det heller.”…. ”han insåg att hans 
framtid och dröm redan hade krossats.”  

”För honom, är det verkligen ett hårt slag. Hans framtid är krossad. Hans vackra dröm är därmed förstörd.”  

“他不说⼀句反抗的话，⽽且也没有反抗的思想。” ….“对于他，这实在是个太⼤的打击。他的前程

断送了。他的美妙的梦幻破灭了。” 75 

Nästa steg i berättelser är när förlovningsdagen är bestämd, då beter sig Juexin så här:  

”Fram till förlovningsdagen blir Juexin uppvaktad av andra liksom en docka; Han är också avgudad som 
en skatt av andra. Han gör vad andra beordrar honom. Han har varken glädje eller sorg.”  

“到了订婚的⽇⼦他被⼈玩弄着,像⼀个傀儡;又被⼈珍爱着,像⼀个宝贝。他做⼈家要他做的事,他没有

快乐, 也没有悲哀。”76 

																																																													
74 Ba 2016, s.27. 

75 Ibid, s.27. 

76 Ibid, s.28. 
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“Tiden har inte förflutit ett halvt år innan hans maka kommit till honom på riktigt. Farfadern och fadern har 
förberett och speciellt byggt upp teaterscenen för att fira bröllopet. Bröllopsceremonin är inte alls så enkel 
som han hade tänkt sig. Han själv spelar teater också. Han har spelat teater tre dagar sedan får han sin fru. 
Under de här dagarna är han uppvaktad av andra igen och han känner sig som en docka, är avgudad som 
en skatt. Han har varken glädje eller sorg. … Eftersom det finns en okänd ung kvinna som sover vid hans 
sida, så spelar han teater även i fortsättningen.”  

“ 不到半年, 新的配偶果然来了。祖⽗和⽗亲为了他的婚礼特别在家⾥搭了戏台演戏庆 祝。结婚仪式

并不如他所想象的那样简单。他⾃⼰也在演戏,他⼀连演了三天的戏,才得到了他的配偶。这⼏天他

又像傀儡似地被⼈玩弄着; 像宝贝似地被⼈珍爱着。他没有快乐,也没有悲哀。... 因为在他的旁边还

睡着⼀个不相识的姑娘,在这个时候他还要做戏。” 77 

Vidare upplever han en viss lycka under dagarna.  Han gör det för andras skull. Med sin 

plikt att tillfredsställa allas önskedröm. Texten ser ut så här: ” 

“Han är gift, farfar har fått en fru till sitt barnbarn, och visar glädje under en kort tid. Även han har fått 
någonting. Han har fått en ung kvinna som är ödmjuk och förstår honom, har inte sämre utseende än hans 
lilla kusin syster. Han är nöjd. På kort tid har han njutit av olika underhållningar som han aldrig upplevt 
förut. På kort tid, har han glömt den gamla och vackra drömmen, han har glömt den andra kvinnan, han 
har glömt att tänka på sin framtid… Han är nöjd. Han är berusad, berusad av kärleken till en ung flicka.  
Hans ansikte har ofta ett leende, och han gömmer sig i rummet i sällskap med sin nygifta brud. 
Människorna runt omkring beundrar hans lycka. Han tror själv att han är lycklig. ”  

”他结婚，祖⽗有了孙媳，别的许多⼈也有了短时间的笑乐。但他⾃⼰也并不是⼀⽆所得, 他得到了

⼀个能体贴他的温柔的姑娘，她的相貌也并不⽐他那个表妹的差。他满意了，在短时期内他享受了

他以前不曾料想到的种种乐趣，在短时期内他忘记了过去的美妙的梦幻，忘记了另⼀个⼥郎，忘记

了他的前程。…他满⾜了。他陶醉了。陶醉在⼀个少⼥的爱情⾥。 他的脸上常常带着笑容，⽽且整

天躲在房⾥陪伴他的新婚的妻⼦。 周围的⼈都羡慕他幸福。他也以为⾃⼰是幸福的了。” 78 

Juexin är ganska nöjd med att de har fått ett barn och hans hela kärlek riktas mot barnet. ” 

“ Han känner bara gränslös kärlek. ” ” 他只感受到无限的爱。”79 

Innan Ruijue föder det andra barnet utanför staden, det finns en beskrivning som handlar 
om deras relation i en dialog med hög medvetenhet. De vågar inte bemöta sina sanna 
känslor:  

																																																													
77 Ba 2016, s.28. 

78 Ibid, s.28. 

79 Ibid, s.33. 
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“Båda två lurar varandra, båda visar inte sina sanna tankar. Egentligen vill de gråta från hjärtat, men i 
fasaden utåt försöker de le, tyvärr kan det inte dölja sorgen. Han vet, hon vet också. Han vet om hennes 
känslor i hjärtat, hon vet om hans. Men de gömmer sina känslor i hjärtat, gömmer känslor bakom leenden, 
gömmer känslor i de trevliga samtalen. De vill gråta innerste inre medan de ler, men de vill inte se en enda 
tår droppa ner från sin älskade…。 ” 

“他们两个人都在互相欺骗，都不肯把自己的真心显露。他们的心里明明想哭，在表面上却竭力做

出笑容，但是笑容依旧掩饰不住他们的悲痛。他知道，她也知道。他知道她的心，她也知道他的心。

然而，他们故意把自己的心藏起来，隐藏在笑容里，隐藏在愉快的谈话里。他们宁愿自己同时在脸

上笑，在心里哭，却不愿意在这时候看见所爱的人流一滴泪。”80 

 Båda Ruijue och Juexin är snälla personer som underkastar sig alla bestämmelser inom 

familjen. De väljer medvetet att följa reglerna utan att tänka på sin egen lycka och vilja. 

Att visa sina känslor är inte en prioriterad egenskap inom den kinesiska kulturen.  Att 

offra sig själv för andras lycka verkar uppskattas mer.  

Dialog  Ruijue har haft ett samtal med Mei, och till slut blir båda kvinnorna bästa 

vänner. Ruijue känner stor sympati för Mei. Vidare när Meifen dör vill Ruijue ta farväl 

för sista gången. Juexin och Ruijue pratar med varandra, och Juexin visar att han bryr sig 

väldigt mycket om Ruijues hälsa.  

“Jue, du skall inte gå dit, du har barnet att tänka på nu, du klarar inte av sorgen. Om du går dit och ser 
allt, kommer du säkert bli mycket ledsen. Du bör sköta om din hälsa också. ” 

“珏，你不要去，你有‘喜’， 经不起悲痛。你去了，看见那个景象，一定会伤心的。你也应该爱惜
你的身体。”81 

När Ruijue insisterar att hon måste ta farväl av Meifen fortsatte Juexin:  

“Jue, du bör också sköta om din hälsa, du är den enda jag har kvar nu . Om du blir sjuk, blir det inte slutet 

på mitt liv också? ”  “珏，你也该顾惜你的身体。你要知道我现在就只有一个你，你如果也有病

痛，不是也要我命吗？”觉新的声音非常凄惨。”82 

Juexin har starka känslor för Ruijue på ett annat sätt än han har för Meifen.  Genom hans 

																																																													
80 Ba 2016, s.299-s300.  

81 Ibid s.267. 

82 Ibid, s.267. 
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uttryck vet vi att han även har starka ansvarskänslor för Ruijue. Ruijues kärlek är mest 

beskriven genom hennes handlingar av att vara en god mor och föda barn. Hon lyssnar på 

vad Juexin föreslår.  Juexins och de två kvinnornas berättelser handlar om den 

traditionella kärleksmodellen som sker i en borglig familj var som helst. Mei och Ruijues 

passivitet visas tydligt. Mei är totalt deprimerad medan Ruijue väljer att inte avslöja sina 

innersta känslor. Juexin väljer att dölja sina sanna känslor och spelar oberörd för att göra 

alla andra glada. I deras fall menar jag att oavsett könsidentitet skall man bara lyda de 

befintliga bestämmelserna som beordras uppifrån.      

Scenen 3 Jue Hui och Mingfeng 
Dialog   Juexins yngste bror Juehui har en öppen karaktär, han är lite busig, aktiv och 

rebellisk i boken. Hans relation till Ming Feng beskrivs på olika sätt. Det finns en scen 

som beskriver deras relation när de två möts i trädgården för att plocka 

plommonblommor. Mingfeng visar sin försiktighet både språkligt och beteendemässigt 

pga. av sin status.    

- ”Madam har inte skällt ut mig så ofta under året. Men jag oroar mig varje dag, hela tiden är jag rädd 
för att göra något fel. ”  

- ”Det här kallas för, ’Den som är slav har aldrig någon chans´… Han kan inte låta bli att skratta, trots 
sin intention att inte skratta åt henne.” 

- ”Se där, finns en blomma som är bättre, sa han glatt.  ( De plockar blommor nu) ” 

-  “Den tredje unga mästaren(Juehui), var försiktig, var försiktig!”  

- ”Var inte rädd!” 

-  ”Det räcker, de här tre blommorna räcker väl, sa hon glädjefullt. ”   

 “’太太这⼀年多来倒也不常骂我。不过我还是天天担⼼，时时刻刻都害怕会做错事情。’，她低声

答道。”  

”‘这就叫做：做奴⾪的⼈永远没有办法。’…他不觉笑了起来，但是他并没有讥笑她的意思。 ´ 

“你看，那⼉有⼀枝更好的。”他⾼兴地说。 … 

”三少爷，当⼼点，当⼼点！ 

“不要怕，” 
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“够了，这三枝就够了。”鸣凤欢喜地说。83 

De är mycket nära och kan skoja med varandra och har haft roligt tillsammans som barn. 

Mingfeng är försiktig hela tiden pga. av sin status som tjänsteflicka, medan Juehui alltid 

har en beskyddande roll oavsett vilken situation de befinner sig i. Han hjälper till att 

plocka blommor åt henne, han uppmuntrar henne att inte vara rädd, även om han skojar 

med henne och kallar henne ”slav”, är han medveten om sin egen status och vill gärna 

visa sin stryka för henne. Hon kallar honom för ”Den tredje unga mästaren!” som en 

tjänsteflicka bör respektera sin mästare. Hon påminner honom om att vara försiktig, det är 

hennes plikt att påminna honom.  Juexin beskrivs som en typisk modig man som visar den 

idealistiska mansnormen.  

 När tjänsteflickan Mingfeng blivit vuxen skall hon bli bortgift. Det bekymrar 

Mingfeng som berättar sina bekymmer för Juehui.  I en dröm blir hon jagad av en flock 

vargar men då dyker det upp en person som räddar henne. Mingfeng hoppas på att Juehui 

skall vara en räddare i nöden.  Detta utrycks i hennes dröm i den omedvetna världen där 

hon måste ha en man som hon kan luta sig mot.   

“Oväntat springer en person ut från mitten av berget och slår ner vargarna. Jag tittar ordentligt, och det är 
du. Du vet inte att jag hela tiden betraktar dig som min frälsningshjälte. ”   

“ 忽然⼭腰⾥跑出来⼀个⼈，打退了豺狼。 我仔细⼀看，原来就是你。你不晓得我总是把你当作救

星。” 

“Du vet inte hur stor respekt jag har för dig… Ibland är du som en måne på himlen… Jag vet att mina 
händer inte kan nå upp till den. ”   

“…你不晓得我多尊敬你…有时候，你真像天上的⽉亮…我晓得我的⼿是挨不到的。” 

”’Varför berättade du inte detta för mig tidigare? Jag visste inte att du litade på mig så fullständigt.’, Hans 
röst skakar av inre spänning. ” 

“‘你怎么早不告诉我？ 我不晓得你这样相信我。’他的声⾳颤抖着，表⽰他内⼼的激动。”  

																																																													
83  Ba 2016, s.65.  
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“ ‘… Om du fötts in i en borglig familj, eller om du har samma status som Fröken Qin, skulle det vara 

suveränt! ’ säger Juehui med en röst full av barmhärtighet.”   

 ” …要是你⽣在有钱⼈家，或者就处在琴⼩姐的地位，那多好！“觉慧的声⾳⾥充满了遗憾。” 84 

Men Mingfengs låga självkänsla gör att hon inte vågar visa sin kärlek för Juehui.  

Juehui föddes i en överklassfamilj och han vet att om Mingfeng också fötts i samma klass 

skulle relationen underlättas för båda.   

Senare i berättelsen visar det sig att Mingfengs situation är olycklig.  Frun Zhou berättar 

för Mingfeng att Farfar Gao och Fru Chen bestämt att gifta bort Mingfeng som konkubin 

till Herr Feng. Mingfeng hamnar i djup ångest:  

“Hennes hopp krossas fullständigt.” - “她的希望完全破灭了。” 85 … 

Hon ber Frun Zhou om hjälp, men trots att Frun Zhou har visat lite sympati för henne kan 

hon inte motarbeta Farfar Gao:  

“Farfar Gaos ord råder, även jag vågar inte säga emot . ” - “⽼太爷的话，连我也不敢不听”86。 

Allt det man bestämmer gynnade alltid bara familjens sociala status. Familjen Gao lovar 

Familjen Feng att Mingfeng skall bli Herr Fengs konkubin. Detta visar att Mingfeng 

behandlas som en vara som är till salu.   

Juehui vet ingenting om detta trots att Mingfeng vill berätta allt för honom.  De 

missförstår varandra vid deras sista möte. Hon springer i väg och Juemin (Mellan bror) 

berättar allt för Juehui, men då är det för sent.  Den här scenen är väldigt dramatiskt, 

laddningen och spänningen är hög, eftersom läsare vet varför men Juehui vet inget. Detta 

är som en dramatisk scen ur en pjäs.  

																																																													
84 Ba 2016, s.66. 

85 Ibid, s.195. 

86 Ibid s.197. 
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Juehui och Mingfengs kärlek representerar en annan typ av kärlek inom den borgliga 

klassen än den ifrån Juexins historia. Juexins älskade kvinnor kommer från samma klass. 

Till skillnad från Juexin som är lydig far och farfars order, är Juehui mer vågad i sina 

tankar att förverkliga sitt liv med Mingfeng där de väljer att leva tillsammans i framtiden. 

Mingfeng som en piga har som högsta dröm att Juehui skall gifta sig med henne, detta är 

det enda hon vill göra. Vi kan också se Juehuis lite okänsliga medvetenhet om status 

skillnad mellan honom och Mingfeng. Han skojar med Mingfeng och kallar henne ”Slav”. 

Denna skillnad skapar en klyfta i deras kommunikation. Det ger vidare Mingfeng en 

felaktig uppfattning om honom att han inte får besväras i onödan. Då väljer hon dödens 

väg innan hon berättar hur hon känner sig inombords.    

7.1.2 Kamel Xiangzi 
Tre huvudkaraktärer presenteras i detta avsnitt och de är Xiangzi, Hu Niu och Xiao Fuzi. 
Två biroller är också medverkande, och de är Hu Nius far Liu Siye och Xiao Fuzis far Er 
Qiangzi. 

Scenen 4 Xiangzi och Hu Niu 
	

Tankar  Xiangzi blev Liu Siyes favorit arbetande Rickshawn. Liu Siye är far till Hu Niu. 

”But in his heast everything was chalked up. ” 87 
”老头子心里有数88.” 
  

Hu Niu var mer förtjust i Xiangzi än andra。   

”As for Tigeress, she liked this tall bumpkin even more for, what ever she said, he listened carefully and 
never talked back.” 89 

”  虎妞更喜欢这个傻大个儿。她说什么，祥子老用心听着,不和她争辩90。   

Dialog  Hu Nius språkbruk mot Xiangzi är varken artigt eller ödmjukt utan bara 

respektlöst:  
																																																													
87 Shi Xiaojing, Camel Xiangzi (Hong Kong : The Chinese University of Hong Kong 2005)  s. 88.  

88 Lao 2016,s.34.   

89 Shi 2005, s. 90.  

90 Lao 2016, s.34.    
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“Why Xiangzi, Did a wolf run off with you or did you go to Africa to mine gold? ? ’Huh!’ Xiangzi 
volunteered no information. 

” ’祥子，你让狼叼了去，还是上非洲挖金矿去了？’ , ’ 哼！’祥子没说出什么来。” 91  

Men ibland också med en oerhört varm välkomnande uppmärksamhet.  

”If you haven´t eaten yet, you might as well join us. Tigeress acted as a if welcoming a good friend.” 92 

 “’ 要是还没吃了的话，一块二吧！’虎妞仿佛是招待个好朋友。”93  

Hu Niu visar starkt intresse för Xiangzi, särskilt när Xiangzi återvänder till Renhe 

Rickshawns Firman igen. Deras relation stegras ytterligare när Hu Niu tar kommandot.  

Tankar Hu Niu är väldigt omtänksam mot Xiangzi när hon ser hans bagage och 

hon frågar inte vidare.  Xiangzi vill inte att Hu Niu skall se honom som en förlorare.  Det 

visar sig att han har respekt för Hu Niu eftersom hon respekterar honom. De två har bra 

kontakt med ömsesidig respekt för varandra. De har en bra relation innan 

kärleksrelationen inleddes.    

“It must have been after eleven when Xiangzi sighted the brilliant solitary light outside Harmony Yard…. 
He knew then that Tigress was still up.….for he didn´t want her to be the first to witness his defeat precisely 
because of her high regard for him.  ’Why, Xiangzi, What?’ She bit back the rest of her question at sight of 
his crestfallen look and the bedding in the rickshaw.” 94 

”大概有十一点多了。…祥子看见了人和厂极明而怪孤单的灯。…他知道虎姑娘还没睡。 …正因为
她平日看得起她， 所以，不愿头一个就被看见他的失败。” , “哟，祥子怎——”她刚要往下问，一看
祥子垂头丧气的样子，车上拉着铺盖卷，把话咽了下去95。 

Inför Hu Niu är Xiangzi lite förvirrad och handlingsförlamad enligt följande beskrivning:   

”Now that what he dreaded had happened, Xiangzi´s heart swelled with shame and discomfiture and he 

stood still, stupidly, speechless, gazing at Tigress. ” 96  

																																																													
91 Lao 2016, s.35   

92 Shi 2005, s. 90.   

93 Lao 2016, s.35   

94 Shi 2005, s.128.   

95 Lao 2016, s.47   

96 Shi 2005, s.128.   



	

	

	

35	

 “ 怕什么有什么，祥⼦⼼⾥的惭愧与⽓闷凝成⼀团，登时⽴住了脚，呆在了那⾥。说不出话来，他

傻看着虎姑娘。” 97  

Tankar om utseende  När han ser på henne på ett annat sätt mer sexuellt blir han 

ännu mer förtvivlad.  

”There was something diffrent about her. Whether because of the bright light or because she had powdered 
her face, it was much paler than usual, ans this pallor masked much of her fierceness. There was actually 
rouge on her lips, which made her a bit more attractive too. All this seemed so strange to him that he felt 
even more bewildered. Because he had never thougt of her as a woman, the sundden sight of her red lips 
made him feel rather embarrassed. 98  

“ 她今天也异样，不知是电灯照的，还是擦了粉，脸上⽐平⽇⽩了许多；脸上⽩了些，就掩去了她

好多的凶⽓。 嘴唇上的确是抹着点胭脂，使虎妞也带着出些媚⽓。 祥⼦看到这⾥，觉得⾮常的奇

怪，⼼中更加慌乱， 因为没拿她当过⼥⼈看待，骤然看到这红唇，⼼中忽然感到有点不好意思。” 
99 

Metafor  “The green jacket shimmered faintly and a little disconsolatly in the lamplight; more ever 
it was so short that he could glimpse her white waist-band, which set off the delicacy of the green. Her white 
black trousers were rustling in the breeze, as if some sinister spirit were tyring to escape the glaring 
brightness, as if some snisterspirit were trying to escape the glaring brightlness and merge with the dark 
night. ” 100 

 “绿袄在电灯下闪出些柔软⽽略带凄惨的丝光，因为短⼩，还露出⼀点点⽩裤腰来，使绿⾊更加明

显素净。下⾯的肥⿊裤被⼩风吹得微动，像⼀些什么阴森的⽓⼉，想要摆脱开那贼亮的灯光，⽽与

⿊夜联成⼀⽓。”101 

Mycket intressant i nuläget är beskrivningen av Hu Nius klädsel där vi kan se Xiangzis 

inre konflikt när han känner sig närmare henne. Detta blir ett symboliskt tecken på den 

skuggiga och mörka känslan som Xiangzi har inför Hu Niu.  Ett mörkt och otäckt liv ser 

han framför sig, till exempel: Svarta byxor heiku 黑裤，Måttlig vind xiaofeng小风,  

yinsen Kuslig stämning yinsen de qier阴森的气儿，Mörk natt heiye黑夜.  

																																																													
97 Lao 2016, s.47   

98 Shi 2005, s.128.   

99 Lao 2016, s.47.   

100 Shi 2005, s.128.   

101 Lao 2016, s.47.   
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Tankar Fortsättningsvis när han dricker risvin förvandlas han till en kraftig man 

med auktoritet. Hu Niu förvandlas till en liten katt som han lätt kan kommendera:  

“One after the other he drained three cups and forgot what caution was. Ordinarily he was a littele afraid of 
Tigress; Now, there was nothing daunting about her at all.  On the contrary, he himself had become so 
imposing, so strong, he could pick her up like a kitten; …”102 
“他连喝了三盅酒，忘了什么叫作小心。…平日，他有点怕她；现在，她没有一点可怕的地方了。他

自己反倒变成了有权威与力气的，似乎能把她当作个猫似的，拿到手中。”103 
   
Xiangs rädsla kan bara dämpas av alkohol.  Innerst inne vill han vara så stark att han lätt 

kan vinna en kamp mellan sig och Hu Niu. Trots att han känner sig underlägsen, har han 

ändå en illusion om att vara stark i sin manlighet.   

Dagen efter deras nära förbindelse är han lite ångerfull, ledsen och skämdes. För vad?  

“The events of the night had left him puzzeled, ashamed and unhappy,; moreover he sensed danger. He 

could not understand Tigress. That she vas no virgin was someting he had only discovered a few hours ago. 

He had always had great respect for her and had never heard any talk of her loose behaviour. ” 104 

“昨天夜里的事， 教他疑惑，羞愧，难过，并且觉着有点危险。 他不明白虎姑娘是怎么会事。她早
已不是处女。祥子在几点钟前才知道。他一向很敬重她，而且没有听说过她有什么不规矩的地方。”
105  

Det är inte ovanligt att Xiangzi är missnöjd med Hu Nius tidigare sexuella erfarenhet. En 

man i högre status behöver visa att den kvinnan han skall gifta sig med är oskuld, detta är 

djupt rotat in den patriarkaliska kulturen. Trots att han respekterar Hu Niu, kan han inte 

släppa taget om vetskapen att hon haft tidigare sexuell erfarenhet.  

Dialog och den tredje personens beskrivning  Efter några dialoger med 

Xiangzi, använder Hu Niu ett mjukare och mer kvinnligt sätt vid deras senare samtal. Det 

visar sig att hennes mjuka röst har effekt på Xiangzi, han blir mindre arg: 

																																																													
102 Shi 2005, s.136.   

103 Lao 2016, s.50.   

104 Shi 2005, s.136.   

105 Lao 2016, s.50.   
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”’Xiangzi, I´ve looked you up for important reasons.’  Some of his anger melted away at the sound of that 
low, soft ’Xiangzi’.”106 

”祥子，我找你有事，要紧的事儿。！”这声低柔的“祥子”把他的怒气打散了好些。” 107  

Tankar  Hu Niu använder en list för att lura Xiangzi att gifta sig med henne. Hon 

påstår att hon är gravid. Senare får hon Xiangzi att gå med på att de gifter sig. Hon 

planerar allt och vill att pappan Liu Si Ye skall godkänna Xiangzi. Hon säger till Xiangzi 

att han skall gratulera Liu Siyes på hans födelsedag.  Xiangzi känner sig fångad i ett nät 

som Hu Niu kastat ut och han har ingen väg att ta sig ur det.  

”He felt shehad cast a lethal net which not even a tiny inch- long fish could slip through . ”108 

“他只感到她撒的是绝户网，连个寸大的小鱼也逃不出去” 109。 

Hu Niu planerar allting inför bröllopet. Hon hyr två rum i en stor gård och gör allt hon 

kan för att upplevelsen av bröllopet skall bli så lycklig så möjligt. Hon renoverar stället, 

och ber Herr Feng skriva några lyckotecken ”Xi 喜” på papperet som skall hängas på 

väggen. Hon beställer en bärstol Jiaozi 轿子, sedan säger hon till Xiangzi:  

”All these arrangements made, she told Xiangzi to get himself a complete new outfit. ’One only gets married 
once in a life – time!” 110 

” 她自己把一切都办好，告诉祥子去从头至脚都得买新的：“这一辈子就这么一次111。”  

Hennes attityd visar att hon är en vettig, duktig och mogen kvinna som vet vad hon vill 
och vad hon kan, en varmhjärtad kvinna.  

Under deras bröllop börjar Xiangzi fundera på följande sätt. Han är förvirrad och 

förtvivlad, och känner inte igen sig själv.  

																																																													
106 Shi 2005, s.202.   

107 Lao 2016, s.75.  

108 Shi 2005, s.218.   

109 Lao 2016, s. 80.  

110  Shi 2005, s. 352.   

111 Lao 2016, s. 129.  
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”Now sunddenly he was standing in a new dazzling white room with blood-red ”happiness” characters on 
the walls. … and this combination of new and old reminded him of the past and filled him with 
apprehension for the future.  Manipulated in everything, he hiself resembled an old yet new ornament, a 

strange, unrecognazable object.” 112 

”现在茫然地进到新房，白得闪眼，贴着几个血红的喜字。….新旧的器物合在一起，使他想起过去，

又担心将来。一切任人摆布，他自己既像个旧的，又像是个新的，一个什么摆设，什么奇怪的东西；

他不认识了自己。” 

Tankar, metafor och symbol  Han är mycket rädd för Hu Niu:  

”He dared not look her in the face; She seemed another strange object, old yet new, girl yet woman, female 
yet male, human yet beast – like. This beast in the red jacket had already caught him and was preparing to 
finish him off neatly. ” 113 

“他不敢正眼看她。她也是既旧又新的一个什么奇怪的东西，是姑娘，也是娘们；像女的，又像男

的；像人，又像什么凶恶的走兽！这个走兽，穿着红袄，已经捉到他，还预备着细细地收拾他”。
114  

Fruktan från Xiangzi gör att han tappar bort sig själv och ser Hu Niu som ett omänskligt 

monster.  Visar inte detta att Xiangzis syn på Hu Niu innehåller en nedvärderande attityd?  

Hu Niu beskrivs som en könlös monster med orden:  Liknar en kvinna xiang nvde像女的，

Liknar också en man , you xiang nande又像男的, dessutom är hon en som ett 

Skrämmande monster xionge de zou shou 凶恶的走兽。 

Xiangzi och Hu Nius relation verkar vara mer komplicerad än de andra parens i boken 

Familjen. Xiangzi har ett motsägelsefullt sätt när han nedvärderar Hu Nius beteende och 

utseende.  Detta framkallar dåliga känslor hos honom och sätter honom i en svag ställning 

mot Hu Niu.  Hu Niu vill att allt skall göras på hennes villkor.   

Han har svårt att släppa taget om besvikelsen att Hu Niu inte är oskuld. Sedan vill han 

finna en bättre förklaring till att Hu Niu inte är en dålig kvinna. Han försöker dölja sitt 

																																																													
112 Shi 2005, s.354.   

113 Shi 2005, s. 354.    

114 Lao 2016, s.130. 
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egna omoraliska beteende eftersom sexuella förbindelser utanför äktenskapet inte 

uppskattas och också nervärderas enligt den konfusianska läran.   

Mot Hu Nius sexualitet visar Xiangzi att han både blir attraherad och skrämd av hennes 

sexualitet. Både den attraktiva kvinnliga lockelsen samt Hu Nius dominerade kraft 

skrämmer Xiangzi.  Det gör Xiangzi konfliktfylld och passiv i förhållandet till Hu Niu. 

Detta känns frustrerande mot hans manlighet och ibland känner han hat i relationen till Hu 

Niu.  

Däremot tar Hu Niu en helt annan roll än en vanlig kvinna.  Hon tar plats, hon tar för sig 

och vet vad hon vill. I romanens värld är hon totalt rebellisk mot den traditionella 

kvinnorollen. I mina ögon visar hon typiska drag av en modern kvinnas karaktär vilket 

Lao She kritiserar genom Xiangzis beskrivning.  Xiangzi ser henne som en kall kvinna 

med stark vilja, stark ekonomisk status och handlingskraftig. En annan del av Hu Niu är 

att hon är äldre än Xiangzi vilket strider mot rådande norm. Trots att hon har en högre 

ekonomisk status, kan vi känna Xiangzis stolthet över sin mansroll. Genom att kritisera 

och nedvärdera Hu Niu behåller och förstärker han sin manliga status.  

Hu Niu och Xiangzis innersta tankar i fråga om status, ekonomiskt medvetande och 

missnöje med varandra påverkar deras förhållande på många sätt. Detta visar hur 

konflikterna byggs upp mellan karaktärerna på ett komplicerat sätt. 

Den tredje personens beskrivning Hu Niu presenteras tillsammans med sin far Liu Siye 

i boken, som en dotter som lever under pappas beskydd trots att hon är trettiosju år 

gammal och ogift. Vi vet att Hu Niu beskrivs som en duktig kvinna med stark karaktär.  

 ” … but only a ”tiger” dotterof thirty- seven or eight. Anyone who knew Fouth Master Liu was 
sure to know his daughter, Tigress. Because she really looked like one she frightened men away, and though 
she was a good helpmate for her fatherno one had dared ask for her hand in marriage. All in all she 
resembled a man, even cursing with a man´s forthrightness and sometimes a few extra flourishes of her own. 
With Fourth Master Liu managing outside affairs and Tigeress the inside arrangements, Harmony Yard was 
most efficiently run. Its prestige was so high in rickshaw circles the the Liu Family´s methods were often 
cited by pullers and owners alike, just as scholars quote from the classic s to prove a point. ”115  

																																																													
115 Shi 2005, s. 86.   



	

	

	

40	

“ …他只有个三十七八岁的虎女。－知道刘四爷的就必也知道虎妞。她也长得虎头虎脑，因此吓住
了男人，帮助父亲办事是把好手，可是没有人敢娶她作太太。她什么都和男人一样，连骂人也有男

人的爽快。有时候更多一些花样。刘四爷打外，虎妞打内，父女把人和车厂治理得铁筒一般。人和

车厂成了洋车界的权威，刘家父女的办法常常在车夫与车主的口上，如读书人的引经据典。” 116   

Hu Nius ekonomiska status är baserad på faderns bestämmande utifrån hans rikedom. 

Trots att hon är en självständig och duktig medarbetare, pratas det om att hon är en äldre 

ogift dotter som enligt San Congs 三从 regel, fortfarande lagligt tillhör sin far. 

Avundsjukan hos andra är tydlig.  Xiangzi kan bli den person som skall bli Hu Nius man 

och äga allt till slut.  De ekonomiska förhållandena visas tydligt genom beskrivningen.   

”The Other Rickshaw men had rarely known cases of someone living in Harmony Yard without hiring one o 
fits rickshawns. So some speculated that Xiangzi was a relative of old man Liu´s others that the old man 
hade taken a fancy to him to marry him to Tigress, wanting s son –in-law humble enough to move into their 
house. There has some envy in this speculation, but if by any chance it came true the Haromony Yard would 
be Xiangzi´s after the old man´s death. ”117  

“ 不拉刘四爷的车， 而能住在人和厂，据别的车夫看，是件少有的事。 因此，有人甚至猜测祥子必
和刘老爷子是亲戚；更有人说， 刘老头子大概是看上了祥子。而想给虎妞弄个招门纳婿的‘小人’。
这种猜想里虽然怀着点妒羡，可是万一要是这么回事呢，将来刘四爷一死，人和厂就一定归了祥

子”118。 

Båda texterna beskriver Hu Nius duglighet och ålder. Xiangzi placeras i den situation där 

han skall få ett bättre liv så småningom. Liu Siye tillhör en högre klass eftersom 

affärsman har bättre ekonomiska resurser. Det spekuleras i att Xiangzi är på väg att nå 

lycka och få förmögenhet till slut.   

Tankar om Liu Siye Hu Niu visar sig att hon är ovanligt modig när hon bestämmer att 

lämna fadern och starta sitt liv med Xiangzi.  

Liu Siye börjar bli missnöjd med Xiangzi, men han vill inte kasta ut Xiangzi utan behålla 

honom för dotterns skull. För sin egen vinning vill fadern behålla Hu Niu som skall arbeta 

åt honom istället för att gifta bort henne. Detta gör honom lite skuldbelagd och lite rädd 

																																																													
116 Lao 2016, s.33.  

117 Shi 2005, s. 88.   

118 Lao 2016, s.34. 
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för henne. Fadern tror att Hu Niu kanske är intresserad av Xiangzi men Xiangzi har inte 

vågat närmar sig Hu Niu.  

 ”At times he thought of throwing Xiangzi out, but when he looked at his daughter he didn´t dare. He had 
never considered Xiangzi as a possible son- in – law… Tigress was such a good helper he didn´t want her to 
marry at all and this selfish wish made him feel rather guilty and therefore a little bit afriid of her. … He 
could see she wasn´t averse to such a marrigae, but Xiangzi hadn´t presumed to make upp to one so far 
above him. ” 119 

” 有时候，他颇想把祥子撵出去； 看看女儿，他不敢这么办。他一点每把祥子当作候补女婿的意
思。 …说真的，虎妞是这么有用。他实在不愿意她出嫁。这点私心怪有点对不住她的，因此他多少
有点怕她。 …他看出来女儿未必没那个意思，可是祥子并没敢往上巴结120。 “   

Dialog  När Hu Niu vill ha sina pengar och lämna fadern blir Liu Siye vansinnigt 

arg och vägrar att låna ut sin paviljong till bröllopet. Han vill inte heller ge henne några 

pengar. Detta visar hans ekonomiska status och faderstatus.  

”I burn it down first.”121  

 ”我放把火把棚烧了，也不能给你用。” 122 

Han var ännu argare efteråt:  

”The money is mine, and I will givet hem whom I please! ” 123 

“钱是我的，我爱给谁给谁。”124  

Liu Siye vill behålla Xiangzi pga att han är en duktig arbetare och är gynnsam för 

affärerna. Samtidigt får han dåligt samvete för att han sätter sin egen vinning framför 

dotterns lycka. Senare när Hu Niu vill visa sin självständighet och vill gifta sig med 

Xiangzi, visar Liu Siye uppenbarligen att han vägrar ge något stöd till Hu Niu eftersom 

han fortfarande tycker att det är han, den ende som äger allt, även Hu Niu är hans ägodel.  

																																																													
119 Shi 2005, s. 110.    
120 Lao 2016, s.41. 

121 Shi 2005, s.346. Här överätts från engelska version fattas en mening, jag skulle vilja att tilläga och blir hela meningen så här: Jag 
vill heller bränna ner veranda först än att du får inte använda den. ”  

122 Lao 2016, s.127. 

123 Shi 2005, s.346.   

124 Lao 2016, s.127.  
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Hu Niu får Xiangzi precis som hon vill, men priset är att hon bryter med sin far. Hu Niu 

tycker att det är hon som tjänat in pengarna och hon bör få sin del. Hu Niu har visat sitt 

starka mod att direkt visa sina behov och utrycka sina åsikter.  I mina ögon visar hon sin 

kvalité på ett ovanligt och modernt sätt att tänka och handla som en individ med klar 

självkänsla vilket är motsatt till den traditionella kinesiska kvinnan som bör vara lydig 

inför sin far. 

“A full-grown man takes a wife and a full-grown girl wants a husband-thats only nature! Here you are, 
sixty-nine, and you don´t know that! Well, I am not saying this for them, ” She pointed to all the one- 
lookers ”It´s just as well to get things clear, so that we know where we stand. You may as well make use of 
this birthday marguee to get my business settled down. ” 125 

 “男大当婚，女大当聘，你六十九了，白活！这不是当着大众，“ 她向四下里一指”咱们弄清楚了顶
好, 心明眼亮！就着这个喜棚，你再办一通事儿得了！” 126   

Hu Niu är väldig bestämd och övertygad om att uttrycka sina åsikter och vilja mot sin far 

Liu Siye. Detta är faktiskt en mycket uppskattad kvinnlig karaktär i dagens samhälle men 

tyvärr på den tiden får sådan kvinnlig karaktär oftast kritik för att vara okvinnlig. Hu Niu 

visar sitt mod och protesterar mot sin far som är en representant av det patriarkaliska 

samhället.   

Hon fortsätter att kämpa för sina rättigheter när Liu Siye vägrar att ta emot hennes förslag.  

Hon ber fadern att ge henne pengarna som hon tjänat in: 

“Have it your own way! ”Tigerress´s lips were trembling, her voice was ugly. ”I am packing upp and 
leaving. Ho much money do I get? ” 127 

 “´好！´虎妞的嘴唇哆嗦上了，声音非常难听， ´我卷起铺盖一走，你给我多少钱？´ ”128  

Liu Siye ger inga pengar, det ifrågasätts av Hu Niu i fortsättningen.  

“Your money? So that´s what you think after all these years I ´ve helped you! Remember, if it hadn´t been 
for me, you´d have spent it all on prostitutes. Let ´t be fair, after all.” Her eys souht out Xiangzi. ”Say 
something. ” 129 

																																																													
125 Shi 2005, s. 346.   

126 Lao 2016, s.127.  

127 Shi 2005, s. 346.  

128 Lao 2016, s.127. 
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” 你的钱？我帮你这些年了；没我，你想想，你的钱要不都填给野娘们才怪，咱们凭良心吧！她的
眼又找到祥子，“你说吧！” 130  

Hu Niu vänder sig mot Xiangzi och vädjar om stöd från honom som hennes man. Han står 

rakt där tigande och vill inte bemöta Liu Siye pga sitt underlägsna läge. Xiangzis 

agerande är ganska passivt och tystlåtande.  

Tankar Xiangzi har lämnat Ren He Rickshawn Firman för att försöka få kontrakt 

om månadslön istället för att tjäna på indroppade kunder. Xiangzi försöker vara 

självständig och oberoende av Liu SiYe.   

”Xiangzi hadn´t noticed the old man´s expressions … If he wanted to leave Haromony Yard, it wan not 
because of any hard feelings but because he longed to get a monthly job. … He ws a little fe up with pulling 
odd fares. ”131  

“祥子并没有注意老头子的神气…倘若他有愿意离开人和厂的心意，那绝不是为了赌闲气，而是盼望
着拉上包月。…他已有点讨厌拉散座儿了，…”132 

När han sedan upptäckter att detta inte är lönsamt, tvingas han återvända till Ren He 

Rickshawn Firman. Efter Xiangzi och Hu Nius sexuella relation känner Xiangzi så här för 

Hu Niu.  

”He felt a bit guilty towards Tigress. However, as she had started the whole thing by seducing him and he 
wasn´t after her money, he saw nothing dishonrable in breaking with her. ”133 

” 对于虎姑娘，他觉得有点羞愧。可是事儿既处于她的引诱，况且他又不想贪图她的金钱，他以为
从此和她一刀两断也就没有什么十分对不住人的地方了。” 134 

Han har inte dåligt samvete eftersom han inte har intention att jaga Hu Nius pengar när 

han lämnar Ren He Rickshawn Firman och direkt besöker Familjen Cao.  Men Xiangzi 

visar ett stark ekonomist medvetande till sin självständighet som har med manlighet att 

göra.   
																																																																																																																																																																																							
129 Shi 2005, s. 346.  

130 Lao 2016, s.127.	

131 Shi 2005, s. 110.    

132 Lao 2016, s.41.   

133 Shi 2005, s. 150.   

134 Lao 2016, s.56.  
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Hu Niu låtsas vara gravid och vill få Xiangzi till sin man. Xiangzi känner sig förvirrad 

och har funderingar kring hela situationen. Han vill vara självständig och ekonomisk 

oberoende.   

”Wasn´t it for this same reason that he didn´t want to marry Tigress? He had thoutht that with a rickshaw 
of his own he could put money by and take a wife with clear consicence. ” 

“他不肯要虎妞，还不是因为自己有买车的愿望？买上车， 省下钱，然后一清二白地娶个老婆。”
135 

Vidare när han tänker på Hu Niu har han nya tankar som dämpar hans ofrivilliga känsla 

att gå med på äktenskap. Han vill tjäna pengar och spara dem, sedan använda dem till 

giftermål och försörja familjen.    

Dialog  Efter bröllopet vill Xiangzi sätta igång att arbeta, men han måste alltid 

diskutera med Hu Niu innan han börjar med något. Den här gången handlar det om det 

ekonomiska läget. Som alla andra gifta par diskuterar de kring vardagsekonomin. Detta är 

ett oundvikligt ärende.    

“  All right, Shoot! She moved a stool over and sat down by the stove.” 

“  How much money have you got? ” 

“  There you are! Didn´t I know you ´d ask just that? You married me for my money, din´t you? ”136 

“好吧，你说说！“她搬过个凳子来，坐在火炉旁。” , “你有多少钱？“他问。 “是不是？我就知道你
要问这个嘛！你不是娶媳妇呢，是娶那点钱，对不对？”137 

Tankar  Hu Nius ekonomiska medvetenhet sårar Xiangzi.  Hans integritet blir 

kränkt.  Innerste inne är han oerhört arg vilket också skapar ett hat.  En väldigt stark inre 

känsla av hat uttryckts i Xiangzis tankevärld.  

“His wife´s few dollars put him under her thumb-even to eat he had to rub her upp the right way. If he only 
could put his hands around her neck and choke her. … They were not human and deseved to die: Neither of 
them deserved to live!”138 

																																																													
135 Lao 2016, s.135.  

136 Shi 2005, s. 366.   

137 Lao 2016, s.135.   
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 “而今被压在老婆地几块钱底下；吃饭都得顺脊梁骨下去！他恨不能双手掐住她的脖子。…他们不
是人，得死；他自己不是人，也死；大家不用想活着”139。   

Å andra sida när Xiangzi besinnar sig har han bättre förståelse för relationen till Hu Niu.  

Hon berättar för honom hur hon funderar på deras livssituation.  Då förstår Xiangzi det 

olyckliga ekonomiska läget. Han mår dåligt och är hjälplöst ensam.   

”When someone gave you moeny, you were forced to accept, and from then on you were no longer your own 
master. Strength and ambition were useless, you were a servant, your own wife´s plaything, you father in-
law ´s slave. People were like birds. If you tried to feed youuself you ended upp in the net.” 140 

“赶到别人给你钱呢，你就非接受不可；接受之后，你就完全不能再拿自己当个人，你空有心胸，

空有力量，得去当人家的奴隶；作自己老婆的玩物，作老丈人的奴仆。一个人仿佛根本什么也不是，

只是一只鸟，自己去打食，便会落到网里。” 141 

Den djupa låga självkänslan gör Xiangzi mer deprimerad.  

I deras äktenskap börjar deras konflikt pga. att deras levnadssätt skiljer sig från varandra. 

Xiangzi upplever två saker som utgör klyftan mellan dem. För det första upplever han sig 

som en lekdocka till sin fru. Xiangzi fruktar att förlora sin manlighet till den starka Hu 

Niu För det andra är han som en slav till sim svärfar Liu Siye.  

 ”Xiangzi disapproved of her conduct. He hade been poor all his life, he knew what misery was, and he 
didn´t want to eat all thise snacks- and he thought it a waste of money. What ´s more, he had come to the 
painful conclusion that she didn´t want him to pull a rickshaw at all and was justtrying to ffed him up with 
good food, as if fattening a milch cow in order to get more milk. He had become her plaything. ”142  

 “祥子第一看不上她的举动，他是穷小子出身，晓得什么叫困苦。他不愿意吃那些零七八碎的东西，
可惜那些钱。第二，更使他难堪的，是他琢磨出点意思来：她不许他去拉车，而每天好菜好饭的养

着他，正好像养肥了牛好往外挤牛奶！他完全变成了她的玩意儿。”143    

I Xiangzis sinne, är han totalt medveten om sin situation och status som underordnad.  Det 

ger honom en blandad känsla som gör det svårt att hantera sin inre konflikt om hur en 

man skall vara. Detta gör att han mår dåligt. Egentligen är det inte ekonomins underläge 
																																																																																																																																																																																							
138 Shi 2005, s. 368.    

139 Lao 2016, s.135.   

140 Shi 2005, s. 370.   

141 Lao 2016, s.136.   

142 Shi 2005, s. 378.   

143 Lao 2016, s.139.   
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som är orsak, utan tvärtom är hans manliga status som gör att han inte kan behandla Hu 

Niu på ett jämlikt och accepterat sätt. Det är orsaken till hans dåliga känsla.    

Reaktion, handlingar och den tredje personens beskrivning Hu Nius 

handlingskraftiga stil och aktiva agerande i relationen till Xiangzi syns ofta trots 

beskrivningen om att Hu Nius reaktion och tankar inte är så omfattande. Hu Nius karaktär 

beskrivs mest genom dialog med andra. Hu Niu anser att Xiangzi har tur att ha henne som 

sällskap. Hon påminner honom tidigt om att han skall visa sin tacksamhet i framtiden. 

”Tigress came over, picked up the money and stuffed it into his pocket. ’For these last two days, you´ve had 

both me and the Rickshaw free of charge! You are a lucky blighter, so don´t be ungrateful!” 144 

“虎姑娘过来，把钱抓在手中，往他的衣袋里塞：“这两天连车带人都白送了！你这小子有点运气！
别忘恩负义就得了!”145 

Hu Niu har en komplicerad känsla för Xiangzi. Hon har högre ekonomisk status som en 

chefsdotter mot en arbetare. Hon befinner sig i en överlägsen position, men samtidigt som 

en kvinna som är kär i Xiangzi. Detta gör hennes reaktion besvärligare.  

“ The expression on Tigress´s face was mixed. Her eyes betrayed a certain longing to see him. ” 146 

“虎妞脸上的神情很复杂：眼中带出些渴望看到他的光…。”147 

Efter ett par raders porträttsbeskrivningar sammanfattas hennes upplevelser:  

“ Her arched syebrows and grotesquely powered face were at once seductive and grimly overbearing”.148 

“眉棱棱着， 在一脸的怪粉上显出妖媚而霸道….。” 149  

Dessutom när hon ser på Xiangzi har hon samma beteende mönster som sin far.  

“ She gulped, as if to control her involved emotions. With hint of her father´s society manner…。”150 
																																																													
144 Shi 2005, s. 148.   

145 Lao 2016, s.55.   

146 Shi 2005, s. 200.   

147 Lao 2016, s.74.   

148 Shi 2005, s.200.   
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“….（她）把复杂的神气与情感似乎镇压下去，拿出点由刘四爷得来的外场劲儿。… ” 151   

Hu Niu är starkt medveten om sin styrka, men det är svårt att dölja sin emotionella känsla 

för Xiangzi. I vissa lägen känner hon sig lite pinsam, men hon kan hantera detta bra. När 

hon visar vad hon vill kan hon samtidigt behålla sin status som hon ärvt av sin far.  I deras 

vardagliga liv på gården visar Hu Niu sin överlägsenhet. Efter att de har flyttat in till 

gården mår hon bra.  Anledningen är att hon är den rikaste medan alla andra är fattiga.  

“Tigress felt very smug in a tenement yard like this. She was the only one who need not worry about food or 

clothing, who had time to stroll about and amuse herself. ” 152 

 “就是在个这样的杂院里，虎妞觉得很得意。她是唯一的有吃有穿，不用着急，而且可以走
走逛逛的人”153。   

Hennes attityd är att hon skall njuta av livet och inte tänka på andras svårigheter.  

“She was out to enjoy herself and couln´t , wouldn´t see the sufferings of others. ” 154 

“她是来享受的，她不能，不肯，也不愿，看别人的苦处155。” 

 “No she couldn´t give upp Xiangzi. Let him pull a rickshaw or become a beggar, she would stay with him 
forever. If the women in this yard could stand it, so could she? ” 156 

“ 不，舍不得祥子，任凭他去拉车，他去要饭， 也得永远跟着他。看，看院里那些妇女，他们要
是能接受，她也能接受157。“   

Hu Niu hamnar ibland i konflikt genom sin njutning att vara tillsammans med Xiangzi, 

och samtidigt vill hon leva på ett bättre materiellt sätt vilket Xiangzi inte har råd till. Hon 
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börjar ändra sin inställning och blir mer lik hur andra fattiga kvinnor följer sina mäns 

levnadssätt. Eftersom hon är lycklig med Xiangzi motiverar det hennes val.  

I detta läge har hon ett mer traditionellt synsätt som en kvinna som skall leva efter 

mannens öde. Hu Niu vet mycket väl att Xiangzis ekonomiska läge inte är så stabilt. Hon 

har inte bara en gång använt sina pengar till att hjälpa och stödja Xiangzi vilket har 

beskrivits i boken flera gånger.  

Hu Niu är en väldigt speciell karaktär som hamnar i konflikt både med sin far, sin man 

och även med andra. Mot fadern kämpar hon för sin självständighet och rättvisa 

behandling när det gäller ekonomin, eftersom hon arbetar hårt i Rickshawn Firman. 

Eftersom hon älskar Xiangzi av hela sitt hjärta tar hon till och med sig allt hon äger och 

slutligen dör hon i barnsäng. Konflikten mellan att gå tillbaks till Liu Siye för att få 

ekonomisk trygghet eller att stanna hos Xiangzi är tydlig för Hu Niu.  Hon gör sitt val att 

stanna i förhållandet med Xiangzi till sin död som en traditionell kvinna gör.       

Scenen 5 Xiangzi och Xiao Fuzi 
Den tredje personens beskrivning och dialog  Xiao Fuzi är en granntjej, och 

henens pappa är också en Rickshawn man som sålt sin vagn till Xiangzi. Hon prostituerar 

sig hemma för att hjälpa till med försörjningen för sig och sina två bröder efter att deras 

mor dött genoms faderns våld och misshandel. Hon var gift en gång med en militär som 

var hemifrån ofta. Hon är Hu Nius väninna. Xiao Fuzi har hälsat på Xiangzi när Xiangzi 

blivit sjuk och är sängliggande. Detta är beskrivning på deras första möte.  

“Joy had often come to see him during his first illness, and since he could never beat Tigress in argument 
and had no so much on his mind, he had sometimes unburdened himself to her. This had enraged Tigress. 
When Xiangzi was out, Joy was a good friend; with him back, she was what Tigress called a ’shameless 
strumpet.’ She pressed Joy to repay what she owed and said, ’ From now on, you keep you away.’” 158 

“ 在他第一次病中， 小福子时常过来看看。祥子的嘴一向干不过虎妞，而心中又是那么憋闷，所
以有时候就和小福子说几句。这个，招翻了了虎妞。祥子不在家，小福子是好朋友；祥子在家，小

福子是，按照虎妞的想法，‘来吊棒！好不要脸！’她力逼着小福子还上欠着她的钱。 ’从此以后，不
准再进来。” 159 
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Xiao Fuzis och Xiangzis realation utvecklas efter Hu Nius begravning. Xiao Fuzi och 

hennes två bröder deltar i begravningen.  När de återvänder hem från begravningen, 

känner Xiangzi sig ner och Xiao Fuzi visar sina känslor för Xiangzi. Xiangzi mottar 

henne med öppna armar. Till skillnaden mot Hu Niu tycker Xiangzi att Xiao Fuzi är 

mycket vacker trots hennes sätt att försörja sig. Xiangzi och Xiao Fuzi verkar vara 

förtjusta i varandra på ett ömsesidigt sätt.  

“I was thinking…’ was all she said. She had much in her heart to say, but as she flushed it vanished and 

she could not remember a word.  People seldom tell each other the whole truth, but a woman´s blush is 
more expressive than words. Even Xiangzi knew what she meant. In his eyes she was a most beautiful 

woman, lovely to her bones. ” 160 

“我想….”她只说出这么点来。她心中的话很多；脸一红，它们全忽然的跑散，再也想不起来。人
间的真话本来就不多，一个女子的脸红胜过一大片话；连祥子也明白了她的意思。在他眼里，她是

个 美的女子，美在骨头里。” 161  

Xiangzis tankar  Boken visar att Xiangzis goda intryck av Xiao Fuzi reducerars när 

han möter Xiao Fuzis far Er Qiangzi som är alkoholist och är våldsam mot Xiao Fuzi.  

Han vill ta pengar ifrån Xiao Fuzi, eftersom han i egenskap av far kräver detta av henne. 

Det patriarkaliska samhället ger befogenheter till fadern att vara auktoriteten inom 

familjen. Xiao Fuzi har inget annat val än att be Xiangzi att gifta sig med henne, men 

Xiang Zi är tveksam. Han bestämmer sig för att flytta därifrån.  Trots att han tycker om 

henne fortfarande, kan han inte försörja hennes familj. Då börjar han tänka på Hu Nius 

fördelar.  

”He didn´t think Joy would live off him, but it was a fact that her family was unable to earn anything. Love 
or love, the poor have their minds made up for them by money. ’The shoots of love’ grow only amonst the 
rich.” 162 

“他不敢想小福子要是死吃他一口，可是她这一家人都不会挣饭吃也千真万确。爱与不爱，穷人得在
金钱上决定，‘情种’只生在大富之家。”163   
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Xiao Fuzis tankar Xiao Fuzis reaktion beskrivs på följande sätt:  

”After glancing at him she lowered her head and went out. She felt no hatred or regrement, only despair. ” 

164 

” 看了他一眼，她低着头走出去。她不恨，也不恼，只是绝望。”165 

Hennes enda hopp är borta, och hon är totalt ensam och har hamnat i ett hjälplöst läge. 

Det är ett tecken på Xiao Fuzis vidare färd mot döden.   

Till skillnaden mot Hu Niu, har Xiangzi starkt självförtroende och klar vilja om vad han 

vill göra med Xiao Fuzi. Inför hennes sexualitet visar han uppskattning även för hennes 

innersta värde. Han inser i realiteten att det är dåligt att leva med henne pga. hennes svåra 

hemmamiljö. Hans val krossar direkt Xiao Fuzis enda hopp. Hon känner sig redan död 

medan hon är levande. Xiangzi väljer det praktiska lätta livet framför kärleken. Han kan 

göra vad han vill och den här gången träder hans stolta manlighet fram som underlättar 

hans livsval.    

7.2 Klass och kön i den vita lyckan - död/ begravning 
I texterna belyses detta i scener som beskriver begravningar eller död och 

som rangordnas av i skillnaderna av döende personers status och kön.    

7.2.1 Familjen 
Mei, Mingfeng, Ruijue och farfar Gaos död och begravning beskrivs enligt följd.  

Scenen 6 Meis begravning 
Den tredje personens beskrivning om miljön   Meifen dog och hennes mamma ber 

Juexin om hjälp att begrava henne.  Juexin ordnar allt inför begravningen. Det blir en 

sorgfylld och kall begravning  Sorgfull begravning凄凉的出殡。  

”Bårhuset ligger intill ett stort tempel. Det här templet är kallt ödsligt pga. bristande underhåll under 

långtid.  Det höga vilda gräset har vuxit upp runt trappan till templet. Det lilla rummet bredvid trappan är 

platsen för kistor. ”  

																																																													
164 Shi 2005, s. 482.   

165 Lao 2016, s.181.   
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“殡所在⼀座⼤庙⾥。这个庙宇因年久失修显得⼗分荒凉。⼤殿的阶下长者深的野草。两旁阶上的⼩

房间就是寄殡灵柩的地⽅。……” 166 

Gamla, trasiga och enkla möbleringar破旧的简单的陈设;  Benet var sönderbrutet på  bönbordet供桌的

脚断了一只 ; Den heliga skylten låg på bordet  灵位睡倒在桌上 167 

”Det finns även ett litet rum där det placerats tre till fyra kistor samtidigt, och där det inte finns någon 
möblering. Det sägs att dessa kistor inte tillhör någon. De har stått där i över tio eller tjugo år, ingen har 
frågat efter dem. Men flugorna sitter fortfarande fast på dem. ” 

”有的甚⾄⼀个⼩房间⾥放了三四副棺材，⼀点陈设也没有。据说这些棺材是完全没有主的，它们在

这⾥存放了⼀⼆⼗年，简直没有⼈过问了。可是苍蝇们还常常叮在它们⾝上。“168   

Beskrivningen av kistrummet som en kylig och ödslig plats har ett kyligt och ensamt 

symboliskt syfte att avslöja det obetydliga och meningslösa värde som Mei representer. 

En änkas öde även i en rik familj kan sluta på det här sättet utan att få någon större 

uppmärksamhet från andra. Hennes far dör, och familjens ekonomiska situation hamnar i 

underläge. Man skall vara tacksam för att Juexin visar hänsyn till att vilja ta hand om 

Meis sista viloplats. Xuexin har direkt koppling till Meis liv och bör ta ansvar för att 

begrava henne. Det gör att Meis mor vågar be Juexin om detta. I det här läget visar sig 

den mänskliga värmen starkt.     

Bilden visar en gammal kall ödslig plats som blir Meifens sista stund och hon är 

överhuvudtaget nästan bortglömd.   

Scenen 7 Ruijues begravning 

Den tredje personens beskrivning om andras dialog och tankar  Innan Ruijue 

skall föda barn dör farfar Gao.  Det finns ett vidskepligt talesätt enligt tradition i Kina som 

kallas för ” Faran av blodsreflex xue guang zhi zai血光之灾 ”  169. Det innebär att om det 

																																																													
166 Ba 2016, s.271. 

167 Ibid, s.271. 

168 Ibid, s. 271.  

169 Ibid, s.297.  
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finns en kista hemma när en kvinna föder barn samtidigt, kan detta framkalla olyckliga 

händelser kanske kan det möjliggöra att den döda personen börja blöda kraftigt. Några 

släktingar har bestämt så här.  Rui Jue skall föda barnet långt ifrån hemmet, utanför staden.  

“Slutligen bestämmer alla att följa Fru Chens rekommendation. De andra kräver att Juexin skall 
genomföra bortförandet av Ruijue omedelbart.  De andra menar att farfars situation värderas högre än allt 
annat.” 

“总之，⼤家决定照着陈姨太的意见去做。他们要觉新马上照办，他们说祖⽗的利益超过⼀切。” 

170  

Juexin vågar inte säga nej, han accepterar, men han informerar Ruijue också. Hon klagar 
inte, bara gråter.  

“Hon gråter bara. Hennes gråtande röst är ett bevis för att hon protesterar. Men till ingen nytta, eftersom 
hon inte har styrka att skydda sig själv, inte Juexin har styrka att beskydda henne heller. Hon bara låter 
andra styra. ” 

“她只是哭。她的哭声就是反抗的表⽰。但是这也没⽤，因为她没有⼒量保护⾃⼰，觉新也没有⼒

量保护她。她只好让⼈摆布。” 171  

Ruijue dör under förlossningen.  Det är bara en kvinna som skall hjälpa till vid förlossning 

med i rummet. Juexin hade kunnat gå in till bädden medan Ruijue ännu levde. Han ropar 

men två stängda dörrar blockerar honom att komma in och se Ruijue för sista gången 

innan hon lämnar den här världen. Två dörrar har blivit symboler för många begrepp i 

Juexins uppfattning om fruns död. Det orsakas av en annan anledning:  

“Han förstår plötsligt att de här två små dörrarna inte har någon egen kraft, den som tar bort hans fru är 

från en annan värld.  Detta är hela systemet den rituella läran, och vidskepelsen…” 

“他突然明白了，这两扇小门并没有什么力量，真正夺去了他的妻子的还是另一种东西，是整个制

度，整个礼教，整个迷信。”172   

Ruijue dör av andras okunnighet och stark traditionell vidskepelse.  Hon som en födande 

kvinna har mindre värde än farfar Gao som har familjens högsta prioriterade position.   

																																																													
170 Ba 2016, s.297.  

171 Ibid, s.298.  

172 Ibid, s.311.  
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Scenen 8 Farfar Gaos begravning 
Den tredje personens beskrivning om andras dialog och tankar   Farfar Gaos 

dör framför sin son Keming.  Keming sa ”手冷了.。（ Handen är kall).” 173 Efteråt reagerar 

familjen på följande sätt: ”  

“Så kommer alla fram, ropar högt efter varierande titlar…. Plötsligt går alla ner på knä utan att veta vem 

som startar, sedan gråter alla kraftigt... Efter några minuter vet alla i hela herrgården om farfar Gaos 

bortgång.”  

“于是众⼈围上前去， ⼤声叫着各样的称呼。…忽然所有的⼈不知由谁领头，全跪下去，⼤声哭起

来。 …不到⼏分钟，全公馆都知道⽼太爷去世了。”174 

Efter hans död börjar alla påskynda sitt arbete med förberedelserna för hans begravning. 

Kistan är redan köpt för några år sedan. Den är inte så dyr.  

”Arbetet går snabbt. Många personer arbetar samtidigt... Efter en liten stund, bärs kistan in. Den är inköpt 
för några år sedan och är placerad på ett annat ställe. Det sägs att den inte är så dyr, bara tusen silver 
liang( 两)  “175. 

” ⼯作进⾏得很快。许多⼈同时忙着。…不久，棺材就抬了进来，这是⼏年前就买好的，寄放在别

处。据说价钱并不贵：不过⼀千两银⼦。”176  

Sedan behöver man gå igenom många av ceremonier. Där finns det några begrepp som är 

bra för oss som moderna människor att veta. Detta hjälper oss att bygga upp en förståelse 

för kulturella olikheter från en annan tid i ett annat land.  Här introduceras några av dem:  

Daoisten som skall öppna vägen efter döden. -   kailu fashi de daoshi  “开路”法事的道士177     

En liten ceremoni för hur man skall placera kroppen bekvämt i Kista, kroppen behöver tvättas innan den 
läggas ner Xiao Lian小殓,  Kläder som kroppen bär; Lian Yi  殓衣,  Material eller verktyg för den här 
ceremonin, Lian Ju殓具.     

																																																													
173 Ba 2016, s.293.  

174 Ibid, s.293.  

175  Ett gammal kinesisk mynts enhet.  

176 Ibid, s.293 

177 Ibid, s.295.  
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108 munkar som hjälper död person att förvandlas till nästa livs Buddah . -   yibailing bage zhuanfo de 
heshang 一百零八个“转佛”的和尚   Alla tillsammans följde med munkarna i ceremonin   

Den sonsonen som har fått en son, kallas för ” Viktig Arvinge barnbarn” - Cheng Chong sun 承重孙, så 
Jue Xin hade högre status än sina tre farbröder  

Tiden bestäms av daoister och kistan skall färdigställas och sänkas ner i jorden.-  Da Lian大殓178 

Genom ovanstående begrepp kan vi ana hur ceremonierna utfördes för Juemin och Juehui, 

bröder till Juexin. 

“Varje gång de ser farbröderna och Juexin bär de linnekronor på huvudet och långa tygstycken hängande 
efter,  klädda i vita bomulls kläder med stora breda linnevästar med knutna linnebälten, skor av gräs, 
bärande ”gråtande för dödens ”pinnar, deras sätt att gå med nerböjt huvud. Allt detta gör att de skrattar i 
smyg. De känner det som om de tittar på en komisk pjäs.” 179 

”他们每次看见叔⽗们和哥哥觉新头上带着⿇冠，脑后拖着长长的孝⼱，穿着⽩布孝⾐和宽⼤的⿇背

⼼，束着⿇带，穿着草鞋，拿着哭丧棒，低着头慢慢⾛路的神⽓，总要暗暗地发笑。他们感到了看

滑稽戏时的那种⼼情。 ” 

“Kort sagt farfar Gao är död. Hans död har förändrat den här familjen stort. Alla sysslor har avstannat. 

Hallen har blivit en ceremonihall… Och spöken har visat sig igen i den här herrgården.”. 

“总之⽼太爷死了。他的死给这个家庭带来了⼤的变化。⼀切的事情都停顿了。堂屋变成了灵堂….

⿁又⼀次在这个公馆⾥出现了。180”  

Denna scen är den viktigaste delen i”Familjen”. Farfar Gao som har den högsta 

positionen får den högsta uppmärksamheten även efter sin död. Han är en symbol för hela 

familjen. Ceremonin skall utföras på den högsta nivån för at kunna gynna familjen i 

framtiden. Hans död gör att familjens struktur förändras. Trots att kistan kostar ganska 

mycket, tycker familjen att den är väl värd pengarna. Farfar Gaos begravning visar många 

ritualer från en gammal tradition från Kina under 1920 -1930 talen. Det finns många 

värdefulla moment att studera såsom kultur och historia i folkets vardagsliv vid denna 

tidpunkt. Man ser hur Daoism och Buddism har djupa rötter i vanligt folks liv förutom de 

																																																													
178 Ba 2016, s.295. 

179 Ibid, s.295.  

180 Ibid, s.294.  Folkets litteratur förlaget, Spökens historira har hänt tidigare avsnitt när Farfar Gao dog, då bjudit familjen en daosit att 
använda sin skicklighet att ta bort Spöken och nu igen.   
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konfusianska ritualerna. Trots att Familjen är ett fiktivt verk, kan vi se samhällets 

realistiska bilder.  

Författarens syfte att beskriva farfar Gaos död är tydligt. Det patriarkaliska systemet 

borde försvinna.     

Scenen 9 Mingfengs död 
Tankar, känslor, handlingar och miljönbeskrivningar Mingfeng begår självmord. 

Hon väljer att hoppa i sjön hemma på Herrgården Gao. Författare fokuserar på hennes 

tankar och känslor: 

“Världen är tyst. Mänskor sover redan, men är levande. Bara hon kommer att dö. Under de sjutton åren 

som förflutit minas hon slagen och utskällningarna, tårar som rinner, att betjäna andra, sedan är det 

kärleken hon dör för … Imorgon kommer alla att ha en morgondag, men framför henne finns bara mörker.  

Det gränslösa mörkret, där ingen morgondag finns. Ja, i henens liv finns ingen morgondag alls  i all evighet. 

Hon kan inte låta honom offra allt för att rädda henne… Hon tänker så här, sedan bestämmer hon sig 

slutligen... Till sist står hon lite bekvämt, använder en mjuk sorgsen röst och ropar två gånger: ’ Den tredje 

unga mästaren, Juehui’, sedan hoppar hon i sjön.” 

”世界是这样静。 ⼈们都睡了。然⽽他们都活着。所有的⼈都活着，只有她⼀个⼈就要死了。过去

⼗七年中所能够记忆的是打骂， 流眼泪， 服侍别⼈，此外便是她所有⾝殉的爱。…明天，所有的

⼈都有明天，然⽽在她的⾯前却横着⼀⽚⿊暗，那⼀⽚，⼀⽚连着⼀直到⽆穷的⿊暗，在那⾥是没

有明天的。是的，她的⽣活⾥是永远没有明天的。“…”她不能让他牺牲他的⼀切来救她。 ..她这样

想着，就定下了最后的决⼼。…最后她懒洋洋地站起来，⽤极其温柔⽽凄楚的声⾳叫了两声：‘三少

爷，觉慧’， 便纵⾝往湖⾥⼀跳。” 181   

Beskrivning av hennes begravning finns inte. Däremot en miljöbeskrivning med 

symboliskt budskap av Ming Fengs död där ljudet som uppstår när hon hoppar i sjön blir 

en protest mot systemet. Sedan blir världen lugn igen, utan Mingfeng. Författaren har 

sympatiska känslor för Mingfengs öde: 

“Det lugna vattnet rör sig, ett högt ljud hörs från sjön, det sänder vågors ljud in i den stila nattens kalla luft 
och försvinner inte. Vidare hörs två eller tre sorgsna ljud från vattnet. Trots att denne röst är låg, är hennes 
sorgfyllda eko genomträngande i den mörka natten. Inte långt därefter återgår vattenytan till det lugna 
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läget igen. Men i luften rörs fortfarande resterna av det ledsna ljudet.  Det verkar som om hela trädgården 
gråter med låg röst.” 

“平静的⽔被扰乱了，湖⾥起了⼤的响声，荡漾在静夜的空⽓中许久不散。接着⽔⾯上又发出了两

三声哀叫，这叫声虽然很低，但是她的凄惨的余⾳已经渗透了整个⿊夜。不久，⽔⾯在经过剧烈的

骚动之后又恢复了平静。只是空⽓⾥还弥漫着哀叫的余⾳，好像整个的花园都在低声哭了。” 182 

Mingfeng har begått självmord. Det är precis som när en sten kastas i sjön sedan blir allt 

lugnt igen. Hennes död är bara hennes eget beslut. För övrigt förändras ingenting. En ny 

tjänsteflicka kan man hitta som ersätter henne. Hennes död är obetydlig för andra.  

7.2.2 Kamel Xiangzi  
Hu Nius död och Xiao Fuzis död är viktiga scener i Kamel Xiangzi.    

Scenen 10  Hu Nius död och begravning 
Den tredje personens beskrivning om andras tankar och dialog  	 Hu Niu 

dör i svår förlossning. Hu Niu är en äldre kvinna, hon är bekväm och rör sig inte ofta. Hon 

äter bättre än de flesta. Barnet ligger fel och man hinner inte vända barnet till rätt position 

innan det är dags att föda. Dessvärre anlitar Xiangzi till hjälp en kvinna till förlossningen. 

Tant Chen tar med sig ett sällskap som kallas ”barnet”.  Tillsammans utför de vidskepliga 

aktiviteter vilket orsakar att Hu Niu inte skickas till ett modernt sjukhus. Men att åka till 

sjukhuset är också alldeles för dyrt.  Så egentligen är fattigdomen och vidskepelse orsaker 

till hennes död. 	

“Brother Xiangzi, what shall we do?” 183 

“祥哥，你看怎么办？” 184 

Xiao Fuzi är på plats beredd att hjälpte till.  Hon frågar hur Xiang Zi vill göra eftersom 

vägen in till sjukhuset kostar mer pengar än Xiangzi har.  

																																																													
182 Ba 2016, s.206.  

183 Shi 2005, s. 468.   

184 Lao 2016,s.176.    
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” . the doctor charged ten dollars for one visit …. A delivery cost twenty... They would havet o go to the 
hospital, which would cost several dozen dollar.”185 

“ 医生来一趟是十块钱， ..接生是二十块，…得到医院去，那就得几十块了。… ” 186 

Dyra kostnader gör att Xiangzi inte har något val.  Han kan inte göra något utan låter det 

bli som det blir.  

” There was nothing that Xiangzi could do except wait. Those who were doomed must die!” 187 

”祥子没办法， 只好等着该死的就死吧！…虎妞在夜里十二点，带着个死孩子，断了气。”188  

Xiangzi befinner sig i ett hjälplöst läge och väntar dödens ankomst.  

Hu Nius kista följs av Xiangzi, Xiao Fuzi och hennes två bröder. Xiangzi har spenderat 

mycket pengar, och han tvingas sälja sin vagn. Han gråter inte, vill gråta, men kan inte.  

Fattigdomen och brist på pengar gör honom hjälplös.  

”Money slipped through his fingers like water. The dead havet o be bured, and even a death certificate to 
paste on the coffin cost money. ” 189  

“钱就和流水似的他的手已拦不住；死人总得抬出去，连开张殃榜也得花钱。“…“他的脑中像烧着
一把烈火，把泪已烧干，想哭也哭不出来” 190 

Xiangzis sista känsla för Hu Niu avslutades så här:  

”He had nothong, nothing, even his wife was gone! Tigress might have been a termagant, but without her, 
what home could he have? All the things in the room were hers, yet, she was buried, outside the city gates. 
Bitterness floode his soul, balzing anger dried his tears…”191 

”没有了，没有了，连个老婆也没有了。 虎妞虽然厉害，但是没了她怎能成个家呢？看着屋中的东
西，都是她的，她本人可是埋到了城外！越想越恨，泪被怒火截住。…” 192 

																																																													
185 Shi 2005, s. 468.   

186 Lao 2016, s.176. 

187 Shi 2005, s. 470.   

188 Lao 2016, s.176. 

189 Shi 2005, s. 472.   

190 Lao 2016, s.178.  

191 Shi 2005, s.474.    

192 Lao 2016, s.178.   
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Hu Niu dör i en svår förlossning som en gift kvinna.  Man är inte speciellt förvånad över 

det här ödet som drabbar Rui Jue i Familjen. Båda dör närmast av okunnighet och 

vidskepelse. Detta visar en sann bild av samhället av denna tid.  Många lever efter samma 

beteendemönster och möter samma öde. Ekonomiska bekymmer beskrivs i texten, och det 

orsakar Hu Nius död också. Xiangzi är arg, han är arg på sig själv, han är arg på 

situationen där han förlorar sin hustru, barn och nästan allt. Hans bekymmer över det 

moderna samhället gör att han inte är redo att hantera det. Han arbetar hårt men får lite 

betalt vilket leder till att han inte har råd att begrava sin fru. Hu Niu begravs utanför 

staden.  

Scenen 11 Xiao Fuzis död 
Den tredje personens beskrivning om tankar 

När Xiangzi återvänder och letar efter Xiao Fuzi i den gamla gården upptäcker Xiangzi att 

Xiao Fuzis familj är borta. Han börjar spekulera över att kanske Xiao Fuzi inte lever 

längre.   

”The poor die easily and are easily forgotten. Could Joy be dead already?  If not, supposing her father had 
sold her again to someone far away? It was quite possibleand much worse than death!” 193 

“苦人是容易死的，苦人死了是容易被忘记的。莫非小福子已经不在了么？退一步想，即使她没死，

二强子又被她卖掉，卖到极远的地方去，是可能的；这比死更坏！”194  

Xiangzi råkar gå förbi en bordell ”Vita huset” bai fang zi 白房子.  En annan kvinna 

berättar för honom att Xiao Fuzi begått självmord genom att hänga sig i ett träd.  I 

berättelsen beskrivs hur Xiao Fuzi flyr ifrån ”Vita huset” och lyckas begå självmord. Det 

är mycket dramatiskt. Hon är nämligen klädde som man.   

“ …fond a man in the rum, stripped naked and sound asleep. He was dead drunk. Juicy Tidbit had taken 
his clothes and run away. But at night she fooled us all, dreassed as a man. The moment they entered the 
wood, well, they saw her hanging there. ”195 

																																																													
193 Shi 2005, s. 538.   
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“ ….才看见屋里躺着个男人， 赤身裸体，睡得才香呢。 他原来是喝醉了。小嫩肉把客人的衣裳剥
下来，自己穿上逃了。她真有心眼。要不是天黑了，要命她也逃不出去。天黑，她又女扮男装，把

大伙儿都给懵了。 马上老叉杆派人四处去找，哼， 一进树林， 她就在那儿挂着呢。…” 196 

Sedan går Xiangzi till begravningsplatsen, mer än tiotals gravar utan namnskyltar gör det 

svårt att hitta Xiao Fuzis grav.  

“ He made his way to a burial ground planted neatly aound with pines. There were a dozen grave monds. 
The sunlight was pale and in amongst the trees it was even dimmer. Hes at on the ground which was littered 
with dry grass and pine cones. All was still, aprt fron a few crows calling mournfully from the branches.”197 

” 走到一块坟地，四四方方的种着一些松树，树当中有十几个坟头。阳光本来很微弱，松林中就更
暗淡。他坐在地上，地上有些干草和松花。什么声音也没有，只有树上的几个山喜鹊扯着长声悲

叫。”198 

Han gråter den här gången. Han har förlorat allt.  

”He knew very well that this was not where Joy was buried, but his tears fell thick and fast: Everything was 
gone, even Joy was dead and buried. ”199  

“这绝不是小福子的坟，他知道，可是他的泪一串一串的往下落。什么都没有了，连小福子也入了

土。”200  

Xiangzi älskar Xiao Fuzi, men Xiangzi väljer att lämna henne eftersom han inser hennes 

familjs svårigheter. I handlingen visar det sig att Xiao Fuzi är tvungen att klä sig till man 

för att kunna fly. Denna detalj är ett starkt drag och tyder på att en kvinnas vilja för att 

leva eller dö baseras på hennes kön och är ett hopplöst tecken. I det här läget avslöjas en 

gång till att förtrycket mot kvinnor är oerhört starkt.  

8. Sammanfattning och slutsats  

Färgsymboliken har syns i Xiangzi och Hu Nius bröllopsrum i Kamel Xiangzi med 

rödlyckans tecken hongxi 红喜 ” white room with blood-red ”happiness” characters on 

																																																													
196 Lao 2016, s.210.   

197 Shi 2005, s.550.   

198 Lao 2016, s.211.   

199 Shi 2005, s.550.  

200 Lao 2016, s.211.    
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the walls ” 201. Samtidigt har Den vita lyckan lyfts upp i Familjen med farfar Gaos 

begravningsbeskrvining när Juexin bär ” vita bomulls kläder ”202.  

Genom närläsning av texterna rörande relevanta karaktärer ser vi olika former av 

kärleksrelationer. Böckerna skildrar olika områden i Kina. Famlijens händelser sker i 

Chengdu, Sichuan provinsen. Kamel Xiangzi utspelar sig i Peking. Familjen tillhör en 

överklass medan Kamel Xiangzi är en individualistisk bonde som söker sin lycka i den 

stora staden.   

De två romanerna belyser de djupt kritiska situationerna i samhället med stor misär för 

båda män och kvinnor. Efter studiens undersökningar finns svar på varför karaktärerna 

drabbas av tragiska öden, särskilt för kvinnor. Det är kvinnorna som drabbas av dubbelt 

förtryck av samhällets struktur både vad gäller kön och klass. Samtidigt har männens 

tragiska öde direkt koppling till maktförhållanden i systemet. Män tvingas in i en 

statusroll som ger tuffa konflikter med sin egen natur.  Detta märks särskilt tydligt i deras 

relationer till kvinnor.  Alla manliga karaktärer har drabbats av inre konflikt mellan deras 

vilja och deras sociala roll. De manliga karaktärerna har redan status som representerar 

mannen som norm på olika sätt, vilket Kaldis inte påpekar.  

Tidigare har jag tänkt använda enbart Kön som kategori i textanalysen för 

kärleksrelationer och Klass som kategori för död/ begravnings textanalys, men under 

undersökningarna har jag märkt att det är omöjligt att separera de två kategorierna. Ett 

starkt bevis ges för att förstå hur intersektionalitet som ett nytt teoretiskt begrepp kan 

fungera bra för temat i uppsatsen. Intersektionalitet har en betydande roll och används ofta 

i samhällsvetenskapliga områden, men kan också användas i litteratur vetenskapliga 

studier, eftersom denna vinkel ger forskningen en helhetsbild.    

																																																													
201 I denna uppsats, s.36, rad 20.   

202 i denna uppsats, s. 53, rad 4.  
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En annan upptäckt efter undersökning är att vi ser direkt, och känner av olikheter från Ba 

Jins och Lao Shes beskrivningsstil. Ba Jins karaktärer lever i en stor traditionell stängd 

gård som har mer synlig påverkan av den konfusianska läran än Lao Shes karaktärer som 

lever i ett öppet samhälle där individens agerande är starkare. Det visar sig att det skapas 

mera dynamiska händelser i Kamel Xiangzi. Xiangzi och Hu Nius relation är mer 

detaljerat beskrivna med mera detaljer om medvetenhet av kön och klass. Ba Jins 

karaktärer är mer involverade i tankevärlden. Båda författarnerna använder dialog ganska 

ofta.  Det förklarar indirekt hur författarnas olika skrivstilar påverkas av deras 

personlighet och bakgrund. Samtidigt förstår vi att samhällsutvecklingen i Kina under 

1920- talet visar stora skillnader i olika delar av landet.  

Författarna Ba Jin och Lao She och deras försök att sträva mot ett nytt samhälle visar ett 

bevis på hur kinesiska författare för hundra år sedan på börjar en process att belysa det 

humanistiska värdet och ge det en högre status. Att kunna leva lycklig som individ oavsett 

kön eller klass stämmer med ett jämlikt och jämställt samhälle som många längtar efter.  

Finns det ett sådant socialt system i världen?  Det är en process att sträva mot. Det är en 

lång väg att gå, oavsett var vi befinner oss och vem vi är.   

Jag har fått svar genom mina undersökningar på följande frågeställningar.  

Fråga 1  Hur framstås könsfrågor och klassfrågor i karaktärernas 

kärleksrelationer i romanerna?  

Genom all textanalys av de fem kvinnliga karaktärerna  Meifen, Rui Jue ,Ming Feng i 

Familjen och Hu Niu och Xiao Fuzi i Kamel Xiangzi, och de tre manliga karaktärerna 

Juexin , Juexui i Familjen och Xiangzi i Kamel Xiangzi konstaterar jag att under 1920- 

talet och 1930- talet i Kina är mansnormen stark och prioriterade både i kärleksrelationer 

och sociala sammanhang tematiserar Den röd lyckan hong xi 红喜, men inkluderar också 

tragisk död. Mäns viljor dominerar kvinnors öden. Detta leder till olyckliga resultat för 

kvinnorna. Undantagsvis är utmaningen av manlighet för mannen med lågstatus när han 

möter en kvinna med högre status då behöver han kämpa mer för sin könsidentitet. 
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Kvinnliga beteenden skall anpassas till normer vilket leder till den traditionella rollen 

inom familjen eller leder till döden. Överklasskvinnors roll är att gifta sig och föda barn. 

Även underordnade kvinnor vill söka sin lycka och den enda vägen är att gifta sig med en 

god man.  

De fyra kvinnorna Mei, Rui Jue, Hu Niu och Xiao Fuzi hamnar i triangeldrama. Att en 

man har två kvinnor är ganska vanligt under denna tid. Det är denna tid då Kina står inför 

en förändring från det gamla systemet till den nya moderna samhällsstrukturen. I 

verkligheten lever det gamla patriarkaliska systemet fortfarande djupt i folkets vardagliga 

liv. Mansnormen dominerar fortfarande. Detta märks av de fyra kvinnornas öden.  

När vi ser på männens kärleksupplevelser, är ingen av dem lycklig. Juexin har en stark 

ställning i sin familj eftersom han är äldsta sonen, hans beteende skall i första hand gynna 

stora familjen, han vågar inte säga nej utan offrar sig jämnt för familjen.  Han är en god 

modell som anpassar sig till det gamla systemet. Juehui har en mycket annorlunda 

karaktär än Juexin, och han ger hopp om att ta sig ur det gamla systemet.  Xiangzi visar en 

annan typ av manlighet trots att han tillhör en annan klass. Han arbetar hårt och vill leva 

ett kärleksfullt liv, men hans manlighet får en utmaning i sitt förhållande till Hu Niu, så 

oftast mår han dåligt. Det uppkommer tydliga konflikter både i hans känsloliv och i hans 

vardagsliv.  Liu Siye är Hu Nius far, han har ekonomiska resurser och ville hellre behålla 

sina pengar än att låta Hu Niu söka sin lycka.  Han använde sin faders roll mot sin dotter 

för att gynna sig själv. 

Kvinnan som nått högre ekonomisk status skapar könskonflikter hos mannen med 

lågstatus. Detta skapar flera konfliktsituationer eftersom man måste ta hänsyn till 

normerna i samhället både när det gäller genusfrågan och klassfrågan. En vanlig 

uppfattning om arbetskvinnor i tidigare tid där de beskrivs som vulgära, smaklösa och 

sexuella.203 Hu Nius karaktär och handlingar stämmer väl överens med en arbetskvinnas 

som arbetar under sin fars styrning. Det är därför en anledning till att Xiangzi är så rädd 

för henne både i min analys och i Morans åsikter (2016). Anledningen till detta är hennes 

																																																													
203 Mattson 2010, s. 74  
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handlingskraft och sexualitet som är långt ifrån en traditionell kvinnomodell som den 

konfusianska läran beordrar att kvinnorna skall anpassa sig till.  

Ett drag i Hu Nius karaktär visar en annorlunda inriktning än hur den vanliga normen 

beskrivs. I anlays av Xiangzi och Hu Nius kärleksrealtion kan vi att märka hur Kön- 

klass- ekonomi hänger ihop och hur konflikter skapas sinsemellan.  Lao She skildrar Hu 

Niu, Xiangzi och Liu Siyes (Pappa till Hu Niu) tankar och beteende som har kopplingar 

till det ekonomiska läget när de hanterar relationerna till varandra. Vi ser deras 

medvetenhet om klassstatus och omedvetenhet om könens position.  

Både Hu Nius far Liu Siye och XiaoFuzis far Er Qiangzi är inblandade i döttrars liv och 

påverkar deras kärleksliv på ett negativt sätt. Liu Siye vägrar ge pengar till Hu Niu, och Er 

Qiangzi försöker leva på Xiao Fuzi. Det är ett tydligt sätt som visar ”Mannes norm” i ett 

annat exempel utanför parrelationer. Faderns auktoritet dominerar och kan påverka 

dotterns liv.  

Genom att fokusera på genusfrågan i relationerna upptäcker jag att det är svårt att frångå 

klassfrågan. Eftersom klassidentitet är sammankopplat med genusfrågan. Kön och klass 

har varit den huvudsakliga sammanbindande länken i dentta avsnitt.  

Fråga 2  Hur belyses klassfrågor och könsfrågor om karaktärernas död och 

begravningar i romanerna?  

Ruijue och Hu Niu är gifta kvinnor, båda dör i svåra förlossningar orsakade av okunnighet 

och vidskepelse. Ruijue är tvungen att flytta utanför staden, pga att farfar Gaos 

begravning är viktigare än hennes förlossning. Hennes liv slutar pga hennes lägre 

könsstatus. Hu Niu dör i en svår förlossning orsakad av fattigdom, hennes man har inte 

pengar att skicka henne till sjukhuset. Till slut begravs Hu Niu utanför staden.  ”Utanför 

staden ” är ett symboliskt sätt att beskriva de två kvinnorna som värdelösa.  

Mingfeng och Xiao Fuzi som lågstatuskvinnor har mera likheter i sina öden.  Deras 

önskemål är att gifta sig med sin älskade manliga karaktär. Både Mingfeng och Xiao Fuzi 

är underordnade.  Deras utväg till försörjning är att gifta sig och bilda familj. Men deras 
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självmord är en larmsignal som visar på hur dåtidens samhälle förtrycker kvinnor i 

underläge. En detalj i texten är hur Xiao Fuzi klär sig i manlig dräkt för att kunna fly och 

begå självmord. De prostituerade kvinnornas levnadsvillkor är eländiga och det visar på 

ett starkt könsförtryck mot underordnade kvinnor.   

Kaldis sätt att se på Mingfengs död överensstämmer med min undersökning för Ming 

fengs kärleksliv och död som präglats av köns- och ekonomisk förtryck.  

Mei är en ensam vuxen kvinna från överklassen som lyder sin dominanta mor och tappar 

kontakten med omvärlden och dör av sjukdom. Hon har inte lyckan med sig varken när 

det gäller kärlek eller yrke. Hennes korta liv består av fysisk och psykisk ohälsa.  Att vara 

änka är väldigt tragiskt för Mei.  

Farfar Gaos begravning är ett bra exempel på hur mansnormen prioriteras högt. Alla i 

familjen ägnar sig åt att ordna så bra som möjligt. Alla behandlar farfar Gaos begravning 

som om det var deras egen. Farfar Gaos död är också ett symboliskt budskap från 

författaren där allt han sett och upplevt skall begravas för gott.  

I båda romanerna har betydelsen av pengars värde tagits upp. Xiangzi har stora bekymmer 

att ha otillräckligt med pengar för att begrava Hu Niu. Här kan man väl utläsa dikten i 

inledningen hur det vanliga folket har bekymmer med att delta i rödvita äranden hongbai 

xishi. Det är inte så dyrt att köpa farfar Gaos kista i förväg, den kostar 1000 liang, medan 

Xiangzi inte har råd att skicka sin fru till sjukhuset. Det påvisar att klasskillnaden i 

ekonomisk status är en betydande faktor.   

Från den kinesiska konfusianska läran kan vi se ett tydligt tecken på vilka som har högre 

status än de andra oavsett kön eller socialroll.  De reglerna visar tydligt vilka som är 

underordnade och vilka som var överordnade.  Jag antyder att termen intersketionalitet är 

anpassningsbart när man tolkar den konfusianska läran. Den högsta makthavaren är den 

manliga huvudpersonen farfar Gao i Familjen, och den lägsta statusen är den kvinnliga 

pigan Mingfeng i Familjen och Xiao Fuzi i Kamel Xiangzi. I min uppsats är det viktig och 

relevant att uppmärksamma hur kvinnorollen har betydelser för kvinnors status, ogift eller 
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gift.  Gifta mödrar har en högre status än ogifta kvinnor och får uppmärksamhet från 

omgivningen oavsett klasstillhörighet.   

Den enda utvägen för de underordnade är att hitta en trygg plats genom att gifta sig. 

Olyckligtvis lever alla kvinnliga karaktärerna i romannerna ett tragiskt liv utan hjälp av 

någon man vid sin sida.  Förklaringen till detta är att vi måste gå tillbaka till 

isärhållandets princip (Hirdman 2016) där män och kvinnor hålls isär på olika platser och 

inte kan förstå varandras situationer på ett riktigt sätt. Det svarar på min fråga till Kaldis, 

Nicholas. A., där han nämner varför just kvinnorna i Familjen får kämpa ensamma för 

sina liv utan hjälp från någon man.    

I den här frågeställningen får vi ett svar på hur kvinnors slutliga öde blir 

ouppmärksammat oavsett om de tillhör en familj eller inte, medan farfar Gaos begravning 

får den högsta behandlingen som vitalyckan bai xi白喜 vilken presenteras i 

inledningsdelen när Juexin bär ” vita bomulls kläder ”204. Klass och kön vävs också in i 

varandra i detta avsnitt. 

Fråga 3  Är det möjligt att använda intersektionalitet som teori för analys av 

två romaner som var skrivna under 1920- och 1930- talen i Kina? 

Efter ha gjort en intersektionell analys av ” hongbai xishi红白喜事”  i praktiken av  

litterära skildringar från två romaner under1920-1930 talen: Familjen av Ba Jin och 

Kamel Xiangzi av Lao She, ser vi tydliga ödelagda och tragiska berättelser. Både mäns 

och kvinnors kärleksliv präglas av vissa bestämmelser som individen har lite möjlighet att 

påverka och ändra. Intersektionlitets teori angriper dessa bestämmelser som är starkt 

kopplade till den konfusianska läran om män och kvinnor. Utan tvekan gynnar den 

konfusianska läran mansnormen. Vi ser hur kvinnor kämpar för att leva eller dö, samtidigt 

visar det ett tydligt kvinnoförtryck både i kärleksförhållanden och i deras liv intill död och 

begravning. Mansnormen utmanas när kvinnans ekonomiska resurs ökar. Vi förstår att det 

																																																													
204 I denna uppsats, s. 53, rad 4.  
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är mer komplicerat när personer från olika sociala klasser möts än personer från samma 

klass.  

Det är möjligt och lämpligt att använda en ny social teoriterm intersektionalitet i 

undersökning och analys av texterna i romanerna från annan tid och annan kultur. 

Anledningen är att det nya begreppet fångar problematiken i sin helhet på ett bättre sätt 

som beskrivs i litteraturens värld när kön och klass vävs samman.   

9. Vidare forskning 
Under mitt arbete har det varit spännande att fokusera på texternas innehåll och 

händelsernas utveckling. Man kan fundera över om den fiktiva sanningen i romanerna 

överensstämmer med verkligheten under 1920-1930 talen. Det behövs kanske djupare 

studier från arkiv för att trovärdigheten som speglar det verkliga livet i samhället i 

romanerna skulle öka. Samtidigt förlitar vi oss på att romaner verkligen återspeglar olika 

strukturer i samhället. Vi kan se att dessa två manliga kinesiska författare redan börjar 

använda västerländsk litterär teknik i sina berättelser.  Min uppsats lägger inte 

tyngdpunkterna på romanernas andra litterära egenskaper utan jag fokuserat på ett socialt 

begrepp intersektionalitet som ledtråd för att ta fram romanernas centrala sociala 

betydelse. Att kunna läsa och analysera flera böcker av Ba Jin och Lao She är ett önskvärt 

mål.  

Efter mitt arbete har jag lagt märke till och regerat på de här romanernas djupa sociala 

upplysning om orsaker till ett lidande samhälle och även författarnas vilja att drömma och 

sträva efter ett bättre liv för individen.  Finns det en utväg för författarna att skapa ett 

annat alternativ för att lösa individens problem och ändra deras öde?  Genom att betona 

andra karaktärer från samma böcker eller från andra böcker av samma författare skulle det 

vara en valmöjlighet för fortsatt forskning.  

Från en intersektionalitets analys av Familjen och Kamel Xiangzi upplever vi en 

samhällsbild vad gäller strukturer av kön och klass under 1920-1930 talen. Vid vidare 

forskning av samma intersektionell analysmodell, får vi möjlighet att undersöka andra 
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karaktärer med mindre viktiga roller i båda novellerna, och analysera beskrivningar på 

deras situationer. Det är på ett konkret sätt vi kan undersöka det underordnade folket i 

Familjen och Kamel Xiangzi. Det finns flera tjänstefolk i Familjen än bara Mingfeng. 

Dessutom tar jag inte upp en av tre bröderna Jue Min och hans flickvän Qin. De 

representerar ett nytt sätt som är mer jämlikt både vad gäller klassnivå och 

utbildningsnivå.  

I Kamel Xiangzi handlar det mest om människor med lågstatus.  Där finns det flera 

oviktiga personer som kan tas upp behandlas vidare.  

Ytterligare finns andra berömda författare, både manliga och kvinnliga som bör 

undesökas, och det är Ding Ling (1904-1986), en vänster realistisk förfarrare ; Xiao Hong 

萧红（1911-1942)，en realistisk författare som skildrar kvinnoöde från norra Kina 

för205;  Lu Yin庐隐（1898-1934), den första kvinnliga författaren som arbetar på en 

tidingsbyrå xiaoshuo yuebao ( 小说月报) 206. Det finns även en annan manlig författare 

Mao Dun茅盾（1896-1981）som är intressant, en realistisk och kritisk författare som 

skildrar Shanghais kapitalistiska fabrik207. Att lägga märke till att ovanstående författarna 

kommer från olika delar av Kina, deras bakgrunder och skrivstilar kommer att berika 

romaners betydelser både innehållsmässigt och språkmässigt med en stor geografisk 

spridning.  I sin helhet är det spännande att kunna realisera ovanstående forskningar. Vi 

bör känna till att Ba Jin kom från Sichuan provins, Lao She var pekingbo, Mao Dun 

föddes i Zhejiang Provinsen, Ding Ling kom från Hunan Provinsen, Xiao Hong 

representerade Heilongjiang Provinsen, och Lu Yin kom från Fujian Provinsen.  

Sist finns det intressanta beskrivningar om traditionella ceremonier och vidskepelser i 

båda romanerna som är ett viktigt levande bevis på hur kinesisk kultur beskrivs under 

denna tid och även se folkets reaktioner att leva efter dem.  
																																																													
205 Denton, Kirka A. The Columbia Companion to Modern Chinese Literature (New York: Columbia University Press, 2016) S. 198.  

206 Ibid, s. 130.  

207 Helmut, Moderna Chinese Writers Self- portrayals (NewYork: Taylo & Francis Group, 1992) 1992, S. 284 och s.302.  
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