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Sammanfattning
Änkekejsarinnan Cixi styrde Kina under kejsardömets sista halvsekel. Hon 
utmålades länge som maktgalen och grym, men på senare tid har en mer 
nyanserad bild presenterats. I den här uppsatsen analyseras hur ett antal 
händelser i Cixis liv i relation till Guangxu-kejsaren och hans konkubin Zhenfei 
har beskrivits i olika källor. Syftet är att se vad dessa händelser säger om Cixi 
som person och om det är möjligt att få en klar och sann bild av henne.

Namn och nyckelord
Cixi, Yehenala, Xianfeng, Tongzhi, Prins Gong, Prins Chun, Guangxu, Zhenfei, 
Qingdynastin, änkekejsarinna, De hundra dagarnas reform, förmyndarregent. 

Abstract
Empress Dowager Cixi governed China during the final five decades of the Qing 
dynasty. She was for many years depicted as a cruel megalomaniac, lately Cixi 
has been described in a more nuanced way. This paper seeks to analyze how a 
selection of sources describe a number of specific events in connection with Cixi 
and the Guangxu-emperor and his concubine Zhenfei. The objective is to discuss 
what this reveals about Cixi as an individual and evaluate whether it is possible 
for historians to arrive at a more truthful picture.

Names and Keywords
Cixi, Yehenala, Xianfeng, Tongzhi, Prins Gong, Guangxu, Zhenfei, Qingdynasy, 
Empress Dowager, The Hundred Daysʼ Reform, regency.

摘要:
在清朝的最后五十年慈禧太后统治中国。多年以来，她被描述为一个残忍并狂妄自
大的人， 但近来对慈禧的描述却有些不同。这篇文章解析了这些资料是怎样描述
发生在慈禧，光绪皇帝及珍妃之间的具体事件的。本文的目的是探讨这些资料所展
现出的慈禧是怎样的一个人，这或许会让人们认识到一个更为真实的慈禧。
 
关键词:
慈禧，叶赫那拉，咸丰，同治, 恭忠亲王，光绪，珍妃，清朝，皇太后，戊戌变
法， 摄政权。
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Änkekejsarinnan Cixi i Beijing år 1904

http://media-2.web.britannica.com/eb-media/97/46297-004-7878BDA4.jpg
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1. Inledning 

Strax utanför Beijing ligger Yiheyuan, ett av Qingdynastins sommarresidens. Vid 

ett besök i denna fridfulla omgivning får man veta att här hade änkekejsarinnan 

Cixi sin tillflyktsort. Cixi var mor till en av de sista kejsarna och var själv en av 

Kinas mest fruktade och föraktade personer. Det var Cixi som i praktiken styrde 

Kina från 1861 till sin död år 1908. Cixi har i vissa källor beskrivits som grym och 

maktgalen, en person som gick över lik för att hålla sig kvar vid tronen, medan 

hon i andra källor har beskrivits som en rättvis, intelligent och omtänksam 

kvinna.1 I Anchee Mins roman ”Kejsarinnan Orkidé”, framställs Cixi som en 

godhjärtad flicka som utvecklas till en kompetent regent med landets bästa för 

ögonen.

Det har skrivits mycket om Cixis betydelse under denna dramatiska period som 

utgör det sista halvseklet i det kinesiska kejsardömets historia. Hon har bl.a. 

anklagats för att genom inskränkthet och korruption ha lotsat Kina rakt ner i 

avgrunden. Andra menar att händelseutvecklingen i Kina för drygt ett sekel 

sedan var omöjlig att stoppa - med eller utan Cixi - och att krafter inom och 

utanför landet slogs för en republik och att det var detta som fick kejsardömet på 

fall.

Vid ett besök i sommarpalatset Yiheyuan väcktes mitt intresse för personen Cixi. 

Jag ville veta mer om hennes liv. Jag började söka efter information om henne i 

historieböcker, TV-dokumentärer, filmer och i skönlitteraturen. Snart kunde jag 

konstatera att hon framställdes på radikalt olika sätt i de källor jag hade 

undersökt. Skönlitteratur och film beskriver inte alltid sanningen, men forskningen 

förväntas ju göra det.
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1.1 Syfte och frågeställning

Syftet med detta uppsatsarbete är att undersöka hur ett visst antal händelser på 

det personliga planet i Cixis liv återges i kinesiska såväl som västerländska 

källor. Fokus ligger på att undersöka grad av samstämmighet hos olika källors 

beskrivning av Cixis relation till Guangxu-kejsaren och hans konkubin Zhenfei. 

Den övergripande frågeställningen är

• Är det möjligt att få en klar och sann bild av Cixis relation till Guangxu och 

Zhenfei?

Underordnade frågor är

• Hur beskriver olika källor Cixi som person i samband med

1. valet av Guangxu till kejsare?

2. Guangxus uppväxt?

3. Guangxus regerande?

4. Guangxus död?

5. Zhenfei som Guangxus konkubin och hennes död?

1.2 Disposition

I kapitel två ges bakgrunden till den situation som var rådande i Kina under 1800-

talets andra hälft och till att Cixi hamnade i maktens centrum. I kapitel tre återges  

olika beskrivningar av Cixi och hennes relation till Guangxu-kejsaren och till 

dennes konkubin Zhenfei (jfr 1-5 frågeställningar).  Källorna om Cixis handlande 

och personlighet analyseras löpande. Resultatet av undersökningen redovisas 

slutligen i kapitel fyra. I bilaga 1 återges ett enkelt släktdiagram från Daoguang-

kejsarens tid och i bilaga två en förteckning över viktiga händelser i kronologisk 

ordning. Först följer en kort redogörelse av källor, avgränsning och metod. 
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1.3 Källor och avgränsning
 
Det finns mycket att säga om Cixis roll i händelserna som direkt ledde till 

kejsardömets fall, men jag har valt att inte kommentera dessa utan jag har 

begränsat min undersökning till Cixis relationer under Guangxu-kejsarens period. 

Den främsta orsaken till det är att det finns mycket detaljerat material från den 

tiden. Det är också under den här perioden som de allvarligaste anklagelserna 

mot henne framförs.

För att få en bild av hur Cixi har beskrivits på det personliga planet har jag sökt 

hos både västerländska och kinesiska författare. Mina källor är arton till antalet: 

nio böcker, två artiklar och sju www-adresser. (Se källförteckning)

Nedan följer en kort presentation av mina huvudkällor

• Ding Yanshi (丁燕石) är kinesisk Qing-historiker och författare till boken 

Sanningen om Cixi (正说慈禧). Ding Yanshi har även skrivit om 

änkekejsarinnan Xiaozhuang som var farmor till kejsar Kangxi, och om Puyi 

den siste kejsaren.  

• Yehenala Genzheng (叶赫那拉根正) är en av Cixis kvarvarande släktingar 

och författaren till boken Den änkekejsarinna jag kände (我所知道的慈禧太

后).

• Pär Cassel svensk historiker verksam som universitetslektor i kinesisk 

historia vid University of  Michigan är bland annat författare till artikeln 

”Genus och makt vid kejsarhovet - Änkekejsarinnan Cixis plats i den 

kinesiska historien”.
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• Yan Chongnian (阎崇年) är en kontroversiell2 kinesisk historiker och 

instiftare av Manchuinstitutet i Beijing, han är författare till boken Sanningen 

om Qingdynastins tolv kejsare  (正说清朝十二帝). Yan Chongnian har bland 

annat skrivit om den kinesiska historien med särskild inriktning på 

Qingdynastin. 

• Marina Warner är brittisk litteraturprofessor och kulturhistoriker, med myter 

och symboler i historien som inriktning, och författare till boken The Dragon 

Empress, som handlar om änkekejsarinnan Cixi. Hennes tema är ofta myter 

som har uppstått kring framträdande kvinnor som t.ex. Jungfru Maria och 

Jeanne d’Arc.

• Sterling Seagrave är amerikansk journalist vars familj sedan fem 

generationer har bott i Burma och Kina, han är författare till boken Dragon 

Lady - The Life and Legend of the Last Empress of China. Andra böcker 

med historiska teman som berör Sydostasien är: The Soong Dynasty och 

Gold Warriors.

1.4 Metod

Mitt arbete är en kvalitativ studie med en jämförande textanalys. Med denna vill 

jag åskådliggöra hur olika källor beskrivit Cixis relationer med dem som stod 

henne närmast och hennes agerande i samband med Guangxu och hans 

konkubin Zhenfei. Detta svarar mot frågeställningarna på sid 7 och listas enligt 

följande

• Cixis roll i samband med valet av Guangxu som kejsare

• Cixis roll i samband med Guangxus uppväxt

• Cixis roll i samband med Guangxus regerande

• Cixis roll i samband med Guangxus död
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• Cixis roll i samband med Zhenfei som Guangxus konkubin och hennes 

död

Varje punkt behandlas genom redovisning av olika författares beskrivning av 

vissa specifika och genom litteraturen kända händelser samt en kort 

sammanfattning och jämförande analys av resultatet.

1.5 Namn och begrepp

Kejserliga personer hade många olika namn och titlar. Jag kommer att använda 

mig av det namn som gavs dem vid deras installation, om inget annat anges. Det 

finns flera olika transkriptionssystem för att skriva kinesiska med det latinska 

alfabetet till exempel hanyu pinyin och Wade-Giles. I den här uppsatsen används 

hanyu pinyin, till exempel skrivs 慈禧 Cixi.   

2. Bakgrund

Nedan följer en kort beskrivning av Qingdynastin och en sammanfattning av 

händelseutvecklingen med fokus på 1800-talet. Vidare redogörs det för de 

viktigare händelserna i Cixis liv fram till tiden för valet av Guangxu-kejsaren.

2.1 Kort om Qingdynastin
 
Den sista dynastin i Kina, Qingdynastin, grundades av manchurer ett krigarfolk 

från norr. År 1644 tog manchurerna över den kejserliga tronen i Beijing från 

Mingdynastin och regerade till år 1911, då kejsardömet föll. Under sin tid vid 

makten lät manchurerna den kinesiska statsapparaten och byråkratin i huvudsak 

förbli oförändrade, men alla högre poster besattes av både en kinesisk och en 

manchurisk tjänsteman, sida vid sida. På 1700-talet under Qianlong-kejsaren 

blomstrade Kina och landets territorium har aldrig varit större än det var då. Men 

problemen började torna upp sig, korruptionen och maktmissbruket ökade och 
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kejsar Qianlongs kontroll över sitt gigantiska rike blev allt sämre. De kejsare som 

blev hans efterföljare klarade inte av att ta hand om problemen som uppstod och 

började tappa greppet. Befolkningstrycket blev med tiden för stort i relation till 

den odlingsbara marken och matproduktionen.3

Missnöjet grodde på många håll och i mitten av 1800-talet rasade flera uppror 

mot Qingdynastin. Dessutom var landet hårt ansträngt av de många utländska 

attackerna som medförde förlust av anseende och territorium. Statskassan 

sinade på grund av de ständigt återkommande skadestånd hovet blev ålagt att 

betala till de attackerande staterna. När Cixi blev den dåvarande kejsaren 

Xianfengs konkubin år 1851 var Kina ett sargat land, långt ifrån sin forna 

strålglans. 

2.2 Kort om Cixis liv fram till valet av Guangxu-kejsaren

Man vet inte så mycket om Cixis tidiga liv mer än att hon föddes år 1835 i en 

fattig manchurisk familj. Mycket av det som har skrivits om henne har 

debatterats, till och med var hon föddes och vad hon egentligen hette. Cixi kom 

under sitt liv att få många namn och titlar. Cixi (慈禧) är en titel som betyder 

”godhjärtad lycka”. Hon är även känd som Yehenala (叶赫那拉), vilket var hennes  

manchuriska klannamn. När hon kom till hovet kallades hon även Lanren  (兰人), 

som betyder orkidé. Den kinesiske Qing-historikern, Ding Yanshi menar i sin bok 

Sanningen om Cixi att Cixis förnamn inte är känt, då den manchu-mongoliska 

kulturen lade störst vikt vid klannamnet.4 Men Yehenala Genzheng en av Cixis 

kvarvarande släktingar skriver att det inom familjen hela tiden har varit känt att 
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hennes förnamn var Xingergu (杏儿姑).5 I vår tid kallas hon oftast i litteratur och 

på film för änkekejsarinnan Cixi eller Yehenala.

 

16 år gammal utvaldes Cixi till en av kejsar Xianfengs konkubiner och var som 

sådan underordnad den främste gemålen, kejsarinnan Cian. År 1856 födde Cixi 

kejsarens enda son, Tongzhi, och tilldelas då titeln Cixi.6 Nu börjar Cixis intresse 

för det som händer i maktens centrum visa sig och hon blandar sig på ett, för 

kvinnor, otillbörligt sätt i politiken. Kejsaren förstår att dra nytta av Cixis intelligens  

och bildning genom att anförtro henne rikets angelägenheter.7 Kejsaren låter 

henne till och med försegla hemliga dokument med kejsarens eget sigill. De 

kejserliga rådgivarna med minister Sushun i spetsen börjar se henne som en 

konkurrent.8 Cixi är dessutom mor till en eventuell tronföljare, vilket skulle kunna 

ge henne ett betydande inflytande, något som bekymrar hennes antagonister. 

Det var oroliga tider i landet. Kejsaren insjuknade och tappade allt mer kontrollen 

över händelseutvecklingen. När myndigheterna i Guangdong år 1856 lät borda 

det brittiska skeppet Arrow såg England det som en orsak att med hjälp av 

Frankrike attackera Kina. De allierade trupperna förflyttade sig sjövägen norrut 

och 1858 hade de intagit Tianjin. I syfte att rädda huvudstaden undertecknade 

myndigheterna flera fredsfördrag under stor prestigeförlust. Nya tvister uppstod 

om vad fördragen egentligen innebar och 1859 när de brittisk-franska 

sändebuden återvände mötte de till sin förvåning så starkt motstånd att de var 

tvungna att retirera. De brittisk-franska allierade trupperna återkom med en 
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7 Pär, Cassel. ”Genus och makt vid kejsarhovet - Änkekejsarinnan Cixis plats i den 
kinesiska historien”, Kina/svensk-kinesiska föreningen, 1404-1855, 2006:4. s.18.
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18 000 man stark armé och Tianjin föll åter snabbt.9 När armén på hösten 1860 

närmade sig Beijing blev pressen stor för kejsaren och han uppmanades av sina 

ministrar att fly till sommarresidenset i Jehol. Cixi protesterade högljutt och 

menade att det vore fegt att fly från huvudstaden ”En kejsare bör stanna i sin 

stad för att ingjuta mod i sitt folk”10. En av orsakerna till att Sushun ville att 

kejsaren skulle komma bort från Beijing var för att separera honom från Cixi. Han 

hade genom eunuckerna i palatset, hört att Cixi försökte få kejsaren att anlita 

kejsarens bror, prins Gong, som rådgivare istället för Sushun. Kejsarens bror 

prins Gong och Cixi kom bra överens och de kunde båda se strategiska fördelar 

av att vara bundsförvanter. När hovet kom till Jehol förstod Cixi att hon och 

hennes son låg illa till om kejsaren skulle dö. Hon ingick därför en allians med 

kejsarinnan Cian och den taktiskt skicklige politikern prins Gong. Cian tog gärna 

parti mot Sushun, då han bokstavligen hade försökt svälta ihjäl både Cixi och 

Cian genom att servera dem undermålig kost.11 

Under Qingdynastin var det inte självklart att en kejsares son skulle ärva 

tronen12, eftersom Cixi ville vara kvar i maktens centrum tog hon saken i egna 

händer. Kort innan kejsaren dog år 1861 berättas det att hon gick in med sin son 

Tongzhi till den sjuke kejsarens sängkammare, höll fram Tongzhi och sa ”Se din 

son” kejsaren svarade ”Han ska ärva tronen”. När kejsaren strax därefter dog 

utbröt en bitter maktkamp om vem som skulle bli den unga kejsarens 

förmyndare. Triaden Cixi, kejsarinnan Cian och prins Gong gick segrande ur 

kampen. Sushun och flera andra ur regeringen dömdes till döden. Cixi och Cian 

blev båda utnämnda till änkekejsarinnor och tillsammans blir de tillförordnade 

13

9 Hans, Hägerdal. Kinas historia. s.209-210.

10 丁燕石. 正说慈禧 s.45.

11Ibid., s.46.

12 Pär, Cassel. ”Genus och makt vid kejsarhovet...” s.18.



regenter tills Tongzhi uppnådde myndig ålder.13 Detta dokumenterades i officiella 

kungörelser, vilka översattes och fick sin spridning i den engelsktalande världen, 

där man kallade maktskiftet för en statskupp inför öppen ridå.14

Tongzhi regerade under en relativt gynnsam period, efter Taipingupproret och 

före Boxarupproret15, men han hade inget intresse för politik. Tongzhi levde 

redan från 15 års ålder ett utsvävande liv, med prostituerade, opium och alkohol. 

Hans hälsa påverkades negativt och han ådrog sig olika sjukdomar. Han dog av 

smittkoppor år 1875 knappt 19 år gammal. Hans död är debatterad och vissa 

anser att han dog av någon venerisk sjukdom. Det finns också de som påstår att 

Cixi avsiktligt lät smitta honom med smittkoppebakterier, men dessa teorier 

avvisas av de flesta.16

Efter Tongzhis död år 1875 blir Cixis knappt fyraårige systerson Zaitian 

(sedermera Guangxu-kejsaren) vald till kejsare. En händelserik period följer när 

Qingdynastin pressas hårt av utländska attacker och inre stridigheter och uppror. 

Den svenske historikern Pär Cassel skriver i sin artikel ”Genus och makt vid 

kejsarhovet - Änkekejsarinnan Cixis plats i den kinesiska historien” att det under 

Cixis tid tillkom en sektion i författningssamlingen med beskrivning av 

änkekejsarinnans befogenheter. Sektionen har rubriken ”att härska bakom 

förhänget” (chuiliantingzheng, 垂帘听政)17 och skildrar en kvinnlig 

förmyndarregent med en minderårig kejsare som ”dekoration” på tronen framför 

14

13 Marina, Warner. The Dragon Empress. s. 64-70.

14 Pär, Cassel. ”Genus och makt vid kejsarhovet...” s.19.

15 Yan, Chongnian 阎崇年.Zheng shuo Qing chao shier di  正说清朝十二帝.Beijing:   

Zhonghua shuju 中华书句. 2006. s. 220.

16 Marina, Warner. The Dragon Empress. s.106.

17 阎崇年. 正说清朝.s.242.



sig. Trots att det kunde se märkligt ut i utländska ögon, ansågs det allmänt av 

kineserna själva att Cixi var den rättmätiga och legitima regenten.18 Under denna 

tid uppträder de utländska makterna allt mer aggressivt, omständigheter vilka 

skulle komma att kräva diplomatisk förmåga och gott ledarskap. Det är denna tid 

som är föremål för mitt arbete. Min undersökning handlar emellertid inte om Cixi 

som regent, utan om människan bakom storpolitiken. 

3. Analys av Cixis agerande och roll

Här redovisas olika författares beskrivning av de fem områden under Guangxus 

liv som är föremål för min undersökning, resultatet analyseras för att belysa Cixis 

agerande och roll. 

3.1.1 Valet av Guangxu-kejsaren 

Tongzhi-kejsaren dog barnlös och frågan om hans efterträdare blev akut. Svaret 

var inte givet, men flera förslag fördes fram.  Den kinesiske historikern Yan 

Chongnian menar att Cixi kallt manipulerade situationen om val av ny kejsare för 

att behålla makten och visar hur Cixi kan ha argumenterat för sin sak genom att 

systematiskt gå igenom Daoguang-kejsarens19 nio söners eventuella kandidater 

till kejsartronen.20 Några av dessa kandidater hade dött, andra diskvalificerats av 

den kinesiska astrologin, ytterligare andra bedömts vara för gamla eller sjuka. I 

den nyligen avlidne kejsarens farbror prins Gongs familj fanns det en lämplig 

kandidat. Cixi menade emellertid att prins Gong själv behövdes i regeringen och 

att lagen om sonlig vördnad gjorde detta omöjligt, eftersom prins Gong som 
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minister skulle behöva utföra koutou21 inför sin son.22 Det kvarstod slutligen 

endast en potentiell kandidat till tronen nämligen den knappt fyraårige Zaitian, 

som var son till Cixis syster och en annan av den avlidne kejsarens farbröder, 

prins Chun. Kejsar Tongzhi dog den 12 januari 1875 vid sjutiden på kvällen. 

Innan klockan var nio samma kväll hade Cixi kallat samman de 29 ministrarna 

vid det kejserliga hovet för att meddela att hon och Cian hade valt Zaitian, till ny 

kejsare. Vid tiotiden på kvällen eskorterades Zaitian till palatset och adopterades 

av Cixi. Författaren menar att det snabba händelseförloppet visar att Cixi i förväg 

hade planerat att välja Zaitian till kejsare i syfte hålla sig kvar vid makten.23

Historikern Ding Yanshis beskrivning av valet av Guangxu som kejsare, liknar 

Yan Chongnians. Ding skriver att Cixi vid en diskussion med Cian angående en 

annan äldre kandidat sa att Guangxu var ett bättre val på grund av sin unga ålder 

och således lättare att forma.24

Den brittiske litteraturprofessorn och kulturhistorikern Marina Warner, skriver i sin 

bok om änkekejsarinnan, The Dragon Empress, att Zaitian sent på kvällen i 

palatset ikläddes draktronens skrud, som passade honom perfekt, vilket i sig 

skulle kunna vara ytterligare ett bevis för att allt var planerat i förväg.25 

Änkekejsarinnorna förde honom till den döde kejsaren för att låta Zaitian visa 
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kejsaren sin vördnad genom utföra de obligatoriska koutou och gråta högljutt vid 

dödsbädden.26 Zaitian kallades hädanefter Guangxu-kejsaren.

Guangxu-kejsaren 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Guangxu.jpg

Fadern, prins Chun, reagerade med bestörtning. Enligt flera källor skakade han i 

hela kroppen, grät och svimmade slutligen.27 Men han gjorde vad som 

förväntades av honom och lät adoptera bort sin äldste son till Cixi.28 En orsak till 

att han reagerade så starkt var kanske att valet av hans son stred mot reglerna 

om successionsordningen och offerritualerna eftersom lagen föreskrev att den 
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nye kejsaren alltid skulle alltid väljas ur nästkommande generation.29 Cixi och 

Cian fungerade åter som förmyndarregenter, men Cixi frångick traditionen att låta 

sex olika ministrar vara rådgivare åt kejsaren. Hon ville, enligt boken Sanningen 

om Qingdynastins tolv kejsare, knyta all makt till sig själv.30 

Sterling Seagrave menar i sin bok Dragon Lady - The Life and Legend of the 

Last Empress of China, att valet av Guangxu som ny kejsare inte var Cixis idé. 

Det var istället prins Gong som genom den unge pojken såg ett sätt att hålla kvar 

makten i triaden Cixi-Cian-Gong. Även Seagrave kommenterar att reglerna om 

tronföljden inte följs, men menar att det inte fanns något annat val. Bara några 

minuter efter det att Tongzhi hade dött presenterade prins Gong sitt förslag på 

kandidat till tronen för Cixi och Cian, som gav sin välsignelse.31

Evelyn S. Rawski, amerikansk professor i kinesisk historia, skriver däremot i en 

av sina böcker om Qing-dynastin att det var Cixis idé att välja prins Chuns son till 

kejsare och att Cixi var mycket väl medveten om att man därigenom skulle bryta 

mot regeln att alltid välja någon från nästkommande generation.32

Valet av Guangxu-kejsaren beskrivs som en statskupp, då det var så uppenbart 

att man hade frångått gällande lagar. Det berättas om en man som begick 

självmord i protest mot detta brott mot tradition och religiösa sedvänjor.33 Kanske 

var det denna upprördhet som gav bränsle till ryktet om att Guangxu i 
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verkligheten var Cixis son med generalen Junglu eller med någon falsk eunuck.34 

Seagrave argumenterar att det inte är troligt att dessa rykten är sanna eftersom 

Guangxus far prins Chun hade nära kontakt med tronen och rimligen borde ha 

känt igen sin egen son.35

3.1.2 Cixis roll vid valet av Guangxu-kejsaren - analys

De flesta författarna är eniga om att valet av Guangxu som ny kejsare var 

felaktigt. Majoriteten menar att Cixi var medveten om att valet stred mot lagen.  

Cixis motiv att driva igenom valet av Guangxu var att hon ville ha en lättstyrd 

regent, i syfte att själv hålla sig själv kvar vid makten. Guangxu var lättstyrd i 

egenskap av barn och hans far visade sig vara en vek man som var lätt att 

kontrollera.

Enligt Seagrave var det prins Gong som styrde bakom kulisserna och det låg i 

hans intresse att kejsaren var ett lätthanterligt barn. Han påstår att även om valet 

av Guangxu var mot reglerna, fanns ingen alternativ regent att tillgå.

3.2.1 Guangxu-kejsarens uppväxt

Seagrave menar att det var Guangxus räddning att bli utnämnd till kejsare. Han 

slapp då undan sin grymma och psykotiska mor som misshandlade honom 

regelbundet och inte gav honom tillräckligt med mat att äta. Guangxu hade fyra 

syskon, varav tre dog som småbarn av vanvård och undernäring. Palatset blev 

dock inte en fristad för Guangxu eftersom hans informator Weng pressade 

honom alltför hårt. Det var däremot tydligt för alla som såg Cixi och Guangxu 

tillsammans, skriver Seagrave, hur vänligt hon behandlade honom.  Att Guangxu, 

som vissa skribenter påstår, skulle bli skräckslagen av hennes blotta åsyn, är 
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bara förtal, enligt Seagrave.36 Warner menar däremot att detta inte alls är förtal. 

Hon skriver att Cixi var grym och att hon gjorde allt för att hålla sig kvar vid 

makten, hon kallar Cixi ”den tyranniska kvinnan som adopterade honom”.37

Seagrave citerar den siste kejsaren Puyis uttalanden om hur hemsk Guangxus 

mor var och hur hon som hängiven buddist var noga med att inte trampa på 

myrorna i trädgården, men att hon misshandlade både sina barn och tjänare.38 I  

den svenska upplagan av Puyis bok från 1988 framkommer inte den ovan 

nämnda beskrivningen av Guangxus mor. Puyi ger däremot ingen smickrande 

bild av Cixi. Hon sägs var besatt av ett omättligt maktbegär, och hon skydde inga 

medel för att hålla sig kvar vid makten. Hon röjde alla sina motståndare, verkliga 

och inbillade, ur vägen, något som även gällde hennes eget kött och blod. Hon 

var våldsam och respekterade moraliska principer endast när det tjänade hennes 

egna syften.39 

Yehenala skriver att det förmodligen var ansträngande för Guangxu att lära sig 

regerandets konst och de regler som gällde i palatset, men att det inte var värre 

för honom än för andra barn som går i skolan och tvingas studera hårt. Guangxu 

beskrivs som en ensam pojke, alla eunucker och hovdamer till trots. Han utmålas 

som ständigt sjuk, deprimerad och utan livsgnista. Enligt Yehenalas egna källor 

talades det mycket om att Guangxu behandlades dåligt, men det fanns inte 

några bevis för att det verkligen förhöll sig så. Guangxus sinnestillstånd ansågs 

inte behöva ha något samband med de omständigheter han befann sig i, det 

skulle kunna ha varit likadant även annorstädes. Cixi sades uppfostra och 
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korrigera honom strängt, men det framkommer inte riktigt vilket slags förhållande 

de hade, annat än att Guangxu ständigt uppmanades att kalla Cixi för mor.40 

Författaren Yan Chongnian menar, tvärtemot vad Seagrave säger, att det var allt 

annat än bra för Guangxu att komma till hovet. Det var ett hårt slag både för 

honom själv och hans familj. Inte ens fyra år fyllda rycktes han från sin mor som 

inte längre tilläts äta tillsammans med eller ens tala med sin son. Han fick inte 

heller leka med sina bröder. Guangxus relation till fadern blev också märklig då 

fadern fick en lägre position än sin son, vilket medförde att den fina kontakt de 

tidigare hade haft, hindrades. Fadern Prins Chun levde i konstant skräck att 

misshaga Cixi, som svartsjukt bevakade sin maktposition. Han förstod att Cixis 

paranoia lätt kunde drabba honom i egenskap av far till kejsaren, han försökte att 

märkas så lite som möjligt och gjorde allt för att vara Cixi till lags. Det var prins 

Chun som, för att hålla Cixi på gott humör, initierade den kostsamma 

renoveringen av Sommarpalatset år 1888, finansierat av militära medel. Detta 

var något Cixi senare fick skulden för, kanske på grund av att hon tillbringade 

mycket tid där. Guangxus liv beskrivs som ytterst olyckligt, dessutom var han 

livrädd för den som skulle ge honom trygghet och fungera som en ersättning för 

hans familj.41 

Även Ding Yanshi skriver att Cixi uppfostrade Guangxu på ett hårt och 

diktatoriskt sätt. Hon kontrollerade allt han gjorde och resultatet blev en nervös 

kejsare ”utan ryggrad” eller egen vilja.42 
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Enligt Warner fann Guangxu en fristad hos den andra änkekejsarinnan Cian, som 

var av en mildare och vänligare karaktär. Detta medförde att det uppstod rivalitet 

mellan de båda änkekejsarinnorna om Guangxus gunst. Det berättas att 

Guangxu, vid blotta åsynen av Cixi, slängde sig i armarna på sin informator 

Weng, ”som om han stod ansikte mot ansikte med lejon och tigrar”. Denna 

rivalitet anses vara en av orsakerna till det rykte som uppstod i samband med 

Cians död, nämligen att Cixi bjöd Cian på förgiftade kakor.43 

3.2.2 Cixis roll under Guangxu-kejsarens uppväxt - analys

Alla författare är eniga om att Guangxu hade en svår barndom. Seagrave skyller 

det på modern och informatorn, medan Yan Chongnian, Ding Yanshi och Warner 

menar att Cixi är orsaken till Guangxus olycka. Vad exakt som gör Cixi till den 

skyldiga, framkommer inte. Hon ligger visserligen bakom det faktum att han inte 

får växa upp med sin mor, men det beskrivs inte varför Guangxu skulle vara rädd 

för Cixi.

Yehenala  ger samma beskrivning av Guangxus svåra uppväxt, men framhåller 

dessutom att han hade kunnat vara lika olycklig även under andra 

omständigheter. Yehenala, som är släkt med Cixi, inleder sitt kapitel om Guangxu 

med en beskrivning av att kineser av tradition helst inte vill prata illa om sin egen 

familj, men det är viktigt att sanningen kommer fram.44 Yehenala kritiserar inte 

Cixi men däremot nämner han att det skvallrades om att Guangxu behandlades 

dåligt. Det att Guangxu ständigt behövde uppmanas att kalla Cixi för mor kan 

tolkas som att det inte var naturligt för honom att göra det. 
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3.3.1 Guangxu-kejsarens regerande

Seden bjöd att kejsaren vid 15 års ålder skulle gifta sig och tillträda tronen. I 

Guangxu-kejsarens fall gjordes ännu ett avsteg från traditionen, han gifte sig och 

började regera år 1899 när han var 17 år. Seagrave skriver att kejsaren inte var 

redo att regera när han var 15 år och därför vände sig fadern Prins Chun till Cixi 

för att be henne att fortsätta regera några år till.  När kejsaren slutligen tillträdde 

var Cixi tacksam över att äntligen kunna dra sig tillbaka till Sommarpalatset och 

sluta oroa sig över storpolitiken.45 

Författaren Yan Chongnian skriver att den 15-årige Guangxu visst var redo och 

villig att tillträda sitt ämbete men att Cixi inte ville släppa ifrån sig makten. Cixi 

manipulerade fadern prins Chun att be henne om en förlängd period av 

förmyndarstyre, vilket han gjorde under förespegling av att sonen ännu inte var 

redo. Men enligt Yan Chongnian var den egentliga orsaken att prins Chun märkte 

Cixis ovilja att lämna tronen. Rädd för att hamna i onåd vågade han inte annat än 

att villigt lyda och tillgodose hennes aptit på makt.46 

Fadern prins Chun fruktade kanske att han skulle råka ut för samma öde som 

några av sina bröder prins Yi, prins Cheng och ministern Sushun som alla hade 

motarbetat Cixi. Prinsarna hade tillåtits att begå självmord genom hängning, och 

Sushun som ursprungligen dömdes till att ”skäras i strimlor”, fick straffet ändrat i 

den barmhärtige Cixis namn, till offentlig halshuggning. Sushuns rikedom tillföll 

Cixi och hans familj fick under en lång tid lida för att han hade motarbetat 

henne.47 
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Enligt författaren Yan Chongnian behöll änkekejsarinnan kontrollen även efter 

Guangxus trontillträde. Han kallar kejsaren för en kuilei (傀儡), en 

marionettdocka i Cixis händer. Under hela sin regeringstid förutsattes Guangxu 

att varannan dag rapportera till Cixi. Vid särskilt viktiga frågor förväntades han 

kontakta henne omedelbart. Guangxu var ständigt påpassad av hovets eunucker 

och övrigt tjänstefolk. Dessutom hade hans hustru av högsta rang, tillika Cixis 

brorsdotter, Long Yu och Cixis favoriteunuck, Li Lianying, fått i uppdrag att 

spionera på kejsaren för Cixis räkning.48 För att fullständigt ha kontroll på 

Guangxu även nattetid, hade Cixi låtit blockera passagen mellan Guangxus 

residens och hans gemålers del av palatset. När kejsaren kallade på någon av 

dem, var de unga kvinnorna tvungna att passera förbi Cixis veranda.49  

Författaren Ding Yanshi delar Yan Chongnians uppfattning om att Cixi aldrig drog 

sig tillbaka från makten. Den 24-årige kejsaren darrade av skräck inför sin moster 

och beskrivs som ”weimingshicong” (唯命是从), det vill säga att han alltid sa ja 

och inte hade några egna egna åsikter, som en nickedocka. I juni 1898 sätter 

kejsaren igång reformprojektet som efteråt har kallats ”De hundra dagarnas 

reformer”. Reformerna innebar modernisering av skolsystemet och 

examinationsordningen för statstjänstemän, upprustning av försvaret och 

industrialisering och modernisering av samhället. Tre månader senare den 21 

september sätter Cixi stopp för Guangxus reformer och sätter honom i 

husarrest.50   
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Även Warner beskriver hur Guangxus fader prins Chun ber Cixi om att fortsätta 

regera och att den den egentliga orsaken var att han inte ville falla i onåd. Efter 

trontillträdet fortsatte Cixi att styra och kontrollera Guangxu genom att han 

ständigt förväntades rapportera till Cixi och genom att spionera på hans 

förehavanden.51  

Seagrave kallar också Guangxu för marionettdocka. Det var dock inte Cixi som 

höll i trådarna, det gjorde istället hans fader prins Chun, övriga prinsar och andra 

inflytelserika män. Seagrave menar att Cixi fullständigt och helhjärtat hade 

lämnat ifrån sig makten och att det först var fem år senare när det sino-japanska 

kriget bröt ut som hon åter kallades till regeringen, med motivet att rädda landet 

ur krisen och inte som det felaktigt påståtts att hon drevs av ”omättligt 

maktbegär”.52

Cassel håller med Seagrave om att Cixi efter Guangxus trontillträde förnöjt drog 

sig tillbaka till Sommarpalatset. Hon var tillfreds med att granska Guangxus 

beslut i efterhand. Endast viktigare beslut skulle i förväg diskuteras med henne. 

Även Cassel skriver att Cixi först efter den förkrossande förlusten mot Japan år 

1895, kom tillbaka till maktens centrum.53 

Enligt Yehenala lärde sig Guangxu snabbt alla regler och ritualer som gällde 

politiken, palatset och religionen, regler han sedan följde till punkt och pricka. 

Författaren skriver att Guangxu var rigid och ovillig till förändring, därför vore det 

otroligt att han på eget initiativ skulle ha satt igång ett stort reformprojekt. Det var 
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istället konfucianen och reformisten Kang Youwei54 som utövade inflytande på 

kejsaren. Guangxu blev lurad och påverkades att godkänna reformerna. 

Yehenala kallar också Guangxu för en marionettdocka, han anses inte ha varit 

helt kompetent att regera själv. Cixi hjälpte honom att regera, med landets bästa 

för ögonen.  Förhållandet till Cixi blev gradvis spänt och när hon fick höra om 

Kangs inflytande på Guangxu, blev hon djupt sårad och besviken på Guangxu. 

Cixi såg sig föranlåten att själv stoppa reformerna genom att sätta Guangxu i 

förvar och låta avrätta de konspiratörer som ännu inte hade hunnit fly landet.  

Yehenala beskriver hur Cixi ”grät förtvivlat över att Guangxu som hon uppfostrat 

som sin egen son...hade svikit både henne och Kina”.55

Yan Chongnian skriver att Cixi var rädd att Guangxus reformer skulle sätta stopp 

för henne som egentlig envåldshärskare. Guangxus tid vid makten, särskilt från 

det sino-japanska kriget till 100 dagars reformerna var en enda lång maktkamp 

med Cixi. Det var en kamp som Guangxu förlorade när han av Cixi sattes i 

fängsligt förvar och Cixi började regera med förnyade krafter. Yan Chongnian 

skriver att Guangxu under resten av sitt liv ”dag som natt levde i skräck för vad 

den ondskefull Cixi skulle kunna göra”.56
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Warner menar att Cixi utnyttjade de främlingsfientliga stämningar som rådde i 

landet för att upphäva Guangxus utlandsinspirerade reformer. Cixi vanärade 

Guangxu genom att offentligen återkalla hans reformer och deklarera att ”det 

gamla systemet har fungerat på ett tillfredsställande sätt i över två 

århundraden”57 och nu var återställt. Guangxu sattes i husarrest och drabbades 

av ett nervöst sammanbrott från vilket han aldrig tillfrisknade.58

Seagrave skriver att det politiska etablissemanget överraskades av att det första 

reformdekretet som presenterade 11 juni 1898, hade Cixis godkännande. Under 

de 102 påföljande dagarna presenterades ytterligare 50 reformer, alla med Cixis 

godkännande. Cixi såg detta som en möjlighet att rädda landet. Den 

amerikanske ministern Charles Denby säger uppskattande om Cixi att ”det kan 

inte förnekas av någon att de förbättringar och framsteg som pågår i Kina...i 

huvudsak kan tillskrivas Änkekejsarinnans vilja och makt”59. Seagrave menar att 

problemet var att Guangxu gick alldeles för snabbt fram för de konservativa 

ämbetsmännen och politikernas smak. Detta gav upphov till en mängd 

konspirationsteorier och Cixi var därför tvungen att ingripa för att lugna ner 

situationen.60 

Cassel håller med om att Cixi inte var emot reformerna, utan att hon var väl 

medveten om vad kejsaren och reformisten Kang Youwei höll på med. Men när 

hon sedemera tyckte att reformerna hade gått för långt hade hon inga problem 
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att få stöd hos de konservativa ämbetsmännen för att sätta stopp för 

reformerna.61 

Den amerikanska konstnärinnan Katharine Carl författaren till boken, With the 

Empress Dowager of China, skriver att Guangxu själv utfärdade och 

undertecknade många förordningar, vid viktigare frågor diskuterades frågan med 

Cixi och så fattade de ett gemensamt beslut. Förhållandet de emellan beskrivs 

som korrekt men vänligt och Carl skriver att Guangxu verkade ha förstått att det 

inte var Cixi, utan inflytelserika ministrar som hade satt stopp för hans 

reformarbete. Carl hänvisar till ett av Cixis kejserliga edikt, som handlade om 

”Framsteg och Reform för Kina”. Cixi ville att Guangxu skulle delta i 

sammanträdena med de utländska delegaterna, men han blev lätt uttråkad och 

smet gärna i väg.62

3.3.2 Cixis roll under Guangxu-kejsarens regerande - analys

Yan Chongnian, Ding Yanshi och Warner menar att Guangxu vid femton års ålder  

ville ta över tronen men att han hindrades av Cixi. När Guangxu väl hade tagit 

över fortsatte Cixi att vara den egentliga regenten. Vidare menar de att Cixi 
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ansåg sin makt hotad av Guangxus reformpolitik och att hon därför satte honom i 

husarrest. 

Yehenala skriver att Guangxu under sin regeringstid fick hjälp av Cixi att regera. 

Guangxu tyckte inte om förändringar men han blev påverkad och lurad av Kang 

Youwei att genomföra reformerna. Yehenala visar förståelse för att Cixi blev 

besviken och för att hon stoppade reformerna.

Seagrave menar att Guangxu inte var mogen att börja regera och att Cixi blev 

ombedd av fadern prins Chun att fortsätta regera i två år till. Seagrave och 

Cassel är överens om att Cixi drog sig tillbaka efter Guangxus trontillträde och att 

endast viktigare beslut skulle delges henne och att hon först efter det sino-

japanska kriget  år 1895 återkom till maktens centrum. Seagrave, Cassel och 

Carl menar att Cixi kände till reformerna och vidare menar Seagrave och Carl att 

Cixi låg bakom många av reformerna. 

3.4.1 Guangxu-kejsarens död

Guangxu dog år 1908, 37 år gammal. Omedelbart efter hans död spreds rykten 

om att han hade blivit mördad. När Cixi dog två dagar senare blev många 

övertygade om att hon var orsaken till kejsarens död. 

Enligt Yan Chongnian var de sista tio åren i Guangxus liv bedrövliga. Han var 

motarbetad och var satt i husarrest av sin adoptivmor Cixi. Under långa perioder 

var han deprimerad och mycket sjuk. Kejsaren hade varit sjuklig under hela sitt 

liv och boken hänvisar till en läkarjournal som säger att han varje år hade varit 

sjuk ett tiotal gånger. De senare åren av hans liv försämrades hälsan ytterligare  

och han var sjuk flera gånger per månad. Yan Chongnian hänvisar till ett vittne 

med idag levande släktingar, som såg en eunuck komma från Cixis residens till 

Guangxus palats med en skål yoghurt. Dagen efter dog kejsaren. När Cixi två 
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dagar senare dör, drar vittnet slutsatsen att Cixi hade hållit döden borta bara för 

att se till att Guangxu inte skulle överleva henne. Förvissad om att Guangxu 

aldrig skulle kunna fortsätta med sina reformer, kunde Cixi tillåta sig att somna in 

i döden. För det här vittnet var det uppenbart att det var Cixi som hade lagt gift i 

yoghurten. Yan Chongnian däremot säger att det inte behöver ha gått till på det 

sättet.63

Zhu Chenru, avdelningsdirektör för ”Den nationella kommittén för 

sammanställandet av Qing-historien”, bekräftar teorin med den förgiftade 

yoghurten. Zhu Chenru säger att den nu levande Qi Gong hörde sin 

gammelfarfar berätta att han hade sett en eunuck komma ut från 

änkekejsarinnans rum, bärandes på en skål med yoghurt. Han frågade eunucken 

vad som fanns i skålen och eunucken svarade att det var yoghurt och att 

änkekejsarinnan hade befallt honom att ge skålen till kejsaren. Några timmar 

senare dog kejsaren. 

Zhu berättar att man har undersökt hår från den avlidne Guangxu-kejsaren och 

hittat 2 400 gånger mer arsenik än vad som är vanligen förekommande. Likt en 

del andra historiker fastslår Zhu att Cixi hade motiv att mörda kejsaren, hon 

fruktade att om han överlevde henne skulle han ta upp sitt reformarbete och på 

så sätt omintetgöra hennes livsverk. Zhu menar att även om Cixi inte själv 

utförde mordet är det ändå ställt bortom allt tvivel att Cixi låg bakom Guangxus 

död eftersom ingen annan skulle våga göra något liknande.64 

Zhu Chenru i egenskap av avdelningsdirektör för ”Den nationella kommittén för 

sammanställandet av Qing-historien” måste i den här frågan anses vara en god 
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representant för den allmänt godtagna kinesiska versionen av Qing-historien. 

Man kan således notera att den officiella uppfattningen i Kina när det gäller 

Guangxu-kejsarens död, är att han blev mördad, sannolikt av Cixi.

Som tidigare konstaterats hade kejsaren varit sjuklig hela sitt liv, tolv år tidigare 

hade en läkare konstaterat att han led av en njursjukdom, hade oregelbunden 

puls och var djupt deprimerad. Några månader innan Guangxu dog undersöktes 

han av doktor Chu, en kinesisk läkare som även praktiserade västerländsk 

medicin. Doktor Chu fastslog att kejsaren led av Bright’s sjukdom som är en 

kronisk njursjukdom. Kejsaren svarade emellertid på den ordinerade 

behandlingen och tillfrisknade.65 

Tre dagar innan kejsarens död besökte Doktor Chu honom igen. Warner citerar 

läkarens egen dokumentation där han konstaterar att kejsarens rum var ostädat 

med ett tjockt lager damm på möblerna, och läkaren drar slutsatsen att 

eunuckerna hade slutat att bry sig om kejsaren. Han säger vidare att kejsaren 

”inte kunde sova, urinera, hans hjärta slog allt fortare, hans ansikte var lila och 

hans tunga hade blivit gul, dessa symtom hade inget att göra med hans 

ursprungliga sjukdom”66. Enligt doktor Chu måste hans förvärrade tillstånd bero 

på något annat, troligtvis förgiftning. 

Warner skriver att som doktor Chu antyder kan Guangxu mycket väl kan ha blivit 

förgiftad antingen av Cixi eller av någon annan. Cixi kände att hennes tid höll på 

att rinna ut och hon kan ha fruktat att Guangxu skulle ha avslöjat för mycket om 

hennes karaktär. Men å andra sidan menar Warner att mord på sin redan sjuke 
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adoptivson kanske skulle ha varit lite väl magstarkt även för Cixi.67

I boken Sanningen om Qingdynastins tolv kejsare beskrivs det att Guangxu i 

mars 1908 undersöks av en läkare, det antecknas i en läkarjournal att hans 

tillstånd är dåligt, men att han svarar bra på behandlingen och friskförklaras. I 

september fastställer en annan läkare att Guangxus hela inre system (zangfu 脏
腑) är i obalans och samma läkare konstaterar tre dagar innan dödsfallet att 

Guangxus tillstånd ytterligare har försämrats. Yan Chongnian fastslår vidare att 

dessa läkarutlåtanden används godtyckligt som bevismaterial. De som hävdar att 

Guangxu blev mördad, vill med den första journalen från mars visa att Guangxu i 

det närmaste var återställd. Detta skulle bevisa att hans hastiga insjuknande och 

död inte berodde på kronisk sjukdom, utan förgiftning.  De som åberopar en 

naturlig död, hänvisar till det senare läkarutlåtandet för att påvisa den gradvisa 

försämring den kroniskt sjuke Guangxu led av, något som slutligen fick hans inre 

organ att sluta fungera.68

Ding Yanshi hänvisar också till läkarjournaler som beskriver hur Guangxus hälsa  

sedan 14 års ålder gradvis hade försämrats, med den påföljd att kroppens inre 

organ slutade att fungera. Ding Yanshi hävdar med bestämdhet att Guangxu dog 

av sjukdom och att de rykten som florerar om mord och förgiftning inte är 

sanna.69

Seagrave skriver att det inte långt efter Cixis och Guangxus död gick rykten i 

England om mord och konspiration vid det kinesiska hovet. Den brittiska 

regeringen borde emellertid ha varit medveten om att varken Guangxu eller Cixi 

hade blivit förgiftade, eftersom en doktor Gray från den brittiska delegationen, 
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hade skrivit en rapport efter att ha undersökt kejsaren. Enligt Seagrave visade 

doktor Grays rapport att kejsaren sedan ung ålder hade varit sjuklig, lidit av 

njurproblem, försvagat hjärta, sömnlöshet och stress. Kejsaren blev med tiden 

svagare och dog slutligen av total kroppslig utmattning, förgiftning var således 

uteslutet.70

Yehenala menar att tanken på att Cixi skulle ha tagit livet av Guangxu är orimlig 

eftersom hon aldrig skulle kunna ha gjort något sådant mot en familjemedlem. 

Guangxu hade varit sjuk länge och hans död var väntad. Läkarjournalerna 

bevisar att han var sjuk redan som barn, och de sista åtta åren i hans liv blev det 

successivt värre.  Yehenalas egna källor menar att de som anklagar Cixi för 

Guangxus död har fel, det förekommer många spekulationer om vad som 

egentligen hände, men det är otänkbart att Cixi skulle ha mördat Guangxu.71 

Seagrave skriver att Cixi trots sin egna dåliga hälsa var mån om kejsarens 

tillstånd. Under hösten 1908 sökte hon ständigt efter nya bättre läkare, vilka hon 

sedan träffade personligen för att höra sig för om deras metoder. Seagrave 

hänvisar också till doktor Chu, samme läkare som Warner citerar. I Seagraves 

refererat menar Chu att det bara var en tidsfråga innan kejsaren skulle dö av sin 

sjukdom.72 I Warners referat tillfrisknar kejsaren för att senare hastigt insjukna av 

en ny orsak. Utifrån samma källa dras således två helt olika slutsatser. 

Seagrave skriver att den så kallade kinaexperten Edmund Backhouse73, utan 

tvekan tagit del av doktor Grays rapport till britterna, som konstaterat att 

Guangxu dog på grund av sjukdom. Trots detta bidrog Backhouse till att sprida 
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information om att Cixi låtit mörda Guangxu till Times of London och 

Encyclopedia Britannica. Backhouse skriver i sina memoarer att eunuckerna i 

palatset på Cixis begäran köpte fyra ounces (113 gram) arsenik, i syfte att 

långsamt och gradvis förgifta Guangxu. Men i sista stund hade de blivit varse att 

doktor Gray skulle undersöka kejsaren, därför beslutade Cixi att använda sig av 

”den enklare och snabbare metoden strypning”.74 

Warner skriver att det fanns några ministrar som med oro funderade på hur deras 

framtid skulle te sig efter Cixis död. Utan Cixis inflytande skulle Guangxu-

kejsaren kunna fortsätta på sin för tio år sedan inslagna reformbana. Dessa 

reformer mot korruption och för ett politiskt öppnare klimat sågs som ett hot mot 

ministrarnas inflytande. Warner resonerar att det vore mer sannolikt att dessa 

konservativa krafter låg bakom Guangxus död, än att Cixi gjorde det.75 

Enligt både Yan Chongnian och Warner var eunuckerna presumtiva giftmördare, 

eftersom det skulle gynna dem att röja Guangxu ur vägen. Kejsaren hade 

tidigare visat att han önskade minska eunuckernas betydelse vid hovet. Cixi 

hade gett vissa eunucker särskilda privilegier och stor frihet, men när Cixi dog 

skulle de kunna förlora detta. Eunuckerna kunde dessutom i egenskap av tjänare 

komma nära kejsaren och på så sätt förgifta honom.76 

Den svenske historikern Pär Cassel skriver i artikeln ”Genus och makt vid 

kejsarhovet”, att historiker som har gått igenom allt tillgängligt historiskt och 

arkeologiskt material avvisar tanken om Cixi som Guangxus mördare.77 I 

uppslagsverket Britannica Biographies skrivs det att det ryktades om att Cixi låg 
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bakom Guangxus död, men att det inte finns några bevis som talar för det.78

3.4.2 Cixis roll i Guangxu-kejsarens död - analys

Flera av mina källor säger att det är troligt att Guangxu blev mördad. Backhouse 

som dock inte kan räknas som tillförlitlig, menar att det är bevisat att Cixi ligger 

bakom Guangxus död. Zhu Chenru avdelningsdirektör för ”Den nationella 

kommittén för sammanställandet av Qing-historien” som får representera Kinas 

officiella uppfattning i frågan, menar också att det är bevisat att Cixi mördade 

Guangxu. Yan Chongnian däremot menar att Guangxu kan ha mördats av Cixi 

eller någon annan, men att Guangxu likaväl kan ha dött av sjukdom. Warner 

menar att Cixi kan ha legat bakom mordet, men att det även kan ha varit några 

ministrar eller eunucker som låg bakom Guangxus död. Cassel skriver att det är 

bevisat att det inte var Cixi som mördade Guangxu. Ding, Seagrave och 

Yehenala refererar till läkarjournaler för att påvisa att Guangxu inte alls blev 

mördad utan att han dog efter en lång tids sjukdom. 

3.5.1 Konkubinen Zhenfei 

Guangxu gifte sig år 1899 med tre kvinnor samtidigt. Hans gemåler var 

kejsarinnan Longyu (Cixis brorsdotter) och de två systrarna Jinfei och Zhenfei. 

Det var bara den vackra och livliga Zhenfei som kunde väcka Guangxus intresse. 

Zhenfei påminde mycket om Cixi som ung, hon var intresserad av politik, full av 

energi och hon hade ett stort inflytande på kejsaren.79 Yehenala skriver att Cixi till 

en början var mycket förtjust i den intelligenta och vackra Zhenfei, det är möjligt 

att hon blev påmind om sig själv som ung flicka. Cixi la märke till att kejsaren 

trivdes i Zhenfeis sällskap och Cixi behandlade henne väl. Cixi såg Zhenfei som 

en väg för den depressive kejsaren att återfå glädjen i livet. Zhenfei fick därför 
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tillbringa mycket tid med kejsaren, hon fick till och med representera tillsammans 

med honom, vilket egentligen var kejsarinnans uppgift. På det sättet tog hon, 

precis som Cixi hade gjort som ung, stor plats som konkubin.80 

I boken Sanningen om Qingdynastins tolv kejsare framkommer det också att 

Zhenfei snabbt blev kejsarens favorit och att kejsarinnan Longyu inte 

intresserade honom alls. Guangxu och Zhenfei förde långa samtal på tu man 

hand och i sällskap med Zhenfei fick Guangxu tillbaka livslusten. ”De fick en kort 

period av lycka tillsammans, något änkekejsarinnan och kejsarinnan inte tyckte 

om”81. Kejsarinnan Longyu blev avundsjuk och började med tiden hata Zhenfei. 

På Cixis uppdrag spionerade hon på Zhenfei för att kunna hitta något att anklaga 

henne för. En eunuck påstod sig ha sett när en av Zhenfeis äldre kusiner mutade 

henne att lägga ett gott namn för honom vid utnämningen av en generalpostering 

i Fuzhou. Yan Chongnian beskriver att Cixi blev ursinnig när detta uppdagades 

och hon anklagade Guangxu för att inte hålla ordning på sin konkubin. Cixi ansåg 

sig tvungen att uppfostra Zhenfei och åtalslistan var lång; Zhenfei följde inte 

hovets etikettregler, hon var korrumperad och hon blandade sig i hur landet 

styrdes. Cixi ansåg att även Zhenfeis syster Jinfei behövde upptuktning. De 

fråntogs sina titlar och blev slagna med bambuspön. Yan Chongnian skriver att 

den här händelsen inte finns i de officiella kejserliga arkiven, men att det finns 

läkarjournaler som visar att Zhenfei och Jinfei hade blivit utsatta för övervåld. På 

kvällen den 28 oktober, samma dag som spöbestraffningen hade ägt rum, 

kallades den kejserligare läkaren Zheng till hovet för att undersöka Zhenfei och 

Jinfei. Enligt journalen var Zhenfei inte kontaktbar, hon hade spasmer, käken 

hade gått ur led, flera revben var brutna, hon var insjunken på vänster sida, 

pulsen var onormalt hög och hon hade andningssvårigheter. Systern Jinfei hade 
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liknande skador, men av mildare grad. Yan Chongnian drar slutsatsen att båda 

konkubinerna hade misshandlats och han menar vidare att Cix,i när hon såg 

makten hotas, var kapabel både till misshandel och mord.82

Ding Yanshis redogörelse överensstämmer med Yan Chongnians, han tillägger 

dessutom att Cixi ansåg att Zhenfei usurperade makten.83

Även Warner beskriver kort händelsen med spöstraffet. Hon skriver att Cixi var 

svartsjuk på den unga, vackra Zhenfei. När de falska mutanklagelserna 

framställdes blev Zhenfei och Jinfei av med sina titlar och hårt slagna med 

bambukäppar.84 Seagrave skriver att det är möjligt att Cixi och Zhenfei inte kom 

så bra överens eftersom Zhenfei kan ha utövat stort inflytande på kejsaren. 

Seagrave nämner inte spöbestraffningen utan berättar bara att Zhenfei fick 

problem i samband med en muthistoria.85

Yehenala beskriver att Zhenfei var besvärlig. Hon var inte underdånig och 

försiktig som det förväntades av en konkubin, utan istället vild och bångstyrig. 

Zhenfei förde in nymodigheter som fotografering till hovet, hon tyckte om teater 

och opera. Zhenfei klädde gärna ut sig i manskläder och gick så långt att hon till 

och med klädde sig i kejsarens kläder. Yehenala konstaterar att den goda relation 

Cixi och Zhenfei ursprungligen hade haft snabbt försämrades eftersom Zhenfei 

lade beslag på kejsaren och stängde kejsarinnan Longyu ute, något Cixi inte 

kunde acceptera. Yehenala menar vidare att Zhenfei även försökte hindra Cixis 

kontakt med kejsaren i syfte att få kejsaren att tänka i nya banor. Hon 
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presenterade utländska idéer och de planerade tillsammans att reformera styret. 

Enligt Yehenala var Cixi tvungen att ingripa.86 

Även Yehenala tar upp incidenten med spöstraffet, om än i en annan version. 

Zhenfei blir av några eunucker anklagad för otrohet. Hon har tidigare setts bära 

kläder tillhörande en operasångare som uppträtt vid hovet, vilket ansågs bevisa 

att de hade haft en relation. Hon blir svårt slagen med bambukäppar och förlorar 

ett barn. Yehenala skriver att det inte finns några bevis för att detta verkligen 

inträffade, men han säger att Cixi i vilket fall som helst var tvungen att göra något 

för att uppfostra Zhenfei.87

I en artikel på people.chinese.com ges en detaljerad beskrivning av hur Zhenfei, 

Jinfei och deras bror blev involverade i handeln med titlar. Innan Zhenfei kom till 

hovet var detta något som kontrollerades av Cixis favorit eunuck, Li Lianying. 

Han avslöjade Zhenfei och Jinfei och Cixi blev ursinnig. De blev av med sina titlar 

och Zhenfei sattes i husarrest för att aldrig mer få träffa kejsaren. Zhenfei 

anklagades också för att ha kritiserat Cixis luxuösa vanor. Det beskrivs i artikeln 

att Cixi inte kunde fördra den livliga Zhenfei som sprang omkring i kejsarens 

kläder och bröt mot palatsets regler.88  

År 1900 återfanns Zhenfei död i en av kejsarpalatsets nordöstra brunnar. 

Seagrave menar att Zhenfei själv valde att stanna kvar i Beijing och att det 

möjligtvis var så att någon eunuck hade tröttnat på hennes beteende och tagit 

livet av henne genom att kasta ner henne i en brunn. Men Seagrave skriver att 

det är troligare att hon själv hoppade i brunnen, något  många unga flickor gjorde 
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eftersom de hellre ville dö än att bli våldtagna av de utländska trupperna som var 

i antågande.89

Seagrave beskriver vidare hur Backhouse förtalade Cixi genom att citera en 

dagbok där Cixi påstås ha ignorerat kejsarens vädjanden att skona Zhenfei och 

att hon istället beordrat eunuckerna att slänga Zhenfei i brunnen och sedan vräka 

i tunga stenar. Dagboken ska ha tillhört en av palatsets eunucker, men 

Backhouse var den enda som hann se den innan den spårlöst försvann. 

Seagrave menar att dagboken är en fabrikation och att incidenten med brunnen 

inte var omtalad innan den dök upp i Times år 1910, i en artikel av deras 

Shanghai-korrespondent med Backhouse som källa.90

I boken Sanningen om Qingdynastins tolv kejsare beskrivs det hur Zhenfei, vid 

de utländska truppernas nära förestående ankomst bönföll Cixi att låta kejsaren 

stanna i staden, för att verka som ett moralsikt stöd för folket. Denna situation 

liknade den händelse som utspelades 40 år tidigare, när den unga, modiga Cixi 

bönföll sin man kejsar Xianfei att stanna i Beijing för att ingjuta mod i sitt folk. Yan 

Chongnian menar att Cixi upprördes av tanken på sitt eget förlorade mod. Cixi 

stod inte ut med åsynen av den modiga Zhenfei, därför beordrade hon 

eunuckerna att slänga Zhenfei i en av palatsets brunnar. Den här händelsen 

finns inte nedtecknad i de officiella arkiven, men en ångerfull eunuck skrev 

sedermera ner alla detaljer om vad som hände.91 Det framkommer inte av boken 

var den källan finns att tillgå. 

Ding Yanshis redogörelse stämmer med Yan Chongnians, han citerar dessutom 
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boken Myter från Qingpalatset, där ett vittne berättar att Cixi ursinnigt skrek åt 

eunuckerna att slänga Zhenfei i brunnen. När Guangxu försökte stoppa 

eunuckerna ropade Cixi åt honom att ”Nu är det inte tillfälle att visa känslor, låt 

henne dö...hon är ett olydigt barn, en uggleunge som hackar ut sin moders 

ögon”92. Detta var en hänvisning till myten om uggleungar som efter en lång tids 

omsorg och omvårdnad från sin mor, hackar ut ögonen på henne när hon blivit 

gammal. Denna myt exemplifierade en av de värsta synderna nämligen brist på 

vördnad för föräldrar.93

Även i Warners beskrivning av händelsen slängs Zhenfei i brunnen på Cixis 

begäran. Warner berättar sedan i fotnot nummer 20 till kapitel 13, att hon i 

Hongkong träffade en miss Tang som var systerdotter till Zhenfei och Jinfei. Miss 

Tang var gift med den siste kejsaren Puyis bror och bodde i den förbjudna staden 

åren 1911-24. Hon hörde ofta sin moster Jinfei berätta historien om hur Zhenfei 

slängdes i brunnen av eunuckerna. Under sitt samtal med Warner talade Miss 

Tang väl om Cixi och beskrev hennes vänlighet, storhet och mildhet. Warner 

frågade förvånat om inte hennes andra moster Zhenfei hade slängts i brunnen på 

beordran av just Cixi. Miss Tang svarade ”Jo, det stämmer, men det rådde en 

sådan förvirring då, det var soldater överallt...Det hände i stridens hetta, och 

efteråt var hon mycket, mycket ledsen”.94

 

Yehenala skriver att när kejsarfamiljen var tvungna att fly undan utlänningarna 

fanns det bara plats för Cixi, kejsaren och kejsarinnan, konkubinerna kunde inte 

följa med. Zhenfei blev förtvivlad och skrek rakt ut att ”jag är också hans fru jag 
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vill åka tillsammans med kejsaren, om jag inte får åka med vill jag inte leva”95. 

När Zhenfei insåg att hon inte skulle få följa med, sprang hon iväg mot en av 

palatsets brunnar. Cixi förstod att hon tänkte ta livet av sig och skickade en 

eunuck efter henne. Men eunucken hann inte ifatt Zhenfei som redan hade 

hunnit ta sitt liv genom att slänga sig i brunnen. Yehenala skriver att Cixi försökte 

stoppa henne men att Zhenfei var för snabb, skulden var eunuckens som inte 

hade sprungit tillräckligt fort.96 

3.5.2 Cixis roll i samband med konkubinen Zhenfei - analys

De källor jag har undersökt är alla eniga om att Cixis och Zhenfeis relation var 

ansträngd eftersom Zhenfei inte anpassade sig efter palatsets regler. Alla utom 

Seagrave beskriver att Zhenfei blev slagen med bambuspön. Samtliga källor är 

överens om att Zhenfei på något sätt dog i en av palatsets brunnar. 

Yan Chongnian och Ding Yanshi menar att Cixi ser sig själv i den unga orädda 

Zhenfei, vilket gör henne bitter och hatisk. De beskriver också Zhenfeis skador 

efter spöbestraffningen på ett detaljerat sätt. Yan Chongnian menar att Cixi var 

kapabel till både misshandel och mord, och att Zhenfei slängdes i brunnen på 

Cixis befallning. Ding Yanshi hänvisar dessutom till dokumentation där 

ögonvittnen bekräftar att Cixi befallde eunuckerna att döda Zhenfei. Warners 

beskrivning överensstämmer med Yan Chongnians, med den skillnaden att 

Zhenfeis skador inte beskrivs. Yehenala talar om att spöbestraffningen inte är 

bevisad, men han menar att Zhenfeis vilda sätt visar att hon var i behov av 

uppfostran och menar vidare att Cixi är oskyldig till Zhenfeis död. Seagrave 

nämner inte incidenten med spöbestraffningen, utan säger att Zhenfei råkade illa 
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ut på grund av en muthistoria och menar vidare att Zhenfei antagligen tog sitt 

eget liv, Cixi är i vilket fall som helst oskyldig. 

   

4. Sammanfattning och slutsats 

Nedan följer en sammanfattning av undersökningen och resultatet åskådliggörs i 

tabellform. Det redogörs vidare för vilka motiv författarna kan ha haft med sina 

verk. Sedan kommenteras några av författarnas sätt att skriva och några särskilt 

intressanta detaljer i undersökningen och slutligen presenteras uppsatsens 

slutsats.

4.1 Sammanfattning

Det finns många uppfattningar om änkekejsarinnan Cixi och hon väcker 

fortfarande starka känslor. Jag har undersökt om det går att få en tydligare bild 

av personen Cixi och hennes relation till Guangxu och Zhenfei.  Syftet med detta 

uppsatsarbete har varit att undersöka hur ett visst antal händelser på det 

personliga planet har beskrivits i olika källor. Följande områden har behandlats:

• Cixis roll i samband med valet av Guangxu till kejsare 

• Cixis roll i samband med Guangxus uppväxt 

• Cixis roll i samband med Guangxus regeringstid 

• Cixis roll i samband med Guangxus död 

• Cixis roll i samband med Zhenfei 

När det gäller ovan stående frågor är det klart att Cixi spelade en roll, frågan är 

fortfarande vilken roll det var. Författarna har många gånger olika uppfattningar 

och de flesta tar tydligt parti för eller emot Cixi. Vid ett upprepat antal tillfällen 

används samma bevismaterial för att stödja diametralt olika påståenden. De 
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flesta källorna menar att Cixi verkade för att Guangxu skulle väljas till kejsare och 

att motivet var att själv fortsätta regera. Flera av källorna menar att Cixi aldrig 

lämnade ifrån sig den egentliga makten efter det att Guangxu tillträdde. Det är å 

andra sidan några som menar att Cixi villigt överlämnade makten till Guangxu, 

för att finnas som ett stöd vid behov. När det gäller Guangxus hälsa kan man 

konstatera att han var sjuklig och deprimerad under stora delar av sitt liv, orsaken 

till detta debatteras av författarna. Det får anses som mycket troligt att Zhenfei 

dog i en av palatsets brunnar, de flesta källor menar att Cixi låg bakom det, 

medan några menar att Zhenfei kan ha tagit sitt eget liv. Flera författare anser att 

Guangxu dog av sjukdom, andra menar att det fanns många med motiv att röja 

honom ur vägen. Ytterligare andra menar att Cixi låg bakom hans död. 

4.1.1 Tabell över undersökningens resultat

Författare Valet av 
Guangxu

Guangxus 
uppväxt

Guangxus 
regerande

Guangxus 
död

Zhenfei

Yan Mot lagen
Cixi låg 
bakom, i 
syfte att 
behålla 
makten

Olycklig 
barndom 
p.g.a. Cixi

Cixi har den 
egentliga 
makten.
Guangxu 
avsatt p.g.a. 
reformer

Cixi eller 
någon annan 
kan ha 
mördat 
Guangxu, 
eller så dog 
han av 
sjukdom

Cixis och 
Zhenfeis 
relation var 
ansträngd.  
Cixi lät 
mörda 
Zhenfei

Ding Mot lagen
Cixi låg 
bakom, i 
syfte att 
behålla 
makten

Olycklig 
barndom 
p.g.a. Cixi

Cixi har den 
egentliga 
makten.
Guangxu 
avsatt p.g.a. 
reformer

Guangxu dog 
av sjukdom

Cixis och 
Zhenfeis 
relation var 
ansträngd.  
Cixi lät 
mörda 
Zhenfei

Warner Mot lagen 
Cixi låg 
bakom, i 
syfte att 
behålla 
makten

Olycklig 
barndom 
p.g.a. Cixi

Cixi har den 
egentliga 
makten.
Guangxu 
avsatt p.g.a. 
reformer

Guangxu 
blev troligtvis 
förgiftad, av 
några 
eunucker, 
ministrar, 
möjligtvis av 
Cixi

Cixis och 
Zhenfeis 
relation var 
ansträngd.
Cixi lät 
mörda 
Zhenfei
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Författare Valet av 
Guangxu

Guangxus 
uppväxt

Guangxus 
regerande

Guangxus 
död

Zhenfei

Cassel Mot lagen
Cixi låg 
bakom, i 
syftet att 
behålla 
makten

-

Cixi lämnar 
ifrån sig 
makten och 
återtar den 
efter 1895
Kände till 
reformerna

Guangxu kan 
ha blivit 
mördad, men  
inte av Cixi -

Yehenala

-

Olycklig 
barndom 
orsak okänd

Cixi hjälper 
Guangxu att 
regera med 
landets bästa 
för ögonen. 
Guangxu 
lurades att 
reformera av  
Zhenfei och 
senare av 
Kang 

Cixi mördade 
inte 
Guangxu, 
han dog av 
sjukdom 

Cixis och 
Zhenfeis 
relation 
förstördes av 
Zhenfeis 
dåliga 
uppförande.
Zhenfei 
begick 
självmord.

 

Seagrave Mot lagen
Prins Gong 
låg bakom

Olycklig 
barndom 
p.g.a. 
modern

Cixi lämnar 
ifrån sig 
makten helt 
Från 1895 
hjälper hon 
Guangxu
Kände till 
reformerna

Cixi mördade 
inte 
Guangxu, 
han dog av 
sjukdom 

Relationen 
kan ha varit 
mindre bra.
Zhenfei 
begick 
självmord

Zhu Chenru 
Nationella 
kommittén 
Qinghistoria

- - -

Cixi mördade 
bevisligen 
Guangxu -

Carl - Guangxus 
och Cixi 
förhållande 
är gott och 
atmosfären 
vänlig

Guangxus 
regerar med 
stöd av Cixi 
vid behov.
Cixi stoppade 
inte Guangxu 
Cixi vill själv 
reformera

- -
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4.2 Kommentarer om några av författarnas sätt att skriva

Flertalet av författarna tar tydligt ställning för eller emot Cixi, hon beskrivs som 

antingen god eller ond. Detta förhållningssätt kan påverka författarnas 

trovärdighet och här följer några kommentarer kring detta.

Zhu Chenru, avdelningsdirektör för ”Den nationella kommittén för 

sammanställandet av Qing-historien”, Yan Chongnian författare till boken 

Sanningen om Qingdynastins tolv kejsare och Ding Yanshi författare till boken 

Sanningen om Cixi följer alla den officiella kinesiska linjen och utmålar Cixi som 

en ond tyrann. De ger henne en stor del av skulden till att det gick så illa för Kina.  

Det de skriver är i stort sätt i linje med den historieskrivning som myndigheterna i 

Folkrepubliken Kina idag gärna betraktar som den ”korrekta”. De tre historikerna 

skiljer sig emellertid åt när det gäller orsaken till Guangxus död; Zhu Chenru 

menar att det är bevisat att Cixi mördade Guangxu, Yan Chongnian å andra 

sidan menar att Guangxu inte nödvändigtvis mördades och Ding säger slutligen 

att Guangxu absolut inte blev mördad. 

I boken Den änkekejsarinna jag kände beskriver Cixis släkting författaren 

Yehenala Gengzheng att kineser av tradition helst inte vill prata illa om sin egen 

familj, men han menar att det ändå är viktigt att sanningen kommer fram.97 

Yehenala kritiserar inte Cixi direkt, men om man tillåter sig att läsa mellan 

raderna är det som om författaren vet att han måste beröra detta ämne, men att 

han inte vill ta ställning. Författaren verkar slitas mellan att vilja rentvå sin 

släkting från illvilliga rykten och att tala om sanningen. Det är som om han 
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försöker rädda ansiktet genom att först be om ursäkt för att han bryter mot 

traditionen att ära sin familj, för att sedan på ett subtilt sätt tala om att Cixi kanske 

inte gjorde rätt i alla situationer. 

År 1910 gav den så kallade kinaexperten Edmund Backhouse ut boken China 

under the Empress Dowager tillsammans med den i Shanghai baserade Times 

of London-korrespondenten John Bland. Boken sades avslöja Cixi som en 

hänsynslös, sexgalen tyrann som mördade alla som hindrade hennes 

maktutövande. Backhouse grundade sig på en hemlig dagbok och han påstods 

sig även ha varit änkekejsarinnans älskare. Boken väckte stor uppmärksamhet 

och kom att prägla synen på Cixi under lång tid. Backhouse avslöjades år 1974 

som en historieförfalskare av Oxfordhistorikern Hugh Trevor-Roper i boken 

Hermit of Peking. Seagrave menar att Backhouse och Blands förvridna bild av 

Cixi fortfarande lever kvar.98 Marina Warner författare till boken Dragon Empress 

och en av mina huvudkällor, använder Backhouse och Bland som källa 34 av 337 

gånger i sin källhänvisning. Hennes bild av Cixi är allt annat än positiv.

Det är tydligt att att syftet med Seagraves bok är att ge Cixi upprättelse och att 

visa hur Edmund Backhouses falsarier ligger till grund för Cixis dåliga rykte. 

Seagrave skriver att Cixi i vissa fall blev förd bakom ljuset men han friar henne 

från alla anklagelsepunkter och beskriver henne som en godhjärtad och 

kompetent person. Cixi i Seagraves version är i det närmaste felfri, vilket gör att 

boken förlorar i trovärdighet i mina ögon.  

Konstnärerna Katharine Carl och Hubert Vos träffade Cixi i början av 1900-talet 

och blev båda fascinerade av henne. När man läser deras beskrivningar bör man 

ta i beaktande svårigheten att utifrån sina egna referensramar dra slutsatser om 
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en främmande kultur. Detta var antagligen ännu vanskligare för hundra år sedan, 

när kontakten med omvärlden var än mer begränsad. De träffade Cixi i en 

omgivning som var helt ny för dem, kanske något av en sagovärld. Det ska 

emellertid sägas att särskilt Carl tillbringade relativt lång tid tillsammans med 

Cixi, man kan därför inte bortse från hennes beskrivningar. 

4.3 Kommentarer till några intressanta detaljer

Flera av författarna beskriver att Cixi var emot reformerna och att hon styrde 

landet med järnhand med Guangxu som en marionettdocka på tronen. Därför 

kan det tyckas märkligt att Guangxu, som dessutom beskrivs som livrädd för Cixi 

under tre månader lyckades genomföra ett stort antal reformer. Man kan fråga 

sig varför Cixi inte stoppade honom tidigare om hon verkligen var så emot 

reformerna som några författare menar. Dessutom kan man fråga sig om det 

verkligen var så att Guangxu fruktade Cixi, eftersom han handlingskraftigt inför 

dessa reformer, något Cixi rimligtvis måste ha känt till. 

Att den annars alltid så detaljerade Seagrave inte ens nämner incidenten med 

spöbestraffningen av Zhenfei är anmärkningsvärt. Man kan fråga sig varför han 

är så förtegen om detta som alla andra källor nämner. Även om han anser att  

spöbestraffningen aldrig hade ägt rum skulle det vara av värde för hans läsare att 

höra eventuella argument mot denna välkända händelse.  

Det är intressant att notera att den bild av informator Weng som Seagrave ger 

skiljer sig markant från hur Warner porträtterar samme informator Weng. 

Seagrave menar att Weng är en av orsakerna till att Guangxu är olycklig, 

eftersom informatorn pressar Guangxu på ett omänskligt sätt. Warner skriver att 

det är hos Weng som Guangxu finner sin fristad och att det är Weng som tar 

emot Guangxu i sin famn när han skräckslagen kommer springande från Cixi.

47



Cassel skriver att Kang Youwei efter ”De hundra dagarnas reformer” reste 

världen runt i landsflykt och spred allehanda nidbilder av Cixi.99 Warner skriver 

också att Kang bidrog till att sprida den överdrivet negativa bilden av Cixi som 

det ”historiska monster... (som) mördat änkekejsarinnan Cian och sin egen son 

Tongzhi, förgiftat Tongzhis konkubin Alute, och förorsakat sin man Xianfengs död 

genom harm och vrede...levt ett utsvävande liv... haft kärleksaffärer med falska 

eunucker... (Cixi) brännmärkte kejsar Guangxus fötter med glödande järn” för att 

kontrollera honom.100 Seagrave skriver också att Kang är en av de som ligger 

bakom många av de fabrikationer och lögner som  började spridas redan under 

Cixis tid och som fortfarande florerar.101 Kang Youwei kom så långt som till 

Sverige där han köpte en ö utanför Saltsjöbaden i Stockholms skärgård för att 

där tillbringa sina somrar i exil.102

4.4 Slutsats

Slutsatsen av detta uppsatsarbete är att det inte går att få en klar och tydlig bild 

av personen Cixi. De fem områden jag har undersökt i samband med Cixis 

relation till Guangxu-kejsaren och Zhenfei har inte bidragit till att ge en enhetlig 

bild av Cixi. Orsaken till detta är att majoriteten av de källor jag har tagit del av 

inte kan sägas vara objektiva utan de tar tydligt parti för eller emot Cixi, hon 

beskrivs som antingen ond eller god. Eftervärldens tolkning av Cixi speglar det 

de olika historikerna och skribenterna själva vill framhålla. Det som ligger 

närmast sanningen för en läsare blir den bild som tilltalar just denne läsare mest. 

Pär Cassel är den författare som i mina ögon ger den mest neutrala bilden av 

48

99 Pär, Cassel. ”Genus och makt vid kejsarhovet...” s.20.

100 Marina, Warner. The dragon empress. s.177.

101 Sterling, Seagrave. Dragon Lady. s.9.

102 Hans, Hägerdal. Kinas Historia. s.224



Cixi, det beror kanske på att jag som svensk har referensramar och värderingar 

som liknar hans.

Efter att ha undersökt detta ämne drar jag slutsatsen att Cixi trivdes i maktens 

centrum och att hon ansträngde sig för att hålla sig kvar där. Något som i alla 

tider har kännetecknat utövare av makt är försöken att undanröja sina 

motståndare, antingen genom media och valkampanjer med slag under bältet 

eller genom att bokstavligt låta eliminera sina konkurrenter. Cixi undanröjde 

bevisligen flera av sina rivaler och eftervärldens dom är hård. Kan det vara så att 

en manlig regent inte skulle ha dömts lika hårt? Pär Cassel menar att Cixi döms 

hårdare eftersom hon är kvinna.103 Jag tror också att detta är fallet, särskilt som 

kvinnliga regenter var mycket ovanliga under den tiden.  Historien är full av 

manliga hjältar som har mördat och konspirerat till höger och vänster för att 

komma åt makten, en kvinna som gjort samma sak tillskrivs manliga attribut och 

blir ofta föraktade. 

Cixis personlighet är beskriven på flera diametralt olika sätt. Jag tror att den 

enkla anledningen är att en person har flera olika sidor, beroende på den 

situation hon befinner sig i. Vid hot och press uppvisar man andra egenskaper än 

när man är känner sig säker och avslappnad. När Cixi upplevde sig hotad 

uppträdde hon självklart helt annorlunda än när hon lugnt spatserade omkring i 

Sommarpalatsets trädgård. Båda bilderna av henne kan emellertid vara sanna, 

eftersom Cixi, precis som de flesta av oss, var en komplex individ med många 

olika personlighetsdrag.

När det gäller de två värsta anklagelserna, mord på Guangxu och Zhenfei, tror 

jag att Cixi är oskyldig i det första fallet och skyldig i det senare. Guangxu hade 
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bevisligen varit mycket sjuk under stora delar av sitt liv, därför tror jag att han dog 

av sjukdom. Dessutom var Cixi vid detta tillfälle en dödssjuk kvinna och det 

skulle inte spela någon roll för henne om någon annan än Guangxu regerade, 

eftersom hon ändå inte skulle kunna påverka den regentens politik. När det gäller 

Zhenfeis död däremot finns det mycket som talar mot Cixi, de hade 

uppenbarligen en dålig relation. Cixi kände att hennes maktställning hotades av 

Zhenfei och hade tidigare visat sitt missnöje genom att låta misshandla henne 

svårt. Flera källor tar upp incidenten med att Zhenfei kastas i brunnen, jag anser 

att den mest anmärkningsvärda källan är Warners möte med miss Tang som 

beskrivs på sidan 40. Miss Tang, som trots att hon är en stor beundrare av Cixi, 

villigt bekräftar att Cixi  låg bakom Zhenfeis död.

En personlig reflektion är att makt ofta verkar korrumperande. För att citera en 

viss baron Acton ”makt korrumperar, absolut makt korrumperar absolut”104. Cixis 

släkting Yehenala Genzheng, menar att Cixi måsta ha varit en rättfärdig kvinna, 

annars skulle hon inte ha suttit kvar vid makten så länge. Jag menar att det är 

tvärtom, för att hålla sig kvar vid makten under en så lång tid är det svårt att 

alltigenom spela ett rent spel. Människan är inte helt god eller helt ond, utan 

oftast en komplex individ, detta gäller inte minst änkekejsarinnan Cixi.    
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Bilaga 1. Förenklat släktträd

generation 1 generation 2 generation 3 generation 4

Kejsar 
Xianfeng
 1831-1861
r.1850-1861
g. Cian
g. Cixi mor till 

Tongzhi 

Kejsar 
Tongzhi
1856-1875
r.1861-1875
g. Alute m.fl.

Kejsar 
Daoguang
 1782-1850
r.1820- 850

Prins Gong
1833-1898

Prins Chun
1840-1891
g. (Cixis 
syster) 
Yehenala 
Rong mor till 
Kejsar 
Guangxu och 
Prins Chun nr.
2

Kejsar 
Guangxu
1871-1908
r.1875-1908
g. Longyu
g. Zhenfei
g. Jinfei

Prins Chun 
nr.2
1883 - 1951
g.Youlan mor 
till
Puyi

Kejsar Puyi
1906-1967
r.1908-1911
g. Wanrong
g. Wenxiu

Kejsar 
Daoguang 
hade 
ytterligare sex 
söner

#

  g. = gift med# r. = regeringstid
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Bilaga 2. Tabell över viktiga händelser

Årtal Händelse

1644 - 1911 Qingdynastin etableras

1735 - 1796 Qianlong regerade

1831 Xianfeng, Cixis man föds

1839 - 1842 Första opiumkriget

1842 Kina förlorar Hongkong till Storbritanien

1850 - 1864 Taipingupproret

1851 Cixi gifter sig med kejsar Xianfeng

1856 Cixi föder Tongzhi, kejsarens ende son

1856 - 1860 Krig med Storbritannien och Frankrike

1859 Fördraget i Tianjin

1860 Cixi och övriga kejsarfamiljen flyr från Beijing

1860 Sommarpalatset bränns ner

1861 Xianfeng dör

1861 Prins Gong, kejsarinnan Cian och Cixis ”statskupp” - 
Tongzhi (Xianfengs son med Cixi blir kejsare) Cixi och 
Cian blir förmyndarregenter. 
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Årtal Händelse

1861 Prins Gong etablerar Kinas första utrikesministerium 
och blir utrikesminister

1864 Taipingupproret krossas

1875 Tongzhi dör

1875 Cixis andra ”statskupp” Guangxu blir regent med Cixi 
och Cian som förmyndarregent

1881 Cian dör

1884 Krig med Frankrike

1894 Krig med Japan

1898 juni 100-dagarsreformen

1898 september Guangxu sätts i husarrest

1900 Zhenfei dör i en brunn

1900 Boxarupproret

1900 Cixi och övriga kejsarfamiljen och hälften av Beijings 
invånare flyr staden

1900 Beijing plundras och Sommarpalatset förstörs av 
utländska armeér

1902 Cixi och övriga kejsarfamiljen återvänder till Beijing

1904 - 1905 Ryssland och Japan krigar på kinesisk mark

1908 14 november Guangxu dör
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Årtal Händelse

1908 14 november Cixi väljer Puyi till ny  regent

1908 15 november Cixi dör

1911 Puyi abdikerar

1912 Kina blir repubilk

1949 Folkrepubliken bildas

1967 Puyi dör

Baserat på Hans Hägerdal Kinas Historia m.fl.
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