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提要 

自从二十世纪六十年代初到今天雷锋标志中国最有名的榜样。当邓小平实现改革开放

时中国的意识形态立场愈改变一个国家资本主义的国家愈与雷锋的立场疏远。为了表

示这种疏远及意识形态进化本人将此论文分析人民日报从 1963 到 2011 如何描述雷锋

的意识形态。       

 

Abstract 

Lei Feng har i nästan fem årtionden figurerat som en nationell ikon i Kina. I takt med att 

Folkrepubliken Kina har utvecklats från ett fattigt agrarland till en industriell stornation har 

Lei Fengs ideologiska grundfundament börjat visa sig vara oförenligt med den statskapitalism 

som började växa fram efter Deng Xiaopings ekonomiska reformer för c.a 30 år sedan. I 

denna uppsats ska jag visa vilken förändring den mediala bilden av Lei Feng har genomgått 

genom att titta på utvalda artiklar i Folkets Dagblad från 1963 – 2011. Hur tidningen gick från 

att beskriva honom som en självuppoffrande och extremt hjälpsam individ till att senare lägga 

vikt på hans vilja att jobba hårt och anpassa sig efter samhällets förändringar för att till sist 

diskutera om det är ens möjligt att hysa samma värderingar som Lei Feng själv gjorde när han 

var i livet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1.1 Uppsatsens ursprung & inledning 

Fascinationen och förvirringen kring vem Lei Feng (雷锋) var och vad han stod för har sedan 

några år tillbaka präglat min bild av hur kineser upplever och tolkar samhälleliga fenomen. 

Lei Feng och den bild av honom som jag har uttolkat från medier och yttranden på sociala 

nätverk påverkar, vill jag hävda, fortfarande många kinesers syn på olika moraliska 

värderingar och ideologiska begrepp. Hans namn har blivit en synonym för den arbetsamme 

altruisten, en folkets tjänare m.m. T.ex. använder sig både Li Rui (李锐), författaren, och 

journalisten Chen Luyu (陈鲁豫 ) av Lei Feng för att definiera en hårt- och osjälviskt 

arbetande person om än på två helt olika sätt. Li Rui använder sig av Lei Fengs namn i hans 

bok Den molnfria rymden i en monolog där karaktären Bovetet jämför sig själv med Lei Feng 

och Buddha för att beskriva en nästan utomjordisk självuppoffrande individ.
1
 Chen Luyu 

jämför Lei Feng med den amerikanske medborgaren David Deems som hade valt att arbeta 

som lärare i staden Lanzhou. Deems krävde att hans lärarlön skulle sänkas till samma nivå 

som hans kinesiska arbetskollegors samtidigt som han även skänkte bort sitt kylskåp och sin 

luftkonditionering till andra lärare då han ansåg dessa saker vara onödig lyx i vardagen.
2
 I 

Carma Hintons dokumentär Morning Sun (Carma Hinton, 2003,) uttrycker sig Song Binbin 

(宋彬彬) om Lei Feng och menar emellertid att han är en unik individ och därför passar han 

inte in i rollen som den namnlöse hjälten. 

Dessa tre olika tolkningar av Lei Feng skiljer sig mycket åt p.g.a. skillnader i 

den subjektiva tolkningen av vad det är Lei Feng egentligen representerar. Deras respektive 

analytiska perspektiv är dock snarlika vad beträffar Leis roll i det kinesiska samhället. China 

Dailys artikel år 2011, på den s.k. Lär av kamrat Lei Feng-dagen, den 5 mars, handlade också 

om Lei Feng och bidrog med ytterligare en tolkning av Lei Feng-andan. China Daily hade 

bestämt sig för att skriva om ”Lär av kamrat Lei Feng”-dagen ur ett nytt perspektiv och 

föreslog nya moderna Lei Feng-kandidater. Den moderna Lei Feng kandidaten var inte en 

arbetare, sjuksköterska, en isolerad fårherde eller en soldat från den kinesiska armén utan 

istället valde man kandidater bland VD, musikartister, affärsmän, företagsgrundare osv.
3
 I och 

med detta hade China Daily lyckats ta bort fokus från de begrepp som var en gemensam 

                                                           
1
 Li Rui, Den molnfria rymden, Atlantis, 2003, sid 24 

2
http://video.sina.com.cn/v/b/20937085-1606336187.html Ursprunglig sändningsdatum och hemsida kan inte 

hittas.  
3
 http://www.chinadaily.com.cn/china/2011-03/10/content_12150057.htm 

http://video.sina.com.cn/v/b/20937085-1606336187.html
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nämnare för alla förstnämnda personers definition av Lei Feng och istället gjort en helt ny 

tolkning där innovativt entreprenörskap och kreativt skapande blev viktigare än en altruistisk 

livsstil. 

  Det som har påverkat mig allra mest vid skapandet av ett eget intryck är i 

vilken utsträckning kineser har underskattat betydelsen av innehållet i Lei Fengs berömda 

dagbok och istället nöjt sig med att acceptera det porträtt som blivit uppmålat av medierna. 

Om detta skulle vara fallet är det fullt möjligt för China Daily att progressivt förvrida den 

ursprungliga bilden från 1960-talet av Lei Feng till en sådan grad att Lei Feng själv inte 

längre skulle känna igen sig ifall han fortfarande levde idag.  

Fokuserar vi på dagbokens innehåll och dess ursprung stöter vi också på 

problem. Huruvida dagboken är skriven av Lei Feng själv eller om den skulle vara en produkt 

av partiets propagandaapparats kreativitet är fortfarande en tvistefråga. En av de historiker 

vars åsikter mer lutar åt att dagboken är en fiktiv konstruktion är Jonathan D Spence.
4
 Gay 

Garland Reed, doktorand på centret för kinastudier på Hawaii, är en aning mer tillbakadragen 

i sin kritik men skriver ändå att  

 

”Där råder inte mycket tvivel om att armén och propagandadepartementet, 

under publiceringsprocessen, förskönade dagboken och valde ut specifika delar för att tjäna 

partiets mål i skapandet av en socialistisk förebild som skulle främja de sociala, politiska och 

ideologiska målen”.
5
  

 

Den svenske översättaren och sinologen Pär Bergman reflekterar inte så mycket 

över huruvida dagboken skulle kunna vara påhittad eller inte, utan förhåller sig till Lei Feng 

och hans dagbok enligt beskrivningar av hur dom framställs i media; en individ vars liv inte är 

ett foster av spökskrivarnas fantasi utan en person som har format och skrivit sitt eget öde. 

Mary Sheridan skriver i sin artikel The emulation of heroes att hjältar och dagböcker under 

åren 1963-1967 var noggrant kontrollerade, men hon menar också att Lei Fengs dagbok är 

den publicerade dagbok som har genomgått minst revision. Den skall jämföras med Wang 

Jies (王杰) och Dong Cunruis (董存瑞) dagböcker, två soldater vars dagböcker också fick 

stor popularitet och gavs stor spridning.
6
  

                                                           
4
 Jonathan D Spence, The Search for Modern China (Second Edition), Norton & Company, 1999, sid.566  

5
 Gay Garland Reed, Journal of Moral Education Issue 2, Taylor & Francis, 1995 s.101 

6
 Mary Sheridan, “The emulation of heroes”, The China Quarterly no.33, s.50-52 
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Fenomenet och personen Lei Feng är med andra ord mycket omdebatterad. 

Förmodligen har tidens tand mycket att göra med hur vi ser på Lei Feng. Mary Sheridan och 

Pär Bergman skrev om Lei Feng 1968 respektive 1976 medan Gay Garland Reed och 

Jonathan D. Spence skrev 1995 respektive 1998. Om tiden sakta men säkert försummar Lei 

Fengs roll som en ikon och förringar hans arv hur kommer det sig då att hans anda fortfarande 

lever vidare bland gemene man i Kina? I en taxi, i staden Jilin, 2008 påminde chauffören mig 

om att Lei Feng-andan fortsätter leva vidare. Han nynnade på en sång om just Lei Feng och 

tjöt av förtjusning när jag visade honom mitt exemplar av Lei Fengs dagbok. På den motsatta 

sidan till dem som menar att Lei Feng visst har funnits återfinner vi Stefan R. Landsberger, 

professor i samtida kinesisk kultur i Amsterdam, som menar att Lei Fengs existens bör i sig 

även ifrågasättas.
7
 Kanske kommer bilden av Lei Feng, precis som bilden – bokstavligt talat - 

av Che Guevara, om några år ha uppslukats av denna värld till en sån grad att det enda minnet 

som lever kvar av honom bland det kinesiska folket är en porträttbild som säger mer om en 

global konsumentkultur än det gör om den ideologi och de värderingar som Lei Feng stod för. 

 

1.2 Innehåll, frågeställning och avgränsning 

Vad texten ovan visar är att det finns ett hopkok av åsikter om Lei Fengs vara eller icke vara. 

I min uppsats har jag inte tänkt försöka bevisa eller ifrågasätta dagbokens autenticitet – jag 

försöker dock närma mig frågan - utan vill hellre undersöka densamma på ett annat sätt. 

Istället för att analysera hans dagbok på det sätt som Mary Sheridan och Pär Bergman gjorde - 

försöka utläsa politiska motiv och analysera Lei Fengs politiska retorik och dess anknytning 

till Mao Zedongs tänkande - vill jag istället närma mig Lei Feng och hans dagbok i relation 

till tidningen Folkets dagblad.  

Det finns uppenbarligen redan väldigt många etablerade ord och skildringar om 

Lei Feng men det finns fortfarande dagboksinlägg som verkar ha blivit mer eller mindre 

ignorerade eller vars betydelse man helt enkelt bara valt att strunta i. Ett exempel på detta är 

den första delen av dagboken där Lei Feng ännu inte har blivit en medlem i kommunistpartiet 

och inte heller blivit soldat i Folkets befrielsearmé utan jobbar på en koksfabrik. I denna delen 

av dagboken lovar han att hålla god arbetsmoral, vara vaksam mot olyckor och  bibehålla god 

säkerhet på arbetsplatsen.
8

 Ord som skulle väga tungt i ett modernt Kina där 

                                                           
7
 http://chineseposters.net/themes/leifeng.php 

8
 Jilin wenshi chubanshe 吉林文史出版社 (Jilins litteratur & historie förlag). “Lei Feng riji” 《雷锋日记》 (Lei 

Fengs dagbok). Oktober 2005 sid. 6-7 
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arbetsplatsförhållanden och säkerhet för anställda försvinner i jakten på att stärka sin bys eller 

stads bruttonationalprodukt.
9
 

 I den första delen av min uppsats kommer jag att återge delar av Lei Fengs 

dagbok samt gå igenom de avsnitt som jag har stött på under min analys av boken och som 

jag anser innehåller brister, t.ex. kronologiska missar. Detta för att jag senare ska ha en fast 

grund att stå på när jag kontrasterar Lei Fengs dagbok mot den bild jag har fått genom Folkets 

dagblad beskrivningar av honom och tittar närmare på vilka likheter och skillnader det finns 

och varför tidningen har valt att lägga vikt på vissa dagboksinlägg medan man valt att inte 

nämna andra. Detta gör jag också för att försöka få insikt i varför man i Folkets Dagblad 

aldrig diskuterar autenciteten av innehållet i Lei Fengs dagbok. Och ifall autencitetsfrågan 

kommer upp används den alltid för att kritisera motparten för att försökt smutskasta bilden av 

den nationella förebilden Lei Feng.   

 

I den andra delen kommer jag att presentera huvudhypoteserna i min uppsats:  

 

 Vilka fundamentala förändringar har karaktärsbeskrivningar av Lei Feng i 

kinesisk statlig media genomgått i takt med att landets ekonomiska policy har 

skiftat från en planekonomi till en socialistisk marknadsekonomi?  

 Hur förändras beskrivningen av Lei Feng och hans arv från första artikeln 1963 

till den sista 2012? 

  

För att uppsatsen till sitt omfång skall få plats inom rimliga ramar har jag valt att bara 

använda mig av de artiklar som är skrivna på den årliga ”Lär av kamrat Lei Feng-dagen” 

kring den 5 mars. Vid Lei Fengs död och några decennier efteråt är 5 mars inte endast det 

datum som man diskuterar Lei Feng på. Har det tex varit ett möte i Shenyang den 5 mars 

angående soldaters implementering av Lei Feng-andan i deras eget/egen 

kompani/pluton/grupp brukar uppgifter om den nyheten inte finnas i Folkets Dagblad förrän 

en till två dagar efteråt. Eventuella avvikelser kommer att uppmärksammas i texten.  

Anledningen till att jag har valt denna dag är att Folkets Dagblad fram till idag 

fortfarande publicerar en artikel varje år om Lei Feng just vid denna tid (med några enstaka 

                                                           
9
 Hon S. Chan och Jie Gao, ”Death versus GDP! Decoding the Fatality Indicators on Work Safety Regulations in 

Post Deng China”, The China Quarterly, volume 210, juni 2012, s.356. (Författarna illusterar här ett exempel på 
hur procentsatsen för antal dödssiffror minskar beroende på hur mycket inudstrin/gruvan har producerat ett 
år.) 



8 
 

undantag). Men också för att minnesdagens namn, bokstavligt, understryker vikten av det som 

Lei Feng sägs kunna lära tidningens läsare.   

 I slutet av den andra delen kommer jag att lägga fram min slutsats angående den 

förändringsprocess Lei Feng har genomgått i Folkets Dagblad sedan 1963. Då det ofta visar 

sig att förändringen är otydlig och svår att definiera kommer jag även att rikta fokus mot de 

värderingar och liknelser som har sammankopplats med Lei Feng och vad de haft för 

betydelse under dessa fem årtionden. Under ”Avslutning” kommer jag att översiktligt 

diskutera  hur Lei Feng-fenomenet ser ut idag och hur det kan tänkas komma att se ut i 

framtiden. För, precis som Gay Garland Reed skriver, även om:  

 

”… idén om att gestalten Lei Feng inte längre skulle ha någon större inverkan 

på det kinesiska samhället så kommer inte detta att få partiet till att sluta använda sig av 

modellarbetare och hjältar som pedagogiska verktyg inom utbildning och uppfostran”.
10

  

   

2.1 Vem var Lei Feng? 

Vem Lei Feng är idag och vad han representerar kan vara svårt att sätta fingret på och även 

om alla böcker om honom innehåller en detaljerad och kronologisk beskrivning av hans öde 

kan det vara svårt att skilja myt från fakta. Lei Fengs biograf, Chen Guangsheng (陈广生), är 

väldigt detaljerad i sin bok Berättelsen om Lei Feng men boken brister i källhänvisningar och 

trovärdigheten i t.ex. den utförliga återgivningen av dialoger mellan Lei Feng och hans mor 

kan ifrågasättas. Berättelsen om Lei Feng skrevs 15 år efter det att Lei Feng hade dött.
11

 

 Lei Feng, född som Lei Zhengxing (雷正兴), var mittenbarnet bland tre syskon. 

Han föddes i Hunan provinsen i staden Anqing. Hans storebror, Lei Zhende (雷振德) dog i 

tuberkulos redan vid 12 års ålder och hans lillebror dog som spädbarn till följd av näringsbrist. 

Två år innan Lei Fengs storebror gick bort dog även hans far. Fadern, Lei Mingliang (雷明亮), 

blev, enligt författarna, först svårt misshandlad av soldater från Nationalistpartietsarmé vilket 

gav honom men för livet och några år därefter dog han av de krigsskador som han hade fått  

                                                           
10

 Gay Garland Reed, Journal of Moral Education No. 2, Taylor & Francis, 1995 
11

 Chen Guangsheng & Cui Jiajun (崔家骏), Zhongguo renmin jiefang jun zhanshi chuban she 中国人民解放军

战士出版社 (Kinesiska befrielsearméns soldat förlag), “Lei Feng de gushi” 雷锋的故事 (Berättelsen om Lei 

Feng), 1977. Första kapitlet ger en del exempel på dialoger som gjordes mellan Lei Feng och andra personer 
innan han blev 7 år gammal.  
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under det andra sino-japanska kriget.
12

 I serien om Lei Feng, som börjades sändas 2011, dör 

Lei Fengs far under tortyr efter att ha vägrat ge ut information till japanerna om vart 

medlemmar från kommunistpartiet gömmer sig.
13

 Vid sju års ålder blev Lei Feng föräldralös 

och bodde därefter en kort period hos sin farmor.
14

  

 Kring tiden för bildandet av Folkrepubliken Kina 1949 axlade Lei Feng redan 

rollen som en initiativtagare bland sina skolkamrater och under landreformen året därefter 

blev han tilldelad en bit land. Innan dess hade hans familj levt som livegna bönder.
15

 Efter att 

han gått ut grundskolan fick han anställning som administrativ assistent till att driva in skatt 

under höstens skörd. Hans födelsestad Wangcheng ( 望 城 ), väster om Changsha i 

Hunanprovinsen,  kom att bli hans hem tills 1958. Samma år skriver han sin första artikel som 

publiceras i Wangchengs lokaltidning, ändrar sitt namn från Lei Zhengxing till Lei Feng och 

flyttar till Anshan (鞍山) i Liaoningprovinsen som blir hans vistelseort tills han går bort fyra 

år senare. I Anshan jobbade han i ett stålverk tills han år 1960 gick med i armén.
16

 Egentligen 

uppfyllde inte Lei Feng de fysiska standardkrav som krävs för att man ska kunna bli värvad 

men man tog ändå in honom. Några månader senare samma år blev han även en medlem av 

kommunistpartiet.
17

 Lei Feng fortsatte att imponera på alla med sin vilja att hjälpa andra 

människor och i slutet av år 1960 publicerar man en del av hans dagbok i 

tidningen ”Framåt!”. Klockan 10.00 på förmiddagen den 15 augusti 1962 blir han påkörd av 

en lastbil från det egna kompaniet och dör av skadorna han åsamkats från olyckan på ett 

sjukhus två timmar senare.
18

 

 Året efter Lei Feng har dött påbörjas en av de största emuleringskampanjerna i 

Kinas historia. Lei Feng blir en nationalikon och den hjälpsamhet han visat sina 

medmänniskor och hans hängivenhet till kommunistpartiet blir en ledstjärna för kommande 

generationer.  

 

                                                           
12

 Chen & Cui, Berättelsen om Lei Feng, s.3. I ”Lei Fengs samlade verk” (Huawen chuban she 华文出版社 (Kinas 

litteratur förlag), ”Lei Feng quanji” 雷锋全集 (Lei Fengs samlade verk), 2012, s.319.)  bland den korta 

tabellformade biografin över Lei Fengs liv står det att Lei Mingliang dog 1947 medan Chen & Cui skriver att det 
är år 1945. 
13

 Lei Feng, Zhejiang Yongle tv– och filmproduktionsbolag, 2011 
14

 Chen & Cui, Berättelsen om Lei Feng, s.5 
15

 Lei Fengs samlad verk, s.319-320 
16

 Lei Feng, Lei Fengs dagbok, s.13-14 
17

 Lei Feng, Lei Fengs dagbok, s.20-21 
18

 Lei Feng, Lei Fengs dagbok, s.2 
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3.1 Lei Fengs dagbok 

När man läser Lei Fengs dagbok slås man av hur vissa saker upprepas om och om igen. Inte 

bara samma ord och fraser dyker upp med jämna mellanrum i dagboken utan även liknande 

tankegångar är återkommande. Mary Sheridan påpekar i The emulation of heroes att Lei Feng 

är politiskt medveten men att han inte reflekterar lika mycket över politiska saker och ting 

som tex Wang Jie och andra hjältar gör i sina respektive dagboksinlägg.
19

 Pär Bergman 

nämner också att efter Lei Fengs död blev de som skrev ner egna bragder i sina dagböcker 

mer medvetna om hur innehållet borde presenterades. Detta kan vara en anledning till att 

Wang Jies dagbok blev en, som Pär Bergman kallar det, ”…metodbok i hur man skall bli en 

maoistisk hjälte...”.
20

 Detta politiska medvetande återspeglas i att Wang Jie, till skillnad från 

Lei Feng, är långt mer konsekvent i att återkomma till texter som är skrivna av Mao och 

Wang försöker även att implementera innehållet i texterna i sin egen vardag. I stället för att 

upprepa samma procedur och använda större delen av min analys till att analysera hur mycket 

Lei Feng faktiskt använder sig av Maos texter för att definiera sig själv i vardagen kommer 

jag istället att fokusera på andra delar av dagboken. 

 För att inte direkt hoppa in i analysen vill jag kort börja med att beskriva hur 

dagboken är utformad och även påpeka det jag betraktar som brister i Lei Fengs berättande 

och som skulle kunna tänkas ha föranlett andra läsares skepsis. 

 

3.2 Lei Fengs dagbok: introduktion och autenticitet 

Det första problemet vi ställs inför är hur många dagboksinlägg som faktiskt finns i Lei Fengs 

dagbok. Mary Sheridan hävdar i sin artikel, som har nämnts tidigare, att Lei Fengs dagbok 

består av 61 dagboksinlägg.
21

 Men i den dagboksversion jag har använt mig av finns det hela 

168 dagboksinlägg. Eftersom jag inte har tillgång till Lei Fengs handskrivna dagbok kan det 

bli svårt att applicera en textkritisk granskning på dagboken. Dessutom nämner inte Mary 

Sheridan eller Pär Bergman vilken utgåva av dagboken det är de har använt sig av. 

 Om man tittar närmare på den version av dagboken jag har använt mig av ser 

man att 13 av de 168 dagboksinläggen inte är daterade. Eftersom det inte finns några större 

kronologiska misstag i dessa dagboksinläggs relation till de andra inläggen i dagboken kan 

man tro att de har placerats där de passar in i tidsordningen. Där är dock vissa dagboksinlägg 

som läsaren kan tänkas reagera på.  

                                                           
19

 Mary Sheridan, “The emulation of heroes”, The China Quarterly no.33, s.53 
20

 Pär Bergman, Exempelberättelser och mönstergestalter i folkrepubliken Kina kring Kulturrevolutionen, s.102 
21

 Mary Sheridan, “The emulation of heroes”, The China Quarterly no.33, s.52 
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I juni månad år 1960 uppmärksammar Lei Feng en äldre dam vid Shenyangs 

tågstation som oroligt vandrar fram och tillbaka på stationsområdet. När han frågar henne om 

allt är bra visar det sig att hans farhågor är korrekta, den äldre kvinnan säger att hon inte har 

pengar till att besöka sin son i Shandong, hela tusen kilometer bort med tåget söderut. Lei 

Feng betalar hennes biljett och han får ett tackbrev från damens son den 8:e samma månad.
22

   

 Detta inlägg har inga explicita fel förrän man jämför det med dagboksinlägget 

som skrevs precis innan. Det är skrivet den 5 juni. Om man nu skulle ta för givet att 

dagboksinlägget som jag precis nämnde är skrivet samma dag som det innan, dvs 5 juni – 

inlägg som är skrivna samma datum förekommer annars inte - känns tidsspannet fortfarande 

för kort för att brevet ska ha kommit fram på tre dagar. Skrev han om dagen i fråga samma 

dag eller nästa dag och vilket datum använde han för händelsen? Eftersom jag inte har hittat 

en mer ingående analys av hur Lei Feng skrev sin dagbok kan jag endast spekulera kring hur 

en sådan här smärre tidsmässig – i min mening – defekt i berättandet har uppstått. Även om 

jag skulle hitta starka bevis för att postväsendet i Kina på den tiden inte kunde leverera brev 

på sådan kort tid behöver det inte betyda att dagboken har blivit manipulerad utan bara att Lei 

Feng kan fela lika mycket som oss andra. 

 Utöver de här 13 inläggen som inte är daterade finns det även 27 inlägg som 

endast har utsatt månad men inte något datum. Det man märker är att även om man inte skulle 

räkna in de inlägg som inte är ordentligt daterade skulle man fortfarande hamna på 128 inlägg. 

Det spelar alltså ingen roll hur vi gör, man kommer inte att komma ner i det låga antal inlägg 

som Mary Sheridan fick fram när hon analyserade dagboken 1968. 

 Bland de tretton inlägg som inte har något datum kan man se att inte ett enda av 

dem berör en händelse. Två av inläggen handlar om löften. Det ena innefattar 6 olika löften 

där Lei Feng beskriver hur han ska förbättra sig själv. Det andra löftet handlar om hur han ska 

använda tiden mer effektivt genom att studera varje gång man har tid över. Ett inlägg är en 

allegori som beskriver ungdomen som en evig gnista som lyser upp kommunismen och ett 

annat där han understryker det viktiga i att lyssna på Ordförande Mao. Förutom de här fyra 

inläggen handlar de resterande 9 endast om artiklar som Lei Feng har läst eller ska läsa. Alla 

dessa artiklar är skrivna av Mao Zedong och det är allt från ”Den narraktige gamle mannen 

som tog bort bergen”, ”Teorin om koalitionsregeringen”- citeras tre gånger -, ”Till minne av 

Norman Bethune” osv. 

                                                           
22

 Lei Feng, Lei Fengs dagbok, s.18 
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 När man tittar närmare på de inlägg som dateras med en månad men utan en 

specifik dag, blir det plötsligt svårt att se vad anledningen till avsaknandet av ett dagsdatum 

skulle kunna vara. De flesta inläggen i denna kategori är reflektioner kring vad Lei Feng kan 

göra för att förbättra sig själv som individ. Men där finns även vissa inlägg som beskriver hur 

han hjälper folk, träffar aktivister från Beijing, blir beordrad att åka till Changchun m.m. Vi 

kan alltså inte göra en klar avgränsning med dom här inläggen i jämförelse med dom andra 

inläggen som har ett precist datum. I en artikel från Nya Kinas nyhetsbyrå från 2008 får man 

dock vissa inblickar i hur publiceringsprocessen gick till.  

 I artikeln ”Den sanna historien om Lei Fengs dagboks publicering” får vi reda 

på att redigeraren Dong Zuxiu (董祖修) var den person som tog hand om dagboken efter det 

att Lei Feng hade gått bort. Under hans arbete som bestod i att kopiera den, låna ut vissa delar 

av den till andra journalister och publiceringen av dagboken fann han, drar han sig till minnes, 

att det i originalversionen fanns sammanlagt 121 dagboksinlägg.
23

 Det nämns även i artikeln 

att ”Detta är den första landsomfattande, i sitt fulla innehåll och med dess korrekta text 

publicerade, Lei Feng-dagboken”.
24

 I artikeln kan man även läsa att Dong tidigare i sitt arbete 

(under ett av sina besök vid Lei Fengs kompani) hade hittat en lapp, inlagd mellan sidorna på 

dagboken, som fallit ner på golvet. Lappen innehåller en dikt som beskriver de fyra årstiderna 

och deras förhållande till olika fenomen i det kinesiska samhället. Denna dikt blev senare en 

del av den publicerade dagboken.
25

 Om vi utgår från att detta inte var ett enskilt fall utan att 

det fanns flera sådana här ”lösa lappar” finns där i alla fall en förklaring till problemet 

angående antalet dagboksinlägg. Även om det skulle innefatta en stor mängd ”lösa lappar”.  

 

4.1 Årsdagen ”Lär av kamrat Lei Feng!” 

I denna del av uppsatsen ska jag visa den förvandling som Lei Feng har genomgått sedan ”Lär 

av kamrat Lei Feng!”-dagen för första gången fick ett nationellt erkännande genom 

dagbokens publicering i Folkets Dagblad 1963 fram till idag då tidningen fortfarande 

publicerar artiklar om Lei Feng kring den 5 mars. Det har i de allra flesta fall publicerats 

någonting om Lei Feng den här dagen i hela 48 år och kommer med stor sannolikhet att 

fortsätta göras så en lång tid framöver. 

                                                           
23

 http://news.xinhuanet.com/book/2008-03/01/content_7696155.htm. Detta nämner även Fan Shitao (范世

涛) i nättidsskriften ”Igår” (昨天) s.3 
24

 http://news.xinhuanet.com/book/2008-03/01/content_7696155.htm 
25

 Lei Feng, Lei Fengs dagbok, s.19 

http://news.xinhuanet.com/book/2008-03/01/content_7696155.htm
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4.2 Bakgrund 

Förutom det som redan har nämnts angående Lei Feng kan det vara på sin plats att beskriva 

lite kort hur ”Lär av kamrat Lei Feng!”-dagen kom till. Lin Ke (林克), en av Mao Zedongs 

privatsekreterare, beskriver uppkomsten av dagen i väldigt enkla drag. Ett brev från 

tidskriften ”Kinas ungdom”(中国青年) skickades till Mao där man bad honom att skriva ett 

par ord utformat som en dedikation till Lei Feng i samband med ett stort reportage som 

handlade om den nyss avlidne soldaten.
26

 Lin Ke tog sig an uppgiften att skriva några 

exempelmeningar som Mao senare skulle kunna välja mellan. Förslag som ”Studera kamrat 

Lei Feng och tjäna folket helhjärtat”, ”Lär av kamrat Lei Fengs osjälviska kommunist 

anda”, ”Lär av kamrat Lei Fengs moraliska kvalitéer som osjälviskhet och altruism” m.fl. 

Mao valde dock att använda sig av en dedikation som han själv kommit fram till. Ett uttryck 

som idag är känt som ”Lär av kamrat Lei Feng!”.
27

 

 Denna beskrivning ger oss endast en väldigt ytlig och kort beskrivning om hur 

det här kända uttrycket myntades. Tyvärr ger det inte en förklaring till de bakomliggande 

motiven som gjorde att denna dag fick en sådan enorm nationell spridning. Många faktorer 

kan tänkas ligga bakom. En anledning kan vara Zhou Enlais (周恩来) och hans hustru Deng 

Yingchaos ( 邓颖超 ) tidiga intresse för Lei Fengs dagbok. Redan en månad innan 

publiceringen i Folkets Dagblad var de med och försökte lösa den tvist angående ett av Lei 

Fengs dagboksinlägg i vilket han sägs ha plagierat en sång skriven av en annan person vid 

namn Yao Xiaozhou (姚筱舟).
28

 

 Utöver Zhou och hans frus intresse för dagboken kan en annan anledning ha 

varit den tvetydighet som Mao hyste gentemot intellektuella och det hopp som han hade för 

det vanliga folket att resa sig upp i samhället med hjälp av utbildningen och axla uppgiften 

som framtidens nya utbildade elit.
29

 Samtidigt personifierade Lei Feng den nya generationens 

hopp för ett starkt och blomstrande Kina. Kanske såg denna generation en kraftfull liknelse 

mellan Kina och Lei Feng där han, trots sina sämre fysiska attribut, fortfarande kunde gå med 

                                                           
26

 Okänd författare, “Lei Fengs dagbok och andra hälften angående honom publiceras”, Folkets dagblad 1963-
04-25. Artikeln tar upp andra ledare i Kina som också har skrivit en dedikation till Lei Feng. I denna artikeln 

nämns tex Luo Ruiqing (罗瑞卿).  
27

http://www.360doc.com/content/12/1227/07/1079484_256499362.shtml 
28

 http://cpc.people.com.cn/GB/64162/64172/85037/85039/6682262.html 
29

 Fairbank & Goldman, China a New History, s.366-367.  
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i armén. Lei Feng kom även att bli en del av den rörelse bland yngre personer som kom att 

dyrka personen Mao istället för dennes politiska principer.
30

 I och med den emuleringsprocess 

som Lei Fengs dagbok kom att lägga grunden för hade man också hittat en person, som trots 

sin bakgrund, ändå hade lyckats gå ut högstadiet och som även efteråt fortsatte att studera 

flitigt när han hade tid till det. Viktigt att poängtera är att Lei Feng lade mer vikt på att 

förbättra sina kunskaper i marxistisk doktrin än han gjorde på att studera vetenskapliga 

artiklar.  

 Lei Feng var förkroppsligandet av en lydig och följsam medborgare som valde 

att inte rikta sin kritik mot regeringen under svåra tider. Han rationaliserade istället bort all 

kritik med inställningen att i uppbyggandet av det socialistiska samhället måste varje man och 

kvinna dra sitt strå till stacken. Frågan är om Lei Fengs stränga upprätthållande av disciplinen 

kan leva vidare som social dygd och om den överhuvudtaget kan få en spridning bland 

människor i det civila. Den militära disciplinen och uniformiteten hade sedan tidigare redan  

applicerats på den civila befolkningen under Det Stora Språnget där man, till skillnad från 

soldaterna, skulle ”föra krig mot den motsträviga naturen”
31

. Vad skulle man kunna tänkas 

slåss mot i dagens kinesiska samhälle? Man kan fortfarande höra utländska medier prata om 

den militärkultur som har etablerats på Foxconn, världens största elektronikföretag.
32

 Är det 

än idag fortfarande denna form av militära lydnad och extrema stoiska inställning – om vi 

tillåter oss att se på fenomenet utifrån de västerländska mediala diskursens perspektiv - till ens 

överordnande som man vill att folket ska anamma?  

 

4.3 ”Lär av kamrat Lei Feng” 1963-1969 

De artiklar som har skrivits i mars månad under 1960-talet har fyra olika inriktningar. En av 

dessa inriktningar är den om klasskampen och Lei Fengs förmåga att värdera de olika 

klasserna och att sedan ta initiativet för att bli ett med folket och proletariatet.
33

  

Den 7 mars 1967 skriver Folkets Dagblad om Lei Feng och hans 

klassmedvetande i samband med Kulturrevolutionen. Klassfrågan är förstås en viktig del i ett 

samhälle som är genomsyrat av marxism och detta blir uppenbart när man ser den 

upptrappning av artiklar som berör klassmedvetandet skrivna mellan 1967 och 1975, vilket 

                                                           
30

 Michael Schoenhals & Roderick MacFarquhar, Mao’s Last Revolution, The Belknap press, Cambridge 2008, 
s.10 
31

 Fairbank & Goldman, China: A New History, s.371 
32

 Quest means business, CNN, 2012-02-06 20:10 
33

 Okänd, ”Den stora fortsättningen av Kinas revolutionära ungdoms anda”, Folkets Dagblad 1963-03-13. 
Klassmedvetandet nämns även 4 mars 1965,  7 mars 1967 och 5 mars 1968   
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tydligast kan exemplifieras i ”Cleansing the class ranks”-kampanjen som var mest intensiv 

under åren 1967-1968.
34

 Vissa studier visar på att så många som upp till 1 miljon människor 

kan ha dött under kampanjen.
35

  

Under denna period lägger man stor vikt på att man ska förkasta idén om 

individen och att man istället ska ansluta sig till offentligheten och kollektivet: ”Man kan inte 

skilja på fiende och vän förrän man har gjort detta”.
36

 Man kritiserar också en 

grupp ”kapitalistsympatisörer” som författaren menar har skändat bilden av Lei Feng. Denna 

grupp har, istället för att uppmärksamma Lei Fengs klassmedvetande, propagerat för hans 

moraliska karaktär och hans förmåga att gå från det ordinära till det extraordinära.
37

 I samma 

artikel skriver man om Liu Shaoqi ( 刘 少 奇 ) och hans inblandning i denna 

grupp ”kapitalistsympatisörer”, Liu som tidigare hade varit tippad att ta över som ledare efter 

Mao.
38

 Liu Shaoqi hade sedan tidigare blivit av med sin position som vice ordförande på 11:e 

plenumet hösten 1966 och under det 12:e plenumet i oktober år 1968, strax innan den 9:e 

partikongressen, blev han utesluten ur det kinesiska kommunistpartiet.
39

 

Artikeln innehåller också korta passager om klassmedvetandet men tar även upp 

en annan politisk inriktning på 60-talet: den militära mobiliseringen av kinas befolkning. 

Detta understryker även en annan författare i slutet av sin artikel där han nämner 

implementeringen av ”sanzhi liangjun” (三支两军),
40

 en kampanj där man bestämde att 

militären skulle gå in och stödja vänsterfraktioner, industri och agrikulturen och vissa 

arbetsområden, som t.ex. ministerier och arbetsplatser. Dessa skulle vara under militärens 

övervakning och man skulle dessutom börja sätta studenter i militärträning.
41

 

Förutom mobilisering och klassmedvetande vädjar många av artiklarna också till 

anställda inom militären. Man skriver om hur Lei Feng-andan och Lei Feng-liknande-soldater 

har växt fram sedan Mao utropade att man skulle lära sig av Lei Feng. När man skriver om 

                                                           
34

 Schoenhals & MacFarquhar, Mao’s Last Revolution, s.253 
35

 Schoenhals & MacFarquhar, Mao’s Last Revolution, s.262 
36

 Okänd författare, ”Precis som Lei Feng måste vi ha en fast ståndpunkt i särskiljandet av hat och kärlek och 
helhjärtat stötta de proletära revolutions faktionerna. Shenyangs arméenhets samlas för att fira Maos 
högtidliga dedikation ”Lär dig av kamrat Lei Feng” fyraårsjubileum”, Folkets Dagblad 1967-03-07 
37

 Ibid 
38

 Schoenhals & MacFarquhar, Mao’s Last Revolution, s.147 
39

 Schoenhals & MacFarquhar, Mao’s Last Revolution, s.277 
40

 Okänd författare, ”Vår store ledare Ordförande Mao vädjar folk till att lära sig av Lei Feng och visar vägen för 
hundra miljontals soldater och civila till tankerevolutionens topp. Shenyangs arméenhets samlas för att fira 
Maos högtidliga dedikation ”Lär dig av kamrat Lei Feng” fem års jubileum”, Folkets Dagblad 1968-03-05 
41

 Schoenhals & MacFarquhar, Mao’s Last Revolution, s.177. De båda författarna beskriver kampanjen som 
följande: ”The military was ordered to support the left, the peasants and the workers and to carry out military 
training and control” 
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Lei Feng brukar man också nämna honom i samband med andra grupper och föreskrifter som 

också finns till för att förbättra en soldats värderingar och soldatens attityd gentemot 

disciplin.
42

 Revolutioneriseringen och proletäriseringen av armén är, enligt författaren, även 

en viktig del i arméns utveckling.  

1960-talet var präglat av gränskonflikter, däribland Sikkim-Tibet konflikten med 

Indien men också konflikten med sovjetiska soldater vid Ussurifloden våren 1969.
43

 I en 

artikel från 16 mars 1969 kan man läsa att ”länder som har mage att kränka de kinesiska 

gränserna och som invaderar vårt land kan vara beredda på att bli utrotade”.
44

 Dessa 

gränskonflikter är säkerligen en bidragande faktor till att militären oftast nämns i dessa 

artiklar, och det faktum att Lei Feng själv var soldat, men mycket kan också vara p.g.a. att 

efter kommunistpartiets nionde kongress i april 1967 ökade antalet medlemmar från Folkets 

befrielsearmé i Centralkommitén. Officerare utgjorde nu hela 35 procent av de sammanlagt 

279 medlemmarna i kommittén.
45

  

 Sist men inte minst utgör den fjärde inriktningen förmodligen den mest 

självklara när man talar om Lei Feng: studier av Maos texter och implementeringen av 

innehållet eller budskapet i dessa texter. I vanlig sed pratar man om vikten av att studera 

maoism och hur man ska kombinera ens språk med sina handlingar. Där är dock endast en 

artikel som ger ett konkret exempel på hur detta ska gå till. Författaren av artikeln nämner hur 

man bör läsa Maos ”Om Praktiken” för att lösa transportproblem på ett bättre sätt.
46

 I samma 

text nämns även en återkommande mening som myntades av Lei Feng där han i april 1961 

kommenterar Maos texter och dessas betydelse genom att göra en liknelse med spannmål, 

vapen och ratten i den lastbil han själv körde.
47

 

 Artiklarna som är skrivna på 60-talet förhåller sig ofta till ”Lär av kamrat Lei 

Feng!”-kampanjen men i mars år 1969 kan man inte finna en enda artikel angående årsdagen. 

Faktum var att där endast fanns två artiklar som handlade om Lei Feng. Detta kan jämföras 

med de 32 artiklar som publicerades i mars 1963.   

 

                                                           
42

 De tre kompanierna som nämns är ”Det skickliga 8:e kompaniet”, ”Det ihärdiga 6:e kompaniet” och ”Det 
röda 9:e kompaniet”. ”Det skickliga 8:e kompaniet” får även mer medieutrymme efter emuleringskampanjen 
av Lei Feng 1963.  
43

 Fairbank & Goldman, China: A New History, s.397 
44

 Truppen från Lei Fengs tid i kinesiska folkets befrielsearmé, ”Den bästa stridsförberedelsen är att beväpna 
sitt intellekt med Maoism”, Folkets Dagblad  1969-03-16.   
45

 Schoenhals & MacFarquhar, Mao’s Last Revolution, s.293 
46

 Okänd författare, ”Shenyangs officerare och soldater fortsätter att lära sig av Lei Feng. Maos verk är vår föda, 
vapen och styrhjul. I Liaoning provinsen uppstår det bland dem unga fler och fler Lei Feng inspirerande och 
innovativa människor”, Folkets Dagblad, 1966-03-02 
47

 Lei Feng, Lei Fengs dagbok, s. 40 
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4.4 ”Lär av kamrat Lei Feng!” 1970-1979 

70-talets artiklar har alla en sak gemensamt och det är den omfattande kritik som de riktar mot 

högt uppsatta politiker som t.ex.tjänstemän från De Fyras Gäng (Jiang Qing, Yao Wenyuan, 

Zhang Chunqiao och Wang Hongwen), Liu Shaoqi, Lin Biao, Deng Xiaoping samt 

Dengs ”Program för de tre direktiven” (三项指示为纲). Förutom dessa exempel handlar 

några artiklar också om olika händelser där folk har utfört goda handlingar och senare delar 

dem med sig av sina erfarenheter angående dessa handlingar. I slutet av decenniet finns där 

också ett fåtal artiklar som handlar om Zhou Enlai. Detta kan ha att göra med den nationella 

uppmärksamhet Zhou Enlai fick även efter sin död. T.ex. blev folk uppretade efter det att man 

hade uppmärksammat saknaden av Zhou Enlais kaligrafiska hyllning till Lei Feng i Wenhui 

Bao den 5 mars  år1976. 
48

 De fyras gängs försök till att fokusera mycket av sin propaganda 

på kritiken mot Deng Xiaoping istället för att visa vördnad mot de som fortfarande sörjde 

Zhou Enlai kom till sist att leda till att folk tog sitt missnöje till gatorna.
49

 

 Första utspelet mot Liu Shaoqi på 1970-talet kom den 6 mars 1971. Artikeln 

börjar med att beskriva en man vid namn He Junping som använder sig av Om Praktiken för 

att lära sig mer om hur man sköter administrativa uppgifter inom textilindustrin. Sedan leder 

texten in på att grundligt tala om de olika kommunistiska goda traditionerna och litteratur som 

kan få läsaren att förstå varför ”…förrädare som Liu Shaoqi har bedragit den proletära 

diktaturen”.
50

 På tioårsdagen av ”Lär av kamrat Lei Feng!” år 1973 talar man återigen om Liu 

Shaoqi och hans påstådda försök till att återskapa ett kapitalistiskt samhälle. Denna gången är 

det en person från minoriteten Oroqen vid namn Qike Ertuo (齐课尔托 ), vars livsöde 

påminner mycket om Lei Fengs, som berättar om hur han själv och hans föräldrar blev förda 

långt in i vildmarken för att där vara med om ett återinförande av ett kapitalistiskt samhälle 

med drag från Liu Shaoqis ekonomiska modell. Väl där blev de utnyttjade och fick leva under 

omänskliga förhållanden. Att detta skulle ha hänt i verkligheten är inte alls troligt men det 

intressanta med artikeln är att den, till skillnad från artikeln den 5 mars 1968, talar om hur bra 

Lei Feng är som förebild för att han lyckas gå från det ordinära till det extraordinära vilket 

                                                           
48

 Schoenhals & MacFarquhar, Mao’s Last Revolution, s.421-422 
49

 Ibid 
50

 Okänd författare, ”Kadrer och ledare från Lei Fengs förra arméenhet svarar på Maos kall om att lära sig av Lei 
Feng , ta sina studier på allvar och att ihärdigt ändra ens världssyn”, Folkets Dagblad, 1971-03-06.  
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man i tidigare artikel ansåg vara något dåligt (se fotnot 37).
51

 Denna fråga är i grund och 

botten ett återkommande tema genom hela 60- och 70-talet. Ge Song nämner det först i en 

artikel den 13 mars 1963 och diskuterar huruvida en soldat ska kunna utföra stor-dåd i ett land 

där i princip inga väpnade konflikter längre existerar. Ge Songs argument för att dämpa folks 

strävan till att vilja bli erkända offentligt är ett försök att emulera Lei Feng-andan och 

samtidigt endast sträva efter att vara en namnlös hjälte.
52

 Uttrycket ”en namnlös hjälte” var 

något som Lei Feng själv ofta pratade om.  

 Den andre personen som kom att bli kritiserad i samband med artiklarna om Lei 

Feng var Lin Biao. Efter planet som han, hans fru och hans son reste i hade störtat över 

Mongoliet den 13 september 1971 stod det inget om Lin Biao i pressen förrän efter 

kommunistpartiets tionde kongress i augusti år 1973. Anledningen till att det tog så lång tid 

innan Lin Biao börjades nämnas igen beroende med stor sannolikhet på att hans namn 

fortfarande var inskriven i konstitutionen och att partiet först nu var redo att öppet kritisera 

Lin Biao och hans ”anti-parti klick”.
53

  

Det är oklart vad som hände med planet där Lin Biao och hans familj satt i  men 

han hade sedan tidigare hamnat i en dispyt med Jiang Qing och Zhang Chunqiao vilket 

kulminerade under Lushan konferensen 1970 och även ledde till att Mao hade chansen att 

börja kritisera Lin Biao samtidigt som han underminerade militärens roll i partiet.
54

Den 

officiella kinesiska historieskrivningen tyder på att där fanns beivs på att Lin Biao och hans 

son, Lin Liguo, konspirerade mot Mao i något som kallades ”571”.
55

 De olika 

beskrivningarna av händelseförloppen gör det till en mycket komplicerad händelse men det är 

klart att där fanns en dispyt mellan Mao och Lin Biao. Detta förklarar också varför han inte 

nämndes förrän i 1974 års ”Lär av kamrat Lei Feng!”-dagen eftersom Lin Biao inte blev 

fördömd förrän i augusti 1973 under den 10:e partikongressen.
56

 Dock nämns han så tidigt 

som den 6 mars 1971 i Folkets Dagblad där Lei Feng uppmanar folk till att studera enligt 

Vice ordförande Lins instruktioner; ”Den första vägen till att studera effektivt är att pressa. 

                                                           
51

 Okänd författare, ”Ordförandes Maos ärade dedikation ”Lär dig av Lei Feng” inspirerar en stor mängd 
officerare och soldater att bli kommunistiska soldater”, Folkets Dagblad 1973-03-04. Liu Shaoqi nämns även i 
artiklar från 1974-03-05, 1978-03-05 och 1978-03-04. 
52
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54

 Schoenhals & MacFarquhar, Mao’s Last Revolution, s.332 
55

 Schoenhals & MacFarquhar, Mao’s Last Revolution, s.333 
56

 Schoenhals & MacFarquhar, Mao’s Last Revolution, s.338 



19 
 

Pressa fram tid till att läsa och inte använda ursäkter om att man är för upptagen på 

jobbet”.
57

  

När man väl börjar kritisera Lin Biao i pressen år 1974 är det ingen av artiklarna 

i mars det året som handlar om ”Lär av kamrat Lei Feng!”-dagen. Det kan vara värt att nämna 

att Lin Biao alltid nämns i samband med Konfucius. Mycket p.g.a. den kampanj som startades 

under sommaren 1973 där både Konfucius och Lin Biao kritiserades och som gick under 

namnet Kritisera Lin Biao, kritisera Konfucius (批林批孔). I själva verket var denna kampanj 

också ett sätt att kritisera Zhou Enlai. På ett mer esoteriskt och underliggande plan kunde man 

sammankoppla premiärminister Zhou med hertigen av Zhou från Zhou-dynastin genom att 

hänvisa till Konfucius och det faktum att Zhou Enlai oftast hade kallats hertigen of Zhou (周

公).
58

 Denna tidsperiod i kulturevolutionen, och speciellt vad beträffar Kritisera Lin Biao, 

kritisera Konfucius-kampanjen, är mycket komplicerad.  

 Artikeln från den 5 mars år 1974 handlar mest om hur Lin Biao och Liu Shaoqi 

sades ha försökt att förstöra kooperativ på landsbygden men också hur Lin Biao, enligt 

författaren, sades ha försökt att svärta ner Ner till byn och uppför berget-kampanjen genom att 

påstå att det är reformarbete i förklädnad.
59

 Artikeln från samma år, fast en dag tidigare, 

handlar om hur Lin har försökt att återskapa den gamla samhällsordningen genom att tala om 

godhet (ren) och dess dygder. Detta ska enligt författaren vara ett försök till att återigen skapa 

ett feodalt samhälle där den enda godheten som fanns var den som var riktad mot jordägare, 

de välbärgade, kejsare och revisionister. En god regering (renzheng) var den som slog ner 

arbetarnas (slavarnas) politik och Lin Biao själv hade försökt, med hjälp av denna tankegång, 

att etablera en fascistisk diktatur. Författaren skriver också att: ”Den enda kärlek som går att 

implementera i ett samhälle är klasskärleken. Den universella kärleken är omöjlig att 

genomföra i ett samhälle”.
60

  

Denna artikeln belyser två viktiga saker.  För det första förklarar den varför 

just ”Kritisera Lin Biao, kritisera Konfucius” kampanjen också var riktad mot Zhou Enlai. 
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Ordet ”godhet”, som jag precis har nämnt, kunde kopplas till både Konfucius och hertigen av 

Zhou. När Konfucius pratade om de människor som försökte bryta mot slavsamhället och 

införa reformer menade Konfucius att dem bröt mot hertigen av Zhous principer, menar 

professor Yang Rongguo.
61

 I denna bisarra politiska allegori kunde man därmed härleda 

feodala tankemönster till premiärminster Zhou. För det andre belyser den också vikten av en 

internationell rörelse som tillsammans kan utföra klasskampen och till sist kanske nå just 

universiell kärlek inom en klass. I denna artikel, precis som i många andra innan denna, får 

Lei Feng återigen figurera som ett riktmärke för att vägleda folk till att ta rätt ställning i 

klassfrågan.          

Resten av 70-talet har några sammanhängande artiklar där alla har en sak 

gemensamt; kritiken mot högt uppsatta före detta ledare. Den 6 mars 1976 får denna 

kritiserade grupp ledare tillskott med ytterligare ett namn. Denna gången är det Deng 

Xiaoping som blir kritiserad för sitt ”Program för de tre direktiven” (三项指示为纲).  

I takt med att Premiärminister Zhou Enlais hälsa blev sämre hade man den 1 

februari 1975 talat om för allmänheten att Deng Xiaoping skulle ta över hans roll i statsrådet 

(国务院). Något av det första Deng Xiaoping gjorde var att lyfta fram och förverkliga tre 

direktiv som han sade sig ha fått av Mao. Dessa innefattade; att nå fram till en bättre 

förståelse av teorin om proletariatets diktatur, att skapa stabilitet och enighet i Kina, samt att 

stimulera ekonomin.
62

 Även innehållet i 1976 års artiklar angående Deng Xiaoping och ”De 

tre direktiven” försökte man väva in Lei Feng i huvudberättelsen och ofta gjorde man det 

precis som innan genom att referera till hans klassmedvetande. Denna gång refererade man 

även till hans barndom, som var kantad av död och sorg p.g.a att ”… det gamla 

kapitalistsamhället utnyttjade och exploaterade hans familj”.  

Under den andra hälften av 1975 kontrollerade Zhang Chunqiao (张春桥) och 

Yao Wenyuan (姚文元) - båda en del av De fyras gäng - de nationella medierna.
63

 Detta var 

en anledning till att man kunde finna stöd hos folket och kritisera Deng och hans tendens att 

fokusera allt för mycket på ekonomi bland de tre direktiven – därav koppligen till 

kapitalistsamhället och tituleringen av Deng som ”kapitalistvänlig”. Mao Zedong hade också 

reagerat på Dengs sätt att skötta politiken och hade blivit upprörd över att han inte lade mer 
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vikt på klasskampen och dess betydande roll.
64

 Deng Xiaoping blir endast kritiserad i två 

artiklar från 1976.
65

 Den 9 september 1976 dör Mao Zedong och Hua Guofeng tar över som 

ledare över världens folkrikaste land en månad efteråt.
66

 

 Kritiken mot Deng Xiaoping fortsatte några månader efter det att Hua Guofeng 

hade bevisat sin roll som arvtagare till positionen som ordförande över partiet.
67

 Kritien var 

dock inte lika hård som tidigare och förmodligen ligger anledningen till den korta och milda 

kritiken i att man i början av 1977 såg en chans att återupprätta den nära kontakten mellan 

Hua Guofeng, Mao och Lei Feng genom att publicera texter angående policyn ”The Two 

Whatevers” (两个凡是).
68

 Denna policy underströk vikten av att fortsätta upprätthålla den 

politik som Mao hade gett direktiv till och följa de instruktioner han hade gett order om.
69

 

Och vem var bättre lämpad att stå i främsta ledet för dessa uttalanden än Lei Feng själv? 

 Detta kan kanske tyckas vara ett antagande som inte har en direkt anknytning till 

vad som egentligen hände och planerades inom Folkets Dagblad redaktion. I och med 

arresteringen av De fyras gäng den 6 oktober 1976 var propagandasektorn inte längre under 

deras kontroll och personer som ville stärka Hua Guofengs makt fokuserade nu på att stärka 

hans personkult.
70

 Om man tittar på de dagar jag har valt ut skulle jag ändå påstå att det är 

möjligt att se Hua Guofengs försök till att etablera en koppling mellan sig själv, Mao Zedong 

och Lei Feng. Enligt artikeln från 6 mars 1977 hyllar invånarna i Hunan Ordförande Hua för 

att ha lyckats implementera ”Lär av kamrat Lei Feng!”-emuleringskampanjen och skapat 

många nya förebilder.
71

 Författaren fortsätter med att hylla Hua som en ledare av folket och 

beskriver honom likt en person som har tänkt ut saker folket skulle vilja ha innan folket ens 

har uttryckt det själva. En av de saker han har lyckats fastställa innan önskan har 

offentliggjorts är planerna till att börja bygga ett Lei Feng museum i Changsha. Författaren 
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menar också att det var Hua som döpte skolor, kommuner och förband runt om i landet till 

just ”Lei Feng”. 

 Det sista försöket till att försöka etablera bilden av Hua som en person vars 

förflutna hade ägnats åt emuleringskampanjen av Lei Feng kommer i en artikel från 11 mars 

1978. Här försöker Folkets Dagblad naivt etablera Huas egen dedikation till Lei Feng. Maos 

dedikation ”Lär av kamrat Lei Feng!” fyller 15 år och Huas egna dedikation publiceras här 

med orden ”Lär av kamrat Lei Feng och utför grundligt Maos proletära revolution”.
72

 Detta 

var första gången, och förmodligen även den sista, som denna dedikation trycktes. Året 

därefter, 1979, kan man hitta några artiklar angående Lei Feng men ingen av dem diskuterar 

genomgående Lei Feng utan hans namn förblir endast ett superlativ eller en metafor för 

revolutionär hjältism, kollektivism samt en förebild för att studera flitigt. Hua Guofeng 

lämnade till slut över ledarskapet till Deng Xiaoping efter påtryckningar från partiveteraner. 

År 1982 hade Hua förlorat större delen av sina befogenheter och fick nöja sig med att endast 

vara en medlem av Centralkommittén.
73

   

En annan anledning till att man inte fortsatte att gå hårt mot Deng Xiaoping är 

förmodligen också en av de mest uppenbara. Efter arresteringen av ”De fyras gäng” hade man 

ett större intresse av att rikta fokus mot dem istället för att rikta kritik mot Deng Xiaoping.
74

 

Faktum är att alla de artiklar som publicerades mellan 1977 fram till 1979 har en anknytning 

till De fyras gäng. Men Lei Feng står inte utanför debatten. I dessa artiklar börjar man även 

understryka De fyras gäng försök till att smutskasta den bild av Lei Feng som hela det 

kinesiska folket hade blivit familjär med. Här menar författaren att den tradition som blir 

attackerad är den som sporrar folk till att jobba hårt även under de mest tuffa och digraste 

tiderna.
75

 Inte nog med det, författaren till artikeln från 1977 den 8 mars beskriver också hur 

Jiang Qing redan 1963 visade förakt gentemot Lei Feng när en teaterpjäs om honom gick upp 

i Beijing den 1 augusti 1963.
76

 Alla dessa påstådda utspel och föraktfyllda kommentarer 

angående Lei Feng bleknar dock i jämförelse med det påstående där det hävdas att De fyras 

gäng ska ha sagt att Lei Feng inte ens har existerat.
77

 Sanning eller inte, dessa påstådda 

kommentarer visar den slagkraft Lei Feng hade. 
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Trots de många artiklarna angående kritiken mot De fyras gäng, Liu Shaoqi, Lin 

Biao och Deng Xiaoping handlar några av artiklarna om det som jag personligen skulle vilja 

påstå karaktäriserar Lei Feng mest av allt. Det vill säga människor som har lärt sig av ett gott 

exempel och som sedan för detta vidare genom att själva ta sig an rollen som en förebild för 

att sedan uppmuntra folket till att utföra liknande handlingar. Anledningen till att detta skulle 

karaktärisera Lei Feng är p.g.a att händelserna i sig kräver inte att man offrar allt för mycket 

av sin vardag och ekonomi, d.v.s att ens vardagsrutiner kan fortsätta som tidigare och man 

kan fortfarande bidra till att göra något gott. Exempel där de små berättelserna med tillsynes 

obetydliga händelser får väldiga emotionella responser. Två exempel kan vara värda att 

nämna.  

Den ena berättelsen handlar om en grupp med volontärer inom armén som 

endast består av kvinnor. Artikeln avviker inte på något sätt från andra artiklar genom att ta 

upp andra sidor av Lei Fengs karaktär eller förklara honom med hjälp av andra moraliska 

dygder. Det som gör denna artikel intressant är p.g.a att det är den enda artikeln som 

diskuterar kvinnornas roll i armén. Här likställs kvinnor med män i både intellekt och 

intelligens men dessa färdigheter uppnås inte förrän de har insupit kraft från Lei Feng-andan. 

Liknelsen till kristna fanatiker som - efter att ha fått gudomliga uppenbarelser - utför 

övermänskliga handlingar är väldigt slående. I detta fall är det en viss Liu Guohua (刘国华) 

som räddar en av sina kamrater, med hjälp av vad som verkar vara övernaturliga krafter, efter 

att en bild av Lei Feng har dykt upp i hennes tankar. Artikeln binder ihop hela berättelsen 

genom ett avslut där hela den kvinnliga soldatgruppen räddar en bys odlingar från torka efter 

att dem har sprängt bort en mängd stenblock som blockerade flödet från en flod som var vital 

för kultiveringen av marken i byn.
78

 

Fan Shitao, skribent för nättidsskriften Igår (昨天),  menar att vissa berättelser i 

Lei Fengs dagbok inte är i närheten av att spegla vardagliga emotionella reaktioner.
79

 Det jag 

vill påpeka är att berättelsen om den kvinnliga milisgruppen och om Lei Fengs förmåga att i 

detalj komma ihåg emotionella responser – överdrivna sådana – ligger väldigt nära artikeln 

som skrevs 6 mars 1976. Här hjälper en man, Wang Shu, en dam med att bära hennes 

matkassar. Senare i berättelsen tappar han bort henne. Han kontaktar polisen och de hjälper 

honom att hitta henne igen. Även i denna artikel lägger man otroligt mycket vikt på den lilla 

händelsen och häftiga känslouttryck, men något man glömmer bort är vikten av att hjälpa 

                                                           
78

 Okänd författare, Lei Fengs kvinnliga milisgrupp, Folkets Dagblad 1972-03-05 
79

 Fan Shitao, Igår, s. 



24 
 

andra utan att bli erkänd för sina handlingar: man glömmer bort att man ska vara 

den ”namnlösa hjälten”.
80

 Denna problematik kom Lei Feng aldrig själv ifrån även om han 

nämnde det i sin dagbok att det var viktigt att vara en namnlös hjälte.
81

 I min version av Lei 

Fengs dagbok skänker han 100 yuan till folkkommunen Wanghua och även 100 yuan till folk 

som har blivit utsatta för en naturkatastrof i Liaoyang. Händelsen är även med i 

filmatiseringen av Lei Fengs liv 《雷锋》 (Lei Feng, Dong Zhaoqi, 1964), men i filmen 

vägrar han att berätta sitt namn. I slutet av boken har man även lagt till brevkorrespondens 

mellan Lei Feng och folkkommunen. I brevet där han har bifogat pengar har han även skrivit 

ut vem det är som har skickat pengarna.  

Förutom dessa berättelser nämns även kortfattat om hur man ska föra vidare 

Maos och Zhou Enlais arv genom de fyra moderniseringarna samt vikten av att etablera 

kommunistiska dygder som t.ex. att fortsätta jobba i tuffa situationer, söka sanning genom 

fakta och att fortsätta längs massans linje.
82

 Att ”söka sanning genom fakta” kom att bli ett av 

Deng Xiaopings nyckeluttryck i hans skrivna verk.
83

 Och enligt professor Torbjörn Lodén var 

även detta uttryck ett förtecken för uppgörelsen av den maostiska ortodoxin.
84

 Något som 

många av artiklarna under 80-talet kommer att fokusera på.  

 

4.5 ”Lär av kamrat Lei Feng!” 1980-1989 

1980-talet erbjuder lite mer substans i debatten kring Lei Feng. I slutändan kommer man 

fortfarande fram till att det är av stor betydelse att behålla Lei Feng som förebild. Man menar 

också att de människor som påstår att han har gått ur tiden har från allra första början inte 

förstått essensen i Lei Feng-andan. Den starkaste trenden bland artiklar under 80-talet är de 

som handlar om hur man ska tolka Lei Feng som individ i ett samhälle där ökad rikedom blir 

allt mer vanligt och där tankesättet att sätta kollektivet före individen samtidigt försummas. I 

början av årtiondet pratar man om etablerandet av den nya socialismen vilket senare övergår i 

ett försök till att kompromissa med läsaren att man, i Lei Fengs namn, faktiskt kan jobba för 

pengar.
85
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 Som jag precis har nämnt innehöll mycket av de första åren på 80-talets artiklar 

uttryck som ”etablera den nya socialistiska traditionen” men också ”gör ditt jobb, älska ditt 

jobb och var bra på ditt jobb” (树立社会主义新风尚 och 干一行，爱一行和专一行).
86

 Den 

andra av de två nämnda fraserna är lätt att sätta i ett samband till Lei Feng och brukar även 

följas av en anekdot om hur Lei Feng själv levde efter denna princip. Vad den nya 

socialistiska traditionen skulle innebära är inte tydligt men kan förmodligen kopplas till 

strävan att fullgöra de fyra moderniseringarna men också etablerandet av ett nytt ekonomiskt 

system,
87

 alltså det ekonomiska system som kom efter de fyra moderniseringarna, reformen 

och uppöppnandet av Kina för omvärlden (改革开放).  

En artikel från 5 mars 1981 ger det första konkreta förslaget på hur man ska gå 

till väga för att etablera den nya ekonomin.
88

 Författaren uttrycker att eftersom man nu har 

lyckats likvidera klasskillnaderna i Kina har man ”…en harmonisk grund att stå på”.
89

 Istället 

för att jobba mot varandra ska man istället jobba tillsammans. Detta skulle enligt författaren 

vara ett bevis på att Lei Feng-andan inte har gått ur tiden. Författaren passar även på att skriva 

ut en homofonetisk ordlek där man ska ”se framåt” och inte ”se dollartecken” (xiàng qián kàn 

och xiàng qíán kàn). I just denna artikel avslutar man sin pläddering genom att påpeka den 

inneboende altruistiska sidan hos människor och hänvisar till anekdoter där individer har 

räddat människor i farliga situationer. Andra artiklar menar också att individualismen som 

ideologisk rättesnöre bara gör människor slöa och tröga.  

   Fram till 1987 är man relativt dämpad i sin framtoning när man pratar om Lei 

Feng och hans nya arv. Många av artiklarna handlar om hur soldater förhåller sig till Lei Feng 

men även hur de utbyter erfarenheter vid årliga möten genom att berätta hur Lei Feng-andan 

har inspirerat dem vid olika tillfällen.
90

 Några av dem handlar om att lära sig av Lei 

Fengs ”skruvanda” (钉子精神) och hur man ska använda den för att mer effektivt kunna 

studera vetenskapliga texter.  
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En journalist skriver om hur Liu Zhenhua (刘振华) talar om att man ska leva 

efter Lei Fengs dåre-anda (傻子精神), använda sig av ekonomiska metoder för att kontrollera 

ekonomin, få folk att bli rika så snabbt som möjligt och samtidigt urholka ”Alla äter ur 

samma skål”-fenomenet.
91

 Dåre-andan nämns i Lei Fengs dagbok i samband med när Lei 

Feng skänker 100 yuan vardera till Wanghua, som precis blivit en folkkommun, och staden 

Liaoyang som nyligen har utsatts för översvämmningar.
92

 Dåre-andan syftar här förmodligen 

på någon form av givmildhet eller självuppoffring. Men för att undvika att man inte kommer 

allt för långt ifrån Lei Fengs grundprinciper ska moderniseringen enligt Liu inte ske på 

bekostnad av andra och att partimedlemmar alltid ska vara de som lever under hårdast 

förhållanden och njuter sist.
93

 

 På 24-årsdagen av ”Lär av kamrat Lei Feng!” diskuterar man för första gången 

frågan om att supplementera Lei Feng andan med nytt innehåll.
94

 Yu Qiuli är förmodligen den 

första personen som uttrycker att man ska använda sig av kampanjen för att öka det materiella 

välståndet men hon menar också att det får inte ske på bekostnad av att den kapitalistiska 

klassen frigörs. Artikeln fortsätter, i stil med andra artiklars retorik, att prata om olika 

kommunistiska idéer och bristen på förståelse för Lei Feng. 

 I kommande artiklar försöker man möjliggöra en form av diskussion kring 

debatten huruvida Lei Feng har gått ur tiden eller inte. Artikeln ”På 25 årsdagen av ”Lär av 

kamrat Lei Feng!” samlas Shenyangs militärdistrikt för att fira minnet av Lei Feng. 

Reformårtiondet fortsätter att emulera Lei Feng-andan.”
95

 den 5 mars 1988 verkar till en 

början fortfarande förespråka ett fortsatt stöd av Lei Feng och hans arv men det visar sig att 

det arv som Lei Feng förmodligen själv ville lämna efter sig inte är likt det som de Unga 

kommunisternas sekreterare Li Yuanchao nu omtolkar till förmån för reformeran. Som i 

många andra artiklar på 80-talet så väljer man även här att inte konkret diskutera vad Lei Feng 

på slutet av 80-talet skulle representera utan man vet endast att ifall han hade levt ”idag” hade 
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han anpassat sig efter tidens förändringar och ”…agerat som den här periodens 

reformatör.”
96

  

 Under samma år och månad i en artikel skriven av Huang Mingsong och Yang 

Minqing (黄明松 och 杨民青), där man hämtat material från en rad olika intervjuer från olika 

skikt inom samhället, når diskussionen kring Lei Feng en ny dimension.
97

 Det första, indirekta, 

argumentet för den utdaterade altruistiska andan kommer efter det att man har intervjuat en 

grupp barn som jobbar på Beijings tågstation. Deras jobb består av att bära väskor och påsar 

åt passagerare. Gruppen går runt med en flagga där det står ”Lei Fengs servicegrupp”. 

Kunderna som tar emot hjälp blir bestörta när de får reda på att ”en Lei Feng tar betalt”.
98

 

Barnen försvarar sitt företag genom att förklara för reportern att ”…tjänsterna som de utför är 

till för att tjäna pengar så att de kan få mat för dagen.”
99

  

Ett annat exempel angående dilemmat med att ha ett jobb och samtidigt ”vara en 

Lei Feng” är den om den komplicerade relationen mellan studenter och deltidsjobb. I en 

artikel tas två skomakare upp som exempel.
100

 Den ena utför skoreperationer till ett billigare 

pris för studenter, militärer och handikappade. Folk ser upp till honom och prisar honom för 

sitt välutförda arbete som han gör varje dag från tidig morgon fram till sent på kvällen. Den 

andra skomakaren jobbar inte lika mycket och det beror på att han vid sidan om sitt jobb 

studerar historia och litteratur. Vilken av dessa två personers dåre-anda är mest åtråvärd? 

 Några journalister tar upp och möter en rad olika exempel av individer som är 

skeptiska till den inställning man hade gentemot Lei Feng på 60-talet. Hur kan man å ena 

sidan vara partiets verktyg (xunfu gongju) samtidigt som man försöker upprätthålla idén kring 

värdet av den innovativa individen? Om Lei Feng-andan nu skulle vara i så hög grad 

inkompatibel med 80-talets ideologiska tänkande kan det ju bara finnas en grupp inom 

samhällsskiktet där den skulle passa in, i det militära. Men även militären är skeptisk till den 

gamla bilden av Lei Feng. De menar att den situation som Kina var i under sent 50-tal och 

tidigt 60-tal inte längre existerar i Kina och därför kan man inte, på samma sätt som Lei Feng, 

hjälpa människor med sådana ”triviala” saker som Lei Feng själv gjorde (T.ex. att hjälpa folk 

genom att betala deras tågresa).
101

 Den utbildningskampanj som Lei Feng själv ledde – han 

åkte runt till olika militärdistrikt och berättade om sitt förflutna – anses också vara förlegad. 
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Kampanjens syfte var att berätta om det gamla samhället - och hur gamla seder och 

värdesystem förtryckte det kinesiska folket - innan Folkrepubliken grundades. I denna artikel 

verkar man redan ha förkastat idén om att alla borde ha lite dåre-anda i sig.   

 Den här negativa inställningen till att lära sig av Lei Fengs handlingar eller 

påståenden om att de är utdaterade ter sig nästan ironisk när man läser den sista artikeln om 

Lei Feng på 80-talet. En äldre man faller ner i en latringrop och lyckas inte med egen kraft ta 

sig upp från gropen. Människor som passerar, eller stannar upp för att se vad som har hänt, 

hjälper inte till och den äldre mannen kan inte bli räddad förrän två män från militären 

bestämmer sig för att hjälpa honom upp.
102

 Artikeln avslutas med att berätta om andra 

händelser där folk har totalignorerat en situation där personer är i behov av hjälp. Detta 

kommer senare i tiden visa sig bli ett fenomen som händer med jämna mellanrum. Ett 

fenomen som tar sin värsta form i en olycka 2011 är när den två-åriga flickan Yueyue (känd i 

kinesisk media som 小悦悦) blev påkörd av en bil, ignorerad av folk som gick  förbi henne, 

återigen överkörd av en annan bil och till sist är det någon som drar undan henne från vägen 

för att sedan själv avlägsna sig från platsen.
103

 

 Att man har valt att inte alls nämna något om den omfattande demokratirörelse 

som tog plats under stora delar av 80-talet, och som senare fick ett abrupt slut den 4 juni 1989, 

kan ligga i Deng Xiaopings motvilja till att skapa osämja inom partiet eller lägga grund för en 

ny våg av rensningar.
104

 Om man skulle utvidga sin analys av artiklar och titta på andra 

månader kanske man skulle finna att Lei Feng hade använts i de proteser mot den japanska 

ekonomiska expansionen som tog sin början i september 1985. Men oftast handlade 

demonstationerna inte bara om den ekonomiska tigern Japan utan innefattade även kritik mot 

inflation och korruption. Polemiken mot demonstrationerna på Himmelska Fridens torg 

kommer i nästa årtiondes artiklar.  

 

4.6 ”Lär av kamrat Lei Feng!” 1990-1999 

Artiklar från 90-talet är inte lika aggressiva i sin kritik som de artiklar från tidigare årtionden. 

Man pratar fortfarande om Lei Feng och vart det är någonstans man kan finna essensen i Lei 

Fengs karaktär. Man talar oftast om, precis som innan, att man ska förverkliga sig själv och 
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implementera Lei Feng-andan i sitt jobb. Man menar att när samhället bemöts av temporära 

nedgångar inom moral behöver man kampanjer som ”Lär av kamrat Lei Feng!” för att 

återigen skapa balans. Det exempel som nämns mest i samband med detta är det ”politiska 

tumultet” som skedde i slutet av 80-talet. Mer känt i Sverige som Massakern på Himmelska 

fridens torg. 

 Den 6 mars år 1990 hölls ett stormöte i Zhongnanhai och kinas ledare hade 

återigen samlats för att diskutera Lei Feng och hans arv.
105

 Under mötets gång nämnde man 

inte vad det är hans arv egentligen består av. Under 90-talet sker ett skifte där vikten av att 

nämna Lei Feng i samband med det socialistiska samhället inte är lika vanligt förekommande 

som i tidigare artiklar. Den 7 mars 1991 pratar man om Jiang Zemins reaktion gentemot det 

politiska tumultet genom att sätta igång en Lei Feng-kampanj. Man fortsätter förklara att man 

även måste implementera detaljhandelsekonomin men fortfarande behålla det socialistiska 

systemet. Under den kinesiska ekonomireformen är ”…pengahungriga människor, som utan 

att blinka bryter mot lagen för egen vinnings skull”, enligt författaren, ett bevis på att Lei 

Feng behövs.
106

 Till sist, menar författaren, ska man försöka förverkliga det kommunistiska 

samhället. Även om implementeringen av olika ideologier inte är till hundraprocent enig så 

kan man i alla fall se att betoningen oftast ligger på förväntningen att arbetarna alltid ska vara 

inställsamma gentemot företagets arbetsmiljövillkor och alltid vara beredd på att den rådande 

situationen kan förändras. Man ska, enligt författaren, ”…anpassa sig efter tiden, platsen och 

situationen.
”107

  

 På 30-årsdagen av Maos hyllningsord till Lei Feng håller Hu Jintao - vid den 

tiden president för det kommunistiska ungdomsförbundet – ett tal. Här pratar Hu om att rikta 

fokus mot sig själv och att man inte ska stirra sig blind på gamla idéer utan istället rikta mer 

fokus på de svårigheter som man stöter på under reformeran. Hu Jintao säger även att man ska 

lära sig från de utvecklade kapitalistiska länderna och när man studerar dem ska man göra det 

enligt Lei Fengs skruv-anda. Man ska enligt honom vara realistisk när man stöter på problem 

och svårigheter, och man ska inte heller förlita sig för mycket på gamla idéer.
108
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 I överlag kan man se en tendens där journalistiken mer och mer börjar lämna 

den grundläggande idéen kring Lei Feng-fenomenet. Inte bara på en djupare nivå utan även 

mer ytligt. Man börjar till exempel att tala om en ny form av ”Lär av kamrat Lei Feng!”-

rörelse där man istället använder sig av uttrycket ”På sin postering ska man lära sig av Lei 

Feng och i sitt arbete ska man etablera nya trender”.
109

 I en tidigare artikel attackerar man nu 

istället hedonism och mammonism istället för det som tidigare skulle kunna vara individer i 

samhället som har försökt att skada uppbyggnaden av det socialistiska samhället.
110

 90-talets 

artiklar är faktiskt totalt fria från personattacker och kritik riktade mot individer. Man vänder 

sig istället mot samhälleliga fenomen som de två ovannämnda men också mot extrem 

individualism. 

 Redan tidigt på 90-talet tar man upp vikten av att Lei Feng-rörelsen ska vara 

kontinuerlig och inrapporteringar om ens erfarenheter - och sedan publiceringen av dessa - där 

man har lärt sig av Lei Feng, ska ske under hela året i överensstämmelse med folkopinionen. 

Men man är också noggrann med att peka ut att Lei Feng-rörelsen ”inte ska komma i mars och 

försvinna i april”.
111

 Detta uttryck smittar av sig även på 2010-talet, där euforin – i alla fall 

bland vissa partikretsar – kring att Lei Feng-andan fortfarande lever vidare inte verkar ha ett 

slut men det ironiska är att euforin redan i april 2011 är ett minne blott. Kinesiska medier 

verkar återigen ha slutat rapportera om Lei Feng-liknande händelser. Detta visar också sig 

vara fallet på 90-talet.  

Under de sista åren på 90-talet pratar man bara om Lei Feng i kontext med folk 

som ger sig ut på gatan för att hjälpa andra människor med vardagliga problem. Några 

skänker blod medan andra lagar folks telefoner. Man lämnar de ideologiska faktorerna och 

dess inverkan på samhället bakom offentlighetens ridå.  

 Om man ska försöka summera 90-talet, som i sig är relativt heterogent vad 

beträffar en sammanhållande Lei Feng beskrivning, finns det en artikel 1997 som tar upp 

huvudtemat. I artikeln skriver författarna att en Lei Feng konstant anpassar sig till det 

socialistiska samhället och dess krav.
112

 Detta är en återkommande uppmaning till läsarna, att 

man som individ alltid ska forma sig själv efter samhällets behov. Det intressanta med just 

denna artikeln är att man - till skillnad från Hu Jintaos ord angående att man ska lära sig av  
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västerländska nationer 1993 - hellre ser att folket tar till sig av de konfucianska värderingarna 

istället för att anamma de västerländska. Den senare tenderar att ha en ”bakåtsträvande effekt 

för folkets moraliska och ideologiska karaktär”.
113

 

 

4.7 ”Lär av kamrat Lei Feng!” 2000-2011 

 Efter att Deng Xiaopings ekonomiska reformer har fått verka i det kinesiska samhället i mer 

än 20 år börjar man nu, på 2000-talet, att se vilken potential Kina har som en ny ledande 

ekonomisk supermakt. Till min besvikelse glömmer Folkets Dagblad bort att skriva aktivt om 

Lei Fengs anda någonstans på vägen. Artiklar under 2000-talet angående Lei Feng är väldigt 

få och inte alls konsekventa när det kommer till  att sammansmälta minnet av honom med 

datumet 5 mars. Lei Feng nämns fortfarande den 5 mars men det handlar inte längre lika 

mycket om ”Lär av kamrat Lei Feng”-kampanjen”.  

Försök till att i alla fall sammankoppla Lei Feng och hans instuderingsteknik till 

att fungera som en form av verktyg för kritik men samtidigt även som ett motgift till 

religiösas sekters påverkan. En person vid namn Meng Xiaosu (蒙小苏) har studerat både 

Jiang Zemins texter angående De tre representationerna och delar av Mao Zedongs texter för 

att göra sig fri från det ”gift” som han fick i sig medan han var aktiv i Falun Gong.
114

 I en 

artikel av Erik Eckholm i New York Times kan man även läsa att, efter det att medlemmar av 

Falun Gong hade besökt Lei Feng museet ”… ungefär 500 djupt förgiftade personer från den 

förbjudna gruppen Falun Gong … ökade takten för mental transformering och minskade den 

tid det tog för dem att komma tillbaka till samhället och familjen”.
115

 

 Men till skillnad från de andra årtionden där innehållet i artiklarna försöker 

skapa ett orsakssamband mellan Lei Feng och samhälleliga fenomen – t.ex. gränskonflikterna 

på 60-talet och kritikhysterin på 70-talet – försvinner snabbt kritiken mot Falun Gong. I mars 

månad under de första tre åren av det nya milleniumet finns där sammanlagt 30 artiklar som 

har en hög frekvens av hur mycket Lei Fengs namn förekommer i artiklarna. År 2003, på Lei 

Fengs 40-årsjubileum, har man 41 artiklar av samma sort. Detta året är man noga med att 

poängtera ”Lär av kamrat Lei Feng!”-kampanjen i samband med artiklarna. Man nämner till 

exempel återigen Changsha som en stad där Lei Feng-andan frodas och där man enligt 
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mätningar har kommit fram till att så många som 90% av personerna i undersökningen anser 

att Lei Feng står för ”…att man helhjärtat ska tjäna folket samtidigt som man upprätthåller 

sin moral, ideal och övertygelse”.
116

 Författaren fortsätter med att tala väl om Changsha och 

menar att ”3·3” rörelsen ska ha påverkat hela Kina.
117

  

Enighet angående Lei Fengs moraliska och politiska karaktär brister dock 

fortfarande. Samma dag som den just nämnda artiklen skriver professor för den filosofiska 

institutionen på Pekings universitet, Huang Nansen, att Lei Feng motbevisar uttrycket att 

människan är av egoistisk natur samtidigt som han menar att ”… självklart kan inte alla 

helhjärtat tjäna folket… men alla människor kan i alla fall alltid försöka sträva efter att tjäna 

folket”.
118

 Huang Nansen talar om det svåra i att bibehålla tron på den anda som Lei Feng 

representerar men tycker ändå att det finns vissa som kan förhålla sig till den. Vilka är de här 

personerna? Syftar Huang Nansen på en ny form av självuppoffrande människor vars 

huvudsakliga uppgift inte bara är att hjälpa dem i nöd men också att hjälpa till och förbättra 

det materiella välståndet för folket?  

Inför 40-årsjubileumet av Lei Feng dagen samlas representanter från 

Folkuniversitetets studier av etik och Centret för studier av moralisk uppbyggnad och 

diskuterar essensen i Lei Feng-rörelsen och problemen kring att implementera den. I stora 

drag pratar dem om att Lei Feng-rörelsen måste ses utifrån de premisser som samhället för 

tillfället befinner sig inom men poängterar att man också ska akta sig för att bli allt för 

formalistisk.  

Det intressanta med deras kommentarer angående formalism är just att den trend 

man ser i Folkets dagblad har tagit sig en väldigt formalistisk stil. Man kan tydligt se hur 

antalet artiklar angående Lei Feng blir färre och färre ju närmare man kommer slutet av 

decenniet och hur Folkets Dagblad nöjer sig med att Lei Feng-rörelsen ”kommer i mars och 

går i april”. Man tonar ner instuderingen av de äldre politiska doktrinerna och pratar istället 

om samhällets uppbyggnad. En person som gick emot denna trend var Bo Xilai (薄熙来). 

Mycket är oklart angående Bo och de anklagelser mot honom men han använde sig av röda 

sånger för att reformera fångar och talade väl om att återinföra idéer från vänstern – t.ex. 
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nationalisering av stora industrier och företag.
119

 Den så kallade ”röda turismen”, turism som 

har anknytning till kinas kommunistpartis historia, har fått ett uppsving på sistonde och nu är 

det bara till att vänta och se ifall denna trend i grund och botten kan ändra folks inställning 

gentemot Lei Feng eller om det endast är en följd av den redan kulturellt etablerade 

förfädersdyrkan.
120

 

     Man kan också se att artiklarna allt tydligare vänder sig ifrån de maoistiska 

principerna och uppmanar istället läsaren att lära sig av Deng Xiaopings texter och Jiang 

Zemins ”De tre representationerna”. Detta kan tydligast ses i en artikel skriven den 5 mars 

2005. I samma artikel skriver man också att storheten med Lei Feng inte var att han gjorde 

enastående saker utan att han lyckades bli en med folket.
121

 Man tycks ana en liten rädsla för 

att uppslutningen kring vissa individer ska bli allt för stor och därför försöker man också 

urholka storheten i Lei Fengs handlingar. Uttrycket ”qiangda chutou niao” (枪打出头鸟) 

= ”skjut fågeln som sticker ut huvudet”, börjar ta form i tidningens retorik.  

Till sist fanns där en mindre artikel som fångade mitt intresse. Journalisten 

SuTong som har skrivit artikeln blir upprörd över ett tiotal lågstadieelever som har anmält sig 

till att frivilligt städa rent gator. Han är uppenbarligen inte upprörd över deras vilja att hjälpa 

till i samhället utan han är förbannad över att barnen lägger mer vikt på att uppmuntra 

förbipasserare att skicka in tackbrev till deras skola än vad de gör på själva uppgiften.
122

 Su 

Tong uppmärksammar också något av de mer komplicerade moraliska dilemman inom 

altruismen. Kan ens goda handlingar fortfarande spegla ens godhet utan utomstående 

bekräftelse från andra personer? Utan bekräftelse, vem erkänner då att man har gjort något bra 

för sitt samhälle? Kan den namnlösa hjälten verkligen existera utan någon form av tro på ett 

högre väsen eller annan indirekt bekräftelse? 
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5.1 Avslutning 

Att sköta emuleringskampanjer där Lei Feng figuerar som en ikon och mönstergestalt kan inte 

vara lätt när ramverket som man arbetar inom är i konstant förändring. Folkets Dagblad gör 

det inte heller lätt för sig. I ett land där utvecklingen sker parallellt på tre olika plan samtidigt 

– industrialisering, urbanisering och skifte från planekonomi till statligt kontrollerad 

marknadsekonomi - är det inte lätt att hitta en homogen emuleringskampanj som passar alla 

medborgare. Detta insåg man säkerligen tidigt efter det att man hade insett potentialen 

med ”Lär av kamrat Lei Feng!”-kampanjen. T.ex. körde man en kampanj om Wang Guofu 

(王国福), en partitjänsteman som också blev känd för sin altruistiska framtoning i allt han 

gjorde. Tjänstemannayrket, som idag är en av de mest populära utbildningarna i Kina, kanske 

skulle behöva en ny kampanj för att lära den nya generationen statsmän att skilja på 

egenintresse och altruism.
123

  

Industrialisering, urbanisering och utvecklingen till ett konsumtionssamhälle är 

tre helt olika samhälleliga fenomen som innefattar många olika skikt i det kinesiska samhället. 

Därmed blir det också svårt att hitta en förebild som skulle kunna representera alla de olika 

klasserna. Står migrationsarbetaren och den välbärgade företagsledaren inför samma 

existentiella dilemma och ifall dem gör det skulle de då kunna använda sig av samma 

vägledning för att finna en lösning till deras spirituella kris? Detta är väldigt hårddragna linjer 

för representativa bilder angående vissa klasser i Kina men skulle dessa två hypotetiska 

individer kunna vända sig till t.ex. Yu Dans ”Kinesisk visdom från hjärtat: Konfucius tankar i 

det moderna Kina” för att hitta någon form av trygghet och vägledning i sin tillvaro? Eller 

ska Kina återigen vända sig mot väst och försöka hitta inspiration till nya tankar och idéer 

som kan forma den kommande generationens moraliska värderingar? Såddes inte ett litet frö 

av förändring när Søren Kierkegaard Forskningscenteret i Köpenhamn och Chinese Academy 

of  Social Sciences i Beijing 2001 bestämde sig för att samarbeta med översättningen av 

Kierkegaards verk till kinesiska.
124

 

Kan man återigen vända sig till konfucianska tankegångar för att få kontroll 

över sitt vardagliga liv? Kanske är det fortfarande lättare att använda sig av Lei Feng, som 

personifierar en individ från de fattigare klasserna samtidigt som han lyckades charmera och 

beblanda sig med både arbetare, ledare, kadrer och industrichefer.
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Förebilder, helgon och fiktiva karaktärer står alla inför samma universiella regel, 

allting är i konstant förändring. Sankt Göran visualiserades t.ex. först som en krigare men 

kom senare att få en mycket vänligare och fredlig framtoning; James Bonds sexuella 

dragningskraft fick också ta ett steg tillbaka när AIDS-viruset fick allt mer spridning på 1980-

talet och Lei Feng har även han förändrats i takt med att politiska trender och ideologiska 

koncept har omformulerats.  

På 60-talet såg vi hur Lei Feng oftast användes som ett politiskt verktyg för att 

kritisera ledare men även samhälleliga fenomen. Det sattes likhetstecken mellan hans karaktär 

och altruism men man verkar under både 60- och 70-talet ha svårt för att definiera vad det 

som är så exceptionell med Lei Feng. Är det för att han kan göra så extraordinära ting i 

jämförelse med alla andra eller är det för att han kan bli ett med folket? Under 80-talet 

hamnade emuleringen av Lei Feng i en kris och Folkets Dagblad verkar haft svårigheter att 

skapa en homogen definition av vad det är Lei Feng kan symbolisera under de fyra 

moderniseringarna och reformerans tid. Till och med militären verkar ha inställningen att Lei 

Feng andan är utdaterad och den är i behov av att uppdateras. Artiklar om Lei Feng kring ”Lär 

av kamrat Lei Feng”-dagen 5 mars blir allt färre när man kommer in på 80- och 90-talet. Men 

man försöker i alla fall att använda sig av honom och det kändaste av alla exempel är 

förmodligen den kampanj där han användes efter social oro och protester i Beijing 1987.
126

 

När vi kommer in på 2000-talet är där inte mycket fokus på Lei Feng i Folkets Dagblad 

längre. Han får ett uppsving vid OS i Beijing 2008 och visst nämns han namn fortfarande men 

hans ideologiska grund har för länge sedan demolerats.  
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