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Det land vi kallar Kina har en mång-
tusenårig historia, men dagens Kina 
är på många sätt ändå en relativt 
sentida produkt. Gränserna för de 
områden som olika kejsardynastier 
styrt över i Kina har böljat fram och 
tillbaka under århundradena, och 
långa perioder har flera kungadö-
men existerat samtidigt på det om-
råde som idag är Kina.

Det finns många lämningar efter 
flera stora stenålderskulturer runt 
Gula floden, till exempel Yangshao-
kulturen (5000-3000 f Kr, i dagens 
Henan, Shaanxi och Shanxi). Gula 
floden har ofta setts som ”den kine-
siska kulturens vagga”, men även vid 
Yangzifloden finns gamla lämningar, 
till exempel Daxi-kulturen vid de Tre 
ravinerna där det enorma kraftverks-
bygget pågår idag. I Sichuan finns 
också lämningar av Sanxingdui-kul-
turen som samexisterade med Shang-
dynastin (cirka 1600-1046 f Kr), 
och som klart visar en egen kulturell 
identitet och konstnärligt uttryck. 
Under denna tid fanns ännu inte 

något enhetligt begrepp som ”Kina” 
eller någon etnisk definition som da-
gens ”han-folket”, det vi i dagligt tal 
kallar ”kineser”.

Han-identiteten och begreppet är 
kopplat till Han-dynastin (206 f Kr-
220 e Kr) som var en tidig kulturell 
och politisk höjdpunkt i kinesisk his-
toria. Efter den tidigare Qin-dynastins 
(221-206 f Kr) enande av flera småri-
ken, kunde Han-dynastin expandera 
sitt territorium både västerut till Cen-
tralasien, och få inflytande i dagens 
Mongoliet, Korea och Vietnam. Under 
Han blev konfucianismen statsfilosofi 
och befolkningen i riket passerade 50 
miljoner människor.

ny glansperioD
Efter Han-dynastins kollaps följde 
flera hundra år med flera mindre och 
kortlivade riken, innan Sui-dynastin 
(581-618 e Kr) åter enade flera riken 
till ett. Sui blev början till en ny glans-
period i kinesisk historia som kul-
minerade under den följande Tang-
dynastin (618-907). Landreformer 
infördes, Långa muren byggdes ut och 

buddhismen spred sig. Tang-dynastin 
var en period med stor öppenhet mot 
omvärlden. Handeln blomstrade och 
mycket av den poesi, kalligrafi och 
konst som idag räknas som klassisk 
tillkom då.

Tang följdes av en kortare period 
med flera små kungadömen innan 
Song-dynastin (960-1279) tog över. 
Parallellt med Song fanns i norra Kina 
tre riken eller dynastier som inte var 
han-kinesiska. Ett av dem hette Liao 
(907-1125) och kontrollerade delar av 
det som idag är norra Kina. De som 
styrde Liao var khitaner. Senare fick de 
konkurrens av Jin (1115-1234) vilket 
etablerades av jurchenfolket, besläk-
tade med mer sentida manchuer. Jin 
tog över Liaos’ område men invade-
rade också Song-huvudstaden Kaifeng 
och tvingade Song att ge upp kontrol-
len över landet norr om Huaifloden. 
Song-dynastin levde vidare i söder med 
Hangzhou som huvudstad. I dagens 
Xinjiang fanns under denna period 
flera stora uiguriska riken, bland annat 
med centrum i Kashgar, och den tur-
kiskspråkiga litteraturen utvecklades.

Fakta om Kinas historia

1. Qin (221-206 f.Kr.) 2. Tang (618-907)
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Under 1200-talet invaderade 
mongolerna Kina och etablerade ett 
enormt rike som sträckte sig från östra 
Europa till Korea och som också om-
fattade större delen av Tibet. Central-
makten i det stora riket fanns i 
Kina och blev ganska snart ”kine-
sisk” och antog ett kinesiskt dyna-
stinamn, Yuan (1271-1368). Ming 
(1368-1644) blev den sista hanki-
nesiska kejsardynastin innan den 
manchuiska sista dyanstin Qing 
(1644-1912). Ming är kanske mest 
känt i västvärlden för det berömda 
blåa porslinet, men Mingtiden var 
också tidvis en expansiv period. 
Muslimen och eunucken Zheng 
He (1371-1433) och andra ledde sto-
ra flottor till Sydostasien, Afrika och 
arabvärlden för att handla och etablera 
kontakter. Beijing blev huvudstad un-
der Ming och Den förbjudna staden 
byggdes på 1400-talet. Handeln med 
Europa tog fart under Ming, framfö-
rallt med Portugal och Spanien, men 
också Japan, och Kina blev en del av 
dåtidens globala handelssystem.

sista KejsarDynastin
Den sista kejsardynastin Qing eta-
blerades 1644 då manchuiska trup-
per invaderade Beijing och tog över 
tronen. Liksom mongolerna blev 
manchuhärskarna i Qingriket snabbt 
”kinesiska” på olika sätt och man 
anammade också det kinesiska språ-
ket till den grad att endast ett fåtal 
personer idag pratar manchu. De för-
sta hundra åren under Qing var ytter-
ligare en ”guldålder” i Kinas historia 
med Kangxi- och Qianlong-kejsarna 
som stora ledare.

Efter Opiumkrigen med England 
1839-1842 och 1856-1860 tvingades 
Kina att tillåta utländskt inflytande i 
Kina. Kristen mission tilläts och ut-
ländska affärsmän fick bo på allt fler 

platser i Kina. Protesterna mot kor-
ruption och missförhållanden inom 
landet ökade också och flera stora 
uppror mot Qing-regimen skedde 
under 1800-talet. Det mest kända är 
Taiping-upproret (1850-1864) då le-
daren Hong Xiuqian trodde sig vara 
Jesus yngre bror, och då han med en 
förvanskad kristendom ville ändra det 
kinesiska samhället. Mindre känt är 
Pantai-upproret (1856-1873) i Yunnan 
med huifolket (kinesisktalande musli-
mer) i ledningen.

Också i nuvarande Xinjiang gjorde 
man uppror under 1860- och 1870-ta-
len. ”Boxarupproret” 1900 var egent-
ligen en sammanslutning med nam-
net ”De rättrådiga och harmoniska 
knytnävarna”. Upproret riktades från 
början både mot Qing-dynastin och 
utländskt inflytande, men manipule-
rades av Qinghovet till att slå bara mot 
utlänningar. Upproret slogs ner av en 
gemensam utländsk armé vilket ökade 
spänningarna inom landet. Kontrol-

len över Tibet, Xinjiang (området blev 
en kinesisk provins med detta namn 
år  1884) och Mongoliet hade stärkts 
under Qing-dynastin men minskade 
allteftersom inbördesstriderna ökade.

Motståndsrörelser och poli-
tiska partier hade bildats under 
tiden runt sekelskiftet 1900 och 
tidigare, och västerländska po-
litiska idéer och ideologier hade 
kommit till Kina både med hem-
vändande kinesiska utlandsstu-
denter och även med utländska 
missionärer. I oktober 1911 ut-
bröt revolution vilken ledde till 
att kejsardömet störtades och Re-
publiken Kina utropades 1912. 

Ett parlamentariskt system infördes 
men strider mellan olika politiska 
och militära fraktioner och misstro 
mot en svag och korrupt centralre-
gering ledde till årtionden av kaos 
och inbördeskrig.

sKapaDe nationell iDentitet
Man försökte bland annat skapa en na-
tionell identitet genom att tala om en 
gemensam ”kinesisk etnicitet” (zhong-
hua minzu). Den skulle innefatta fem 
folkgrupper vilka också speglades 
genom de fem färgerna i Republiken 
Kinas första flagga: hankineser (röd), 
manchuer (gul), mongoler (blå), mus-
limer (vit) och tibetaner (svart). Denna 
tanke föll inte särskilt väl ut hos någon 
av grupperna.

Under republiken Kinas första 
kaotiska årtionden skapades grunden 
till den moderna staten Kina, vilken 
sedan 1949 har formen av Folkre-
publiken Kina, en multietnisk stat 
med 56 erkända folkgrupper och en 
mångfacetterad flertusenårig histo-
risk bakgrund. Han-kineserna utgör 
92 procent av befolkningen och har 
ett starkt grepp om den politiska och 
ekonomiska makten. Övriga folk-
grupper har ett nominellt självstyre 
som i praktiken inte betyder mycket. 
Sedan den kommunistiska ideologin 
försvagats efter Mao Zedongs död 
har traditionen och historien – så 
som de styrande tolkar den – blivit 
allt viktigare för att skapa grunden 
för ett nytt Kina.

Fredrik Fällman
fil.dr. i sinologi

Markerat område är Kinas 
storlek vid tre olika dynastier. 
Yttre ramen är dagens Kina. 
Streckat område har delvis 
kontrollerats av Kina. 

”Ledaren Hong Xiuqian 
trodde sig vara Jesus 

yngre bror och med en  
förvanskad kristendom 

ville han ändra det 
kinesiska samhället.”

3. Ming (1368-1644) 




