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Inledning: 

Den Japanska religionen Shinto har länge fascinerat mig. Dess mytologi påminner mycket om 

den grekiska eller den skandinaviska med sina fantastiska sagor om gudar och forna tiders 

hjältar. Shinto är en religion som känns modern i sin tolerans gentemot andra religioner. 

Shinto är en för Japan helt unik religion och Japans isolationspolititk lät den utvecklas till vad 

den var under hundratals år. Det är intressant att spekulera i hur asatron hade sett ut om 

kristendomen hade varit lite mera tolerant och tillåtit samma symbiotiska förhållande Shinto 

idag har med ett antal olika religioner. Men Shinto har även utnyttjats av den militaristiska 

regimen i Japan under perioden 1868-1945 för onda syften. Genom skapandet av Kokka 

Shinto som ibland kallas national eller statsshinto har den riktiga religionen fått ett skamfilat 

rykte. Vad var då Kokka Shinto? Det är en fråga jag intresserade mig av när jag började läsa 

om Shinto, sanningen var både skrämmande och fascinerande. 

 

Syfte: 

Tanken bakom arbetet är att utreda vad Kokka Shinto var. Var Statsshinto en religion som 

många andra eller fanns det verkligen en agenda bakom skapandet av det som kom att bli 

Japans statsreligion under åren 1868-1945? Jag hävdar att Kokka Shinto inte var annat än ett 

slugt sätt att skapa en fascistisk mönsterstat. 

 

Metod: 

Genom att studera framförallt böcker ska jag klargöra hur Kokka Shinto kom till och hur man 

legitimerade den. För att kunna göra det måste jag först visa hur Shintos mytologi är 

uppbyggd för att klargöra nationen Japans roll i mytologin men även det japanska folket och 

framför allt kejsarens plats i mytologin något som är grundläggande för Kokka Shinto. Det är 

även viktigt att sätta Kokka Shinto i dess historiska sammanhang och hur Shinto utvecklats 

från jägare/samlare samhället fram till 1945. Till min hjälp har jag även haft ett fåtal 

webbsidor som kommer att redovisas som källor och fotnoter.  

 

Tidigare forskning: 

Problematiken kring forskningen och skrivandet om Kokka Shinto ligger antagligen i det 

faktum att västvärlden inte vet om det är en religion eller en ideologi man betraktar. Det finns 

mängder av böcker om Shinto och böcker om Japans historia finns även de i överflöd 

problemet är bara att Kokka Shinto tycks befinna sig i en gråzon. För att skapa sig en bild av 

perioden krävs det att man studerar både historiska och religionsvetenskapliga skrifter och ur 
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dessa finna brottstycken om Kokka Shinto. Det material som stått att finna på Internet har 

varit begränsat till onlineuppslagsverk som Wikipedia eller varit skrivna på japanska. Det har 

förvisso funnits uppsatser skrivna i ämnet men jag har inte haft tillgång till de databaser där 

dessa ligger.  

 

Böcker om Japans historia och de böcker jag funnit om Shinto har trots problemen varit 

mycket hjälpfulla. De böcker jag har studerat har många gånger varit helt olika i sin 

historieberättelse och innebörden i mytologin har skiftat märkbart från bok till bok. Jag har då 

valt den mest representerade versionen. Böckerna som behandlat historia har en betydligt mer 

enhetlig fakta även om de på vissa små punkter skiljer sig. Michiko Yusas bok ”Japanese 

Religions” har fungerat som en liten guide till både Shintos historia och mytologi och det lilla 

som stått att finna om just Kokka Shinto har lett mig vidare genom de andra böckerna. 

Uppslagsord ur andra böcker har lett mig till Stuart B. Pickens ”Historical Dictionary of 

Shinto” och på så sätt har jag hela tiden jobbat mig vidare.  

 

Till hjälp att förstå begreppet Kami och sättet att dyrka inom Shinto har H. Byron Earharts 

”Religious traditions of the world” varit ovärderlig. Viss hjälp har även Helen Hardacres1 

dokument från Princeton varit, texten har jag läst genom att använda länken till Google books. 

Hardacres studie av Stat och Shinto i Japan sträcker sig längre än min och avslutas först 1988 

dock har vi båda 1868 som utgångspunkt. Problemet för mig när det kommer till Hardacres 

arbete är att jag inte kommer åt hela texten utan att köpa den vi en hemsida jag aldrig hört 

talas om något som jag inte är beredd att göra. En annan bok som förtjänar omnämnande är 

Selfrid Ershammars bok ”Shinto-Gudarnas väg” som skrevs redan 1953 och visar en mycket 

insiktsfull bild av det för honom samtida Japan och god beskrivning av Meji-eran och Stats 

Shintos uppgång och fall om än i lite okritiska ögon gentemot den kristna kyrkan. Ershammar 

kom till Japan som missionär och det lyser igenom i hans texter som i förordet när han 

refererar till shintoisterna som avgudadyrkare. Forskning som varit enbart fokuserad på 

Kokka Shinto har varit otillgänglig för mig men den stora mängd källor jag använt har räckt 

med råge till att komma fram till det jag gjort. 

 

                                                 
1 http://press.princeton.edu/titles/4502.html 
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Kokka Shinto har som ämne absolut tillräckligt med stoff för egen djupgående forskning och 

författande av böcker. Ämnet är i Japan och området kring landet alltid aktuellt och 

kontroversiellt. 

 

Begreppet Kami: 

Kami i sig avser det som enligt japanerna själva är det gudomliga, mytologiska, det 

övernaturliga väsen eller mäktiga platser i naturen som till exempel berget Fuji. Kami är ett 

mycket komplext fenomen och många olika tolkningar av exakt vad som innefattas av ordet 

existerar. En känd lärd man vid namn Motoori Norinaga (1730-1801) beskrev kami som 

följer: 

 

”Speaking in general, it may be said that kami signifies, in the first place, the dieties of 

heaven and earth that appear in the ancient records and also the kami spirits of the shrines 

where they are worshipped. Its hardly necessary to say that includes human beeings. It also 

includes such objects as birds, beasts, trees, plants, seas, mountains and so forth. In ancient 

usage, anything whatsoever which was outside the ordinary, which possessed superior power 

or which was awe-inspiring was called kami. Eminence here does not refer merely to the 

superiority of nobility, goodness, or meritorious deeds. Evil and mysterious things, if they are 

extraordinary and dreadful, are called kami. Its needless to say that among human beings who 

are called kami the succesive generations of sacred emperors are all included.”2

 

Det mesta har alltså möjligheten att vara en kami, det som krävs är att det är något speciellt 

nog att vara det eller att något tillskrivs en särskild makt. Som sägs här ovan är inte en kami 

nödvändigtvis god utan onda kami existerar även de. 

 

Shintos mytologi: 

Japans gudavärld rymmer en mycket stor mängd gudar, för att beskriva den oerhörda mängd 

gudar brukar japanerna omnämna sin gudavärld i termer som ”De 800 myriader kami” eller 

”De 8 miljoner kami”. 

 

För att förstå Shinto bör man ha kunskap om mytologin och kejsarfamiljens plats i religionen. 

Shintos berättelser och sagor är storslagna historier om hjältedåd, kärlek, svek och död och 

                                                 
2 M. Yusa, Sid. 19-20 
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påminner mycket om den grekiska mytologin men skillnaden där är att Shinto är i högsta grad 

levande i Japan. Shinto har ingen helig bok som den kristna bibeln eller islams koran men det 

finns böcker som man tillskriver stort värde för religionens överlevnad. De två som ofta 

nämns är Kojiki och Nihongi3 som nedtecknades på 700-talet på order av kejsaren för att den 

inhemska religionen inte skulle falla i glömska. Kojiki behandlar den kejserliga familjens 

släktträd ända tillbaka till solgudinnan Amaterasu och familjens historia och hjältedåd. 

Nihongi handlar om de japanska öarnas gudomliga ursprung och fantastiska gudasagor som 

som talar om Japan som gudarnas land. 

 

Enligt japansk mytologi skapades världen spontant ur det kosmiska kaos som rådde i 

universum och formade sig som ett ägg. Ägget delades in i tre sfärer, den himmelska sfären, 

den jordiska sfären och underjorden som kallas för Yomi. Ur ett vitt moln framträdde tre 

himmelska kami de första gudarna. Från den ännu oformliga jorden kom två ytterligare kami 

som tog skepnad av växter som reste sig ända upp till den himmelska sfären och anslöt sig till 

de himmelska kami. Dessa fem kami åtföljdes av sju generationer kami som föddes i par, en 

kvinnlig och en manlig version och dessa var både syskon och makar. 

 

Det sista paret att födas var Izanagi ”Han som bjuder in” och Izanami ”Hon som bjuder in”. 

Izanagi och Izanami sändes ned till den jordiska sfären av de äldre kami. Via den himmelska 

bron som beskrivs som ett moln eller en regnbåge nedsteg de två mot jorden som ännu inte 

hade antagit fast form. Jordmassan flöt likt olja ovanpå det vilda världshavet. Izanagi doppade 

sitt spjut som var en gåva från de äldre kami i havet som började stagnera. När han lyfte sitt 

spjut började jordmassan anta fast form, från spjutet föll några droppar som formade den 

första ön, Onogoro. 

 

Väl nere på jordens nyformade fasta mark började gudaparet åtrå varandra men saknade 

erfarenhet på det området och studerade djur för att nå insikt. Enligt en berättelse så noterade 

Izanami att hennes kropp hade ett område där hon hade ”för lite”. På samma sätt upptäckte 

Izanagi att hans kropp hade ett område dr han hade ”för mycket”. Genom att sammanföra de 

båda blev de hela. Syftet med deras samliv var att föda nytt land och nya kami men först 

skulle de gifta sig och världshistoriens första bröllop var ett faktum. De skapade en ritual för 

att fira sitt bröllop, Izanagi skulle gå runt en helig pelare i vänstervarv och Izanami i 

                                                 
3 P. R. Hartz, Sid 14 
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högervarv. När Izanami rundade pelaren och fick se sin make skrek hon till av åtrå. Izanagi 

gjorde detsamma då han såg henne men påminde henne om att det var högst olämpligt att en 

av hennes kön att tala först utan att ha blivit tilltalad.4

 

Izanami födde deras första barn men det blev inte någon lycklig händelse då barnet var ett 

monster format som en stor manet eller en igel. De sände ifrån sig barnet i en båt gjord av 

vass och skickade ut det på floden. Efter detta klättrade gudaparet upp till den himmelska 

sfären för att söka svaret till att barnet fötts så missbildat. De himmelska kami förklarade att 

orsaken till att deras förstfödde blivit ett monster var att för att Izanami talat före sin make 

under bröllopsritualen. Makarna återvände till jorden och upprepade ritualen och denna gång 

var Izanami tyst till dess hon hade tilltalats av Izanagi. 

 

De följande födslarna var lyckliga och Izanami födde i rask takt de åtta största japanska öarna. 

För att skingra dimman fyllde Izanagi sina lungor och blåste bort dimman och ur hans 

andedräkt föddes vindens kami. För att lösa sina mathållningsproblem födde man risets kami. 

Makarna födde vitt skilda kami för olika syften men då Izanami skulle föda eldguden 

Kagutsuchi gick allt fel och Izanami dog under svåra plågor. Olika berättelser skiljer sig en 

del om vad som skedde sedan men Izanagi ska galen av sorg och vrede ha delat eldguden i 

flera delar med sitt spjut och ur varje del föddes en ny kami. Andra berättelser menar att 

delarna av eldguden formades till japans fem största berg som även de är mäktiga kami. 

 

Izanami sändes till Yomi, dödsriket, Shintos motsvarighet till Hades. Izanagi bestämde sig för 

att hämta tillbaka sin maka och berättelsen som följer liknar den grekiska berättelsen om 

Orfeus och Eurydike. Yomi var en plats som var lik den jordiska men med avsaknad av ljus 

och innevånarna var demoner och onda kami. Izanagi sökte länge efter sin hustru och efter en 

skräckfylld resa fann han sin maka i mörkret. Enligt en version5 av berättelsen fann han 

hennes röst som bad honom vänta och inte söka hennes kropp så lovade hon i sin tur be 

härskarna av Yomi om tillåtelse att få lämna underjorden. Izanagi lovade att vänta men blev 

otålig och gav sig av efter Izanamis kropp. Han fann kroppen som var långt gången i 

förruttnelse och svullen av gaser. Izanami blev ursinnig över makens löftesbrott och började 

jaga Izanagi med hjälp av Yomis demoner och innevånare.  

 

                                                 
4 C. S. Littleton, Sid. 456 
5 P. R. Hartz, Sid. 17 
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I den andra versionen6 finner Izanagi Izanami i mörkret men kan inte se henne men hon har 

redan ätit av maten i underjorden och är därmed bunden till Yomi. Izanami lägger sig därefter 

för att sova. Ilsken över sin makas kalla bemötande tänder Izanagi en fackla och när ljuset 

faller över hans ruttnande maka skriker Izanagi av chock. Skriket väcker Izanami som blir 

vansinnig över att maken väckt henne och låtit ljust falla på henne och börjar jaga Izanagi, till 

hjälp har hon åtta kvinnliga demoner. Med nöd och näppe lyckades Izanagi undkomma 

Izanami som hade fått hela Yomi att jaga honom. Väl ute ur Yomi tar Izanagi ett enormt 

stenblock och blockerar ingången till Yomi från den jordiska sfären för alltid så att ingen 

levande kan gå in i Yomi igen. När Izanami når stenen förbannar hon sin make som kontrar 

med att hota skilja sig från Izanami. Izanami lovar då att döda 1000 innevånare i den jordiska 

sfären varje dag. På så sätt fick döden inträde i den jordiska sfären. Izanagi lovade att skapa 

1500 nya liv varje dag och på så sätt garanterades att livet alltid kommer ligga före döden. 

 

I ljuset såg Izanagi hur underjorden hade förorenat hans kläder och kropp, i skräck för vad 

föroreningarna skulle kunna göra slängde han av sig sina kläder och varje plagg blev en ny 

kami. Därefter slängde han sig i en flod för att tvätta sig och därmed skapades Shintos rituella 

bad. När Izanagi tvättade sitt vänstra öga föddes solgudinnan Amaterasu och ur det högra 

föddes månguden Tsukiyomi. När han tvättade näsan för att bli av med stanken från Yomi 

föddes stormens gud Susano som var en riktig vilde och upprorsmakare.7

 

Amaterasu Skickades att styra över den himmelska sfären och är en av Shintos absolut 

viktigaste gudar idag. Stormguden Susano fick jorden som sin domän var mycket missnöjd 

med sin lott och lät jorden förfalla och växterna dog. Susano klagade högljutt hos sin far om 

sin lott och ville till Yomi för att träffa Izanami. Izanagi gjorde honom till viljes och bannlyste 

Susano till Yomi. Innan Susano skulle nedstiga till Yomi ville han ta farväl av sin syster 

Amaterasu i den himmelska sfären. Under klättringen skapade Susano sådant oväsen att stora 

jordbävningar och stormar skakade jorden. Amaterasu som hörde oväsendet gick för att se 

vad som pågick och såg sin vilde bror komma stormande upp för den himmelska bron. Då 

Amaterasu kände sin bror väl tog hon för givet att han kom för att försöka ta makten över 

hennes domäner. Solgudinnan rustade sig för strid och klädde sig i sina magiska pärlor och 

tog sitt svärd. När Susano kom fram utmanade Amaterasu honom till duell men Susano 

förklarade att hans intentioner var fredliga. Amaterasu anordnande då en tävling för att 

                                                 
6 C. S. Littleton, Sid. 458 
7 P. R. Hartz, Sid.18 
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Susano skulle bevisa sina intentioner, tävlingen gick ut på att den som kunde skapa flest kami 

med ett andetag skulle vinna. Amaterasu fick Susanos svärd och bet i det och blåste, tre nya 

kami skapades. Susano tog Amaterasus pärlor i munnen och blåste och skapade fem nya 

kami. Dessa åtta kami anses vara den kejserliga familjens anfäder. Susano blev mycket nöjd 

över att han vunnit men Amaterasu hävdade att hon var segraren eftersom det var hennes 

pärlor han hade använt och därmed var segern hennes. 

 

Susano blev då vansinnig och började skövla den himmelska sfären, han förstörde det 

himmelska risfältet, smetade sin avföring i den himmelska festsalen. Hans härjningar 

kulminerade i att han skrämde en av Amaterasus sömmerskor så att hon stack sig till döds på 

en vävstol för gudarnas siden. Förskräckt av sin brors härjningar drog sig Amaterasu tillbaka 

till en grotta och solen föll inte längre på den jordiska sfären som frös till is. De övriga kami 

gjorde allt de kunde för att få ut Amaterasu ur grottan men det krävdes mycket list och en stor 

fest för att lura ut henne. Susano ställdes till svars för sina gärningar och sändes till jorden för 

att gottgöra sin syster. Likt Herkules far han runt och utför stordåd och dödar en åttahövdad 

orm för att rädda en jungfru8, han gifter sig med henne och de barn de får anses vara det 

japanska folkets anfäder. 

 

Susanos barn gjorde jorden till en kaotisk plats och de stred inbördes om makt och rikedomar, 

Amaterasu sände flera gånger meddelanden med budbärare men hörde aldrig av dem igen. 

Till slut sände hon två kami ned till jorden för att se vad som var fel. Eldens och åskans kami 

mötte där ett av Susanos barn som härskade över Izumo, Susanos son vägrade underkasta sig 

Amaterasus styre och utmanade de två kami som besegrade sonen med lätthet. Susano drog 

sig nu tillbaka i sorg och tog upp residens i Yomi. Amaterasu sände därefter sitt barnbarn att 

härska över Japan tillsammans med de åtta kami Amaterasu och Susano skapat i sin duell.  

 

Historierna i Shinto är många men grunden i dem är dessa sagor. Japans förste kejsare Jimmu 

anses vara i rakt nedstigande led en ättling till Amaterasu och den japanska kejsarfamiljen har 

rötter i både Amaterasus och Susanos släktträd och är därför enligt de konservativa 

Shintotroendes sätt att se på det gudar. Efter andra världskriget tvingades den japanske 

kejsaren avsäga sig sin gudomlighet på order av de ockuperande amerikanerna9 något jag 

kommer att ta upp i min fokusering kring problemen med Shinto efter krigsslutet. 

                                                 
8 C. S. Littleton, Sid 468 
9 S. Ershammar, Sid 37 
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Shintos historia: 

Shinto har en mycket diffus linje mellan mytologi och historia men man brukar anse att 

Jimmu Tenno den förste kejsaren styrde Japan omkring år 660 före kristus då den kejserliga 

familjen tog tronen i Japan. Det är med andra ord samma släkt som idag sitter på tronen som 

för över 2600 år sedan. Efter ett tag ger dock de mytiska berättelserna plats för vad som är 

historiska redovisningar av japans och den kejserliga familjens historia. 

 

De tidiga innevånarna på de japanska öarna var att jägarfolk som var löst sammansatta i 

klaner, deras tro som blev grunderna i Shinto innebar att man tillbad sin omgivning. 

Vattenfall, stora berg och dylikt ansågs vara gudomar och varje klan hade sina egna lokala 

gudar. Kami var redan här ett befäst koncept och man skiljer tidigt på kultur och religion. 

Man tillber fortfarande den stigande solen på morgonen i Japan och många festivaler styrs i 

tid av hur riset planteras eller skördas. Åldermannen i varje klan i det tidiga Japan var den 

lokala översteprästen och något renodlat prästerskap fanns inte så det låg på åldermannen att 

tolka kamis vilja. Man ansåg att vackra ord uttalade på rätt sätt hade en god effekt på kami 

och dessa mystiska ord och böner kallas norii eller norito10 och fördes vidare med oral 

tradition från far till son. Först år 800 e. Kr. nedtecknades bönerna för att sparas till 

eftervärlden. 

 

Till en början fanns inte några tempel eller heliga byggnader utan folket tillbad sina gudar på 

platser i naturen som tillskrevs stark andlig kraft. På dessa platser började man sedan bygga 

altare och heliga platser växte fram. Starkare klaner absorberade sina svagare grannar och den 

starka klanens kami blev den primära kamin för gruppen. Yamato klanen som den kejserliga 

familjen tillhör växte och var snart den mäktigaste gruppen i Japan. Deras kami var ju 

Amaterasu solgudinnan som de ansåg sig härstamma ifrån och Amaterasu upphöjdes till den 

störste av alla kami. Folket dyrkade dock sin familjs kami över allt annat och maktkampen på 

ett nationellt plan berörde inte den generella befolkningen i någon större grad. 

 

Japans mäktiga granne i väst Kina var vid det här stadiet avsevärt mycket mer utvecklat än 

Japan. I och med att Kina erövrade den koreanska halvön kom kinesisk kultur att på verka 

Japan och Shinto.11 Konfucianismen föll t ex i god jord hos det japanska folket med sin fokus 

på goda relationer mellan människor och vikten av att vörda sina anfäder. Konfucianismens 

                                                 
10 P. R. Hartz, Sid.32 
11 H. B. Earhart, Sid 1096 
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olika plikter gentemot olika människor i ens närhet och vikten av ärlighet och heder passade 

japanerna väl. Konfucianismen håller även kunskap och intelligens högt något som hjälpte till 

i framväxten av ett japanskt skriftspråk. Läran absorberades utan problem in i Shinto. 

Taoismen influerade även den Shinto men inte alls lika starkt som Konfucianismen. 

Taoismens ritualer och kalender lånades till viss del in hos Shinto. Man övertog även 

taoismens sätt att t ex bestämma vad som är en gynnsam plats att bygga ett hus på.  

 

Den influensen som kom att påverka Japan mest var dock Buddismen som kom till landet via 

det koreanska hovet. Det officiella datumet för buddismens inträde i Japan sätts till år 552 e. 

Kr.. Buddismen kom till Japan som en helt färdig religion med ritualer filosofi och en 

storslagenhet som tog både japans adel och senare befolkning med storm. Liksom Shinto var 

buddismen tolerant och anpassningsbar men visade samtidigt japanerna vad Shintoismen och 

Konfucianismen inte kunde erbjuda. Shinto erbjuder ingenting efter döden något som 

buddismen gör och än idag finns det inga Shintoritualer för begravningar utan det överlämnas 

till buddisternas präster.  

 

Japansk kultur och religion har influerats mycket starkt av den kinesiska men det har fungerat 

på ett sätt som gjort att de utländska influenserna har absorberats och gjorts till något unikt för 

Japan. År 609 e. Kr. nedtecknade Prins Shotoku12 den japanska konstitutionen i sjutton 

punkter där han blandade ett konfucianskt sätt att se på staten och dess struktur med 

buddistisk etik. Denna reform som kallas Takiareformen kom att centralisera makten till den 

kejserliga familjen och vara ett steg bort ifrån klantänkandet.  

 

Konfucianismen13 och Shinto fungerade i symbios med varandra och kompletterade varandra 

väl. Konfucianismen gav Japan utbildning, organisation och ett politiskt system som inte 

funnits tidigare medan Shinto med sina myter och sagor gav folket något att enas kring. Staten 

byggde vid den här tiden många av de Shintotempel och heliga platser som finns än idag. En 

avgörande händelse var att det var nu som kejsaren som hette Temmu beordrade den 

kejserliga historikern att nedteckna de för Shinto viktiga böckerna. Kojiki var klar år 712 e. 

Kr. och Nihongi 720 e. Kr. och med dessa fanns då de urgamla riter och berättelserna 

nedtecknade för eftervärlden och kunde inte korrumperas av tidens tand. Under den här 

                                                 
12 S. D. B. Picken, Sid 204 
13 P. R. Hartz, Sid.36 
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perioden skiftades de heliga platserna att vörda kami på mer och mer bort från naturen och 

mer och mer mot tempel och altare.  

 

Buddismens unika anpassningsbarhet i kombination med den japanska kulturens förmåga att 

absorbera och reformera intryck utifrån gjorde att buddismen spreds oerhört snabbt när den 

väl fick fäste i Japan. Buddismen tog över som den religion som vid sidan av Shinto var mest 

inflytelserik och man firade både Shinto och Buddistiska högtider och vördade gudar och 

heliga män från båda religionerna. På 800-talet krävde staten att varje hem skulle ha ett 

buddistiskt altare hemma och varje by skulle ha en sexton fot hög Buddhastaty. Inne i de stora 

buddistiska tempelkomplexen fanns alltid en plats för ett Shinto altare något som verkligen 

visar hur sammanflätade de två religionerna var. 

 

Under denna tid reste även folk från Japan till Kina för att lära sig mer om buddismen och en 

del av dem kom hem och startade sin egen sekt14 i Japan. Kukai (774-835) grundade sin sekt 

efter den kinesiska buddismen som kallades Zhen-yan och i Japan fick namnet Shingon. 

Shingon är mycket komplicerad med intrikata ritualer, doktriner och använder målningar som 

ett medel till att uppnå upplysning. Kukai fick efter sin död namnet Kobo Daishi. Shingon 

fick stor framgång hos hovet med sina spektakulära ritualer och mystiska magi. 

 

Saicho (762-822) var en annan japan som grundade en buddistisk sekt men han inspirerades 

av den kinesiska buddismen som kallas Tiantal och som i Japan kallas Tendai. Tendai 

fokuserar på speciellt på Lotus sutran som är en buddistisk skrift. Tendai blev populärt hos 

folket eftersom den menade att vem som helst kunde nå upplysning genom enkla handlingar 

av godhet och insikt. Tendai fokuserade även på dyrkan av gudomen Amida. Saicho hade sitt 

högkvarter vid berget Hiei och ansågs ha god kontakt med det mäktiga bergets kami. Efter sin 

död fick Saicho namnet Dengyo Daishi. 

 

Under Kamakura perioden (1185-1333) uppstod ytterligare tre stora buddistiska sekter, dessa 

var Rent land (egen översättning från Pure land), Nichiren och Zen. Likt Tendai så fokuserade 

Rent land på att nå paradiset genom att be till den buddistiska gudomen Amida med orden 

namu Amida butsu som betyder ”Jag lägger mitt öde i händerna på Amida Buddha”. Rent 

land sekten blev även den mycket populär. Nichiren ville utrota de andra formerna av 

                                                 
14 M. Yusa, Kapitel 4 
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buddism och propagerade för att Japan kunde bli paradiset på jorden. Med orden ”namu Myho 

Rengekyo”15 som betyder ”Jag lägger mitt öde i Lotus sutran” skulle alla problem lösas. 

Nichiren blev populärt hos många shintoister där det nationalistiska inslaget slog an en sträng. 

 

Zen buddismen kom till Japan även den via Kina och den hade stora taoistiska influenser. Zen 

buddismen menade att allt levande hade Buddhas natur inom sig och kunde nå upplysning 

genom meditation. Detta passade även det de shintotroende som menade att kami fanns i allt 

och Zen buddismens enkla tempel byggda av endast naturliga material liknade mycket de 

shintotempel som fanns. Inom Zen buddismen var inte dyrkandet av Buddhastatyn alls med 

utan enkelheten var det viktigaste. Det var svårt att säga var Zen buddismen slutade och 

Shinto började så pass integrerade var de med varandra.  

 

Trots att den kejserliga familjen dyrkades av folket var de ofta inte mer än galjonsfigurer för 

mäktiga klaner som styrde genom dem. Man kan säga att klanerna som styrt Japan i realiteten 

har skiftat men den kejserliga familjen har bestått. Isolerade bakom det kejserliga palatsets 

murar har de fungerat som shintos överstepräster men utan världslig makt. 

 

Utanför det kejserliga palatset styrde Shogunen som var en militär diktator och klanen som 

styrde hette Minamoto som efter bittra strider tagit makten. Shogunen reformerade staten efter 

en mer militaristisk form och Japan delades in i feodala områden där en daimyo (länsherre) 

styrde med hjälp av krigare som kallades samurajer. Shogunatet höll med avbrott för 

inbördeskrig i 400 år.  

 

Kristendomen gjorde ett försök att etablera sig på de japanska öarna med hjälp av den spanske 

jesuitmunken Fransisco de Xavier16 som anlände till Japan 1549, japanerna mötte 

kristendomen med viss skepsis. Kristendomens krav på monoteism var mycket främmande för 

den japanska kulturen som var van att blanda Shinto, Taoism och Konfucianism som det 

passade dem själva. Till en början välkomnade de styrande i Japan kristendomen då de ansåg 

att buddismen vuxit sig för stark och behövde försvagas. Men kristendomen började snart 

uppfattas som ett hot mot de rådande maktförhållandena då kristna missionärer försökte 

konvertera länsherrar och därmed lägga hela deras undersåtar till sin kyrka. Man insåg även 

                                                 
15 S. D. B. Picken, Sid 131 
16 M. Yuza, Sid 70 
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att genom att konvertera till kristendomen kastade man av sig tron om att kejsaren var av 

gudomligt ursprung och allt annat som var fundamentet i japansk religion och kultur. 

 

1609 tog en mäktig man över titeln som Shogun, Ieyasu17 av Tokugawaklanen , han 

centraliserade makten till honom själv och flyttade huvudstaden till Edo (dagens Tokyo). 

Tokugawa krävde att alla familjer skulle registrera sig hos ett buddistiskt tempel och 

medlemskap i templet gick i arv i familjerna. Man skulle rapportera vilka som föddes, dog 

eller flyttade till sitt tempel och därmed göra det lättare för staten att hålla koll på sin 

befolkning. Detta var även ett försök att stävja kristendomens tidiga framgångar som man 

ansåg hotfulla. De kristna vägrade att registrera sig som buddister och efter en väpnad revolt 

förbjöds kristendomen i Japan.18 De kristna som fanns kvar gick under jorden de följande 200 

åren. Under klanen Tokugawa åtnjöt Japan en fred som varade i 250 år. År 1630 förbjöd den 

tredje Tokugawa Shogunen alla utlänningar att vistas i Japan och man isolerade sig från 

omvärlden i 215 år.  

 

De enda européer som tilläts handla med Japan var holländarna som inte hade försökt 

omvända japanerna. Holländarna fick dock inte landa i någon Japansk hamn utan handeln 

skedde på en liten ö utanför Nagasaki som heter Deshima. Under Tokugawa var buddismen 

den statsstödda religionen men Shinto bestod i bakgrunden och folket firade de högtider man 

alltid gjort. Den Shinto som Tokugawastyret stödde var starkt präglad av Konfucianism och 

man underströk vikten av lydnad, lojalitet och vikten av den starka hierarki som rådde i det 

militaristiska Japan. Högst upp i samhället stod krigarna som bevarade staten, sedan kom 

bönderna som födde folket, efter dem kom arbetarna som tillgodosåg de övrigas behov av 

arbetskraft och saker, längst ned på skalan var handelsmännen som bara tjänade pengar på att 

köpa och sälja vad andra producerade.19

 

Under de åren av fred under Tokugawa började man studera och skriva ned japans historia. 

Till att börja med fokuserade man på kinesiska skrifter och historieskrivning men när det var 

gjort vände man blickarna mot de tidiga Shintoskrifterna som Kojiki och Nihongi och dess 

efterföljare. Studierna av dessa ledde till ett nyfunnet intresse av japans urgamla traditioner 

                                                 
17 S. D. B. Picken, Sid 224 
18 P. R. Hartz, Sid 52 
19 H. B. Earhart, Sid 1104 
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och religion. Den shintoistiska kalendern med tur och otursdagar som inspirerats av taoismen 

återinfördes och Shintofestivaler stöddes av staten.  

 

Buddisterna hade länge haft tolkningsföreträde i Japan men nu vändes det till shintos fördel 

och nu var det shintoprästerna som satt på sanningen. Man menade att kami var japans 

orginalgudar och de olika Buddhas vara bara reflektioner av olika kami. Shinto tog platsen 

som den viktigaste religionen i landet. Studierna som startade under Tokugawa eran kom 

ironiskt nog att markera början till en ny tid i Japan. De som hängivet började sprida Shinto 

igen såg kejsaren som den rättmätige ledaren för landet och Tokugawa shogunatet som redan 

förlorat mycket makt genom att ekonomin var illa däran. Landet var också svårt efterblivet 

industriellt och teknologiskt och när USA med sina ångfartyg i spetsen tvingade Japan att 

tillåta handel var shogunantets öde beseglat och dess ansikte förlorat. 

 

1868 sattes Mutsuhito på japans tron som den nye kejsaren och den tiden som följer kallas 

Mejirestorationen20 efter kejsarens tagna namn. Det är här jag ämnar lägga min fokus, 

nationalshinto den shinto som började med Mejirestorationen och kulminerade med två 

atombomber och en hel nation att avprogrammera. Hur kunde det komma sig att en nation 

dras in i en malström av nationalism, krig och indoktrinering hur kan ett land så sent som för 

drygt 65 år sedan hyllat sin kejsare som en levande gud? Hur såg Japan ut under den korta 

men ack så ödesmättade perioden i landets historia? 

 

Fokus: Kokka Shinto 1868-1945 

Detta är då kärnan i mitt arbete, vad var Kokka Shinto, hur kom den till och varför? Jag ämnar 

visa att skapandet av Kokka Shinto inte har mycket alls med religion att göra utan mer med 

makt, imperialism, fascism och rasism att göra. Det är naturligtvis så att man vid skapandet på 

1850-talet inte kunde förutse vad skapandet av en intensifierad kejsarkult och nationalism 

skulle innebära en nationell och i viss mån global katastrof. Man måste samtidigt förstå att de 

som skapade den ursprungliga nationalsocialismen inte kunde förutse förintelsen heller. 

Skapandet av Kokka Shinto tog den befintliga Shinto religionen, lyfte ur all innebörd ur den 

och ersatte den med kejsardyrkan, rasideologi, imperialism och militarism. 

 

                                                 
20 S. D. B. Picken, Sid 138 
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Med Mutsuhitos kröning som kejsare vid blott 16 års ålder fick de nationalistiska krafterna en 

punkt för japans folk att samlas kring. Kejsaren blev en marionett för den regering som tog 

över efter det att Tokugawashogunatets avskaffande. Nationalistiska strömningar ville 

återinsätta kejsaren vid makten och de adelsmän som såg varthän det barkade stödde denna 

revolt. De nya herrarna, formade av periodens nationalistiska strömningar och shintos 

återkomst som den stora nationella religionen ville få bort det man ansåg vara utländsk 

förorening av det som var genuint japanskt. Kejsaren som blev känd som Kejsare Meji och 

hans regering kom att förändra Japan och Shinto i grunden med vad som blev känt som 

Mejirestorationen. Diverse uppror bröt ut överlandet ledda av samurajer som fortfarande var 

lojala mot Tokugawaklanen. Upproren slogs ned av den nya regimen och samurajen som 

samhällsklass avskaffades. Med det var det dock inte så att samurajen och dennes ideal 

försvann. Samurajerna var ofta välutbildade och för att fylla sina nya positioner och ämbeten 

behövde den nya regimen kunnigt folk. Många forna samurajer anställdes således inom armén 

och i utbildningsväsendet, detta kom att spela stor roll senare. 

 

För att Japan inte skulle vara fortsatt ekonomiskt, industriellt och politiskt efterblivet och 

riskera att bli vasaller till de europeiska stormakterna och USA måste landet reformeras från 

grunden. För att åstadkomma detta var den nya japanska regeringen mycket inställsam 

gentemot just dessa för att få deras stöd för att konsolidera sin egen makt över de som inte var 

svurna till dem ännu. Samtidigt som man tog emot amerikansk och europeisk hjälp att 

modernisera landet så var man betydligt mer intolerant inrikespolitiskt. Buddismen förlorade 

allt statligt stöd då den inte var en japansk religion och det hände även att buddistiska tempel 

skövlades medan statliga tjänstemän såg åt andra hållet. Kopplingen mellan Shinto och 

Buddism förbjöds och de två religionerna som under lång tid fungerat i symbios blev skiljda 

från varandra. Mejiregeringen skulle göra landet shintoistiskt rakt igenom och upphöja Shinto 

till statsreligion. Kristendomen var fortfarande en förbjuden religion i landet och när grupper 

med kristna som hade utövat religionen under jord upptäcktes bestraffades de mycket hårt.  

 

De kristnas svårigheter i Japan uppmärksammades dock utanför landets gränser och japaner 

på ”studiebesök” i utlandet bemöttes ibland med ogillande av dem som de besökte. Av rädsla 

att förlora sina nyfunna välgörare kände sig Japan tvingat att upphöra med förföljelserna av de 

andra religionerna. Regeringen utfärdade en ny lag om religionsfrihet och för första gången på 

över 200 r var de kristna i landet fria att praktisera sin religion. Detta var dock inget som den 

sittande japanska regeringen gjorde av välvilja eller omtanke till de andra religionerna utan 
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snarare av nödvändighet. Även om man nu hade religionsfrihet på papperet så gjorde statens 

hållning det mycket svårt att fritt praktisera sin religion. Moderniseringen av landet fortsatte 

med oavbrutet flit och japanska ingenjörer reste runt hela jorden för att komma hem med nya 

idéer för att effektivisera Japan. Kejsaren som flyttade regeringen från Kyoto till Edo döpte 

om staden till Tokyo för att signalera starten på en ny era, namnet Tokyo betyder ”Österns 

huvudstad21” är en tidig indikation på kommande imperialistiska ambitioner. 

 

Regimens första ingrepp på det religiösa planet efter det att man tillåtit övriga religioner att 

verka i landet med sin lag om religionsfrihet var att ändra strategi för hur Shinto skulle bli 

statsreligion. Det gjordes för att inte komma i konflikt med sin egen lag. Befolkningen skulle 

utbildas i ”Saisei Ichi” som var läran om att stat och Shinto i förlängningen var samma sak, 

nationalistisk indoktrinering med andra ord. Selfrid Ershammar reciterar i sin bok ”Shinto-

Gudarnas väg” några strofer ur en sång som Japanska skolbarn sjöng under perioden och som 

förbjöds 1945 de är som följer: 

 

”Mäktiga Japan! Mäktiga Japan! 

Vår kejsare kom ned från gudarna 

Och tänker på oss, Hans folk, 

nittio miljoner av oss 

som om vi vore Hans barn 

 

Mäktiga Japan! Mäktiga Japan! 

Vi undersåtar -nittio miljoner- 

ödmjukt tjänar vår kejsare 

skådande upp till Honom såsom vår gud 

trånande efter Honom såsom vår fader. 

 

Mäktiga Japan! Mäktiga Japan! 

Genom seklers gång 

aldrig av fienden besegrat. 

Rikets stora ära skall evigt 

Såsom solen lysa och stråla allt mer.”22

                                                 
21 P. R. Hartz, Sid 61 
22 S. Ershammar, Sid. 9-10 
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Detta är precis som Ershammar konstaterar nationalismen upphöjd till religion. Man 

fokuserade hårt på solgudinnan Amaterasu och den kejserliga familjens släktskap med denne, 

kejsaren var den levande synliga kamin. Ett annat steg i strategin var att dela Shinto i två 

delar: Sektshinto som var samlingsnamnet på tretton olika sekter och inriktningar inom Shinto 

och Kokka Shinto som även kallas Statshinto eller Nationalshinto. Kokka Shinto skulle 

tömmas på religiös innebörd och ersattes av kejsardyrkan och dyrkan av Amaterasu och 

hängiven patriotism. Denna uppdelning av Shinto lagstadgades 1889 genom 

Mejikonstitutionen. Nu hade man sitt blint lydiga propagandaverktyg och man slösade inte 

med tiden. Ett antal shintotempel designerades till den nya statsreligionen och omvandlades 

till att passa dess nya syften. De präster som var i de tempel som övertogs skickades iväg för 

att ersättas av regeringens utvalda, ofta var dessa före detta militärer eller politiker. 

Regeringen stod för den religiösa dagordningen och började genast anpassa den religiösa 

kalendern efter sina behov. Nya högtider och fester sattes in och gamla sorterades bort, de nya 

fokuserade på att hylla staten kejsaren och Amaterasu. Regimen detaljstyrde Kokka Shinto in 

i minsta detalj och varenda ritual var utformad för att tjäna sitt specifika syfte. I templen fanns 

porträtt av den synliga guden, kejsaren, som tillbads liksom kejsarens påstådda släkting 

Amaterasu. Kokka Shinto underströk inte bara kejsarens gudomlighet utan även det japanska 

folkets gudomliga ursprung som ättlingar till Susano. Det japanska folket skulle ta sin 

rättmätiga plats i världen som gudarnas utvalda folk och till en början skulle det vara att ta en 

ledande plats som regionens herrar. För att piska upp folket i nationell yra till stöd för ett 

eventuellt krig var national Shinto instrumental. Det var varje japans plikt att delta i Kokka 

Shintos fester och högtider och det var ett viktigt sätt att bevisa vilken god patriot man var. 

 

Staten hade deklarerat att Kokka Shinto var ickereligiös23 men det var varje japans patriotiska 

plikt att vara med oavsett vilken religion man eventuellt praktiserade i hemmet. I skolorna 

indoktrinerades även barnen men då den nya lagen gjort det förbjudet att sprida religiös lära i 

skolan maskerades Kokka Shinto i form av ett ämne som kallades ”nationell etik”. I ämnet 

betonades vikten av osviklig lojalitet mot kejsaren och dennes gudomlighet liksom folkets 

överhöghet. Dessa aktioner från regimens sida enade folket och skapade en nationell enhet 

och strävan som inte funnits förut i japans historia. Även de kristna och buddister som fanns i 

Japan under denna period var oväntat positiva till Kokka Shinto och budskapet om nationens 

överlägsenhet. Kokka Shintos mest framstående altare var Yasukuni altaret som byggdes 

                                                 
23 S. Ershammar, Sid. 34 
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1868 och var en plats där Kokka Shinto hävdade att själarna från de som dött för Japans ära 

huserade. Yasukuni templet är en kontroversiell plats idag men under Statsshinto eran var det 

en obligatorisk plats att besöka. 

 

Japans imperialism: 

Den nya regimen ville grunda ett asiatiskt imperium med Japan som ledande nation och för att 

lyckas med det måste framförallt Kina och Ryssland kuvas. Japans första drag var att ge sig 

på Korea, ett land som länge varit en vasallstat till Kina. Japan använde koreanernas 

isolationspolitik emot dem genom att med list få koreanska försvarare att öppna eld mot ett 

japanskt krigsfartyg. Efter att fartyget beskjutits återvände det till Japan för att senare 

återvända med en stor flotta, under hot om krig skrev koreanerna på ett avtal som lät 

japanerna handla med landet. Förutom handelsrättigheter fick japaner i Korea stå ovan 

koreansk lag, en japan kunde bara dömas av andra japaner. Ryssland såg på den japanska 

imperialismen med stor oro då den konkurrerade med deras egna ambitioner. Kineserna ansåg 

att Japan inkräktade på deras domäner genom deras ingrepp i Korea. I Korea fanns det en stor 

del människor som ville närma sig Japan för att liksom de hade gjort modernisera landet. De 

japanvänliga krafterna försökte sig på en revolt 1884 som slogs ned av Kina, som i processen 

sköt ihjäl ett antal japaner. Japan och Kina stod nu på gränsen till ett krig. Efter förhandlingar 

kom man dock att ett krig var ogynnsamt för dem båda och man skrev ett avtal om 

gemensamt militärt tillbakadragande från den koreanska halvön.  

 

1894 var det dock dags för en kraftmätning mellan de två igen då den koreanske kejsaren bad 

Kina om militär hjälp för att kväsa ännu ett japanvänligt uppror och fick det. Japan ansåg att 

det var ett brott mot det tidigare avtalet och 1 augusti bröt kriget mellan dem ut. Japan med 

den nya moderna flotta man byggt med hjälp av Tyskland och Storbritannien krossade den 

kinesiska. Det var nu Japan för första gången visade prov på den ohyggliga grymhet som 

senare skulle bli så synonymt med den japanska militären. Vid ett antal olika slag besegrades 

kineserna och efter att man erövrat hamnstaden Port Arthur så avrättade man alla kineser i en 

massaker som blev känd som just ”Port Arthur massakern24”. 

 

I april 1895 erkände sig Kina besegrat och vid fredsförhandlingarna tvingades man till stora 

eftergifter, Korea skulle betraktas som ett eget land och Kina skulle betala krigsskadestånd till 

                                                 
24 http://en.wikipedia.org/wiki/Port_Arthur_massacre_%281894%29 
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Japan. Vid sidan av det skulle japanska skepp få tillträde att segla upp för gula floden som 

man behagade. Kinas förlust kom att leda till revolutionen 1911 då befolkningen fått ett 

bryskt uppvaknande om tillståndet i landet. 

 

Ryssland, Tyskland och Frankrike oroades nu av japans snabba militära upprustning25 och 

gick ihop för att inte Japan skulle ta över regionen helt och därmed kväsa deras egna 

ambitioner för området. De tre länderna började konsolidera sin makt i området och ryssarna 

pressade kineserna till ett 25årigt hyresavtal för Port Arthur och befäste den. Tyskland och 

Frankrike tog även de strategiska positioner som stack i ögonen på Japan. Ryssland satte 

under boxarupproret i Kina in en stor mängd soldater i Manchuriet för att skydda den 

transsibiriska järnvägen från förstörelse. Detta tolkade japan som att Ryssland ämnade erövra 

en ännu större del av det som japanerna såg som sin intressesfär. Japan var uppbundet i att 

försöka erövra Korea och Japanerna försökte förhandla med ryssarna om att de skulle lämna 

Korea till dem och i gengäld skulle Japan låta Ryssland ta Manchuriet utan inblandning från 

dem. De japanska inviterna föll på döva öron då ryssarna inte alls var intresserade av att 

alliera sig på något sätt med Japan. 

 

1902 allierade sig då Japan med Storbritannien som ville stävja den ryska imperialismen i 

fjärran östern. 1903 utfärdade man ett ultimatum till Ryssland att dra tillbaka sina trupper från 

Manchuriet något som ryssarna vägrade. 1904-1905 stod kriget mellan de två länderna som 

Japan vann, som första icke europeiska nation hade man besegrat en europeisk modern armé. 

I fredsavtalet26 lämnades Port Arthur över till Japan, Manchuriet evakuerades av Ryssland 

och Korea erkändes som liggandes i japans intressesfär. Förlusten mot Japan ledde i 

förlängningen till den ryska revolutionen och skapandet av Sovjetunionen i kombination med 

det för Ryssland så katastrofala Första Världskriget. Japanerna var dock mycket missnöjda 

med fredsförhandlingarna som letts av USA. Man ansåg sig behandlats som den förlorande 

sidan och när detaljerna om fördraget presenterades i Japan ledde det till upplopp och stort 

missnöje hos folket.  

 

Japans ekonomi var körd i botten och skulderna till Storbritannien och USA växte lavinartat. 

Med de nya områdena under regimens kontroll fanns dock möjligheterna till att tjäna pengar. 

Korea var känt för sina rika kol och järnfyndigheter något som var vitalt för japans fortsatta 

                                                 
25 D. Batty, Sid 18 
26 http://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Portsmouth 
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utveckling. Japan som i det närmaste liknade det som kom att bli Nazityskland politiskt 

började utbilda befolkningen i de erövrade områdena att bli goda arbetare till den japanska 

statens ära. Efter Första Världskriget hade man seglat upp som en erkänd stormakt både 

ekonomiskt och militärt. 

 

Den japanska regimen var dock inte ännu nöjda med den egna armén som fick mer anslag att 

expandera och rekrytera. Japanska pojkar började sin militära träning vid 14 års ålder och 

livet som militär romantiserades från statligt håll. De unga pojkarna fick också lära sig att det 

var en heder att vara en del av den levande gudens armé och att dö för honom och nationen 

vore den största äran.27

 

Den globala depressionen under 1930-talet drabbade även Japan hårt och på landsbygden 

svalt bönderna. Stor del av den japanska armén hade värvats ur bondeklassen och de värnade 

om sina familjer och inom armén höjdes röster för att avskaffa regeringsmakten för att ge 

kejsaren all makt och under honom skulle militären lyda. Eftersom kejsaren som ättling till 

Amaterasu var den ende rättmätige ledaren borde han rimligtvis härska över världen. Japan 

blev en allt mer totalitär stat där dissidenter fängslades och torterades och år för år blev man 

mer och mer en mönsterstat för fascismen.  

 

Nu tog Japan nästa steg i sin imperialistiska utopi. 1931 annekterade man Manchuriet och 

dess rika järn och stålindustrier som fortsättningsvis skulle föda den japanska krigsindustrin 

med råmaterialet till den oövervinneliga armé som skulle ställas till kejsarens förfogande. 

1937 invaderade man det av inbördeskrig försvagade norra Kina som fredade sig endast med 

stor hjälp från japans forna allierade USA och Storbritannien.  

 

Med Andra Världskriget nådde Kokka Shinto och den japanska kejsardyrkan sin högsta 

punkt, kriget som till en början såg ut att vinnas av japans nyfunna eller återfunna allierade 

Tyskland kom att leda till katastrof för Japan. Japans inträde i kriget markeras med attacken 

på den amerikanska flottbasen Pearl Harbor och Japans förlust markeras med atombomberna 

över Nagasaki och Hiroshima. Efter kriget förbjöds Kokka Shinto av den amerikanska 

ockupationsmakten i en skrivelse28 till den tillförordnande regeringen då de ansåg att Kokka 

Shinto var kärnan i den Japanska ultranationalismen och kejsardyrkan. Det var ett digert 

                                                 
27 P. R. Hartz, Sid.68 
28 http://www.bbc.co.uk/religion/religions/shinto/history/nationalism_3.shtml 

 20



arbete att avprogrammera en hel nation som de allierade hade framför sig. I ett mycket känt 

tal till det Japanska folket uttalade sig Kejsare Showa (Hirohito) som följer: 

 

”The ties between us [the imperial family] and our people have always stood upon mutual 

trust and affection. They do not depend upon mere legends and myths. They are not 

predicated on the false conception that the emperor is divine (akitsu kami), and that the 

Japanese people are superior to other races and fated to rule the world”29

 

Därmed avsvor sig kejsaren själv sin gudomlighet något som chockade japanerna i grunden, 

diskussioner som följde var mycket upprörda och man undrade om kejsaren egentligen hade 

auktoritet att påstå något sådant. En annan fascinerande anekdot angående kejsarens tal till 

nationen var att många japaner hade svårt att förstå vad kejsaren sade då hans familj och han 

själv levt isolerade från folket i århundraden och deras språk mycket äldre än deras samtid. 

 

Diskussion: 

Kokka Shinto och den era den fanns i var en samling av omständigheter som just då var 

perfekta för framväxten av det monster som föddes. När man tar ett par steg ut från bilden 

häpnar man över hur liten respektive stor betydelse saker, öden och händelser har för den 

stora bilden. Om man tillåter sig själv att spekulera lite, Kommendörkapten Perry seglar in 

med sina ångdrivna båtar i en japansk hamn och tvingar shogunatet att öppna sina hamnar. 

Syftet med det är att skapa en ny marknad för USA att tjäna pengar på. Shogunatet går med på 

det under hot och förlorar därmed ansiktet och folkets stöd. Den japanska adel som stått 

utanför makten ser nu sin chans och med kejsaren som frontfigur tar man makten men inte 

utan amerikansk hjälp med vapen då amerikanerna vill får bort de ultrakonservativa 

Tokugawa från makten. Makten faller i händerna på en ny regim som grundar Statsshinto och 

piskar upp de nationalistiska stämningarna. Japan går i krig mot Kina och vinner. Japan krigar 

mot Ryssland och vinner fortfarande med vapen och båtar byggda och sålda av USA och de 

europeiska stormakterna som hjälp. Ryssland går en tid av revolutioner och inbördeskrig till 

mötes. Världen kastas in i världskrig och Japan erövrar stora delar av fjärran östern och 

övertygade om sin överhöghet begår japanska soldater fruktansvärda krigsbrott som till 

exempel massakern vid Nanking30 där 250 000 kineser mördas. USA besegrar Japan till ett 

skyhögt pris mätt i människoliv och avslutar kalaset med två atombomber för att visa 

                                                 
29 M. Yusa Sid.106 
30 D. Batty, Sid 58 
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Sovjetunionen vilka vapen man förfogar över, det kalla kriget gör entré och enorma summor 

och resurser stuvas in i att tillverka nya sätt att utrota varandra med. Vill man vara krass kan 

man hävda att Kommendörkapten Perrys beslut med sina herrars backning att med styrka 

öppna Japans hamnar för handel resulterade i oändligt mänskligt lidande. Naturligtvis är det 

att se på historia med skygglappar att hävda att så är fallet men lite sanning ligger det i 

påståendet. 

 

Jag hävdar att Statsshinto var orientens motsvarighet till Nazismen, likheterna är slående. Den 

uttalade personkulten kring kejsaren och führern är mycket lika bortsett från att kejsaren 

betraktades som en gud. Kejsaren hade förvisso ingen eller liten världslig makt utan var bara 

symbolen för japanerna att samlas kring. Propagandamaskineriet kring de båda är mycket 

omfattande och redan i mycket tidiga år indoktrineras befolkningen i den rätta läran. Unga 

pojkar indelas i militära utbildningar för att sedan ingå i elitförband. Dessa unga pojkar fick 

lära sig om sin ras överhöghet och rätt att härska över andra folk och hur ärorikt det var att dö 

för sin ledare och sitt fosterland. Japan hade liksom Nazityskland sin hemliga polis och 

nätverk av informatörer som plockade in misstänkta dissidenter och misshandlade, torterade 

och i flera fall dödade dem. Byggda likt Platons stat härskade den intellektuella eliten med 

hjälp av fanatiska krigare som var beredda att dö för sina herrar. Längst ned på skalan fanns 

folket som matades med propaganda och hölls i schack av rädsla. Rastänkandet i de båda 

ideologierna och indelningen av människor bättre och sämre raser är mycket påtagligt. 

 

Kejsarens roll under perioden och hans ansvar för illdåden som japanerna gjorde sig skyldiga 

till under framförallt Andra Världskriget är än idag ett både hett och kontroversiellt ämne. I 

Västvärlden är den allmänna åsikten att kejsaren inte bar någon personlig skuld till det som 

inträffade men i de asiatiska grannländerna framförallt Kina och Korea framställs Hirohito 

som samma andas barn som Hitler och Mussolini. Statsshinto är fortfarande ett mycket 

känsligt ämne i regionen och när maktens män besöker Yasukuni templet protesterar de länder 

som stred mot Japan eller invaderades av dem högljutt. Den förre premiärministern besökte 

templet en gång om året och reaktionerna från grannarna var lika arga som väntade. Templet 

är den främsta symbolen för Kokka Shinto som finns kvar och med tanke på att alla japaner 

som dött i nationens tjänst har erhållit statusen som kami och kan dyrkas i templet är det 

förståeligt. Några av de vars själar fått denna ära är dömda krigsförbrytare med riktigt vidriga 
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brott på sitt samvete. Enligt wikipedia31 är 1068 personer dömda för krigsbrott med bland de 

som kan dyrkas vid Yasukuni och av dem är 12st förbrytare av högsta graden (klass A). Bland 

dem finns till exempel Hideki Tojo som var premiärminister under Andra Världskriget och 

som hängdes efter det. Intill templet ligger ett krigsmuseum som av kritiker anses vara 

revisionistiskt. 

 

Att gå till det templet för att dyrka de kami som finns där är enligt mig en handling likvärdig 

med att dyrka Stalin eller Hitler. Nu finns det ju förvisso dem som gör det också men det är 

inte så att Tysklands förbundskansler ses görandes det. Yasukuni templet är en mycket 

komplicerad fråga dock då många av de som upphöjts till kami där inte alls är förbrytare och 

massmördare. Med tanke på den attityd templet står för och det revisionistiska museet vägg i 

vägg bör man dock se djupare. Templet byggdes för det enkla syftet att vara en gigantisk 

reklampelare för Kokka Shinto 1869 så det är ingen uråldrig tradition vi talar om här att samla 

alla i krig dödas kami under ett tak för dyrkan. De som besöker släktingars kami i Yasukuni 

skulle likaväl kunna göra det vid ett annat tempel. Yasukuni templet är dock så fastrotat i 

Japan att det skulle vara svårt att förändra något utan en överväldigande opinion. Den 

nationalistiska rörelsen har nära band till Yasukuni templet och de är att jämföra med de 

nynazistiska grupperingarna vi har här. Japan är fortfarande ett väldigt etniskt homogent land 

och nationalismen ligger och pyr lite under ytan. En stor del av problematiken kring Kokka 

Shinto och framförallt Yasukuni templet anser jag är västvärlden flathet, varför protesterar 

inte Sverige när Japans premiärminister besöker ett tempel där man kan tillbe krigsförbrytare 

och döda krigshetsare? Vad gör FN? Jag hävdar att tystnaden grundar sig i ett mångfacetterat 

problem, okunskap tror jag är en faktor men en betydligt mycket mer störande faktor är att jag 

helt enkelt tror att västvärlden inte bryr sig. Man väljer den väg som innebär minst problem 

och den vägen är att stoppa huvudet i sanden och låtsas som att Japans mörka historia inte 

finns. 

 

Tänk bara tanken att Tysklands kansler skulle stå i Nürnberg och göra nazisthälsningar och 

hedra alla som dog under andra världskriget. En hel värld skulle kollektivt sätta kaffet i halsen 

och fördöma agerandet men i ett land långt bort ifrån oss är det ändå ungefär vad som händer 

och vi reagerar inte. En del i att Japan kommer undan så lindrigt med sitt agerande är just att 

det sker i ett tempel. Kokka Shinto har maskerat sig som en religion för västvärlden fastän det 

                                                 
31 http://en.wikipedia.org/wiki/Yasukuni_Shrine 
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redan från början och av dess skapare stod fast att syftet inte alls var religiöst. Kokka Shinto 

är inget annat än ett recept på hur man skapar den perfekta fascistiska staten. Det är ingen 

slump att både Mussolini och Hitler fascinerades av hur Japan kunde få sitt folk att så blint 

följa sin kejsare. På samma sätt som Kokka Shinto skapat en enande faktor för alla japaner 

försökte Hitler göra detsamma med sagor som nibelungleid och Wagners operor. 

 

Att skapa ett totalitärt system och sedan strö lite religion över det är egentligen genialiskt och 

de herrar som orkestrerade Kokka Shintos intåg i Japan var sannerligen inga korkade figurer. 

Kokka Shinto kom till i en tid som var optimal för dess syfte. Japan som nation var skakat i 

grunden efter shogunatets fall så man skapar en kejsardyrkan som med hjälp av sagor och 

myter enar folket. Man piskar sedan upp de nationalistiska stämningarna i landet till 

bristningsgränsen för att sedan släppa lös dem i en serie av krig. Kokka Shinto var ett 

instrument i händerna på onda män och det är så det bör betraktas, att påstå att man kan följa 

de religiösa bitarna och leva efter Statsshintos regler och vara en demokratisk individ är 

oförenligt. Man skulle kunna jämföra det med att vara lite kommunist eller lätt nazist, det 

fungerar inte, ett totalitärt system och tänkande har inte plats för kompromisser. 

 

När Japan skrev sitt avtal med Korea krävde man att ingen japan skulle kunna dömas av annat 

än Japansk lag och av japaner. Det påminner inte så lite om USA:s agerande gentemot 

krigstribunalen i Bryssel. Samma arroganta beteende som Japan uppvisade då går igen i alla 

imperialistiska nationer både före och efter ”Den uppgående solens rike” fall som 

imperialistisk nation. Vi tror gärna idag att historien omöjligt kan upprepa sig på samma sätt 

igen då vi är mer upplysta nu än förr. Historien visar oss dock mer än gärna hur fel vi har i 

våra antaganden. Det som krävs för att det ska hända igen är bara en serie omständigheter som 

leder till instabilitet. Hitler tog makten genom demokratiska val då landet var i djup 

ekonomisk kris. De kommunistiska ledarna tog ofta makten genom revolt mot en vacklande 

statsmakt som missbrukat och utnyttjat sitt folk till det helt enkelt brast. Det jag vill ha sagt är 

att historien mer än gärna upprepar sig oavsett vad vi säger och tror. Folkmord och 

koncentrationsläger har skett efter 1945 och kommer säkerligen hända igen, eller förresten det 

sker redan idag i Afrika bland annat. Det sitter fångar på en bas på Kuba, ingen vet vilka de är 

utom de själva och deras vakter. Det finns ingenting som tyder på att de kommer att släppas 

fria och det finns inte svart på vitt vad de anklagas för. Detta är världen 2007, någon större 

skillnad mot för 50, 100 eller 150 år sedan? egentligen inte. 
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Sammanfattning: 

Genom att använda folktro och religion skapade den Japanska regimen under två eror, Meji 

och Showa, ett instrument för att tygla folket och ge obehindrad makt till toppskiktet i 

samhället. Man underströk kejsarfamiljens gudomliga arv som släkting till dem mäktigaste 

kamin i gudavärlden solgudinnan Amaterasu. Som släkting till henne var han att betrakta som 

gud och aldrig ifrågasättas. Det Japanska folket var inte heller vilket folk som helst utan ett 

härskarfolk som även de hade gudomlig härkomst. När folket sedan genom mängder av 

propaganda från skolväsendet upp igenom hela samhället indoktrinerats om sin och kejsarens 

överhöghet matats mätta var det dags att visa resten av världen sin gudomlighet. Genom att 

besegra sina fiender i krig blev övertygelsen än större på hemmafronten och Kokka Shinto 

tycktes mer och mer sitta på sanningen. Japan var riktigt nära att slå ut den amerikanska 

flottan men en serie förluster satte stopp för framgångarna och Japan besegrades. Den 

amerikanska ockupationsmakten identifierade Kokka Shinto som skyldigt till aggressionerna 

på samma sätt som nazismen var för Tyskland. Kokka Shinto hjälpte till att göra Japan till en 

fascistisk stat precis som syftet med den var. Från början av Mejirestorationen till slutet av 

Andra Världskriget var Kokka Shinto en framgångssaga för ultranationalisterna med de 

allierades seger krossades Statsshinto. Det finns dock kvarlämningar av Statsshinto i Japan 

och när en Japansk premiärminister kan besöka Yasukuni templet utan att tvingas avgå visar 

landet att man ännu har en bit att vandra innan man helt har kastat av sig sitt nationalistiska 

och fascistiska ok. Slutsatsen blir därför att jag inte anser att Kokka Shinto är en religion utan 

snarare mäktiga mäns sluga utnyttjande av folktro och vidskeplighet i syfte att ta över ett land. 

Kokka Shinto är en veritabel våldtäkt på en legitim religion men genom att använda samma 

mytologi och historia köper man legitimitet. Man måste som utomstående vara mycket 

distinkt i att skilja på Shinto och Kokka Shinto ungefär på samma sätt som man skiljer på 

Socialism från Nationalsocialism. Fram till 1868 var Shinto en mycket tolerant religion och 

efter 1945 är det så återigen, det finns dock ett nationellt tema i Shinto som onda krafter kan 

utnyttja. 
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Slutord: 

Det är fascinerande att läsa om hur en hel nation mer eller mindre unisont ställde sig bakom 

tanken att deras ledare var en gudom och att de själva var en ras av överlägsna människor. 

Efter att den fascinationen lagt sig lite börjar man skruva lite på sig och känna obehaget 

komma smygande på sig. Det här skedde för inte alls länge sedan och man ser likheter med 

vår egen samtid. Som världen ser ut idag skulle historien tveklöst kunna upprepa sig. När man 

efter Andra Världskriget sade att något som förintelsen aldrig skulle få ske igen, likväl 

upprepade sig historien på Balkan på 90-talet dock med en annan folkgrupp som offer och i 

Rwanda 1994 och i Sudan idag. Folkmord och etnisk rensning är ord som de flesta 

allmänbildade kan och är medvetna om. Är världen en bättre plats idag än för 60-70 år sedan? 

För mig måste svaret bli nej. Krigen har bytt skådeplats, sätten att kriga har förändrats men 

likväl är världen en plats där de med makt härskar över de utan, de med pengar förslavar de 

som behöver pengar. Västvärlden bekräftar och understryker sin överlägsenhet genom att 

frossa i Jordens resurser medan majoriteten av världsmedborgarna svälter. Den nationalistiska 

och imperialistiska anda som rådde i Japan 1868-45 har inte försvunnit eller avskaffats utan 

den lever och frodas det är bara andra länder som bygger sina imperier. USA lägger världens 

oljeproducenter till sin samling av lydstater och världssamfundet med FN i spetsen har 

devalverats till en samling trötta gamla män som aldrig kan enas om någonting medan världen 

brinner under deras fötter. 
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Inledning:


Den Japanska religionen Shinto har länge fascinerat mig. Dess mytologi påminner mycket om den grekiska eller den skandinaviska med sina fantastiska sagor om gudar och forna tiders hjältar. Shinto är en religion som känns modern i sin tolerans gentemot andra religioner. Shinto är en för Japan helt unik religion och Japans isolationspolititk lät den utvecklas till vad den var under hundratals år. Det är intressant att spekulera i hur asatron hade sett ut om kristendomen hade varit lite mera tolerant och tillåtit samma symbiotiska förhållande Shinto idag har med ett antal olika religioner. Men Shinto har även utnyttjats av den militaristiska regimen i Japan under perioden 1868-1945 för onda syften. Genom skapandet av Kokka Shinto som ibland kallas national eller statsshinto har den riktiga religionen fått ett skamfilat rykte. Vad var då Kokka Shinto? Det är en fråga jag intresserade mig av när jag började läsa om Shinto, sanningen var både skrämmande och fascinerande.


Syfte:


Tanken bakom arbetet är att utreda vad Kokka Shinto var. Var Statsshinto en religion som många andra eller fanns det verkligen en agenda bakom skapandet av det som kom att bli Japans statsreligion under åren 1868-1945? Jag hävdar att Kokka Shinto inte var annat än ett slugt sätt att skapa en fascistisk mönsterstat.

Metod:


Genom att studera framförallt böcker ska jag klargöra hur Kokka Shinto kom till och hur man legitimerade den. För att kunna göra det måste jag först visa hur Shintos mytologi är uppbyggd för att klargöra nationen Japans roll i mytologin men även det japanska folket och framför allt kejsarens plats i mytologin något som är grundläggande för Kokka Shinto. Det är även viktigt att sätta Kokka Shinto i dess historiska sammanhang och hur Shinto utvecklats från jägare/samlare samhället fram till 1945. Till min hjälp har jag även haft ett fåtal webbsidor som kommer att redovisas som källor och fotnoter. 


Tidigare forskning:


Problematiken kring forskningen och skrivandet om Kokka Shinto ligger antagligen i det faktum att västvärlden inte vet om det är en religion eller en ideologi man betraktar. Det finns mängder av böcker om Shinto och böcker om Japans historia finns även de i överflöd problemet är bara att Kokka Shinto tycks befinna sig i en gråzon. För att skapa sig en bild av perioden krävs det att man studerar både historiska och religionsvetenskapliga skrifter och ur dessa finna brottstycken om Kokka Shinto. Det material som stått att finna på Internet har varit begränsat till onlineuppslagsverk som Wikipedia eller varit skrivna på japanska. Det har förvisso funnits uppsatser skrivna i ämnet men jag har inte haft tillgång till de databaser där dessa ligger. 


Böcker om Japans historia och de böcker jag funnit om Shinto har trots problemen varit mycket hjälpfulla. De böcker jag har studerat har många gånger varit helt olika i sin historieberättelse och innebörden i mytologin har skiftat märkbart från bok till bok. Jag har då valt den mest representerade versionen. Böckerna som behandlat historia har en betydligt mer enhetlig fakta även om de på vissa små punkter skiljer sig. Michiko Yusas bok ”Japanese Religions” har fungerat som en liten guide till både Shintos historia och mytologi och det lilla som stått att finna om just Kokka Shinto har lett mig vidare genom de andra böckerna. Uppslagsord ur andra böcker har lett mig till Stuart B. Pickens ”Historical Dictionary of Shinto” och på så sätt har jag hela tiden jobbat mig vidare. 


Till hjälp att förstå begreppet Kami och sättet att dyrka inom Shinto har H. Byron Earharts ”Religious traditions of the world” varit ovärderlig. Viss hjälp har även Helen Hardacres
 dokument från Princeton varit, texten har jag läst genom att använda länken till Google books. Hardacres studie av Stat och Shinto i Japan sträcker sig längre än min och avslutas först 1988 dock har vi båda 1868 som utgångspunkt. Problemet för mig när det kommer till Hardacres arbete är att jag inte kommer åt hela texten utan att köpa den vi en hemsida jag aldrig hört talas om något som jag inte är beredd att göra. En annan bok som förtjänar omnämnande är Selfrid Ershammars bok ”Shinto-Gudarnas väg” som skrevs redan 1953 och visar en mycket insiktsfull bild av det för honom samtida Japan och god beskrivning av Meji-eran och Stats Shintos uppgång och fall om än i lite okritiska ögon gentemot den kristna kyrkan. Ershammar kom till Japan som missionär och det lyser igenom i hans texter som i förordet när han refererar till shintoisterna som avgudadyrkare. Forskning som varit enbart fokuserad på Kokka Shinto har varit otillgänglig för mig men den stora mängd källor jag använt har räckt med råge till att komma fram till det jag gjort.


Kokka Shinto har som ämne absolut tillräckligt med stoff för egen djupgående forskning och författande av böcker. Ämnet är i Japan och området kring landet alltid aktuellt och kontroversiellt.


Begreppet Kami:


Kami i sig avser det som enligt japanerna själva är det gudomliga, mytologiska, det övernaturliga väsen eller mäktiga platser i naturen som till exempel berget Fuji. Kami är ett mycket komplext fenomen och många olika tolkningar av exakt vad som innefattas av ordet existerar. En känd lärd man vid namn Motoori Norinaga (1730-1801) beskrev kami som följer:


”Speaking in general, it may be said that kami signifies, in the first place, the dieties of heaven and earth that appear in the ancient records and also the kami spirits of the shrines where they are worshipped. Its hardly necessary to say that includes human beeings. It also includes such objects as birds, beasts, trees, plants, seas, mountains and so forth. In ancient usage, anything whatsoever which was outside the ordinary, which possessed superior power or which was awe-inspiring was called kami. Eminence here does not refer merely to the superiority of nobility, goodness, or meritorious deeds. Evil and mysterious things, if they are extraordinary and dreadful, are called kami. Its needless to say that among human beings who are called kami the succesive generations of sacred emperors are all included.”


Det mesta har alltså möjligheten att vara en kami, det som krävs är att det är något speciellt nog att vara det eller att något tillskrivs en särskild makt. Som sägs här ovan är inte en kami nödvändigtvis god utan onda kami existerar även de.


Shintos mytologi:


Japans gudavärld rymmer en mycket stor mängd gudar, för att beskriva den oerhörda mängd gudar brukar japanerna omnämna sin gudavärld i termer som ”De 800 myriader kami” eller ”De 8 miljoner kami”.


För att förstå Shinto bör man ha kunskap om mytologin och kejsarfamiljens plats i religionen. Shintos berättelser och sagor är storslagna historier om hjältedåd, kärlek, svek och död och påminner mycket om den grekiska mytologin men skillnaden där är att Shinto är i högsta grad levande i Japan. Shinto har ingen helig bok som den kristna bibeln eller islams koran men det finns böcker som man tillskriver stort värde för religionens överlevnad. De två som ofta nämns är Kojiki och Nihongi
 som nedtecknades på 700-talet på order av kejsaren för att den inhemska religionen inte skulle falla i glömska. Kojiki behandlar den kejserliga familjens släktträd ända tillbaka till solgudinnan Amaterasu och familjens historia och hjältedåd. Nihongi handlar om de japanska öarnas gudomliga ursprung och fantastiska gudasagor som som talar om Japan som gudarnas land.


Enligt japansk mytologi skapades världen spontant ur det kosmiska kaos som rådde i universum och formade sig som ett ägg. Ägget delades in i tre sfärer, den himmelska sfären, den jordiska sfären och underjorden som kallas för Yomi. Ur ett vitt moln framträdde tre himmelska kami de första gudarna. Från den ännu oformliga jorden kom två ytterligare kami som tog skepnad av växter som reste sig ända upp till den himmelska sfären och anslöt sig till de himmelska kami. Dessa fem kami åtföljdes av sju generationer kami som föddes i par, en kvinnlig och en manlig version och dessa var både syskon och makar.


Det sista paret att födas var Izanagi ”Han som bjuder in” och Izanami ”Hon som bjuder in”. Izanagi och Izanami sändes ned till den jordiska sfären av de äldre kami. Via den himmelska bron som beskrivs som ett moln eller en regnbåge nedsteg de två mot jorden som ännu inte hade antagit fast form. Jordmassan flöt likt olja ovanpå det vilda världshavet. Izanagi doppade sitt spjut som var en gåva från de äldre kami i havet som började stagnera. När han lyfte sitt spjut började jordmassan anta fast form, från spjutet föll några droppar som formade den första ön, Onogoro.


Väl nere på jordens nyformade fasta mark började gudaparet åtrå varandra men saknade erfarenhet på det området och studerade djur för att nå insikt. Enligt en berättelse så noterade Izanami att hennes kropp hade ett område där hon hade ”för lite”. På samma sätt upptäckte Izanagi att hans kropp hade ett område dr han hade ”för mycket”. Genom att sammanföra de båda blev de hela. Syftet med deras samliv var att föda nytt land och nya kami men först skulle de gifta sig och världshistoriens första bröllop var ett faktum. De skapade en ritual för att fira sitt bröllop, Izanagi skulle gå runt en helig pelare i vänstervarv och Izanami i högervarv. När Izanami rundade pelaren och fick se sin make skrek hon till av åtrå. Izanagi gjorde detsamma då han såg henne men påminde henne om att det var högst olämpligt att en av hennes kön att tala först utan att ha blivit tilltalad.


Izanami födde deras första barn men det blev inte någon lycklig händelse då barnet var ett monster format som en stor manet eller en igel. De sände ifrån sig barnet i en båt gjord av vass och skickade ut det på floden. Efter detta klättrade gudaparet upp till den himmelska sfären för att söka svaret till att barnet fötts så missbildat. De himmelska kami förklarade att orsaken till att deras förstfödde blivit ett monster var att för att Izanami talat före sin make under bröllopsritualen. Makarna återvände till jorden och upprepade ritualen och denna gång var Izanami tyst till dess hon hade tilltalats av Izanagi.


De följande födslarna var lyckliga och Izanami födde i rask takt de åtta största japanska öarna. För att skingra dimman fyllde Izanagi sina lungor och blåste bort dimman och ur hans andedräkt föddes vindens kami. För att lösa sina mathållningsproblem födde man risets kami. Makarna födde vitt skilda kami för olika syften men då Izanami skulle föda eldguden Kagutsuchi gick allt fel och Izanami dog under svåra plågor. Olika berättelser skiljer sig en del om vad som skedde sedan men Izanagi ska galen av sorg och vrede ha delat eldguden i flera delar med sitt spjut och ur varje del föddes en ny kami. Andra berättelser menar att delarna av eldguden formades till japans fem största berg som även de är mäktiga kami.


Izanami sändes till Yomi, dödsriket, Shintos motsvarighet till Hades. Izanagi bestämde sig för att hämta tillbaka sin maka och berättelsen som följer liknar den grekiska berättelsen om Orfeus och Eurydike. Yomi var en plats som var lik den jordiska men med avsaknad av ljus och innevånarna var demoner och onda kami. Izanagi sökte länge efter sin hustru och efter en skräckfylld resa fann han sin maka i mörkret. Enligt en version
 av berättelsen fann han hennes röst som bad honom vänta och inte söka hennes kropp så lovade hon i sin tur be härskarna av Yomi om tillåtelse att få lämna underjorden. Izanagi lovade att vänta men blev otålig och gav sig av efter Izanamis kropp. Han fann kroppen som var långt gången i förruttnelse och svullen av gaser. Izanami blev ursinnig över makens löftesbrott och började jaga Izanagi med hjälp av Yomis demoner och innevånare. 


I den andra versionen
 finner Izanagi Izanami i mörkret men kan inte se henne men hon har redan ätit av maten i underjorden och är därmed bunden till Yomi. Izanami lägger sig därefter för att sova. Ilsken över sin makas kalla bemötande tänder Izanagi en fackla och när ljuset faller över hans ruttnande maka skriker Izanagi av chock. Skriket väcker Izanami som blir vansinnig över att maken väckt henne och låtit ljust falla på henne och börjar jaga Izanagi, till hjälp har hon åtta kvinnliga demoner. Med nöd och näppe lyckades Izanagi undkomma Izanami som hade fått hela Yomi att jaga honom. Väl ute ur Yomi tar Izanagi ett enormt stenblock och blockerar ingången till Yomi från den jordiska sfären för alltid så att ingen levande kan gå in i Yomi igen. När Izanami når stenen förbannar hon sin make som kontrar med att hota skilja sig från Izanami. Izanami lovar då att döda 1000 innevånare i den jordiska sfären varje dag. På så sätt fick döden inträde i den jordiska sfären. Izanagi lovade att skapa 1500 nya liv varje dag och på så sätt garanterades att livet alltid kommer ligga före döden.


I ljuset såg Izanagi hur underjorden hade förorenat hans kläder och kropp, i skräck för vad föroreningarna skulle kunna göra slängde han av sig sina kläder och varje plagg blev en ny kami. Därefter slängde han sig i en flod för att tvätta sig och därmed skapades Shintos rituella bad. När Izanagi tvättade sitt vänstra öga föddes solgudinnan Amaterasu och ur det högra föddes månguden Tsukiyomi. När han tvättade näsan för att bli av med stanken från Yomi föddes stormens gud Susano som var en riktig vilde och upprorsmakare.


Amaterasu Skickades att styra över den himmelska sfären och är en av Shintos absolut viktigaste gudar idag. Stormguden Susano fick jorden som sin domän var mycket missnöjd med sin lott och lät jorden förfalla och växterna dog. Susano klagade högljutt hos sin far om sin lott och ville till Yomi för att träffa Izanami. Izanagi gjorde honom till viljes och bannlyste Susano till Yomi. Innan Susano skulle nedstiga till Yomi ville han ta farväl av sin syster Amaterasu i den himmelska sfären. Under klättringen skapade Susano sådant oväsen att stora jordbävningar och stormar skakade jorden. Amaterasu som hörde oväsendet gick för att se vad som pågick och såg sin vilde bror komma stormande upp för den himmelska bron. Då Amaterasu kände sin bror väl tog hon för givet att han kom för att försöka ta makten över hennes domäner. Solgudinnan rustade sig för strid och klädde sig i sina magiska pärlor och tog sitt svärd. När Susano kom fram utmanade Amaterasu honom till duell men Susano förklarade att hans intentioner var fredliga. Amaterasu anordnande då en tävling för att Susano skulle bevisa sina intentioner, tävlingen gick ut på att den som kunde skapa flest kami med ett andetag skulle vinna. Amaterasu fick Susanos svärd och bet i det och blåste, tre nya kami skapades. Susano tog Amaterasus pärlor i munnen och blåste och skapade fem nya kami. Dessa åtta kami anses vara den kejserliga familjens anfäder. Susano blev mycket nöjd över att han vunnit men Amaterasu hävdade att hon var segraren eftersom det var hennes pärlor han hade använt och därmed var segern hennes.


Susano blev då vansinnig och började skövla den himmelska sfären, han förstörde det himmelska risfältet, smetade sin avföring i den himmelska festsalen. Hans härjningar kulminerade i att han skrämde en av Amaterasus sömmerskor så att hon stack sig till döds på en vävstol för gudarnas siden. Förskräckt av sin brors härjningar drog sig Amaterasu tillbaka till en grotta och solen föll inte längre på den jordiska sfären som frös till is. De övriga kami gjorde allt de kunde för att få ut Amaterasu ur grottan men det krävdes mycket list och en stor fest för att lura ut henne. Susano ställdes till svars för sina gärningar och sändes till jorden för att gottgöra sin syster. Likt Herkules far han runt och utför stordåd och dödar en åttahövdad orm för att rädda en jungfru
, han gifter sig med henne och de barn de får anses vara det japanska folkets anfäder.


Susanos barn gjorde jorden till en kaotisk plats och de stred inbördes om makt och rikedomar, Amaterasu sände flera gånger meddelanden med budbärare men hörde aldrig av dem igen. Till slut sände hon två kami ned till jorden för att se vad som var fel. Eldens och åskans kami mötte där ett av Susanos barn som härskade över Izumo, Susanos son vägrade underkasta sig Amaterasus styre och utmanade de två kami som besegrade sonen med lätthet. Susano drog sig nu tillbaka i sorg och tog upp residens i Yomi. Amaterasu sände därefter sitt barnbarn att härska över Japan tillsammans med de åtta kami Amaterasu och Susano skapat i sin duell. 


Historierna i Shinto är många men grunden i dem är dessa sagor. Japans förste kejsare Jimmu anses vara i rakt nedstigande led en ättling till Amaterasu och den japanska kejsarfamiljen har rötter i både Amaterasus och Susanos släktträd och är därför enligt de konservativa Shintotroendes sätt att se på det gudar. Efter andra världskriget tvingades den japanske kejsaren avsäga sig sin gudomlighet på order av de ockuperande amerikanerna
 något jag kommer att ta upp i min fokusering kring problemen med Shinto efter krigsslutet.


Shintos historia:


Shinto har en mycket diffus linje mellan mytologi och historia men man brukar anse att Jimmu Tenno den förste kejsaren styrde Japan omkring år 660 före kristus då den kejserliga familjen tog tronen i Japan. Det är med andra ord samma släkt som idag sitter på tronen som för över 2600 år sedan. Efter ett tag ger dock de mytiska berättelserna plats för vad som är historiska redovisningar av japans och den kejserliga familjens historia.


De tidiga innevånarna på de japanska öarna var att jägarfolk som var löst sammansatta i klaner, deras tro som blev grunderna i Shinto innebar att man tillbad sin omgivning. Vattenfall, stora berg och dylikt ansågs vara gudomar och varje klan hade sina egna lokala gudar. Kami var redan här ett befäst koncept och man skiljer tidigt på kultur och religion. Man tillber fortfarande den stigande solen på morgonen i Japan och många festivaler styrs i tid av hur riset planteras eller skördas. Åldermannen i varje klan i det tidiga Japan var den lokala översteprästen och något renodlat prästerskap fanns inte så det låg på åldermannen att tolka kamis vilja. Man ansåg att vackra ord uttalade på rätt sätt hade en god effekt på kami och dessa mystiska ord och böner kallas norii eller norito
 och fördes vidare med oral tradition från far till son. Först år 800 e. Kr. nedtecknades bönerna för att sparas till eftervärlden.


Till en början fanns inte några tempel eller heliga byggnader utan folket tillbad sina gudar på platser i naturen som tillskrevs stark andlig kraft. På dessa platser började man sedan bygga altare och heliga platser växte fram. Starkare klaner absorberade sina svagare grannar och den starka klanens kami blev den primära kamin för gruppen. Yamato klanen som den kejserliga familjen tillhör växte och var snart den mäktigaste gruppen i Japan. Deras kami var ju Amaterasu solgudinnan som de ansåg sig härstamma ifrån och Amaterasu upphöjdes till den störste av alla kami. Folket dyrkade dock sin familjs kami över allt annat och maktkampen på ett nationellt plan berörde inte den generella befolkningen i någon större grad.


Japans mäktiga granne i väst Kina var vid det här stadiet avsevärt mycket mer utvecklat än Japan. I och med att Kina erövrade den koreanska halvön kom kinesisk kultur att på verka Japan och Shinto.
 Konfucianismen föll t ex i god jord hos det japanska folket med sin fokus på goda relationer mellan människor och vikten av att vörda sina anfäder. Konfucianismens olika plikter gentemot olika människor i ens närhet och vikten av ärlighet och heder passade japanerna väl. Konfucianismen håller även kunskap och intelligens högt något som hjälpte till i framväxten av ett japanskt skriftspråk. Läran absorberades utan problem in i Shinto. Taoismen influerade även den Shinto men inte alls lika starkt som Konfucianismen. Taoismens ritualer och kalender lånades till viss del in hos Shinto. Man övertog även taoismens sätt att t ex bestämma vad som är en gynnsam plats att bygga ett hus på. 


Den influensen som kom att påverka Japan mest var dock Buddismen som kom till landet via det koreanska hovet. Det officiella datumet för buddismens inträde i Japan sätts till år 552 e. Kr.. Buddismen kom till Japan som en helt färdig religion med ritualer filosofi och en storslagenhet som tog både japans adel och senare befolkning med storm. Liksom Shinto var buddismen tolerant och anpassningsbar men visade samtidigt japanerna vad Shintoismen och Konfucianismen inte kunde erbjuda. Shinto erbjuder ingenting efter döden något som buddismen gör och än idag finns det inga Shintoritualer för begravningar utan det överlämnas till buddisternas präster. 


Japansk kultur och religion har influerats mycket starkt av den kinesiska men det har fungerat på ett sätt som gjort att de utländska influenserna har absorberats och gjorts till något unikt för Japan. År 609 e. Kr. nedtecknade Prins Shotoku
 den japanska konstitutionen i sjutton punkter där han blandade ett konfucianskt sätt att se på staten och dess struktur med buddistisk etik. Denna reform som kallas Takiareformen kom att centralisera makten till den kejserliga familjen och vara ett steg bort ifrån klantänkandet. 


Konfucianismen
 och Shinto fungerade i symbios med varandra och kompletterade varandra väl. Konfucianismen gav Japan utbildning, organisation och ett politiskt system som inte funnits tidigare medan Shinto med sina myter och sagor gav folket något att enas kring. Staten byggde vid den här tiden många av de Shintotempel och heliga platser som finns än idag. En avgörande händelse var att det var nu som kejsaren som hette Temmu beordrade den kejserliga historikern att nedteckna de för Shinto viktiga böckerna. Kojiki var klar år 712 e. Kr. och Nihongi 720 e. Kr. och med dessa fanns då de urgamla riter och berättelserna nedtecknade för eftervärlden och kunde inte korrumperas av tidens tand. Under den här perioden skiftades de heliga platserna att vörda kami på mer och mer bort från naturen och mer och mer mot tempel och altare. 


Buddismens unika anpassningsbarhet i kombination med den japanska kulturens förmåga att absorbera och reformera intryck utifrån gjorde att buddismen spreds oerhört snabbt när den väl fick fäste i Japan. Buddismen tog över som den religion som vid sidan av Shinto var mest inflytelserik och man firade både Shinto och Buddistiska högtider och vördade gudar och heliga män från båda religionerna. På 800-talet krävde staten att varje hem skulle ha ett buddistiskt altare hemma och varje by skulle ha en sexton fot hög Buddhastaty. Inne i de stora buddistiska tempelkomplexen fanns alltid en plats för ett Shinto altare något som verkligen visar hur sammanflätade de två religionerna var.


Under denna tid reste även folk från Japan till Kina för att lära sig mer om buddismen och en del av dem kom hem och startade sin egen sekt
 i Japan. Kukai (774-835) grundade sin sekt efter den kinesiska buddismen som kallades Zhen-yan och i Japan fick namnet Shingon. Shingon är mycket komplicerad med intrikata ritualer, doktriner och använder målningar som ett medel till att uppnå upplysning. Kukai fick efter sin död namnet Kobo Daishi. Shingon fick stor framgång hos hovet med sina spektakulära ritualer och mystiska magi.


Saicho (762-822) var en annan japan som grundade en buddistisk sekt men han inspirerades av den kinesiska buddismen som kallas Tiantal och som i Japan kallas Tendai. Tendai fokuserar på speciellt på Lotus sutran som är en buddistisk skrift. Tendai blev populärt hos folket eftersom den menade att vem som helst kunde nå upplysning genom enkla handlingar av godhet och insikt. Tendai fokuserade även på dyrkan av gudomen Amida. Saicho hade sitt högkvarter vid berget Hiei och ansågs ha god kontakt med det mäktiga bergets kami. Efter sin död fick Saicho namnet Dengyo Daishi.


Under Kamakura perioden (1185-1333) uppstod ytterligare tre stora buddistiska sekter, dessa var Rent land (egen översättning från Pure land), Nichiren och Zen. Likt Tendai så fokuserade Rent land på att nå paradiset genom att be till den buddistiska gudomen Amida med orden namu Amida butsu som betyder ”Jag lägger mitt öde i händerna på Amida Buddha”. Rent land sekten blev även den mycket populär. Nichiren ville utrota de andra formerna av buddism och propagerade för att Japan kunde bli paradiset på jorden. Med orden ”namu Myho Rengekyo”
 som betyder ”Jag lägger mitt öde i Lotus sutran” skulle alla problem lösas. Nichiren blev populärt hos många shintoister där det nationalistiska inslaget slog an en sträng.


Zen buddismen kom till Japan även den via Kina och den hade stora taoistiska influenser. Zen buddismen menade att allt levande hade Buddhas natur inom sig och kunde nå upplysning genom meditation. Detta passade även det de shintotroende som menade att kami fanns i allt och Zen buddismens enkla tempel byggda av endast naturliga material liknade mycket de shintotempel som fanns. Inom Zen buddismen var inte dyrkandet av Buddhastatyn alls med utan enkelheten var det viktigaste. Det var svårt att säga var Zen buddismen slutade och Shinto började så pass integrerade var de med varandra. 


Trots att den kejserliga familjen dyrkades av folket var de ofta inte mer än galjonsfigurer för mäktiga klaner som styrde genom dem. Man kan säga att klanerna som styrt Japan i realiteten har skiftat men den kejserliga familjen har bestått. Isolerade bakom det kejserliga palatsets murar har de fungerat som shintos överstepräster men utan världslig makt.


Utanför det kejserliga palatset styrde Shogunen som var en militär diktator och klanen som styrde hette Minamoto som efter bittra strider tagit makten. Shogunen reformerade staten efter en mer militaristisk form och Japan delades in i feodala områden där en daimyo (länsherre) styrde med hjälp av krigare som kallades samurajer. Shogunatet höll med avbrott för inbördeskrig i 400 år. 


Kristendomen gjorde ett försök att etablera sig på de japanska öarna med hjälp av den spanske jesuitmunken Fransisco de Xavier
 som anlände till Japan 1549, japanerna mötte kristendomen med viss skepsis. Kristendomens krav på monoteism var mycket främmande för den japanska kulturen som var van att blanda Shinto, Taoism och Konfucianism som det passade dem själva. Till en början välkomnade de styrande i Japan kristendomen då de ansåg att buddismen vuxit sig för stark och behövde försvagas. Men kristendomen började snart uppfattas som ett hot mot de rådande maktförhållandena då kristna missionärer försökte konvertera länsherrar och därmed lägga hela deras undersåtar till sin kyrka. Man insåg även att genom att konvertera till kristendomen kastade man av sig tron om att kejsaren var av gudomligt ursprung och allt annat som var fundamentet i japansk religion och kultur.


1609 tog en mäktig man över titeln som Shogun, Ieyasu
 av Tokugawaklanen , han centraliserade makten till honom själv och flyttade huvudstaden till Edo (dagens Tokyo).


Tokugawa krävde att alla familjer skulle registrera sig hos ett buddistiskt tempel och medlemskap i templet gick i arv i familjerna. Man skulle rapportera vilka som föddes, dog eller flyttade till sitt tempel och därmed göra det lättare för staten att hålla koll på sin befolkning. Detta var även ett försök att stävja kristendomens tidiga framgångar som man ansåg hotfulla. De kristna vägrade att registrera sig som buddister och efter en väpnad revolt förbjöds kristendomen i Japan.
 De kristna som fanns kvar gick under jorden de följande 200 åren. Under klanen Tokugawa åtnjöt Japan en fred som varade i 250 år. År 1630 förbjöd den tredje Tokugawa Shogunen alla utlänningar att vistas i Japan och man isolerade sig från omvärlden i 215 år. 


De enda européer som tilläts handla med Japan var holländarna som inte hade försökt omvända japanerna. Holländarna fick dock inte landa i någon Japansk hamn utan handeln skedde på en liten ö utanför Nagasaki som heter Deshima. Under Tokugawa var buddismen den statsstödda religionen men Shinto bestod i bakgrunden och folket firade de högtider man alltid gjort. Den Shinto som Tokugawastyret stödde var starkt präglad av Konfucianism och man underströk vikten av lydnad, lojalitet och vikten av den starka hierarki som rådde i det militaristiska Japan. Högst upp i samhället stod krigarna som bevarade staten, sedan kom bönderna som födde folket, efter dem kom arbetarna som tillgodosåg de övrigas behov av arbetskraft och saker, längst ned på skalan var handelsmännen som bara tjänade pengar på att köpa och sälja vad andra producerade.


Under de åren av fred under Tokugawa började man studera och skriva ned japans historia. Till att börja med fokuserade man på kinesiska skrifter och historieskrivning men när det var gjort vände man blickarna mot de tidiga Shintoskrifterna som Kojiki och Nihongi och dess efterföljare. Studierna av dessa ledde till ett nyfunnet intresse av japans urgamla traditioner och religion. Den shintoistiska kalendern med tur och otursdagar som inspirerats av taoismen återinfördes och Shintofestivaler stöddes av staten. 


Buddisterna hade länge haft tolkningsföreträde i Japan men nu vändes det till shintos fördel och nu var det shintoprästerna som satt på sanningen. Man menade att kami var japans orginalgudar och de olika Buddhas vara bara reflektioner av olika kami. Shinto tog platsen som den viktigaste religionen i landet. Studierna som startade under Tokugawa eran kom ironiskt nog att markera början till en ny tid i Japan. De som hängivet började sprida Shinto igen såg kejsaren som den rättmätige ledaren för landet och Tokugawa shogunatet som redan förlorat mycket makt genom att ekonomin var illa däran. Landet var också svårt efterblivet industriellt och teknologiskt och när USA med sina ångfartyg i spetsen tvingade Japan att tillåta handel var shogunantets öde beseglat och dess ansikte förlorat.


1868 sattes Mutsuhito på japans tron som den nye kejsaren och den tiden som följer kallas Mejirestorationen
 efter kejsarens tagna namn. Det är här jag ämnar lägga min fokus, nationalshinto den shinto som började med Mejirestorationen och kulminerade med två atombomber och en hel nation att avprogrammera. Hur kunde det komma sig att en nation dras in i en malström av nationalism, krig och indoktrinering hur kan ett land så sent som för drygt 65 år sedan hyllat sin kejsare som en levande gud? Hur såg Japan ut under den korta men ack så ödesmättade perioden i landets historia?


Fokus: Kokka Shinto 1868-1945


Detta är då kärnan i mitt arbete, vad var Kokka Shinto, hur kom den till och varför? Jag ämnar visa att skapandet av Kokka Shinto inte har mycket alls med religion att göra utan mer med makt, imperialism, fascism och rasism att göra. Det är naturligtvis så att man vid skapandet på 1850-talet inte kunde förutse vad skapandet av en intensifierad kejsarkult och nationalism skulle innebära en nationell och i viss mån global katastrof. Man måste samtidigt förstå att de som skapade den ursprungliga nationalsocialismen inte kunde förutse förintelsen heller. Skapandet av Kokka Shinto tog den befintliga Shinto religionen, lyfte ur all innebörd ur den och ersatte den med kejsardyrkan, rasideologi, imperialism och militarism.


Med Mutsuhitos kröning som kejsare vid blott 16 års ålder fick de nationalistiska krafterna en punkt för japans folk att samlas kring. Kejsaren blev en marionett för den regering som tog över efter det att Tokugawashogunatets avskaffande. Nationalistiska strömningar ville återinsätta kejsaren vid makten och de adelsmän som såg varthän det barkade stödde denna revolt. De nya herrarna, formade av periodens nationalistiska strömningar och shintos återkomst som den stora nationella religionen ville få bort det man ansåg vara utländsk förorening av det som var genuint japanskt. Kejsaren som blev känd som Kejsare Meji och hans regering kom att förändra Japan och Shinto i grunden med vad som blev känt som Mejirestorationen. Diverse uppror bröt ut överlandet ledda av samurajer som fortfarande var lojala mot Tokugawaklanen. Upproren slogs ned av den nya regimen och samurajen som samhällsklass avskaffades. Med det var det dock inte så att samurajen och dennes ideal försvann. Samurajerna var ofta välutbildade och för att fylla sina nya positioner och ämbeten behövde den nya regimen kunnigt folk. Många forna samurajer anställdes således inom armén och i utbildningsväsendet, detta kom att spela stor roll senare.


För att Japan inte skulle vara fortsatt ekonomiskt, industriellt och politiskt efterblivet och riskera att bli vasaller till de europeiska stormakterna och USA måste landet reformeras från grunden. För att åstadkomma detta var den nya japanska regeringen mycket inställsam gentemot just dessa för att få deras stöd för att konsolidera sin egen makt över de som inte var svurna till dem ännu. Samtidigt som man tog emot amerikansk och europeisk hjälp att modernisera landet så var man betydligt mer intolerant inrikespolitiskt. Buddismen förlorade allt statligt stöd då den inte var en japansk religion och det hände även att buddistiska tempel skövlades medan statliga tjänstemän såg åt andra hållet. Kopplingen mellan Shinto och Buddism förbjöds och de två religionerna som under lång tid fungerat i symbios blev skiljda från varandra. Mejiregeringen skulle göra landet shintoistiskt rakt igenom och upphöja Shinto till statsreligion. Kristendomen var fortfarande en förbjuden religion i landet och när grupper med kristna som hade utövat religionen under jord upptäcktes bestraffades de mycket hårt. 


De kristnas svårigheter i Japan uppmärksammades dock utanför landets gränser och japaner på ”studiebesök” i utlandet bemöttes ibland med ogillande av dem som de besökte. Av rädsla att förlora sina nyfunna välgörare kände sig Japan tvingat att upphöra med förföljelserna av de andra religionerna. Regeringen utfärdade en ny lag om religionsfrihet och för första gången på över 200 r var de kristna i landet fria att praktisera sin religion. Detta var dock inget som den sittande japanska regeringen gjorde av välvilja eller omtanke till de andra religionerna utan snarare av nödvändighet. Även om man nu hade religionsfrihet på papperet så gjorde statens hållning det mycket svårt att fritt praktisera sin religion. Moderniseringen av landet fortsatte med oavbrutet flit och japanska ingenjörer reste runt hela jorden för att komma hem med nya idéer för att effektivisera Japan. Kejsaren som flyttade regeringen från Kyoto till Edo döpte om staden till Tokyo för att signalera starten på en ny era, namnet Tokyo betyder ”Österns huvudstad
” är en tidig indikation på kommande imperialistiska ambitioner.


Regimens första ingrepp på det religiösa planet efter det att man tillåtit övriga religioner att verka i landet med sin lag om religionsfrihet var att ändra strategi för hur Shinto skulle bli statsreligion. Det gjordes för att inte komma i konflikt med sin egen lag. Befolkningen skulle utbildas i ”Saisei Ichi” som var läran om att stat och Shinto i förlängningen var samma sak, nationalistisk indoktrinering med andra ord. Selfrid Ershammar reciterar i sin bok ”Shinto-Gudarnas väg” några strofer ur en sång som Japanska skolbarn sjöng under perioden och som förbjöds 1945 de är som följer:


”Mäktiga Japan! Mäktiga Japan!


Vår kejsare kom ned från gudarna


Och tänker på oss, Hans folk,


nittio miljoner av oss


som om vi vore Hans barn


Mäktiga Japan! Mäktiga Japan!


Vi undersåtar -nittio miljoner-


ödmjukt tjänar vår kejsare


skådande upp till Honom såsom vår gud


trånande efter Honom såsom vår fader.


Mäktiga Japan! Mäktiga Japan!


Genom seklers gång


aldrig av fienden besegrat.


Rikets stora ära skall evigt


Såsom solen lysa och stråla allt mer.”


Detta är precis som Ershammar konstaterar nationalismen upphöjd till religion. Man fokuserade hårt på solgudinnan Amaterasu och den kejserliga familjens släktskap med denne, kejsaren var den levande synliga kamin. Ett annat steg i strategin var att dela Shinto i två delar: Sektshinto som var samlingsnamnet på tretton olika sekter och inriktningar inom Shinto och Kokka Shinto som även kallas Statshinto eller Nationalshinto. Kokka Shinto skulle tömmas på religiös innebörd och ersattes av kejsardyrkan och dyrkan av Amaterasu och hängiven patriotism. Denna uppdelning av Shinto lagstadgades 1889 genom Mejikonstitutionen. Nu hade man sitt blint lydiga propagandaverktyg och man slösade inte med tiden. Ett antal shintotempel designerades till den nya statsreligionen och omvandlades till att passa dess nya syften. De präster som var i de tempel som övertogs skickades iväg för att ersättas av regeringens utvalda, ofta var dessa före detta militärer eller politiker. Regeringen stod för den religiösa dagordningen och började genast anpassa den religiösa kalendern efter sina behov. Nya högtider och fester sattes in och gamla sorterades bort, de nya fokuserade på att hylla staten kejsaren och Amaterasu. Regimen detaljstyrde Kokka Shinto in i minsta detalj och varenda ritual var utformad för att tjäna sitt specifika syfte. I templen fanns porträtt av den synliga guden, kejsaren, som tillbads liksom kejsarens påstådda släkting Amaterasu. Kokka Shinto underströk inte bara kejsarens gudomlighet utan även det japanska folkets gudomliga ursprung som ättlingar till Susano. Det japanska folket skulle ta sin rättmätiga plats i världen som gudarnas utvalda folk och till en början skulle det vara att ta en ledande plats som regionens herrar. För att piska upp folket i nationell yra till stöd för ett eventuellt krig var national Shinto instrumental. Det var varje japans plikt att delta i Kokka Shintos fester och högtider och det var ett viktigt sätt att bevisa vilken god patriot man var.


Staten hade deklarerat att Kokka Shinto var ickereligiös
 men det var varje japans patriotiska plikt att vara med oavsett vilken religion man eventuellt praktiserade i hemmet. I skolorna indoktrinerades även barnen men då den nya lagen gjort det förbjudet att sprida religiös lära i skolan maskerades Kokka Shinto i form av ett ämne som kallades ”nationell etik”. I ämnet betonades vikten av osviklig lojalitet mot kejsaren och dennes gudomlighet liksom folkets överhöghet. Dessa aktioner från regimens sida enade folket och skapade en nationell enhet och strävan som inte funnits förut i japans historia. Även de kristna och buddister som fanns i Japan under denna period var oväntat positiva till Kokka Shinto och budskapet om nationens överlägsenhet. Kokka Shintos mest framstående altare var Yasukuni altaret som byggdes 1868 och var en plats där Kokka Shinto hävdade att själarna från de som dött för Japans ära huserade. Yasukuni templet är en kontroversiell plats idag men under Statsshinto eran var det en obligatorisk plats att besöka.

Japans imperialism:


Den nya regimen ville grunda ett asiatiskt imperium med Japan som ledande nation och för att lyckas med det måste framförallt Kina och Ryssland kuvas. Japans första drag var att ge sig på Korea, ett land som länge varit en vasallstat till Kina. Japan använde koreanernas isolationspolitik emot dem genom att med list få koreanska försvarare att öppna eld mot ett japanskt krigsfartyg. Efter att fartyget beskjutits återvände det till Japan för att senare återvända med en stor flotta, under hot om krig skrev koreanerna på ett avtal som lät japanerna handla med landet. Förutom handelsrättigheter fick japaner i Korea stå ovan koreansk lag, en japan kunde bara dömas av andra japaner. Ryssland såg på den japanska imperialismen med stor oro då den konkurrerade med deras egna ambitioner. Kineserna ansåg att Japan inkräktade på deras domäner genom deras ingrepp i Korea. I Korea fanns det en stor del människor som ville närma sig Japan för att liksom de hade gjort modernisera landet. De japanvänliga krafterna försökte sig på en revolt 1884 som slogs ned av Kina, som i processen sköt ihjäl ett antal japaner. Japan och Kina stod nu på gränsen till ett krig. Efter förhandlingar kom man dock att ett krig var ogynnsamt för dem båda och man skrev ett avtal om gemensamt militärt tillbakadragande från den koreanska halvön. 


1894 var det dock dags för en kraftmätning mellan de två igen då den koreanske kejsaren bad Kina om militär hjälp för att kväsa ännu ett japanvänligt uppror och fick det. Japan ansåg att det var ett brott mot det tidigare avtalet och 1 augusti bröt kriget mellan dem ut. Japan med den nya moderna flotta man byggt med hjälp av Tyskland och Storbritannien krossade den kinesiska. Det var nu Japan för första gången visade prov på den ohyggliga grymhet som senare skulle bli så synonymt med den japanska militären. Vid ett antal olika slag besegrades kineserna och efter att man erövrat hamnstaden Port Arthur så avrättade man alla kineser i en massaker som blev känd som just ”Port Arthur massakern
”.

I april 1895 erkände sig Kina besegrat och vid fredsförhandlingarna tvingades man till stora eftergifter, Korea skulle betraktas som ett eget land och Kina skulle betala krigsskadestånd till Japan. Vid sidan av det skulle japanska skepp få tillträde att segla upp för gula floden som man behagade. Kinas förlust kom att leda till revolutionen 1911 då befolkningen fått ett bryskt uppvaknande om tillståndet i landet.


Ryssland, Tyskland och Frankrike oroades nu av japans snabba militära upprustning
 och gick ihop för att inte Japan skulle ta över regionen helt och därmed kväsa deras egna ambitioner för området. De tre länderna började konsolidera sin makt i området och ryssarna pressade kineserna till ett 25årigt hyresavtal för Port Arthur och befäste den. Tyskland och Frankrike tog även de strategiska positioner som stack i ögonen på Japan. Ryssland satte under boxarupproret i Kina in en stor mängd soldater i Manchuriet för att skydda den transsibiriska järnvägen från förstörelse. Detta tolkade japan som att Ryssland ämnade erövra en ännu större del av det som japanerna såg som sin intressesfär. Japan var uppbundet i att försöka erövra Korea och Japanerna försökte förhandla med ryssarna om att de skulle lämna Korea till dem och i gengäld skulle Japan låta Ryssland ta Manchuriet utan inblandning från dem. De japanska inviterna föll på döva öron då ryssarna inte alls var intresserade av att alliera sig på något sätt med Japan.


1902 allierade sig då Japan med Storbritannien som ville stävja den ryska imperialismen i fjärran östern. 1903 utfärdade man ett ultimatum till Ryssland att dra tillbaka sina trupper från Manchuriet något som ryssarna vägrade. 1904-1905 stod kriget mellan de två länderna som Japan vann, som första icke europeiska nation hade man besegrat en europeisk modern armé. I fredsavtalet
 lämnades Port Arthur över till Japan, Manchuriet evakuerades av Ryssland och Korea erkändes som liggandes i japans intressesfär. Förlusten mot Japan ledde i förlängningen till den ryska revolutionen och skapandet av Sovjetunionen i kombination med det för Ryssland så katastrofala Första Världskriget. Japanerna var dock mycket missnöjda med fredsförhandlingarna som letts av USA. Man ansåg sig behandlats som den förlorande sidan och när detaljerna om fördraget presenterades i Japan ledde det till upplopp och stort missnöje hos folket. 


Japans ekonomi var körd i botten och skulderna till Storbritannien och USA växte lavinartat. Med de nya områdena under regimens kontroll fanns dock möjligheterna till att tjäna pengar. Korea var känt för sina rika kol och järnfyndigheter något som var vitalt för japans fortsatta utveckling. Japan som i det närmaste liknade det som kom att bli Nazityskland politiskt började utbilda befolkningen i de erövrade områdena att bli goda arbetare till den japanska statens ära. Efter Första Världskriget hade man seglat upp som en erkänd stormakt både ekonomiskt och militärt.


Den japanska regimen var dock inte ännu nöjda med den egna armén som fick mer anslag att expandera och rekrytera. Japanska pojkar började sin militära träning vid 14 års ålder och livet som militär romantiserades från statligt håll. De unga pojkarna fick också lära sig att det var en heder att vara en del av den levande gudens armé och att dö för honom och nationen vore den största äran.


Den globala depressionen under 1930-talet drabbade även Japan hårt och på landsbygden svalt bönderna. Stor del av den japanska armén hade värvats ur bondeklassen och de värnade om sina familjer och inom armén höjdes röster för att avskaffa regeringsmakten för att ge kejsaren all makt och under honom skulle militären lyda. Eftersom kejsaren som ättling till Amaterasu var den ende rättmätige ledaren borde han rimligtvis härska över världen. Japan blev en allt mer totalitär stat där dissidenter fängslades och torterades och år för år blev man mer och mer en mönsterstat för fascismen. 


Nu tog Japan nästa steg i sin imperialistiska utopi. 1931 annekterade man Manchuriet och dess rika järn och stålindustrier som fortsättningsvis skulle föda den japanska krigsindustrin med råmaterialet till den oövervinneliga armé som skulle ställas till kejsarens förfogande. 1937 invaderade man det av inbördeskrig försvagade norra Kina som fredade sig endast med stor hjälp från japans forna allierade USA och Storbritannien. 


Med Andra Världskriget nådde Kokka Shinto och den japanska kejsardyrkan sin högsta punkt, kriget som till en början såg ut att vinnas av japans nyfunna eller återfunna allierade Tyskland kom att leda till katastrof för Japan. Japans inträde i kriget markeras med attacken på den amerikanska flottbasen Pearl Harbor och Japans förlust markeras med atombomberna över Nagasaki och Hiroshima. Efter kriget förbjöds Kokka Shinto av den amerikanska ockupationsmakten i en skrivelse
 till den tillförordnande regeringen då de ansåg att Kokka Shinto var kärnan i den Japanska ultranationalismen och kejsardyrkan. Det var ett digert arbete att avprogrammera en hel nation som de allierade hade framför sig. I ett mycket känt tal till det Japanska folket uttalade sig Kejsare Showa (Hirohito) som följer:


”The ties between us [the imperial family] and our people have always stood upon mutual trust and affection. They do not depend upon mere legends and myths. They are not predicated on the false conception that the emperor is divine (akitsu kami), and that the Japanese people are superior to other races and fated to rule the world”


Därmed avsvor sig kejsaren själv sin gudomlighet något som chockade japanerna i grunden, diskussioner som följde var mycket upprörda och man undrade om kejsaren egentligen hade auktoritet att påstå något sådant. En annan fascinerande anekdot angående kejsarens tal till nationen var att många japaner hade svårt att förstå vad kejsaren sade då hans familj och han själv levt isolerade från folket i århundraden och deras språk mycket äldre än deras samtid.


Diskussion:


Kokka Shinto och den era den fanns i var en samling av omständigheter som just då var perfekta för framväxten av det monster som föddes. När man tar ett par steg ut från bilden häpnar man över hur liten respektive stor betydelse saker, öden och händelser har för den stora bilden. Om man tillåter sig själv att spekulera lite, Kommendörkapten Perry seglar in med sina ångdrivna båtar i en japansk hamn och tvingar shogunatet att öppna sina hamnar. Syftet med det är att skapa en ny marknad för USA att tjäna pengar på. Shogunatet går med på det under hot och förlorar därmed ansiktet och folkets stöd. Den japanska adel som stått utanför makten ser nu sin chans och med kejsaren som frontfigur tar man makten men inte utan amerikansk hjälp med vapen då amerikanerna vill får bort de ultrakonservativa Tokugawa från makten. Makten faller i händerna på en ny regim som grundar Statsshinto och piskar upp de nationalistiska stämningarna. Japan går i krig mot Kina och vinner. Japan krigar mot Ryssland och vinner fortfarande med vapen och båtar byggda och sålda av USA och de europeiska stormakterna som hjälp. Ryssland går en tid av revolutioner och inbördeskrig till mötes. Världen kastas in i världskrig och Japan erövrar stora delar av fjärran östern och övertygade om sin överhöghet begår japanska soldater fruktansvärda krigsbrott som till exempel massakern vid Nanking
 där 250 000 kineser mördas. USA besegrar Japan till ett skyhögt pris mätt i människoliv och avslutar kalaset med två atombomber för att visa Sovjetunionen vilka vapen man förfogar över, det kalla kriget gör entré och enorma summor och resurser stuvas in i att tillverka nya sätt att utrota varandra med. Vill man vara krass kan man hävda att Kommendörkapten Perrys beslut med sina herrars backning att med styrka öppna Japans hamnar för handel resulterade i oändligt mänskligt lidande. Naturligtvis är det att se på historia med skygglappar att hävda att så är fallet men lite sanning ligger det i påståendet.


Jag hävdar att Statsshinto var orientens motsvarighet till Nazismen, likheterna är slående. Den uttalade personkulten kring kejsaren och führern är mycket lika bortsett från att kejsaren betraktades som en gud. Kejsaren hade förvisso ingen eller liten världslig makt utan var bara symbolen för japanerna att samlas kring. Propagandamaskineriet kring de båda är mycket omfattande och redan i mycket tidiga år indoktrineras befolkningen i den rätta läran. Unga pojkar indelas i militära utbildningar för att sedan ingå i elitförband. Dessa unga pojkar fick lära sig om sin ras överhöghet och rätt att härska över andra folk och hur ärorikt det var att dö för sin ledare och sitt fosterland. Japan hade liksom Nazityskland sin hemliga polis och nätverk av informatörer som plockade in misstänkta dissidenter och misshandlade, torterade och i flera fall dödade dem. Byggda likt Platons stat härskade den intellektuella eliten med hjälp av fanatiska krigare som var beredda att dö för sina herrar. Längst ned på skalan fanns folket som matades med propaganda och hölls i schack av rädsla. Rastänkandet i de båda ideologierna och indelningen av människor bättre och sämre raser är mycket påtagligt.


Kejsarens roll under perioden och hans ansvar för illdåden som japanerna gjorde sig skyldiga till under framförallt Andra Världskriget är än idag ett både hett och kontroversiellt ämne. I Västvärlden är den allmänna åsikten att kejsaren inte bar någon personlig skuld till det som inträffade men i de asiatiska grannländerna framförallt Kina och Korea framställs Hirohito som samma andas barn som Hitler och Mussolini. Statsshinto är fortfarande ett mycket känsligt ämne i regionen och när maktens män besöker Yasukuni templet protesterar de länder som stred mot Japan eller invaderades av dem högljutt. Den förre premiärministern besökte templet en gång om året och reaktionerna från grannarna var lika arga som väntade. Templet är den främsta symbolen för Kokka Shinto som finns kvar och med tanke på att alla japaner som dött i nationens tjänst har erhållit statusen som kami och kan dyrkas i templet är det förståeligt. Några av de vars själar fått denna ära är dömda krigsförbrytare med riktigt vidriga brott på sitt samvete. Enligt wikipedia
 är 1068 personer dömda för krigsbrott med bland de som kan dyrkas vid Yasukuni och av dem är 12st förbrytare av högsta graden (klass A). Bland dem finns till exempel Hideki Tojo som var premiärminister under Andra Världskriget och som hängdes efter det. Intill templet ligger ett krigsmuseum som av kritiker anses vara revisionistiskt.


Att gå till det templet för att dyrka de kami som finns där är enligt mig en handling likvärdig med att dyrka Stalin eller Hitler. Nu finns det ju förvisso dem som gör det också men det är inte så att Tysklands förbundskansler ses görandes det. Yasukuni templet är en mycket komplicerad fråga dock då många av de som upphöjts till kami där inte alls är förbrytare och massmördare. Med tanke på den attityd templet står för och det revisionistiska museet vägg i vägg bör man dock se djupare. Templet byggdes för det enkla syftet att vara en gigantisk reklampelare för Kokka Shinto 1869 så det är ingen uråldrig tradition vi talar om här att samla alla i krig dödas kami under ett tak för dyrkan. De som besöker släktingars kami i Yasukuni skulle likaväl kunna göra det vid ett annat tempel. Yasukuni templet är dock så fastrotat i Japan att det skulle vara svårt att förändra något utan en överväldigande opinion. Den nationalistiska rörelsen har nära band till Yasukuni templet och de är att jämföra med de nynazistiska grupperingarna vi har här. Japan är fortfarande ett väldigt etniskt homogent land och nationalismen ligger och pyr lite under ytan. En stor del av problematiken kring Kokka Shinto och framförallt Yasukuni templet anser jag är västvärlden flathet, varför protesterar inte Sverige när Japans premiärminister besöker ett tempel där man kan tillbe krigsförbrytare och döda krigshetsare? Vad gör FN? Jag hävdar att tystnaden grundar sig i ett mångfacetterat problem, okunskap tror jag är en faktor men en betydligt mycket mer störande faktor är att jag helt enkelt tror att västvärlden inte bryr sig. Man väljer den väg som innebär minst problem och den vägen är att stoppa huvudet i sanden och låtsas som att Japans mörka historia inte finns.


Tänk bara tanken att Tysklands kansler skulle stå i Nürnberg och göra nazisthälsningar och hedra alla som dog under andra världskriget. En hel värld skulle kollektivt sätta kaffet i halsen och fördöma agerandet men i ett land långt bort ifrån oss är det ändå ungefär vad som händer och vi reagerar inte. En del i att Japan kommer undan så lindrigt med sitt agerande är just att det sker i ett tempel. Kokka Shinto har maskerat sig som en religion för västvärlden fastän det redan från början och av dess skapare stod fast att syftet inte alls var religiöst. Kokka Shinto är inget annat än ett recept på hur man skapar den perfekta fascistiska staten. Det är ingen slump att både Mussolini och Hitler fascinerades av hur Japan kunde få sitt folk att så blint följa sin kejsare. På samma sätt som Kokka Shinto skapat en enande faktor för alla japaner försökte Hitler göra detsamma med sagor som nibelungleid och Wagners operor.


Att skapa ett totalitärt system och sedan strö lite religion över det är egentligen genialiskt och de herrar som orkestrerade Kokka Shintos intåg i Japan var sannerligen inga korkade figurer. Kokka Shinto kom till i en tid som var optimal för dess syfte. Japan som nation var skakat i grunden efter shogunatets fall så man skapar en kejsardyrkan som med hjälp av sagor och myter enar folket. Man piskar sedan upp de nationalistiska stämningarna i landet till bristningsgränsen för att sedan släppa lös dem i en serie av krig. Kokka Shinto var ett instrument i händerna på onda män och det är så det bör betraktas, att påstå att man kan följa de religiösa bitarna och leva efter Statsshintos regler och vara en demokratisk individ är oförenligt. Man skulle kunna jämföra det med att vara lite kommunist eller lätt nazist, det fungerar inte, ett totalitärt system och tänkande har inte plats för kompromisser.


När Japan skrev sitt avtal med Korea krävde man att ingen japan skulle kunna dömas av annat än Japansk lag och av japaner. Det påminner inte så lite om USA:s agerande gentemot krigstribunalen i Bryssel. Samma arroganta beteende som Japan uppvisade då går igen i alla imperialistiska nationer både före och efter ”Den uppgående solens rike” fall som imperialistisk nation. Vi tror gärna idag att historien omöjligt kan upprepa sig på samma sätt igen då vi är mer upplysta nu än förr. Historien visar oss dock mer än gärna hur fel vi har i våra antaganden. Det som krävs för att det ska hända igen är bara en serie omständigheter som leder till instabilitet. Hitler tog makten genom demokratiska val då landet var i djup ekonomisk kris. De kommunistiska ledarna tog ofta makten genom revolt mot en vacklande statsmakt som missbrukat och utnyttjat sitt folk till det helt enkelt brast. Det jag vill ha sagt är att historien mer än gärna upprepar sig oavsett vad vi säger och tror. Folkmord och koncentrationsläger har skett efter 1945 och kommer säkerligen hända igen, eller förresten det sker redan idag i Afrika bland annat. Det sitter fångar på en bas på Kuba, ingen vet vilka de är utom de själva och deras vakter. Det finns ingenting som tyder på att de kommer att släppas fria och det finns inte svart på vitt vad de anklagas för. Detta är världen 2007, någon större skillnad mot för 50, 100 eller 150 år sedan? egentligen inte.


Sammanfattning:


Genom att använda folktro och religion skapade den Japanska regimen under två eror, Meji och Showa, ett instrument för att tygla folket och ge obehindrad makt till toppskiktet i samhället. Man underströk kejsarfamiljens gudomliga arv som släkting till dem mäktigaste kamin i gudavärlden solgudinnan Amaterasu. Som släkting till henne var han att betrakta som gud och aldrig ifrågasättas. Det Japanska folket var inte heller vilket folk som helst utan ett härskarfolk som även de hade gudomlig härkomst. När folket sedan genom mängder av propaganda från skolväsendet upp igenom hela samhället indoktrinerats om sin och kejsarens överhöghet matats mätta var det dags att visa resten av världen sin gudomlighet. Genom att besegra sina fiender i krig blev övertygelsen än större på hemmafronten och Kokka Shinto tycktes mer och mer sitta på sanningen. Japan var riktigt nära att slå ut den amerikanska flottan men en serie förluster satte stopp för framgångarna och Japan besegrades. Den amerikanska ockupationsmakten identifierade Kokka Shinto som skyldigt till aggressionerna på samma sätt som nazismen var för Tyskland. Kokka Shinto hjälpte till att göra Japan till en fascistisk stat precis som syftet med den var. Från början av Mejirestorationen till slutet av Andra Världskriget var Kokka Shinto en framgångssaga för ultranationalisterna med de allierades seger krossades Statsshinto. Det finns dock kvarlämningar av Statsshinto i Japan och när en Japansk premiärminister kan besöka Yasukuni templet utan att tvingas avgå visar landet att man ännu har en bit att vandra innan man helt har kastat av sig sitt nationalistiska och fascistiska ok. Slutsatsen blir därför att jag inte anser att Kokka Shinto är en religion utan snarare mäktiga mäns sluga utnyttjande av folktro och vidskeplighet i syfte att ta över ett land. Kokka Shinto är en veritabel våldtäkt på en legitim religion men genom att använda samma mytologi och historia köper man legitimitet. Man måste som utomstående vara mycket distinkt i att skilja på Shinto och Kokka Shinto ungefär på samma sätt som man skiljer på Socialism från Nationalsocialism. Fram till 1868 var Shinto en mycket tolerant religion och efter 1945 är det så återigen, det finns dock ett nationellt tema i Shinto som onda krafter kan utnyttja.

Slutord:


Det är fascinerande att läsa om hur en hel nation mer eller mindre unisont ställde sig bakom tanken att deras ledare var en gudom och att de själva var en ras av överlägsna människor. Efter att den fascinationen lagt sig lite börjar man skruva lite på sig och känna obehaget komma smygande på sig. Det här skedde för inte alls länge sedan och man ser likheter med vår egen samtid. Som världen ser ut idag skulle historien tveklöst kunna upprepa sig. När man efter Andra Världskriget sade att något som förintelsen aldrig skulle få ske igen, likväl upprepade sig historien på Balkan på 90-talet dock med en annan folkgrupp som offer och i Rwanda 1994 och i Sudan idag. Folkmord och etnisk rensning är ord som de flesta allmänbildade kan och är medvetna om. Är världen en bättre plats idag än för 60-70 år sedan? För mig måste svaret bli nej. Krigen har bytt skådeplats, sätten att kriga har förändrats men likväl är världen en plats där de med makt härskar över de utan, de med pengar förslavar de som behöver pengar. Västvärlden bekräftar och understryker sin överlägsenhet genom att frossa i Jordens resurser medan majoriteten av världsmedborgarna svälter. Den nationalistiska och imperialistiska anda som rådde i Japan 1868-45 har inte försvunnit eller avskaffats utan den lever och frodas det är bara andra länder som bygger sina imperier. USA lägger världens oljeproducenter till sin samling av lydstater och världssamfundet med FN i spetsen har devalverats till en samling trötta gamla män som aldrig kan enas om någonting medan världen brinner under deras fötter.
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