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Abstract 
The purpose of this thesis is to analyze the writings of Hayashi Ichizō, a Christian 

from southern Japan who on the 30th of May 1945 died while carrying out a kamikaze 

attack against Allied ships outside Okinawa. Hayashi’s writings, most notably his diary 

and some of the letters he sent to his mother, have been published posthumously by his 

sister in a volume called Hi nari tate nari. In this thesis, I conduct an in-depth analysis of 

these writings in an attempt to understand for what Hayashi died. 

In the two parts of the thesis, divided by two major themes in Hayashi’s writings – 

faith/family and nation/emperor, I discuss his thoughts around these issues. Using the idea 

of intertextuality as presented by Norman Fairclough, I have tried to see what lies behind 

Hayashi’s own words. Hayashi’s bounds to his mother were particularly strong, and 

through his Christian faith he found solace in the thought that he would one day reunite 

with her in Heaven.  At the same time, he was worried about whether dying in action in the 

name of the emperor would prevent this from happening, yet in the end he seems to have 

put his faith in providence. While Hayashi’s thoughts about the imperial system are 

ambivalent, a thorough reading of the material suggests that he remained critical of the cult 

surrounding the divine emperor. Though he does refer to himself as “the emperor’s ugly 

shield”, there seems to be more to his use of this term than state-promoted nationalism. 

Though it is difficult to say for what Hayashi died, we can reach a few conclusions 

about his fate. After he was conscripted in 1943, he chose to enter the Navy and he 

volunteered to be a pilot, yet it was never his choice to become a kamikaze pilot – death 

was given to him. While Hayashi never considered his death to be a suicide, contradicting 

his Christian belief, he was clearly worried about the prospect of his soul being enshrined 

in Yasukuni Shrine. To his death, his thoughts remained with his mother and with God, 

never with the emperor. 
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I: Inledning 
Inledning 

I diskursen kring självmordsattacker är det snarare regel än undantag att betrakta 

andra världskrigets japanska kamikazeattacker som det första tillfälle då en nationalstat 

systematiskt tog självmordsattacker i bruk som vapen. Robert A. Pape beskriver 

kamikazeprogrammet som ”organiserat, planerat och ihärdigt”, inte som individers svar på 

nödsituationer på slagfältet, och att kamikazeanfallen därigenom skiljer sig från sina 

historiska föregångare.1 För föregångare finns, överallt och utan respekt för nationella, 

kulturella eller ”civilisatoriska” gränser. Mattias Gardell lyfter Simson som ett tidigt 

bibliskt exempel på livet som vapen, ofta hyllad i såväl kristna som judiska kretsar.2 Andra 

exempel som återkommer i litteraturen är de judiska seloterna under det första århundradet 

enligt vår tideräkning, och de medeltida assassinerna, som från sina fästen i dagens Syrien 

och Iran sägs ha sänt ut mördare utan hopp om återvändo – vad vi idag skulle kalla 

självmordsattacker.3 Ofta bygger diskursen sedan vidare på denna historiska grund, för att 

vidare diskutera dagens självmordsattentat, från Sri Lanka till Afghanistan, Palestina och 

London. Det finns ett narrativ som samlar de som utan hopp för återvändo går i döden för 

en sak – vare sig det är för en nationalstat, frihet eller religion – och detta narrativ knyter 

samman människor från världens alla håll. Vad vi kallar dessa personer beror, som Gardell 

har visat, på var vi själva står: ”om aktörerna associeras till ’oss’ eller ’dem’ och om deras 

dåd skrev in sig i segrarnas eller förlorarnas historia”.4 

Intressant att notera i diskursen kring livet som vapen är att den sällan fokuserar på 

de ”vanliga” soldater som är villiga att gå i döden för sin sak. Som Grenville Byford 

uttryckt saken: ”Man ser ogillande på självmordsattacker, men alla militära hjältar är 

villiga att dö”.5 Människans historia, i västerlandet inte minst, är fylld av hjältar som gått i 

fält utan hopp om återvändo. Medeltidens tempelriddare var kända för sin ”tapperhet”, en 

tapperhet som i praktiken kunde ta sig uttryck i rena självmordstaktiker. Marskalk Jacques 

de Maillys sista ord, innan han med ett hundratal riddare stormade Saladins armé vid 

källorna i Cresson, lär ha lytt: ”Jag ska dö i strid som en tapper man. Det är du som 

                                                
1 Pape, Robert A, Dying to Win, 2006:13 
2 Gardell, Mattias, ”Att offra livet på frihetens altare”, 2009:97-98 
3 Pape 2006:11-12 
4 Gardell 2009:99 
5 Byford, Greenville, The Wrong War, 2002:36 
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kommer att fly som en förrädare”.6 Detta ideal, att hellre tappert stupa än att fly fältet, har 

levt kvar i den europeiska traditionen. Lord Tennyson var varken formad av ett 

militaristiskt Japan eller av militant islam när han 1854 skrev sin The Charge of the Light 

Brigade, med de minnesvärda stroferna ”Theirs not to make reply – Theirs not to reason 

why – Theirs but to do and die”. 7   Eller som Emiko Ohnuki-Tierney retoriskt 

frågar: ”Begick de franska och tyska soldater som under första världskriget blev beordrade 

att storma in i fientligt territorium i ett regn av artillerield självmord, då de trots att de 

visste att deras död var given ändå lydde order? Eller mördades de av sina befälhavare?”8 

Att ge sitt liv för Saken är för oss som människor inte främmande. Frågan som bör ställas i 

varje diskussion om denna typ av desperata anfall – vare sig det rör sig om ”tappra hjältar” 

eller ”självmordsbombare” -  är hur det kommer sig att någon kan komma att betrakta livet 

som en värdig insats – för vad är individen villig att gå i döden. 

I den här uppsatsen kommer jag att försöka teckna ett porträtt av en kamikazepilot, 

Hayashi Ichizō. Japanska soldater var, som soldater ofta är, flitiga skribenter, såväl av 

dagböcker som av brev, och japanska förlag har sedan 1950-talet publicerat hyllmeter med 

sådant material.9 Kamikazepiloterna utgör inget undantag i denna omfattande litteratur. 

Snarare tvärtom – kamikazepiloter var ofta studentsoldater, som rekryterades i stort antal 

från Japans elituniversitet efter det att studenters frihet från den allmänna värnplikten 

avskaffades under andra halvan av 1943.10 Dessa studentsoldater var ofta välutbildade och 

vida belästa, såväl inom japansk och kinesisk som västerländsk litteratur, men det dröjde 

fram till 2002 innan de blev kända utanför Japan, då Emiko Ohnuki-Tierney publicerade 

sin Kamikaze, Cherry Blossoms, and Nationalisms. Hayashis dagbok, Hi nari tate nari 日

なり盾なり – Hayashi var kristen och titeln på hans dagbok är hämtad ur Psaltaren 

84:11, ”Herren Gud är sol och sköld – är en av de efterlämnade skrifter som Ohnuki-

Tinerney presenterade här och i sin senare bok Kamikaze Diaries (2007). 

                                                
6  Orden riktades till Gérard de Ridefort, orderns stormästare, och finns återgivna Read, Piers Paul, 
Tempelriddarna och korstågen till det Heliga landet, 2003:182. För en populärkulturell skildring kan det 
nämnas att även Jan Guillous medeltida hjälte Arn åsåg massakern, om än på avstånd. 
7 “Lord Alfred Tennyson – The Charge of the Light Brigade”, poetry.eserver.org. Sista versen är även den 
talande: ”When can their glory fade? – O the wild charge they made! – All the world wondered – Honor the 
charge they made – Honor the light brigade – Noble six hundred”. 
8 Ohnuki-Tierney, Emiko, Kamikaze Diaries, 2007:34 
9 Mest känd utanför Japan är kanske general Kuribayashi Tadamichis Gyokusai sōshikikan no etegami 玉砕

総指揮官の絵手紙, som låg till grund för mycket av handlingen i Clint Eastwoods film Letters from Iwo 
Jima (2006). 
10 Ninagawa, Jukei, Gakuto Shutsujin, 1998:21 
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Till skillnad från Ohnuki-Tierney kommer jag i mitt arbete bara att fokusera på 

Hayashis efterlämnade material. Jag kommer även att gå djupare in på vissa ämnen, i 

synnerhet Hayashis kristendom, som ligger bortom Ohnuki-Tierney huvudsakliga 

intresseområde – hur det estetiska, i synnerhet körsbärsblomman (sakura 桜), används i 

propaganda för att göda folkets nationalism. Jag kommer visserligen att närma mig detta 

område i kapitel 3, där jag diskuterar hur staten har format Hayashis diskurs, men mitt 

fokus kommer att ligga på religiösa frågor – konflikten mellan Hayashis personliga tro och 

den Shinto och kejsarkult som framhävdes av staten. Jag hoppas på att i uppsatsen utförligt 

diskutera hur Hayashi som individ tänkte kring döden, religionen och nationen. Jag 

försöker inte teckna Hayashis livshistoria – det tillåter inte materialet – utan fokuserar 

istället på att ge en bild av hur en ung man, som genom sin död den 30 maj 1945 för alltid 

blivit en del av självmordsattackernas narrativ, reflekterade över sitt kommande öde. 

 

Frågeställningar: 

- Hur betraktade Hayashi som kristen den statliga kejsarideologin? 

- Vilken roll spelade religionen i Hayashis tankar kring sin stundande död? 

- För vad dog Hayashi? 

 

Avgränsning och material 

Det viktigaste materialet för min diskussion är boken Hi nari tate nari. I sin helhet är 

den drygt 200 sidor, men inte mer än 115 av dessa är Hayashis ord. Återstoden av boken 

inkluderar minnesord och poesi av vänner och familjemedlemmar, samt en mycket 

informativ essä där Hayashis syster, Kaga Hiroko, tecknar ett porträtt av Hayashis uppväxt 

och kommenterar en del av de ämnen som Hayashi talar om i sin dagbok och i sina brev. 

Kaga har även skrivit ett efterord. I likhet med Ohnuki-Tierney väljer jag att skilja Kagas 

del av Hi nari tate nari från Hayashis skrifter, för att det tydligare ska framgå i mina noter 

vem det är jag citerar.  Hayashis 115 sidor inkluderar hans dagbok11 från tiden mellan den 

                                                
11 Hayashi döpte själv sin dagbok till Hi nari tate nari, från vilket skriftsamlingen har fått sitt namn. Det bör 
nämnas här att Hayashis material har publicerats vid olika tillfällen och i olika omfattning. Ett av hans brev 
ska ha publicerats i en volym av kike wadatsumi no koe きけわだつみのこえ, en serie publikationer som 
samlar stupade studentsoldaters efterlämnade brev och annat skrivet material. Vidare gavs Hayashis brev och 
dagbok, samma material som i Hi nari tate nari, ut första gången 1993 under titeln Aru isho: tokkōtai’in 
Hayashi Ichizō [ある遺書特攻隊員林市造]. Hi nari tate nari (1995) innehåller dock en del material som 
inte återfinns i denna tidigare samling, varför jag har den som grund för den här uppsatsen. 
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9 januari och den 21 mars 1945, och därutöver en samling brev, framförallt till Hayashis 

mor, som är odaterade men skrivna mellan hösten 1944 och strax innan han gav sig iväg på 

sin sista flygning i slutet av maj 1945. Materialet är således inte särskilt omfattande, men 

det ger en god inblick i Hayashis tankar under hans sista vinter och vår. I dagboken 

samtalar han med sig själv, i breven med andra, och mottagaren för hans tankar formar i 

stor utsträckning ämnet för hans skrivande. 

Min analys vilar på Hayashis egen text. Jag diskuterar enbart Hayashi, utifrån de 

förutsättningar hans material ger mig, men jag kommer att försöka kontextualisera hans 

tankar och samtal utifrån den tid och miljö i vilken han levde. Hayashis eget material är 

inte stort sett till antalet sidor, men för att förstå hans tankegångar krävs att diskussionen är 

rotad i hans samtid. Jag tar fasta på Gavin Floods riktlinjer om att religionshistorisk 

forskning ”bör vara historicistisk och undersöka religioner i en kontext av diskreta narrativ 

och bruk relaterade till exakta platser och kulturella och lingvistiska områden”.12 För att 

förstå Hayashis text räcker det inte med att läsa hans egna skrifter – hans diskurs är 

förankrad i en historisk kontext, och kan inte förstås utanför denna. Som Norman 

Fairclough har påpekat angående intertextualitet, är det viktigt att ha i åtanke att för 

varje ”enskild text eller typ av text, finns det en uppsättning andra texter och en 

uppsättning röster som har potentiell betydelse”.13 Hayashi är ett medium för hela sin egen 

samlade kunskap, det han skriver återspeglar vad han läst och hört under en livstid. För att 

undvika att tappa fokus i uppsatsen kommer jag att låta det historiska narrativet följa 

löpande i texten, för att på så vis skapa ett samband mellan Hayashis ord och hans samtid. 

Jag låter Hayashi avgränsa min text – de ämnen han inte diskuterar i sitt material, oavsett 

vilket intresse de må ha för kamikazeflygningarnas historia i stort, kommer inte att 

diskuteras inom ramarna för den här uppsatsen. 

 

Tidigare forskning 

Trots kamikazeoperationernas framträdande roll i narrativet kring andra världskriget 

i Stilla havet finns det förvånansvärt lite akademisk litteratur skriven i ämnet. När Emiko 

Ohnuki-Tierney publicerade sina två studier bröt hon ny mark i den engelskspråkiga 

världen. Kamikaze har visserligen stått i fokus för många studier sedan krigets slut, men 

                                                
12 Flood, Gavin, Beyond Phenomenology,  2007:235-236 
13 Fairclough, Norman, Analysing Discourse, 2003:47 
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Ohnuki-Tierney blev bland de första att ta avstånd från idén att bushidō (武士道) spelade 

en avgörande i den enskilde soldatens liv. Där mer sensationalistiska studier som Raymond 

Lamont-Browns Kamikaze: Japan’s Suicide Samurai (1999) mer eller mindre okritiskt har 

lyft bushido, Shinto och kejsardyrkan som avgörande för kamikazeoperationerna, valde 

Ohnuki-Tierney att diskutera samhällets inflytande på individen baserat på individens egna 

ord. Hon visar, framförallt i sin första studie Kamikaze, Cherry Blossoms, and 

Nationalisms, hur den japanska staten arbetade på många olika plan – inte minst det 

estetiska – i sina försök att sprida nationalismen och den statligt sanktionerade kejsarkulten 

till Japans befolkning, men hon problematiserar dessa försök genom att kontrastera statliga 

diskurser mot piloternas egna ord. Just detta – att ta fasta på piloternas eget material – 

verkar fortfarande vara relativt ovanligt i forskningen. 

Ohnuki-Tierney är dock inte helt ensam. I sin studie Kamikaze: Japans 

självmordpiloter (2004) erbjuder Albert Axell och Kase Hideaki en gedigen introduktion 

till kamikazeoperationerna. Tilltalande med studien är att den, trots sin smått 

sensationalistiska originaltitel Kamikaze: Japan’s Suicide Gods, förhåller sig kritisk till de 

gängse idéerna om kejsardyrkande fanatiker. Likt Ohnuki-Tinery fokuserar författarna till 

stor del på de enskilda piloternas berättelser, och undviker på det viset ogrundade 

generalisereringar. 14  Hattori Shōgo har skrivit en av de mest sakliga artiklarna om 

kamikaze på engelska, Kamikaze: Japan’s Glorious Failure, publicerad i Air Power 

History 1996. Artikeln är kort och undviker att diskutera piloternas motiv, men Hattori 

argumenterar sakligt för desperation som den huvudsakliga orsaken till attackerna. Hattori 

kan med fördel läsas som ett komplement till Robert A. Papes Dying to Win (2006). Papes 

studie handlar visserligen till största delen om dagens självmordterrorism, men hans 

huvudsakliga argument – att roten till självmordsattacker står att finna i en ojämn balans 

mellan två stridande parter snarare än i kulturella förutsättningar – rimmar väl med de 

bevis Hattori presenterar. 

I litteraturen om kamikazeattackerna, huvudsakligen i Japan, pågår en debatt mellan 

de som anser att attackerna var ett uttryck för piloternas fosterlandskärlek, och de som 

betraktar piloterna som offer för en militaristisk stat. Konservativt lagda historiker som 

Yoshimoto Sadaaki (2012) lyfter gärna patriotism (aikokushin 愛国心) som utmärkande 

                                                
14 Boken har dock en del smärre brister, bland vilka kan nämnas hur författarna refererar till vår Hayashi inte 
mindre än två gånger, och under olika namn! De verkar ha läst ut hans namn, 林市造, först som Hayashiichi 
Tsukuru (sid. 144) och därefter under den korrekta läsningen Hayashi Ichizō (sid. 147). 
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för piloterna, och väljer således att betona de dokument som styrker frivilligheten hos 

kamikazepiloterna och ignorera de många vittnesmål som finns om tvång och grupptryck. 

Yoshimoto upprörs över den bild av kamikazepiloten som offer som liberala forskare har 

målat upp, och vill i stället se piloterna som en förebild för dagens ungdomar. Hos mer 

liberala forskare, såsom Ninagawa Jukei eller Emiko Ohnuki-Tierney, ligger fokuset 

istället på tvång och grupptryck. Ninagawa har i sin Gakuto Shutsujin (1998) i stor detalj 

skildrat hur rekryteringen av studentsoldater – inklusive de som senare blev 

kamikazepiloter – gick till. Han följer soldaternas öden genom kriget, från det att de 

förlorade sitt undantag från den allmänna värnplikten under hösten 1943, till krigets slut. 

Ett kapitel tillägnar Ninagawa kamikazeoperationerna, och här låter han ett antal 

studentpiloter själva ge uttryck för sin ångest inför döden. 15 Jag har inte för avsikt att i den 

här uppsatsen ta ställning till om kamikazepiloterna som grupp var patriotiska hjältar eller 

offer för en militaristisk regim, men det är viktigt att vara medveten om att debatten pågår. 

Av viss relevans för den här studien är även den mer allmänna forskningen om 

Shinto och religion i Japan. Min egen förståelse av dessa begrepp är starkt influerad av 

forskare som Helen Hardacre, Kuroda Toshio, John Breen och Mark Teeuwen, som arbetar 

med att dekonstruera Shinto som begrepp.16 Att tala om religion i Japan är i grunden 

problematiskt; som José Casanova har uttryckt det, är det ”uppenbart att när människor 

runt hela jorden använder samma kategori religion, menar de i själva verket väldigt olika 

saker.” 17  Såväl Shinto som religion definierades i Japan i sina respektive moderna 

betydelser först under 1800-talet, det senare under rent inflytande från västerländska 

religionsdiskurser. Hayashi var visserligen kristen i ordets västerländska betydelse, men vi 

måste vara medvetna om att idén att man skulle tillhöra en religion ännu var relativt ny i 

Japan under hans livstid. Detta återspeglas i Hayashis dagbok och brev, där han ger utlopp 

för idéer grundade i folktro vid sidan av sin kristendom, men också i systerns berättelser 

om modern. Det finns dock ingen anledning att betvivla uppriktigheten i familjen Hayashis 

kristna tro, utan deras folktro bör snarare förstås i relation till en äldre japansk 

religionsförståelse. 

 

                                                
15 Ninagawa 1998:129-134 
16 Se till exempel Helen Hardacre, Shintō and the State, 1868-1988, 1991; Shimazono Susumu och Regan E. 
Murphy, ”State Shinto in the Lives of the People”, 2009; Kuroda Toshio, “Shinto in the History of Japanese 
Religion”, 1993, och John Breen och Mark Teeuwen, A New History of Shinto, 2010. 
17 Casanova, José, ”The Secular, Secularization, Secularisms”, 2011:62 
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Metod 

Det här arbetet är i grund och botten en textanalys. Jag gör en genomgående läsning 

av Hayashis efterlämnade skrifter, och försöker utifrån detta teckna ett porträtt av den 

individuelle soldat som han var. Min grundläggande inställning är att jag för att förstå vad 

Hayashi säger måste förstå hans omgivning, varför jag försöker kartlägga den diskursiva 

miljö han agerar i. Varför säger Hayashi det han säger? Hayashis text är fragmentarisk, 

utan en metod att läsa mellan raderna finns det väldigt lite konkret att ta fasta på i 

materialet. För att hjälpa mig i läsningen tar jag fasta på Norman Faircloughs kritiska 

diskursanalys, som jag framförallt använder mig av i kapitel 3, där jag diskuterar Hayashis 

syn på kejsare och nation, men den utgör även en grund för analysen i kapitel 2. I 

synnerhet begreppet intertextualitet, såsom Fairclough har beskrivit det, är till hjälp här. 

Som han uttrycker det, ”vad som ’sägs’ i en text ’sägs’ mot bakgrund av det som 

inte ’sägs,’ men som tas för givet”.18 Denna idé är relevant diskussionen igenom, såväl när 

man söker influenser från Kierkegaard i Hayashis fåordiga kommentarer, som när det 

gäller att förstå Hayashis syn på kejsare och nation. I Hayashis knapphändiga material 

finns pusselbitar som tillsammans bygger en mycket komplex individ, men för att finna 

dessa krävs mycket läsande mellan raderna, och diskursanalys är ett sätt att göra detta på. 

 

Språk 

I den här uppsatsen kommer jag återkommande att refererara till kamikaze, ofta i 

sammansättningar som kamikazetaktik eller kamikazeanfall. Jag gör detta enbart av 

bekvämlighetsskäl – kamikaze är ett etablerat begrepp på svenska, och jag använder här 

följande definition: angrepp med livet som vapen, utfört av soldater i den japanska 

militären under slutskedet av kriget i Stilla havet. Kamikaze 神風  (”den gudomliga 

vinden”), eller shinpū som tecknen vanligtvis lästes, fanns som begrepp under kriget i 

Stilla havet,19 och syftade på självmordsanfall utförda av piloter inom flottan och armén. 

Denna typ av attacker ingick i en större grupp operationer utförda av tokubetsu kōgekitai 

特別攻撃隊, de ”särskilda attackstyrkorna”. Då detta begrepp varken är etablerat eller 

särskilt lättanvänt på svenska, har jag valt att låta begreppet kamikaze i bredare bemärkelse 

även innefatta andra attacker, trots att detta egentligen inte är helt korrekt. Begreppet kan 

                                                
18 Fairclough 2003:40 
19 Hayashi Ichizōs enhet hette till exempel shinpū shichi-shō tokubetsu kōgekitai 神風七生特別攻撃隊, 
alltså ”den särskilda attackstyrkan av shinpū-typ, de sju liven (shichi-shō)”. 
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även väcka olyckliga associationer, då det i västerländskt språkbruk har kommit att 

användas i överförd bemärkelse för den som huvudlöst ger sig in i ett projekt utan hopp om 

återvändo. Inte heller begreppet självmordsattack är särskilt lyckat – som vi ska se 

betraktade till exempel aldrig Hayashi sitt uppdrag alls som förknippat med självmord. 

Den japanska termen tai-atari ( 体当り , “kroppsangrepp” eller kanske “kroppslig 

ramning”) är både lämpligare och elegantare, men gör sig inte heller den särskilt väl i 

svensk översättning. Jag kommer att använda den etablerade svenska termen 

självmordsattack uppsatsen igenom, men jag gör det i ordets striktaste bemärkelse – 

angrepp med livet som vapen. 

När det gäller personnamn följer jag det japanska bruket att sätta familjenamn före 

tilltalsnamn. Hayashi Ichizō heter alltså Ichizō i förnamn, men jag använder endast detta i 

de sammanhang där det förekommer andra personer med samma (ganska vanliga) 

efternamn, och refererar texten igenom till honom som Hayashi. Jag använder mig av den 

standardiserade Hepburn-metoden i min latinisering av japanska ord, med makron över 

lång vokal. Undantaget är ord och namn som finns etablerade i svenska, som till exempel 

Kyoto istället för det mer korrekta Kyōto. Där japanska begrepp används för första gången 

skriver jag även ut tecknen. 

Alla översättningar från litteraturen på japanska och engelska är mina egna. I de fall 

där jag citerar en tidigare översatt text framgår det av noterna. Bibel 2000 ligger till grund 

för alla bibelcitat 
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II: Kamikazeoperationerna 
A: Bakgrunden till operationerna 

När Japan gick in i andra världskriget var det många som chockerades över landets 

militära och teknologiska styrka. För första gången i modern tid befann sig västmakter i 

krig på lika villkor med en icke-europeisk fiende. Som John Dower så elegant har visat i 

War without Mercy låg rasistiska idéer om den orientaliske fiendens naturliga 

underlägsenhet återkommande västmakterna till last under krigets inledande skede. Denna 

känsla av överlägsenhet visade sig ofta fatal, såsom när de brittiska fartygen Repulse och 

Prince of Wales – utsända av Churchill för att stärka Singapore, i tron att en sådan 

styrkeuppvisning skulle avskräcka japanerna från att expandera söderut – sänktes av 

japanska flottan 9 december 1941, två dagar efter anfallet mot Pearl Harbour. När 

befälhavande officeren på Repulse nåddes av nyheten att en flottstyrka närmade sig de 

båda brittiska fartygen avfärdade han rapporten med orden ”men de är japanska ... det är 

ingenting att oroa sig för”. 20  Singapores fall i början av 1942 föregicks av liknande 

rasistisk arrogans. När japanska Mitsubishi Zero-flygplan 21  – då ett av världens mest 

effektiva och moderna flygplan, men fullkomligt ignorerat av västmakterna – angrep 

amerikanska luftstyrkor på Filipinerna nio timmar efter Pearl Harbour och mer eller mindre 

utplånade det amerikanska luftförsvaret vägrade general Douglas MacArthur att tro att det 

satt japanska piloter i planen, och menade istället att det rörde sig om vita, förmodat tyska, 

legosoldater i japansk sold. Rykten om att det var tyskar och inte japaner man slogs mot 

var utbredda bland de amerikanska och brittiska, och även de sovjetiska styrkorna under 

stora delar av kriget. Att en oriental skulle kunna bemästra moderna vapen var för många 

otänkbart.22 

Japans framgångar under de första krigsåren går inte att förringa. Den kejserliga 

armén var välutrustad och väldisciplinerad, och den leddes i kriget av välinformerade och 

taktiskt kunniga generaler. Att kriget sedan vände till Japans nackdel berodde på flera 

faktorer. En sådan faktor var att imperiet kommit att spänna över för stora ytor, med öppet 

hav mellan Japan och de territorier i Sydostasien som alla de nödvändiga resurserna 

importerades från. Vid krigets början hade Japan en handelsflotta på 6 miljoner ton, som 

genom allierade blockader och ubåtsanfall vid slutet av kriget hade minskat till mindre än 

                                                
20 Dower, John W., War Without Mercy, 1993:101 
21 Mitsubishi A6M Zero, på japanska reishiki kanjō sentōki 零式艦上戦闘機. Planet är välkänt på svenska 
även under den engelska benämningen ”Zero fighter”. 
22 Dower 1993:104-105 
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en tredjedel, av vilket huvuddelen var kustgående fartyg. Enligt Edwin O. Reischauer och 

Albert M. Craig var det även av avgörande betydelse att Japan hade förlorat det innovativa 

kriget. Zero-flygplanen var vida överlägsna de amerikanska flygplanen 1941, men efter 

detta stagnerade den japanska utvecklingen medan den amerikanska tog fart. Vid krigets 

slut kunde Japan inte längre tävla med de allierade, varken materiellt eller teknologiskt.23 

Japan hade en inhemsk stålproduktion, men huvuddelen av produktionen var förlagd till 

koreanska halvön och marionettstaten Manchukuo (manshūkoku 満州国), och den för 

flygvapnet livsviktiga oljan importerade man huvudsakligen söderifrån. Det var för att 

kompensera för dessa brister och svårigheter som den japanska militären började söka sig 

till andra och mindre ortodoxa strategier. 

Roten till kamikazestrategin var ekonomisk. Idén var att med så liten materiell insats 

som möjligt åsamka fienden så stor skada som möjligt – när det rådde brist på bränsle 

försåg man flygplanen med bränsle nog för en enkelresa. 24  Man brukar säga att den 

japanska krigslyckan i Stilla havskriget vände efter slaget vid Midway i juni 1942, men 

ändå dröjde det till våren 1943 innan självmordsoperationer först kom att diskuteras. I mars 

1943 ansökte en grupp piloter inom armén – flygvapnet var inte en separat gren i det 

japanska försvaret, utan utgjorde en del inom såväl marinen som armén – om tillstånd att 

ramma fientliga flygplan. De fick avslag, men trots detta valde en av piloterna att ramma 

ett amerikanskt bombflygplan, vilket i praktiken blev det första japanska 

självmordsanfallet.25 Beslutet att godkänna specialattackerna som strategi i kampen mot de 

allierade dröjde till oktober 1944, då den första kamikazeenheten organiserades, men redan 

våren samma år hade man börjat bygga och experimentera med såväl människostyrda 

undervattenstorpeder (kaiten 回天) som självmordsbåtar. Likaså föregicks det officiella 

beslutet av en rad enskilda initiativ till självmordsanfall, som till exempel i maj när fyra 

stridsflygplan, även denna gång från armén, störtdök mot allierade fartyg i Nya Guinea. 

Under sommaren utvecklade man även ōka-flygplanet ( 桜花 , ”körsbärsblomma”), i 

praktiken en bomb med vingar i vilket en pilot stängdes in, för att därefter släppas från ett 

större bombflygplan och styras mot fienden manuellt. Ōka togs i bruk från och med 

oktober 1944, samtidigt som övriga kamikazestrategier. 26  Marinen utförde sitt första 

                                                
23 Reischauer, Edwin O. och Albert M. Craig, Japan – Tradition and Transformation, 1989:273-274 
24 Ninagawa 1998:124 
25 Hattori, Shōgo, Kamikaze, 1996:16 
26  Axell, Albert och Kase Hideaki, Kamikaze, 2004:53-54, Hattori 1996:16 I Yasukunihelgedomens 
historierevisionistiska museum Yūshūkan 遊就館 finns ett ōka-flygplan uppställt. I museets katalog beskrivs 
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officiellt sanktionerade kamikazeanfall den 25 oktober 1944 under slaget vid Leytebukten, 

då trettiosju Zero Fighters dök mot fientliga mål. Armén genomförde sin första attack 

några veckor senare, den 12 november, även denna attack som en del i striderna omkring 

Filippinerna.27 

Kamikazetaktiken användes uteslutande efter att kriget hade vänt till Japans nackdel, 

i ett läge där det började bli allt mer tydligt att man eventuellt skulle förlora kriget. Det var 

en taktik som uppstod ur desperation – det rådde brist på såväl bränsle som flygplan, och 

allt efter som kriget led förlorade man fler och fler av sina erfarna piloter. I början av kriget 

i Stilla havet, när japanerna angrep Pearl Harbour, hade en japansk pilot i genomsnitt 700 

flygtimmar bakom sig. 1944 hade detta sjunkit hos piloter i flottan till 300 flygtimmar och 

hos piloter i armén till 200 timmar. De piloter som utbildades till kamikazeuppdrag under 

krigets sista år hade ofta inte mer än 40 eller 50 flygtimmar. Utbildning i att landa hade 

blivit överkurs.28  Som kapten Rikihei Inoguchi, högste stabsofficer hos amiral Ōnishi 

Takijirō, uttryckte det 1944: ”Om man var dömd att dö, vad är då mer naturligt än att man 

vill göra det så effektivt som möjligt, med största möjliga kostnad för motståndaren?”29 

Mot slutet av kriget var bristen på material så svår, att man började konstruera enkla biplan 

i trä, som utrustades med mindre bomber och skickades ut för att störta mot fiendens fartyg. 

Ofta använde man tidigare civila flygplan och övningsflygplan, maskiner som inte hade en 

chans att manövrera i strid och som endast sändes ut i hopp om att finna ett mål att 

ramma.30 

Robert A. Pape har konstaterat i sin studie Dying to Win att självmordsattacker är en 

strategi som används av den svagare av två parter. Att sätta livet till är i regel en sista utväg, 

livet används som vapen först när konventionella vapen inte längre hjälper. Ett nyckelord 

hos Pape är coercion; det handlar om att med en ovanlig och extrem anfallsform tvinga sin 

motståndare till förhandlingsbordet, när alla försök att vinna ett territorium genom regelrätt 

strid har misslyckats.31 Pape lyckas på ett enkelt sätt att sammanfatta hela det spektrum av 

                                                                                                                                              
hur ōka användes i försvaret av såväl Kyushu som Okinawa och hur de i en hastighet av ”876 kilometer i 
timmen styrdes in i målet”. (Yasukuni jinja Yūshūkan zuroku 2008:102) Bombernas effektivitet kan dock 
ifrågasättas. Hattori raporterar att de 77 ōka-flygplan som släpptes i Okinawa sammanlagt sänkte ett fartyg 
och skadade tre, varefter ōka bland de allierade soldaterna blev kända som baka (馬鹿, ”idiot”). (Hattori 
1996:20) 
27 Ninagawa 1998:125 
28 Axell och Kase 153 
29 Citerad i Axell och Kase 157 
30 Hattori 1996:20 
31 Pape 29-31 
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etniskt, politiskt och religiöst skilda grupper som genom historien har offrat livet för sin 

kamp med denna enkla iakttagelse: det är den sista utvägen. Finns det ett alternativ skickar 

vare sig en terroristorganisation eller en nationalstat ut sina soldater på uppdrag utan 

återvändo, men när den konventionella kampen inte längre går att vinna blir taktiken en 

annan. Mattias Gardell har fångat denna idé i ett citat från en palestinsk 

motståndsman: ”Israelerna räds våra martyrer. Men vi kan byta: ge oss era Apaches ... F-

16s ... Merkavas och APCs, och ni kan få våra stenar, slangbellor och sprängbälten”.32 Att 

ett hårt pressat Japan hösten 1944 började bruka livet som vapen i kamikazeoperationer bör 

således inte ses som något unikt japanskt att tolka utifrån orientalistiska idéer om urgamla 

krigarkodexar. Det har skett åtskilliga gånger genom historien, på många skilda platser. 

Vad som gör fallet Japan speciellt är att det var den första gången som en nationalstat såg 

sin överlevnad som så hotad, att den tog till detta sista desperata medel i kampen.33 

 

B: Vilka var piloterna? 

När vi då konstaterat att kamikazetaktiken togs i bruk som en sista utväg av en hårt 

trängd nationalstat, återstår frågan om vilka piloterna var. Under kriget sändes Japans 

luftburna kamikazestyrkor ut på sammanlagt 3301 uppdrag, av vilka 858 avbröts på grund 

av väderförhållanden och tekniska problem. I kamikazeattackerna förlorade Japan 

sammanlagt 2394 flygplan, av vilka drygt ett av tio plan träffade målet.34  Det exakta 

antalet piloter som dog i anfall är oklart, men då det även förekom att två piloter flög i ett 

plan kan man utgå från att mellan 2500 och 3000 piloter gav sina liv under operationerna.35 

Därtill ska man lägga de män som ingick i flottans andra typer av självmordsuppdrag, 

såväl bemannade torpeder som bombbestyckade motorbåtar. När kriget tog slut och 

operationerna upphörde fanns även många ”överlevande” piloter kvar – unga män som 

                                                
32 Gardell 2009:108 
33 Mycket kan sägas, och har även sagts, om kraven på Japans ovillkorliga kapitulation. För en god översikt, 
se Dower, John W., Cultures of War, 2010, kapitel 8-10. Nämnas i sammanhanget bör även Sven Lindquist, 
som lyfter den intressanta tesen att det var kolonialkrigen under 1800-talet som vande europeiska militärer 
vid att betrakta krigföring som ”ett slags straffexpedition mot rebeller och brottslingar” och att det var ur 
detta krav på ovillkorlig kapitulation ”under förnedrande former” växte och blev till norm. Vad han menar 
hände under 1900-talet var att detta tankesätt blev gängse gällande även mellan jämnbördiga nationalstater. 
Se Lindquist, Sven, Nu dog du, 2000:49. 
34 Hattori 1996:21 
35  Denna försiktiga uppskattning baserar jag på Hattori (1996). Ohnuki-Tierney ger en lite högre 
uppskattning, men Hattori har kommenterat att högre siffror riskerar att räkna med de piloter som omkom i 
olyckor. Se Ohnuki-Tierney 2002:167, 361. 
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åtagit sig att utföra självmordsattacker, men som inte hann innan kriget tog slut.36 Det lär 

inte ha rått någon brist på frivilliga piloter – general Tominaga Kyoji ska efter kriget 

melankoliskt ha hävdat att ”[s]löseriet med människoliv inträffade ... därför att alla som 

ingick i bombplansbesättningarna på hans bas i Filippinerna bad att få delta i 

kamikazeuppdragen”.37 Huruvida detta stämmer eller inte vet vi inte, men viktigt att ha i 

åtanke är att kamikazeoperationerna aldrig var en officiell sektion vare sig i den kejserliga 

armén eller i flottan, och att operationerna således var tvungna att genomföras på en mer 

eller mindre ”frivillig” basis. Vad detta betydde i praktiken är tveksamt – Ohnuki-Tierney 

förhåller sig mycket skeptisk till begreppet, och understryker att i vilken 

utsträckning ”frivilligheten” efterlevdes ens på pappret blev allt lägre ju längre kriget led, 

och att den mot slutet av kriget inte omfattade mer än två av tre piloter.38 

Kejsardömet Japan var under tiden för kriget i Stilla havet allt annat än homogent. 

Ideologier om ”ett land, ett folk” var inte utbredda i Japan före kriget. Anledningen till 

detta är, som John Lie har uttryckt det, enkel: ”Japan var ett imperium. Oavset vad annat 

imperium är, så är de inte monoetniska”.39 Inom den enorma yta som hade inkorporerats i 

det japanska imperiet – eller i den ”storöstasiatiska gemensamma välgångssfären” (daitōa 

kyōei ken 大東亜共栄圏 ) – rymdes folk av många etniciteter och religioner, från 

Manchuriet i norr till Indonesien i söder, och bara inom det område som betraktades som 

japanskt kärnområde (Hokkaido, Koreanska halvön, Okinawa och Taiwan) fanns en stor 

etnisk variation. I vilken utsträckning denna variation erkändes från officiellt håll kan 

diskuteras. I sin genomgående studie (med den talande titeln Primitive Selves) har E. 

Taylor Atkins visat hur den japanska kolonialmakten i Korea inte så mycket betraktade 

sina undersåtar som främmande i ras eller etnicitet, så mycket som i tid. Koreaner 

representerade i den japanska fantasin ett primitivt stadium i Japans historia – för stunden 

annorlunda, men med hopp om att assimileras, moderniseras och åter bli en del av den 

                                                
36 Den lojalitet med vilken piloterna erbjöd sig att tjäna sitt land verkar dock ofta ha upphört i samma stund 
som kejsaren tillkännagav Japans kapitulation. John Dower berättar i sitt stora studie om efterkrigstidens 
Japan – Embracing Defeat – om en kamikazepilot som omedelbart efter att ha blivit informerad om förlusten 
fyllde sitt flygplan med militärutrustning som han sedan flög hem och gömde i sitt hus. Därefter ska han ha 
satt eld på planet. Dower talar även om tokkkōtai kuzure 特攻隊崩れ  – degenererade före detta 
kamikazepiloter som drev runt i grupper och blev kända för sitt hårda drickande och våldsamma uppträdande. 
Se Dower, John W., Embracing Defeat, 2000:59, 108 
37 Axell och Kase 2004:283 
38 Ohnuki-Tierney, Emiko, Kamikaze, Cherry Blossoms and Nationalisms, 2002:160 
39 Lie, John, Multiethnic Japan, 2004:122 
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japanska familjen. 40  Liknande tankar fanns om ainufolket på Hokkaido såväl som om 

Ryukyuöarnas ursprungsbefolkning. 41 

Denna pluralism återspeglades i kamikazekåren. På Taiwan genomfördes i slutet av 

1944 ett anfall mot ett amerikanskt flygfält i vilket samtliga femtio deltagande var infödda 

taiwaneser.42 I den kejserliga armén tjänstgjorde även tusentals koreaner,43 ofta på frivillig 

basis, och av dessa återfanns ett antal ibland kamikazepiloterna. Albert Axell och Kase 

Hideaki ger flera exempel på koreanska piloter, av vilken en, kapten Kim San Pil, ledde en 

formering på sju kamikazeflygplan under sin sista operation. Till sin bror ska han, efter att 

han tog värvning i flygvapnet, ha förklarat sitt val med orden: ”Jag måste bli mer japansk 

än japanerna själva för att vi koreaner skall kunna vinna deras respekt”.44  De piloter som 

härstammade från de japanska öarna kom från alla olika samhällsskikt och kunde vara barn 

till såväl arbetare och bönder som högt uppsatta militärer. Den japanska armén erbjöd en 

karriärstege relativt obehindrad av härkomst, och som ytterligare incitament för att locka 

volontärer befordrades varje pilot som dog under kamikazeoperationer två grader i rang 

efter sin död, vilket innebar att en högre ersättning betalades ut till hans efterlevande.45 

De strider där kamikazeangreppen kom att spela allra störst roll var i försvaret av 

Okinawa, en blodig serie av strider som inleddes i slutet av mars 1945. ”Många unga liv 

slängdes bort”, skriver Ninagawa Jukei om operationerna, ”och ett inte ringa antal av dessa 

var studentsoldater”. 46  Närmare en tredjedel av samtliga kamikazepiloter var 

studentsoldater, tvingade att avsluta sina studier vid Japans elituniversitet för att istället 

söka sig till fronten. Att andelen var så hög beror till viss del på att beslutet att inkalla 

                                                
40 Atkins, Taylor E, Primitive Selves, 2010: 56-57 
41 Då dessa bägge territorier fortsatte att lyda under japanskt styre även efter kriget (Okinawa sedan 1972) har 
assimilationen av områdenas respektive ursprungsbefolkning gått avsevärt mycket längre än den någonsin 
kom att göra i Korea. För en utförlig diskussion om Ainu, se Siddle, Richard M., ”The Ainu”, 2009. Om 
Okinawa, se Allen, Matthew, ”Okinawa, ambivalenece, identity, and Japan”, 2009 och Kerr, George A., 
Okinawa, 2000, i synnerhet kapitel 10. 
42 Axell och Kase 2004:65 
43 Det är viktigt att tänka på att Korea vid den här tiden hade varit annekterat av Japan sedan 1910. De unga 
män som värvades till den kejserliga armén under andra världskriget hade således fötts och fostrats i ett 
Korea som från officiellt håll betraktades som en naturlig del av Japan. De trettiofem år som Korea lydde 
under japanskt styre präglades av djupa klyftor mellan de som ville frigöra sig och bli självständiga, och de 
som välkomnade och samarbetade med det japanska styret. Efter kriget genomfördes genomgående 
utrensiningar av ”sympatisörer”, och motståndet mot Japan har präglat den nationella diskursen i såväl Syd- 
som Nordkorea allt sedan kriget. För en övergripande genomgång av kolonialhistorien, se Atkins (2010), i 
synnerhet kapitel 1. För en illustrativ studie i de klyftor mellan rebeller och sympatisörer som uppstod inom 
den koreanska buddhismen, se Hur, Nam-lin, ”Han Yong’un (1879-1944) and Buddhist Reform in Colonial 
Korea”, 2010. 
44 Axell och Kase 2004:189 
45 Ohnuki-Tierney 2002:171 
46 Ninagawa 1998:124 
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studenter från Japans universitet, gymnasier och yrkesskolor till den kejserliga armén och 

flottan fattades under andra halvan av 1943, efter att krigslyckan vänt och bristen på 

soldater längs den alltför utsträckta japanska fronten framstod allt tydligare.47 De soldater 

som rekryterades från olika lärosäten trädde således in i de väpnade styrkorna i ett läge där 

allt mer drastiska taktiker började sättas i bruk. Många sändes efter minimal träning ut för 

att delta i försvaret av några av de mest omstridda territorierna i det japanska imperiet, från 

Manchuriet i norr till Filippinerna i söder, och dödssiffrorna återspeglar denna tillvaro. 

Det finns inget enkelt svar på frågan vilka piloterna var, för de utgjorde inte en 

homogen grupp. Man kan, som Ohnuki-Tierney har gjort, generalisera kring enstaka 

grupper av piloter – i hennes fall de piloter som var studentsoldater – men även då finns 

risken att generaliseringen går så långt att man bortser från en mer komplicerad verklighet. 

Detta är anledningen till att ovan nämnda historiografiska debatt – den om huruvida 

piloterna var frivilliga eller inte – inte kommer att nå någon lösning. Sanningen är att det 

fanns frivilliga piloter och det fanns de som tvingades, men om vi inte betraktar varje pilot 

utifrån hans egna förutsättningar framstår frågan som ytlig. Det är därför jag nu, efter 

denna korta och generella introduktion, vänder mig till individen Hayashi Ichizō. Hayashi 

var en studentsoldat, men det är bara en av hans identiteter. Han var också kristen, med ett 

brett intresse för teologiska frågor. Likaså var han från norra Kyushu, uppvuxen i byn 

Nakano’o 仲之尾, även det en erfarenhet som, ska vi komma att se, formade hans tankar 

kring livet och döden. Dessa olika identiteter och erfarenheter samspelade i att forma 

Hayashi som individ, och de tar sig olika uttryck i hans texter beroende på när han skriver, 

vilket humör han är på, vem han skriver till, och många andra faktorer. Hayashi kan ”som 

en och samma individ i en serie av utsagor ... inta den ena positionen efter den andra och 

ikläda sig rollen av olika subjekt”.48 Under en läsning av Hi nari tate nari ikläder sig 

Hayashi ett antal sådana roller, från son till soldat, och med rollerna skiftar även hans 

tänkande. I de följande två kapitlen ska vi titta närmare på ett antal av de frågor Hayashi 

tänkte kring. 

 

 

 

                                                
47 Ninagawa 1998:6-7 
48 Foucault, Michel, Vetandets arkeologi,  2011:124 
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III: Förtvivlan, familj och kristen tro 
A: Religion och kristendom i Japan 

Gemensamt för samtliga invånare i det kejserliga Japan var att de lydde under 

kejsaren och det ålåg varje undersåte att lyda kejserliga bud. Denna maktordning 

upprätthölls i Meijikonstitutionen, instiftad 1889, och gjorde att Japan i praktiken var 

en ”absolut monarki” där kejsaren med gudomligt mandat, i egenskap av ättling i rakt 

nedstigande led till gudinnan Amaterasu Ōkami 天照大神, besatt yttersta suveränitet.49 

Kejsaren hade även en central plats i den nyligen omstrukturerade och institutionaliserade 

statsreligionen Shinto. Som mycket av den modernare forskningen i Shinto visar 50  är 

Shinto som vi känner den idag i mångt och mycket en produkt av 1800-talets möte med 

väst; ett japanskt svar på den västerländska nationalstatens idé om furstens religion, den 

utveckling som José Casanova har kallat ”statens konfessionalisering och religioners och 

folks territorialisering”. 51  Där Japan före Meijirestaurationen hade varit ett religiöst 

pluralistiskt samhälle utan något ord för ”generisk religion” eller behov av att skilja mellan 

det religiösa och det icke-religiösa,52 såg Meijis reformatorer nu ett behov att följa det 

europeiska exemplet med en stark statsreligion för folket att enas bakom. Rotat i tidigare 

nationalistiska idéer om den ursprungliga samhällskroppen, kokutai 国 体 , sökte 

reformatorerna etablera en idealstat, där folket och kejsaren utgjorde två sidor av en helhet, 

där politik och ritual var ett (på japanska benämnt saisei icchi 祭政一致).53 

Meijikonstitutionen presenterades för det japanska folket som en gåva från kejsaren, 

som i konstitutionen första kapitel befästes inte bara som landets okränkbare statschef, utan 

även som av gudomlig härkomst (artikel 1) och helig (artikel 3). Kapitel 2 gav visserligen 

den japanska undersåten en rad rättigheter, men som ofta framhålls var de villkorade – 

rättigheterna tilldelades bara den som även skötte sina samhälleliga plikter.54  Som ett 

exempel kan vi ta Artikel 28: 

                                                
49 Beer, Lawrence W och John M. Maki, From Imperial Myth to Democracy, 2002:29 
50 Se till exempel Hardacre 1991, Shimazono och Murphy 2009, Breen och Teeuwen 2010. 
51 Casanova, José, ”Public Religions Revisited”, 2008: 114 
52 Hardacre, Helen, ”The Shinto Priesthood in Early Meiji Japan”, 1988: 300-301 Det ord som används i 
betydelsen religion i Japan idag, shūkyō 宗教, togs allmänt i bruk först på 1880-talet, efter en livlig debatt 
om hur man skulle översätta det främmande västerländska konceptet religion. Roten till shūkyō är 
buddhistisk. 
53 Shimazono och Murphy 2009:99-10 
54 O’Brien, David M., To Dream of Dreams, 1996:40, Beer och Maki 2002:25 
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Japanska undersåtar ges religiös frihet, under förutsättning att denna inte står i vägen för lag och ordning 

samt inom gränsen för deras plikter som undersåtar.55 

För att förstå den situation som kristna japaner som Hayashi och hans familj levde i 

är det viktigt att bära med sig denna villkorlighet. Japans makthavare hade efter landets 

öppnande mer eller mindre tvingats av de västerländska makterna att acceptera 

religionsfrihet – i varje fall för kristna. För att detta skulle gå ihop med den gängse rådande 

statsideologin nådde man den lite paradoxala slutsatsen att Shinto när allt kom omkring 

inte var en religion, och att trohet till den evige kejsaren således inte var att betrakta som 

en religiös handling.56 Hur Shinto betraktades från officiellt håll skiftade en del under det 

knappa sekel då denna ”religion” utgjorde officiell statsideologi, men det är talande att 

man i ett påbud 1882 gick så långt som att förbjuda det shintoistiska prästerskapet från att 

delta i någon som helst form av religiösa aktiviteter, från predikningar till begravningar.57 

Den religionsfrihet som artikel 28 gav undersåtarna var således inte riktad till shintoisterna, 

utan till övriga religiösa – i huvudsak buddhister och kristna. För buddhisterna var detta 

villkorande inget större problem – buddhismen hade alltid utgjort en del i en större religiös 

helhet tillsammans med det inhemska panteon av kami som Shinto nu systematiserade – 

men för de kristna var det svårare. Från och med 1930-talet, när krig och nationalism drev 

landet, var det inte ovanligt att kristna konfronterades med frågor som: ”Vem anser du vara 

störst, kejsaren eller Kristus?” Som David M. O’Brien har påpekat innebar dessa alternativ 

i praktiken valet mellan blasfemi och fängelse.58 

Hayashis syster berättar i efterordet till Hi nari tate nari om hur det under kriget blev 

svårare att vara öppet kristen, hur folk betraktade kristendomen som fiendens religion (敵

国の思想) och frågade sig om de kristna inte försökte sälja sitt land till fienden. Hon 

skriver dock att folket i deras by var relativt öppensinnade, mycket tack vare att prästen 

Kuwahara åtnjött ett gott anseende, och att det för deras del därför aldrig var alltför svårt 

att leva öppet som kristna.59 Inte heller Hayashi själv verkar ha upplevt några problem 

inom det militära, trots att han var öppen med sin tro. I vilken utsträckning han 

kompromissade om sin tro med avseende på sin lojalitet till kejsaren kommer jag att 

diskutera mer längre fram, men vi vet att han var öppet kristen även under sin tid på 
                                                
55 ”Dainippon teikoku kenpou” (Artikel 28), ndl.go.jp. Lyder i original: 日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣

民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス 
56 O’Brien 1996: 38-39 
57 Breen och Teeuwen 2010:10 
58 O’Brien 1996: 46 
59 Kaga, Hiroko, ”Atogaki”, 1995b:207 
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militärbasen – tillsammans med en kristen kamrat hade han tillgång till en orgel vid vilken 

de spelade och sjöng psalmer60 – och bibeln var aldrig förbjuden läsning i Japan, till 

skillnad från till exempel marxistisk litteratur.61 Många japanska kyrkor anpassade sig efter 

rådande statsideologi. Mot slutet av 1930-talet stod åtskilliga kyrkor bakom den japanska 

expansionismen, motiverat genom teologiska utläggningar om Japan som Guds kungarike 

på jorden. Under 1940-talet skapades ett samarbetsorgan för kyrkor i Japan, Nihon Kirisuto 

Kyōdan 日本基督教団), som i nära samarbete med den japanska staten i allt större 

utsträckning kom att påverka kyrkornas utbud av predikningar och psalmer. Trots att det 

inte var obligatoriskt för kyrkor att ansluta sig till organisationen, ökade misstänksamheten 

mot de kyrkor och församlingar som vägrade.62 I praktiken kunde dock kristna, om de var 

villiga att anpassa sig, gå lika långt som icke-kristna i Japan även under kriget. Som två 

exempel kan nämnas flottamiral Yamamoto Shinjirō, en troende katolik, och Imanaka 

Tsugimaro, som hade en framträdande roll under Tōjō Hidekis kabinett.63 Inte heller var 

Hayashi ensam om att vara kristen kamikazepilot – hos Axell och Kase ges exempel på 

såväl katoliker som kakure-kristna.64 Precis som Meijikonstitutionens Artikel 28 ger sken 

av, verkar det alltså som att tro inte var den stora frågan. Så länge man uppfyllde sin plikt 

som undersåte och garanterade kejsaren och landet sin absoluta lojalitet, var det fullt 

möjligt att leva som kristen i Japan, även mitt under kriget. 

 

B: Hayashi och kristendomen 

Den förste i Hayashis familj som blev kristen var Ichizōs far, Hayashi Shunzō, som 

enligt Hayashis syster influerades starkt av Uchimura Kanzō, grundaren av mukyōkai 無教

会 – icke-kyrkorörelsen. Uchimura, född 1861, var en av de ledande kristna tänkarna i 

Japan under Meijiperioden. Han hade i likhet med många andra tidiga studenter 

                                                
60 Hayashi, Ichizō, Hi nari tate nari, 1995:79 
61  Marxismen gjorde tidigt sitt intåg i Japan, och många marxistiska tänkare, såsom Engels, Lenin och 
Trotsky lästes av intellektuella i stor utsträckning även under kriget, trots att strikt censur rådde. Bland de 
studentsoldater som Ohnuki-Tierney undersöker finns ett antal övertygade marxister, varav en trotsade 
censuren och läste Lenins Staten och revolutionen även under sin tid på flygbasen. Se Ohnuki-Tierney 
2002:189-190, 261-263. 
62 Mullins, Mark R., ”Ideology and Utopianism in Wartime Japan”, 1994:264-266 
63 Doak, Kevin, “A Religious Perspective on the Yasukuni Shrine Controversy”, 2007:48 
64 Axell och Kase 2004:144-146 Kakure-kristna, eller ”dolda kristna” som de har kallats (kakure kirishitan 隠
れキリシタン), är ättlingar till de kristnade japaner som fortsatte att praktisera sin tro även efter att  
kristendomen förbjöds av Tokugawa-shogunatet under första halvan av 1600-talet.  
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konverterat till kristendomen under sin tid vid Sapporos jordbruksuniversitet,65 och ägnade 

sig därefter åt att sprida den kristna tron i Japan. Uchimura var motståndare till den 

doktrinära och fragmenterade kristendom som presenterades i Japan av i huvudsak 

amerikanska missionärer, och frågade sig varför inte en japansk kristendom skulle kunna 

vila enbart på bibeln och tron, fri från tvåtusen år av europeiska schismer. Ur denna idé 

utvecklades hans mukyōkai-rörelse till att bli en inflytelserik röst i den japanska 

kristenheten.66 Hayashis far, född omkring 1890, flyttade till Tokyo för att undervisa vid 

jordbrukssektionen vid Tokyos kejserliga universitet någon gång i slutet av 1910-talet. 

Detta placerade honom i närheten av Uchimura, varför det inte förefaller orimligt att han 

skulle ha varit närvarande vid några av Uchimuras många föreläsningar i Tokyo under 

1910- och 1920-talet. Oavsett huruvida han var det eller ej, vet vi att även Ichizō läste och 

inspirerades av Uchimura – i en publicerad minnesessä skriver Ichizōs vän Hidemura 

Senzō om hur Hayashi ”hela tiden läste böcker såsom min pocketbibel eller Uchimura 

Kanzōs kōsei he no saidai ibutsu”.67 

Hayashis mor lät döpa sig och kom att dela sin makes tro. Genom föräldrarna, i 

synnerhet modern, blev Hayashi och hans tre syskon kristna. Tron verkar dock inte ha 

spridit sig utanför Hayashi Shunzōs hushåll, trots att Ichizō och hans syskon efter Shunzōs 

tidiga död 1924 växte upp tillsammans med sina farföräldrar och med faderns syskon och 

syskonbarn. Efter sin makes död arbetade modern som lärare i en flickskola, och trots att 

hon fick utkämpa en hård kamp för att försörja sin familj verkar Hayashi Ichizō själv, som 

var familjen Hayashis manlige arvinge, ha haft en lycklig barndom. 68  Ett stort stöd i 

familjens kristna tro under tiden efter faderns död var prästen i kyrkan i Tsuyazaki, 

Kuwahara, som enligt Hayashis syster kunde umgås lika väl med missionärer som med 

befolkningen i byarna.69 Utländska missionärer verkar inte ha haft någon större roll varken 

i familjens omvändelse till kristendomen eller under deras senare fostran. Detta kan tänkas 
                                                
65 Sapporos jorbruksuniversitet leddes under sina tre första år av en inhyrd utländsk expert (oyatoi gaikokujin  
御雇い外国人), William S. Clark. Clark var starkt troende, och gjorde det till en del av sin mission att sprida 
strikt kristen moral till den grupp unga pojkar som kom att läsa för honom. Denna grupp tidiga studenter, ofta 
kallad ”The Sapporo Band”, inkluderar vid sidan av Uchimura även Nitobe Inazō, författaren till Bushido. 
För en intressant fördjupning, se Oshiro, George M., ” Nitobe Inazō and the Sapporo Band”, 2007. Det kan 
nämnas att det även var Clark som efterlämnade sig mottot ”Boys, be ambitious!”, ord som ännu i dag pryter 
hans monument på Hokkaido-universitets campus. 
66 Howes, John F., ”Christian Prophecy in Japan”, 2007 
67 Hayashi 1995:141 後世への最大遺物, “de största efterlämnade skrifterna till framtida generationer”, 
baseras på en sommarkurs Uchimura gav 1894 om hur vanliga människor kan förverkliga sig själva. 
68 Hayashi själv talar en del om sin moders hårda kamp, i brev såväl som i dagbok, men för en mer utförlig 
betraktelse över familjens liv står hans syster Kaga. Se framförallt Kaga, Hiroko, ”Omoide no naka no 
Yoshitakemura Nakano’o”, 1995a: 175-178, 190-192. 
69 Kaga 1995a:179 
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stämma överens med en trend som har noterats bland missionärer i Japan. Där de första 

missionärerna i mitten av 1800-talet var tvungen att bryta ny mark och lära sig Japans 

språk för att alls kunna kommunicera med sina församlingar,70 kom denna utveckling att 

gradvis brytas då japanska kristna fick mer framträdande positioner inom kyrkorna och allt 

mer tog över missionärernas roll som förmedlare av kristen tro. En annan för 

missionsverksamheten olycklig tendens var att allt fler japaner utnyttjade missionsskolorna 

i huvudsak till att lära sig engelska, snarare än av ett intresse för den kristna tron. Det låg i 

missionärernas intresse att tillgodose detta intresse för språket, för att på så vis upprätthålla 

studentantalet, men det skedde på bekostnad av missionärernas förmåga att kommunicera 

med vanligt folk.71 Vid tiden då Hayashis familj blev kristen hade denna utveckling pågått 

länge, varför det inte är osannolikt att frånvaron av utländska influenser i deras religiösa liv 

i varje fall delvis beror på att missionärerna helt enkelt inte kunde tala deras språk. 

Hayashi Ichizō växte upp tillsammans med sin mor, sina syskon och faderns utökade 

familj fram till 1940, då han flyttade till Fukuoka för att börja gymnasiet. Familjen hade 

nära kontakt med den lokala prästen, Kuwahara, och höll samman genom tron. Bandet 

mellan familj och tro är något som återkommer i ett av de tre teman som Hayashis tankar 

om kristendomen rör sig kring: tron som ett sätt att övervinna döden, tron som ett band till 

modern och familjen, samt ångest och skuld. De första av dessa kommer jag att diskutera i 

det häravsnittet, det sista – nära knutet till Hayashis läsning av Kierkegaard – återkommer 

jag till senare. Hayashis tro är oerhört nära förknippad till hans mor. Det var genom 

modern familjen blev kristen, och i dagbok såväl som brev återkommer han ofta till mor 

och tro i samma stycken. I ett av de första styckena i dagboken där han refererar till sin 

mor, gör han det i relation till Gud: 

Detta att jag tror på min moders Gud är väl om något en styrka. När jag tänker att allt är i Guds famn blir 

jag lugn till mods. Gud skulle inte låta något ont hända vare sig min mor eller mig. Till vår familj 

                                                
70 Många av de tidiga missionärerna till Japan gav efter hand ut biografier över sin tid i det främmande landet. 
Deras skrifter ger inte bara en intressant inblick i livet vid kristna missionsstationer, utan erbjuder även ett 
utifrånperspektiv på Japans utveckling. Jairus P. Moore, som kom till Japan 1883, skriver i sin självbiografi 
följande om språket: ”[The] difficulty of language is one that meets us at every step we take. We are at first 
like deaf and dumb persons. It is exasperating, nerve-racking, discouraging in the highest degree, especially 
when it comes to this most difficult of all tongues”. Således: “If not a student, he [missionären] is and ought 
to be a learner to the end of his stay in Japan. In other words, it is an endless task”. (Moore, Jairus P., Forty 
Years in Japan, 1925:42, 44 
71 Howes 2007:134 Det ska nämnas i sammanhanget att Uchimura Kanzō var en uttalad kritiker av denna 
utveckling, och tolkade utlänningars bristande språkförmåga som att de varken älskade eller respekterade 
japaner som folk. För att hämma denna utveckling grundade han den engelskspråkiga tidsskriften The Japan 
Christian Intelligencer. 
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kommer alltid välgång. Även om jag en gång kommer dö, drömmer jag om att en gång åter få vara lycklig 

tillsammans med min mor.72 

Detta är skrivet i slutet av februari, i ett läge där Hayashi är väl medveten om att han 

går mot döden. Redan i slutet av januari, i ett av sina allra första dagboksinlägg, skriver 

han att han ”med säkerhet är döende [死にゆく身である] ... sett utifrån är det tydligt att 

jag är döende”.73 Han skriver detta i ett läge där han nyligen blivit uppmuntrad per brev av 

sin mor att gifta sig, något han inte kan göra. Han skriver i ett brev till sin mor att ”om tid 

hade funnits skulle jag ha gift mig för att glädja mamma74”, men att det beklagligt nog på 

grund av omständigheterna inte var genomförbart.75 I sina utläggningar om döden växlar 

Hayashi mellan denna typ av melankoliskt beklagande över en framtid som inte kan bli 

hans, till en trotsig säkerhet inför döden. I ett dagboksinlägg från februari skriver 

han: ”Döden sker i glömskan. Det är i glömskan mina känslor väcks till liv. Jag fruktar inte 

dödsögonblicket. Jag får inte frukta att min rädsla för döden ska störa mig i mitt vardagliga 

liv”.76 

Här avslöjar Hayashi vad det egentligen är han är rädd för. I brev och dagbok finns 

en återkommande oro för att bli bortglömd, för ensamheten. Upprepade gånger i sina brev 

vidhåller han att hans dagbok är ”oren” och måste slängas efter hans död och att varken 

brev eller dagbok får visas upp för ”främmande personer [他人]” (61-62). I samma stycke 

som han ber sin mor att ”absolut bränna och kasta bort dagboken”, (68) vidhåller han dock 

att familjen gärna får läsa den. Hayashi vill inte att hans oro ska visas upp för allmän 

beskådan, men han vill heller inte bli bortglömd. Han uppmuntrar sin mor att, när han är 

död och begraven (understrykt med ett bibelcitat, ”Låt de döda begrava sina döda”[Matteus 

8:22]), ”leva i glädje” med resten av familjen. Han vill bli begråten och hågkommen, men 

han vill inte att modern försakar sitt liv för hans skull. I ett brev uppmanar han sin mor att 

be för honom, för att de ska kunna återses i himmelriket: 

                                                
72 Hayashi 1995:28 
73 Hayashi 1995:21 
74 Hayashi använder ett antal olika begrepp när han talar om och med sin mor. I Dagboken är han konsekvent 
med det neutrala haha 母, men när han skriver till modern så växlar han mellan det formella tilltalet okaasan 
お母さん och det mer barnsligt familiära kaachan 母ちゃん. Som Ohnuki-Tierney har påpekat avslöjar 
detta i viss mån hans inre stormar. När han känner smärtan i döden som obevekligt närmar sig växlar han till 
en barnsligare, kanske tryggare, form av tilltal. Se Ohnuki-Tierney 2007:173 
75 Hayashi 1995:60 
76 Hayashi 1995:29 
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Ichizō kommer till himmelriket ett steg [före mig]. Jag undrar om han kommer släppas in i himmelriket. 

Snälla be för mig, mamma. För att det är outhärdligt för mig att färdas dit min mor inte kan komma.77 

Hayashi diskuterar bara självmord som koncept en gång, i ett dagboksinlägg från 

början av mars 1945, där han begrundar hur han förr, driven av förtvivlan78 (絶望), tänkte 

kring självmordet. Han konstaterar att självmordet, i likhet med döden på slagfältet, 

innebär ett totalt utplånande (抹殺) av självet. Den avgörande skillnaden är att självmordet 

skulle vara något han själv genomförde, medan soldatens död är honom given. Hayashi var 

naturligtvis medveten om den kristna inställningen till självdödandet, illustrerat i Första 

Korinterbrevet 3:17 om kroppen som Guds tempel: ”Om någon förstör Guds tempel skall 

Gud förgöra honom. Ty Guds tempel är heligt, och ni är det templet”, men om detta 

reflekterar Hayashi inte i sin dagbok. Vad som oroar honom verkar snarare vara själens 

skrinläggning i Yasukuni-helgedomen, där den japanska staten sedan 1875 hade 

sanktionerat skrinläggning av alla de som stupade i strid, oavsett soldaternas individuella 

tro.79 Helgedomen, som också fungerade som en plats för anhöriga att sörja och minnas 

sina döda, var en viktig kugge i det statligt sanktionerade narrativ som glorifierade de 

stupade och omvandlade dem till andar eller kami.80 Att dyrkas som kami framstod för det 

stora flertalet av Japans soldater som en naturlig följd av att dö på slagfältet, och 

skrinläggningen målades ofta upp i vackra termer, som något ärorikt att se fram emot och 

eftersträva. Som Axell och Kase skriver: 

När soldater kallades in i Japans väpnade styrkor visste de att om de stupade på slagfältet skulle de 

omedelbart bli kami eller ”gudar”, och ansluta sig till nationens skyddsandar i Yasukuni-templet [sic] i 

Tokyo. ... Det var vanligt bland medlemmar av kamikazekåren, liksom bland alla andra militärer som 

drog ut i strid, att ta farväl med standarduttrycket: ”Vi ses i yasukuni-templet!”81 

                                                
77 Hayashi 1995:73 
78 Hayashis bruk av begreppet 絶望 är tydligt relaterat till hans läsning av Kierkegaard, och överensstämmer 
med ”fortvilelse” i det danska originalet (förtvivlan i den svenska översättningen). Jag återkommer till detta i 
diskussionen om Kierkegaard nedan. 
79  Nelson, John, ”Social Memory as Ritual Practice”, 2003: 450-51. Konflikten mellan statsshinto och 
soldaternas individuella tro blossade åter upp mer än tre decennier efter krigsslutet, i ett rättsfall där änkan till 
en kristen soldat i Japans självförsvarsstyrkor (SDF), Nakaya Takafumi, stämde SDF för brott mot den 
japanska religionsfriheten när de efter att hennes make dött i en bilolycka ville skrinlägga honom i Yasukuni-
helgedomen. För en utförlig diskussion, se O’Brien 1996, kapitel 5 och 6. 
80 Takahashi, Tetsuya, ”Legacies of Empire”, 2007:112-113 
81  Axell och Kase 2004:32. I Hans Magnussons översättning av boken översätter han konsekvent 
engelskan ”shrine” med ”tempel”. Detta är problematiskt, då ”shrine” på engelska i regel motsvarar 
japanskans jinja 神社 (shintoistiskt), emedan ”temple” brukar användas om japanskans tera 寺 (buddhistiskt). 
Jag föredrar benämningen ”helgedom” när det rör sig om shintoistiska byggnader, för att hålla begreppen 
åtskilda. 
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Hayashis dilemma framstår tydligt. Han var kristen och trodde på sin egen odödliga 

själ, men här stod han inför risken att bli skrinlagd i en annan religions helgedom, och 

dessutom en där han inte skulle kunna återförenas med sin mor efter döden. Hayashi 

nämner inte uttryckligen Yasukuni i sina skrifter, men i passager som brevet ovan framgår 

det att han oroar sig för att inte få träffa sin mor igen – en konsekvens av att hans själ 

skrinlades i helgedomen. Hayashis syster berättar i efterordet till Hi nari tate nari om hur 

hon och modern en gång före Hayashis död hade besökt Tokyo för att be för Hayashi vid 

Yasukuni-helgedomen. Innan de nådde krönet av Kudan-kullen, på viken helgedomen 

ligger, hade Hayashis mor stannat och bett systern att fortsätta på egen hand. Hiroko gjorde 

som hon blev tillsagd, men understryker att det var till ”den kristne guden” som hennes 

böner riktades.82 Emiko Ohnuki-Tierney tolkar moderns vägran att besöka helgedomen 

som en protest mot ”kriget och statsideologin”,83 en inte orimlig tolkning. Av Hayashis 

brev och dagbok framgår tydligt att modern var emot såväl kriget som Hayashis deltagande 

i specialattackstyrkorna, något som styrks ytterligare av Hirokos vittnesmål. Systern 

berättar hur hennes mor en gång besökte en lokal helgedom, Haenosaki-helgedomen i 

Sasebo, för att köpa en amulett som sades stoppa kulor,84 en amulett som Hayashi sedan 

fick och tog med sig i flygplanet på sin sista flygning.85 Modern verkar alltså inte ha haft 

en kompromisslös inställning till kami-dyrkan och japansk folktro i allmänhet, 86  utan 

snarare riktat sitt ogillande mot den centralt styrda statsshinton. Om modern hade bett för 

Hayashi vid Yasukuni, skulle det ha inneburit ett ställningstagande för att han skrinlades 

där. 

Det publicerade materialet säger inte explicit vad Hayashis mor ansåg om sonens 

kommande skrinläggning i helgedomen, men baserat på vad vi vet om hennes och övriga 

familjens tro är det inte svårt att föreställa sig ett mer allmänt motstånd mot statsreligionen 

i hennes vägran att be vid, eller ens att träda in i, Yasukuni-helgedomen. Hayashi bör ha 

varit medeveten om detta motstånd, och oavsett vad han personligen ansåg om sin 

kommande skrinläggning bör detta motstånd ha spelat in när han skrev till sin mor att ”det 

är outhärdligt för mig att färdas dit min mor inte kan komma”. Att modern, trots sitt 

                                                
82 Kaga 1995b:205 
83 Ohnuki-Tierney 2007:166 
84 Kaga 1995b:204 
85 Hayashi 1995:60 
86 Hayashis syster styrker den bilden, genom att tala om moderns tro som ”japansk kristendom” (日本的キリ

スト教), bland annat just för att hon inte hade några problem med att besöka helgedomar. Man kan tänka sig 
att Uchimura Kanzōs inflytande går igen även här. Se vidare Kaga 1995b:206-207. 
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motstånd mot statsshinto och Yasukuni, ändå besökte en mindre helgedom för att köpa en 

lyckoamulett är i sig representativt för folkreligiositeten i Japan. Familjen var kristen, men 

Hayashi påpekar i ett brev att hans ”dödsdag” (命日) blir den tionde april, och att han vill 

att familjen firar hōji 法事 – en buddhistisk rit på årsdagen av någons död – med god mat 

och mycket glädje. Han konstaterar även att hans dödsdag kan komma att sammanfalla 

med Buddhans födelsedag. 87 Att folktron är levande även i Hayashis kristna familj ger han 

ytterligare exempel på i ett annat brev, där han tröstar sin mor med att han i flygplanet även 

ska ta med den bit torkad bonit som han fått av en bekant till familjen. Hayashi betraktar 

den som en amulett (omamori お守り) som ska hjälpa honom att färdas genom havet när 

han efter sin död återvänder till modern.88 Att det är till modern han vill återvända efter 

döden framkommer tydligt i Hayashis texter. När Hayashi gråter är det alltid när han 

tänker på modern, vad hon har gått igenom och vad hon kommer att få genomgå efter hans 

död: 

Men ändå, när jag tänker på min mor kan jag inte låta bli att gråta. Mor stödde sig på mig, och när jag 

tänker på hur hon satte sitt hopp till mig och hur hon fick kämpa för våra liv under tjugo år – min mor är 

en begåvad person, en vacker person, vilken välsignad människa jag var under det halva livet, när jag 

tänker på den hårda kampen under det halva livet, kan jag inte låta bli att känna hur värdefullt mitt liv 

är. ...Världens människor har många olika ord att säga till tröst. Men det kan inte finnas något att mildra 

det hemska i moderns sorg.89 

I såväl dagbok som brev försöker Hayashi att i möjligaste mån undertrycka alla 

tankar på döden. Trots att han ständigt återkommer till ämnet, vet han att det inte är något 

han kan göra något åt. Flera gånger avbryter han sina tankar kring döden med samma 

konklusion: döden är honom given, den är inget han har valt själv. ”Det är bättre att inte 

tänka på döden”, skriver han i sin dagbok. ”Jag tänker att jag måste leva. Inte så att jag 

möter döden med lugn hållning, jag följer vägen mot evigt liv”.90 Två gånger, en gång i ett 

brev till sin mor och en gång i ett brev till en klasskamrat från universitetet i Kyoto, 

uttrycker han sina känslor genom ett bibelcitat: ”Ty för mig är livet Kristus och döden en 

                                                
87 Hayashi 1995:66, 76 
88 Hayashi 1995:69 
89 Hayashi 1995:26 
90 Hayashi 1995:35 



 

25 
 

vinning”.91 Evigt liv genom frälsning återkommer ofta som en källa till tröst för Hayashi. I 

brevet till modern fortsätter han: 

Jag är tacksam över att leva. Men det är märkligt att vi lever nu. Det är naturligt att vi ska dö. Jag känner 

inte att jag behöver motivera min död. Bara att finna ett fiendefartyg och krascha i det.92 

Döden, som han föreställer sig den, är en soldats död – inte ett självmord. Hayashi 

ska göra sin plikt som soldat och dö för sitt land och för sina kära, inte begå 

självmord. ”Lysande ska jag sänka ett av fiendens hangarfartyg”, skriver han till sin 

mor. ”Skryt om det”.93 Dock vet han att moderns känslor inför hans annalkande död är allt 

annat än stolta. I vad han tror är sitt sista brev, skrivet från flygbasen i Wonsan, 

argumenterar Hayashi med sin frånvarande mor. Han beskriver den lycka han känner över 

att vara utvald och ber henne att dela den med honom. När han valdes ut att delta i 

kamikazeuppdraget var hans mor uttryckligen emot det, men nu ber han henne att dela 

hans glädje och stolthet. Fast han inte vill gå så långt som att be henne att ”glädjas över 

[hans] storslagna död” (56), så vill han inte att hon ska vara ledsen. Visserligen förstår han 

hennes känslor och hennes motstånd, han kan till och med tänka sig att ”det skulle ha varit 

bättre att göra som mamma sade” (57), men han kan ändå inte släppa tanken på att det han 

gör är något heroiskt, att han har fått en chans att glädja sig åt. Han argumenterar inför sin 

mor: 

Mor, jag är en man. Alla män som fötts i Japan måste gå i döden för [sitt] land. Jag är tacksam för att mor, 

för att mor har uppfostrat mig till att bli en storslagen man. Du har gett mig mer passion [情熱] än någon 

annan. För mig, som formats av min mor, finns det inget annat val än att störta sig in bland fienden.94 

Detta att Hayashi inte betraktar sitt uppdrag som ett självmordsuppdrag är viktigt att 

ha i minnet. De kamikazeuppdrag som inte avbröts på grund av dåligt väder eller andra 

orsaker bortom piloternas kontroll innebar visserligen en säker död, men vanliga piloters 

chanser att överleva en flygoperation var inte heller särskilt goda. Hayashi påbörjade sin 

pilotutbildning i december 1943, i ett läge då Japan var allt hårdare pressat i kriget. När 

han i februari 1945 antogs till kamikazetrupperna hade han troligen sedan länge förlikat sig 

                                                
91 Hayashi 1995:71. 111. Citatet kommer från Filipsbrevet 1:21. Till sin mor skriver han på japanska, till 
klasskamraten är citatet på engelska. 
92 Hayashi 1995:71 
93 Hayashi 1995:59 Hayashis mor skulle dock komma att göra raka motsatsen mot detta. Enligt såväl systern 
Kaga som den andra systern Chio fortsatte sig modern att uttala sig mot krigetända fram till Japans 
kapitulation, efter vilket hon ska ha talat om hur hennes son dog en ”hunds död” (犬死), mördad av den 
japanska staten. 
94 Hayashi 1995:58-59 
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vid tanken på att han skulle dö i strid. Hos Hayashi finns det ingen motsättning mellan 

kristen tro och kamikazeoperationerna: ”Medan jag störtar ner i fiendens fartyg ska jag 

sjunga psalmer”.95 

Av Hayashis avskedsbrev till modern får vi veta vad han tog med sig i planet när han 

gav sig ut på sin sista resa. Bibeln och psalmboken är det första han nämner. Att den 

kristna tron var viktig för honom ända till slutet ser vi ytterligare ett tecken på i de sista 

raderna i det allra sista brevet: ”Idag sjöng jag och en vän psalmer vid skolans orgel”.96 

Hyashi läser bibeln varje dag, och ”när [han] läser känns det som att jag är nära mor” (59-

60).97 Han ska även be för sin mor medan han flyger, eftersom ”Gud alltid hör [hans] böner 

om mor” (61). Ytterligare närhet till sin mor får han genom en japansk flagga som hon, 

trots sitt motstånd till kriget, har skickat till honom. I ett brev lovade han att klä sig i den 

på sin sista resa. På flaggan hade hon skrivit ett bibelcitat: ”Tusen kan falla bredvid dig, ja, 

tiotusen vid din sida, men du skall inte drabbas”.98 Om Hayashi faktiskt läste i bibeln han 

hade med sig i planet vet vi inte, men tanken förefaller inte orimlig. Bibeln och Hayashis 

kristna tro förde honom närmare modern, men den gav honom också mod. Dels för att han 

litade på att den gudomliga försynen skulle vaka över hans mor, men även för egen 

del: ”Gud skulle inte låta något ont hända vare sig min mor eller mig” (28). Som han 

skriver i ett brev till sin mor: ”Allting är i Guds händer. För oss som står under Gud blir 

inte det världsliga ödet något problem, eller hur?”99 Hayashi känner sorg inför att skiljas 

från sin mor, men genom kristendomen får han hopp och mod. Den oro han känner gäller 

huruvida han och hans mor kommer mötas igen i Himmelriket eller inte, men han verkar 

lita till Guds försyn. Det är hans öde att leva i en tid när han måste dö för sitt land, men 

Gud dömer honom inte för detta. Han gör trots allt det han ska, han finner sig i sitt öde. 

 

                                                
95 Hayashi 1995:64 
96 Hayashi 1995:79 
97 I efterordet till Hi nari tate nari beskriver Hayashis äldre syster hur hon när hon läste dessa ord i sin brors 
dagbok kände igen sig själv. Även när hon senare i livet bodde långt borta från modern, kunde hon genom att 
läsa bibeln känna att hon övervann avståndet och åter var hemma hos mamma. Se Kaga 1995a:197 
98 Hayashi 1995:68, 183 千人は汝の左にたほれ、万人は汝の右にたほる。されどその災は汝に近づ

くことならん Psaltaren 91:7 Systern hade även hon skrivit ett bibelcitat på samma flagga: “När de går 
genom Bakaträdens dal blir den en flödande källa, höstregnet fyller den med välsignelse” (Psaltaren 84:7) I 
systerns japanska översättning heter “Bakaträdens dal” 涙の谷, ”tårarnas dal”. 
99 Hayashi 1995:59 
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C: Hayashi och Kierkegaard 

Att Hayashi var en stor beundrare av Sören Kierkegaard framkommer tydligt av hans 

dagbok och brev. Hayashi var student vid ett av Japans främsta läroverk – Kyotos 

kejserliga universitet – och vi kan av detta utgå från att han var vida beläst inom såväl 

västerländsk som japansk och kinesisk filosofi och litteratur. Till skillnad från många andra 

studentpiloter vars dagböcker och brev publicerats efter kriget, innehåller Hayashis 

efterlämnade material väldigt få direkta referenser till den litteratur han läste. Den främsta 

orsaken till detta är omfattningen av materialet – dagboken som publicerats börjar i januari 

1945, breven till familjemedlemmarna är inte daterade, men verkar sträcka sig från hösten 

1944 och fram till hans död. För att få en inblick i vilken typ av litteratur han kom i kontakt 

med kan vi istället vända oss till det material som efterlämnats av andra samtida 

studentsoldater. Emiko Ohnuki-Tierney har i två studier sammanställt genomgående 

läslistor för de studenter hon diskuterar och vars efterlämnade material även innefattar 

studietiden, och av dessa listor får vi en viss inblick i vad en universitetsstudent vid ett 

elituniversitet läste under slutet av 1930-talet och början av 40-talet. Som exempel kan vi 

se på Hayashi Tadao, en av Hayashi Ichizōs mer eller mindre samtida studenter vid 

universitetet i Kyoto. Av Ohnuki-Tierneys genomgång kan vi se att hans läsning 

innefattade allt från västerländska klassiska författare som Aristoteles, Augustinus, Julius 

Caesar och Platon, via franska filosofer som Descartes, Pascal och Voltaire till 1800-talets 

tyska tänkare – såväl Marx som Nietzsche. Hans läsning av skönlitteratur var lika bred, 

med franska (som Honoré de Balzac, Gustave Flaubert, Romain Rolland), engelska (James 

Joyce), tyska (som Goethe och Hermann Hesse) och ryska författare (Fjodor Dostojevskij 

och Ivan Turgenev) såväl som japanska och kinesiska. Hayashi Tadao behärskade såväl 

engelska som tyska, och läste mycket på bägge språken – något som på intet vis var 

ovanligt bland studenter vid den tidens elituniversitet.100 

Hayashi Ichizōs efterlämnade material spänner endast över en kort period i slutet av 

hans liv, fyra månader i början av 1945. Han hade varken tid att läsa på flygbaserna eller 

någon särskild tillgång till böcker, och diskuterar över huvud taget väldigt lite litteratur i 

sin dagbok och sina brev. De enda böcker han själv uttryckligen refererar till är bibeln, till 

vilken han ofta återkommer, man’yōshū 万葉集, som jag kommer diskutera mer nedan, 

samt Sören Kierkegaards Sjukdomen till döds. Av materialet framkommer att detta var den 

                                                
100 Ohnuki-Tinerney 2007:75, 101 
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sista bok Hayashi läste ut, under slutet av sin vistelse på flygbasen i Wonsan.101 Det är 

oklart vilket språk han läste den på – vi vet inte ens vilka språk han behärskade102 – men 

det att han refererar till boken i fråga med dess japanska titel, Shi ni itaru yamai 死に至る

病, tyder på att han kan ha haft tillgång till en japansk utgåva. Ytterligare ett tecken på 

detta är hans återkommande bruk av ordet zetsubō 絶望 , som i japanska utgåvor av 

Sjukdomen till döds har använts som motsvarighet till det danska originalets fortivlelse. 

Som Ohnuki-Tierney påpekar verkar det på Hayashis texter som att han även varit 

influerad av Kierkegaards Begreppet ångest, även om han aldrig uttryckligen nämner detta 

verk.103 Vad som är tydligt är att det rörde sig om mer än en ytlig bekantskap – Hayashi 

var starkt influerad av Kierkegaards tänkande. 

När Hayashi kom i kontakt med Kierkegaards filosofi under 1940-talet hade den 

danske filsofen redan varit känd i Japan i närmare ett halvt sekel. Redan under 1880-talet 

blev Kierkegaards namn känt genom två andra danska akademiker – Harald Høffding och 

Georg Brandes – som båda var inflytelserika i spridningen av västerländsk litteratur och 

filosofi i det moderniserande Japan. Brandes blev särskilt känd i Japan för sina texter om 

Henrik Ibsen, som även han rönte tidiga framgångar i Japan och fick flertalet pjäser 

översatta till japanska redan under sin levnad. Den första dokumenterade referensen till 

Kierkegaard finner man enligt Masugata Kinya i en artikel av estetikprofessorn Otsuka 

Yasuji, publicerad 1902, där han förespråkade romantiken som ett alternativ till den ”kalla 

individualism” som Nietzsche och Kierkegaard representerade.104 Det skulle dock dröja till 

1935 innan Kierkegaard översattes till japanska och gavs ut i samlad form, i ett projekt lett 

av den tidigare Heidegger-studenten Miki Kiyoshi. I första volymen i denna samling ingick 

såväl Sjukdomen till döds som Begreppet ångest (fuan no gainen 不安の概念).105 En 

annan som bidrog till Kierkegaards popularitet i Japan var Uchimura Kanzō, Mukyōkai-

rörelsens grundare. Uchimura var själv känd utanför Japan och hade vunnit stora 

framgångar med sin på engelska utgivna How I became a Christian (1893), en bok som 

fick västerländska kritiker att kalla Uchimura för ”en japansk Kierkegaard”.106 En av de 

punkter där Uchimura fann allra mest samstämmighet med Kierkegaard rörde den klyfta 
                                                
101 Hayashi 1995:108 
102 Dock använder han vi ett tillfälle, som i ovan nämnda brev till en klasskamrat, ett engelskt bibelcitat. En 
kristen intelektuell behärskade vid den här tiden med största sannolikhet engelska, i varje fall som lässpråk. 
103 Ohnuki-Tierney 2007:182 
104 Masugata, Kinya. ”A Short History of Kierkegaard’s Reception in Japan”, 2008: 35 
105 Masugata 2008: 43-44 
106 Masugata 2008: 40 Från vilket språk översättningen genomfördes framgär inte av Masugatas text, men det 
förefaller sannolikt att det skulle ha skett från den tyska översättningen snarare än från det danska originalet. 
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Kierkegaard hade funnit mellan den kristna läran och de troende, en fråga som var 

avgörande för Uchimura när han senare grundade Mukyōkai-rörelsen.107 

I dagboken är Hayashis referenser till Kierkegaard, som så mycket annat av hans text, 

fragmentarisk. I sitt sista dagboksinlägg, ett ångestfyllt och snabbt flödande stycke daterat 

den 21 mars, avslutar han ett tankeflöde med orden ”förtvivlan, förvivlan är synden”.108 

Mer än så ger han oss inte, men i ett brev skickat på sin höjd två veckor senare till vännen 

Yoshida skriver han att han just läst ut Sjukdomen till döds. Första kapitlet i andra delen av 

Sjukdomen till döds inleds med rubriken ”Förtvivlan är synden”, av Kierkegaard förklarat: 

Synd är: att inför Gud eller med föreställningen om Gud i förtvivlan inte vilja vara sig själv, eller att i 

förtvivlan vilja vara sig själv. Synd är således den potentierade svagheten eller det potentierade trotset: 

synd är potentieringen av förtvivlan. Tonvikten ligger på orden: inför Gud.109 

Hayashi uttrycker ofta förtvivlan inför döden. Han är 23 år gammal när han inser att 

döden är honom given, och han kan inte annat än känna fruktan inför sin alltför tidiga 

död: ”Naturligtvis är den tänkta döden enkel. Inför den verkliga döden känner jag 

skräck”.110 Vad Kierkegaard verkar ha erbjudit Hayashi var en intellektuell lösning på 

frågan om döden och meningen med livet. Hayashi hade sin kristna tro, men var trots detta 

förtvivlad. Genom sin läsning av Sjukdomen till döds fick Hayashi ett nytt perspektiv på 

sin förtvivlan. Och förtvivlan är inte ett nytt bekymmer för Hayashi, endast knutet till 

insikten om den stundande döden. Tidigare i livet, osagt när, har Hayashi begrundat 

självmordet. Hayashis egen analys av bakgrunden till de tankar han då tänkte är att han var 

förtvivlad: 

Drömmande människor befinner sig utan tvekan i ett tillstånd av förtvivlan. En människa som inte 

förtvivlar, den människa som har frigjort sig från sjukdomen till döds [死に至る病] är mitt ideal – mer än 

att drömma är det nödvändigt att frigöra sig. Men jag är en väldigt odisciplinerad människa. Jag är inte 

stark. Jag kan inte slita mig från nöjena. För lössläppta människor [放蕩児の道上] är det näst intill 

omöjligt. För att bli mitt verkliga själv måste jag kapa banden till alla andra. Jag måste absolut involvera 

mig själv med mig själv.111 

Som Hayashi tolkar Kierkegaard står vägen ut ur förtvivlan, och således ut ur synden, 

att finna i förståelsen av sig själv. Det ligger nära till hands att citera Kierkegaards 

                                                
107 Masugata 2008: 38 
108 Hayashi 1995:43 I originalet: 絶望、絶望は罪である。 
109 Kierkegaard, Sören, Sjukdomen till döds, 1996b: 79 (kursivering i originalet) 
110 Hayashi 1995:35 
111 Hayashi 1995:37 Jag uppfattar Hayashis bruk av 自己自身 som motsvarande Kierkegaards ”självet”. 
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definition av tro: ”Tro är: att självet genom att vara sig självt och genom att vilja vara sig 

självt i klarhet har sin grund i Gud”. 112  Kierkegaard baserade denna definition på 

Romarbrevet 14:23, ”Allt som inte sker i tro är synd”, och ställde detta mot den enligt 

honom gängse uppfattningen att motsatsen till synd skulle vara dygd. Hayashi tar till sig 

denna syn på tro, och reflekterar över faran i att glömma självet. För den troende, för den 

som är medveten om sitt eget tillstånd i världen, finns det bara en väg enligt Hayashi: ”Att 

överlåta allting till Gud”. 113  Hayashi ger i sina sista texter uttryck för ett 

världsfrånvändande som verkar nästa zenbuddhistiskt till sin natur. Han skriver om hur han 

vid flertalet tillfällen i sitt liv har funnit sig bunden till världsliga ting, men hur han har 

kommit att inse att den enda vägen ut ur det lidande som en gång ledde honom på vägen 

mot självmordet är att kapa banden, att frigöra självet. Nishimura Eshin har skrivit hur den 

traditionella dualism mellan kropp och själ som ligger till grund för yogans asketism och 

zenbuddhistiska traditioner i mycket påminner om Kierkegaards uppfattning om 

människans existens som en syntes mellan det ändliga och det ändlösa, frihet och 

bundenhet. Frågan som återkommer hos zen-buddhister likaväl som hos Kierkegaard är hur 

man ska frigöra sig från det lidande, hos Kierkegaard förtvivlan, som dualismen ger 

upphov till.114 Kierkegaards förtvivlan är precis som det buddhistiska lidandet inte något 

som alla människor direkt är medvetna om: ”Att alltså den som är förtvivlad själv är 

ovetande om att hans tillstånd är förtvivlan, gör ingenting till saken, han är likafullt 

förtvivlad”.115 Förtvivlan finns alltid där, och för den som blir medveten om sin förtvivlan 

står det klart att man måste finns vägen ut. 

För Kierkegaard stod svaret på den mänskliga förtvivlan att finna i 

tron. ”Nödvändighetens förtvivlan är att sakna möjlighet”, skriver han i Sjukdomen till 

döds. Möjligheten, förmågan att välja vår egen väg, följer oss genom livet, 

men ”avgörandet inträffar först när människan har bragts till det yttersta, så att det 

mänskligt talat inte finns någon möjlighet. Då gäller det om hon vill tro, att för Gud är 

allting möjligt, det vill säga, om hon vill tro”.116 Genom att överlåta sig själv till Gud, för 

vilken allt är möjligt, i det eviga som i det ändliga, kan man undkomma den förtvivlan, 

som för den som saknar tro är ständigt närvarande. Den troende äger det enda evigt säkra 

motgiftet mot förtvivlan, i vetskapen att för Gud är allting möjligt. Som Kierkegaard 
                                                
112 Kierkegaard 1996b:84 
113 Hayashi 1995:32-33 
114 Nishimura, Eshin, ”A Zen Understanding of Kierkegaard’s Existential Thought”, 2008:74-45 
115 Kierkegaard 1996b:46 
116 Kierkegaard 1996b:40 



 

31 
 

sammanfattar det: ”motsatsen till att vara förtvivlad är att tro”.117 Eller som han skriver i 

Begreppet ångest: ”Genom trons hjälp uppfostrar ångesten individen till att vila i 

försynen”.118 Förtvivlan, liksom ångesten, är evigt närvarande i den mänskliga existensen, 

men genom tron kan människan finna en utväg, finna vila i försynen. Hayashi bar med sig 

Sjukdomen till döds, liksom bibel och psalmbok, när han gav sig av på sin sista flygning. 

Vi drar oss också till minnes hur han spenderade sin sista dag: ”Idag sjöng jag och en vän 

psalmer vid skolans orgel”.119 Hayashis väg ur förtvivlan ledde, med Kierkegaard som 

ledsagare, via tron. Vi vet inte med vilken sinnesstämning Hayashi faktiskt satte sig i sitt 

flygplan den 30 maj 1945, men att döma av hans sista text så var han lugnare då än när han 

avslutade sin dagbok mer än en månad tidigare. Kanske beror detta på textens mottagare – 

den sista texten var ett brev till hans mor – men det kan också vara så att han till en viss 

mån hade kommit att vila i försynen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
117 Kierkegaard 1996b:51 
118 Kierkegaard, Sören, Begreppet ångest, 1996a:159 
119 Hayashi 1995:79 



 

32 
 

IV: Kejsaren och nationen 
A: Militarism och kejsarkult 

När Japan moderniserades under andra halvan av 1800-talet och gick från att vara en 

feodalmakt till att bli en modern nationalstat – den första icke-västerländska att upptas i 

nationalstaternas gemenskap – fanns ett tydligt behov av att skapa ett nationens narrativ. 

Staten sökte förena invånarna i Japan till ett folk, omforma vad som i praktiken var 

miljoner av bönder och borgare lojala gentemot den egna länsherren i den egna provinsen  

till lojala och patriotiska undersåtar i den japanska staten. John Lie har i sin Multiethnic 

Japan visat hur idén att Japan skulle präglas av en enhetlighet sedan urminnes tider är en 

av många myter som nationaliseringsprocessen har lämnat i arv. Meiji-tänkaren Fukuzawa 

Yukichi ska 1875 ha påpekat att det ”finns en regering i Japan, men ingen nation”.120 En 

nation är, för att låna Benedict Andersons definition, en föreställd politisk gemenskap – 

föreställd eftersom ingen i gemenskapen någonsin kommer att lära känna alla andra i 

gemenskapen, men inte därigenom mindre verklig.121 Att föreställa en nation, att skapa en 

nation där förr ingen har funnits, är på intet vis en naturlig process, utan en process driven 

av mänskliga aktörer med ett tydligt syfte – att skapa en gemenskap, att etablera 

lojalitetskänslor mellan befolkningen i ett territorium och staten som deras legitima 

styrleseform. Japan under 1800-talet erbjuder ett utmärkt exempel på alla de processer som 

ingår i skapandet av en nation, från grundandet av folkskolor och universitet till värnplikt 

och industrialisering, 122  men av störst betydelse för vår föreliggande diskussion är 

skapandet av det som Anderson kallar nationens biografi. En nations genealogi kan inte 

räknas neråt i tid från en identifierbar, faktisk födelse, utan måste istället räknas uppåt, mot 

ett utsatt mål – nationens och folkets mytiska ursprung.123 

När Meijistatens auktoriteter, inspirerade av det moderna västerlandets stater, skrev 

sin nations narrativ var det kejsaren som var den röda tråden genom historien. Tanken på 

en kejsardynasti, ”en kejserlig tron obruten genom alla tider”, 124  skapade ett narrativ 

genom historien som förenade det japanska folket med sin yttersta förfader Jimmu 神武, 

direkt ättling till solgudinnan Amaterasu Ōkami. Kejsaren placerades i centrum för den 

                                                
120 Citerad i Lie 2004:119 
121 Anderson, Benedict, Imagined Communities, 2006:5-6 
122 Då detta ligger utom ramarna för den här uppsatsen kan jag inte gå närmare in på dessa processer här. För 
en vidare läsning, se till exempel Ohnuki-Tierney 2002, Lie 2004, Ian Buruma, Inventing Japan, 2004, eller 
Brian J. McVeigh, Nationalisms of Japan, 2006. 
123 Anderson 2006:204-205 
124 Citerat ur ingressen till Meijikonstitutionen, ”万世一系の帝位” 
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moderna nationalstaten genom en process driven av restaurationens oligarker själva, som 

efter att ha ”återställt” kejsarsystemet genom den revolution som kulminerade 1868 hade 

fria händer att utforma Japans modernisering efter eget tycke. Den konstitutionella monarki, 

inspirerad i huvudsak av det preussiska systemet, som 1889 fastställdes genom 

Meijikonstitutionen placerade kejsaren överst i den nationella hierarkin i en roll som 

nationens fadersgestalt. Denna roll var i mångt och mycket en konstruktion utan historiska 

rötter, inspirerad lika mycket av europeisk romantik och nationalism som av den japanska 

kokugaku-skolans historiechauvinism, och den kom delvis ur Meijioligarkernas oro för att 

västeuropeiska ”radikala liberalers” tänkande skulle finna en grogrund i Japan och hota den 

nya maktordning som oligarkerna sökte konstruera. Kejsaren och kejsarsystemet, i den 

absolutistiska form det antog genom 1889 års konstitution, skulle utgöra den stabila bas på 

vilken landet kunde moderniseras och växa i styrka.125 Som Ian Buruma har sammanfattat 

det: ”Likt den tyska romantiska medeltisandan lånade den [japanska kejsardyrkan] utan 

tvivel element från det förflutna, men den kejsarkult som utvecklades under Meijiperioden 

var lika modern som Yamagatas värnpliksarmé”.126 

Denna nationens nya statskult tog sig uttryck på många sätt och spelade en 

betydelsefull roll i undersåtarnas liv fram till kapitulationen 1945 och kejsardömets 

avveckling. Kejsarkulten var ett första klassens propagandamedel, som allt eftersom 

militaristerna kom att ta över landet spelade en allt större roll i skola och utbildning såväl 

som i samhället i stort. Ohnuki-Tierney har utförligt visat hur Meijiperiodens reformatörer 

och oligarker mer eller mindre skapade det språk som kom att användas kring kejsaren. 

Genom att ta fasta på arkaiska termer, ord som inte längre var i bruk men som använts i 

japanska litterära klassiker som nihonshoki (日本書紀), kojiki (古事記) och den ovan 

nämnda man’yōshū, omformade maktens dignitärer det japanska vokabuläret så att det 

bättre skulle motsvara deras ideala samhällsform. Dessa termer återkom i varje nytt 

dokument, från konstitutionen via de kejserliga edikten till texten för nationalsången – en 

tonsatt version av en klassisk dikt från kokin wakashū (古今和歌集) som börjar med ett av 

de nya begreppen för kejsaren, kimi (君).127  Dessa termer och begrepp återkommer i 

Hayashis text genom vad Fairclough kallar intertextualitet, ”relationer mellan en text och 

                                                
125 Ohnuki-Tierney 2002: 69-70 
126 Buruma 2004:56 
127 Ohnuki-Tierney 2002:74-77 Kimigayo 君が代 har fortsatt att vara Japans nationalsång även efter kriget, 
med samma text. Texten är en bön för att kejsarens välde aldrig ska ta slut. 
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andra texter som är ’yttre’, som är utanför den”.128 Precis som vi tidigare kunde följa 

Hayashis läsning av Kierkegaard genom att titta på hur hans uttryck och tankar 

överensstämmer med materialet vi vet att han läste, kan vi genom att följa Hayashis 

diskurser om kejsare och nation lära oss mycket om den miljö som präglade honom. 

Hayashi är en individ, ett subjekt, som genom sitt språk projicerar en värld av sociala 

relationer och maktförhållanden. 

 

B: Hayashi och kejsaren 

Hayashi ägnar mycket tid i sin dagbok åt att reflektera över kejsarens roll i Japan. 

När vi läser hans tankar om detta ämne bör vi dock, kanske mer än när han skriver om 

kristendomen, vara medvetna om den roll statscensuren spelar. Michel Foucaults 

iakttagelser om Panopticon gör sig påminda i den totalitära statens övervakningssystem; 

ingen statlig censur kan läsa allt, men medvetenheten om att det man skriver kan komma 

att läsas får individen att foga sig efter den rådande ordningen. Som Foucault uttryckte 

det: ”Maktens effektivitet, dess tvingande kraft utgår så att säga från andra parten – den 

som de tillämpas på”.129 Hayashi skriver sin dagbok för sin egen, och i mindre utsträckning 

för sin efterlevande familjs, skull, men han är medveten om att den kan komma att läsas av 

andra, varför hans språk tycks forma sig utifrån den rådande ordningen. Detta är särskilt 

tydligt i början av dagboken. Den tjugoandra februari, samma dag som Hayashi upptas 

som kamikazepilot, skriver han: 

För oss vore det väl att i enlighet med uttrycket ”följa kejsarens bud”. Vi har blivit tilldelade den plats där 

vi ska dö. Under den nyligen organiserade divisionen är det bara att störtdyka. Människan är en varelse 

med förmågan att glömma.130 

I den första meningen kan vi utläsa mycket om den nationalistiska diskursens effekt 

på individens tanke såväl som skrift. Det jag har översatt med det klumpiga ”följa 

kejsarens bud” (大君のまけのまにまに) är i Hayashis original en anspelning på sång 

369131 i Manyōshū, Japans äldsta bevarade diktsamling, sammanställd på 700-talet enligt 

                                                
128 Fairclough 2003:39 
129 Foucault, Michel, Övervakning och straff, 2003:203 
130 Hayashi 1995:25 
131 I originalet lyder versen もののふの、おみのをとこは、おほきみの、まけのまにまに、きくとい

ふものぞ. Att översätta arkaisk diktning till svenska är bortom min förmåga, men i en engelsk översättning 
av Theodore de Bary från 1969 lyder sången: ”A brave liegeman like you / Should do his service / As our 
mighty Sovereign wills”. Tack till Lydia Moed i Cambridge som hittade översättningen åt mig. 
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vår tideräkning. Manyōshū användes flitigt av Meijistaten i slutet av 1800-talet när man 

etablerade kejsaren som urgammal symbol för nationen Japans enhet och skapade den 

diskursiva ordning som skulle komma att omge honom.132 Manyōshū var även av stor 

betydelse i den militära diskursen, där man utgick ifrån de 166 sånger som komponerats av 

sakimori 防人, bondesoldater från östra Japan som var kända som särskilt goda soldater 

och som användes som gränsvakter på 700-talet. Meijistaten tog fasta på dessa sånger och 

betraktade dem som ett bevis för att japanska soldater alltid hade varit lojala gentemot 

kejsaren. Arkaiska termer lyftes ur sångerna och användes i såväl den kejserliga 

konstitutionen som i det kejserliga ediktet om utbildning (kyōiku ni kansuru chokugo 教育

ニ関スル勅語), och blev på så vis en del i den allmänna diskursen.133 

Hayashi citerar ofta Manyōshū i sina texter, antingen genom direkta citat eller mer 

indirekt som i citatet ovan, och det är tydligt att hans läsning av Manyōshū har haft stort 

inflytande på hans språk. Hayashi tar fasta på budskapet i sång 369 när han begrundar sitt 

öde. Han väljer inte var han ska dö, platsen har tilldelats honom, men genom diktningen i 

Manyōshū kan han se sitt eget öde som en länk i en urgammal kedja – han blir en kejsarens 

lojala soldat, redo att dö i tjänsten likt forna tiders sakimori. Systemet med sakimori-

soldater ska ha instiftats för att vakta västra Kyushus kust mot utländska – i synnerhet 

kinesiska – fiender. 134  Att Hayashi, även han på vakt mot utländska angrepp, skulle 

identifiera sig med sina historiska föregångare är lätt att förstå. I ett brev till sin vän 

Yoshida (108) benämner sig Hayashi som ookimi no shiko no mitate 大君の醜の御

盾, ”kejsarens fula sköld”. Detta är även det ett begrepp knutet till sakimori, och användes 

av gränssoldaterna som en metafor för sig själva.135 Kejsarens sköld är ett återkommande 

begrepp i den militaristiska diskursen, föga reserverat för kamikazepiloter. Då 

rekryteringen av studentsoldater togs i bruk hölls ett antal större avskedsceremonier 

(sōkōshiki 壮 行 式 ) på olika platser i Japan, av vilken den största ägde rum i 

Meijihelgedomen i Shibuya i Tokyo den 21 oktober 1943. I ett tal inför studenterna sade 

utbildningsminister Okabe Nagakage följande: ”Nu är ni inte längre bara studenter, utan 

tiden har kommit för er att axla det i sanning viktigare uppdraget och bli kejsarens sköld 
                                                
132 Som exempel kan vi se det ord som Hayashi använder när han talar om kejsaren, ookimi 大君, ett begrepp 
som var i allmänt bruk i Japan fram till 700-talet, då det började ersättas med det kinesiska lånet ten’nō 天皇. 
I sann nationalistisk anda sökte man sig under Meijiperioden tillbaka till tidigare japanska källor, ”fria” från 
kinesiskt inflytande, och etablerade således ookimi som officiell benämning på kejsaren. 
133 Ohnuki-Tierney 2002:74-77 
134 Friday, Karl F., Hired Swords, 1996:21 
135 Ohnuki-Tierney 2007:179 
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[大君の御盾]”.136 Det är sannolikt att Hayashi, som lämnade universitet i Kyoto efter en 

liknande ceremoni den 20 november 1943, nåddes av samma uppmaning. 

Hayashi återkommer flera gånger till kejsaren i sin dagbok. Den 23 februari skriver 

han: ”Det måste finnas tröst i att ge sitt liv vid kejsarens sida”. Även här finner vi en tydlig 

koppling till Hayashis läsning av Manyōshū, men även till den rådande militaristiska 

historiesynen. ”Vid kejsarens sida” (大君の辺) är ett begrepp taget ur Manyōshū, denna 

gång ur sång 4094: ”But my desire to die next to the emperor [おほきみのへ] unflinching, 

I shall not look back”. 137  Denna vers hade populariserats 1937, då den tonsattes av 

Nobutoki Kiyoshi i en populär militärsång – Umi yukaba 海行かば (”när du far till havet”). 

Sången, som blev betydelsefull i den statliga propagandan under kriget, spelades varje 

gång kamikazeflygplan lyfte på sin sista flygning.138 Hayashi tar fasta på sångens budskap 

– att genom en fast tro på kejsaren finna styrkan att inte ge vika inför fienden – men här, 

som så ofta i Hayashis dagbok räcker det inte. Han vet att det är genom kejsaren han 

förväntas vara stark, men likväl kan han inte undgå att tänka på hur hans död är ”det sista” 

för hans mor: ”När jag tänker på mamma kan jag inte hjälpa att jag gråter”.139 Emellertid är 

Hayashi övertygad om att han i kejsaren kan finna den trygghet han behöver. Ännu är han 

svag, både vad gäller sina känslor för modern och i sin tro på kejsaren, men han tror sig 

vara på rätt väg: 

I ärlighetens namn har jag ännu svårt att säga från [djupet av] mitt hjärta att det är min önskan att dö vid 

kejsarens sida. Men att jag ska dö vid kejsarens sida är något som har beslutats åt mig. Men om detta, jag 

tror från [djupet av] mitt hjärta att jag genom att följa denna väg och gå mot döden, kan komma att känna 

ett lugn i själen.140 

Även här konstaterar Hayashi att döden har tilldelats honom, att ge sitt liv är inte ett 

beslut han själv har tagit. Man kan fråga sig med vilka känslor Hayashi skrev dessa stycken. 

Det går att ana en torr ironi i hans sätt att bruka den officiella diskursen, men samtidigt 

verkar där finnas en innerlig tro på att om han bara gör rätt – om han lägger sitt öde i 

kejsarens händer, så som den statliga propagandan uppmuntrar honom att göra – kommer 

han att finna lugnet. Han återkommer flera gånger till att denna önskan att dö vid kejsarens 

                                                
136 Citerad i Ninagawa 1998:14 
137 Detta är Emiko Ohnuki-Tierneys översättning (2007:169). I original lyder stycket おほきみのへにこそ

しなめかへりみはせじ. 
138 Ohnuki-Tierney 2007:169 
139 Hayashi 1995:27 
140 Hayashi 1995:29 
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sida är vad som förväntas av honom, men att han egentligen önskar annarlunda. Ju längre 

tiden går desto ärligare blir han i sin dagbok. Den andra mars påpekar han att han förväntas 

ge sitt liv för kejsaren, men att det som egentligen ger honom ro är tanken på ”att vinna ära 

genom döden”.141  Ett par veckor senare, när dagen för hans sista flygning obevekligt 

närmar sig, verkar han vara ärligare än någonsin med sina tankar: 

Att dö vid kejsarens sida var för eviga tider sedan våra förfäders önskan. Trogna personer önskade starkt 

att få dö vid kejsarens sida. Det sägs att de utan att lägga vikt vid sig själva, att utan en tanke på den egna 

betydelsen, dog för kejsaren. Jag säger naturligtvis liksom alla personer att det är för kejsaren [jag går i 

döden], men jag säger inte att mitt eget land har överskattat sin egen styrka.142 

Hayashi ger alltmer utlopp för sitt tvivel. I samma inlägg kritiserar han den japanska 

staten för våldshandlingar i Kina, för hur vanligt folk, gamla som unga, drabbats av krigets 

grymheter. Han kan den statliga diskursen, han vet vad han förväntas säga, men han klarar 

inte längre av att säga det, inte inför sig själv. Hayashi förväntas dö för kejsaren, men vill 

inte göra det. Döden är honom given, han vet att hans sista handling i livet måste bli att 

störta ett flygplan mot fienden, men han accepterar inte i sitt hjärta att han skulle göra detta 

för kejsaren. I detta inlägg, hans näst sista, ignorerar han censurens panoptiska makt och 

ger utlopp för sina känslor, oberoende av statens kontrollerande hand. Makten kan inte 

hota honom längre, för han är redan dömd till döden.143 För Hayashi återstår att finna ett 

lugn i det öde som tilldelats honom – något som han, som vi har sett ovan, finner i den 

mening och tröst kristendomen skänker honom – samt att förstå för vad det är han dör. 

Oavsett vad statsideologin i sång och diktning förkunnat, så är det inte för kejsaren han ger 

sitt liv. 

 

C: Hayashi och nationen 

Hayashi må ha varit skeptisk såväl inför kejsaren som i sitt stöd för den militaristiska 

statsideologin, men det är tydligt att han älskade sitt land, inte minst Kyushu, som han kom 

                                                
141 Hayashi 1995:31 
142 Hayashi 1995:40 
143 Ingen har sammanfattat detta dilemma – hur man betvingar den som redan är dömd till det hårdaste av 
straff – bättre än Monty Python gör i Life of Brian. Utanför stadens murar har en man, Matthias, dömts till 
döden genom stening för att han yttrat Herrens namn. Följande replikskifte tar vid: 
Matthias: “Look, I don’t think it should be a sin, just for saying ‘Jehovah.’” 
Jewish official: “You’re only making it worse for yourself!” 
Matthias: “Making it worse? How could it be worse? Jehovah! Jehovah! Jehovah!” 
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från.144 Hayashis dagbok och brev är full av referenser till Japans145 skönhet och följer 

årstidernas växlingar. Allteftersom dagboken skiftar från vinter till vår beskriver han hur 

isen smälter från fönstren (17) och hur nordanvinden för med sig regnet (23), men hur 

tillräckligt med snö åter faller i mars för att han och en kamrat ska kunna bygga snögubbar 

(30). Han har dock ett ambivalent förhållande till vädret: ”Snön gör mig glad, men det är 

tråkigt att inte kunna flyga”.146 I breven till sin mor fortsätter Hayashi att reflektera över 

naturen omkring sig. ”Om hösten är det verkligen vackert i nordliga länder”, skriver han i 

ett brev från Korea.147 I sitt näst sista brev, skrivet i början av april 1945 från flygbasen i 

Kanoya i södra Kyushu, skriver han: 

Ljudet av smältvatten som porlar når mig där jag står i det soliga skyttevärnet och för mig till ängen nära 

hembygden (古里) där jag plockade åkerfräken. För en kort stund återvänder jag till barndomen.148 

Ordet som jag här har översatt med ”hembygden” – furusato 古里 – är ett begrepp 

som på japanska är laddat med känslor för tryggheten i hemmet och hemorten.149 Efter ett 

och ett halvt år i Korea är det lätt att förstå hur Hayashi, hemmahörande just i Kyushu, inte 

kan låta bli att tänka på hemmet där han står på sin post. I nästa mening gör sig kriget dock 

åter gällande: ”Nu är det dags för [våra] Zero-flygplan att flyga fienden till mötes”. För 

Hayashi betyder våren således död. Under hela vintern har han gått sysslolös på flygbasen i 

Korea, besviken över att inte få flyga, men nu när våren är här lyfter åter stridsflygplanen 

och Hayashi vet att hans egen död närmar sig. Han stärker sig i sin beslutsamhet genom 

tanken på det egna landet: 

                                                
144 Ohnuki-Tierney har föreslagit att Hayashis förkärlek för Manyōshū till en viss del kan komma ur att den 
författades under en tid när Kyushu utgjorde landets kärna. Hayashi, som hade en viss romantisk läggning, 
kunde således knyta sin egen erfarenhet ännu närmare till historien genom att läsa diktsamlingen. 
145 Under hela perioden som Hayashis dagbok sträcker sig var han stationerad i Wonsan i Korea. Det framgår 
dock tydligt att Hayashi, även om han ofta jämför Koreas kallare och ”överraskande” väder med det han är 
van vid hemifrån, i grund och botten betraktar Korea som en del av Japan. John Lie har beskrivit hur Korea 
överhuvudtaget aldrig betraktades som en koloni, utan hur en distinktion – när den var nödvändig – gjordes 
mellan naichi (内地) och gaichi (外地) – ”inland” och ”utland”. Se Lie 2001:122-123. Hayashi använder 
begreppet naichi när han talar om hemlandet, och referar i regel till Korea med det äldre namnet chōsen 朝鮮. 
146 Hayashi 1995:24 
147 Hayashi 1995:54 
148 Hayashi 1995:41-42 
149 John Lie skriver att diskursen furusato (eller kokyo) som vi känner den idag har sina rötter på 50-talet, då 
sånger om hemmet spred en bild av ”lantlig social solidaritet” som splittrats av den kraftigt tilltagande 
urbaniseringen. Begreppets ursprung är dock äldre, och syftar på platsen där man växte upp. Se Lie 2001: 
127. 
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Jag känner landets skönhet. Detta obskyra som är folks lycka rör mig inte, men att fosterlandet ska glänsa 

är min vilda önskan i desperata tider. Det är mig outhärdligt att det här landet har trampats ner av orent 

folk (汚い奴ら). Jag offrar mitt liv, oavsett vad är mig tanken att inte slå fienden olidlig.150 

Hayashi var helt på det klara över vem fienden var. Han må ha varit skeptisk till sin 

egen regerings uppträdande och till kulten kring kejsaren, men att fienden måste besegras 

var för honom självklart. Hayashi talar ofta om fienden i sin text, han är väl medveten om 

vem fienden är – de allierade trupper som hotar hans hemland. Frågan man kan ställa sig är 

på vilket plan han kände att landet var hotat. Var det i enlighet med rådande statliga 

diskurser om Japans kamp för att befria Asiens förtryckta folk från en västerländsk överhet 

och förena världen under japanskt förmyndarskap,151 eller var det på ett mer personligt 

plan?  Hayashis material ger oss inte mycket att arbeta på den här punkten, men vid ett par 

tillfällen ger han oss en idé om vad han oroar sig för. I ett tidigt brev från Korea har han 

hört att ”fienden kommer till Osaka” och frågar sin mor om en släkting i staden mår bra.152 

Senare under våren, i sitt sista brev till vännen Yoshida, skriver han kort: ”Du måste vara 

arg över luftangreppen”.153 Dessa ord är skrivna hösten 1944 respektive våren 1945, efter 

att kriget i Stilla havet hade vänt och efter att amerikanska flygplan hade börjat göra räder 

över Japan. 

I början av andra världskriget hade Axelmakternas urskiljningslösa bombningar av 

civila mål – så som Italiens flyganfall i Etiopien 1935-36, Japans bruk av bombflyg i Kina 

1937 eller Tysklands blitz över England – fördömts av de allierade makterna, men i samma 

stund som krigslyckan vände övergick detta avståndstagande från metoden till entusiasm. 

Winston Churchill och president Theodore Roosevelt, som båda hade vädjat till 

Axelmakterna att visa återhållsamhet under krigets inledande år,154 övergick efter 1942 till 

att helhjärtat gå in för hämningslös bombning av fiendens städer i syfte att tvinga fram en 

ovillkorlig kapitulation. Under luftkriget mot Tyskland uppskattas mellan 400.000 och 

600.000 civila ha stupat i angrepp som riktades mot nästan varje större stad, och efter att 
                                                
150 Hayashi 1995:28 
151 För en utförlig diskussion om Japan som förtryckta folks befriare och idéer om japansk överhöghet, se 
Dower 1993, i synnerhet kapitel 10. 
152 Hayashi 1995:48 
153 Hayashi 1995:108 
154 Betänk president Roosevelts vädjan 1 september 1939, där han bad ledarna för samtliga krigförande 
nationer att ta i beaktan de ”hundratusentals oskyldiga människor, utan skuld för, och utan att ens avlägset 
delta i, de fientligheter som har brutit ut”, vilka nu skulle riskera förlora sina liv. Han vädjade att varje land 
skulle ge ett offentligt löfte om att ”under inga omständigheter genomföra luftbombningar mot 
civilbefolkningar eller obefästa städer”. För hela vädjan, se: The Avalon Project, “No. 325: Appeal of 
President Roosevelt to Great Britain, France, Italy, Germany and Poland. September 1, 1939”, 
avalon.law.yale.edu. 
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Tysklands kapitulation framstod som given i början av 1945 vändes de allierades blickar 

mot Japan. Medan engelskt bombflyg varit dominerande i Tyskland, tog Förenta staterna 

initiativet i Japan. John Dower har visat hur amerikanerna i flera år innan kriget nådde de 

japanska öarna förberedde sig, bland annat genom övningsanfall mot en i stor detalj 

uppbyggd japansk by i öknen i Utah – komplett med tatami-mattor och futon-madrasser. I 

maj 1944 hade amerikanska planerare konstaterat att det var i mars och september som 

optimala väderförhållanden rådde för brandbombning av städer, och under hösten hade en 

lista med 22 lämpliga städer tagits fram, utan hänsyn till invändningen att japansk 

krigsindustri bara var förlagd till ett fåtal större städer.155 När London och Coventry hade 

bombats av tyskt flyg 1940 ledde detta till en proteststorm över tyskarnas ”inhumana 

metoder”. I mars 1945, när Tokyo förintades i ett eldhav, var det få som framförde sina 

protester offentligt.156  Man uppskattar att omkring 120.000 människor dog när Tokyo 

förstördes av brandbomber. I en serie räder som sträckte sig fram till Japans ovillkorliga 

kapitulation i augusti bombades de flesta av landet städer i en kampanj som – Hiroshima 

och Nagasaki oräknade – dödade minst 100.000 människor.157 

Att B-29:or – de ”flygande fästningar” som släppte huvuddelen av alla dessa bomber 

– var bland de vanligaste målen för Japanska kamikazeoperationer är således inte 

överraskande. Tidiga bombräder mot Tokyo och Yokohama i februari 1945 drabbades av 

så svåra förluster till följd av kamikazeattacker – materiella och inte minst moraliska – att 

attacker mot området för en kort period avbröts.158 Som Ohnuki-Tierney skriver, ”När krig 

inte längre utkämpas mellan arméer på slagfältet, utan genom storskalig förstörelse av 

städer och civilas död, stärks folkets patriotism och de som inte tidigare hatade fienden 

kommer att dela den allmänna sinnesstämningen”. 159  Attackerna mot hemlandet fick 

många japaner, som tidigare känt skepsis mot den rådande maktordningen, att resolut ställa 

sig bakom den regim som försvarade landet mot detta skoningslösa dödande. Reaktionerna 

mot det urskiljningslösa dödandet från luften var allmänt utbredda i Japan, och som 

Ohnuki-Tierney skriver kunde dessa angrepp utgöra en ”logisk grund” för 
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156 Dower 1993: 39-41 
157 Dower 2010:161, 183-184 
158 Axell och Kase 2004:59 
159 Ohnuki-Tierney 2007:25 
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kamikazepiloternas sista desperata försök ”att övertyga sig själva om värdet och meningen 

med det sista fruktade flyganfallet”.160 

Ytterligare grund för den här idén finner vi om vi tittar på det tänkta målet för 

Hayashis sista attack. I breven till sin mor, där han talar om sin sista flygning och söker 

moderns förståelse för hans val, talar han ofta om sitt planerade mål som tekikan 敵艦, 

fiendefatyg, men mot slutet övergår detta mer allmänna begrepp allt oftare till att bli mer 

precist ett hangarfartyg (kuubo 空母). ”Lysande ska jag sänka ett av fiendens hangarfartyg” 

skriver han i ett brev (59). ”Imorgon ska jag i ett anfall angripa fiendens hangarfartyg” 

skriver han i ett annat (76). Naturligtvis fick Hayashi inte själv välja det faktiska målet för 

sitt angrepp, men det är talande att det i hans fantasi är just hangarfartyg som är målet. Att 

den enskile kamikazepiloten, som likt Hayashi upplevde hur det älskade hemlandet stod i 

brand till följd av amerikanska lufträder, betraktade de flyg som utförde dessa räder samt 

de baser som flygplanen utgick ifrån som sina primära mål är inte överraskande. För att 

återgå till Pape: ”Många självmordsterrorister handlar utifrån altruistiska motiv, inte de 

egoistiska motiv som är typiska för nästan alla andra självmord. Åtskilliga 

självmordsterrorister agerar åtminstone delvis för att tjäna sitt samhälles intressen i 

kampen mot en nationell fiende”.161 Vi vet inte i vilken utsträckning Hayashi själv valde 

att bli kamikazepilot. Dock kan vi i hans efterlämnade skrifter ana oss till hur han inför sig 

själv och sin mor motiverade det öde som var honom givet. Hayashi gav sitt liv i tron att 

detta kunde hjälpa andra – hans familj – att leva. Hans motiv kan således betraktas som 

just altruistiska. 
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V: För vad dog Hayashi? 
När vi nu har fått en någorlunda inblick i vem Hayashi var, är det dags att fundera 

över den grundläggande frågan: För vad dog Hayashi? Vad fick Hayashi Ichizō att sätta sig 

i ett flygplan den 12 april för att sedan störta sig ner mot ett fientligt mål och en säker död? 

Vi kan börja med att titta på den här frågan utifrån debatten om huruvida kamikazepiloter 

var frivilliga patrioter eller om de tvingades i döden av sitt land. Vad vi vet om Hayashi är 

att han, när han tvingades avsluta sina studier för att ta värvning, själv valde att söka sig till 

flottan istället för till armén – Hayashi ville flyga. Han skriver i ett brev till sin mor om hur 

han minns hennes tjat om hur han borde göra – söka sig till den vid tiden mindre dödliga 

armén istället för flottan – men hur han stod på sig och ändå valde flottan. ”Jag undrar om 

det inte hade varit bättre att göra som mor sade”, skriver han.162 Här ser vi alltså båda 

sidor: Hayashi var frivillig, men känner möjligen ånger efter sitt beslut. 

Det kanske klaraste och mest missbrukade exemplet på japansk patriotism före och 

under andra världskriget är relaterat till kejsaren. Redan under kriget såg man från de 

allierades sida på kejsaren som roten till de japanska styrkornas ”fanatism”; i filmer som 

Know your enemy – Japan (1945) och Our Job in Japan (1945) var det kejsaren och hans 

statskult – Shinto – som låg till grund för det mod med vilket japanska styrkor kämpade till 

sista man på ö efter ö i Stilla havet, och som kulminerade i kamikazetaktiken. ”Varje Japan 

[Jap] har fått höra att det är hans plikt att dö för kejsaren”, lär en grupp amerikanska 

soldater ha blivit informerade. ”Det är er plikt att se till att han gör det”. 163  Denna 

uppfattning att kejsaren var centrum för japanens världsbild fortsatte att vara utbredd efter 

kriget, inte minst genom Ruth Benedicts klassiska The Crysanthemum and the Sword som 

fortfarande av många västerlänningar betraktas som ett standardverk om Japan och japaner. 

Här skrev Benedict om kejsaren: 

Precis som lojaliteten till Stars and Stripes ligger över och bortom partipolitk var kejsaren okränkbar. Vi 

omgärdar vår behandling av flaggan med ritualer i en utsträckning som för oss är fullkomligt opassande 

för en människa. Japanerna har dock utnyttjat sin yttersta symbols mänsklighet till fullo. De kunde älska 

och han kunde svara. ... I en kultur baserad så fullkomligt på personliga band som Japan, blev kejsaren en 

symbol för lojalitet vida överstigande den till en flagga. Lärare kuggades under sin utbildning om de 

förklarade människans högsta plikt vara kärleken till landet; den kunde bara uttryckas som återgäldande 

till kejsaren personligen.164 
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Att en sådan uppfattning var väl utbredd bland de allierade är föga förvånande – det 

var trots allt precis den bild av Japan som landets ledare, från Meijiperiodens oligarker till 

krigstidens militarister, hade gjort sitt bästa att sprida. Att det även fanns en utbredd 

hängivenhet till kejsaren i Japan under kriget råder heller inget tvivel om, men i mycket är 

det ett för enkelt svar på frågan om varför japanerna kämpade så hårt. Som John Dower har 

visat i War Without Mercy kunde den japanska oviljan att kapitulera ofta ha att göra med 

det krassa faktum att allierade soldater ofta sköt alla japaner de kom åt. Aggressioner och 

upphetsad propaganda efter attacken mot Pearl Harbour hade förvandlat japanen till ett 

djur i de allierades ögon, och som vilddjur ”förtjänade de att dö”.165 

En läsning av Hayashis dagbok och brev gör klart för läsaren att det inte var för 

kejsaren han dog. Han var medveten om vad han förväntades göra, att han förväntades säga 

sig vara villig att dö vid kejsarens sida som kejsarens fula sköld, men för sig själv och för 

sin mor var han ärlig: ”I ärlighets namn är fortfarande svårt att säga från [djupet av] mitt 

hjärta att det är min önskan att dö vid kejsarens sida. Men att jag ska dö vid kejsarens sida 

är något som har beslutats åt mig”.166 Vi har ingen anledning att tro att detta ”fortfarande” 

någonsin kom att ändras. Diskursen var honom given – Hayashi hade bara ett sätt han 

kunde uttrycka sig på, men han gjorde det inte från djupet av sitt hjärta. Kejsaren, och 

Japans militära styre med honom, var för Hayashi likgiltigt. Hans passion för manyōshū 

behöver inte förklaras med blind hängivenhet till den officiella doktrinen, utan kan, som 

Ohnuki Tierney har föreslagit, dels komma sig ur hans kärlek till den klassiska poesin, dels 

ur det faktum att dikterna hade en anknytning till hans hemtrakter.167 Kierkegaards Om 

begrebet ironi fanns även den översatt och utgiven på japanska, vad är det som säger att 

Hayashis anammande av uttrycket kejsarens fula sköld inte utgjorde ett ironiskt uttalande 

riktat mot den rådande ordningen? 

I Dying to Win har Robert A. Pape konstaterat att ”modern självmordsterrorism bäst 

kan förstås som en extrem strategi för nationell frigörelse mot demokratier med styrkor 

som utgör ett förestående hot mot kontrollen över det territorium som terroristerna 

betraktar som sitt hemland”.168 Nationalism, eller en oro för det egna folkets säkerhet, är 

enligt Papes studie avgörande för att livet ska tas i bruk som vapen. Hur rimmar denna 

slutsats mot Hayashi? Visserligen ska vi ha i åtanke att Hayashi inte explicit valde att 
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använda livet som vapen – ”Idag har döden tilldelats mig”, skrev han i sin dagbok den dag 

han meddelades att han valts ut till kamikazestyrkorna169 – men det kan fortfarande vara 

relevant för hur han motiverade döden för sig själv. Det framstår som ganska tydligt att det 

Hayashi känner allra starkast för i livet är familjen, i synnerhet modern. I förlängingen 

älskar han även det land som fött honom – hans nostaligiska betraktelser över Kyushu är 

många – och han är öppet fientlig mot idén att fienden ska få besudla hans älskade 

fädernesland: ”Det är mig outhärdligt att det här landet har trampats ner av orent folk. Jag 

offrar mitt liv, oavsett vad är mig tanken att inte slå fienden olidlig”.170 Som vi har sett 

sporras Hayashi av hotet mot familjen – fientliga flygplan över Japan – och idén att han 

genom sin död, genom att sänka ett fientligt hangarfartyg, kan göra skillnad, har utan 

tvekan en betydelse för Hayashi. 

Hayashi fortsatte dock att kämpa med sina demoner, i synnerhet med förtvivlan. 

Sedan födseln var han kristen, och vi har ingen anledning att betvivla uppriktigheten i hans 

tro. Återkommande i brev såväl som dagbok sätter han sin tillit till Gud; det är tron som 

ger honom styrka. Men förtvivlan finns kvar, åtminstone vilar den i hans undermedvetna. 

Han läser Kierkegaard för att råda bot på denna sjukdom till döds, och det verkar hjälpa. Vi 

saknar Hayashis dagbok från hans sista månad i livet, och även från den tid då han skrev är 

dagboken fragmentarisk – han avbröt många utläggningar mitt i en mening, för att sedan 

återkomma till skrivandet först flera dagar senare. Breven säger oss vad han berättade för 

sin mor. Han visar ofta upp en självsäkerhet inför döden som i viss utsträckning klingar 

falskt, men som finns där för att trösta modern. Han argumenterar sakligt för 

nödvändigheten i sin uppoffring, med hänvisning till nation såväl som manlighet: ”Mor, 

jag är en man. Alla män som fötts i Japan måste gå i döden för [sitt] land”.171 Frågan som vi 

inte får besvarad är återstår: hur mådde Hayashi egentligen under sin sista tid i livet? 

Det finns ett dokument som återstår, som uttrycker all den ångest man kan vänta sig 

att en tjugotreåring medveten om sin död följande dag ska visa. Brevet är skrivet till 

Hayashis vän Tsuchi’i Kentarō, i brevet tilltalad ani 兄 (äldre bror), och skrevs av Hayashi 

när han lämnat ett dryckesslag av den typ som hölls bland kamikazepiloter natten innan 

den sista resan. Tsuchi’i var inte på sitt rum då Hayashi sökte honom, varför Hayashi 

istället lämnade följande brev samt ett signerat foto av sig själv. 
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Tiden har kommit. Broder, jag beklagar att jag inte kan träffa dig igen. Broder, överlev kriget och lev väl. 

Vilket nöje det är att dö vid kejsarens sida. 

Sista mars. Underlöjtnant i marinen, Hayashi Ichizō 

Hälsa mina vänner! Hur svårt det är att avsluta [sitt] liv. For me to live is Christ. To die is also Christ 

[engelska i originalet]. Detta är ett minne från den dag vi drack oss berusade på amazake.172 

Här, i ett informellt brev till en nära vän, visar sig Hayashis känslor. ”Vilket nöje det 

är att dö vid kejsarens sida” (i originalet 大君の辺に死する愉しきかな) är ett uttalande 

som avslöjar Hayashis förakt för den rådande ordning som nu tvingar honom att ta sitt liv. 

Hayashi vill inte dö – han är ung och berusad och saknar sina vänner. Samtidigt träder en 

tröst fram i brevet – den kristna tron. Det är svårt att säga om han skriver det till sin vän 

eller till sig själv, men det framstår som tydligt att det är den sista tröst han har. Han har 

sjungit sina psalmer, skrivit sitt sista brev till modern, samlat ihop de föremål han vill ha 

med i planet – samtliga relaterade till modern eller till tron, ofta till bäggedera – i allt 

väsentligt är han redo för avfärd. Men han vill inte, han vet att han är för ung för att dö, att 

det är ett öde som tilldelats honom av andra, som han inte har någon kontroll över. Han 

förtvivlar över sitt öde, men vet att det är lönlöst – döden är honom given, den kommer till 

honom följande morgon. 

Hayashi Ichizō tvingades in i sitt öde så tillvida att han inte själv valde att födas i ett 

land på väg in i ett fatalt krig. Hayashi valde inte att bli kamikazepilot – han valde flottan 

framför armén, han sökte sig till flygvapnet, men han gjorde det inte för att han ville bli en 

mänsklig bomb. Att Hayashi ville försvara sitt land mot fienden är tydligt, men likafullt 

framträder bilden av en ung man som inte vill dö. Genom tron finner Hayashi hopp – hopp 

för sin eviga själ och hopp om att få återse sin moder – men även en viss ro inför döden. 

Kejsaren betyder ingenting för Hayashi, annat än som en symbol för den nation han är 

villig att tjäna, men trots detta återkommer han som tema i Hayashis texter. Hayashis språk 

formas av en omgivning, hans tro av en annan. Ur denna komplexa väv av motstridiga 

narrativ träder bilden av en individ, en kamikazepilot. För vad dog Hayashi? För samma 

sak som så många andra unga män har dött de senaste två århundradena: för att en 

nationalstat inte skulle ge vika för en annan. 
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Avslutning 
Trots att Hayashi Ichizōs efterlämande material inte täcker mer än på sin höjd ett år 

av hans liv kan vi skapa oss en relativt klar bild av vem han var. Hayashi var 21 år gammal 

när han tvingades avbryta sina studier vid ett av Japans främsta lärosäten. Vad Hayashi 

ansåg om kriget då han rekryterades vet vi inte, men om han inte redan var fientligt inställd 

till de allierade så blev han det under sina nästan två år i det militära. Hayashis brev och 

dagbok refererar återkommande till fienden – att han kommit att betrakta de allierade som 

fiender är tydligt. Likväl behöll han sin kristna tro. Trots att Hayashi inte var ensam om att 

vara kristen medlem i kamikazestyrkorna så var det relativt ovanligt, och Hayashi kan inte 

ha varit omedveten om hur hans egen tro skiljde sig från flertalet av hans kamraters. Trots 

detta, trots det uppenbart bekväma i att i Japan 1945 ha vänt sig helhjärtat till den statligt 

sanktionerade kejsarkulten, höll Hayashi sig kvar vid sin tro, fiendens tro. Vilket inflytande 

Uchimura Kanzōs japanska kristendom hade på Hayashi vet vi inte, men vi vet att såväl 

Hayashi som hans far var flitiga läsare av Uchimuras skrifter. Kanske var det genom 

Uchimuras teologi som Hayashi förlikade sig med tanken på att gå i strid mot sina 

trosfränder, trots det att hans egen kristendom sågs med misstänksamma ögon i det land för 

vilket han kom att ge sitt liv. Helt kapade han dock aldrig banden med väst – Kierkegaard 

fortsatte att vara en tröst för Hayashi ända in i döden. 

Av Hayashis skrifter framstår han som en villig men skeptisk soldat. För landet – och 

i förlängningen för de människor han älskade – var Hayashi villig att möta döden. Han 

verkar inte ha misstyckt till livet på militärbaserna. Tvärtom, bilden han tecknar av livet på 

basen i Wonsan låter oss förstå att han trivdes ganska väl med livet som soldat. Framförallt 

verkar han ha älskat att flyga, men han beskriver med glädje även de hårda 

vinterövningarna som han ofta deltig i. Hayashis mor var enligt systern Kaga pacifist, men 

Hayashi ger inga tecken på att ha delat denna inställning. Det är naturligtvis inte omöjligt 

att han en gång gjorde det, innan kriget kom i vägen, men den Hayashi vi möter i Korea 

hyste inga betänkligheter om att gå i strid för sitt land. Skeptisk var han dock, men 

huvudsakligen gentemot kejsaren, och vid ett tillfälle mot regimen. Mot kejsaren yttrar sig 

hans skepsis i tvivel – Hayashi kunde inte säga för sig själv att han vill dö för kejsaren. 

Han visste att det förväntas av honom, att han förväntades dö för kejsaren, men det var inte 

vad han ville. Hayashi ville egentligen inte dö alls, men när han väl fann sig i sin död så 

var det taken på landet och familjen som han gick i döden för – aldrig för kejsaren. Mot 

regimen yttrade han bara sin kritik en gång, men det förefaller sannolikt att han hyste stark 
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misstro mot de militarister som under kriget besatt den högsta makten i landet. Detta 

försvagade på intet vis Hayashis egen nationalism – tanken på att Japan skulle ockuperas 

av utlänningar framstod som motbjudande för honom – men det är viktigt att särskilja den 

nationalism vi ser hos Hayashi från den nationalism som propagerades av regimen. 

Hayashi dog för sitt land, 23 år gammal. Genom sin kristna tro och genom sin kärlek 

till familjen övervann han sin rädsla och flög fienden till mötes. Det är svårt att hos 

Hayashi finna något som skulle kunna skilja honom från andra unga män som gått i döden 

för sitt land. Kamikazetaktiken var oortodox i det att piloterna från början visste att de 

skulle dö, men de tankar som återkommer hos Hayashi är inte annorlunda från de som vi 

skulle kunna finna hos en fransk soldat i första världskrigets skyttegravar eller hos en 

amerikansk soldat bakom de tyska linjerna 1944. Hayashi var en soldat, och således beredd 

att dö för sitt land. Han såg inte fram emot döden, han betraktade inte döden som sin heliga 

plikt gentemot den gudomlige kejsaren – han var på intet vis en suicide samurai – men han 

var beredd att göra sin plikt. Hayashi dog för att det var vad hans land krävde av honom, 

och på så vis är han inte annorlunda från miljoner andra soldater. 
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