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Abstract

The aim of this study has been to, through a couple of chosen theories, examine in what way 

Japan as a nation can be said to have dealt with its dark past – concerning their crimes of war 

just before and during World War II. To do so, I have placed two chosen war crimes, namely 

the Nanjing Massacre and the matter of the Comfort Women, in the context of remembrance 

and commemorating of war, through different kinds of aspects. Those aspects are: the 

textbook conflict, official apologies, ruthless/unnecessary comments, and visits and 

commemorations at the Yasukuni shrine. I have found during this study that the nation of 

Japan has not been able to generate a broadly accepted dominant cultural memory of the war. 

Henceforth a couple of rival cultural memories are competing and becoming an issue of 

national division rather than national unity. I have come to the knowledge that there are both 

domestic and international political factors at play, resulting in this division.

Keywords:  War memory, Use of history, Textbook conflict, Nanjing massacre, Comfort 

Women, Apologies
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Ordförklaring och Förkortningar

Nanjing (Nanking)     

Kinas huvudstad fram till Japans invasion 1937

Nanjingmassakern

Massaker följande Japans invasion av staden 1937

Comfort Women

Kvinnor, tvångsrekryterade till prostitution under andra världskriget.

Comfort Stations

Stationer bl.a. vid frontlinjen där Comfort women tvingades arbeta.

Enhet 731

Specialenhet ur den japanska armén som bl.a. utförde kemiska och biologiska försök på 

tillfångatagna människor under kriget

Yasukuni Shrine

Tempel i Tokyo där ca: 2 miljoner dödade soldater från krig ligger begravda.

Bōgen (uttalas Boogen)

Hänsynslösa/onödiga uttalanden angående kriget och krigsbrott.

Asahi

En av de fyra ledande japanska dagstidningarna.

Mainishi

En av de fyra ledande japanska dagstidningarna.

Yomiuri

En av de fyra ledande japanska dagstidningarna.

Sankei

En av de fyra ledande japanska dagstidningarna.

Diet

Det japanska parlamentet

MOFA

Ministry of Foreign Affairs of Japan.

LDP

Liberal Democratic Party. Konservativt parti vid makten i Japan 

MEXT

Japans Utbildningsministerium (Monbu-kagakushō)
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1. Inledning

För inte länge sedan visades det i tidningar och på TV hur kineser protesterade våldsamt mot 

Japan och sättet Japan genom skolböcker och besök av vissa tempel har valt att hantera sin 

historia. Detta har sin upprinnelse i de krigsbrott som nationen gjort sig skyldiga till vid 

invasionen av Kina (det andra sinojapanska kriget) och senare under andra världskriget (för 

Japans del: stillahavskriget). Nanjingmassakern i Kina, och krigsfångars slavarbete, kanske 

mest uppmärksammat för allmänheten genom filmen ”Bron över floden Kwei”, är exempel på 

mer kända krigsbrott. Några för allmänheten mindre kända brott är bl.a. tvångsprostitueringen 

av tusentals kvinnor (Comfort women) från i stort sett hela Sydostasien, och specialenhet 

731: s doktor Mengeleliknande kemiska och biologiska experiment på levande människor. 

Även då ett flertal krigsförbrytare ur den japanska armén dömdes vid Tokyotribunalen, kom 

den ”mörka” historien från kriget att sopas under mattan, delvis i och med USA: s ockupation 

av landet. En historia som, undangömd, legat och pyrt tills att det kalla kriget var över och 

USA: s maktfaktor i Japan inte längre var lika nödvändig. När denna ”mörka” historia nu har 

nystats upp och blivit mer allmänt känd, har sättet som Japan hanterat historien på skapat en 

rad nationella och internationella konflikter. Några av dessa konflikter har initierats vid, och 

angår offentliga ursäkter till länder kränkta i kriget och deras offer, innehållet i den japanska 

skollitteraturen – angående kriget och Japans del i det -, besök och hedrande av döda vid 

Yasukuni-templet i Tokyo, och hänsynslösa uttalande om kriget och krigsbrotten – ofta 

refererade till som Bōgen (uttalas ”boogen”).

1.1 Syfte/frågeställning

Jag kommer med hjälp av utvalda teorier, bl.a. Klas-Göran Karlssons – angående historiebruk 

- att analysera hur Japan har brukat sin historia efter andra världskriget med utgångspunkt på 

två av de flertalen krigsbrott landet gjort sig skyldig till. För att kunna analysera bruket av 

historia utifrån dessa två valda krigsbrott, Nanjingmassakern och fallet Comfort Women, har 

jag valt att granska på vilket sätt de behandlas inom olika kontexter. Jag har här valt ut de 

konflikterna i Asien och Japan rörande innehållet i historieböcker (textbokskonflikten), 

offentliga ursäkter, s.k. bōgen-uttalanden och besök och hedrande av stupade i kriget vid 

Yasukuni-templet. Jag vill med denna studie visa på i vilken utsträckning (om alls) det kan 

sägas att Japan har lyckats skapa ett dominant kulturellt minne av kriget och de handlingar 

utförda av den japanska armén, och om inte – Varför? Jag vill vidare ta reda på i vilken 

utsträckning den styrande samtida eliten kontrollerar det japanska historiebruket och 
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historiemedvetandet, samt de politiska grupperingarnas hållning och inverkan på 

historieberättandet.     

1.2 Metod/urval

Jag har valt att göra en teoriprövande studie över japans historiebruk och främst dess 

krigsminne rörande krigsbrotten; Nanjingmassakern och Comfort women, men genom 

kontexten av de mer aktuella händelserna i Japan utgjorda av textbokskonflikten, offentliga 

ursäkter vs. bōgen och besök av Yasukuni-templet.

1.2.1 Material 

För att göra denna studie har jag använt mig av redan klara teorier rörande, historiebruk, 

historiemedvetande, krigsminne, och kollektiva dominanta kulturella minnen. Teorier av 

forskare och professorer inom ämnena. Vidare har jag använt mig av en kärna, bestående av 

ett par böcker, behandlande Japans krigsminne och dess relation till politik och samhälle. 

Offentliga uttalanden från ”Ministry of Foreign Affairs of Japan (MOFA)” och engelska 

översättningar av olika japanska historieböcker har även varit oerhört viktig för denna studie. 

Jag har utöver det använt mig ett antal vetenskapliga artiklar, mer preciserade historieböcker, 

och även uppslagsverk. Uppslagsverk därför att i ett visst kapitel försöka visa på en 

sådan ”konventionell”, med stort konsensus skriven, historia som möjligt. Detta för att ge 

läsaren en så ”objektiv” bild som möjligt av vad konflikterna härrör ur. Dock med vetskap om 

att historia aldrig kan sägas vara helt objektiv utan alltid ett resultat av subjektivt urval och 

tolkande aktivitet.

1.2.2 Avgränsningar

Då jag är medveten om att Japan begått flera krigsbrott under kriget – som bl.a. Enhet 731: s 

biologiska experiment på krigsfångar, Manillamassakern och krigsfångars byggande av 

dödens järnväg mellan Bangkok och Rangoon – har jag valt att begränsa min studie till två 

krigsbrott; Nanjingmassakern och Comfort women. Denna avgränsning är gjord dels för att 

händelserna är oerhört aktuella i dagsläget, bl.a. för Japans premiärminister – Shinso Abes –

nyliga uttalanden rörande Comfort women, och dels för den ständiga debatten om 

Nanjingmassakerns utsträckning i historieböcker. Men även för att de båda representerar 

varsitt land av de två mest prominenta asiatiska länderna i konflikten över Japans krigsbrott. 

Nämligen Kina och Sydkorea. Jag kommer att begränsa studien till att inte omfatta 

massmedias roll genom TV och radio, utan istället koncentrera arbetet till innehållet och 
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meningen i historieböcker, offentliga ursäkter, bōgen och besök av Yasukuni-templet, då jag 

anser att det är här som den officiella ställningen av regeringen fastställs och således bilden 

av Japan utifrån sett. Jag kommer inte heller beröra frågor gällande legitimitet av kriget eller 

de moraliska och etiska aspekterna rörande frågor om hur och varför vissa illdåd kunde 

tillåtas ske. Detta kommer endast att bli en studie av hur olika aspekter av historien har 

brukats och hur historiemedvetandet och krigsminne skapas genom tidigare nämnda kontexter.

1.2.3 Källkritik

I kapitlen rörande Nanjingmassakern och Comfort women, har jag valt att plocka in källor 

från framstående och för alla lättillgängliga lexikon som Encyclopaedia Britannica och 

Oxfords A Dictionary of World History, detta inte för att det är brist på böcker rörande 

ämnena i sig utan för att försöka visa på att skillnaden på fakta, även inom den i västvärlden 

erkända historiebeskrivningen är relativt stor från bok till bok. Jag har självklart också använt 

annan litteratur även på detta område från framstående forskare inom japansk historia. Det 

skall även nämnas att översättningarna från de japanska skolböckerna, till engelska, kinesiska 

och koreanska, har blivit frambeställda på uppdrag utav Japans ”Ministry of Foreign Affairs”.

Och det bör då hållas i åtanke att som alltid med översättning från ett språk till ett annat, så 

kan små ord få stora konsekvenser för känsla och mening i en text. Något som senare kommer 

att göra sig tydligt. 

1.2.4 Disposition

Jag kommer att börja arbetet med en studie av teorier sammanställda för att förstå de mer 

generella begreppen och funktionerna av historia. Följt av en mer specifik del om krigsminne,

behandlat genom olika närmanden, en integrering av närmandena och ett skapande av ett 

dominant kulturellt krigsminne. Avslutningsvis kommer teoridelen visa på den politiska 

uppdelning inom vilken den japanska synen på minnet av kriget och historiemedvetandet 

spelar. 

Under empiridelen kommer en kortare deskriptiv redogörelse för de aktuella 

krigsbrotten Nanjingmassakern och Comfort women, i nämnd ordning, följt av en mer 

analyserad redogörelse för; textbokskonflikten; offentliga ursäkter vs. bōgen och besök av 

Yasukuni-templet; och politiska dimensioner såväl in- som utrikes.

Slutligen följer således en diskussion och slutsats där de ovan nämnda teorierna 

appliceras i en kontext av empirin.
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2 Teori

För att tydligt förstå hur Japan som nation har använt sig av sin historia i allmänhet och sitt

krigsminne i synnerhet krävs en närmare genomgång av de teorier och begrepp som 

behandlar just historia, medvetandet, minne och myt, historians relation till samhälle och stat, 

samt behovet, bruket och funktionen av historia. Men även en genomgång av de kontexter

och närmanden utifrån vilket krigsminnen studeras samt uppkomsten av kollektiva 

krigsminnen. Jag kommer här tydlig visa hur uppkomsten av t.ex. kollektiva krigsminnen 

förankrar sig i teorierna om historians relation med minne och myt. Men även förklara ett 

antal grundläggande begrepp inom studie av historiebruk lite närmare; historia som fakta, 

tolkning och medvetande. Denna genomgång av begrepp och teorier för att kunna visa på hur 

Japan har ”valt” att handskas med sin historia och hur det officiella berättandet ser ut. Men 

jag vill redan här förtydliga att historisk fakta alltid handlar om urval och att fakta i sig också 

är relativ och objekt för subjektivitet.

2.1 Generella historiebegrepp

2.1.1 Historia som fakta, tolkning och medvetande

Klas-Göran Karlsson listar i sin bok, Historia som vapen, ett par mer generella 

historiebegrepp i vad han kallar ”Historiens 3 nivåer” – historia som fakta, tolkning och 

medvetande.

Den första nivån är historia som fakta, det konkreta förflutna. Hit räknas fakta, data och 

koordinater, insamlat av bl.a. historiker, och arkeologer. Dessa fakta kan tjäna till att 

upprätthålla ett levande kulturarv, och ses som användbara och ytterst värdefulla för både 

individer och samhällen när en nation behöver sluta upp vid t.ex. samhällelig konflikt. Stater 

kan dock även försöka dölja mindre eller större delar av dessa historiska fakta när statens 

intresse står på spel. (Karlsson, 1999, 35,26)

Den andra nivån är historia som tolkning, det relativistiska, tolkande och föreställande. 

Empiri är och kommer alltid vara ett resultat av en tolkande aktivitet, vilken bygger på den 

tolkande individens eller samhällets förhandsuppfattning eller förförståelse. Historia som 

tolkning kan i synnerhet urskönjas i sammanhang där det handlar om att relatera nya fakta till 

redan tidigare etablerad historisk kunskap. Detta är något som kan hota en statsmakt som 

aktivt använder historia i politiska syften för att bibehålla eller stärka sin maktposition (ibid., 

36-37).
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Slutligen har vi den tredje nivån, historia som medvetande, där historien existerar i 

relation till vissa historiska fakta. Här kan det talas om ett historiemedvetande och en levande 

historienivå. Historiemedvetandet kan sägas vara individers och kollektivs, mer eller mindre 

medvetna upplevelse av en mental förbindelse mellan tolkning av det förflutna, förståelse av 

nutiden och förväntningar på framtiden (ibid., 38,39).

2.1.2 Historia, myt och minne

Vidare beskriver Karlsson historiens relation med myt och minne där historien står i nära 

förbindelse, inte bara med myt, utan även med just minnet. Det centrala inslaget i myten, 

reaktualiseringen och återkallande av det förflutna, verkar i syfte att överskrida gränser, 

förena och hela. Å andra sidan kan myters auktoritet verka för att upprätthålla specifika 

traditioner och genom att blicka tillbaka i det förflutna, fly från det nuvarande och undvika 

dess utmaningar. Det finns även inom minnesforskningen en grundskillnad mellan de som 

erkänner minnet och glömskan en egen existens och ett självständigt kulturellt värde, och de 

som ser minnet som något tillfälligt och föränderligt som lätt låter sig manipuleras för 

politiska eller ideologiska syften. Inom denna forskning finner vi transformationen från det 

individuella minnet, via symboler monument och myter, till ett kollektivt minne, vilket 

bygger grunden för sociala och kulturella identiteter (Karlsson, 1999, 43,44). Denna 

transformation kommer visa sig oerhört viktig för min studie då det är i denna relation, 

mellan historia, myt och minne, som skapandet av kollektiva krigsminnen förankrar sig. En 

förankring som blir tydlig i Philip Seaton et als. teorier om skapandet av ett dominant 

kulturellt minne, utifrån just individuella personliga upplevelser av krig.

En annan viktig aspekt i studier av en nations bruk av historia är hur historiemedvetande 

interagerar med samhälle och stat. Historiemedvetandet tillsammans med det mytologiska 

medvetandet hjälper oss att förstå och finna mening i det samhälle vi lever i, men det tar även 

sin form, innehåll och dynamik i det samhälle där det utvecklats och verkar. Då 

historiemedvetandet på detta vis, enligt Karlsson, på samma gång är skapat och skapande, 

verkan och orsak, menar han att detta medvetande är inbäddat i komplexa kulturella, sociala 

och maktpolitiska relationer. Något som innebär att de ingår i historiska och samhälleliga 

processer som stundtals präglas av skarp konflikt och öppen kamp mellan olika intressen. 

Detta gäller i synnerhet då det handlar om att förena en mängd individer till ett kollektivt 

minne eller dess motsats – en kollektiv minnesförlust. Något som återigen speglar sig i

Seatons teorier om skapandet av kollektiva kulturella minnen av krig (ibid., 50,51).
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Då alla samhällen är uppbyggda av sociala, politiska, kulturella, religiösa och vissa 

andra institutioner kommer vissa av dem, i beroende av framväxt och existensvillkor, att ha 

starka intressen av att bibehålla eller förstärka medlemmarnas aktiva förhållande till det 

förflutna. Medan andra institutioner kommer att verka för det motsatta, en försvagning av 

kopplingen till historien (ibid.). 

2.2 Historiebruk

2.2.1 Behov, Bruk och Funktion av Historian.

Det vetenskapliga bruket av historia innefattar upptäckter av nya historiska dokument och 

artefakter, och sedan en validering av deras äkthet och således deras användbarhet för 

vetenskapliga rekonstruktioner. Dessa rekonstruktioner går ut på att tolka historiska fakta 

utifrån ett samtidshistoriskt sammanhang och redan etablerad kunskapstradition. Då stat och 

samhälle via läroplaner och andra styrinstrument uttrycker vad som skulle kunna uppfattas 

som utomvetenskapliga intressen för historia, samtidigt som pedagogik kan misstänkas göra 

intrång på det vetenskapliga innehållet, betraktas inte sällan historieundervisning med 

misstänksamhet av det vetenskapliga historiebrukets företrädare. Detta, det vetenskapliga 

historiebruket kan sägas ligga närma den tidigare nämnda, andra historienivån – den tolkande 

nivån (ibid., 58).

Den tredje, tidigare nämnda, historienivån – historiemedvetandets nivå – har övriga 

historiebruk mer direkt kopplat till sig. Vilka är mer omedelbart relaterade till mänskliga 

erfarenheter och utvecklingstrender i ett samhälle. Här återfinner vi det existentiella, 

moraliska och ideologiska bruket av historia (ibid., 58,59). Det existentiella historiebruket

handlar om människors behov av att minnas, för att därigenom uppleva en förankring eller 

orientering i ett större sammanhang. Detta bruk är ofta väl utvecklat i samhällen som 

genomgår dramatiska, yttre förändringar, såsom efter krig eller hastiga moderniseringar. Det 

moraliska och ideologiska historiebruket står varandra i tämligen nära förbindelse. Det 

moraliska bruket av historien är särskilt framträdande i samhällen där delar av det kollektiva 

minnet, av olika anledningar, glömts bort eller förtryckts, för att plötsligt framträda på nytt, 

varpå historien restaureras eller rehabiliteras (ibid., 59). Då denna återupptäckta – glömda 

eller dolda – fakta så småningom måste förses med nya syften och sammanhang än dem som 

gällde före återupptäckten, gör sig här den tidigare nämnda förbindelsen till det ideologiska 

bruket av historia, sig synlig. Om syftena här är utomvetenskapliga, inte sällan i försök att 
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ideologiskt legitimera ett politiskt styre, rationalisera en förd politik, konstruera eller uppfinna 

historiska meningssammanhang, kan man tala om ett ideologiskt bruk av historien (ibid.). 

2.3 Krigsminne

Jag har här använt mig av Ashplant et al., Commemorating War; Alistair Thompsons, Anzac 

Memories; Philip A. Seatons, Japans Contested War Memories; och Winter & Sivans, War 

and Remembrance in the Twentieth Century, för att hämta de teoretiska närmandena i denna 

studie av krigsminne, och bildandet av ett dominant kulturellt krigsminne.

2.3.1 Studie av ”War memory” - Krigsminnen

Ashplant identifierar två stycken huvudsakliga kontexter inom vilka krigsminne studeras. Den

politiska kontexten, där minnet fungerar som huvudelement i det symboliska urvalet för 

nationsstaten att binda sina invånare i en kollektiv nationell identitet, och den psykologiska 

kontexten, vilken håller krigsminne och åminnelse av krig signifikant genom uttryck av sorg 

och sörjande av de döda och lidande från kriget (2004: 7). Vidare pekar Ashplant på tre

teoretiska närmanden vid studier av krigsminne: State-centered approach (det statscentrerade 

närmandet); social agency approach (det socialcentrerade närmandet); och popular memory 

approach (populärminnets närmande).

Det statscentrerade närmandet verkar inom den politiska kontexten. Det är 

klart ”toppstyrt” och privilegierande för ett officiellt berättande genom statlig åminnelse, 

nationella institutioner (såsom museum och utbildningssystem) och regeringsuttalanden. 

Detta närmande kan sägas inrikta sig på den mest inflytelserika och vida omfattande 

berättandet oberoende av samhälle. Det blir således relativt lätt att analysera, identifiera och 

sprida berättandet då det redan är ”filtrerat” och lättförstått. Men lätthet kan även bidra till en 

underförståelse av de komplicerade relationerna mellan olika instanserna i aktion, och en 

övertro på enigheten av de samhälleliga eliterna (ibid., 10,11). Detta närmande kommer visa 

sig viktigast för min studie. Jag listar dock de andra två för att integrationen, närmandena

emellan, skall bli enklare att förstå.

Det socialcentrerade närmandet verkar i sin tur inom den psykologiska kontexten, då 

fokus här speciellt ligger på sörjandet, i form av läkande, försoning och finnandet i förlust av 

nära och kära – en process som enligt denna teoris grundare, Jay Winter och Emmanuel Sivan, 

möjligen aldrig får ett avslut (1999, 32). Det socialcentrerade närmandet härstammar inte ur 

staten utan snarare ur en vid variation av olika grupper och individer ur samhället som 
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kommer samman av den enkla anledningen att de vill tala ut, inte på inrådan eller order av 

staten eller någon av statens underordnade organisationer (Ashplant et al., 2004, 9).

Det tredje, är populärminnets närmande vilket fokuserar på hur det enskilda individuella 

minnet är påverkat av det offentliga berättandet inom ett samhälle. Populärminnets närmande 

är i huvudsak använt av muntligt historieberättande och de som baserar sina studier på 

berättande av livshistorier av människor som upplevt krig (ibid., 14). 

Alla dessa 3 närmandena har var för sig givit viktiga bidrag till förståelsen av 

krigsminne, men jag kommer nu att integrera dessa tre till ett gemensamt teoretiskt närmande 

för att sedan applicera det på japanska krigsminnen och historiebruk.

2.3.2 Ett integrerat närmande, och skapandet av ett gemensamt kulturellt minne.

En viktig del i uppfattningen om minne är förhållandet mellan förr och nu. Ett förhållande 

som existerar både på individuell och på kollektiv nivå. Vid studie av ämnet krigsminne, görs 

en tydlig skillnad på människor med personlig erfarenhet av krig och människor utan. Ett 

lands krigsminne är dock inte begränsat till vittnesmålen från generationen med personliga 

erfarenheter av krig. Med i landets krigsminne finns även sättet på vilket, 

efterkrigsgenerationen, ser tillbaka på de händelser som inträffade innan de var födda. Dessa 

2 faktorer, med vetskap om deras tydliga distinktion, faller båda inom ramen för studerandet 

av krigsminne. Samspelet dem emellan och företrädesvis förvandlingsprocessen från direkta 

minnen av människor som faktiskt upplevt kriget, till det gemensamma kulturella minnet av 

deras efterträdare utan personliga erfarenheter av kriget, blir särskilt intressant (Ashplant et al, 

2004, 43, Seaton, 2007 12,13). Det dock viktigt med vetskap om berättandets och minnets 

skiljda natur då personliga minnen från krig, fortfarande är klara för berättaren, kan när de 

skall berättas uteslutas, ändras på, eller tilläggas. Detta för att de kan vara för smärtsamma att 

återupplevas eller att rädsla för efterföljder vid bekännelse av krigsbrott kan upplevas.

Personligt berättande kan även varieras, med tanke på innehåll, ton och ordaval, beroende på

inom vilken kontext eller inför vilken publik berättandet skall uttryckas (Seaton, 2007, 13). 

Skapandet av ett gemensamt kulturellt minne

Förvandlingsprocessen från ett direkt individuellt krigsminne till ett gemensamt kulturellt 

minne för de efterträdare som inte personligen upplevt kriget, innehåller, enligt Ashplant et 

al., två sammanflätade processer: övergången från individuella minnen till kollektiva minnen; 

och övergången från en krigsgenerations minne till efterkrigsgenerationens kulturella minne 

(2004, 43). 
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Denna första process av de två – överförandet från individuellt till kollektivt minne av 

erfarenheter av krig – tar sig form genom att individer kommer samman och delar med sig av 

sina minnen med andra som upplevt samma sak t.ex. krigsveteraner ur samma pluton. Vidare 

kan nu denna grupp växa och försöka vinna en större skara åhörare, politiskt eller kulturellt, 

genom bl.a. litteratur eller museum. Om dessa gruppers berättande når ut till det offentliga 

rummet, kommer de att tävla mot andra gruppers berättande. Vad som i slutändan avgör 

vilken grupp som får störst utrymme för sin version av historien avgörs inte av antalet 

människor med samma erfarenheter. Avgörandet ligger snarare i vilken grupp som har bäst 

kontakt med dem som besitter politisk och kulturell makt. Veteraner brukar generellt sett ha 

ett signifikant övertag i tillgången till den politiska maktens korridorer, då ett oskrivet 

kontrakt kan sägas finnas mellan dem och den stat/regering som bad dem att gå i krig och 

riskera sitt liv för nationen (Seaton, 2007, 14). 

Den andra processen i skapandet av ett kulturellt minne behandlar överföringen från 

krigsgenerationens minnen till efterkrigsgenerationens kulturella minne. Denna process kan 

skapa omfattande konflikt inom ett samhälle, då ”överlevare” försöker försäkra sig om att just 

deras version av kriget inte blir bortglömd, medan efterträdande generation upplever 

konflikten mellan att vara förmyndare av dessa ”överlevandes” minnen samtidigt som de 

omvärderar detta minnesarv för att passa deras egen relation till det (Ashplant et al., 2004,

43). När kriget försvinner längre och längre tillbaka i det förgångna, tar 

efterkrigsgenerationen – utan personliga minnen från kriget – sig an ett större ansvar i 

berättandet av erfarenheterna och minnet av kriget. Och slutligen förs hela krigsdiskursen 

inom ett samhälle av människor utan egna erfarenheter av kriget. Enligt Seaton är ofta 

resultatet av dessa 2 processer att ett dominant kulturellt minne uppstår (2007, 14).

Thomson argumenterar för att officiella eller dominanta historiska förklaringar inte 

verkar genom att utesluta motsägande versioner av upplevelser, utan snarare att de 

motsägande versionerna presenteras och jämnas på ett sådant vis att de passar den historiska 

förklaringen, och på så vis fortfarande blir klangfull och når ut till en stor bred mängd 

människor (1996, 12). Ett riktigt dominant kulturellt minne kan därför sägas uppstå i 

samhällen där dessa tidigare nämnda motsägande versioner kan jämnas ut. Detta utjämnande 

åstadkoms lättast genom att de olika avvikande berättandena binds samman med ett 

gemensamt tema. Exempel på ett sådant tema ger Seaton i hur britterna knutit samman bl.a. 

Battle of Britain, D-Day och ransoneringen från andra världskriget till berättandet om ”det 

goda kriget” och den nästintill universella brittiska uppfattningen om att kriget var ett heroiskt, 

rättvist och segerrikt krig mot Nazismens ondska (2007, 15). 
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Men vad som är mer intressant för denna studie av Japans krigsminne, är i de fall då ett 

gemensamt tema inte kan hittas och motsägningarna inte så lätt kan jämnas ut. Då existerar 

istället ett flertal konkurrerande kulturella berättanden och ett riktigt dominant kulturellt 

minne kan inte uppstå. I dessa fall står olika gruppers helt skiljda krigsminnen i öppen 

konfrontation med varandra i jakten om att just deras version av det förgångna skall 

förvandlas till det dominanta kulturella minnet. Krigsminnen blir här ämne för nationellt 

uppdelande snarare än en enande faktor för nationen (ibid.).

Oberoende om ett dominant kulturellt minne kan eller inte kan uppstå, skapar staten ett 

officiellt berättande, vilket är ett berättande av den samtida styrande eliten. Det officiella 

berättandet kan vara motsagt av politiker och byråkratin på samma vis som det kulturella

minnet kan vara ifrågasatt av stora delar av samhället. En viktig skillnad mellan de två är att 

det kulturella minnet inte kan ändras på i samma snabba utsträckning som det officiella 

berättandet kan. Det officiella berättandet kan genom en sådan sak som regeringsbyte, ändras 

på under loppet av några dagar, medan ett dominant kulturellt minne kan ta generationer att 

ändra på (ibid., 16). 

Relationen mellan den privata sfärens personliga minne och den offentliga sfärens 

kulturella minne kan sägas vara både dynamisk och komplex. Det personliga minnet och det 

kulturella minnet påverkar varandra i en pågående ömsesidig process, där det personliga 

minnet kan sägas vara det kulturella minnets råmaterial. Men det personliga minnet är även 

till viss del skapat av redan tidigare etablerade, nationella och lokala, kulturella minnen 

(Seaton, 2007, 18). På samma sätt som Karlsson pekar på historiemedvetandet som samtidigt 

skapat och skapande, verkan och orsak (1999, 50).
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2.3.3 det japanska dömande minnet

Då synen på krigsansvar - om kriget var rättfärdigat (jus ad bellum) och om kriget fördes i 

enlighet med krigets lagar (jus in bello) - är en viktig komponent i människors uppfattning av 

krigsminne, och då erfarenheter av kriget och dess historia ofta reflekteras över i termer av 

politik och etik, finner jag det nödvändigt att granska det teoretiska sambandet mellan 

krigsminne och den etiska och politiska bedömningen av kriget. För att göra detta ska jag 

använda mig av Seatons modell för ”det japanska dömande minnet”.

Seaton presenterar 4 huvudgrupper: de progressiva (med den politiska vänstern i klar

majoritet) som är kritiska till både japans orättfärdiga krig och krigsförbrytelser; de 

konservativa som förnekar ett orättfärdigt krig (hädan efter, aggressivt krig) men erkänner 

orättfärdigt handlande (i stort sett den officiella linjen); nationalister som förnekar både ett 

orättfärdigt krig och orättfärdigt handlande; och den avvikande hållningen om ett orättfärdigt 

krig men inga orättfärdiga handlingar (ett typiskt sätt att erkänna kollektivt ansvar medan 

personlig skuld dementeras) (2007, 18, 21).

Detta är dock en väldigt förenklad bild av det politiska läget och självklart finns det 

avvikande moment och flera faktorer som spelar in även mellan och inom de olika blocken.

Men denna kategorisering är ändamålsenlig och fyller en viktig funktion i förståelsen för hur 

krigsminne blir del av historien genom den politiska maktkamp om vad barn och ungdomar, 

genom statliga institutioner som utbildning, kommer att lära sig. Det kommer även att ge oss 

en tydligare bild av varför det officiella berättandet ser ut som det gör och påverkan på ett 

dominant kulturellt minne av kriget eller flera stridande kulturella minnen.

Aggressivt krig Rättfärdigt krig

Krigsbrott av Japan De progressiva (vänstern) Konservativa

Inga Krigsbrott av Japan De Avvikande Nationalisterna
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3 Japans historia och bruket av historia.

3.1 Krigsbrotten under kriget.

Massakern i Nanjing har kommit att bli en huvudsaklig symbol för japanskt barbari under 

kriget i Asien under perioden för det andra sinojapanska kriget (1937-1945) och andra 

världskriget (1939-1945). Under tiden för krigsförbrytartribunalen i Tokyo hade ordet 

Nanjing ungefär samma klang till sig som Auschwitz hade under tribunalen i Nürnberg

(Buruma, 1994, 114). Massakern har även kommit att kallats, ”våldtäkten av Nanjing”, ”the 

forgotten Holocaust of World War II”, och det mer timida namnet från japanskt 

håll, ”incidenten vid Nanjing”.

En annan händelse eller mer långvarit fenomen under stillahavskriget är s.k. Comfort

women. Även om företeelsen kan sägas ha startat innan massakern vid Nanjing, så kan det 

sägas att det var efter massakern som fenomenet fick sin stora genomslagkraft. Detta då 

japanerna, genom tvångsrekrytering tvingade stora mängder kvinnor till prostitution, för att 

slippa internationell kritik för bl.a. våldtäkter av civila i de städer där arméerna drog fram.

3.1.1 Nanjingmassakern

1937, 2 år före andra världskrigets utbrott, anföll Japan Kina i vad som skulle komma att 

kallas det andra sinojapanska kriget. Massakern av den dåvarande kinesiska huvudstaden 

Nanjing och dess invånare tog vid efter stadens fall i december 1937. Krigsfångar och civila 

dödades. Kvinnor och barn våldtogs, mördades och kroppar skändades. Staden plundrades 

och uppskattningsvis två tredjedelar brändes ned. Denna massaker pågick i upp emot 5-6 

veckor ända in i februari 1938 (Buruma, 1994, 112). Dödssiffror och omfånget av massakern 

är än idag omstridda och skiljer sig väldigt i de länder inblandade och inom de olika politiska 

och samhälleliga grupperingarna. Men även i de mera allmänt vedertagna siffrorna, hittade i 

större uppslagsverk, är skillnaden i antalet döda avsevärt stor, skiftande mellan 40.000 och 

100.000 till över 300.000 (Encyclopaedia Britannica, The Oxford Companion to Military 

History, A Dictionary of World History).

Det finns ett otal förfärliga berättelser bevarade i form av intervjuer med överlevande 

från massakern tryckta i ett antal olika böcker. Ur boken ”The Nanjing massacre” av Honda 

Katsuichi finner vi vittnesmål om hur japanska soldater, nästan direkt efter stadens fall, 

gängvåldtog flickor i så unga åldrar som 11 och 12 år gamla. Vi finner här Xia Shujins 

berättelse, om hur hennes hus stormas av japanska soldater vilka dödar hennes pappa, våldtar 
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hennes mamma och två äldre systrar – 13 och 15 – innan de dödads, för att vidare döda 

hennes mor- och farföräldrar och ett av hennes yngre syskon, bara några månader gammal 

(Honda, 1999, 154-158). 

Vi hittar här även berättelsen av Tang Junshans; om hur japanerna efter stormningen av 

Nanjing, anordnar en tävling att med svärd, halshugga så många kineser som möjligt under så 

kort tid som möjligt. Tang som var en av 100: tals fångar ställda på knä i led, stod i slutet av 

sitt led och bevittnade hur en japansk soldat, slet en gravid kvinna ur ledet och tog henne 10 

meter åt sidan för att våldta henne. Då kvinnan gjorde motstånd och skrek, stack soldaten 

bajonetten i magen på kvinnan så hennes inälvor rann ut. Soldaten stack sedan bajonetten i 

fostret och kastade det åt sidan innan han halshögg kvinnan (Honda, 1999, 161-165). Tang 

och Xias berättelser är endast ett fåtal utav hundratals liknande.  

3.1.2 Comfort women

Comfort women eller fritt översatt, ”bekvämlighets kvinnor”, var kvinnor, tvingade att 

arbetade inom japanska armén, under stillahavskriget, som prostituerade eller sex slavar. Det 

finns bevis för att japanska, koreanska, taiwanesiska, kinesiska, filippinska, indonesiska, 

vietnamesiska och holländska kvinnor användes som just Comfort women. Det finns även 

forskning som tyder på att bl.a. thailändska, malaysiska, och burmesiska kvinnor också 

användes för liknande ändamål (Ducke, 2002, 57). Merparten av kvinnorna var dock 

koreanska kvinnor levande i Japan och Korea. Att prostituerade och bordeller följde militären 

var inte något nytt i sig. Det nya låg i att dessa ”Comfort stations” nu drevs direkt av militären,

som 1932 startade bordeller endast för soldater och officerare, där dessa Comfort women av 

olika nationaliteter mer eller mindre tvingades att arbeta (ibid., 58, Tanaka, 2002, 8-9).

Den explicita anledningen för bordellerna, given av den japanska armén, var att minska 

spridningen av könssjukdomar och våldtäkter. Inte på grund av empati för våldtäktsoffer i sig 

utan snarare för strategiska anledningar som att minska civilt motstånd i de belägrade 

städerna och byarna som kunde uppstå vid regelbundna massvåldtäkter (Tanaka, 2002, 16, 

28). Processen att starta upp alla dessa ”Comfort stations” började med att japanska och

koreanska kvinnor, bosatta på Kyushu (Japans fastlands sydligaste del), skeppades till Kina.  

Men japanska militära ledare förstod snart att det skulle bli problem att rekrytera stora 

mängder professionella prostituerade från Japan. Istället mobiliserades stora mängder unga 

kvinnor från den koreanska halvön, och i och med Japans expansion i Asien rekryterades fler 

och fler kvinnor – oftast genom tvång – till arbete i de s.k. Comfort stations. I slutändan 

räknas det med att över 100.000 kvinnor, varav en större andel från Korea, rekryterats av den 
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japanska armén för att tjänstgöra som prostituerade och sexslavar vid krigets frontlinjer (ibid., 

15, 18, Park, 2002, 25).

Det officiella materialet om systemet med Comfort women är väldigt begränsat då den 

japanska armén förstörde det mesta i krigets slutskede men även för att det japanska 

försvarsdepartementet och även andra departement med tillgång till kanske viktiga dokument, 

inte vill visa dem. Forskningen rörande detta ämne är således till största del uppbyggd av 

vittnesmål från överlevande kvinnor. Men det finns även vittnesmål och en viss del 

dokumentation, bl.a. från läkare som t.ex. Dr. Asu Tetsuo. Ur hans personliga dagbok och 

hans kort från läkarundersökning kan vi lära om de 80 koreanska och 20 japanska kvinnor 

han under en dag undersökte för att de sedan skulle skickas till Shanghai och börja sitt arbete 

i s.k. Comfort stations. Vi har också vittnesmål från tidigare medicinska officerare som var 

inblandade i att med godståg transportera 2,000 koreanska kvinnor, från Korea till norra Kina

i vad som av, generallöjtnant Umezu Yoshijiro, var ett försök att starta upp en s.k. Comfort

station med 20,000 koreanska kvinnor för de japanska soldaterna i norra Kina att underhålla 

sig med (Tanaka, 2002, 14,18).

Dessa händelser, Nanjingmassakern och ämnet Comfort women, är endast 2 av ett flertal (i 

inledningen nämnda) händelser om vilka historiebruken och historiemedvetandena går isär. 

Som tidigare beskrivits är skillnaden, även i mera allmänt erkända uppslagsverk som 

Encyclopaedia Britannica, Nationalencyklopedin och Oxford relativt stor när det kommer till 

bedömningen av antalet våldtagna och dödade under Nanjingmassakern och antalet 

tvångsrekryterade Comfort women i s.k. Comfort stations. Denna skillnad är dock ytterst liten 

jämfört med skillnaden mellan de progressiva och de konservativa/nationalisternas syn på 

stillahavskriget och de brott japanska armén gjort sig skyldiga till. Vid dessa händelser, och 

speciellt vid de där dokumentation ”försvunnit” eller förstörts får vittnesmål en avgörande 

roll i historieskapandet. Skillnaden de olika grupperingarna emellan i avseende av syn på

aggressivt krig eller inte; tilliten till vittnesmål av offer eller avsaknaden av denna tillit; och 

avskrivande av vittnesmål som fabrikation, har tagit en av sina former i den konflikt, om vad 

barnen i skolan skall lära sig i sina historieböcker – textbokskonflikten.
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3.2 Den japanska tolkningen av kriget.

3.2.1 Textbokskonflikten

Japanska skolböcker upp till och med högstadienivå skrivs utav ett flertal större privata 

företag. Skolböckerna måste sedan efter de att de skrivits genomgå en kontroll utav 

utbildningsministeriet (MEXT) för att hamna på den lista utav godkända läroböcker från 

vilken varje lokal utbildningsnämnd väljer sina läroböcker. Kontrollen av läroböcker är 

konstruerad på det viset att kontrollanter inte letar efter vad historieböckerna måste innehålla, 

utan snarare en kontroll riktad mot om de innehåller osanningar eller fel. Detta gör det möjligt 

att utesluta vissa händelser, vilket får till följd att de nationella proven inte heller kan 

innehålla frågor rörande händelser som inte finns med i alla historieböcker då läroplanen 

bygger på en konsensus mellan de olika lärosätena (Seaton, 2007, 145). Detta system är en 

kvarleva, initierad av USA under ockupationen av Japan följande andra världskriget, i hopp 

om att minimera ultranationalism, militarism och en glorifiering av japanernas invasion av 

Asien (Jeans, 2005, 184,).

Saburo Ienaga (1913-2002) var en japansk historiker vars namn har kommit att bli 

synonymt med textbokskontroversen. Ienaga stred i över 30 år mot den japanska staten,

vilken hade censurerat stycken, angående krigsbrott i hans historieböcker med anledningen av 

att de skulle var sakliga fel och subjektiva åsikter. Stycken rörande Nanjingmassakern, 

medicinska experiment i Manchuriet och våldtäkter utförda av japanska soldater (Saaler, 

2005, 20).

Men det var först 1982 som problemet med textböckerna tog plats i en internationell 

kontext och då skapade stora diplomatiska klyftor mellan bland annat Kina – Japan och 

Sydkorea – Japan. Kina och Sydkorea fördömde vid detta tillfälle Japans planer på att 

försköna historien i skolböckerna genom att byta ut ordet ”shinryaku” (invasion) till det något 

mildare ”shinshutsu” (avancemang), rörande Japans militära expansion i Kina under 1930: 

talet (ibid., 20, Ducke, 2002, 47). Med allt växande protester och demonstrationer mot denna 

förminskning av Japans aggression under kriget, reagerade Japan genom att introducera en 

klausul rörande grannländer, vid undersökning av skolböcker (kinrin shokoku joko 

[närliggande lands klausul]). Denna klausul skulle se till att skolböckerna visade förståelse för 

och verkade harmoniska i sin hantering av nutida och historiska händelser rörande asiatiska 

grannländer. Detta fick till följd att en ökad del, kritisk till Japans förflutna krigshistoria fick 

ta plats i läroböckerna, ända fram till 1990: talet (Saaler, 2005, 69). Men detta inte utan en 



17

kamp, då Japans konservativa höger ständigt har försökt korrigera vad de tycker är partiska, 

opatriotiska och masochistiska (självplågande) påståenden i japansk historieundervisning. 

Den senaste i raden av konflikter över skolböckerna blossade upp 2001 då den 

konservativa nationalistiska gruppen ”Atarashii rekishi kyokasho wo tsukurukai”, Japanska 

föreningen för historisk textboks reform (förkortas Tsukurukai), fick sin egenproducerade

historieskolbok godkänd och publicerad (Seaton, 2007, 100-101). Bokens godkännande av 

utbildningsministeriet kom som en stor chock inte bara för grannländerna utan även för stora 

delar av japanska samhället och akademiker. Detta då innehållet i boken, under den normalt 

hemliga godkänningsprocessen, redan efter några veckor hade läckt ut till pressen och visat 

sig helt utesluta ämnet om Comfort women och behandla Japans militära aggressioner i Asien 

som ett heroiskt befrielsekrig från västimperialismen. Ämnet Comfort women och 

etablerandet av s.k. Comfort stations, vilket den japanska regeringen erkänt inblandning i och 

utfärdat officiella ursäkter för, under åren 1992-1993, kunde uteslutas helt p.g.a. att de 

konservativa skiftade fokus från själva kvinnorna och deras arbete till frågan om ”forced 

transportation” (tvingad förflyttning). Detta var något som, enligt nationalisterna inte kunde 

bevisas, och frågan om sexuellt slaveri var därför, enligt dem själva, inte befogad. Tsukurukai 

lyckades också helt ifrågasätta om Nanjing massakern verkligen ägt rum genom att kort och 

gott stipulera att ”’Japan was judged to have killed’ many people after the fall of Nanking at 

the Tokyo Trials” (ibid., 101). Japan blev alltså dömda för brott men ingenting nämns i boken

om landet var skyldiga till brotten eller ej.

Reaktionerna i den japanska pressen spridde sig vitt beroende på politisk anknytning i 

förhållande till krigsrelaterade ämnen. De mer liberala tidningarna Asahi och Mainichi var 

snabba med att döma ut Tsukurukais skolbok då de menade att den var obalanserad, inte tog 

hänsyn till alla de offer för den japanska aggressionen, och att den inte heller behandlar ämnet 

om japansk aggression. De mera konservativa tidningarna Yomiuri och Sankei tog en mer 

stödjande roll genom att kritisera kinesiska och sydkoreanska skolböcker, hylla 

yttrandefriheten och valfriheten för lokala utbildningsnämnder att fritt välja den bok, bland de 

godkända, som de anser vara mest lämpad för deras utbildning (ibid., 101,102). En stor del av 

japanska historiker, akademiker och lärare protesterade högljutt mot Tsukurukais nya 

historiebok, men även internationellt blossade en infekterad diplomatisk strid upp. Även 

denna gång främst mellan Kina – Japan och Sydkorea – Japan. 
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Exempel ur tre stycken japanska läroböcker, rörande Nanjingmassakern.

Tokyo shoseki textbook, beskriver händelsen följande; “and by the end of the year the

Japanese forces had occupied the capital Nanjing. In the process, a great number of Chinese 

civilians were killed (satsugai [japanska för; döda, mörda]) including women and children 

(the Nanking Incident) … This incident was termed the Nanjing Massacre (daigyakusatsu 

[japanska för; den stora slakten]) and criticized internationally, but the Japanese people 

were not informed about it” (http://www.je-kaleidoscope.jp, 1a). 

I Nihon Shoseki shinsa textbook, stipuleras det; “In the process the army reportedly 

massacred as many as 200, 000 civilians and prisoners of war, and the endless cycle of 

violence and looting that ensued drew harsh international condemnation (the Nanjing 

Incident)“ (http://www.je-kaleidoscope.jp, 1b).  

Dessa två är några av de mera standardiserade versionerna vilka återfinns i japanska 

textböcker. Men textboken utgiven av Fusosha och producerad av Tsukurukai, boken som 

har gjort sig ökänd i internationella samanhang, är väldigt undvikande gällande de aktuella 

ämnena om krigsbrott och utesluter helt ämnet om ”Comfort women”. ”At this time, the 

Chinese military and civilian population suffered many casualties due to the Japanese 

military (the Nanjing Incident). Furthermore controversy has arisen with the data used to 

calculate the number of victims in this incident. Many perspectives exist on the number of 

victims and other details about this incident due to doubts about the historical records, and 

debate continues to this day” (http://www.je-kaleidoscope.jp, 1c).

Då ämnet ”Comfort women” inte finns att finna i japanska skolböcker för än 1997 finns det 

heller inte några tvetydiga citat att lista. I de böcker skrivna av skeptiker till händelsen av 

Comfort women lämnas ämnet helt sonika däran (ibid., Ducke, 2002, 59, Sand, 1999, 120). 

Eftersom utbildning är en stark komponent i skapandet av en nationell identitet och då det är, 

som Saaler menar, Japans framtid snarare än dess förflutna som står på spel (2005, 17), får 

skolböckerna en, inte avgörande men ändå viktig roll i skapandet av ett gemensamt dominant 

kulturellt minne. Särskilt då skolböcker når ut till alla, och just i en ålder då identiteter och 

personligheter formas, till skillnad från dagstidningar, tidsskrifter och filmer som endast når 

ut till en begränsad del människor. Här blir det politiska historiebruket och den markanta 

uppdelningen, mellan de progressiva – den politiska vänstern – å ena sidan och de 

konservativa och nationalistiska grupperingarna å andra sidan, väldigt tydlig. Där de 
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progressiva, förespråkande av totalt erkännande av ett aggressivt krig och alla krigsbrott i 

skolböcker, försöker skapa en gemensam känsla av avslut och identitet, där stoltheten 

kommer från modet att ta itu med tidigare fel och brister, genom sitt historiebruk samt 

historiemedvetande. Och där de konservativa och nationalistiska, genom att inte erkänna 

dessa händelser försöker att tvinga minnet i glömska i processen av att skapa en nationalistisk 

identitet där stoltheten härstammar ur förnekelse av skuld och beröm av soldaters hjältedåd 

(Seaton, 2007, 24,25). Detta är 2 helt skiljda vägar till skapandet av en någorlunda homogen 

identitet för det japanska folket. Men där tydliga skillnader finns och ett gemensamt tema inte 

kan finnas kommer de olika historiemedvetandena och de olika kulturella minnena 

konkurrera med varandra och snarare resultera i (som i teorin nämnd) nationell uppdelning, 

än enande faktor för nationen. 

3.2.2 Offentliga ursäkter Vs. Bōgen och besök av Yasukuni-templet

Ända sedan Tokyotribunalen, följande andra världskriget, har Japan mer eller mindre 

kontinuerligt bett om ursäkt för sina handlingar före och under Stillahavskriget. Men dessa 

ursäkter har kommit att tas på mindre och mindre allvar, ofta verkat oseriösa och ibland helt 

omintetgjorts, p.g.a. motstridiga handlingar som hänsynslösa uttalanden och hedrande av 

döda krigsförbrytare.

Offentliga ursäkter

1972 upprättade Japan diplomatiska förbindelser med Kina vid ett möte i Peking. Vid detta 

möte kan en första tendens till en officiell ursäkt till Kina, utfärdad av Japans premiärminister 

Kakuei Tanaka, ses; ” The Japanese side is keenly conscious of the responsibility for the 

serious damage that Japan caused in the past to the Chinese people through war, and deeply 

reproaches itself. …”. Den kinesiska regeringen välkomnade detta, tillsammans med Japans 

fulla förståelse för de tre principer uppdragna utav Kina för att återställa goda relationer 

länderna emellan (http://www.mofa.go.jp, 1a). 

1982, efter internationell kritik och protester mot tidigare nämnda ordval i skolböcker, 

utfärdade Japans dåvarande kabinettsekreterare en liknande ursäkt där han även tillade att den 

japanska regeringen samt det japanska folket är ytterst medvetna om att deras land skapat 

oerhörd smärta och lidande för de asiatiska länderna inkluderat Kina och Sydkorea. I denna 

ursäkt fastslås även att detta historiska medvetande skall speglas i japansk utbildning och i 

läroböcker. Den japanska regeringen skall även se över riktlinjerna för godkännande av sina 

läroböcker (http://www.mofa.go.jp, 1b).
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Kabinettsekreterare Koichi Kato gjorde i juli 1992 ett uttalande angående comfort 

women under krigstid; ” The Government again would like to express its sincere apology and 

remorse to all those who have suffered indescribable hardship as so-called 'wartime comfort 

women,' irrespective of their nationality or place of birth.” Med djup ånger och fast 

beslutsamhet talar Kato om att liknande händelser aldrig mer får upprepas och att Japan

fortsätter sin väg som en pacifistisk nation (http://www.mofa.go.jp, 1c).

1993 blir Hosokawa Morihiro den första premiärministern att officiellt ursäkta japans 

aggressiva/orättfärdiga krig, något som sedan kommit att bli ett standardiserat uttalande från 

regeringens sida (Ducke, 2002, 32).     

Mellan 1996 och 1998 utförs ett otal ursäkter, av premiärministrar och kejsaren, till

Korea och Kina men även till andra länder inkluderat Storbritannien för brott under andra 

världskriget. De flesta av ursäkterna i liknande form som tidigare nämnts

(http://www.mofa.go.jp, 1d). De flesta av japanska politiker, strateger och ämbetsmän ställer 

sig bakom de fullständiga ursäkterna. Till och med de flest av de konservativa är villiga att 

medge att kriget mot Kina var ett aggressivt och orättfärdigt krig. Men de olika ursäkterna 

innehåller fortfarande inte ordet ”shazai” med betydelsen av att erkänna synd och skuld –

vilket ofta krävs av Sydkorea (Ducke, 2002, 33). 

Från år 2000 och framåt hörs ofta en upprepelse av premiärminister Murayamas 

officiella uttalande från 1995 om hur Japan, ”through its colonial rule and aggression, caused 

tremendous damage and suffering to the people of many countries, particularly to those of 

Asian nations… and express here once again my feelings of deep remorse and state my 

heartfelt apology” (http://www.mofa.go.jp, 1e). Denna deklaration av premiärminister 

Murayama är dock fortfarande idag den, av den japanska regeringe gällande offentliga linjen.  

Dessa citat är endast ett fåtal av alla de hundratals offentliga ursäkter utfärdade av bl.a. 

premiärministrar, kejsare, parlamentet (Diet) och kabinettsekreterare; vid diplomatiska möten, 

internationella konferenser, statsbesök, regeringsuttalanden m.m. Tonen och ordavalen i de 

olika ursäkterna har ofta skiftat i takt med politisk tillhörighet och beroende på vilket parti 

som suttit vid makten. Under 1980 och 1990: talet kunde det dock skönjas en ökning i 

historiskt medvetande hos japanerna, och i början av 1990 täckte läroböckerna de flesta 

aspekter av Japans krigshistoria. Men trots regeringens och premiärministrars fortsatta 

ursäkter har de som vill omskriva historien, under en mer nationalistisk slöja inriktad på ”ett 

befrielsekrig av Asien”, ökat efter 1990 talets början. Och även om dessa ärliga och 

uppriktiga ursäkter av högt uppstående Japaner fortsatt att framföras, så har många av dem 
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konstant underminerats av uttalanden av konservativa politiker och/eller konservativa och 

nationalistiska organisationer (Saaler, 2005, 28). Dessa uttalanden har fått namnet ”Bōgen” 

på japanska och översätts med ”onödiga/hänsynslösa uttalanden”. 

Bōgen

Bōgen eller onödiga/hänsynslösa uttalanden fick snabbt massmedialt utrymme i utländsk 

media. Dessa uttalanden av politiker och grupper, vilka mottsatte sig de progressiva 

ändringarna i utbildningen och förlöjligade försöken att lära ut Japans ”mörka” historia från 

tiden före och under stillahavskriget, var skapade för att minimera Japans ansvar från kriget 

eller helt förneka illdåd och krigsförbrytelser från krigstiden (Saaler, 2005, 69,70). Bōgen 

uttalanden utfärdades oftast informellt av konservativa politiker, och just för att de gjorts 

informellt  har de ofta kommit att betraktats som de äkta känslorna och åsikterna (”Honne”, 

äkta intentioner) hos politiker till skillnad från det officiella uttalandena som då kan betraktas 

som tomma ord (”Tatemae”, formella principer) (Ducke, 2002, 35).

En representant för det nedre huset i parlamentet, Ishihara Shintaro, sa i en intervju 

1990, att Nanjingmassakern var uppdiktad i ett försök av kineserna att smutskasta Japan. 

Officiella ursäkter för hans uttalande framfördes till Kina direkt efteråt (ibid.).

Premiärminister Morihiros uttalanden 1993, om att kriget mot Kina hade varit ett 

aggressivt och orättfärdigt krig, skapade tumult inom de konservativa falangerna. Som svar 

på uttalandet utfärdade flera organisationer, bl.a. ”Japan Bereaved Families´ Association” 

och ”Yasukuni Shrine”, motsatta ”förvarsuttalanden” vilka hyllade ”the Great East Asien 

War” som ett självförsvarskrig för att säkerställa liv och egendom för det japanska folket 

(Saaler, 2005, 71).

Japans justitieminister Nagano Shigeto uttalade sig 1994 på liknande sätt och motsatte 

sig helt det faktum att kriget skulle ha varit orättfärdigt och aggressivt. Vidare tillade Nagano 

att Comfort women var registrerade prostituerade precis som i amerikanska och brittiska 

arméer utan någon diskriminering mot koreaner. Uttalandet blev starkt kritiserat av MOFA 

och ledde till en ordentlig ursäkt av Parlamentet (Diet) (Ducke, 2002, 36).

1996 ifrågasattes forskningen om Nanjingmassakern och 1998 gjordes åter igen 

uttalanden om Nanjingmassakern som fabrikation. Ett av 1990: talets mest allvarliga ”bōgen” 

kom 1997, från dåvarande Chefskabinettsekreterare Kajiyama Seiroku. Kajiyamas uttalande 

rörande Comfort women, att det inte fanns någon anledning att bråka om incidenten eftersom 

kvinnorna fick betalt, gjordes på samma kväll som toppmötet mellan Japan och Sydkorea 

ägde rum. Kajiyama fick behålla jobbet (Ducke, 2002, 37). Att åsikter som dessa ovan 
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nämnda fortfarande är väldigt framträdande inom den japanska politiska sfären bekräftas 

genom en rad mer nutida uttalanden. Under 2003 gjorde en ledaren för en sektion inom LDP, 

inrikesministern och Tokyos guvernör, alla liknande uttalanden om Nanjingmassakern som 

fabrikation och annekteringen av Korea som något av koreanerna frivilligt. Till skillnad från 

1990: talet var det ingen av dessa herrar som förlorade sina jobb (Saaler, 2005, 72).

Det senaste av kontroversiella uttalanden kommer från ingen mindre än Japans 

nuvarande premiärminister Shinzo Abe, som i mars 2007 hävdade att det inte fanns några 

bevis för att Japan tvingade tusentals kvinnor att prostituera sig (Comfort women) före och 

under Stillahavskriget (Sydsvenskan, torsdag 15 mars, 2007, A16). Premiärministern har efter 

uttalandet försökt lugna de upprörda reaktionerna och protesterna till hans uttalande genom 

att be om ursäkt.

Yasukuni-templet och dess museum, Yushukan

Då bōgen-uttalanden ofta har varit en stor orsak till diplomatiska spänningar, Japan och resten 

av de asiatiska länderna emellan, är 2000 talets stora konfliktskapare premiärministrars besök 

av Yasukuni-templet. Yasukuni-templet är ett shintotempel i Tokyo, tillägnat över 2 miljoner 

japaner, dödade i krig från 1869 och framåt, bland dessa även ett tusental krigsförbrytare

dömda till döden eller avlidna i fängelse, efter andra världskriget. Av dessa tusentals 

krigsförbrytare återfinns 14 dömda Klass A förbrytare varav bl.a. de båda genom hängning 

avrättade; Tōjō Hideki – premiärministern under kriget – och hans överbefälhavare över 

japanska styrkor i Nanjing – Matsui Iwane (Ducke, 2002, 37, Saaler, 2005, 96). Då templet 

från början var styrt direkt av militära institutioner, och tillgavs en central roll i det

ideologiska systemet skapat för att stabilisera nationen genom statsshinto, blev templet en av 

de 3 heliga platserna inom statsreligionen. Detta tillsammans med de tidigare nämnda 

krigsförbrytarna, gör att templet fortfarande ses som en symbol för japansk militarism och en

central institution av den statsfinansierade shinto religionen från tiden för kriget, även om stat 

och religion idag är skiljd från varandra (ibid., 95-96). Innan premiärminister Junichirō 

Koizumi återupptog de årliga besöken och hedrandet av de döda vid templet, i augusti 2001, 

hade ingen premiärminister årligen gjort dessa officiella besök sedan Yasuhiro Nakasone 

(premiärminister 1982-1987) Koizumis besök av templet 2001 tillsammans med den 

uppblossade textbokskonflikten samma år lade helt en skugga över, och tillintetgjorde alla 

tidigare utfärdade ursäkter. (Seaton, 2007, 88,91).

Men det är inte bara besöken av templet och hedrandet av de döda som orsakar irritation 

i den redan så infekterade kontroversen. Det är även templets eget museum – Yushukan –
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som bidrar till konflikt. Museet har eget egen utsago som syfte att ”communicate to its 

visitors a more accurate truth about modern Japanese history”. Museet försöker således att 

bekräfta tron om att de hedrade soldaterna i templet, krigade rättvist och gav deras liv i 

fullgörandet av ett rättfärdigat uppdrag för kejsaren, nationen och deras familjer. På detta vis 

främjar museet inte bara rättfärdigandet av kriget, utan även en vägran att ta ansvar för det 

som skedde under kriget. Nanjingmassakern som ett exempel, berörs inte alls och staden 

Nanjing nämns bara kort med referens till att japanerna intog staden efter strid, under vilken

många kineserna dog, och att invånarna i staden efter striderna kunde återgå till ett fredligt liv

(Saaler, 2005, 97).  

Det är inte svårt att förstå varför officiella besök och hedranden på dessa platser skapar 

konflikter mellan de progressiva – konservativa/nationalister å ena sidan och Japan –

Kina/Korea (och alla andra asiatiska länder kränkta under stillahavskriget) å andra sidan. För 

även om bōgen uttalanden oftast görs inofficiellt kan det ge ett intryck av att vara den sanna 

känslan hos många japaner och som tidigare beskrivits så kan de officiella uttalandena då

komma att betraktas som tomma ord utfärdade endast av plikt. Frågan om ursäkter blir 

således inte om de utfärdats eller ej, utan snarare om de utfärdats med uppriktighet och 

trovärdighet, något som speglas av personen i frågas handlingar gällande t.ex. att avstå från 

att besöka Yasukuni-templet och att avstå från att göra inofficiella uttalanden som strider mot 

de officiella uttalanden som gjorts. Om detta resonemang knyts till historieskapande, 

historiemedvetande och historiebruk så blir dessa handlingar, eller avsaknaden av dem, ett 

verktyg i just dessa processer. Själva akten av att besöka templet, eller att göra hänsynslösa 

uttalanden speglar den tolkningen av historian som personen eller gruppen i fråga besitter,

och handlingen kan då ses som ett bekräftande av just den historiebeskrivningen. 

3.2.3 Politiska dimensioner såväl ut- som inrikes

De politiska dimensionerna är som tidigare nämnts centrala i Japans historieskapande. Det av 

många ifrågasatta officiella berättandet och kulturella minnet från statligt håll har varit en, av 

LDP, konservativ hållning nästan oavbruten sedan 1955. Medan de progressiva mestadels 

(med undantag för 1993-1996 då LDP inte satt vid makten) har utövat sin makt genom 

utländsk diplomatisk press på den japanska regeringen och även allmänt uttryck genom 

kulturella former. Den progressiva falangens hållning om kriget har länge varit i majoritet, 

med arbete för ett större erkännande av krigsbrotten och kompensation till offren. Den

konservativa hållningen – om att Japan har fullgjort sina skyldigheter gällande kompensation 
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för kriget - i sin tur har varit i minoritet men då LDP nästan oavbrutet suttit vid makten har 

deras berättande blivit det officiella berättandet (Seaton, 2007, 36,68). Men även inom de 

konservativa och även inräknat nationalisterna ligger åsikterna om kriget utspridda i ett vitt 

spektrum, med allt ifrån att kriget var ett frihetskrig mot den västliga imperialism, 

ifrågasättande av forskning kring Nanjingmassakern, totalt förnekande av Nanjingmassakern, 

Nanjingmassakern som kinesisk fabrikation för att svartmåla Japan, till ifrågasättande och 

förnekande av ämnet – Comfort women. 

Även om de politiska dimensionerna inom landet har och har haft oerhört stor betydelse 

för historieskrivandet och kanske främst historiemedvetandet, så har även den internationella 

politiken, efter andra världskriget i allmänhet och under kalla kriget i synnerhet, påverkat de 

ramar och strukturer inom vilka historia skapas, upplevs och brukas. I och med USA: s rädsla 

för att Japan totalt skulle knäckas och falla in i Sovjetunionens armar, var ambitionerna att 

snabbt få Japan på fötter, efter de enorma ekonomiska förluster man lidit efter kriget i form av 

krigsskadestånd och uppbyggnad av bombade städer, och fungera som en sista utpost i stilla 

havet gentemot kommunistblocket med Sovjet och Kina. Japans ”mörka” krigshistoria kom 

således med USA: s hjälp att sopas under mattan, där den legat och pyrt i över 40 år 

(Kattoulas, 2001, 59). Den USA – Japanska alliansen är fortfarande ytterst viktig för den 

politiska styrkan hos de konservativa i Japan och avsaknaden av politiskt tryck utifrån 

har ”hindrat” eller uttryckt på ett annat vis – inte tvingat - Japan att ändra sin policy om icke-

individuell kompensation till offer. Det är bl.a. Storbritannien, Kina och Indonesien som här 

kan ses, inte hjälpa sina medborgare att söka individuell kompensation för krigsbrott, i rädsla 

för försämrade diplomatiska relationer (Seaton, 2007, 69). 
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4 Diskussion/analys

Genom att koppla de i empirin listade föremålen för konflikt till Klas-Göran Karlssons 3 

generella historiebegrepp (fakta, tolkning, medvetande), gör det sig tydligt hur politiska 

fraktioner med hjälp av ”historiker” plockar relevant fakta för att vinna ”terräng” såväl 

politiska, ideologiska som ekonomiska. Det blir även tydligt hur vissa mer ”mörka” historiska 

aspekter döljs för att skydda nationen, individen och kollektivets ”heder”.   

Då jag hoppas att den politiska och ideologiska uppdelningen, inom bruket av historia 

och det kollektiva krigsmedvetandet, i Japan har gjort sig tydlig vill jag dock påpeka att alla 

konservativa inte står bakom tolkningen att kriget var rättfärdigt, eller förnekelse av 

avskyvärda handlingar under kriget. Det är trots allt de konservativa som suttit vid makten i 

Japan nästintill konstant sedan andra världskriget och då främst LDP (från 1955). Den 

officiella statliga hållningen har varit och är att kriget var ett aggressivt krig och att man 

genom illdåd orsakat oerhört lidande och smärta för de drabbade asiatiska länderna. Men som 

tidigare nämnts har de inofficiella uttalandena gjorda av partimedlemmar bl.a. från LDP, 

rörande; ifrågasättande av Nanjing Massakern, Comfort women, aggressivt krig m.m. kommit 

att (felaktigt) bli tagna för de verkliga känslorna och åsikterna hos folket. Och de officiella 

uttalandena och ursäkterna har kommit att få spela rollen som tomma ihåliga uttalanden 

gjorda endast av pliktkänsla.

4.1. Textbokskonflikten i en kontext av historiemedvetande.

Då stat och samhälle, genom en kontext av det ”toppstyrda” statscentrerade närmandet, 

godkänner historieböcker för bruk kan det, som teorin föreslår, uppfattas som 

utomvetenskapliga intressen för historia, enligt historiebruket. Här återfinner vi den andra 

historienivån – den tolkande nivån – som blir aktuell i analysering av textbokskonflikten. Här 

har valideringen av äkthet i det fakta uppbyggd av dokument och vittnesmål från de båda 

krigsbrotten beskrivna, vitt skiljt sig åt de olika politiska falangerna emellan. Denna skillnad, 

med hänsyn till Karlssons teori om historiemedvetandets integration med samhälle och stat 

och Ashplants teori om förvandlingsprocessen från individuella krigsminnen till ett 

gemensamt kulturellt minne, blir ytterligare ett ”slagfält” för två eller flera olika historiebruk 

att tävla om samhällets och gruppers uppfattning av historia. 

Här förespråkar de progressiva ett totalt erkännande av ett aggressivt krig och alla 

krigsbrott i skolböcker, och försöker således skapa en identitet, uppbyggd av modet och 

stoltheten att behandla och kompensera för Japans orättfärdiga handlingar från kriget genom 
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sitt historiebruk och historiemedvetande. Medan förnekelse av skuld och beröm av soldaters 

hjältedåd under kriget svarar för de konservativa och nationalistiska sidornas process till ett 

skapande av nationalistisk identitet med delar av det kollektiva minnet, tvingat i glömska 

Anledningen till att textbokskonflikten och vad som skall inkluderas i skolböckerna 

blivit ett sådant viktigt ”slagfält” för de olika ”stridande” sidorna om vi så kan kalla det, är att 

de når ut till en sådan oerhörd mängd barn och ungdomar i en ålder av ideologisk formation 

och identitetsbyggande. Något som inte kan mäta sig med andra massmedior där det 

individuella valet spelar en större roll. För även om det som barnen lär sig i skolan kanske 

inte kan likställas med vad som explicit står i skolböckerna – då det finns andra medel för 

inlärning och då lärarens roll inte skall underskattas – får man ändå tillskriva skolböckerna en 

viktigt roll då det delvis är genom barnen och deras kollektiva krigsminnen, delvis skapade av 

staten genom utbildning, som delar av den framtida historieuppfattningen och 

historiemedvetandet skapas. 

Medan de progressiva tvingas gå till domstol för att fastställa historiska fakta att 

inkludera i läroböcker (Nanjing massakern, Comfort women, enhet 731 för att nämna några), 

hjälper kontrollsystemet för godkännande av skolböcker de konservativa och nationalisterna, 

vilka kan välja att utesluta viss fakta ur läroböckerna. Om en av de godkända läroböckerna 

utesluter t.ex. Comfort women får det till följd att ämnet således utesluts ur nationella prov då 

det inte är rättvist att tentera frågor som inte alla haft tillgång till. Detta i sin tur skapar en 

urvattnad läroplan med konsensus endast på de minst kontroversiella krigsaspekterna, vilket 

spelar konservativa och nationalister i ytterligare i händerna. Nu kan fokus istället läggas på 

Japan som offer av andra världskriget speciellt med tanke på atombomberna över Hiroshima 

och Nagasaki. Men även om det bara är en minoritet som inte får lära sig om Comfort women 

eller andra krigsbrott under kriget, och även om majoriteten faktiskt får lära sig att Japan 

invaderade Kina och att tusentals oskyldiga, kvinnor och barn dödades och våldtogs, så 

påverkar konflikten ett bredare fokus på utlärning och skapandet av ett dominant kulturellt 

krigsminne. 

4.2. Historiemedvetandets integration i samhället och ett dominant kulturellt 

minne.

Historiemedvetandets integration i samhället, och återigen individuella minnets förenande till 

ett kollektivt minne i allmänhet och formandet av ett dominant kulturellt krigsminne i 

synnerhet har i Japan präglats av skarp konflikt och öppen kamp mellan olika politiska, 

kulturella och religiösa intressen. Och jag vill påstå att ett dominant kulturellt minne inte har 
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lyckats uppstå och inte lyckats införlivats i den Japanska nationella identiteten. Detta dels 

p.g.a. att ett gemensamt tema (likt de i teorin behandlad) inte har kunnat växa fram då de 

konservativa har styrt Japan och kontrollerat det officiella berättandet sedan 1955 (med 

undantag för 1993-1996), med en minoritets uppfattning om kriget. Medan de progressiva, 

med en majoritet, gällande ståndpunkt om kriget, mest har utövat politisk makt genom 

utländsk diplomatisk press på Japans regering. Och en av anledningarna till att de 

nationalistiska falangerna fått sådant stort gehör och massmedialt utrymme tycks vara att de 

konservativa är mer beroende, än vad som är allmänt känt, av de högerextremistiska och 

nationalistiska falangerna. Den finansiella hjälpen från dessa led är enligt, Akira Yamada –

historieprofessor på Meiji-universitetet i Tokyo, en nyckel komponent till många LDP 

medlemmars överlevnad. Detta faktum gör att det finns anledning att tro att den Japanska 

regeringen inte kan ta ytterligare ansvarstagande i fråga om krigsbrott, av rädsla för minskat 

stöd från just dessa grupper (Kattoulas, 2001, 57). Men det finns även japaner som enligt, 

Ducke, hävdar att en av anledningarna till att nationalisterna skulle bli starkare och växa mer, 

är en reaktion på all kritik, från omvärlden i allmänhet och Kina/Sydkorea i synnerhet, riktad 

mot Japan att en gång för alla göra upp med sitt förflutna och sitt historiebruk (2002, 41).

Men ytterligare en anledning, starkt kopplad till den tidigare nämnda avsaknaden av ett 

gemensamt tema, till att ett dominant kulturellt minne inte har kunnat uppstå är (även enligt 

majoriteten av Japanska akademiker), USA: s ockupation av landet efter andra världskriget. 

Med snabb upprustning av landet för att kunna fungera som en barriär mot kommunismen, 

representerad av Kina och Sovjetunionen (Gong, 1996, 9). Här finner jag tydliga spår av det 

moraliska och ideologiska historiebruket – särskilt framträdande i samhällen där delar av det 

kollektiva minnet glömts bort eller förtryckts, för att plötsligt framträda på nytt och 

restaureras – i form av USA: s vilja att ”lägga locket på” Japans ”mörka” historia för att under 

kalla kriget ha en välfungerande och stark nation mot kommunistblocket. Ett ”lock” som efter 

kalla krigets slut tagits av och allt innehåll bokstavligen vällt ut. Vidare identifierar jag USA:s 

stöd till det i minoritet gällande (av LDP) officiella berättandet, som får som konsekvens att 

det officiella berättandet stärks trots en minoritet av folkets stöd, medan det berättande som 

majoriteten av folket stödjer ständigt slår från underläge och motarbetas. 

Jag vill därför mena att en kombination av de inre stridigheterna mellan progressiva och 

konservativa/nationalisterna och misslyckandet i att hitta ett gemensamt tema, tillsammans 

med en ”lock-på-grytan-politik” av USA, och dess stöd av de konservativa är anledningen till 

att ett gemensamt dominant kulturellt minne inte har kunnat uppstå. Resultatet har således 

blivit att flera olika kulturella minnen i sin tur, i öppen konflikt, har tävlat om vilket som skall 
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bli det dominanta kulturella minnet, och snarare verkat för nationell uppdelning än en enande 

faktor för Japan som nation.

Något som tydligt påvisats här, precis som Seaton argumentera i sin teori och som är viktigt 

att förstå, är att det officiella berättandet av den samtida styrande eliten, kan motsägas både av 

politiker, byråkratin och delar av samhället men ändå befästas som officiellt berättande. 

Detta problem illustrerar vikten och det centrala i det officiella berättandet och förståelsen för 

hur japan har hanterat ämnet rörande krigsansvar, och på en högre nivå hur Japan som nation 

har hanterat det förflutna. För då majoriteten av det japanska folket har accepterat och är väl 

medvetna om den japanska aggressionen i kriget och alla krigsbrott involverade, trots att ett 

dominant kulturellt minne inte har kunnat uppstå, räcker inte det för att en bild, av Japan som 

land ska kunna sägas ha tagit i tu med sitt förflutna. Jag vill, precis som Seaton, argumentera 

för att även om det japanska folket har behandlat och accepterat sitt förflutna, har de 

misslyckats med sin uppgift att se till så att deras politiska representanter gjort detsamma och 

på så vis inte lyckats skapa ett gemensamt dominant kulturellt minne (2007, 66).

4.3. Ursäkter, uttalanden och monument.

Hur bör den historia, demonstrerad av officiella uttalanden, inofficiella uttalanden och 

handlingar rörande besök av tempel och speciella museer, tolkas? Det statscentrerade 

närmandet från Ashplants 3 närmanden vid studie av krigsminne med fokus på det politiska 

paradigmet är som i teorin beskriven, ”toppstyrt” och privilegierande för ett officiellt 

berättande genom bl.a. nationella institutioner (som museer) och regeringsuttalanden. Det är 

det statscentrerade närmandets svaghet – enkelheten - som blir aktualiserad vid bōgen-

uttalanden och besök av Yasukuni-templet och dess museum. Detta då enkelheten 

representerar en underförståelse för de komplexa relationerna mellan olika instanser i spel, 

och genom en överdrift av enigheten av de samhälleliga eliterna. Detta får som konsekvens 

att handlingar och uttalanden utgjorda av ministrar, partimedlemmar eller andra politiskt 

betydelsefulla människor kan, såväl utrikes som inrikes, felaktigt tas för att vara en del av 

hela nationens gemensamma uppfattning och medvetande gällande den förgångna historien. 
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Jag finner distinkta tecken på hur ett mer nationalistiskt kollektivt minne skapas genom 

nationalistiska symboler som Yasukuni-templet och dess museum. Även om regerings- och 

partmedlemmars explicita anledning för besök av templet inte är att hedra krigsförbrytare och 

ifrågasätta allmänt vedertagen fakta som Nanjingmassakern och de s.k. Comfort women, så 

finns där ändå en känsla av en implicit nationalistisk anledning att genomföra dessa besök. 

Och dessa besök blir som jag tidigare argumenterat för ett led, eller ett verktyg, i 

transformationen mellan det individuella minnet till ett större kollektivt minne, då ett lands 

krigsminne inte endast är begränsat till vittnesmål och berättande av generationen med 

personliga minnen och upplevelser utav kriget, utan även inom vilka ramar 

efterkrigsgenerationens kommer att se tillbaka på de händelser som inträffade innan de var 

födda. För om ministrar och regeringsmedlemmar gång på gång besöker ett monument för att 

hedra döda från kriget, med full vetskap om att monumentet även symboliserar förnekelse av 

krigsbrott, förnekelse av ett aggressivt krig och hedrande av tusentals krigsbrottslingar, finner 

jag det svårt att se att det är något annat än just det budskapet de vill föra vidare till 

kommande generations kollektiva minnen.

Viktigt att komma ihåg är dock att besöken av Yasukuni-templet och dess museum, och 

hedrandet av alla de döda som slagits och kämpat för Japan under kriget, i sig inte är det 

kontroversiella. Det är snarare tolkningen av historien som ett rättfärdigt ”regelrätt” 

genomfört krig som genom dessa besök närmast valideras och ger en slags bekräftelse för 

dem som anser att så var fallet, som är orsak till kontrovers. Det är även viktigt att förstå att 

de som är motståndare av att besöka templet inte nödvändigtvis är motståndare till hedrandet 

av alla de som stupade i kriget, utan snarare är motståndare av den förvridning av historien

som presenteras vid templet och i dess museum. En förvridning som legitimeras genom 

premiärministrar och andra högt uppsattas besök och hedrande, särskilt då templet är 

sanktionerat av staten och på så vis får ett inofficiellt erkännande av nationella ledares besök.

För även om den officiella positionen, rörande kriget, av den japanska regeringen 

fortfarande är den av premiärminister Murayamas deklaration från 1995, så kan det 

argumenteras för att den historiska tolkningen presenterad vid Yasukuni-templet och dess 

museum, mer och mer blir en semiofficiell historieförståelse. En historieförståelse adopterad 

av den japanska staten, vidarebefordrad genom utbildning och andra statligt sponsrade 

institutioner, för att slutligen slåss mot en progressiv historieuppfattning i kampen om ett 

gemensamt dominant kulturellt minne.
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5 Slutsats

Jag har i min uppsats aldrig varit ut efter att hitta någon slags syndabock eller någon att skylla 

på i frågan om varför det har utvecklat sig som det har. Jag har snarare undersöka hur bruket, 

medvetandet och minnet av historia har använts. Jag tycker jag har lyckats påvisa detta 

genom att visa på betydelsen av det statscentrerade närmandets funktion genom nationella 

institutioner som utbildning, tempel och museer. Men även genom det socialcentrerade 

närmandet – inom det psykologiska paradigmet – i funktionen av individer och grupper som, 

utan statens inrådan, kommer samman och uttrycker sin version av historien. I mitt fall, 

formationen av den nationalistiska gruppen Tsukurukai, och deras arbete med att publicera en 

egen historiebok. Och slutligen transformationen från det individuella personliga krigsminnet 

till efterkrigsgenerationens kollektiva kulturella minne. Vilket i Japans fall, då ett gemensamt 

tema inte har lyckats framstå, bidragit till flera kollektiva kulturella krigsminnen uppstått, 

vilka konkurrerar med varandra och snarare bidrar till en nationell uppdelning än en enande 

faktor för nationen, och där den samtida politiska elitens historiemedvetande mer och mer, 

genom nationella institutioner kommit att bli en semiofficiell hållning.

Jag vill ändå påpeka de faktorer som jag anser har lett till att Japan som nation inte har 

lyckats komma till ett enande om sin förflutna historia. Och de faktorer som bidragit till att 

Japan som nation inte lyckats enats i ett gemensamt dominant kulturellt minne av kriget.

För även om huvudansvaret måste sägas ligga hos japanerna själva att ta itu med sin 

historia på ett tillfredställande vis måste det ändå erkännas att Japan i slutändan inte helt 

själva kan lastas för det jag vill kalla ett tydligt misslyckande både i historiemedvetande och i 

historiebruk. Men inte för att beröva Japan den skuld de med all säkerhet har i detta 

misslyckande vill jag ändå lyfta fram omvärldens del i processen. Med allt från USA: s

dämpande av krigsbrott under den kritiska perioden av kalla kriget, till deras stöd av den 

konservativa regeringen och undermineringen av de progressiva inom och utom Japan. Men 

även omvärldens misslyckande att diplomatiskt pressa Japan att ta itu med sin historia och 

oviljan att hjälpa egna medborgare i sina stämningsansökningar mot den Japanska staten.

Och på frågan; hur Japan har använt sin historia rörande Nanjingmassakern och 

Comfort women i en kontext av offentliga ursäkter, bōgen, och Yasukuni-templet; vill jag 

peka på hur det statscentrerade närmandet inom historiebruk och krigsminne har blivit det 

officiella berättandet med acceptans av ett aggressivt krig och (i min åsikt otillräckliga) 

ursäkter för krigsbrott. Men en acceptans och ursäkter som, även tidigare nämnts, genom 

bōgen och besök av Yasukuni-templet undermineras och tillintetgörs.
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