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Abstract 

In 1952 a pro-Japanese group in Hawai'i became the religious movement Tenshō-Kōtai-Jingū-

kyō, after the arrival of Sayo Kitamura, a charismatic woman from Japan called Ōgamisama. 

Her teaching was filled with traditional elements, and Japanese imperialism acquired a new 

form, and became a spiritual world – a world filled with spirits in need of redemption. To 

dance in an ego-free state and redeem the evil spirits was a goal for her followers, who learnt 

how to perform the ecstasy dance and to achieve an altered state of consciousness. Some 

families, though, were suspected of being carriers of evil spirits called inu-gami (dog spirits). 

This was a relic of witchcraft, and since hatred, jealousy, envy, and other emotional 

antipathies produced possession spirits among those who refused to accept Japan's position at 

the end of the war, Ōgamisama – the mouthpiece of The Sun Goddess Amaterasu – was 

welcomed as a faith healer and face saver. 

Keywords: New Japanese religions, spirit possession, karma, the Japanese ethos, witchcraft, 

an altered state of consciousness, role theory. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Under 1940-talet, då den japanska regimen dels utsatte människor i angripna länder för stort 

lidande, dels lät den inhemska befolkningen plågas av det pågående kriget, uppstod ett flertal 

så kallade "nya religioner". Många kvinnor höjde sina röster och skrek ut sin smärta, det van-

sinniga kriget påverkade människors uppförande och samhällets normer. Tenshō-kōtai-jingu-

kyō [hädanefter TKJK] registrerades formellt som religion efter andra världskrigets slut (år 

1947, de jure). Grundaren Sayo Kitamura (1900–1967) höll sin första offentliga predikan den 

22 juli 1945 och enligt doktrinen inneslöt hon solgudinnan Amaterasu i sin kropp den 12 

augusti 1945. I japansk religionshistoria anses annars solgudinnan hålla till i den stora Ise-

helgedomen, på dess innersta heliga plats Kōtai-jingū, men Kitamura blev i anhängarnas ögon 

Amaterasus röst på jorden och kvinnan kallade sig "den himmelska gudens boning" – där hon 

vistades fanns "Guds kungarike". Kitamura betraktades som en gudinna och benämndes 

Ōgamisama – den stora hedersvärda gudinnan (Kerner 1979:315).  

Helgedomen i Honolulu är en magnifik byggnad som utgör en pendang till högkvarteret i 

Tabuse (en liten stad söder om Hiroshima i Japan). Rörelsen kan definieras som en utopisk 

gemenskap där medlemmarna dagligen ägnar sig åt åminnelseritualer för att hedra gudinnan 

Ōgamisama. Honolulus dōjō ("plats för dyrkan/utövande av konsten att vörda"), som invigdes 

i november 1976, fyller samma funktion som högkvarteret i Japan – här äger möten med 

Ōgamisama rum i "andevärlden". Med hjälp av ritualer "framkallar" medlemmarna gudinnan 

och med henne förmågan att frälsa världens osaliga andar, förlorade själar och onda andar. Av 

största vikt i alla sammanhang är emellertid innen, den karma medlemmen medelst sina hand-

lingar under tidigare liv samlat på sig, som hon/han nu måste hantera genom att följa gudin-

nans råd och anvisningar. 

Förutom platsbruk och japanska amerikaners förmåga att bevara ett japanskt ethos, har jag 

reflekterat över den syn på själar och andar som råder i TKJK. Ett mycket udda "häxerifeno-

men" har också hamnat i centrum för min studie. Genom att inledningsvis lyfta fram platsen 

för dyrkan och den betydelse religionens dōjō i Honolulu har, går jag vidare till "andevärlden" 

som finns på just denna plats – det handlar om "Guds kungarike på jorden". Gudinnan Ōgami-

sama är både mor och far åt medlemmarna, varenda råd och förmaning är en del av socialise-

ringsprocessen – Ōgamisama reglerar alla negativa känslomässiga tillstånd. Den evigt levande 

gudinnan står för såväl grundval och livsuppgifter som känslomässig trygghet i medlem-

marnas liv. 
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1.2. Tidigare forskning om Tenshō-kōtai-jingu-kyō 

År 1954 skrev David Eyde en uppsats om TKJK utgående från fältstudier i Honolulu. Det var 

den första studie som gjordes i väst av rörelsen och författaren tycks ha varit en smula rådlös: 

"The thoughts, motivations, and reactions of the individuals involved are sometimes hard to 

grasp" (Eyde 1954:14). Sedan skrev Millard Jabbour sin Master Thesis om religionen 1958, 

också med rådande förhållanden i Honolulu som utgångspunkt. Jabbour är påverkad av Her-

bert Blumers och George Herbert Meads socialpsykologiska teorier. Han frågar sig hur "en 

religiös sekt" utvecklas i ett sekulariserat samhälle och hoppas i TKJK se ett typexempel 

(Jabbour 1958:96). Takie Lebra studerade gruppen i Honolulu i mitten på 1960-talet för att 

1967 presentera sin doktorsavhandling – influerad av Max Webers tankar. Denna studie är för 

övrigt präglad av den sociologiska forskningsmiljö som var rådande vid universitetet i Pitts-

burg på 1960-talet. Talcott Parson, liksom Robert Merton, spelar en stor roll för analysen av 

det material som Lebra samlat in genom intervjuer med religionens medlemmar. Lebra kallar 

sin metod "en funktionell handlingsmodell" (Lebra 1967:21). Hon arbetar i hög grad med 

jämförelser – åsikter och påståenden som lagts fram av medlemmar i TKJK jämförs med de 

attityder som assimilerade japaner i Honolulu säger sig ha till saker och ting. Lebra vill visa 

hur de som konverterade till TKJK var marginaliserade och i stor utsträckning rör det sig om 

olika frälsningsprocesser – konkret frälsning och symbolisk frälsning är viktiga begrepp. Före 

och efter omvändelse är två tillstånd som placerats i en dikotomi, före anslutningen till TKJK 

är de blivande medlemmarna vilsna och hjälplösa, och efter omvändelsen har de självförtro-

ende (Lebra 1967:237–317). Lebra utgår från de handlande, den situation i vilken handlandet 

äger rum och medlemmarnas inställning till "pre-conversion and post-conversion states" 

(Lebra 1967:238).  

Myrdene Anderson skrev en etnografisk uppsats om TKJK 1968 och undersökte hur Sayo 

Kitamuras död 1967 påverkade medlemmarna och ledaren i Honolulu. Vilka processer träder 

i kraft när en karismatisk ledare dör är ett ledande tema i uppsatsen (Anderson 1968:2–3). 

Karen Kerner utförde också sin forskning under 1960-talet, men i religionens högkvarter i 

Tabuse, Japan. Hennes doktorsavhandling vid Columbia University kom emellertid inte 

förrän 1979 i ämnet statsvetenskap. Den handlar om ett utopiskt samhälle, Kerner beskriver 

hur en ny japansk religiös rörelse bygger upp en utopi och hur livet i detta Utopia artar sig. 

Förebilder är de studier av utopier som gjorts i väst (Kerner 1979:278).  

I Japan har exempelvis Shigeru Nishiyama och Fujii Takashi studerat religionen och resul-

tatet av deras forskning på Hawai'i översattes till engelska 1991. De analyserar Sayo Kita-

muras budskap och anser att hon serverar en millennialism och strävar efter ett idealsamhälle 
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styrt av en gudom i vilket det sekulariserade samhällets hägrande mål helt åsidosätts, sådant 

som rikedom, berömmelse och höga samhällspositioner föraktas, även etablerade religioners 

seder och bruk ifråga om begravningsritualer, anfädersdyrkan etc. förkastas – i Guds kunga-

rike på jorden skall endast enkla ritualer som kan utföras av alla bevaras (cf. Nishiyama och 

Takashi 1991). 

 År 2012 kom Benjamin Dorman med Celebrity Gods: New Religions, Media, and Autho-

rity in Occupied Japan, han hävdar att Sayo Kitamura skickligt manipulerade myndigheterna, 

trots att hon ständigt konfronterade dem. En mäktig journalist vid namn Seicho Oya kritisera-

de Kitamura och hennes anhängare, därför skrevs spaltmeter om henne, men hon utmanade 

honom i en öppen debatt, omringad av sina följeslagare, efter den händelsen nämndes hon inte 

mer och då glömde många andra journalister bort TKJK – när en "kändis" inte omskrivs för-

svinner "kändisskapet", journalisterna var auktoriteter i efterkrigstidens Japan (cf. Dorman 

2012).  

 

1.3. Syfte och metod 

Syftet med uppsatsen är delvis att försöka förklara olika själs- och andeföreställningar i 

TKJK, framförallt uppfattningar om avundsjukans onda andar och häxeriföreställningar 

kopplade till hundandar, delvis att reflektera över det alternativa medvetandetillstånd som 

framkallas under bön och dans. Hur karma uppfattas är mycket viktigt att reda ut, liksom 

medlemmarnas förhållande till gudinnan. 

Efter fältarbeten om sammanlagt sju månader under perioden 1990–1994 tolkade jag och 

sammanställde ett material bestående av diktafoninspelade intervjuer, anteckningar från 

samtal och diskussioner med enskilda medlemmar, reflektioner nedtecknade efter bön och 

dans, brev och faxmeddelanden, samt minnen av intensivt umgänge med rörelsens medlem-

mar. Inför denna uppsats har jag ur detta material lyft fram några intervjuer och kompletterat 

dessa med Skype-intervjuer gjorda under sommaren 2018 med en ung kvinna uppvuxen i 

TKJK. 

Jag var förmodligen selektiv i mina iakttagelser och i min registrering av vad som skedde, 

och sannolikt påverkade jag den miljö som jag försökte vara en del av. Då jag valde att genom 

studier av förefintlig litteratur belysa japanernas situation på Hawai'i i ett historiskt perspektiv 

är det antropologiska inslaget, baserat på mina fältarbeten, sammanvävt med övrigt forsk-

ningsmaterial. När rörelsens medlemmar samlades i Honolulus dōjō för bön och dans bestod 

observationen främst i registrering, tolkning och memorering av det som hände. Jag spelade 

in formelutropandet på ett diskret sätt, men inte utan medlemmarnas vetskap. Vid deltagande 
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observation var det givetvis svårt för mig att avgöra på vilket sätt det medvetandetillstånd som 

informanten beskrev som annorlunda egentligen skilde sig från det vanliga, vardagliga med-

vetandetillståndet. Jag kunde i alla fall notera att medlemmarna blev upphetsade och avtrub-

bade genom att upprepa formeln, något slags pseudospråk som inte direkt var glossolali, men 

påminde om det, förekom ibland. 

När det gäller de händelser som utspelades bland japanerna på Hawai'i från och med 1941 

och Pearl Harbor-attacken, tog jag del av ett flertal berättelser baserade på förstahandserfaren-

het. Mina intervjuundersökningar var personliga, det vill säga "ansikte-mot-ansikte", och kan 

ses som informella personliga intervjuer med låggradig standardisering. I mina intervjuer 

följer ordningen på frågorna och deras formuleringar den intervjuades takt och tankebanor – 

en ofta använd benämning på denna typ är "djupintervjuer". I fråga om strukturering är 

frågorna öppna, den intervjuade bestämmer själv arten av svar. Innehållsmässigt har jag tillåtit 

en låg grad av strukturering, samtidigt som det varit fråga om ett enhetligt frågeområde – 

informanterna har fått associera fritt på de frågor jag ställt. Intervjuer och samtal med infor-

manter kan vidarebefordras till läsaren på många olika sätt och jag har valt att variera presen-

tationsformen. Vid långa redogörelser är berättaren utlyft ur den löpande texten, i övrigt har 

jag valt att integrera olika intervjusvar. Ofta använder jag delar av redogörelser i de samman-

hang där de passar, dels beroende på beskrivningens form och innehåll, dels beroende på upp-

satsens utformning – dessa utsagor är inte lösryckta ur sin kontext utan tillhör den situation i 

vilken informanten förmedlat dem. 

Jag ställde inte upp några specifika hypoteser i förväg och försökte vara flexibel och ly-

hörd under undersökningsprocessen. Denna metod antas utgå från en kvalitativ snarare än en 

kvantitativ ansats, det som var specifikt för TKJK kom fram vid själva undersökningen, men 

också efteråt då mina resultat kunde sättas i relation till andra studier av Hawai'i och japanska 

religioner. Då platsen är av vikt i denna studie, bör tilläggas att jag 1995 tillbringade en tid i 

högkvarteret i Tabuse och kunde iaktta "läran utlevd med kroppen".   

  Under mitt fältarbete 1992 valde jag rollen "observatör-som-deltagare", den definieras 

som "en öppen roll, där kontakten endast utgörs av ytliga och formella relationer, vanligen i 

form av några intervjuer. Observatören frågar och gör observationer utifrån den information 

han eller hon kan få fram" (Angelöw och Jonsson 1994:69). Under fältarbetet 1994 valde jag 

rollen "deltagare-som-observatör" och bodde i ledarens svågers hus, deltog i de religiösa 

aktiviteterna och umgicks dagligen med medlemmar. "Being a participant-as-observer in-

volves being known as a researcher but fully participating in the ongoing activities" (Dane 

1990:159). Mitt fältarbete bör ses som startpunkt i projektet, det är litteraturstudier och 
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granskning av olika källor som försett mig med det mesta av mitt material; att drygt tjugo år 

senare få göra Skype-intervjuer och ha email-kontakt med en medlem som börjat se gruppen 

utifrån var mycket givande. Det gäller dottern till ett par som jag intervjuade 1994, hon har 

vuxit upp i den utopiska gemenskapen, är fortfarande medlem, men har givit sig ut i världen 

för att kämpa för fred och har tillägnat sig en granskande blick som i viss mån gör henne till 

både insider och outsider. För en presentation av övriga informanter, se referensförteckningen 

sidan 70. 

Det har visat sig att läran som cementerades 1967 inte har ändrats på en enda punkt – 

gudinnan Ōgamisamas utsagor är heliga och Mioshie utgör kanon. Insamlat material från 

deltagande observationer, i kombination med nyligen utförda intervjuer, formar ett slags 

"tillbakablickande etnografi" (cf. Burke 2007: 46–49).  

 

1.4. Teori och frågeställning 

Socialpsykologiska teorier förenas med historiska infallsvinklar, synkroniska och diakroniska 

perspektiv blandas. Då de som blir medlemmar i TKJK får "significant others" med vilka 

känslomässiga beroendeförhållanden utvecklas skapas en ny verklighet (cf. Berger och Luck-

mann 1972:177). Resocialiseringsprocesser är tydliga, helbrägdagörelse genom bön och dans 

är en process i vilken rollen som sjuk (och allt vad det innebär ifråga om orenhet etc.) om-

värderas. Det "dåliga" upphävs och den traditionella synen på sjukdom ogiltigförklaras efter 

konversion, även om dessa föreställningar inom gruppen inte leder medlemmarna in i det 

hawaiianska samhället så kan det göra dem starkare i den utopiska subkultur där de vistas.  

I Tungotal och Andedop (1976) ger Nils G Holm Hjalmar Sundéns rollteori stöd genom att 

betona teorins funktionsduglighet, men det framkommer att teorin kan kompletteras med en 

dynamisk aspekt. Generellt, är det rollteorin som kan göra mina forskningsresultat begripliga 

för den läsare som tar del av min text utan att ha egen erfarenhet av TKJK. 

Den anknytningsteori som Lee Kirkpatrick utvecklat i An Attachment-Theory Approach to 

the Psychology of Religion (1992) och vidare i Attachment, Evolution, and the Pschology of 

Religion (2005) framstår som passande när jag går igenom material från fältet och reflekterar 

över förhållandet mellan medlemmarna och Ōgamisama. Herbert Gans teorier om symbolisk 

etnicitet och tredje generationen immigranter är av visst intresse, men för att förstå hur karma-

begreppet förändrats från en generation till en annan inom TKJK har jag påverkats av Dan 

Sperbers tankar i Rethinking Symbolism (1975), och för att granska den "egolösthet" medlem-

marna känner under dansen vänder jag mig till Antoon Geels tilllämpning av en "personlig-

hetsmodell". När det gäller häxeriföreställningar i samband med "hundbesatthetsandar" under-
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söker jag gamla brittiska strukturfunktionalistiska teorier. ”Häxteorier” gällande platsen och 

vissa områden i Japan är också av betydelse (cf. Blacker 1986:57). I min läsning av Hjalmar 

Sundéns rollteori, för att förstå den mänskliga erfarenhet som den religiösa upplevelsen utgör, 

har ett par frågor gjort sig gällande. Jag undrar över den religiösa upplevelsevärld som med-

lemmarna i TKJK berättar om, hur den psykologiskt sett är möjlig femtio år efter den karis-

matiska ledarens död. Hur håller medlemmarna Sayo Kitamura vid liv så att hon ständigt 

fungerar som gudinnan Ōgamisama i deras tillvaro? Hur ser den religiösa erfarenhetens förut-

sättningar ut? Kan medlemmarna genom varseblivning och med hjälp av resonemang stärka 

sin tro på Ōgamisama i dagens Honolulu? 

 

 

 

 

 

 

Tenshō-kōtai-jingu-kyō dōjō, 888 North King Street, Honolulu, bild tagen via Google Map, gatuvy, 2018-06-09. 
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2. Helgedomen – platsen 

2.1. Platsbruk 

Tenshō-kōtai-jingu-kyō dōjō på 888 North King Street i Honolulu står i centrum. Då religions-

medlemmarna använder platsen genom sin närvaro innebär platsbruk såväl rituella handlingar 

som emotionella tillstånd. Enligt läran skall tron på gudinnan och uttalandet av den heliga 

formeln na-myō-hō-ren-ge-kyō polera bort alla orenheter från själen. Ursprungligen använde 

rörelsen samma tecken som brukas inom Nichirenbuddhismen, transkriberat som namu-

myōhō-renge-kyō, men Sayo Kitamura blev stämd och ändrade då vissa kanji, formeln uttalas 

dock på exakt samma sätt. Det är en hyllning till Lotussutran (Renge-kyō på japanska) 

utbringad redan år 1253 av buddhistmunken Nichiren, men enligt Kitamura (som modifierat 

betydelsen) är bönen riktad till solgudinnan (Kerner 1979:317). [Kitamura växte upp i en 

familj tillhörande Jōdo shinshū, men kom tidigt i kontakt med Nichiren-anhängare (Kerner 

1979:67).] 

Efter ett monotont upprepande av formeln – ett skanderande som varvas med tacksägelse-

ramsor till åminnelse av Ōgamisamas gärningar – äger en ritualiserad dans, muga-no-mai, 

rum. Medlemmen försöker stänga av sin medvetna tankeverksamhet, allt är väl inövat och 

utförs på ett suggestivt sätt. Dansarens intentioner är att i trans möta Ōgamisama, under 

dansen kliver anhängaren in i "Guds kungarike på jorden". Muga-no-mai leder till ett alter-

nativt medvetandetillstånd som skiljer sig från vardagligt befinnande. "När vi ber blir vi 

extatiska", lyder texten i läran (Tenshō-kōtai-jingū-kyō 1950:26).
 
Dagens neurovetenskapliga 

forskningsresultat med gradindelade specifikationer ger en betydligt mer nyanserad bild, men 

enligt Charles Tart som lanserade föreställningen ASC (Altered State of Consciousness) 

räcker det att någon tror sig vara i ett dylikt tillstånd, känner djupgående förändringar ifråga 

om befinnandet och upplever någonting annorlunda som drastiskt skiljer sig från det vanliga, 

för att det skall vara fråga om ett alternativt medvetandetillstånd (Tart 1969:2). Eftersom med-

lemmarna tillhörande religionen upplever sig vara i extas under dansen – då visioner och 

auditoriska upplevelser är förhärskande – och efteråt beskriver sig ha haft tillgång till ande-

världen/Guds kungarike på jorden och där stått ansikte mot ansikte med Ōgamisama eller 

någon ofrälst ande (i antropomorf form), befinner de sig enligt Tarts definition i ett alternativt 

medvetandetillstånd.  
 
 

 I sin avhandling Meningsfulla förflutenheter: traditionalisering och teatralisering i en 

klosterruin (2003) påpekar Bodil Axelsson att rituella framträdanden är av vikt för kollektiva 

kroppsliga minnen (Axelsson 2003:14). Baserat på Paul Connertons föreställningar om åmin-

nelseritualer/minnesceremonier behandlar Axelsson dramatiska uppvisningar. Rituella fram-
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trädanden som refererar till historiska personer och mytologiska händelser etsar sig fast i ett 

slags "kollektivt kroppsligt minne" som på många sätt är starkare än nedtecknade berättelser 

och oralhistoria. Ritualer förankrar trosföreställningar i kroppsliga erfarenheter, en lära kan få 

fast förtöjning, kroppsliga minnen revideras inte lika lätt som muntliga redogörelser (cf. 

Axelsson 2003:132–133). Tal, sång, gester och dans tillhör en komposition och ritualiserade 

rörelser utgår från ett restriktivt mönster, de kan därför upprepas på ett likartat sätt vid varje 

rituellt tillfälle (Connerton 1989: 60–61). En konkret fysisk plats laddad med religiös inne-

börd håller ett socialt minne vid liv genom kollektivt utförda ritualer. Performativa åminnelse-

ritualer är upprätthållande och bevarande, och "kroppsliga sociala minnen" bildas i grupper 

där vissa kulturella handlingar regelbundet utförs (Connerton 1989:71). Den känsla av gemen-

skap som uppstår i en religiös grupp med schemalagda ritualer beror delvis på den samhörig-

het som bildas genom kroppsliga övningar. Kroppen får sin sociala konstitution i en kulturellt 

präglad "gjutform" på platsen och habitual performances spelar en stor roll (cf. Connerton 

1989:104).  

Erving Goffmans tankar om ritualisering som skapar nya möjligheter till kollektivt samför-

stånd (som Axelssons "teatraliseringstema" pekar mot) är också av intresse. Goffmans syn på 

ritualer hänger ihop med hans analyser av individens ansikte, det gäller att behålla sitt ansikte, 

att undgå att förlora det, att rädda ansiktet om det förlorats och att rädda en närståendes ansik-

te när det "tappats". De korrigerande rituella åtgärder som Ōgamisama presenterar hanterar in-

dividers ansikten. Frälsandet av onda andar blir "face-saving practices" i form av standardise-

rade ritualer, som kan jämföras med Goffmans "traditional steps in a dance" (Goffman 1967: 

13). 

Ritualer och sedvänjor som refererar till Ōgamisama och läran hon predikade på Hawai'i 

1952 binder samman dåtid och nutid. Den historiekultur som förvaltas av medlemmarna i 

TKJK består av "den gudomliga läran" och inspelade predikningar, samt kroppsliga övningar 

såsom dans och bön. Ideologiskt hör till kulturen en japansk etnonationalism som växte fram i 

och med meijirestaurationen då kejsaren återfick makten över Japan.
 
Under den oligarki som 

styrde landet 1868–1869 påtvingades samtliga japanska familjer en statlig "kejserlig shinto", 

alla skulle indoktrineras och buddhismen stämplades som "icke-japansk" och nedvärderades 

(Ellwood 2008:173–176). 

När det gäller platsbruk märks att delar av historiekulturen aktiveras för att forma be-

stämda meningsskapande och handlingsorienterade helheter, detta historiebruk skänker ett 

historiemedvetande och medlemmarna reproducerar genom sitt bruk av historien Ōgamisamas 

handlingar, och bevarar föreställningar om solgudinnan Amaterasu som före 1946 hörde sam-
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man med kejsaren. Platsens historiekultur iscensätts medelst ritualer och till ritualerna hör 

ethosintensiva objekt såsom konstverk och fotografier (cf. Aronsson 2004:17–18; Tenshō-

kōtai-jingū-kyō 1991).
 
I avhandlingen An ethos of Place: A Historical Understandling of 

Place Experience through Ethos-Intensive Objects (2015) påpekar Dana Vaux att vissa objekt 

bidrar till platsens ethos, dessa ethosintensiva objekt bär på en specifik mening för människor 

som har anknytning till en särskild plats (Vaux 2015:v–vi). Ōgamisama-affischer, en avbildad 

solskiva, jämte enorma fotografier föreställande högkvarteret i Tabuse är av vikt och hemma 

hos alla medlemmar finns kopior på dessa ethosintensiva objekt i tokonoma, "den heliga al-

koven" (Kerner 1976: 214). 

När Ōgamisama åkallas sker ett återskapande av Kitamura genom enorma bilder och röst-

inspelningar, akten är målrationell och ett intentionellt perspektiv gör aktörernas beteende 

begripligt, medlemmarnas kollektiva bruk av historien får forna ultranationalistiska hand-

lingar att bli salongsfähiga i nutid, men samtidigt visar historiebrukets funktionella drag att 

kollektiva ritualer vidmakthåller det japanska ethos som tillhörde 1930-, 1940- och 1950-

talets projapanska etnonationalism bland immigranter på Hawai'i. I ett historiekulturellt per-

spektiv rör historiebruket i detta fall främst existentiella dimensioner, men ett moraliskt och 

ett ideologiskt bruk av historien tillhör också bilden (Karlsson 2014:70–72).  

Religionspsykologiskt sett är Ōgamisama en tydligt "anknytningsfigur", "who serves alter-

nately as a haven and as a secure base and from whom separation would cause considerable 

distress" (Kirkpatrick 1997:117). Hon skyddar mot allt ont och tröstar med sin röst som dånar 

från högtalarna. Medlemmarna polerar sina själar kontinuerligt genom bestämda ritualer och 

den förändring som eftersträvas inkluderar andevärlden – först när onda andar blir goda är en 

bättre värld skapad. Det institutionella ramverk som bildades under meijirestaurationen – som 

manifesterades i etnonationalistiska japanska immigrantgrupper under andra världskriget – är 

ett kulturarv som sattes i bruk på 888 North King Street, Honolulu, när helgedomen stod klar. 

Det nationellt orienterade kulturarvet tillhör dramat "Föreställda gemenskaper", i linje med 

Benedict Andersons teorier om nationalism (Aronson 2004:246–247; Anderson 1992 [1983]).
 

Kitamuras liv och gärning fogades in i en berättelse om det storslagna Japan. Ledaren Masa-

yoshi Kobayashi hävdade att det 1994 fanns 450 000 anhängare i Japan och på Hawai'i var 

antalet medlemmar då cirka 5 000 (Kobayashi 1994-02-13). Medlemsantalet på Hawai'i är 

2018 oförändrat enligt den nye ledaren (Kobashigawa 2018-06-28). I princip alla japanska 

religiösa rörelser "överdriver" medlemsantalet. Den uppblåsta, optimistiska uppskattningen av 

antalet medlemmar är en styrkeuppvisning. "Common practices include counting every mem-

ber of a household as a member when one person joins, and not removig from membership 
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registers those who have long ceased their affiliation (Reader 1991:7).  

I samband med infogandet i den föreställda gemenskapen finns ett mönstersökande och 

mönsterfinnande som för tanken till Sundéns rollteori. De processer som utgör den religiösa 

perceptionen kan schematiseras och när gruppen gemensamt mässar den heliga formel na-

myō-hō-ren-ge-kyō sker en sinnesretning som stimulerar afferenta nervbanor. Det referens-

system som skänker mening genom att strukturera stimuli visar att mönstersökande/-finnande 

– och den strukturering som äger rum då det funna mönstret ordnar varseblivningsinnehållet – 

ser till att situationen får en bestämd form som leder till en viss disposition: en varaktig och 

komplex beredskap. Sundén föreställer sig att dispositionen är en attityd som bestämmer 

varseblivning, tänkande, känsloupplevelser och handlande. Andliga erfarenheter är ett resultat 

av en viss perception, och tolkningen av det varseblivna faller tillbaka på inlärning. Termen 

sentiment som står för mer komplicerade beredskaper såsom tänkesätt och emotionella möns-

ter tillskrivs Gordon W. Allport, men Sundén tänker sig ”det religiösa sentimentet” som ett 

användbart begrepp för den som vill granska från traditionen övertagna formler (Sundén 

1966:354–355). Roller är kodifierade och fungerar som varseblivningsmönster i generation 

efter generation, från individ till individ, därför framkommer att upplevelsen av Ōgamisamas 

närhet är reproducerbar, ”vilket inte gäller om illusioner, men däremot om erfarenhet. Det 

finns alltså en religiös erfarenhet, därför att det finns en roll Gud [Ōgamisama], ’Jag vet på 

vem jag tror’ ” (Unger 1984:52). 

 

2.2. Existentiellt historiebruk  

Den religiösa rörelsens medlemmar använder historien för att stärka sin identitet både etniskt 

och nationellt. De övergrepp japanska immigranter utsattes för av amerikanska myndigheter 

efter Pearl Harbor-attacken 1941 fick många att bli starkt projapanska. Den livssyn som för-

medlas av TKJK har ett tydligt etnonationalistiskt drag. Händelser under och efter kriget 

spelade stor roll för etableringen av religionen, och hänger samman med attityden hos cirka 

tre procent av de japanska immigranterna. De utgjorde den del av befolkningen på Hawai'i 

som i slutskedet av kriget hävdade att Japan vunnit, gruppen benämndes katta-gumi (Kimura 

1992:43). I mitten och slutet av 1930-talet, när Japan invaderade olika delar av Asien för att 

bygga upp dai-toa-kyōei-ken "den större östasiatiska sfären för gemensamt välstånd", hade 

många japanska immigranter på Hawai'i svårt att dölja sin stolthet. Flertalet visste inte riktigt 

vad som skedde och tolkade slag och segrar på ett romantiskt och naivt sätt. Information fick 

de från Japan genom projapanska tidningar. Den japanska statens representanter på Hawai'i 
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hade utvecklat ett kontrollsystem och flertalet tillhörande andra generationen immigranter 

påverkades starkt av nationens utsända militarister (Okihiro 1991:165).
   

De katta-gumi-anhängare som anslöt sig till TKJK lockades av Ōgamisamas budskap, hon 

skulle erövra världens alla själar. Förutom Ōgamisamas förmodade helande förmåga var hen-

nes strävan att skapa ett utopiskt samhälle av vikt. Under många år efter kriget höll ultra-

nationalisterna fast vid sina övertygelser och organiserade sig i grupper som isolerade sig från 

det övriga hawaiianska samhället. Olika "intresseföreningar" antog namn som Hisshō-kai 

("det aldrig svikande segerpartiet"), Dōshi-kai ("de likasinnades parti") och Hinomaru-kai 

("den japanska flaggans parti") (Lebra 1967:89–90). År 1952 ömsade katta-gumi-anhängarna 

skinn och bildade Ōgamisamas Hawai'i-bransch. Genom att avskärma sig från nyhetsmedia 

kunde de ge varandra egna svar på vad som hände i krigets slutskede. Inom det japanska 

ytterlighetskollektivet blev individerna alltmer inriktade på den mest typiska japanska sym-

bolen för imperialism: kejsaren som rakt nedstigen från solgudinnan Amaterasu skulle erövra 

världen med och för sitt folk. Pamfletter som gjorde ned USA och beskrev Japans gudomliga 

mission i världen förekom bland katta-gumi (Kimura 1992:244–247). Under Sayo Kitamuras 

första missionsresa till Hawai'i 1952 träffade hon uteslutande japanska nationalister: "Almost 

all the former Hisshōkai members became followers of Kitamura" (Nishiyama och Fujii 1991: 

141).  Kirkpatrick lyfter i sin redogörelse för "anknytningsfigurer" fram de resultat som B. 

Spilka, P. Armatas och J. Nussbaum presenterade 1964 då de analyserade gudbegreppet: 

"comforting", "supporting", "protective", "strong" och "helpful" och samtliga beskrivningar 

passar Ōgamisama (cf. Kirkpatrick 1997:123). Det hade i mötet med Kitamura blivit själv-

klart för dem som började dyrka henne i form av Ōgamisama att hon skulle skydda och trösta 

dem när omvärlden blivit ovänlig och hotfull (cf. Kirkpatrick 1997:117). 

Från den första januari 1952 till den första juli 1963 bandades alla Sayo Kitamuras offent-

liga predikningar, liksom de tal hon höll vid speciella tillfällen. Kitamura gjorde missions-

resor både i Japan och på Hawai'i, i flera av sina predikningar anspelar hon på imperiet Japan 

och på expansionen av det japanska riket med solgudinnan Amaterasu i spetsen. Under 1930-

talet var kejsarens gudomlighet en centraldoktrin, idén om kokutai ("den nationella kroppen") 

– en mystisk nationell helhet – präglade japanerna (cf. Cassegård och Nordeborg 2015:31). 

En annan samtida "ny" religiös rörelse, Seichō no Ie, predikade kokutai och hade den 

gudomliga kejsaren i centrum av läran. "Seichō no Ie and Nichiren teachings influenced the 

doctrine of Tenshō Kōtai Jingū-kyō" (Murakami 1980:86). 

Efter 1945 hävdade Kitamura att Japan inte förlorat kriget, det riktiga kriget började i 

själva verket när hon blev solgudinnans språkrör. Till medlemmarna i Hisshō-kai sade hon att 
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den verkliga segern var den seger som Guds kungarike skulle vinna i andevärlden då alla 

själar frälstes (Eyde 1954:4). Flertalet japaner på Hawai'i kände sig desorienterade efter krigs-

förlusten, när Kitamura förespråkade en etnisk nationalism väcktes kompensationstankar – 

hon förde krig mot onda andar och var samtidigt fredsmäklare. Vidare passar John Bowlbys 

idéer om anknytningsteori de vilsna japanska immigranterna, det gäller tre saker som akti-

verar "anknytningssystemet": "(1) frightening or alarming environmental events, that is, 

stimuli that evoke fear and distress; (2) illness, injury, or fatigue; and (3) separation or threat 

of separation from attachment figures " (Kirkpatrick 2005:61). Kejsarens gudomliga image 

projicerades av medlemmarna på Kitamura som blivit Ōgamisama. I det multikulturella ha-

wai'ianska samhället fanns annars en strävan (efter kriget) att upplösa och avskaffa allt som 

hade med japansk nationalism att göra, men på våren 1947 fanns åtminstone åtta katta-gumi-

grupper, trots att många hade insett att "Japan-vann-kriget-tänkandet" vilade på orealistiska 

förväntningar (Kimura 1992:250). Kitamura nyttjade myten om den obesegrade yamato 

damashii, "den japanska folksjälen", när hon missionerade. Hon erbjöd en rörelse som fick 

vissa japanska immigranter på Hawai'i att fortsätta med högburet huvud. Kitamura upp-

fattades som både accessible och responsive (cf. Kirkpatrick 2005:94; N. N. 2018-07-18). 

Den amerikanske generalen Emmons hade tvingat alla med japansk bakgrund att bära svarta 

lappar på sina kläder (på samma sätt som judar i Tyskland bar gula stjärnor). Soldater behand-

lade dem som hade "ett japanskt utseende" mycket föraktfullt, stövlade in i deras hem när som 

helst på dygnet och många förvägrades matinköp i livsmedelsaffärer (Tabrah 1980:162–166). 

Kriser som omfattar "feelings of worthlessness and powerlessness" påverkar i hög grad 

"mamma-kom-och-hjälp-beteendet" (Kirkpatrick 1997:125). En studie av glossolali uppvisar 

något intressant i detta sammanhang, medlemmarna i TKJK rabblar na-myō-hō-ren-ge-kyō 

och sträcker gång på gång upp de sammanfogade händerna då andar slungas ut, kroppsrörel-

sen påminner om det tungomålstalarna ägnar sig åt med uppåtsträckta armar, då obegripliga 

stavelser strömmar ut. "The activity of prayer presents a particularly good example of reli-

gious attachment behavior" (Ibid.). 

Det trauma som kriget inneburit och den japanska krigsförlust som förnekades av dem som 

anslöt sig till Kitamuras rörelse 1952 spelar roll i min studie. Platsen på 888 North King 

Street representerar flera olika historiska händelser, framför allt invigningstillfället i novem-

ber 1976 då gudinnan Ōgamisama fick en boning i Honolulu. "Guds kungarike på jorden" 

vidgades – liksom i Tabuse med hjälp av betong. Den bandspelarröst som dundrar i helge-

domen och den gudinna som anhängarna möter i dansen tillhör det japanska ethos som är 

identitetsstärkande för medlemmarna. Platsen är en symbol för japansk imperialism av modi-
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fierat slag, eftersom det gäller att erövra världens själar. Deltagandet i ritualer med performa-

tiva handlingar är historiebruk av delvis metafysiskt slag. Läran meddelar att de som under 

kriget gick i döden för kejsaren och solgudinnan kretsar i andeform kring platsen och ber om 

frälsning – de hann nämligen aldrig bli medlemmar i TKJK. Sedan helgedomen stod färdig att 

brukas har rörelsens medlemmar vid olika sammankomster eftersträvat ett transtillstånd för att 

kunna gå in i en föreställd andevärld och göra upp med historien och dåtidens militaristiska 

nationalism, de sprider fred genom att frälsa ofrälsta själar medelst formeln na-myō-hō-ren-

ge-kyō (N. N. 2018-06-11). [I mina öron är Kitamura aggressivt militant i sin framtoning, men 

hennes militäriska stil är högt uppskattad av anhängarna.] 

Historiebruket får medlemmarna att understryka en historisk kontinuitet, Ōgamisamas 

fredssträvan och kamp mot onda andar har införlivats och blivit en moralisk och ideologisk 

grund. Det existentiella historiebruket medför en möjlighet att påverka det japanska ethos som 

präglar platsen. Katta-gumi är en del av det förflutna och etnonationalisternas strävan har 

blivit andlig, som erövrare av själar önskar de ingen skarp gränsdragning mellan här/nu och 

tidigare generationers där/då. Historien stärker medlemmens identitet, alla som tillhör TKJK 

är en del av en gudomlig historia. I analogi med många sekulariserade människors traditions-

bundna syn på helg- och högtidsdagar, är varje dag i veckan påverkad av religionsmedlem-

marnas existentiella historiebruk – rituellt upprepar de vissa verksamheter (såsom tacksägel-

seböner och den heliga formeln) och vägrar bryta traditionen. I grupper som drabbats av trau-

matiska händelser i det förflutna brukas historia existentiellt, men här finns också inslag av 

moraliskt historiebruk, de som 1952 hävdade att Japan vann kriget ges upprättelse genom sitt 

frälsande av osaliga andar – de anser sig bidra till världsfred med sin verksamhet på platsen. 

Byggnaden är en markering, här står vi som behandlades illa efter 1941, nu har vi etablerat 

Guds kungarike mitt ibland er. Här finns ett fragment av en etnisk grupp som kräver upprät-

telse på grund av diskriminering (cf. Karlsson 2014:73–74). Det existentiella historiebruket 

anses vara väl utvecklat i grupper som utsatts för ett yttre tryck, något som bidrar till en kultu-

rell homogenisering inom gruppen (Karlsson 2009:61).  

I Ōgamisamas dōjō används det förflutna på ett etnonationalistiskt sätt, föreställningen om 

japaner som "härskarras" uppfattas som självklar, med tanke på kejsarens gudomliga ursprung 

och Ōgamisamas metafysiska förmågor. "Andra folk" uppfattas som orena, de äldre håller sig 

till varandra inom gruppen (N. N. 2018-06-22). Det finns inget reflexivt nostalgiskt bruk som 

är inriktat på försoning med det förflutna och med andra etniska grupper (cf. Gerner 2009: 

190). Japanernas rasism och "sense of superiority" fick dem att se ned på andra etniska grup-

per på Hawai'i (Tamura 1994:192). I det stora verket Shinron (1825) lade Seishisai Aizawa 
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(1782–1863) fram ett antal teser som föreskrev rituell terapi för kokutai, "nationens kropp". 

Japanerna måste bygga upp en nationell medvetenhet och inse sitt sanna gudomliga väsen. 

Aizawa präglade den föreställning som skänker många japaner känslan av att tillhöra den 

gudomliga familjen med solgudinnan Amaterasu som stammoder. Benedict Andersons ima-

gined community framträder i Josephsons tänkande: "Aizawa's intervention is in part a renar-

ration of the nation" (Josephson 2012:121). Genom att förena regeringen med nationella 

ritualer (saisei itchi) skulle staten styra landets moral (här märks den konfucianska tanken att 

ritualer kan ändra en persons karaktärsdrag). Ritualer som renade den japanska själen skulle 

skapa en patriotism som gjorde nationen immun mot västerländskt tänkande, som uppfattades 

som en "infektion" (Josephson 2012:122–123). Ett tänkande som banade väg för Sayo Kita-

mura drygt hundra år senare. 

 

2.3. Aktörer 

Ledaren för aktuella dōjō och rörelsens medlemmar som inte aktivt missionerar, utan satsar på 

tillväxt genom barnalstring, medverkar till att skapa historia på platsen. Predikningarna som 

ljuder i högtalarna kretsar kring skeenden under andra världskriget och 1950-talet, dåtid är i 

nutid en öppning mot andevärlden. Ōgamisamas röst lotsar den dansande medlemmen, mono-

tona upprepningar påverkar medvetandet och den japanska etnonationalism som hör samman 

med kriget tillhör historiebruket. I en repressiv miljö utvecklas understundom strategier som 

får de drabbade att behålla sin värdighet. Risken att "tappa ansiktet" minskar om självrepre-

sentation är problemfri, men "Japan-vann-kriget"-anhängarna fick inte omgivningen på sin 

sida. Den ritualisering av vardagslivet som var ett faktum 1952 konstruerade dock en sam-

manhängande enhet och kunde "rädda ansikten". De likasinnade samlades hemma hos 

varandra fram till 1976. Kirkpatrick understryker att "horisontell support" inte nödvändigtvis 

handlar om anknytningsrelationer, "rather than attachment, may instead underlie the mutual 

helping and support" (Kirkpatrick 2005:95). Undvikande av förlägenhet är en central drivkraft 

i mellanmänskligt beteende. Det gäller att kringgå dem som inte uppskattar en viss inställ-

ning, liksom platser och tillfällen där en åsikt kan leda till vanrykte och få "andra" att tala 

nedsättande om gruppmedlemmarna (cf. Goffman 1967:43).  

Symbolladdade ritualer ingår i de performativa handlingar som dels är identitetsskapande, 

dels understryker platsens funktion som representant för ett utopiskt samhälle. När deltagarna 

interagerar med varandra kommer både ideologiska och moraliska föreställningar till uttryck, 

liksom existentiellt historiebruk. I åminnelseceremonier är den sociala fasaden enhetlig, såväl 

inramning som uppträdande och manér tillhör en och samma rutin (cf. Goffman 2000:35). 
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Erving Goffmans perspektiv är situationellt, olika händelsesekvenser då interaktion äger rum 

mellan individer kan få ramar att bekräftas, eller förändras. Situationsdefinitioner kan med 

andra ord ses i termer av inramningar, "principer som gör att deltagarna kan skapa en gemen-

sam uppfattning av en situation och bemöta varandras handlingar och tolka dem i termer av 

intentioner" (Axelsson 2003:104). Medlemmarna i TKJK utsätts ständigt för ett slags socialt 

tvång som de bidrar till att upprätthålla genom att anpassa sig till kraven – de samspelar med 

hjälp av sociala fasader som hör platsen till. I Goffmans dramaturgiska perspektiv är an-

hängarna ett lag som försöker visa sin duglighet genom att upprätthålla en gemensam front, 

oavsett konflikter med amerikaniserade AJA ("Americans of Japanese Ancestry") och andra 

grupper på Hawai'i. I en intervju nyligen med en kvinna uppvuxen inom rörelsen, framkom 

emellertid att hon sökt "amerikanska uttryck" för de fredsbudskap som präglat henne som 

ständig åhörare till Ōgamisamas inspelade predikningar. Den projapanska nationalism som 

hörde föräldragenerationen till, och i ännu högre grad gällde far- och morföräldrar, bevaras av 

vissa sansei som lydigt åker till högkvarteret i Tabuse, medan andra söker utlopp för sin "ja-

panska identitet" i "fredlig aikidō". Informanten som "osolidariskt, i många äldre medlemmars 

ögon" ignorerar etnonationalism har valt en "amerikansk fredssträvan" genom att gå in i 

Fredskåren, får jag veta i Skype-intervjun (N. N. 2018-06-10).
1
 

Genom kollektivt utförd rituell erinran är religionens apologetiska skrifter "utlevda", be-

skrivningar av Ōgamisama och hennes lära framförs i dansen, liksom de onda andar som an-

ses vara utsända av levande personer (ikiryō) – dessa framgestikuleras och bekämpas.
 
Åmin-

nelseritualer kan enligt Connerton betraktas som representationer, men då skall "representera" 

tolkas som "re-presentera", alltså "åter-igen-presentera". De som dansar representerar inte 

blott andar, de blir andar genom att rituellt leva ut dem: "gestural repetition enacts the idea of 

bi-presence; the inhabitants of the other world can reappear in this one without leaving their 

own, provided one knows how to recall them" (Connerton 1989:69). Föreställningen om re-

presentation som re-presentation får det som är historiskt försvunnet att åter visa sig i cere-

moniell dans.
 

På platsen utspelas kontinuerligt olika dramer som omfattar en metafysisk värld. Outtalade 

anklagelser vuxna emellan blottas med hjälp av osynliga väsen i en annan dimension. Spän-

ningar mellan två människor som inte talar ut med varandra löses ofta med andars hjälp (Leb-

                                                        
1 The Peace Corps är en statlig amerikansk organisation för frivilligt biståndsarbete. Årligen arbetar omkring 8 

000 volontärer med bland annat utbildning, jordbruk och hälsovård i sjuttiosju länder runt om i världen. Totalt 

har över 200 000 amerikaner arbetat för Fredskåren sedan den instiftades av president John F. Kennedy år 1961. 

Hans ord är Fredskårens mantra: "And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you; ask 

what you can do for your country" (Meisler 2011:11).
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ra 1972:401). Förutom att vara fysisk och social är platsen också abstrakt och betraktas som 

översinnlig. Besatthetsandar (såsom de dödas osaliga själar) kan ses som ett kulturarv. Till 

den japanska kulturen hör åtta miljoner kami och över dem alla strålar solgudinnan Amate-

rasu. Kulturarvet är inskrivet i en nationell berättelse och minnet av Kitamura som solgudin-

nans ställföreträdare på jorden hålls levande. Historia är rekonstruktionen av något svunnet 

och minne är liv som ständigt utvecklas. Dansen genomsyras av japansk kultur och åminnel-

seceremonier återskapar Ōgamisamas retorik genom gester. I medlemmarnas kollektiva min-

ne är japansk nationalism vinnande, i Hawai'is historia är den förödande. Goffman beskriver i 

Interaction Ritual (1967) vad som kan ske då ett socialt system – som skapats genom samspel 

mellan personer som inte vill förlora ansiktet – brakar samman. Han visar hur medlemmarna 

kvickt ikläder sig nya roller (Goffman 1967:103). Genom poise ("hålla i jämvikt"), enligt 

Goffman samma sorts fattning och balans som krävs i judo, kan medlemmarna se till att vid-

makthålla den disciplinerade interaktion som rollspelet kräver. I spända lägen bevaras själv-

behärskning och de ideologiskt likasinnade samspelar enligt förväntningarna så länge de är i 

varandras närvaro (Goffman 1967:103–104). "Japan-vann-kriget"-rörelsen tog ned "Hisshō-

kai-skylten" och satte upp "Tenshō-kōtai-jingu-kyō". 

Huvudteserna i Sundén rollteori om referenssystemet, att den religiösa traditionen består 

av roller, teserna om rollövertagande och rollupptagande, är av vikt. Sundén skiljer dock inte 

mellan religiös erfarenhet och religiös upplevelse eftersom det är ett slags varseblivning och 

han ogärna håller isär psykologi och filosofi. I TKJK är den religiösa erfarenheten en verklig 

erfarenhet, men också en erfarenhet av något verkligt, eftersom Sayo Kitamura uppfattas som 

gudomlig. Sundéns argument passar därför studier av en grupp med en levande gudinna, även 

om hon idag utgör en inspelad röst. 

 

2.4. Platsen som handlingskontext       

"Du är här för att vidga Guds kungarike på jorden" dånar Ōgamisamas stämma från hög-

talarna kopplade till en bandspelare. Samma predikningar jag hörde på 1990-talet ljuder i 

högtalarna 2018, och de presenteras i den ordning Kitamura höll dem, enligt ett löpande 

schema (Kobashigawa 2018-06-28). [Fakta som hävdades i såväl email som Skype-intervju av 

N. N. redan 2018-06-09.] Det handlar om att upprätthålla platsens sociala ordning, den 

normativa organisationen och medlemmarnas interaktion i gemenskapen. Vardagen präglas av 

Ōgamisamas moraliska imperativ, till den utopiska modellen hör "självperfektion" och det 

innebär en anpassning till de uppträdandekoder som reglerar samspelet medlemmar emellan. 

Rituella handlingar är platsbundna aktiviteter framför en enorm bild på Ōgamisama. Platsen 
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är fylld av sociala konventioner och förväntningar, och det mentala rummet är lika påtagligt 

och reellt som det fysiska. Platsen bestämmer handlingskontexten, "en plats kan i sig vara så 

förknippad med en diskurs att inträdandet på platsen per automatik gör diskursen verksam" 

(Habbe 2005: 72).
 
Inlärda gester och rörelser fungerar i identifikationssyfte och som fysiska 

metaforer för läran; den historia en viss grupp japanska immigranter bär på kommer till bruk 

både kognitivt och emotionellt. Alla regler bidrar också till bevarandet av ett japanskt ethos. 

Det som tillhör riten påverkar vardagligt tänkande och beteende (Connerton 1989:44). Kläder, 

uppförande, sätt att använda sin tid, liksom sätt att nyttja rummet och platsen placerar 

medlemmen utanför den vidare multikulturella gemenskapen på Hawai'i, helt i linje med de 

historiska företrädarna tillhörande Hisshō-kai. Utanförskapet prövar förmågan att övervinna 

svårigheter, vilket i sin tur leder till ökat religiöst engagemang – något som i medlemmarnas 

ögon innebär en högre andlig nivå. I åminnelseritualerna beskrivs Ōgamisamas övernaturliga 

förmågor: "She has Divine and spiritual eyes to penetrate the present, past, and future of the 

whole universe; there is nothing of which She is ignorant" (Tenshō-kōtai-jingū-kyō 1961:16–

17). 

Det existentiella historiebruket får medlemmarna att minnas hur Kitamura räddade krigs-

ivrarnas ansikten genom att göra dem till fredskämpar. De positioner som tidigare intagits 

visade sig vara ohållbara, det sociala system som då upprätthölls genom välordnad interaktion 

hamnade i ett upplösningstillstånd, men de medlemmar som helhjärtat identifierade sig med 

gruppen ville inte svika den sociala enhet som var och är beroende av deras samspel (cf. Goff-

man 2000:210–211). Koalitionspsykologi som beskrivs av Kirkpatrick, visar hur gemensam-

ma religiösa föreställningar och förmågan att sätta en etikett på den egna gruppen leder till 

positiv behandling av de egna, som ställs mot "de andra" – nationalistiska intressen spelar en 

stor roll i "ingroup–outgroup-indelningen"(Kirkpatrick 2005:260). Genom att fortsätta bruka 

solgudinnan i Ōgamisamas skepnad under åminnelseritualer för medlemmarna tidigare gene-

rationers kamp vidare, även om historiens japanska imperialism blivit metafysisk. Intentionen 

gestaltas och förmedlas till medlemmarna medelst läran, de tar emot och brukar historien, på 

så sätt kan historiebruk ses som en kommunikationsprocess (cf. Aronsson 2004: 100). Kita-

muras antagna förkroppsligande av himmelsguden och solgudinnan Amaterasu fångar upp 

urgamla japanska myter, liksom synen på kejsaren under andra världskriget – existentiella, 

religiösa och politiska funktioner samspelar i historiebruket såsom det förmedlas på platsen 

(cf. Aronsson 2009:177).  
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 Ōgamisama                                                En solskiva som representerar solgudinnan Amaterasu     

Foto i Voice from Heaven,                           och Ōgamisama. (Foto taget av N. N. omkring 2010 i  

(Tenshō-kōtai-jingū-kyō, nr. 162                    den dōjō som här behandlas.) På den bakre väggen sitter  

1991.)                           ett enormt foto på Ōgamisama, de tillbedjande växlar 

                                                riktning under åminnelseritualer. (Foto sänt via email   

                           2018-06-11.) 

 

 

 

 

3. Okroppsliga väsen 

3.1. Japanska myter och själsföreställningar 

Masayoshi Kobayashi som idag är 92 år har överlämnat ledarpositionen till en omtyckt läkare 

vid namn Izumi Kobashigawa, men styr i realiteten ändå verksamheten. När Takie Lebra un-

dersökte TKJK i Honolulu genom tolv månaders fältarbete 1964, och samlade material till sin 

avhandling som publicerade 1967, noterade hon: "The attendants look up to one individual, 

Mr. K., for the final, definitive answer to any kind of question raised. Mr. K. is a Mainland-

university educated Japanese, referred to by the members with esteem as a philosopher, schol-

ar, and Ph.D" (Lebra 1967:114). Eftersom Ōgamisama fördömde akademisk utbildning talade 

Kobayashi sällan öppet om sina filosofiska insikter. När han på ett papper genom kalligrafi 

visade mig vilket kanji som användes för tama-shi-hi använde han ett kinesiskt tecken som 

består av två delar, den vänstra halvan står för något flyktigt, ett moln, medan den högra 

halvan betyder en död persons ande, ett spöke.   Karen Kerner nedtecknade samma tudelade 

tecken då hon gjorde fältstudier i Tabuse 1969 (cf. Kerner 1979:320). 
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Det japanska ordet tama kan ha olika betydelser, beroende på kanji. På engelska översätts 

tama med både spirit och soul. När nationalisten Norinaga Motoori (1730–1801) under åren 

1764–1771 tolkade Kojiki ("Redogörelser för gamla händelser", år 712) var han framförallt 

intresserad av tama i bemärkelsen "ande"/"andar", medan efterträdaren Atsutane Hirata 

(1776–1843) istället valde att se "själ"/"själar" i tama-begreppet. Etymologiskt pekar det 

flyktiga i tecknet mot något som lämnat en död kropp, en irrande själ, vilse mellan denna 

världen och den nästa. En tama-variant som kan beskrivas på ett ganska konkret sätt är just 

tama-shi-hi, eftersom denna föreställning genom det angivna kinesiska tecknet visar att döden 

inträtt. Själen, tama, lämnar den döda kroppen och tama-shi-hi förmodas söka frälsning. Det 

tudelade tecknet uttalas tama-shi-i och transkriberas ofta så, men shi betyder "vind" och hi 

står för en mystisk vördnadsbjudande egenskap (Iwasawa 2006:71).  

Motoori fick i sitt magnum opus på fyrtiofyra volymer fram att Kojiki avslöjar hur det 

japanska kejsardömet sträcker sig bakåt i historien till den tid då gudarna skapade världen. 

"Motoori exhaustively commentated on each section of the text, revealing (or inventing) a 

previously lost Japanese past in the process" (Josephson 2012:110). [Enligt japansk kon-

vention är Motoori en av de få historiker som omnämns endast med förnamn, de flesta insatta 

skriver därför Norinaga och inte Motoori, men jag följer Josephson.] 

Atsutane Hirata publicerade Tama no mihashira (1812), översatt till "True pillar of the 

soul", och undersökte själsbegreppet, samt själens öde efter kroppens död. Kojiki lästes på 

nytt sätt och japansk mytologi blandades med västerländsk astronomi. Kristna texter, liksom 

medicinsk kunskap i väst, bakades in i shintopaketet, och samtidigt hävdades att det japanska 

kulturarvet försåg shintoisten med fakta som möjliggjorde förståelse av sådant som låg utan-

för västerlänningars kunskapsområde. Trots flödet från väst "åternationaliserade" Hirata sina 

forskningsresultat i gudarnas namn (Josephson 2012:112–113). Hiratas shintopropaganda var 

framgångsrik: "He argued that Copernican astronomy proved the superiority of Shinto myth, 

for did not the fact that the earth actually revolves around the sun show the Japanese had been 

right all along honoring Amaterasu" (Ellwood 2008:164). Jason Ānanda Josephson lyfter 

fram något som TKJK-ledaren Kobayashi tagit fasta på, ett argument med sina rötter i Hiratas 

tänkande som blivit en hörnsten i TKJK: "there are certain places in the Japan where special 

individuals can gaze into the spirit world to attain empirical observations of the gods [kami]" 

(Josephson 2012:112). Medlemmarna i TKJK har lärt sig att ögonen erhåller gudomlig kraft 

då den frälsta själen får "himmelska ögon" och kan se allt som sker i andevärlden. "When we 

attain the state of ecstacy, God will come upon us and endow on us God's power, open 

Heavenly eyes and spiritual eyes, and acquaint us with the spiritual world" (Tenshō-kōtai-
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jingū-kyō 1950:29–30). 

I Nichirenbuddhismen används jisso-kai som benämning på en övning som leder till jisso 

("så som det är"), den verkliga världen. I TKJK är jissokai "andevärlden", den sfär som 

påverkar människors handlingar, även benämnd reikai. De okroppsliga väsen som medlem-

marna dagligen står i kontakt med tillhör olika kategorier såsom kami, rei ("andar") och tenshi 

("änglar"), dessa kategorier är i sin tur indelade i mängder av subkategorier. Ōgamisama är 

exempelvis en kami, och Amaterasu likaså, när det gäller inugami, "hundanden", är den också 

en kami, men i viss mån en rei och även en tsukimono ("besatthetsande"). De andar som 

frälsts genom medlemmarnas försorg benämns kokyo-rei och de som är osaliga och ofrälsta 

akurei.  Bland dessa finns både anfädersandar senzo-no-rei och obesläktade andar, rei.  Onda 

andar benämns jashin, spöken yurei och värst av dem alla är ikiryō, "avundsjukan" översänd 

av en levande människa till en annan dito som en ond ande. Den vardagliga andevärlden är en 

social verklighet och till den hör vardagsritualer – såsom rabblandet av formeln na-myō-hō-

ren-ge-kyō – som lugnar eventuella oroliga andar i hemmets närhet. De mer ceremoniella 

ritualerna i helgedomen bekräftar i lika hög grad andevärldens existens, samtalen om och med 

okroppsliga väsen utspelas i migaki-no-kai, då ledaren styr konversationen. I den egofria 

dansen muga-no-mai äger den enskilde medlemmens möte med andar, själar, änglar och kami 

rum (Kerner 1979:89–93). Karen Kerner noterade under sitt fältarbete att högkvarterets 

"osynliga invånare" på många sätt liknar "andbefolkningen" i japanska myter, men de uppför 

sig litet annorlunda och tillskrivs andra karaktärsdrag än de andar som tillhör traditionella 

sägner (Kerner 1979:90).  

TKJK-myter och gamla japanska dito vävs samman, när stormguden Susanoo-no-mikoto 

(som är broder till solgudinnan Amaterasu och månguden Tsukuyomi) rasade ut mot sin 

syster och hon förskräckt gömde sig i en grotta blev det solförmörkelse (cf. Heldt 2014). Då 

atombomben släpptes över Hiroshima den 6 augusti 1945 ville solgudinnan åter gömma sig 

och Sayo Kitamura predikade att himmelsguden och solgudinnan använde hennes kropp som 

skyddsrum, himmelsguden var manlig och han kom ned från himlen och klev in i henne: 

"Before the collapse of the shadowy world He created and placed such an actor as I so that the 

next Divine Land may develop out of it" (Tenshō-kōtai-jingū-kyō 1961:6). Ett himmelskt 

uppdrag, att frälsa världen, tilldelades "Profeten från Tabuse" – som förstöraren Susanoo-no-

mikato hade atombomberna serverat våld och död. Till följd därav trängs ofrälsta själar och 

onda besatthetsandar i den överbefolkade andevärlden.  

I japanska myter är kaos av största vikt för att hålla allt igång, i ett cykliskt förlopp är både 

kaos och ordning ständigt återkommande, kaos är stärkande i processen då varandet ordnas 
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och omordnas. Själen/anden i form av tama tillhör processen och det ktoniska är inte explicit 

av ondo, en tillvaro i underjorden kan ha många orsaker. Japanen har i sitt mytiska tänkande 

införlivat det ktoniska i ett dialektiskt system som någonting positivt och kreativt; eftersom 

tama är en del i processen då solgudinnan Amaterasu dör och återuppstår visar myten att 

döden inte är slutet, utan endast en passage till en ny existens (Iwasawa 2006:218–226). 

 

3.2. Ormandar, hundandar och änglar  

Enligt den apologetiska skriften The Prophet of Tabuse blev Sayo Kitamura den 4 maj 1944 

besatt av en ande som krävde absolut lydnad. Hon kallade rösten som talade till henne inifrån 

Hara-no-mono, vilket betyder ungefär "den som håller till i magen". Om den besatta kvinnan 

inte utförde det uppdrag som anden tilldelat henne, orsakade det främmande elementet akuta 

smärtor i buktrakt och huvud. Genom våld tog den som besatte henne över och bestämde vad 

hon skulle göra. Trots att Kitamura förlorade kontrollen över sina handlingar ansåg hon att 

hennes egen person och det väsen som trängt in i henne var skilda åt (Tenshō-kōtai-jingū-kyō 

1954:17–18). Kitamura kommunicerade med den besatthetsande som intagit henne och i 

dialogen som uppstod presenterade sig anden som tōbyo ("ormande"). Tōbyo stod i centrum 

1944 då Kitamura genomgick en psykisk kris, enligt Thomsens beskrivning av tōbyo skall 

ormen ha sagt till Kitamura att han skulle krossa innehållet i henne mage och därigenom ge 

henne invärtes blödningar, eller så skulle han slå sönder henne inuti huvudet och ge henne 

hjärnblödning. Tōbyo ansåg att det var kvinnans sak att avgöra på vilket sätt hon skulle bli 

plågad och han skall ha frågat henne rent ut om vilken tortyr hon föredrog (Thomsen 

1963:201). Invånarna i Tabuse påstod att Kitamura var inugami-mochi "who inflicts a dog's 

spirit into her human victims" (May 1954:124). 

Enligt Carmen Blackers intervjuer med Ōgamisama konverserade ormanden med henne 

från magtrakten och presenterade sig tydligt som tōbyo. Anden förklarade en massa saker som 

hon inte kände till, han berättade om Japans historia och siade om framtiden, och kunde berät-

ta allt om Kitamuras samtliga tidigare liv. Tōbyo kunde också ge exakta väderprognoser och 

lektioner i hur man lagat mat och tvättar, hon fick mycket goda råd av ormanden ifråga om 

diet och vitaminer. All vägledning var givande, men om Ōgamisama av någon anledning inte 

lyssnade på andens uppmaningar och anvisningar, utan var olydig, fick hon genast fruktans-

värt ont i magen eller huvudet. Tōbyo var också mycket musikalisk, Kitamura behövde bara 

öppna munnen så kom hymner och sånger strömmande ut genom den. När anden inombords 

styrde hennes vilja blev hon grov i munnen och kunde säga fula saker, hon svor och förban-

nade alla, oavsett samhällsställning (Blacker 1986:135).  
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Sayo Kitamura ansträngde sig för att bli av med tōbyo och besökte en närliggande shinto-

helgedom tillägnad krigsguden Hachiman; då bytte ormen skepnad och slutade härja i mag-

trakten, anden blev kuchi-no-banto ("den som kontrollerar munnen"). Det som först handlat 

om en tyst dialog förvandlades nu till ett högljutt samtal med en åhörarskara. Grannar och 

andra som hörde henne mässa den inneboende varelsens åsikter med hög röst trodde att hon 

blivit vansinnig, men flertalet var säkra på att Sayo Kitamura förhäxade sin omgivning med 

inugami (se May 1954 ovan och Jabbour 1958:26). Sayo Kitamuras invärtes plågoande bytte 

identitet igen – det var med shidōgami ("vägvisarguden") inom sig det stod klart för henne att 

hon var predestinerad sedan födelsen att bli en messias. På natten mellan den 11 och 12 

augusti sade rösten att det som dessförinnan varit en orm, munkontrollant och vägvisare 

egentligen var samma kami. Det hade varit för att pröva henne som det invärtes gudomliga 

hade plågat henne. Universums allsmäktige gud framställde sig nu som en dyad, solgudinnan 

hade förenat sig med Kōtai-jingu och gjort Kitamura till sin helgedom. Tenshō, den himmels-

ka gudomligheten Amaterasu, och Kōtai-jingu med anknytning till Isehelgedomarna blev 

guden Tenshō-kōtai-jingū. Genom att hålla till i Kitamuras mage, hara, gjorde guden henne 

till sitt språkrör och predikningarna ute på gatorna fick polisen att ingripa vid ett flertal till-

fällen (Jabbour 1958:26). 

Den i detta skede maskuline Tenshō-kōtai-jingū berättade för Sayo Kitamura att han tidi-

gare använt Buddha och Jesus på liknade sätt. Kitamura ansåg sig därefter vara den allsmäk-

tige guden Tenshō-kōtai-jingūs dotter och mänsklighetens frälsare. När gudomen givit sig till 

känna (efter olika besatthetsandars framträdanden) var det plötsligt fråga om en manlig gud 

som påstod sig vara hennes egentlige far. Förhållandet mellan Gud och Jesus användes ofta av 

Ōgamisama som modell för sin egen situation. Begreppet kyūseishu som används inom kris-

tendomen för frälsaren Jesus Kristus betecknar inom TKJK deras kyōso Ōgamisama. Guden 

hade tidigare meddelat: "since Your birth I have trained You in various lines of farm work, 

and with these experiences as a background You are now to perform the salvation of the 

world...You have been appointed to perform a Salvation Dance when the present world is on 

the verge of collapse" (Tenshō-kōtai-jingū-kyō 1954:46). När Sayo Kitamura trodde att hon 

blivit talesman åt en allsmäktig Gud Fader förändrade hon sitt språk, sitt sätt att klä sig och 

den roll hon hade som maka och mor. Maken tilltalade hon hädanefter vid förnamn och 

sonens väl och ve åsidosattes. Hon började enligt massmedia "bete sig som en man" både 

ifråga om språk och stil – som profet var hon tvungen att bära manskläder. "Det skulle inte 

passa sig att ett sådant språk som jag använder skulle komma ur munnen på någon i kvinno-

kläder", svarade Kitamura i en intervju (Dorman 2012:84). 



 24 

Ormanden som utvecklades till en himmelsgud hör till Ōgamisamas gudomliga kropp, men 

ledaren på Hawai'i har tonat ned icke-japanska inslag, såsom en "allsmäktig fader", och istäl-

let satt solgudinnan Amaterasu i centrum. Japansk etnonationalism har bidragit till en styv-

moderlig behandling av "typiskt kristna" pusselbitar i läran, åtminstone är det N. N:s uppfatt-

ning och det stämmer med mina iakttagelser redan 1992 (N. N. 2018-06-10). 

Medlemmarna som jag intervjuat och periodvis levt tillsammans med är rädda för inugami 

("hundanden"), de härstammar från områden i sydvästra Japan där hundandar fyller samma 

funktion som rävandar på andra ställen i Japan – "the person bewitched by the inugami would 

terrify the village, evoking ancient fears of witchcraft" (Ogawa 1978:56). Josephson behand-

lar rävandebesatthet och nämner en studie från Shimaneprefekturen (presenterad år 1885), här 

inkluderas inugami i forskningen om den besatthet som klassificeras som galenskap (Joseph-

son 2012:185). De grupper som försökte bevara traditionella, japanska sedvänjor bevarade 

också inugami i sin nya miljö. Stigmat anses av dem som inte tillhör TKJK vara "en smitta", 

en smittosam sjukdom som kan överföras till andra. Den som flyttar in i ett hus där en inu-

gami-bärare bott kan drabbas av åkomman, likså kan den som tar över en bit mark från en 

bärare påverkas. "But it is also a hereditary pollution, transmitted, it is interesting to note, 

largely in the female line" (Blacker 1992:56). 

Förr tolkades epilepsianfall som inugami-besatthet och äktenskapsförmedlare måste alltid 

fråga den japanska familjens överhuvud om det fanns inugami i släkten. Ifall familjen var 

inugami-mochi ("hundandebärare") påverkade det hela förmedlingsprocessen. "[T]he inugami 

is feared by the people as a formidable enemy, which brings illness, misfortune, and even 

death...For this reason the employers of inu-gami have no intercourse with other people, and 

they are shunned in marriage (Agena och Yoshinaga 1941:18). Enligt en iakttagelse av hund-

andebesatthet kryper en drabbad kvinna nedför en trappa "på alla fyra", hon skäller som en 

hund ända tills hon når golvet nedanför trappan, där skriker hon till och blir liggande. Iakt-

tagaren springer nedför trappan och släpar in henne i ett rum, för hundanden kan återvända, 

men efter en liten stund blir hon som vanligt och säger: "Jag är så trött!", det verkar då inte 

vara något som helst fel på henne (Agena och Yoshinaga 1941:19–20). Det handlar om ett 

översinnligt ont och föreställningen att en människa kan förhäxa andra, att inugami-bäraren 

förkroppsligar en okontrollerbar, ond kraft (cf. Russell 1987:423). 

Den medlem som kom till dōjō i Honolulu med magont trodde sig veta, att han skulle ut-

vidga Guds kungarike under dagens lopp. Det var så gott som alltid ikiryō eller inugami som 

härjade i samband med smärtor. Enligt en informants bekännelse till Lebra: "Ogamisama said 

it was an inugami possessing me. It has been long with me, she said, eating into my stomach. 
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That's why I was sick. 'I shall pray for you,' she said, 'and you follow me'." Direkt efter 

informantens berättelse noterade Lebra: "One of her neighbors was talked about as an 

inugami-mochi (dog-spirit holder). She recalled having heard noises which seem to suggest 

the activities of the inugami-mochi" (Lebra 1967:276–277). Den som skickade över inugami 

till någon brukade inte kunna identifieras, eftersom hundandarna många gånger "levde sitt 

eget liv", men då vissa familjer ansågs ha hundandar i släkten fann de drabbade snabbt tänk-

bara syndabockar. Med hjälp av na-myō-hō-ren-ge-kyō kunde inugami drivas ut, men enligt 

informanterna var det inte möjligt att frälsa hundandar. Ikiryō som kommer från en människa, 

från avundsjukan inom henne, är dock frälsningbar. En ande som på något sätt också tillskrivs 

en egen existens vid sidan av människan. Trots de olikheter som skiljer andefenomenen åt 

finns en likhet, då såväl hundanden som avundsjukeanden förmedlar något från "en förbannad 

person" (Lebra 1967:275). Både den som ansågs vara bärare av inugami, och den som för-

modades kunna projicera sin avundsjuka tanke på någon, ansågs sprida sjukdom, olyckor och 

elände. De utpekade hade en speciell och mycket skrämmande förmåga att ta andra i besitt-

ning (Yoshida 1988:87). Det är alltid den som anklagar, inte den anklagade, som sätter igång 

förföljelser och det är alltid den anklagade som får lynchmobben efter sig och ytterst är den 

sociala handlingens offer (Lewis 1989:60–61). Ikiryō var dock inte en förbannelse på samma 

sätt som inugami, utan handlade mer om mänsklig svaghet och missunnsamhet. Ett likartat 

fenomen var förr i Sverige "hugsa" eller "hågsa". Hugsning innebar att någon genom avund-

samma eller onda tankar fysiskt påverkade en annan människa på menligt sätt – att hugsa var 

att åstadkomma skada på avstånd, man skickade sin avundsjuka på någon (Campbell 1933: 

141). "Ikiryo, unlike animal spirits, are not held by certain families but by everyone... resent-

ment, envy, and jealousy are richly associated with ikiryo possession" (Yoshida 1988:88). 

Antalet familjer som ansågs vara inu-gami-bärare varierade från by till by, i vissa områden 

bodde ett stort antal vilket kan ha berott på att alla var släkt med alla (Yoshida 1988:86). De 

japanska immigranterna kom i många fall också från provinserna Hiroshima, Yamaguchi, 

Kumamoto och Fukuoka, där Jōdo shinshū hade sina starkaste fästen och var den domineran-

de buddhistiska skolan – TKJK har kopplingar till Yamaguchi där Kitamura växte upp. "The 

Shin followers have always had a strong feeling for their religion. Traditionally belonging to 

the agricultural class, they were the ones who tilled the soil and lived closely tied to the cycle 

of the seasons" (Yokoyama 1992:63). Jōdo shinshū blev den mest aktiva och inflytelserika av 

alla buddhistgrupper på Hawai'i. År 1935 hade Honpa Hongwanji Mission på Hawai'i trettio-

sex tempel och tjugoåtta japanska språkskolor (Kimura 1992:156).  

Det som andra generationen immigranter fick lära sig i de shinbuddhistiska dharma-
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skolorna påverkade deras attityd gentemot föräldrarnas sätt att använda nembutsu-formeln, 

namu-Amida-butsu. Det spelar en viss roll för etableringen av TKJK, att nisei tillhörande Jōdo 

shinshū inte tilläts tro på heliga formlers och amuletters verkan. Buddhistprästerna ansåg att 

nembutsu var en kvarleva från den så kallade "folkbuddhismen", med tantriska inslag såsom 

magiskt laddade mantran (Bloom 1959:33–35). De tillrättavisade nembutsu-utövarna blev 

intresserade av Sayo Kitamura som erbjöd shinbuddhisterna ett alternativ med sin dans och 

na-myō-hō-ren-ge-kyō. Det var allmänt känt inom TKJK. Hon presenterade muga-no-mai som 

ett medel för att driva ut onda andar, dessutom påstods den troende vara beskyddad genom 

dansen och bönen (N. N. 2018-07-18). 

De flesta småskavanker såsom huvudvärk, ryggont eller tandvärk berodde på någons 

avundsjuka. En av informanternas fotproblem var ibland orsakat av inugami, ibland av ikiryō, 

trots att Ōgamisama hade jagat iväg inu-gami och botat mannen ifråga blev han inte helt frisk. 

En granne blev strax därpå avundsjuk på mannens stora kaffeskörd och översände ikiryō som 

förstörde den nyligen botade foten. Inugami framkallade ofta symptom som fruktansvärda 

magsmärtor, epileptiska anfall, eller allmän virrighet. Den besatte ylade av smärta på ett 

hundliknande sätt. Informanterna på den stora Hawai'iön misstänkte att nästan alla i grann-

skapet hade någon i släkten som kom från en familj som var bärare av inugami. Det centrala 

inom TKJK, att rena tama-shi-hi för att öka sin kami-potential, hörde ihop med rädsla för det 

orena som ofta manifesterade sig i form av en hatisk tanke eller avundsjuka. De som kunde 

styra djurandar och utnyttja deras makt var ofta materiellt sett förmögna. Fina bilar och stora 

hus var en varningssignal. Rika människor förmodades rent allmänt kunna förhäxa andra med 

hjälp av onda andar. Förutom att tillfoga sina offer olika besatthetssymptom som smärta, 

hysteri och galenskap, ansågs den som kontrollerade inugami – med den onda andens hjälp – 

kunna stjäla värdesaker från en person som blivit besatt. Det otäcka med inugami, enligt dem 

som trodde på fenomenet, var andens styrka; dessa besatthetsandar påverkade nämligen den 

attackerades humör och sätt att tänka, samtidigt som kroppen drabbades (cf. Blacker 1992:57, 

64). Både hundandar och ormandar räknas som "witch animals" i vissa prefekturer: "The 

snake, known as tōbyō, tombogami or simply hebigami, covers a relatively small area... 

inugami, it is found in much the same areas as the snake" (Blacker 1992:51). Det är viktigt att 

inte förolämpa någon av dem som tillhör en "bärarfamilj", och framför allt måste en vuxen 

person förhindra all form av samvaro mellan inugami-familjens barn och sina egna. De som 

låter sina söner gifta sig med hundandebärare får inugami i släkten och blir socialt bränn-

märkta (cf. Blacker 1992:56).   

I Japan har föreställningar om djurandar figurerat sedan urminnes tider (åtminstone 700-
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talet), i all synnerhet traditionella berättelser om rävandar. Den amerikanske folkloristen 

Richard Dorson som studerade japansk folklore konstaterade på 1960-talet: "families still 

worship kitsunegami, the fox deity, and practice sorcery with his help, a practice which leads 

other villagers to fear and avoid intermarriage with fox-possessed families" (Dorson 1963: 

37). Rävandeföreställningen, med inslag av häxeri, hör samman med Inarikulten (Dorson 

1963:36). Räven uppfattas som risgudens budbärare, men synen på räven är ambivalent, den 

kan medföra en god skörd, men lika gärna galenskap och hysteriska anfall (Piggott 1991:112). 

Shigeyoshi Murakami som granskat ursprunget till TKJK hävdar att Kitamura gick i lära hos 

en "Inari practitioner" och det var då hon blev besatt av en ande/kami (Murakami 1980:139). 

Annars var såväl Ōgamisamas familj (före äktenskapet) som släkt och vänner shinbuddhister. 

Trots att buddhistprästerna avvisade användandet av nembutsu som en besvärjelse, var detta 

bruk av formeln mycket vanligt bland immigranterna från sydvästra Japan. Prästerna betonade 

att ingen skulle vända sig till Amida-buddha för att be om hälsa och materiell välfärd – dyr-

kan fick inte bestå i någonting annat än tacksägelse (Hori 1968:131–132).   

Både Fude och Tadao Shibata var shinbuddhister då de växte upp på hawaiianska plantager 

och arbetade från tio års ålder. Eftersom deras dotter drabbades av inugami-besatthet och de 

hade hört att Ōgamisama hade botemedel, var det naturligt för dem att ansluta sig till TKJK 

när Hisshō-kai omvandlades – dotterns magsmärtor lindrades genast (T. och F. Shibata 1992-

07-16). De som blev medlemmar hade en djupt rotad uppfattning om karmabegreppet, och 

den är förhärskande även bland nutida shinbuddhister. Viljan att förändra karma är försvagad 

av den invanda karma som kommer från tidigare liv, den egna viljan är därför oförmögen att 

förändra situationen. Enligt Hōnen (1133–1212) och Shinran (1173–1262) (de stora shin-

buddhistiska mästarna) är nembutu-chanting den enda övning som kan leda till återfödelse i 

Rena landet, deras företrädare Kōya (903–972) hade gjort nembutsun populär bland folket på 

landsbygden då han vandrade runt och framförde dansade nembutsu (Porcu 2008:15–17). 

Guds kungarike på jorden tycks vara Ōgamisamas variant av Rena landet, men förlagd till en 

plats inom räckhåll för japanska immigranter på Hawai'i. Till platsen hör också Ōgamisamas 

"karmabokföring", allt som sker finns antecknat som debet och kredit i Ōgamisamas bok, i 

andevärlden finns fotoalbum med karmaband mellan olika människor. "Unless all evil spirits 

attached to you are redeemed, you will always be haunted and pulled back by them and will 

never be able to advance on the Road to Heaven" (Tenshō-kōtai-jingū-kyō 1961:19). 

Ormanden i TKJK-mytologin är bärare av himmelsguden, det är en sträng, rådgivande orm 

som straffar profeten Kitamura då hon är olydig. De själar och andar som tillhör TKJK:s 

andevärld är både andliga och materiella, både metafysiska och fysiska, det finns ingen diko-
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tomi mellan andevärlden och den fysiska plats som omsluter okroppsliga väsen, de bor i det 

jordiska (cf. Iwasawa 2006:223–224). Japan är gudarnas land, den japanska jorden är helig – 

västerländska föreställningar om syndiga kroppar gäller inte japaner. Om vi återvänder till 

Motoori, centralfiguren i kokugaku-rörelsen, så hävdade han att Kojiki-texten var ett fakta-

dokument som beskrev gudarnas aktiviteter i forna tider, myten var en historiebok som speg-

lade den naturliga känsla för moral som japanen hade. Till skillnad från de omoraliska kine-

serna – som behövde rättesnören som de konfucianska principerna – hade japaner en inne-

boende äkta känsla för vad som var "rätt". Motoori skrev mycket om japanernas kulturella 

överlägsenhet och baserat på mytologin underströk han att solgudinnan Amaterasu valde 

Japan som sitt hemland och lät kejsaren nedstiga ur solen för att styra landet. Kejsarstyre är 

med andra ord gudomligt styre. Japanerna måste vara lojala och lydiga gentemot sina över-

ordnade, de vet på ett naturligt sätt vad som gäller: "they are endowed with this natural ethical 

sense because all share in the spirit of the gods that is the foundation of Japanese culture" 

(Kisala 1999:24). 

Hos kristna japaner fann Sayo Kitamura beskrivningar av änglar som hon kopplade ihop 

med kokyo rei-begreppet. Tenshi fungerar som Ōgamisamas personliga assistenter och lotsar 

medlemmar i riktning mot gudomen; dessa "hjälpandar"/"änglar" ger de troende stöd och 

löser deras problem. Den egentlige ledaren på Hawai'i, Kobayashi, anses vara en tenshi och 

kan när som helst glida in i ett muga-tillstånd. Ett okroppsligt väsens moraliska status avgör 

var vederbörande befinner sig i andevärlden. Varje medlem har en del inom sig som alltid 

tillhör andevärlden, den aktiveras under dansens klimaxartade stadium. Genom att åsidosätta 

det jordiska jaget kan medlemmen vistas i Guds kungarike, tack vare den del som ständigt hör 

hemma där, men som "till vardags" är passiv. Det är just i dansens transtillstånd medlemmen 

blickar in i andevärlden och befinner sig där, då styr den sanna kami-delen av människan 

varandet (Kerner 1979:98).  

– "Ängladans ger själen ro", sade Hideko Morigawara. "Den har en läkande funktion och 

gör livet lättare – det finns nämligen glädje i dansen" (H. Morigawara 1994-03-02). Dans-

terapeut Yvonne Marcus behandlar emotionell stress och psykosomatiska symptom med hjälp 

av dans. Enligt Marcus väljer många personer att uttrycka undermedvetna konflikter soma-

tiskt och dansens helande effekt är belagd. "A psychosomatic disorder puts an apparent or an 

actual physical illness in place of an intolerable current situation" (Marcus 1992:2). I Dans-

religionen kunde en psykosomatisk åkomma vara förmånlig, eftersom besvären var ett tecken 

på besatthet vilket bådade gott för den som ville frälsa osaliga andar; dessutom brydde sig 

övriga medlemmar om den person som var sjuk. "Psychosomatic disorders give the patient 



 29 

the privelege of a sick person without lowering self-esteem or greatly restricting freedom" 

(Marcus 1992:2). Bakom psykosomatiska åkommor är den religiösa traditionens kognitiva 

roll av vikt. TKJK-myten med sina berättelser om kami och andar är inte någon container med 

regressiva projektioner, den bör ses som en kreativ och viktig upphovskälla till religiösa upp-

levelser i ritualer. Den socialt och kulturellt tillhandahållna myten skall ses som en alstrande 

faktor i sig (cf. Wikström 1990:61). TKJK är speciell just för sin syn på sjukdom och för sin 

"imperialistiska strävan". Den trans som uppstår genom dans ger onda andar fritt spelrum (cf. 

Kapferer 1991:272). Det sker en förändring av den besattes identitet genom transdans, transen 

påverkar den sjukes uppfattning om sig själv. Överfört till TKJK, sätter den dansande tankar 

på sig själv åt sidan under muga-no-mai och upplever sig som en tenshi nära Gud. Om han/ 

hon lyckas göra det som enligt spelreglarna skall göras, det vill säga möta/få kontakt med 

Ōgamisama, kan resultatet ses som en systematisk förändring (cf. Kapferer 1991:273). Den 

tidigare sjuke ökar självkänslan och känner sig starkare – tack vare dansen i ett annat med-

vetandetillstånd och de upplevelser som då varit för handen. 

Diskussioner kring tenshi och hur man kan vidga tenshi-delen av sin person är av intresse. 

Den änglalika delen av "jaget" blir större allteftersom medlemmen renar sig och då ökar "den 

gudomliga förmågan", vilket innebär att den troende i ännu större utsträckning kan ta del av 

det som händer i andevärlden – en hängiven medlem anser sig få information om vilka män-

niskor som skapar problem för den egna personen. Föreställningen om tenshi härstammar 

delvis från japansk "folktro" där tama-shi-hi i den kropp som är harmonisk och lugn stiger 

upp till himlen för att bli en skyddsande (Matsudaira 1963:186). Denna föreställning har 

kopplats ihop med tankar kring kristna änglar och deras hjälpverksamhet. Den som genom 

muga-no-mai kan frälsa onda andar är en tenshi som Gud använder för att vidga sitt kunga-

döme. Disciplin för medlemmen i TKJK till kungarikets port, men det är dansen som leder 

henne/honom in i Guds kungarike på jorden (Thomsen 1963:215).  

Den kosmiska dimensionen som är medlemmens andevärld med olika okroppsliga väsen 

hör samman med den oneiriska dimensionen då medlemmen i drömliknande trans dansar. Om 

vi ser andevärldens "befolkning" som en del av praxis, som inneboende i den rituella hand-

lingen, är de objekt som produceras mimetiska konstruktioner som tillkommer under handlan-

det och det finns ingen motsättning mellan insidan som upplevs och en så kallad verklig ut-

sida. Den praktiska erfarenheten och upplevelsen av dansen är grundläggande för dess 

mening.  
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Högkvarteret i Tabuse (foto i Voice from Heaven, Tenshō-kōtai-jingū-kyō, nr. 142, 1988); att polera bort oren-

heter från själen och att rensa ogräs på gräsmattorna utanför högkvarteret är likvärdiga sysslor och viktiga för att 

bevara Guds kungarike på jorden. Böneritualer och egofri dans varvas med knästående ogräsrensning (N. N. tog 

fotot till höger 2009, då hon tillbringade en längre tid i högkvarteret. Bilden översänd via email 2018-06-11.) 

 

 

 

4. Praktik och föreställningar 

4.1. Goianbi – bönemöte med dans   

I en tillbakablick minns jag några veckors studier i Hamilton Library, Honolulu, då alla där 

existerande uppsatser och avhandlingar om TKJK lästes, de kommande månadernas del-

tagande observation 1992 förbereddes med tankar kring olika sätt att intervjua, sätt att iaktta 

bön och dans utan att störa involverade deltagare, och så var det dags att göra entré i religion-

ens högborg för att delta i ett kvällsmöte. Jag satte mig längst bak på ett mellanting mellan 

duk och trasa, på knä. Alla tittade nyfiket på mig. Fem minuter i sju blev det knäpptyst i 

helgedomen. Jag hade läst i en Master thesis från 1958 att, "Ritualistic prayers (stylized by 

monotonous repetitions in a sing-song voice) and the 'ecstacy dance' (hypnotically repetitious 

in its movements) compose most of the ceremonial part of the average service. In fact, simpli-

city may be said to be the keynote of the sect, and vocalised personal testimonies and occa-

sional short sermons of exhortation made by the leader make up the remainder of the service" 

(Jabbour 1958: 64–65). Jag såg mig omkring, männen satt med korslagda ben och kvinnorna 

med benen ihopvikta, snett under sig, lagda åt sidan. Exakt klockan sju sade ledaren att vi 

skulle be och klappade därefter två gånger med händerna. Vi svarade med att klappa två 

gånger och stämde sedan upp med Tenshō-kōtai-jingu-kyō yao yorozu no kami... det vill säga, 

oinori , den heliga bönen – na-myō-hō-ren-ge-kyō som avslutar bönen upprepades gång på 

gång. Var och en ropade ut formeln på sitt sätt, minst sagt kakofoniskt.  Jag mumlade formeln 
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och smygtittade på medlemmarna som verkade ägna sig åt något som liknade autosuggestion. 

När medlemmarna stod på knä och ropade na-myō-hō-ren-ge-kyō skakade deras kroppar och 

händerna – vars handflator var tätt sammantryckta (=gasshō) – for rakt upp mot taket, eller 

snett framåt–uppåt (i fyrtiofem graders vinkel), efter ha ryckt och skakat framför bröstet. Var-

je gång händerna "flög iväg" slungades en ond ande ut genom fingertopparna. I sitt exalterade 

tillstånd såg de beende mängder av ofrälsta andar som klamrat sig fast vid dem för att bli för-

lossade genom den magiska formeln – ikiryō drevs ut och frälstes av stavelserna na-myō-hō-

ren-ge-kyō. Efteråt berättade Jasmin Nagai, Kobayashis assistent: "När någon är besatt av 

ikiryō är vederbörande drabbad av en sjukdom, eller lider av något annat problem, men det 

onda som då föreligger skiljer sig från de smärre problem som kan förorsakas av de dödas 

andar. Visserligen anses anfädersandar vara problemskapande, men de uppfattas inte som 

'medvetet' onda, ofta bara som sura och på dåligt humör. Ikiryō är emellertid en form av 

medveten ondska, därför är ikiryō-angrepp värre än ofrälsta anfädersandar" (Nagai 1992-05-

16). 

Efter tio minuter klappade ledaren två gånger med händerna, alldeles utmattad av bönen, 

och började sjunga miuta, Ōgamisamas heliga sång. Både bönen och två sånger fanns tran-

skriberade på ett par bonader, som hängde på väggen ovanför en bandspelare. Det var mycket 

viktigt att bönen och sångerna lästes och sjöngs på japanska, eftersom det anses vara ett heligt 

språk. Efter miuta tackade var och en Ōgamisama för att hon hjälpt dem att driva ut besatt-

hetsandar och för att de, tack vare henne, hade kunnat frälsa osaliga andar och för att de åt-

skilliga gånger haft förmågan att kunna återsända hatiska avundsjuketankar till onda män-

niskor som därigenom blivit goda, därefter satte ledaren på bandspelaren varifrån Ōgamisa-

mas stentorsröst ljöd. Gamla inspelade predikningar från 1940-, 1950-, och 1960-talet som 

dånade i både andevärld och fenomenvärld. Gång på gång under de högljudda predikningarna 

hördes UTA-SEPPO ("sångpredikan") ropas av ledaren därför att Ōgamisama just börjat 

sjunga (med ännu högre röst). Medlemmarna satte sig kapprakt upp med händerna samman-

slutna i gasshō och började upprepa na-myō-hō-ren-ge-kyō, mer och mer intensivt. När 

Ōgamisama predikade sjungande på ett mycket monotont sätt var det verkligen suggestivt. 

Sångpredikan övergick i bön och alla ropade frenetiskt na-myō-hō-ren-ge-kyō. De samman-

tryckta händerna for upp och ned på ett spasmodiskt sätt och flera av medlemmarna började 

skaka i hela kroppen; helt utmattade började de sedan sjunga hotoka, som är en slags svars-

sång från anhängarna till ledaren. Denna sång uttrycker hängivelse, beundran och tacksamhet.  

Efter att sedan ha dansat sig in i andevärlden och där mött Ōgamisama, eller sett någon 

avundsjuk persons onda tanke i form av en dubbelgångare, sände de med hjälp av Ōgami-
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samas formel ut ännu fler onda andar, ut genom fingertopparna, detta genom att gång på gång 

ropa na-myō-hō-ren-ge-kyō. Alla typer av onda andar drivs ut medelst formeln under bön och 

anfädersandar blir saliga. De ikiryō som finns närvarande stannar kvar bredvid de medlemmar 

som varit besatthetsoffer och är där synliga för medlemmarna som i dansen går in i andevärl-

den. När medlemmen dansar blir avundsjukan "icke-avundsjuk", avundsjukedubbelgångaren 

neutraliseras och återvänder till den person som upphör att vara avundsjuk. Genom att dan-

saren går in i andevärlden och har ett fridfullt sinne, tömt på egoism och självupptagenhet, 

förvandlas det onda till gott. Dansen skapar balans genom att föra in den verkliga världen, 

andevärlden, i den orena människovärlden. Idealmänniskan står för muga, det tolkas som 

osjälviskhet och total avsaknad av egoism – utan ett "jag". Eventuella själviska delar av jaget 

följer inte med in i andevärlden, utan hör omvärlden till. Den formelcentrerade extasen är 

mycket viktig för hela förloppet, enär den utgör utgångspunkt för det material som dansaren 

bearbetar, nämligen icke-kroppsliga väsen. När medlemmarna sitter på knä – med händerna i 

gassho – ökar ljudvolymen i bönesalen, de flesta ropar na-myō-hō-ren-ge-kyō högre och 

högre, fortare och fortare, några kvinnor sjunger stavelserna i formeln – de närvarande med-

lemmarna blir mer och mer exalterade. Nagai beskrev ett av "målen": "Ikiryō drivs ut för att 

sedermera pacificeras av dansen, bli god, och återvända till sin 'ägare' ". Efter dansen och 

hotoka undrade jag om det projicerade besatthetsfenomenet är en dubbelgångare till den som 

är avundsjuk, och frågade:  

– Är ikiryō inne i andevärlden när Ōgamisama ser detta väsen och meddelar den dansande 

medlemmen?  

– "Ja", svarade informanten, "ikiryō är där, men i de nedre regionerna" (Nagai 1992-05-

16).  

N. N. förklarade i Skype-intervjun, att den som ser ikiryō, ser en dubbelgångare till den 

släkting, granne, eller bekant som av någon anledning tänker onda tankar av avundsjuk sort 

(N. N. 2018-06-10). Det framkom att den som inte sett ikiryō, men fått auditorisk information 

av Ōgamisama om vem avundsjukefenomenet tillhör, har under dansen haft både en audito-

risk upplevele och en vision, eftersom Ōgamisama alltid visar sig för den som försatt sig i 

trans.   

Sundéns sociokulturella resonemang och antecipationstänkande visar att religiösa erfaren-

heter inte är tillfälliga och subjektiva, religiösa erfarenheter är heller inte desorienterings-

fenomen. Upplevelsen av ikiryō bör ses som en normal yttring hos dem som socialiserats in i 

den religiösa traditionen som rollsystem. Den religiösa erfarenheten speglar en typ av in-

lärning och inte en typ av personlighet. Ikiryō-erfarenheten kan alltså vara en verklig och äkta 
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erfarenhet i psykologisk bemärkelse. Johan Unger anser emellertid att Sundéns definition av 

den religiösa erfarenheten som ett slags varseblivning är alltför smal. Det räcker inte att tala 

om varseblivning. ”Även de övriga grundfunktionerna kognition, motivation och emotion bör 

vara med och alla dessa funktioners inbördes samspel” (Unger 1984:100). Såväl kreativitet 

som beslutsfattande och hängivenhet bör uppmärksammas. Den ensidiga uppfattningen om 

varseblivningens föremål är ändå till stor hjälp i en studie av onda andar. 

 

4.2. Karma/innen och medlemmars berättelser 

I sin lära har Ōgamisama bestämt att anfädernas andar (senzo-no-rei) skall räddas först, sedan 

skall den egna kroppssjälen (tama-shi-hi) frälsas till hundra procent (när kroppssjälen frälsts 

till sjuttio procent kan medlemmen frälsa anfädersandar med hjälp av formeln), därefter 

familjens, grannarnas, och till sist resten av mänsklighetens själar. Den frälsta själen blir en 

tenshi. Kroppssjälen befinner sig någonstans mellan hjärta och mage och antas ge personen 

"övermänskliga" krafter när den är helt ren. Ögonen får "gudomlig förmåga" då den frälsta 

själen ger kroppen "himmelska ögon" – allt som sker överallt, speciellt i andevärlden, blir 

synligt. Vid den hundra procentiga frälsningen övergår tama-shi-hi till att vara tenshi. Ängla-

jaget tar över hand när den egocentrerade viljan sätts åt sidan i muga-no-mai – viljefullhet är 

som tidigare nämnts detsamma som själviskhet och egoism. "Ecstacy means to get rid of all 

ego" (Tenshō-kōtai-jingū-kyō 1950:29). 

Människor "smetar ned" sina kroppsjälar genom att tänka onda tankar och kan då bli be-

satta av ikiryo eller inugami; en besudlad själ är akuma-drabbad – "demoniserad". Om med-

lemmen inte kontinuerligt renar själen med na-myō-hō-ren-ge-kyō är hon/han potentiell "ond-

ande-utsändare". Det finns enligt läran sex rötter till ondska, måhända de sju dödssynderna 

kan ses som ett parallellfenomen? I TKJK är de sex rötterna "ångerfullhet", "åtrå", "hat", "till-

givenhet", "kärlek" och "att vilja bli älskad". Det är med andra ord människors känslor som är 

roten till det onda. Rokkon, ondskans sex rötter, är en neologism som endast i TKJK används 

på detta sätt; inom buddhismen refererar rokkon till de sex känsloorganen som är kopplade 

till syn, hörsel, lukt, smak, beröring, och sinnet (intellektet). Dessa känsloorgan utgör den 

femte länken i den tolvfaldiga orsakskedjan. Rokkon-shojo syftar till det stadium i vilket 

kroppens känsloorgan har befriats och inte längre fungerar på sådant sätt att varelsen klamrar 

sig fast i kretsloppet. Sayo Kitamura lånade ett vedertaget begrepp och ändrade dess betydel-

se (Kerner 1979: 318). I själva verket har hon blandat ihop rokkon med kleśas ("förorening"/ 

"besudlande och destruktiva känslor och tankar"), i vissa buddhistiska texter är det tio som 

anges, men enligt mahayanatraditionen är det framför allt fem: ignorans/dumhet, lust, aver-
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sion/hat, arrogans/mallighet och avundsjuka. Karmatänkandet är av stor vikt och liksom inom 

buddhismen ger frånvaro av begär, hat och förblindelse god karma (Jacobsen 2002:60–61). I 

TKJK är benämningen på karma innen som på japanska betyder "öde", "band till det förflut-

na", och inom nämnda religion står för de direkta orsaker och indirekta förhållanden som styr 

alla handlingar (Kerner 1979:313).  

Karmarelationer är resultatet av "ekonomiska val". Ōgamisama har för alla medlemmar en 

bankbok i "The Heavenly Savings Bank", onda dåd räknas som skulder och goda handlingar 

staplas som tillgångar. Saldot ligger till grund för ödet, men inte enbart för den enskilde utan 

för hela familjen och ättlingar. En individ drabbas av handlingar utförda av både släktingar 

och icke-släktingar som har en förbindelselänk på grund av något tidigare liv. Hur god en 

människa än må vara, kan en annan människas missdåd drabba vederbörande. Mycket handlar 

om ekonomi: "We can be of service to God by making financial contributions to the establish-

ment of God's Kingdom. Do your best in your present job so your surpluses may be used by 

God for the building of His Kingdom" (Tenshō-kōtai-jingū-kyō 1970:141). 

Den "folkmetafysiska" termen innen sågs i flera fall av medlemmar som en spegelbild av 

det lidande en förfader fortfarande plågades av, en farfarsfar hade blivit sårad i det ryskjapans-

ka kriget 1905 och dottern till mannen som berättade historien hade råkat ut för blödningar, 

något som visade att förfadersanden fortfarande led av samma åkomma (Lebra 1976: 222–

223). 

Enligt Ōgamisama kan innen överföras med blodet, men också som en smitta mellan främ-

lingar. Någon får en viss innen som straff eller belöning för något vederbörande gjorde i ett 

tidigare liv, samtidigt skapar individen innen för framtida liv, både för sig själv och andra 

(Lebra 1967:277). I sin avhandling presenterar Lebra en intervju utförd 1965, informanten 

svarar: "Ōgamisama told me to ask her whatever question I had. I asked about the cause of 

illness. Ōgamisama answered, 'Everything is caused by innen, so is illness. Accept it with 

gratitude and try to overcome it as a test you have to pass' " (Lebra 1967:278). Här under-

stryks att innen inte är något distinkt som skiljer sig från "övernaturliga väsen" i andevärlden. 

Karma och andar hänvisas till om vartannat, som utbytbara fenomen. En sjuk kvinna fick av 

Ōgamisama veta att det berodde på innen som hon ärvt från sin mor, sjukdomen kom från 

moderns anfädersande som trängt in i henne. De osaliga andar som lider plågar dem som de 

har ett karmaband till. I mängder av intervjuer utförda med medlemmar i början av 1960-talet 

visar Lebra hur betydelsefullt karmabegreppet är, det förklarar allting. En kvinna vars make 

begått självmord berättar: "I received the innen of stomach illness from my mother. In my 

family, men have the innen of getting palsy, women are tied to the innen of digestive disorder. 
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As for my husband, one of his ancestors is said to have committed suicide. This is the innen 

for my husband" (Ibid.). En annan informant berättade: "In my family, men are destined by 

innen to live long, women to die young. But in my case the Kami [Ōgamisama] reversed this 

innen by letting my husband die first. His life would not have contributed to building up God's 

Kingdom" (Lebra 1967:279). 

Ytterligare en informant hade av Ōgamisama fått veta att hans smärtor i nacken var innen-

relaterade. Mannens farbroder blev väckt en morgon i Japan och fick veta att fadern, alltså 

informantens farfar, hade begått självmord. Han blev då galen och hängde sig själv i huset. I 

karmabandet från farbrodern som hade hängt sig fanns den nacksmärta som informanten led 

av. Utanför hela resonemanget hamnar akurei, de onda andar som immigranterna i TKJK på 

Hawai'i inte bryr sig så mycket om. "Akurei is a relatively generalized negativ symbol in that 

it is omnipresent and lacks specific identities such as are assumed in ikiryō, inugami, and 

innen" (Ibid.). Takie Lebra tolkar innen-föreställningen som Ōgamisamas sätt att identifiera 

medlemmens unika öde och kopplingar till vissa personer, något bestämt som måste accep-

teras, när det väl accepteras kan medlemmen låta Ōgamisama klippa av karmabanden. "Seve-

rance of the innen seems to imply the unfolding of the emancipated, generalized ego" (Lebra 

1967:282). Enligt N. N. säger de äldre medlemmarna att de aldrig är helt fria att göra egna val, 

"innen finns där hela tiden parallellt med avundsjukeandar och hundandar, om ett karmaband 

'klipps av' visar sig strax ett annat i andevärlden under dansen. Det har hänt mycket sedan 

nisei intervjuades på 1960-talet, sansei-medlemmar har utbildning, vissa tolkar inugami bok-

stavligt, men de flesta ser dessa besatthetsandar som symboler för det onda – Ōgamisamas 

lära tillåter en sådan tolkning. När det gäller innen finns många sätt att tolka fenomenet" (N. 

N. 2018-07-18). 

I "Förståendesociologins grunder" presenterar Max Weber karma som en lösning på 

problemet med ondska och lidande i världen: "människor kan förbättra chanserna i ett 

kommande liv genom att anpassa sig efter de religiösa reglernas föreskrifter och avhålla sig 

från grova synder. Ett kommande liv är nämligen oundvikligt enligt karma" (Weber 

1985:171). Enligt Webers "ekonomi-och-samhälle-tänkande" beror "karmakausaliteten" på 

det "etiska kontot" som inte är "balanserat", vidare ligger en icke avreagerad livshunger till 

grund (Ibid.). I Charles Keyes och Valentine Daniels antologi Karma: An Anthropological 

Inquiry (1983) framkommer dock att Webers syn på karma som "orsak" är otillräcklig, 

exempelvis kan andar påverka "ödet". Inte i en enda av bokens etnografiska utläggningar ses 

karma på ett Weber-reduktionistiskt sätt som enda orsak till det onda någon drabbats av 

(Daniel 1983:297). Både Gananth Obeyesekere och Wendy Doniger O'Flaherty har visat att 
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människor genom sin rituella verksamhet kan överföra meriter till sina döda släktingars själar 

och anfädersandar. Medlemmarna i TKJK som frälser anfädersandar med sin formel förbättrar 

ständigt "gammal dålig karma". De meriter som ackumuleras genom performance och goda 

handlingar överförs till förfäderna och då minskar den ihopsamlade högen dålig karma, vilket 

förbättrar framtidsutsikterna för dem som kämpar, åtminstone skänker insamlade meriter hopp 

om ett bättre liv nästa gång det är dags (Obeyesekere 1968:26; O'Flaherty 1980:10). Det finns 

alltså öppningar för dem som vill påverka framtiden, även om nuet är bestämt på grund av 

forna livs omoraliska gärningar. 

Innen inom TKJK är på ett utstuderat sätt en doktrin som skiljer sig från zenbuddhisters 

eller shinbuddhisters tolkning av karma. Ōgamisama är allsmäktig och bestämmer över 

karmabanden – innen är ju riktat mot skapandet av Guds kungarike på jorden. Den retributiva 

rättvisa som tillhör karmabegreppet bland buddhister passar inte TKJK-medlemmarna, de är – 

var och en – gudinnans verktyg och har ett gudomligt uppdrag, här finns inget "du får skylla 

dig själv"-tänkande (N. N. 2018-07-18). 

I funderingar kring symbolisk etnicitet, framkommer något av intresse då jag granskar 

karmaföreställningar. När det gäller tredje generationen medlemmar på Hawai'i har de tagit 

över läran och de som inte förstår det japanska språket till fullo gör så gott de kan i sina 

tolkningar av olika fenomen: "All of the cultural patterns which are transformed into symbols 

are themselves guided by a common pragmatic imperative: they must be visible and clear in 

meaning to large numbers of third generation ethnics, and they must be easily expressed and 

felt" (Gans 1979:9). 

Det tycks finnas något nytt "individuellt" i synen på karma, vilket framkom i Skype-

intervjuerna. Den japanska föreställningen om karma som vedergällning, det vill säga kom-

pensatorisk/retributiv rättvisa, tillbakavisas nämligen delvis av yngre medlemmar. Den fatalis-

tiska syn på karma som många bar med sig in i TKJK har vädrats ut bland sansei. I sitt arbete 

för världsfred visar medlemmarna en strävan efter jämlikhet som inte tillhör den japanska 

innen-föreställningen. Ōgamisama – som var kvinna i ett samhälle där män styrde – såg en 

möjlighet att ge de maktlösa en smula makt, att låta dem få ett verktyg för att kunna påverka 

sitt öde – om de blev hennes anhängare. I linje med hennes tänkande har karma utvecklats till 

hōben – ett lämpligt medel (det buddhistiska uttrycket upaya som betyder förmågan att an-

passa budskapet till mottagaren benämns hōben på japanska). Innen kan ses som en psyko-

logisk hanteringsmekanism, ett sätt att handskas med moraliska frågor. 

Informanterna har fått lära sig att de är avundsvärda som tillhör TKJK, de "måste" bli be-

satta av onda andar som står för avundsjuka, då detta understryker deras avundsvärda situation 
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som Ōgamisamas anhängare. Takie Lebra anser att det handlar om symbolisk frälsning av 

institutionaliserat slag, i bemärkelsen "förklarande frälsning" som bygger på de internaliserade 

informationskällor som förser medlemmarna med färdiga förklaringar till olika händelser. 

Medlemmen sätts i stånd att känna igen orsaken till något upprörande, denna igenkännings-

förmåga får medlemmen att orientera sig i en given situation på ett entydigt sätt. En orsaks-

faktor pekas ut, antingen inom den drabbade eller utanför, vanligvis beror det onda på någon-

ting utanför medlemmen själv. Illvilliga andar eller dålig karma är vanliga orsaker. Externa-

lisering av orsaksfaktorer får den drabbade att känna sig lättad – han/hon slipper ha dåligt 

samvete, känna ånger, eller otillräcklighet. Kraven på omgivningen sänks, gemenskapen 

stärks och frälsningen blir också mellanmänsklig. Förklaringsberedskapen gör informanten 

självsäker och han/hon tycker sig ha någonting extra som "vanliga grannar" inte har. Den 

symboliska frälsning som är förklarande skapar en symbolisk rustning som skyddar mot 

nedbrytande krafter i samhället. Alla olika erfarenheter har en djupare mening som endast 

medlemmarna förstår och de har en symboliskt understödd autonomi i grannskapet på Hawai'i 

(cf. Lebra 1967:369–373).  

Om en doktrin lovar sina medlemmar frälsning måste det finnas någon sorts mekanism 

som gör att påtagliga "fel" (ifråga om frälsningsprocessen) omedelbart elimineras, eller 

integreras i processen som leder till den utlovade frälsningen. De flesta av anhängarna som 

intervjuats har haft märkliga upplevelser som stärkt tron på frälsning. Bland dessa upplevelser 

finns känslan av att vara helad, övertygelsen att vissa ritualer driver ut det onda, föreställ-

ningen att medlemskap leder till ekonomiska framgångar och ett bättre liv etc. Olyckor och 

elände fördelas inte slumpvis, och när oförutsedda händelser sätter en medlem ur spel er-

bjuder TKJK en hel arsenal av försvarsmekanismer. I denna subkultur finns alltså en upp-

sättning symboliska mekanismer som håller tron på fräsning intakt, eller till och med för-

stärker den. 

Bön och dans är ritualiserade, helbrägdagörande medel. Det finns gott om historier som 

belyser helbrägdagörelse i den botades perspektiv i religionens skrifter:  

 

Plötsligt blev jag döv, det var inte en dröm utan bitter verklighet. Det ledde till en svår kris i mitt 

liv. Jag uppsökte specialister och fick läkarvård, men inte en enda läkare kunde förstå varför jag 

blivit döv. Situationen var hopplös. En dag frågade doktor Sato om jag ville följa med till ett 

möte hos Tenshō-kōtai-jingū-kyō. Jag blev rörd över hans fråga och tackade 'ja'. Till att börja 

med förvånades jag över deras sätt att be, men jag gav mig hän. Då insåg jag att na-myō-hō-ren-

ge-kyō och det muga-tillstånd som bönen kan leda till är ett sätt att umgås med Gud. Jag kunde 

inte höra vad någon sade så allt jag kunde göra var att känna och försöka förstå med själ och 

hjärta. Det kändes att den religion jag kommit till var stark och mäktig, och jag imponerades av 

dess livskraft. Mitt tillstånd hade inte förbättrats, trots alla läkarbesök och olika 
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behandlingsmetoder. Jag hade därför resignerat och accepterat mitt öde. Tre dagar efter mötet 

med Ōgamisamas lära kunde jag emellertid höra något. Eftersom jag levt i den materiella 

världen, helt omedveten om en andlig värld, var det som hände ett mirakel. Jag åkte till Tabuse 

för att träffa Ōgamisama. Hon undersökte mig och bad för mig och berättade att mina problem 

skulle vara i ytterligare två år. Dövheten berodde på att jag var besatt av onda andar (Harajiri 

1960:57–61).  

 

Vidare enligt den omvände psykiatrikern Tesuhide Harajiri: "I vetenskapliga sammanhang 

tillbakavisas alla teorier om onda andar som orsak till olika sjukdomar men det är möjligt att 

freudianer som ägnar sig åt att studera människans undermedvetna processer kan komma fram 

till någonting som skulle kunna förklara fenomenet ikiryō som spelar en stor roll i Ōgami-

samas värld (Harajiri 1960:62).  

I berättelsen framkommer vilken lugnande inverkan Harajiris tilltro till Ōgamisama hade. 

Vetskapen om att det var någons avundsjuka som drabbat honom, och att han skulle bli frisk 

om han bara följde Ōgamisamas lära hade en läkande effekt. Under sitt besök i högkvarteret 

upplevde mannen en atmosför som han beskriver som himmelsk och fridfull. Hela dagen i 

detta paradis såg Harajiri människor dansa och han njöt av himmelriket på jorden (Harajiri 

1960:63). 

För att nå det stadium som är religionens mål "behövs" sjukdomar och problem, när någon 

lever enligt läran framkommer kontinuerligt olika prövningar (Tenshō-kōtai-jingū-kyō 1966: 

28). Prövningarna är de medel som finns tillgängliga, eller som Ōgamisama anses ha försett 

sina anhängare med för att de skall kunna rena sina själar. Sjukdomar stärker tron och gör 

medlemmarna modiga och ärliga. "The difficulties, sufferings and unpleasant people in our 

lives, are our grindstones to polish our souls. Those who understand the Divine Teachings, 

will give thanks for these things" (Tenshō-kōtai-jingū-kyō 1966:28). Det viktigaste som finns 

i livet är enligt ledaren att polera sin själ. En övning som bäst beskrivs med hjälp av en meta-

for som en informant fått lära sig av Kobayashi, som i sin tur lärt sig den av Ōgamisama. "Ett 

bord som skiner och blänker täcks snart av smuts och damm. För att få tillbaka den blanka 

ytan måste man torka bort dammet och gnida bort smutsen. Ju mer man gnider och polerar ju 

blankare blir bordet. Själen blir solkig varje dag på samma sätt som bordet, därför måste man 

polera sin själ så att dess rätta lyster kan framträda. Smuts och damm motsvaras av det ondas 

sex rötter, eller orsakerna till allt ont, som uppenbarar sig på olika sätt i vårt dagliga liv. 

Genom att följa mioshie kan medlemmen få tillbaka sin rena själ" (Y. Morigawara 1994-03-

02).  

Den som vill polera själen måste följa en av Ōgamisama utstakad väg: "(1) become a true 

human being...(2) abandon ego, give up avarice, and do not grudge to give your own life, if it 
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is for the sake of world peace...(3) have an obedient heart...The prescription from the parental 

God, must also be accepted without question, to attain spiritual health...(4) repent of all the 

sins you have commited...(5) purification of the six roots of sin...(6) polish your soul on the 

path to the Heavenly Kingdom...(7) ordeals will come...(8) battle against evil spirits will 

commence...(9) the ninth step is to have ecstacy" (Tenshō-kōtai-jingū-kyō 1966:29–30). För 

att skapa fred på jorden och försäkra sig om en behaglig tillvaro som tenshi i Guds kungarike 

på jorden, som så småningom skall förinta den solkiga fenomenvärlden, gäller det att be den 

heliga bönen med formeln na-myō-hō-ren-ge-kyō. "The importance of prayer is to redeem 

negative spirits which are rampant among human beings. Serious troubles tend to rise as a 

result of their influence" (Tenshō-kōtai-jingū-kyō 1966:31). Enligt Ōgamisama är den sexu-

ella kärlekens enda uppgift att frambringa barn. Upplevelserna under exorcism – den känsla 

som uppstår tack vare förmågan att kunna frälsa oroshärdar, det vill säga onda andar, och 

förvandla ont till gott – är uppbyggande och ersätter världsliga nöjen. Det medlemmarna lär 

sig av upplevelserna under bön och dans skapar den grund på vilken en fungerande vardags-

moral vilar. "Reningsprocesser gör människor altruistiska och gör dem förmögna att bry sig 

om sina medmänniskor och världen" (H. Morigawara 1994-03-02). 

 

Informant 1: Frank Tadashi Motomura 1992-06-21 

Efter min hustrus död 1991 var min fot extra plågsam, när hon gick bort för att alltid vara till-

sammans med Ōgamisama fick jag en mycket fin skörd, som mina söner hjälpte mig med. En 

månad efter min hustrus bortgång hade jag mycket ont och orkade knappt stå på min fot. Ben-

utväxten som Ōgamisama lyckades bota på 1950-talet hade kommit tillbaka. Vi hade samlats 

hemma hos mig för att möta Ōgamisama och min kära hustru. I muga-no mai dansade jag med 

min hustru [den döda hustrun så som hon framträdde] och hon berättade för mig om jashin 

[variant av ond ande som ofta benämns "falsk kami"] som hon hade träffat när hon var på väg att 

lämna livet på Hawai'i.  

Vissa ikiryō kan låtsas vara goda kami, de är som Djävulen och lockar. Den som är på väg att 

lämna jordelivet tror att det är himmelsgudinnan och följer efter och kan hamna i mörkrets värld. 

Min hustru som hade renat sin själ förstod att det var en jashin, då blev den onda anden arg och 

lovade att hämnas. I muga-no-mai berättade min hustru att jashin var en ikiryō som höll sig till 

marken och där hade trängt in i min fot därför att hon inte följde med till mörkrets värld. Efter-

som Ōgamisama hade ordnat så att min skörd blev god var flera grannar avundsjuka och det var 

deras avundsjuketankar som hade skapat den ikiryō som trängde in i min fot. Min hustru gick 

bort när det märktes att det skulle bli en fin skörd, så den jashin som försökte locka henne var 

nog samma ikiryō som gick in i min fot och kom fram på grund av grannarnas tankar.  

När jag dansade kände jag den onda anden i foten och den talade till mig med pipig röst, 

precis som en av grannarna uppe på höjden. Den skulle göra utväxten i foten ännu större om jag 

inte delade med mig av inkomsten från skörden. Jag hade redan lovat mina söner att hjälpa dem, 

så jag bad Ōgamisama om hjälp. Hon skrek åt ikiryō att försvinna ut ur min fot, för jag hade 

redan delat med mig. Grannarna var inte hennes lärjungar, så de var bara avundsjuka för att vi 

hade Guds kungarike på jorden mitt ibland oss, vilket inte de hade. De var avundsjuka och levde 

i mörkrets värld. Det gjorde sedan inte lika ont i foten och jag sade till min hustru att vi var 
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välsignade som var i Ōgamisamas värld hos den himmelska gudinnan. Min hustru svarade då att 

hon visste precis vilken granne det var som skickat ikiryo och så sade hon namnet och det var 

just han med den pipiga rösten som jag misstänkte. Efter dansen hade jag inte så ont i foten, jag 

kunde gå bra. Na-myō-hō-ren-ge-kyō, gasshō, na-myō-hō-ren-ge-kyō! 

 

Informant 2: Yoshikatzu Morigawara 1992-06-21 

I trettiofem år var jag och min första hustru Itsue mycket lyckliga, när hon dog 1985 visste jag att 

det var bestämt av Ōgamisama, gudinnan behövde Itsues rena själ i reikai, den sanna världen. De 

perfekta själar som arbetar inifrån är mer effektiva i frälsningsarbetet med onda andar, än vi som 

är kvar på jorden i våra kroppar. De utför äkta tennin-no-mai ["ängladans"] medan vi genom 

muga-no-mai bara kan försöka likna änglar. När jag dansade vid goianbi i höstas lyckades jag 

driva ut och frälsa en ikiryō, jag hörde både Itsue och Ōgamisama säga det, och Hideko förstod 

efter dansen att jag hade lyckats, eftersom jag inte hade ont i magen. Många senzo-no-rei frälser 

vi hela tiden då vi sjunger na-myō-hō-ren-ge-kyō, men ikiryō är ofta besvärliga, så jag blev 

mycket glad när jag hörde både Itsue och Ōgamisama från andevärlden berätta om min fram-

gång. Jag vill inte skryta, men det var ju inte tack vare mig, utan tack vare Ōgamisama. 

När vi började dansa hade jag mycket ont i magen, jag kände ikiryō-attackerna tydligt. Jag 

trodde först att det var inugami, för det finns en familj som är inugami-bärare som bor i området, 

men när jag såg Ōgamisamas ansikte förstod jag att någon var avundsjuk därför att jag omfam-

nats av den rätta läran. Många i trakten är avundsjuka på oss som är Ōgamisamas följeslagare.  

Själva angreppet var som hugg i magen, den onda avundsjukan försökte skada mig, men jag 

upprepade na-myō-hō-ren-ge-kyō högre och högre, till sist stod den onda anden inte ut, formeln 

var alltför mäktig, och avundsjukan for ut samtidigt som jag gick på toaletten, jag lyckades spola 

ned ikiryō. Jag såg något som rörde sig där nere i vattnet så jag sade na-myō-hō-ren-ge-kyō flera 

gånger för att frälsa anden när jag spolade och sedan hade jag inte ont i magen, så jag fortsatte 

dansen och tackade Ōgamisama. Dōmo arigatō gozaimashita! Den onda anden blev god. Det har 

hänt flera gånger tidigare och är inte ovanligt, men glädjande eftersom världen bli mindre ond 

när vi frälser onda andar. 

 

Informant 3: Hideko Morigawara 1992-06-21 

Du frågade om "spirit possession" och jag har frälst många onda andar, men jag vet inte om jag 

varit besatt av dem, de har funnits runt omkring mig, osaliga och förtvivlade för att de inte blivit 

frälsta genom att tillhöra Ōgamisamas lära, andar som inte tidigare kommit i kontakt med na-

myō-hō-ren-ge-kyō, men tack vare våra böner och danser nu blir saliga. Men jag vet genom 

Ōgamisama att jag i ett tidigare liv tänkt onda tankar och varit avundsjuk, det är därför jag är så 

liten nu. Vad jag sagt och gjort i tidigare liv finns bokfört i den himmelska bankboken. Karma-

banden kan vi klippa av med den heliga formeln, det är därför jag säger na-myō-hō-ren-ge-kyō 

nästan hela tiden, vad jag än gör. Janen [elaka, hatiska tankar] gör så att onda andar tränger in, 

den som tänker sådana tankar utsätts för andebesatthet. Jag är så rädd för ikiryō så jag försöker 

endast tänka goda tankar, men vid närmare eftertanke har jag haft många ikiryō i mig som jag 

skickat iväg, även akurei från förfäderna – när de blir kokyu-rei försvinner kroppsliga smärtor.   

Då jag skickades till Kona från Honolulu förstod jag att det var en prövning, Ōgamisama 

ville hjälpa mig att skapa balans i den himmelska bankboken. De små byarna Kealakekua och 

Captain Cook på vulkansluttningen var så annorlunda jämfört med storstaden Honolulu och det 

var svårt i början, men jag visste att shiren ["prövning"] skapade en inre renhet och min själ 

putsades. När jag tänker efter kommer jag på att jag en gång höll på att svimma under dansen, 

det var ikiryō som angrep mig för att jag var lycklig då min bror hade köpt ett hus högst upp på 

höjden. Jag hade berättat om den glädjande nyheten, att min storebror som bor i Kawasaki köpt 

ett hus med swimming-pool ovanför byarna, det var någon som inte tålde det utan blev avund-

sjuk, för att förstöra min glädje skickade hon ikiryō på mig och jag blev alldeles yr i huvudet och 
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svimmade nästan. Med Ōgamisamas hjälp kunde jag se vem det var som frambringat den onda 

anden som trängde in i mig. Det var en otäck känsla, att plötligt förlora fotfästet och vara alldeles 

yr, de andra runt omkring ropade na-myō-hō-ren-ge-kyō, na-myō-hō-ren-ge-kyō, na-myō-hō-ren-

ge-kyō ända till jag återfick färgen i ansikte och de förstod att ikiryō omvandlats till en god ande 

som skulle återvända, så att hon som sänt ut den skulle tänka goda tankar och inte vara avund-

sjuk längre. 

 

 

Informant 4: Tadao Shibata 1992-07-16 

Det finns kvinnor i Fudes släkt som är inugami-bärare och jag har varit med om inugami-

attacker. Det hände ofta ute bland buskarna när vi plockade kaffebönor på plantagen. De som 

drabbades svimmade och började skaka i kramper, de tuggade fradga och stönade, sedan började 

de krypa runt på alla fyra och ylade som hundar. Det var alltid någon helbrägdagörare som tog 

upp kampen med inugami och drev ut den onda anden. När vi började följa Ōgamisamas lära och 

fick tillgång till den heliga formeln na-myō-hō-ren-ge-kyō behövdes ingen ōdaishisan [healer 

med kraft från Kōbō daishi]. När vår dotter drabbades en gång ingrep Ōgamisama från sitt him-

melska rike i andevärlden, den som hade skickat iväg inugami ville ha en vacker klänning som 

vår dotter hade fått. Den avundsjuka kvinnan fick hundanden att kasta sig på vår dotter, det var 

egentligen inte av ondska, utan för att hon så gärna ville ha den där klänningen. Magknip och 

svåra plågor i magtrakten gjorde att vår dotter vek ihop sig på golvet som en hund. Men na-myō-

hō-ren-ge-kyō som uttalades gång på gång fick hundanden att fly med svansen mellan benen, den 

unga kvinnan som vill ha klänningen kom sedan och bad om ursäkt för att hon hade haft 

"habegär", vilket enligt Ōgamisama är en stor synd. 

När jag gifte mig med Fude visste jag inte att det fann nedärvd inugami i släkten, här på 

Hawai'i vill ingen gifta sig med någon som är inugami-mochi, men jag har aldrig fruktat inugami 

eller ikiryō, och när vi mötte Ōgamisama och fick följa henne hade vi en formel som var 

mäktigare än alla onda andar i världen. 

 

Informant 5: Fude Shibata 1992-07-16 

När jag gick igenom svåra fysiska prövningar trängde sig mängder av onda andar på. Många av 

dem härstammade från främmande länder och de påverkade mig så att jag kunde tala alla möjliga 

främmande språk. Vid ett tillfälle frågade min man en av andarna: 'Vem är du?' Då svarade an-

den: 'Jag var en gång präst'. Min make blev mycket förvånad över upplevelsen och den kom att 

påverka hans inställning till andevärlden. Senare var han helt övertygad om andars existens och 

närvaro här. Min man Tadaos tro på Ōgamisamas lära fördjupades när han förstod att na-myō-

hō-ren-ge-kyō omvänder alla främmande andar som längtar efter att frälsas. När någon åkomma 

blev bättre under min sjukdom inspirerades jag av besatthetsandarna att sjunga av glädje, de hade 

blivit goda inne i mig, på så sätt förbättrades min förmåga att sjunga. När jag sjöng på ett främ-

mande språk rörde sig mina läppar och min tunga automatiskt. Orden uttalades klart och tydligt 

och jag var väl medveten om att andarna behärskade och kontrollerade mig. Jag tror att främ-

mande andar styr mig och ibland börjar jag sjunga på något konstigt språk när jag arbetar. Goda 

kami och kokyu-rei aktiverar sången när jag är glad. Nyfrälsta andar vill gärna uttrycka sin tack-

samhet genom att använda oss troende som medel. Om en osalig anfädersande under dansen blir 

frälst vill anden i sin salighet sjunga ut sin glädje ur djupet av hjärtat på den som hjälpt till att 

frälsa. Kokuy-rei belönar oss hela tiden genom att sjunga vackra sånger med våra munnar. Ōga-

misama sade, innan du kan frälsa din egen själ måste du först frälsa dina anfäders själar. 

  

Informant 6: Jasmin Nagai 1992-05-16 
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När medlemmar får problem talar de inte ut med varandra. Var och en ägnar sig åt att polera sin 

själ, vilket innebär att man samlar på sig bra karma för att genom den helande dansen kunna 

klippa av all belastande karma från tidigare existenser. Det onda, obetänksamma och egoistiska 

vi gjort i tidigare liv blir vi straffade för i detta liv och det kallas wazawai [karmabundna olyckor 

och katastrofer]. Ofrälsta själar plågar oss som onda andar eftersom de lider av att vara ofrälsta. 

Senzo-no-rei kan frälsas genom vår bön, na-myō-hō-ren-ge-kyō; genom att frälsa ofrälsta onda 

andar kan vi på sikt undvika de problem som skapas av dessa väsen. Många sjukdomar och 

mycket elände kommer från döda människors ofrälsta andar, men även levande människors 

andar kan vara onda om de sänds ut av elaka människor med negativa tankar. En som är svart-

sjuk, eller avundsjuk och hatisk, skickar ut en del av sig som är ond för att förstöra för den per-

son eller dem som hon avundas. 

Det finns alltid orenheter från zense [tidigare liv] som måste poleras bort. Det orena ligger 

som smuts på våra själar. Vi måste avlägsna både gamla och nya fläckar. Varje ond tanke bygger 

upp dålig karma och bäddar för obehagligheter. Ōgamisama kan se både kropp och ansikte på 

det väsen som angriper en person. Enligt henne visar sig den som är avundsjuk bredvid den som 

han angripit och enligt Ōgamisama ser han ut precis så som han vanligtvis gör. Den som är hat-

isk och skickar ut sin hatiska tanke för att skada någon, han angriper med en ond ande som ser ut 

som han själv gör.   

Det fanns en kvinna som bodde i Hamakua [på Hawai'iön] vars make lastade och lossade 

socker. Han söp och spelade och brydde sig varken om barn eller hustru, dessutom ville han inte 

arbeta. Paret hade två barn och kvinnan var gravid och väntade sitt tredje. Hon fick ett arbete 

som hade med järnvägen att göra och slet i sitt anletes svett med en utstående mage. Detta var 

1946 efter tsunami då järnvägsbroarna i Hamakua brustit och järnvägen som fraktade socker 

mellan Honokaa och Hilo hade tagits ur bruk. Mannen tog hennes lön som han delvis söp upp 

och delvis spelade bort. När hon flera år senare [1952] träffade Ōgamisama ville hon skiljas. 

Ōgamisama sade att hon inte skulle skilja sig, Ōgamisama hade nämligen en förklaring till det 

som hänt. I ett tidigare liv hade kvinnans far varit precis så som hennes man var nu. För att kun-

na supa och spela hade han sålt sina döttrar, en efter en, till en bordell. Detta innebar att döttrarna 

var svårt skuldsatta och fick utföra sina tjänster gratis som avbetalning på det belopp fadern fått 

genom att sälja dem till bordellen. 

En ung man förälskade sig i en av flickorna som fadern lämnat bort och hon blev också kär i 

mannen. Han ville köpa ut henne från bordellen men hade inga pengar för att göra detta. Mannen 

försökte arbeta ihop en summa för att kunna befria kvinnan. Han ville nämligen gifta sig med 

henne. Tyvärr kom en rik äldre man och blev förtjust i samma kvinna och köpte henne som äls-

karinna. Den unge mannen blev fruktansvärt besviken då han vid återkomsten till bordellen fick 

höra vad som hänt. Han begav sig till den äldre mannens gård där han klättrade upp i ett träd. Då 

såg den unge mannen flickan i umgänge med den förhatlige mannen. Trots att flickan var oskyl-

dig, eftersom hon inte haft något val då hon var såld som slav, började ynglingen hata henne för 

att hon svikit honom. På grund av sina starka hatkänslor begick den unge mannen självmord. I 

nästa liv, det nuvarande, fortsatte han hata henne för hennes svek. Den unge mannen blev kvin-

nans make i detta liv. Alltså, samma kvinna men i en ny existens. Han började supa och plåga 

henne för det illa hon hade gjort honom i det förra livet. När Ōgamisama talade om för kvinnan 

att hon plågades på grund av sina handlingar i det förra livet förstod hon att det fanns andra alter-

nativ än att skiljas. Ōgamisama sade åt kvinnan att under två år vara så älskvärd som möjligt och 

göra allt för sin man. Det skulle vara hennes sätt att bli fri från den karma som fanns från det för-

ra livet. Efter två år slutade mannen både dricka och spela och blev en god äkta make som bryd-

de sig om sin familj. Hon hade genom sitt sätt att vara klippt av karmabandet och befriat dem 

båda så att de kunde leva i omsorg och glädje. Det gamla var uppklarat och skulle inte längre 

plåga dem. Vad Ōgamisama ville visa kvinnan var att man inte skall ge upp för tidigt eftersom 

det finns en orsak till allt lidande. Om det inte beror på onda andar från avundsjuka medmän-

niskor eller ofrälsta anfäder, kan det bero på vad man gjorde i sitt tidigare liv. 



 43 

Ōgamisama kan se den karma som vi människor belastat oss med, dessutom kan hon se de 

onda andarna. Ōgamisama kan därför förklara orsaken till någons lidande. I stället för att skiljas 

kan man polera sin själ och på så sätt hjälpa varandra att bli lyckliga tillsammans. 

Genom att dansa i trans och förlora sig själv får man kontakt med Ōgamisama i andevärlden 

och med hennes hjälp kan man förstå varför man mår dåligt. Den som inte själv kan se hur de 

onda andarna ser ut får i mötet med Ōgamisama veta vem som är avundsjuk eller hatisk. Men det 

gäller att vara befriad från egoism om man vill möta Ōgamisama i Guds kungarike på jorden, 

därför måste vi hela tiden polera våra själar så att vi kan träda in i hennes värld och där få hjälp 

med att driva ut onda andar, sedan kan vi frälsa dem genom Ōgamisamas bön. Vissa medlemmar 

möter Ōgamisama varje gång de dansar, men det gör inte jag för ibland tänker jag fel tankar. De 

som kan bota sig själva genom dansen gör det egentligen tack vare Ōgamisama. Det är hon som 

gör dem friska genom att tala om varför de är sjuka. Under muga-no-mai möter de henne och får 

hjälp. Dansen driver ut det onda och helar tack vare Ōgamisama gudomliga förmåga. 

 

Allt elände som oförtröttligt genereras av medlemmarna förklaras i termer av den funktionella 

betydelse problemen har för frälsning. Lidande tolkas i allmänhet som en förberedelse inför 

den slutgiltiga frälsningen, eller så inlemmas plågor i frälsningsschemat som ett medel för att 

nå målet. På så sätt får lidande en positiv betydelse, antingen som en nödvändig fas eller som 

ett användbart medel för frälsning. Vidare hävdar medlemmarna att lidande är någonting som 

Ōgamisamas fördelar, att det ingår i gudinnans strategi att låta besatthetsandar härja fritt. Hon 

kan därigenom nå sitt mål – att frälsa hela världen. De lidande tycks ingå i en sovringsprocess 

i vilken gudinnan väljer ut dem som skall bli hennes skyddslingar/änglar. 

Det framkommer tydligt i olika intervjuer att förklaringar i form av religiösa eufemismer 

haft en övertygande verkan. Det vaga begreppet "prövningar", som används om sjukdom, står 

för en diffus kombination av lidande, frälsningsförberedelse och gudinnans uppsåt. Lidandet 

förlänas med andra ord en viss värdighet och medlemmarna är övertygade om dess upphöjda 

funktion. Faktum är att medlemmarna gärna berättar om sina problem, ju mer lidande, desto 

bättre, eftersom prövningar antas vara ett tecken på att Ōgamisama verkligen bryr sig om den 

drabbade ifråga. Den kvantitet lidande en medlem har fått sig tilldelat mäts. I vissa fall ses till 

och med lidandet i sig som ett mål och då presenteras någonting speciellt som medel i proces-

sen, exempelvis: "Jag är helt övertygad att Ōgamisama använde min make som ett medel för 

att förse mig med olika prövningar" (Nagai 1996-06-19). 

Åsikten att lidande är ett nödvändigt ont för att frälsning skall erhållas får stöd i en idé om 

rening och reningsprocesser, särskilt när "prövning" består i sjukdom. De flesta sjukdomar 

räknas som goda eftersom alla orenheter skall ut ur kroppssystemet innan det nya livet kan 

börja. Uppfattningen att sjukdom och andra prövningar fungerar som verktyg i bekämpningen 

av "förorening" passar den religiösa gruppens doktrin. Frälsning kan förväntas endast om 

kroppen töms på orenheter och anses vara ren. Hudproblem och andra synliga skavanker mot-
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tas med tacksamhet eftersom de signalerar att en inre reningsprocess är igångsatt. Formeln na-

myō-hō-ren-ge-kyō och dess effekter framstår som det mest centrala i samtliga intervjusvar. 

Då problem tolkas som gudomliga prövningar kan medlemmen befria sig från obehag genom 

att lösa dem med logiska mekanismer. Självförebråelse i samband med en familjemedlems 

död kan vändas till lycka genom övertygelsen att den döde nått utomvärldslig frälsning. Obe-

hagliga känslor försvinner när medlemmen inser att lidandet är av funktionell betydelse för 

framtida frälsning. Karmabegreppet hjälper den medlem som har en negativ självbild, even-

tuella känslor av olycka och olust försvinner när informanten anser att han/hon faktiskt inte 

kan hjälpa hur han/hon är – självanklagelser är inte längre "nödvändiga".   

Genom den fasta tron att Guds kungarike/andevärlden existerar parallellt med den synliga 

världen, och att medlemmarna har tillträde till båda världarna, har man inom rörelsen på något 

sätt infriat önskan om en yttersta mening. Meningen med livet är att skapa fred och att leva i 

frid som frälst – både som levande och som död. Robert Kisala har i sin undersökning av 

pacifistiska japanska "nya religioner" (som Nipponzan Myōhōji, Byakkō Shinkōkai och 

Shūyōdan Hōseikai) kommit fram till att samtliga ägnar sig åt "peace through moral culti-

vation" (Kisala 1999:126–157). Det finns ett starkt sådant inslag också i TKJK. Ōgamisama 

önskade att alla handlingar utförda av såväl människor som andar skulle vara riktade mot det 

yttersta målet: världsfred. Om ofrälst och osaligt blir frälst och saligt skall krig bli fred – 

muga-no-mai anses vara medlet för att skapa harmoni/fred på jorden.  

Medlemmarna som tillägnat sig den religiösa traditionen kan identifiera sig med Sayo Kita-

mura. Upplevelser av gemensamma livssituationer då Japan förlorade kriget skapar betingel-

ser för identifikation. Sundén ser detta som ett rollövertagande, och samtidigt som individen 

övertar den mänskliga Kitamurarollen upptar hon/han också den gudomliga rollen som 

Ōgamisama har. Rollupptagandet innebär att medlemen anteciperar Ōgamisamas handlande 

med medlemmen som verktyg. Ōgamisama-rollen fungerar då som ett strukturerande varse-

blivningsmönster – medlemmen och Ōgamisama interagerar. Om exempelvis ikiryō fram-

träder under dansen och detta motsvarar medlemmens förväntningar, struktureras det inträf-

fade medelst varseblivningsmönstret så att avundsjukeanden blottar Ōgamisamas förmåga. 

Enligt Sundéns evidensresonemang är medlemmarnas upplevelser av onda andar deras upp-

levelse av verkligheten, det upplevbara (exempelvis ikiryō) skänker situationen en realitets-

karaktär – verkligheten laddar erfarenheten med något verkligt (cf. Sundén 1966:110, 126). 

Den troendes varseblivningsfält kan omstruktureras därhän att Ōgamisamas kungarike på 

jorden är en verklighet där onda andar härjar. 
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4.3. Häxerifunderingar 

Den etnonationalistiska sidan av TKJK och det japanska ethos som uppvisas är kulturspeci-

fikt, redan i Kojiki från 700-talet framkom att det onda är någonting utifrån kommet som kan 

avlägsnas medelst reningsprocesser. Sjukdom beror på onda andar: "the treatment was to puri-

fy the sufferer, either through purification rituals where evil spirits were involved, or by treat-

ments designed to purge the body of the pollution" (Matsunaga 2000:210). Olika uppfattning-

ar om sjukdomar och onda andar i Kojiki upptogs i shinto då religionen systematiserades. Det 

finns en kontinuitet och synen på "rening" i samband med hälsa är djupt rotad i det japanska 

samhället. Många medlemmar i så kallade "nya religioner" anser att sjukdom beror på onda 

andar (Matsunaga 2000:207). Det faktum att häxeriförmågan anses vara ärftlig och blott kan 

ärvas av kvinnor på den japanska landsbygden, tillskriver männen rollen som häxbekämpare. 

Detta tycks vara tämligen vanligt också i andra världsdelar: "The fact that women are accused 

of witchcraft, mainly or exclusively, shows a very deep-rooted sexual antagonism. This is not 

only true of modern Africa" (Parrinder 1963:192). Precis som hos de japanska immigranterna 

som tillhör TKJK har det visat sig bland många folkgrupper i Afrika att hat, avundsjuka, 

svartsjuka och girighet hänger ihop med häxerianklagelser (cf. Evan-Pritchard 1976:45). 

Även om samhällsproblem finns med i bilden, bör inte de så kallade paranormala föreställ-

ningar som tillhör ett häxparadigm helt sopas undan med teorier om sociala konflikter (cf. 

Niehaus 2001:128–129). Häxanklagelser kan också ses som rituella dramer där utpekandet 

kompenserar för olika svagheter (cf. Niehaus 2001:181). 

Den specifika situation som de japanska immigranterna befann sig i då Japan bombade 

Pearl Harbor 1941 framkallade åtskilliga traumatiska upplevelser. Inugami-besatthet blev en 

vardagsåkomma: "Whenever a person who had the power of the dog spirit wanted someone or 

something which a person possessed very badly, then he would set a curse and the person 

would fall ill. The victims of the inugami would become weak, would be unable to eat or 

sleep, and would finally just waste away" (Matsunaga1978:73). 

 Precis som mangu irriterade azandebefolkningen i södra Sudan, är inugami högst irriteran-

de enligt informanterna på Hawai'i. De häxeriföreställningar som azandefolket diskuterade 

gällde också ofta avundsjuka och "those who make themselves a nuisance to their neigh-

bours" (Evans-Pritchard 1976:52). Visserligen har Jack Goody visat att mycket av det Evans-

Pritchard skriver hör till observatörens förväntningar, i högre grad än aktörernas psyken, men 

det lämnar jag åt sidan (cf. Goody 1961:157). 

Den som tillhör en inugami-bärarfamilj anses ha en psykisk förmåga som är ärftlig och 

många gånger omedveten. Hos azandefolket var "förmågan/kraften" en substans i magtrakten 
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som kunde ligga i träda, men plötsligt aktiveras därför att bäraren blev avundsjuk på någon. 

Ett liknande tänkande gäller ifråga om inugami. Det handlar i hög grad om vad som är gott 

och korrekt uppförande, häxeriföreställningar fungerar som pekpinnar och smisk – rättning i 

leden! Evans-Pritchard lyfter fram djur som hör samman med häxeri, vildkatten anandara har 

häxeriförmågor av kusligt slag (Evans-Pritchard 1976:237–238). Carmen Blacker behandlar 

"Witch Animals" i sin studie av schamanism i Japan och här nämns inugami som "spectral 

attendant animal" (Blacker1986:67). 

Utifrån Evans-Pritchards idéer om häxeriföreställningen roll i gruppen är fyra punkter av 

vikt i min analys. För det första används "häxeri" som en förklaring till missöden, olyckliga 

händelser och sjukdomar. Som förklaringsmodell är häxeri tydlig och för den troende är 

förklaringen övertygande. Den som krockar kan tänka att det beror på ödet, att han/hon borde 

ha åkt hemifrån litet tidigare, då hade det inte hänt. En person som tillhör ett häxparadigm 

behöver inte fundera, det är självklart, han/hon vet varför krocken ägde rum. För det andra 

bidrar häxeriföreställningar till handlingar, det finns tydliga tillvägagångssätt, om någon blir 

angripen och besatt utövas exorcism medelst formeln na-myō-hō-ren-ge-kyō. Det känns bra 

att veta vad som drabbat oss, är det endast en förkylning lär C-vitaminer och ingefära ha en 

gynnsam effekt, på samma sätt mår medlemmarna i TKJK bättre då de vet vad som skall 

göras vid angrepp, de vet vilka handlingar som kan ge gynnsamma svar (cf. Evans-Pritchard 

1976:167–175). Genom muga-no-mai och formeln kan de gå in i andevärlden och av gudin-

nan få veta vem som ligger bakom ett angrepp. För det tredje tvingas sociala spänningar ut 

och blir synliga av andra, bland azande undrade alla inblandade vem det var som bar på hat 

mot den drabbade personen. Häxeriangrepp förmodades äga rum spontant då någon som bar 

på förmågan blev arg eller avundsjuk på någon annan, en orakelprocess fungerade avslöjande, 

eftersom den drog fram underliggande konflikter i ljuset (cf. Evans-Pritchard 1976:120–175). 

Dansen får "oraklet" Ōgamisama att visa sig och avslöja angriparen. För det fjärde har häxeri-

föreställningar en normerande effekt på gruppen. "Belief in witchcraft is a valuable corrective 

to uncharitable impulses, because a show of spleen or meanness or hostility may bring serious 

consequences in its train" (Evans-Pritchard 1976:54–55). Det gäller alltså att svälja sitt hat 

och motarbeta sina känslor av avundsjuka för att inte bli anklagad för att vara inugami-utsän-

dare, särskilt när rykten går som säger att det finns inugami i släkten. Om någon anses vara 

otrevlig riskerar han/hon anklagelser, måhända bland annat därför försöker medlemmarna 

alltid vara mycket artiga och vänliga mot varandra. Den instrumentella och funktionella roll 

som häxeriföreställningar har i Evans-Pritchards ögon, då han ser en normerande effekt, 

passar mycket bättre i min studie än exemplevis E. H. Winters utläggning om "The Enemy 
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Within – Amba Witchcraft and Sociological Theory" där hela det moraliska universumet 

utgör kontexten och häxeri på ett strukturellt sätt inverterar den sociala ordningen (Winter 

1963:277–299). Visserligen kan exempel på häxeriets expressiva roll säga något om viktiga 

kategorier i samhället, men i den lilla gruppen med TKJK-medlemmar är rent strukturella 

tolkningar inte lika intressanta som i exempelvis Uganda (Winter) och Surinam, där Peter 

Rivière granskat den sociopolitiska strukturen då oenighet mellan byar fått klara skiljelinjer 

genom häxeriföreställningar (Riviére 1970).  

Mary Douglas understryker att häxeriföreställningar är "essentially a means of clarifying 

and affirming social definitions" (Douglas 1970:xxv). När inugami-utsändaren tillhör en 

annan religiös grupp i den japansk-amerikanska subkulturen stärks den egna TKJK-gruppen, 

och om det råkar vara en medlem som har inugami-åkomman i familjen styrs beteendet i 

enlighet med rådande värderingar, häxeri fungerar då "uppfostrande". I TKJK är angreppen 

ofta en välsignelse, eftersom spänningar löses upp då angriparen avslöjas. Häxeritänkandet 

hjälper medlemmarna att hantera det oförutsedda som annars inte kan kontrolleras, och för-

mågan att försätta sig i ett alternativt medvetandetillstånd bidrar till deras övervinnande av 

osäkerhet. 

Eftersom familjens kvinnor anklagas för att överföra onda hundandar till nästa generations 

kvinnor finns misogyni med i bilden (Blacker 1986:53). Tsukimono-suji, "hereditary witch 

families...are able to revenge themselves on those whom they dislike by setting the creatures 

to possess them" (Blacker 1986:56). Japansk-amerikanska immigranter som tisslar och tasslar 

om hundandebärare utövar på Hawai'i inte något fysiskt våld mot de utpekade: "Cold and im-

placable ostracism is rather the rule" (Blacker 1986:57). I TKJK finns det emellertid bot, där-

för förskräcks inte medlemmarna. Carmen Blacker undrar dock vad de utpekade familjerna 

gjort som får dem att bli anklagade. Hon använder Lévi-Strauss "totemtänkande", men kom-

mer fram till att det inte duger: "Though the totem explanation accounts fairly satisfactorily 

for the hereditary character of Japanese witch animals, it does not explain why the great majo-

rity of them should be passed down in the female line" (Blacker 1986:66–67). Det japanska 

familjesystemet (ie) är en maskulint präglad institution. Den gifta kvinnan införlivas i man-

nens familj och för vanligtvis inte med sig något som påverkar hans familj. Blacker ser ingen 

lösning på gåtan. Yamabushi, exorcister som levde ensligt i bergen – utan kvinnor – var ofta 

"häxutpekare", möjligtvis tjänade de pengar genom att "upptäcka häxor" och sedan driva ut 

det onda medelst exorcism (Blacker 1986:60). Måhända misogyni i kombination med avund-

sjuka, då en kapitalistisk samhällsordning utvecklades under mitten av Tokugawaperioden 

och en ny samhällsklass bestående av nyrika jordägare uppstod, ligger bakom anklagelserna? 
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Det var i början och mitten av 1700-talet som djurhäxerianklagelser började spridas, enligt 

Tsukimono-mochi meishin no rekishiteki kōsatsu (1953) av Yasutaka Hayami (Ibid.) 

Ōgamisama var djurandebärare genom tobyō, ormandar och hundandar hade i princip lika 

låg status, vilket djur som utpekades berodde på distrikt i Japan. Djurandebesatthet som för de 

flesta kvinnor innebär stigmatisering och marginalisering, ledde i Sayo Kitamuras fall till 

grundandet av en religiös rörelse, i vilken medlemmarna tror sig kunna driva ut onda hund-

andar med en magisk formel, och göra dem ofarliga och fredliga. I en studie av solgudinnan i 

ett feministiskt perspektiv skriver Susan Gale Carter, att de religioner som uppstod i slutet av 

andra världskriget har starka kvinnliga ledare som kombinerar uppenbarelser av Amaterasu-o-

mi-kami med andra trossystem, något som gör dessa religioner extra attraktiva för kvinnor 

(Carter 2001:276–277). Hon påpekar att av alla världens stora religioner, är det endast i shinto 

som en gudinna utan manlig gemål spelar huvudrollen. Sayo Kitamura för samman häxeri-

föreställningar gällande kvinnor med en vördad gudinna på ett makalöst sätt. Stigmatiserade 

japanska immigranter på Hawai'i får genom denna kvinna ett värdigt liv, trots sjukdomar. De 

är stolta över sina åkommor och besatthetsandar är värdefulla fenomen att samspela med. 

Mary Douglas har jämfört sociala strukturer och hur de överensstämmer med idéer om ritual, 

synd och det egna jaget. I ett ganska komplext kosmos där allt är uppdelat i gott och ont, in-

nanförskap och utanförskap, är gränserna farliga eftersom läckage kan uppstå. De som av-

viker från gruppens beteende släpper in det utanförliggande onda och om gruppmedlemmarna 

lever i ett trångt samhälle med små ytor ifråga om vad som är tillåtet, och med hård konkur-

rens när det gäller utkomst, domineras ofta kosmos av föreställningar om häxeri och annan 

"övernaturlig" ondska. "It is preoccupied with rituals of cleansing, expulsion and re-drawing 

of boundaries. Its distictive therapeutic system is based on the doctrine of the essential good-

ness of that which belongs inside the body. It is an irrational cosmos since in it evil is taken to 

be a foreign danger, introduced by perverted or defective humans” (Douglas 1970:103–104).  

Häxeriföreställningar framträder ofta då det är oklart vilka regler som gäller (Douglas 1970: 

107; Swanson 1993:151). Olyckor och misstag handlar aldrig om otur, ej heller är det en fråga 

om moraliskt förfall å den drabbades sida. Nej, det är grannens ondskefulla kraft som för-

orsakar allt elände (cf. Douglas 1970:112–113). Det fanns i regel ett flertal arbetare vid varje 

kaffeplantage på Hawai''i som hörde till någon av de familjer i sydvästra Japan som varit 

utsatta för ont förtal och blivit anklagade för att vara inugami-bärare. När Ōgamisama 

omkring sig lyckades samla en sammansvetsad grupp, som stod vänd mot en oförstående 

omvärld, existerade redan den splittring som kan ha påverkat häxerianklagelser – de som 

vägrade erkänna att Japan förlorat kriget var 1952 utstötta i det japanska immigrantsamhället, 
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och gruppen som förstod att Ōgamisama skapat en ny tid och en ny värld hörde dit. I dess 

centrum existerade en materiell manifestation, Tabuse, och år 1976 fick Guds kungarike sin 

plats i Honolulu. 

 

 

 

 

 

 

  
Ōgamisama i Tabuse med sondottern Kiyokazu Kitamura (född 1950) som 1968 (efter Ōgamisamas död) tog 

över rollen som gudinna under titeln Himegamisama. Sonen Yoshito Kitamura med det gudomliga namnet 

Wakagamisama kunde av genusmässiga skäl inte bli gudinna [hämtad 2018-09-30]. Kiyokazu saknade sin 

farmoders karisma och kom aldrig att dyrkas på samma sätt, hon dog i cancer 2006. Himegamisamas dotter, 

Akikazusama, är numera rörelsens andliga ledare med påtagen gudinneroll. Himegamisamas bror, Tetsumasa-

sama, är TKJK:s officiella representant och högste chef [email-information från N. N. 2018-06-11]. 
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5. Religionspsykologiska reflektioner 

5.1. Från TKJK till Fredskåren 

Till informanternas självbild hör "ett-önskvärt-själv", "ett-förväntat-själv", "ett-erhållet-själv", 

"ett-avslöjat-själv", ja, sådana bilder som Goffman ägnade sig åt då han studerade identitets-

problem i ljuset av front-management och audience segregation. Identitetskriser hänger ofta 

samman med skam och förlägenhet, som beror på sådant som framträder i socialt samspel då 

de bakre delarna av självet inte överensstämmer med de främre (Goffman 1956:264–271).  

Det "performativa självet" som framträder "på scenen" under bönemöte med dans struktureras 

utifrån rådande hierarkiska förhållanden. Den främre regionen (omote) utgörs av sociala 

situationer där medlemmen handlar i sin stiliserade roll, exempelvis i en formell ritualiserad 

sång. I den bakre regionen (ura) förbereder individen sig för mötet med Ōgamisama, det 

samspel som skall äga rum kräver en tankemässig genomgång, smärta blir rekvisita. Sådant 

som kan vara pinsamt, men som två äkta makar törs tala om i smyg, hör till uchi–ura (det är 

intimt privat). I den bakre regionen är det tillåtet att gråta över tandvärk, men i den främre 

uppvisas totalt förtroende för gudinnan. Dramaturgisk disciplin består av sinnesnärvaro. I bön 

och dans samarbetar alla närvarande för världsfred, även de som misstänker någon för att 

utsända avudsjukans onda ande håller masken så länge de står framtill på scenen, först efter 

mötet med Ōgamisama kan de i kulisserna muttra över den avundsjuke. Känslor av skam och 

misslyckande, av att inte höra hemma någonstans, har samtliga informanter i bagaget. Lebra 

som diskuterar Goffmans dramaturgiska analogitänkande, hävdar att "the performance–

audience relationship in the Japanese social drama is not limited to face-to-face interaction" 

(Lebra 1992:106). Självet/ansiktet vänder sig till en publik som inte är närvarande, en refe-

rensgrupp som liknar "den generaliserade andre", japaner försöker ofta bilda sig en uppfatt-

ning om hur den andre kan tänkas reagera på den handling hon/han planerar. Rolltagandets 

funktion är att öka chanserna till framgång med den egna handlingen, men detta förnekas 

givetvis i TKJK där "egoism" är av ondo. "The social standing of one's face is rated in com-

parison with that of another's" (Lebra 1992:108). De japanska amerikaner som varit solida-

riska med USA under andra världskriget var "de andra" som fick Hisshō-kai-gänget att fram-

stå som "face-losers". Många hamnade i en ond cirkel och kände sig nedbrutna, genom att 

följa Ōgamisama kunde de internalisera kontrollmekanismer och skapa nya rutiner som bröt 

den onda cirkeln. Ett helt nytt meningssystem utvecklades, från identitskriser till en identitets-

omvandling under kontrollerade förhållanden.  

Identifieringen med Guds kungarike lindrar det stigma som utlöstes under kriget. Um-

gänget med andra medlemmar i en sluten grupp skänker kraft och styrka, den förändrade 
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identiteten refererar till ett idealtypstadium som nås genom Ōgamisama. När läran är inter-

naliserad och medlemmen håller fast vid den genom övertygelse och engagemang, fungerar 

läran stabiliserande och kontrollerar andra identitetsförankringar. Huruvida Japan förlorade 

kriget, eller ej, är inte längre centralt. Den forna lågstatuspositionen spelar ingen roll, den 

framkallar varken självömkan, skam eller förtrytelse. Hela det nya meningssystemet kontrol-

lerar olika betryggande anknytningar som ger identiteten stöd. Om identitetskriser förr ansågs 

bero på ett meningslöst liv, har medlemskapet skänkt en idealisk handlingsnivå där alla hand-

lingar har blivit meningsfulla. Inga fundamentala förändringar har emellertid ägt rum på ett 

etnonationalistiskt plan; informanterna styrs av ett djupt internaliserat kulturellt utformat 

ethos som inte påverkas, eller förändras, beroende på vem solgudinnan härskar igenom – 

kejsaren eller Ōgamisama. Tidiga socialisationsprocesser och en känsla för kulturell kon-

tinuitet bestämmer informanternas handlingar, och deras ansikten räddades av Ōgamisama.  

De strukturella roller som tilldelats medlemmarna då de stämplats som japanska etnonatio-

nalister tillhör ett positionssystem i vilken rollspelet pågår. Situation och position blir då 

parallellbegrepp, eftersom nyckeln till rollen som etnonationalist ligger i den strukturella roll-

synen. Rollen tillhandahåller det mönster som en individ skall agera efter i en bestämd situa-

tion (cf. Månson 1975:103). De som skolats i gruppen och uppfostrats med läran som grund 

handlar enligt ett förväntat handlingsmönster, men de flickor som nu nått vuxen ålder har i 

några fall en sekulär utbildning – alla har inte nöjt sig med sykurser i Tabuse. Flertalet som 

spelar TKJK-systemets roller framträder nästan som makrosociologiska Homo Sociologicus, 

men min Skype-informant som valt att gå sin egen väg, trots ledarens övertalningsförsök och 

längre vistelseperioder i högkvarteret, uppvisar ett faktiskt rollhandlande av intresse. Från en 

detaljerad (många gånger rituellt styrd) roll, har N. N:s roll i övriga medlemmars ögon blivit 

diffus. Hon lyder Ōgamisama genom att kämpa för världsfred, men hon åsidosätter det etno-

nationalistiska inslaget i TKJK. Lärans språksymboler får av N. N. ett nytt meningsinnehåll. 

Hennes identitet har byggts upp och bekräftats i social interaktion där ritualiserade handlings-

mönster skänkt trygghet. Katta-gumi och projapanska aktioner under kriget tillhör emellertid 

inte hennes uppväxttid, hon kräver inte den trygghet som föräldragenerationen längtade efter. 

N. N. är kapabel att utföra handlingar som överraskar andra medlemmar. Handlingarna går 

dock att tolka in i rolltermer, även om N. N. överskrider kategorier och typifieringar är freds-

strävan helt klart en Ōgamisamaprodukt. Identitet är alltid en process där historia–nutid–fram-

tid ingår som moment (Månson 1975:126). 

De utrop Goffman benämner response cries, som JÄKLAR ANAMMA! då en person slår 

huvudet i en öppen skåpdörr, är inte endast reflexmässiga responser vid smärre olyckshändel-
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ser, utan också uttryck riktade till andra närvarande. Den som iakttar en person förväntar sig 

en kontrollerad beredskap och uttropet är en del av individens kontrollerade styrning av detal-

jerna i det sociala skeendet. I stället för JÄKLAR! eller HOPPSAN! säger medlemmen i en 

dylik situation na-myō-hō-ren-ge-kyō! Formeln har blivit en reflexmässig respons, det gäller 

att ständigt visa andra att man är kompetent och besitter de färdigheter som tillhör TKJK:s 

grundläggande rutiner (cf. Goffman 1981:118–119). 

I Mali, bland kollegor tillhörande Fredkåren, undrade många varför N. N. istället för det 

vanliga DAMNED! eller WHOOPS! hojtade na-myō-hō-ren-ge-kyō! när hon slog tårna i en 

stubbe. Kollegorna förstod inte något verbalt "onda-andar-bortviftande", hennes respons till-

hörde ju ytterligare en dimension, jämfört med Goffmans tänkande. Den automatiska reaktion 

som vänder sig till andra är ej blott riktad till kollegor, utan också till andevärlden. N. N. bär 

med sig en extra dimension, oavsett om hon är i Mali eller på Hawai'i. Uttropet på grund av 

plötslig smärta i foten är ju både en social handling och ett exorcistiskt utspel (cf. N. N. 2018-

06-10). 

I fråga om symbolisk etnicitet är N. N. sansei, hon tillhör tredje generationen japaner på 

Hawai'i. I Gans perspektiv är intresset för den egna kulturen inte lika starkt som önskan att 

bibehålla en japansk identitet på egna villkor (cf. Gans 1979:7). Den symboliska etniciteten 

karakteriseras av lojalitet, tro och lydnad, mest av nostalgiska skäl. N. N. är stolt över sin bak-

grund och sitt japanska arv, men vill inte vara bunden av traditionen. Tredje generationen gör 

vissa kulturellt präglade handlingar till etniska symboler som utförs på ett tydligt sätt, i N. N:s 

fall gäller det ritualer i helgedomen och dyrkan av Ōgamisama (sådant som är specifikt för 

just hennes japanska miljö), utan att umgänget med andra i Fredskåren handlar om Japan och 

N. N:s japanska etnicitet. Etniska identitetssymboler räknas upp av Gans och många av dessa 

etniska symboler är avsides belägna jämfört med vardagen och det stämmer i N. N:s fall 

(Gans 1979:9–10). Det selektiva användandet av vissa kulturella handlingar kan vara uttryck 

för en etnisk identitetskonstruktion. Ett expressivt istället för ett instrumentellt uttryck för den 

symboliska etniciteten kan vara ett spontant sätt att manifestera traditionen, kanske som en ny 

fas av ackulturation (Gans 1979:1). Här framkommer i Gans utläggning att en person till-

hörande tredje generationen kan vara med i en typisk etnisk förening, såsom N. N. är, men 

också vara ansluten till ett kollektiv som inte alls hör ihop med den egna etniska gruppen, i 

detta fall Fredskåren (cf. Gans 1979:8). Användandet av na-myō-hō-ren-ge-kyō är ett typiskt 

expressivt beteende, ett tecken som är en etnisk symbol, hämtat från den egna gruppen. I Mali 

lånar N. N. av sin egen kultur och kan uttrycka den symboliska etniciteten, och känna sig som 

en del av föräldrarnas tradition (cf. Gans 1979:9). Vid sin vistelse i Tabuse insåg hon att det 
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inte fanns någon väg tillbaka till ett "japanskt varande", när hon besöker föräldrarna är helge-

domen en del av en symbolisk tradition. N. N. har haft amerikanska pojkvänner, men vet att 

föräldrarna hoppas att hon skall gifta sig med en japan, den symboliska etniciteten blir rele-

vant när det gäller giftermål (Gans 1979:12). Rabblandet av den heliga formeln och tacksägel-

ser till Ōgamisama sitter nog djupt, men kan också höra samman med försök att dämpa skuld-

känslor, eftersom hon mer eller mindre givit upp föräldrarnas TKJK-livsstil (cf. Gans 1979: 

17). 

Enligt N. N. är den allra viktigaste frågan år 2018 – gällande världsfreden – att med na-

myō-hō-ren-ge-kyō klippa alla karmaband som gör att amerikanerna har Donald Trump som 

president, han utgör det största hotet mot Hawai'i sedan Japan bombade Pearl Harbor (N. N. 

2018-07-18). Informantens livsuppgift är att kämpa för fred i Fredskåren och därigenom 

skapar hon god karma för alla som har band kopplade till henne.  

Livsförändringar av kriskaraktär med påföljande stressymptom påverkar enligt N. N. indi-

videns system och rubbar balansen, men enligt föräldrarna och andra äldre medlemmar är det 

dålig karma som gör så att den enskilde individen tänker onda tankar och därför mår illa. En 

ond tanke drar ju till sig besatthetsandar och avundsjuketankar i projicerad form. Jag kom-

menterade i Skype-samtalet vad Kobayashi bestämt hävdade i personliga intervjuer både 1992 

och 1994: "Orsaken till alla sjukdomar hos människor är deras karma. Det är karma som lig-

ger bakom hatiska och avundsjuka tankar och får folk att visa jiga [själviskhet, egoism]".   

"Den stressituation som skapas av tron att man blir besatt om man tänker fel gör ibland 

medlemmarna illamående och sjuka", svarade N. N. "Det gäller att tänka positivt, om vi som 

följer Ōgamisamas lära använder na-myō-hō-ren-ge-kyō så ofta vi kan, påverkar vi innen. Det 

onda som finns i anfädersandar genom gamla synder försvinner när vi frälsar andarna, då 

överförs inte längre dålig innen. Vi bestämmer över våra tankar här och nu, genom att tänka 

gott skapar vi god innen. Ett stort problem är president Trump, som jag inte kan tänka gott 

om, men jag vill inte tro att detta skall ge mig dålig innen" (N. N. 2018-07-18). 

 

5.2. Frälsningssyndrom 

Den fenomenologiska beskrivningen, hur det känns att vara besatt av en ond ande, växlar 

mellan "bajsnödighet", huvudvärk, magsmärtor, tandvärk och så vidare när jag bläddrar bland 

intervjusvar. Utan att vilja förneka den "övernaturliga" verklighet som är ett faktum för reli-

gionsmedlemmen, försöker jag ändå ur en "sekulär synvinkel" närma mig andevärlden och 

olika besatthetsfenomen. De drömliknande "icke-jag-stadierna", Ōgamisamas predikningar 

om onda andar och människors avundsjuka, alla inugami-myter, förmågan att driva ut onda 
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andar som tränas in från två års ålder – bit för bit läggs besatthetspusslet samman och berät-

telser om besatthetsandar mognar. En generell uppfattning är att djurandar, som inugami, är 

"dumma i huvudet", därför måste de angripas mer envist och "tjatigt", det gäller att vara inten-

siv i formelrabblandet för annars begriper inte djuranden att den skall lämna offrets kropp. 

Samtidigt skall utdrivandet äga rum med ett hjärta fullt av kärlek och frid. När det gäller 

osaliga anfädersandar borde rimligtvis de flesta plantagearbetande japaner från jordbruks-

områden i sydvästra Japan ha haft jordbrukande förfäder, men märkligt nog hade alla män 

som jag intervjuade blivit besatta av samurajanfädersandar och lyckats frälsa dem med na-

myō-hō-ren-ge-kyō. Tydligen handlar det inte om verkliga anfäder, utan vilken sorts besatt-

hetsandar som innebär prestige. Fredsbudskapet framträder också tydligt när en samurajande 

blivit frälst. "Ancestors of high status are uniformly sinful, since there is perfect correlation in 

the members' eyes between power and moral deficiency" (Lebra 1976:244). 

I TKJK tillhör sjukdom och kaotiska inslag – exempelvis besatthetsandar – tillvaron som 

något fast återkommande, det finns ingen strävan efter en slutgiltig seger över det vardags-

kaos som faktiskt fyller en viktig funktion. Enligt läran kan Ōgamisama se hur syndarens själ 

ser ut, hon är konkret och sätter etiketter på själar och andar – de klassificeras. Hon har både 

ett andligt fotoalbum och en himmelsk kassabok med kredit och debit. Gudinnans kontroll-

behov påtvingar medlemmarna ytterts behärskade liv. När jag går igenom mängder av ned-

tecknade informella intervjusvar, står det klart för mig att medlemmarna är underkastade ett 

målinriktat tänkande – ett frälsningssyndrom – som ytterst har att göra med kontroll (cf. Eilert 

2002:20). Redan Percival Lowell som studerade japanska religiösa uttryck i slutet av 1800-

talet noterade att ett besatthetsbeteende kunde läras in (Lowell 1894:185–187). De olika be-

satthetsberättelser som jag tagit del av visar att besatthet inte är något patologiskt fenomen, 

utan snarare en del av ett strukturerat frälsningssyndrom. Profeten från Tabuse är både fräl-

sare och messias, solgudinna och himmelsgud. Frälsningssyndrom är dramatiska, de troende 

anhängarna till Ōgamisama har fått lära sig allt om problem, ideal och den rätta vägen. Sjuk-

domar alstrar de problem som läran skall hjälpa medlemmen att lösa, Ōgamisama inte endast 

fördömer onda andar utan förespråkar deras befintlighet och lyfter gärna fram dem som vik-

tiga väsen i andevärlden. Medlemmens upplevelser och känslor, och socioreligiösa roll, tillhör 

en uppsättning "inlärt beteende" som överförts enligt ett mönster – vederbörande lär sig att 

både vara besatt och att driva ut andarna. Frälsningssyndromet utvecklas i den dygdiges med-

vetande och skapar ett sammanhang med konsekventa handlingar och ett följdriktigt "schema-

tiserat inre".  
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Enligt Winston Davis är "problem", "ideal" och "väg" tre stadier som är värda att granska 

och han jämför japansk buddhism med kristet tänkande. Inom kristendomen är syndafallet ett 

problem som gäller människans varande i världen, hennes existens. Problemet presenteras 

med hjälp av symboler, myter och ritualer. Idealet däremot, är en bild av livet så som det 

skulle kunna vara, en motsats till problemet. Ifråga om syndafallet är idealet uppståndelsen 

och den himmelska härligheten. I ett buddhistiskt sammanhang är problemet ett lidande med 

evig själavandring i ett kretslopp, och idealet är frigörelsen med utslocknandet/nirvana. Till 

varje frälsningssyndrom hör en väg som leder till problemlösningen och den efterlängtade 

idealvärlden. Idealet framstår ofta som en utopi, eller något som uttrycks medelst eskatolo-

giska termer. Vägen kan inte reduceras till världsligt nyttotänkande, den troende måste ben-

hårt rätta sig efter doktrinen och med hjälp av ritualer följa läran. Frälsningssyndromet är en 

sociosemantisk process som sublimerar människans problem och strävan, ja, hela hennes liv, 

genom att stoppa in all längtan i en symbolfylld helig värld (Davis 1980:131).  

Frälsningssyndromet möjliggör ett slags avlastning, genom att skapa en gemensam strävan 

och tillhandahålla ritualer och moraliska läror. Den enskildes fruktan omvandlas till lättnad 

och förnöjsamhet i den terapeutiska sociala miljö som den religiösa gruppen utgör. När en 

individs egna problem kan anföras som exempel på "problemet", behandlas dessa på ett 

"objektivt" sätt i den rituella kontexten. Besatthetsandarna, de problem som uppstår på grund 

av besatthet, och utdrivandet med formeln na-myō-hō-ren-ge-kyō bildar ett systematiskt fräls-

ningssyndrom i vilket medlemmarna känner hopp inför framtiden. Gudinnan Ōgamisama är 

en frälsare och hon har meddelat att alla onda handlingar som skapat dålig karma gör själen 

smutsig, den befläckade själen och de osaliga andarna, samt olika besatthetsandar, utgör ett 

problem. Inugami, ikiryō och en oförmåga att följa läran orsakar sjukdomar och enligt idealet 

"Guds kungarike på jorden" är alla själar renputsade och onda andar har blivit goda och fräls-

ta. Andevärlden som är den verkliga världen har tagit över och den oäkta fenomenvärlden har 

försvunnit. Idealet är den utopi som högkvarteret i Tabuse presenterar, solgudinnan härskar 

genom Ōgamisama. Vägen till det världsomfattande utopiska gudomliga kungariket är muga-

no-mai, den egofria dansen, och formeln na-myō-hō-ren-ge-kyō.  

I TKJK:s dōjō i Honolulu praktiseras vägen och besatthetsfenomenen under dans i trans är 

i grund och botten framkallade på ett kontrollerat sätt och tillhör en allomfattande frälsnings-

plan. Besatthet inom TKJK liknar besatthet i många andra kulturer, och frälsningssyndromet 

leder till ett fullbordande, det är förbehållsamt och allt som sker i andevärlden förverkligas 

enligt Ōgamisamas lära – onda andar drivs bort och osaliga anfädersandar blir frälsta. Allt 

bekräftar hennes planer på ett gudomligt kungarike på jorden, medlemmarnas ethos och deras 
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syn på livet förstärker varandra på ett ömsesidgt sätt. Varje medlem som fötts inom rörelsen 

och vuxit upp med Ōgamisamas predikningar har lärt sig ett stereotypt sätt att uppträda i sin 

dōjō, ingen av dem tycks ha några mentala störningar trots att de regelbundet blir besatta av 

onda andar, allting är inlärt (cf. Davis 1980:126–132). 

 

5.3. Dissociativa stadier  

När Felicitas Goodman beskriver glossolali använder hon uttrycket "hyperarousal dissocia-

tion" och i sina studier av fenomenet besatthetsandar ser hon dissociativa symptom, då 

exorcismen "börjar verka" grips den besatta av konvulsiviska skälvningar med påföljande 

spasmodiska ryckningar, något som anses visa att den onda anden rör sig invärtes (cf. Good-

man 1990:77). Winston Davis anser att många företeelser i samband med besatthet och ande-

utdrivande i "nya" japanska religioner liknar de uttryck som är typiska för tungomålstalande. 

"Like possession and exorcism in Mahikari, glossolalia seems to be a form of solicited, in-

duced, controlled, and learned behavior" (Davis 1980:134). Det är dock viktigt att poängtera 

glossolalins religiösa betydelse – tungomålstalandet tillhör enligt Davis teorier ett systema-

tiskt och thaumaturgiskt frälsningssyndrom. I sin studie av dissociationsvarianter anser Davis 

att vi antingen kan se tungomålstalandet i sig som en sorts dissociation, eller välja att se vissa 

dramatiska upplevelser i samband med glossolali som dissociation. Genom att avskärma vissa 

delar av jaget kan spänningar och stressreaktioner utestängas och i trans, eller vid känslor av 

besatthet, kan minnet prioritera sensoriska intryck (före händelser). Davis forskningsresultat 

passar inte riktigt mina, eftersom han är inriktad på "hypnotic dissociation" (Davis 1980:132–

144). 

Under dansen sker ett slags mental "urkoppling" orsakad av bönen – en process som har 

med sänkt medvetandegrad att göra. Det gäller för den som vill försätta sig i ett annat tillstånd 

att stänga ute alla andra tankar och känslor, att inte låta några andra ljud släppas in än de som 

skall vara centrala. För medlemmarna gäller att endast Ōgamisamas röst som kommer från 

bandspelaren skall existera – ingenting får störa kroppsrörelserna. Dansaren bör inte låta 

någonting i rummet distrahera, utan skall koncentrera all sin uppmärksamhet på Ōgamisamas 

bild, för att senare blunda och endast lyssna till hennes röst. 

En förändrad upplevelse av det egna jaget och omgivningen kan leda till ett tillbakadragan-

de från omvärlden, vissa går in i en fantasivärld eller ett drömliknande stadie. "Dissociation is 

an attempt to preserve ego integration by reducing ego span, that is by eliminating some ego 

functions in order to bring emotional tension within manageable limits" (Cameron 1963:341). 

Detta motiveras ofta av ett försök att psykologiskt skapa distans till en traumatisk händelse, 
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"or from something which demands too abrupt an adaptation" (Cameron 1963:364). Besatt-

hetsandar med lägre status, såsom rävandar, resulterar alltid i sjukdom eller andra besvärlig-

heter – sådana andar måste tvingas ut och bort (Goodman 1990:78). För att nå det stadium 

som är religionens mål, Guds kungarike på jorden, är sjukdomar och problem nödvändiga – 

när någon lever enligt läran kommer kontinuerligt olika prövningar (Tenshō-kōtai-jingū-kyō 

1966:28). Shiren (på engelska ordeal) är de medel som finns tillgängliga i form av 

smärtsamheter, svårigheter och stressiga situationer – prövningar som Ōgamisama anses ha 

försett sina anhängare med för att de skall kunna rena sina själar. Medlemmens tro sätts på 

prov och ett lyckat reningsresultat höjer den utsattes andliga nivå. "The difficulties, sufferings 

and unpleasant people in our lives, are our grindstones to polish our souls. Those who under-

stand the Divine Teachings, will give thanks for these things" (Tenshō-kōtai-jingū-kyō 

1966:28). Den institutionaliserade transdansen representerar ett kontrollerat uppträdande, en 

ritualiserad handling som på en given signal kan framkalla ett visst beteende (cf. Goodman 

1992:36). Dissociation kan ses som en omedveten mekanism som förflyttar jaget till olika 

verkligheter, eller förvandlar "den verkliga världen" till någonting efterlängtat. Davis 

begränsar dissociationbegreppet till att gälla: "(1) dramatic outbursts of motor and psychic 

energy and (2) the generation of symbols (gods, spirits, supernatural powers) not associated 

with the workaday world" (Davis 1980:137). 

Vad som är dissociativt beteende och vad som är en sorts helig rutin, då medlemmen 

känner starka frälsningskänslor, kan jag inte avgöra. Frälsningssyndromet skapar i sig en 

spänning mellan "problemet" och "idealet", men de "utlösningar" som äger rum i form av 

alternativa medvetandetillstånd får medlemmen att bli allt renare invärtes. Frälsandet av be-

satthetsandar, den utdrivande verksamheten medelst formeln, leder till ett nytt liv för den som 

konverterat till TKJK. Den heliga rutinen blir ett fysiskt och emotionellt tillstånd, den egofria 

dansen med sitt förändrade medvetandetillstånd är något Ōgamisama lärt ut och förmått an-

hängarna att framkalla, i sinom tid har den gång på gång utförda muga-no-mai blivit ett upp-

trädande som vidmakthåller känslan av att vara i andevärlden under dansen. Idealet, en upp-

sättning härliga upplevelser i Guds kungarike på jorden, är ett faktum för den som lärt sig att 

"sätta jaget åt sidan". Besattheten är en del av ett frälsningssyndrom – även om den härstam-

mar från omedvetna psykologiska processer såsom dissociation är fenomenet påkallat och 

sker under kontrollerade former på ett systematiskt sätt. Det är ett rolltagande, att vara besatt 

och kunna driva ut och frälsa det onda. Den enskilde medlemmen kan inte vara ett "egofritt 

jag" utan att sätta sig själv som objekt. 
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  Ett rolltagande äger rum då medlemmen medvetet och frivilligt "släpper in" andar och tar 

på sig rollen som språkrör för exempelvis en osalig anfädersande, en samuraj; detta bidrar till 

att överglänsa en lågstatusroll i det hawaiianska samhället, vilket i sin tur kan leda till ett till-

frisknande, eller en upplevelse av Ōgamisamas healingförmåga. Det tycks dock vara rollen 

som "andens informant" som blivit viktigast i TKJK – medlemmen säger rakt ut vem som är 

avundsjuk tack vare "möten" i andevärlden. Dylika anklagelser, pang på rödbetan, är annars 

omöjliga i en japansk kontext där alla cirklar kring den heta gröten som katter. Det är vanligt-

vis nästan omöjligt att få ett direkt svar på grund av all hänsyn som tas, men besatt av en ond 

ande kan den besatte säga vad som helst. Ōgamisama utnyttjade detta till fullo i sina predik-

ningar och medlemmarna försöker ta efter. Egoism, snålhet, envishet, bristande tro, avund-

sjuka och hatiskhet är bara några egenskaper som kan kritisers av den som tagit på sig rollen 

som "andeinformant". Transtillstånd och andebesatthet gör det möjligt för lågstatuspersoner 

att höja sin status, och för kvinnor att under andars inflytande tillrättavisa sina män utan åter-

verkan – besatthetsandar är ett socialt drama som öppnar omöjliga vägar (cf. Paden 1992:42). 

Ann Taves ser besatthet som performance och vissa framträdanden är förankrade i ett 

transtillstånd, medan andra inte är det. Hon knyter an till Paul Connertons "skilled perfor-

mance". "While this bodily knowledge is acquired, acquisition does not necessarily occur 

consciously" (Taves 1999:10). Gällande medlemmarna i TKJK är dissociation inte någon 

eufemism för psykisk sjukdom, dissociation kan ses med Ernest Hilgards ögon som en fråga 

om mentala processer. Det finns underordnade kognitiva system, bestående enheter som fun-

gerar "självständigt", och i någon sorts hierarkisk struktur finns en övergripande och över-

vakande funktion som styr och kontrollerar samspelet mellan systemen, besatthetsandar är 

nämligen inte någon dissociativ identitetsförvirring. Morton Klass söker "neodissociative 

formulations" i en intressant studie av besatthetsandar (Klass 2003:114). Den typ av förvirring 

som framkallar nya identiteter är oförutsägbar, medan andebesatthet innebär någonting känt 

och accepterat, de väsen som framträder tillhör den besattes och gruppens trossystem – 

anfädersandar, inu-gami och andra besatthetsandar som tillhör TKJK:s arsenal. "[S]pirit-

possession identities – even the undesired ones, as in 'demonic possession' – are culturally 

patterned and not at all idiosyncratic (Klass 2003:115). Om andebesatthet ses som ett 

mänskligt dissociativt fenomen, då "dissociation" omfattar många olika varianter av med-

vetandeförändringar, utan att dessa betraktas som sjuklig förvirring, (även om det i vissa fall 

kan röra sig om någonting sådant), finns det olika underuppsättningar av fenomenet i fråga. 

Under rubriken Dissociative Consciousness Phenomena (DCP) placerar Klass "trans" och 

betonar att Patterned Trance uppträder i grupper där individer förmodas kunna erfara sådant 
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som tillhör "kulturmönstret", i TKJK innebär det exemplevis möten med Ōgamisama i 

andevärlden – "receive a visitation (but not 'possession') by divinities, spirits, and so forth" 

(Klass 2003:118). Besatthet hamnar under en annan rubrik, nämligen Patterned Dissociative 

Identity (PDI), en underkategori till Dissociative Identity Phenomena (DIP). Till PDI hör 

andebesatthet och liknande fenomen, även altered state of consciousness. "Individual ex-

hibiting PDI present alters deriving from and recognizable as entities of their society's belief 

system (variously, spirits, demons, divinities, ancestors, and so forth) who speak and act in 

known, predictable, and recognizable ways" (Klass 2003:119). En tredje kategori är Imposed 

Dissociative Phenomerna (IDP). Olika dissociationsuttryck framkallas genom andra som på-

verkar individen ifråga, det kan ske genom upprepade formler, icke-verbal suggestion eller 

droger som påverkar medvetandet. En av underkategorierna är Imposed Healing och hit hör 

fysiologiska reaktioner då någon tror sig vara besatt av en ande med helande förmåga, eller 

läker efter ett möte med någon som förmodas kunna hela. Även de individer som tror att de 

med hjälp av böner, formler, danser eller andra aktiviteter (exempelvis handpåläggning) kan 

bota sig själva och/eller andra hör hit. Till Imposed Healing räknas också helbrägdagörelse 

som bygger på uppfattningar om internaliserad energi som kan styras av en ledare i en religiös 

rörelse, exempelvis den kinesiska livskraften qi/ch'i (ki på japanska) (Klass 2003:120–121). 

I sin undersökning av olika antropologers etnografiska observationer kommer Klass bland 

annat fram till att stress och lidande påverkar mottagligheten och till detta antagande hör en 

undran över "more frequent occurrences of Patterned Trance and Patterned Dissociative Iden-

tity among members of lower-ranked societal subgroups" (Klass 2003:122). Mitt material 

styrker hypotesen att marginaliserade, "lågrankade" grupper – som den TKJK-medlemmarna 

utgör – tenderar att hemfalla åt Patterned Trance och Patterned Dissociative Identity. 

 

5.4. Upplevelser av "egolöshet" 

I Hjalmar Sundéns religionspsykologi hänger begreppet "deautomatisering av psykiska 

strukturer" samman med föreställningen om "set". Varje individ är på sitt sätt beredd och 

"väljer" vad som skall släppas in i medvetandet. Varseblivningen är därför beroende av ett 

samspel mellan "set" och stimulering. På grund av den kunskap en människa har om en 

situation uppfattar hon ett visst sammanhang och den kontext hon registrerar benämns "set". I 

enlighet med Sundéns resonemang finns det en form för vad de respektive medlemmarna 

skall uppfatta under dansen och denna form bestämmer hur en dansare bör tolka de stimuli 

som påverkar henne/honom. Den stämning som råder i församlingen när medlemmarna ger 

sig hän i sitt formelutropande är den miljö som tillsammans med medlemmarnas individuella 
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förutsättningar (det vill säga hur förberedda de är, vilka personlighetstyper det rör sig om, 

vilken sinnesstämning de befinner sig i etc.), ligger till grund för uppfattningen av vad som 

sker under dansen (cf. Sundén 1983:23, 65). 

Upplevelsen under muga-no-mai är enligt detta tänkesätt inlärd – rollspel och rolldeltagan-

de gör upplevelsen av en kami eller ond ande "naturlig" om dessa väsen är aktuella för den 

grupp i vilken den upplevande människan lever (Sundén 1966:54). Sundén skriver att "munk-

en liksom förnimmer närvaron av en levande person" och att "[d]et mest karaktäristiska och 

frapperande beträffande denna vackra känsla var en nästan påtaglig verklighet beträffande 

förnimmelseobjektet, som om tron hade förvandlats till ett seende" (Sundén 1966:166). Enligt 

Sundén kan de känslor som framkallas genom bön och dans upphäva det varseblivande som 

vanligtvis äger rum medelst profana referenssystem och aktualisera ett religiöst präglat 

system (Sundén 1966:164). 

Medlemmen glömmer sig själv genom att intensivt rabbla na-myō-hō-ren-ge-kyō, vilket 

visar att en deautomatiseringsprocess kan förstärkas. "Redan en så enkel övning som att upp-

märksamheten koncentreras på ett enda föremål kan, om övningen försiggår under längre tid, 

medföra att subjektets organism inte reagerar på sinnesretningar från omgivningen. En full-

ständig avkoppling som tillika måste innebära en urkoppling kan ske" (Sundén 1983:51). De 

dansande fäster sina blickar på det enorma fotografi som är uppsatt ovanför den bandspelare 

som sänder ut hennes predikningar med hög volym. Stämningen är uppskruvad och Ōgami-

samas röst är intensiv och hetsande – dessutom stirrar hon intensivt på sina anhängare från 

väggen. 

Bönen och dansen skapar en specifik referensram, och nämnda företeelser kan ses som 

automatiserande metoder. "Medelst sådana metoder byggs ett referenssystem upp med vilket 

snart sagt varje upplevelse och handling blir förbunden"(Sundén 1983:57). Så fort en medlem 

lyckas åsidosätta sitt jag och befinner sig i "det egofria stadiet" muga ser hon Ōgamisama. 

Med Sundéns termer kan muga-no-mai exemplifiera en kombination av deautomatiserande 

metoder och automatiserande sådana. Dansen är en automatiserande metod som ger visioner 

och auditioner, men även under en medlems bilkörning kan Ōgamisama framträda som en 

syn. Kanske för att den som kör är så koncentrerad på sin uppgift? Medlemmen tycks ha med 

sig den starka upplevelse som äger rum i gemenskap med de andra medlemmarna, även utan-

för helgedomens ritualer. Känslan kan aktiveras när som helst, enligt informanten, som 

rabblar na-myō-hō-ren-ge-kyō i många olika situationer (H. Morigawara 1994-03-02). Tradi-

tionen finns således mer eller mindre internaliserad hos den enskilde individen i form av in-
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lärda rollmönster, vilka på ett selektivt sätt kan aktualiseras i nusituationen (cf. Wiedel 1984: 

63). 

De inom TKJK ritualiserade formelutropen har sipprat in i medlemmarnas vardag, denna 

ursprungligen till helgedomen knutna rituella handling framträder i många olika situationer. 

Na-myō-hō-ren-ge-kyō fick för den enskilde medlemmen i allt högre grad under årens lopp 

både en mening och en funktion, och utgjorde därför inte bara ett tillägg till en livsstil, det var 

en livsstil. Jag tolkar TKJK:s ritualiserade formel som symbol för en ideologi som genom-

syrar medlemmarnas tänkande i alla situationer, eftersom de lever ut läran rent praktiskt. De 

är genom sin livsstil manifestationer av läran. När det gäller verkan är det svårt att skilja 

mellan bön under en för sådan utsatt tid, vid bönemöten, och ett slentrianmässigt yttrande av 

formeln till vardags. Religiös praxis, tanke, personlighet och karaktär, samt världsåskådning 

och livsstil smälter samman i den ständigt återkommande upprepningen av formeln. Na-myō-

hō-ren-ge-kyō tränger in i vardagen och tappar något av den karaktär denna formel har vid 

goianbi och de veckovis återkommande bönemötena. Vid ett schemalagt möte sker ett skifte, 

eftersom medlemmarna "sträcker upp sig" inför mötet med Ōgamisama i helgedomen. Dag-

ligen mumlas formeln i mängder av situationer, till synes helt automatiskt. När bilbältet tas på 

inför färden sker upprepningen av formeln "av sig själv", utan att vara en överlagd handling. 

Jag reflekterade i Honolulu över den uppenbara kontextuella skillnad som förelåg mellan 

vardagsritualens na-myō-hō-ren-ge-kyō och de planerade mötenas formel, då doktrinen ex-

plicit medvetandegjordes. Formelns glädjegivande funktion var enligt informanterna den-

samma i vardera fall, men nog var det någonting extra med goianbi och dans med högtids-

prägel, då fanns inte vardagens bestyr närvarande och inträdet i andevärlden var självklart (H. 

Morigawara, Y. Morigawara och Motomura 1994-03-02). "One of the effects of ritual is to 

distance the practitioner from the profane world" (Faure 1991:300). 

I den tredje utgåvan av Ecstatic Religion (2003) understryker I. M. Lewis att upplevelser av 

negativt slag ofta tolkas som häxeri, besatthetsandar, missbelåtna anfäder etc. och känslan av 

att vara förhäxad, eller besatt, är i den drabbades perspektiv en "religiös upplevelse". I för-

ordet poängterar Lewis att "nya japanska religioner" i många fall grundats av kvinnor och att 

medlemmarna kontinuerligt ägnar sig åt exorcism. Ända sedan 700-talet har andebesatthet 

varit kvinnans "vapen" i ett "patriarkaliskt polygynisamhälle". Besatta kvinnor blev styrda, 

men kunde också styra. Besatthetsanden talade och handlade å den besatta kvinnans vägnar: 

"the possessed, the possessing spirits, and the medium formed a powerful female triad enga-

ged in resolving genderrelated conflict" (Lewis 2003:xvi). 
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I Japan har kejsardyrkan utgjort grund för de "nya religioner" som uppstod i slutet av andra 

världskriget, TKJK:s doktrin bygger på den dominerande samhällskoden nationen–rasen–kol-

lektivet och reproducerar det hierarkiska ethos som gäller i Japan (cf. Fitzgerald 2000:137). 

Medlemmarna i gemenskapen är styrda av en viss fundamentalism, därför är reglerna tydliga 

– japansk kultur och tradition presenteras som ett homogent fenomen med yttre gränser (cf. 

Barth 1987:84). Gruppen utgör en enhet som omfattar alla de känslor och meningar som 

hänger samman med släktskap, vänskap, bekantskap, grannskap, rivalitet, avundsjuka, 

svartsjuka och annat som fyller vardagen. Smuts är mer än det som finns under naglarna: 

"Dirt offends against order. Eliminating it is not a negative movement, but a positive effort to 

organise the environment" (Douglas 1966: 2). Ōgamisamas syn på andevärlden utgör ett 

symbolsystem som ligger till grund för medlemmarnas perspektiv, de föreställningar som får 

anhängarna att handla. Solskivan som representerar Amaterasu och Ōgamisama, de enorma 

fotografierna av Sayo Kitamura, ökar känslorna i de dansandes kroppar – symbolerna ger 

ethos en form. Värdet i symbolerna internaliseras och kommer till uttryck i den religiösa upp-

levelsen. Här är det inte ett speciellt. psykologiskt tillstånd jag åsyftar, utan en institutiona-

liserad upplevelse som bygger på läran, hur den blivit en disposition, ett förberedande sinne-

lag hos medlemmen, något som påverkar aktiviteten.  

För att försöka finna en mer religionspsykologisk förklaring vänder jag mig till "den mys-

tika erfarenhetens psykologi". Enligt Antoon Geels "personlighetsmodell" väljer individen 

information från omvärlden: "De mekanismer som främst styr denna selektiva process är dels 

den aktuella situationen och våra behov, dels våra tidigare upplevelser och livsutveckling" 

(Geels 1990:142). De äldre medlemmarnas upplevelser efter kriget aktualiseras i varsebliv-

ningsprocesser, när de hör Ōgamisamas predikningar aktiveras en emotionell reaktion och de 

motiveras att driva ut onda andar med den heliga formeln. Förutom perception och kognition 

är emotion och motivation de psykologiska komponenter som samverkar: "Att information 

som registrerats på förmedveten nivå kan förvandlas symboliskt brukar tillskrivas den s k 

primärprocessen, som är det för- och omedvetnas 'språk' " (Geels 1990:144). Medlemmens 

reaktioner minskar spänningen mellan lust och olust, den ego-fria dansen kan liknas vid pri-

märprocessens drömmande, då perception och kognition hämmas. "En partiell inhibering av 

egofunktioner kan leda till ett kognitivt skifte i vilket relationen på inre stimuli tilltar" (Geels 

1990:146). 

Denna mycket enkla modell som redovisas av Geels passar mitt material just på grund av 

sin enkelhet med en strukturell syn på personligheten: id, ego och superego. Till grund för 
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Geels analys ligger en artikel av Mark Epstein, The Deconstruction of the Self: Ego and 

'Egolessness' in Buddhist Insight Meditation (1988).   

Enligt "personlighetsmodellen", så som Geels presenterar den, äger under transfasen en 

partiell inhibering av egots relation till omgivningen rum, jagets adaptiva funktioner påverkas, 

"tillika en partiell inhibering av de medlande och defensiva funktionerna, allt till förmån för 

en aktivering av den syntetiska funktionen" (Geels1990:154). När försvarsmekanismerna för-

svagas "öppnas slussarna", id trycker på. I fråga om den representationella sidan, hämmas jag-

representationen till förmån för en aktualisering av vissa objektrelationer – andevärlden med 

Ōgamisama, inugami och ikiryō. Framkallandet i medvetandet av objektrepresentationen inu-

gami är så stark att den leder till en identifikation, medlemmen blir hundandens boning, inu-

gami verkar genom den i trans dansande som kryper på golvet och skäller. I muga-no-mai 

eftersträvas mushin ("no mind") som förutsätter en automatisering av danstekniken, vilket 

innebär "att rörelserna inte är beroende av en medveten styrning – de löper koordinerat med 

styrning från lägre medvetenhetsnivåer" (Geels 1990:155). 

I muga-no-mai upphävs tankeströmmen, det kognitiva innehållet beskrivs som "without-

minding", istället för "without-mind". Den monotoni som känntecknar dansen får specifika 

rörelsemönster att automatiseras, egots adaptiva funktioner inhiberas partiellt och den dansan-

de medlemmen märker inte sin omgivning, relationen förändras, egots syntetiska funktion 

spelar en större roll och endast de objektrepresentationer som har med Ōgamisama att göra 

aktiveras. Jagrepresentationen som handlande subjekt hämmas, vilket inte innebär "egolös-

het", endast att en del av egostrukturen inhiberas till förmån för Ōgamisama och hennes ande-

värld (cf. Geels 1990:156). Den modell som ligger till grund för detta tänkande gäller "Sys-

temet Ego" (Geels 1990:148): 

 

Funktionella aspekter 

Adaptiva funktioner   Defensiva funktioner   Medlande funktioner   Syntetiska funktioner 

 

Representationella aspekter 

Objektrepresentationer    Självrepresentationer 

    Jagupplevelsen                Multipla andra 

[Ett handlande jag i relation till andra substrukturer i systemet ego innebär att det förutom ett 

jag finns multipla självrepresentationer som aktualiseras i skiftande situationer (Geels 1990: 

153).] 
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 Objektrepresentationer är införlivade objekt, men syftar inte endast på själva objektet, utan 

också på objektrelationen. Eftersom relaterandet äger rum på den "inre teatern" har relationen 

sin representans, och representationerna har en tendens att förekomma i det inre som goda 

respektive onda delobjekt, beroende på individens uppfattning om sin relation till andra i om-

världen – människor, andar, kami och djur. Då medlemmen "förlorar sig själv" i dansen, tycks 

han/hon befinna sig i en grå zon "mellan de två polerna att vara medveten om sig själv som ett 

handlande subjekt och att totalt 'glömma' sig själv" (Geels 1990:159). Mina studier av "de 

dansande dervischerna" i Turkiet år 1989 gör sig påminda (en B-uppsats i religionshistoria). 

Maulavi-dervischerna upprepar ord, en stående dhikr som benämns zikr. Den repetitiva bönen 

påminner om det intensiva upprepandet av na-myō-hō-ren-ge-kyō, det monotona ljudet fram-

kallar ett alternativt medvetandetillstånd. "This altered state enables meditators to concentrate 

on a given stimulus situation or environment while effectively blocking all other thoughts and 

feelings (Wallace och Fisher 2003:142). Enligt Geels hämmas dels individens subjektiva kun-

skap om tingen i världen (egots representationella funktioner inhiberas), vidare hämmas den 

kontinuerliga upplevelsen hos individen av sig själv som handlande subjekt (egots jag-

representation inhiberas), denna upplevelse hos såväl TKJK-medlemmar som sufier är univer-

sell – tolkningen är dock bunden till den lokala traditionen. Detta innebär "att även de adap-

tiva-, medlande- och försvarsfunktionerna är försatta ur spel eller åtminstone minskar i 

styrka" (Geels 1990:159). I psykologisk mening anses inte detta vara någon "total tomhet", 

utan snarare ett uttryck för den syntetiska funktionens förmåga att skapa enhet och integra-

tion. När den adaptiva funktionen försvagas under dansen sätts försvarsmekanismernas be-

skyddande uppgifter tillfälligt ur bruk, den transpersonella upplevelse som följer – "ett över-

skridande av jagets gränser" – ser Geels som ett uttryck för "egots syntetiska funktion, en 

holistisk, integrerande upplevelse bortom tid och rum" (Geels 1990:159–160). 

Medlemmarnas förändrade medvetandetillstånd under bön och dans kan mycket väl för-

klaras medelst Geels "personlighetsmodell", men det bör tilläggas att problem med ämnes-

omsättningen, lever, njurar, lungor och hjärta är vanliga orsaker till ett alternativt medvetan-

detillstånd och samtliga informanter som jag såg dansa (utom barnen) hade problem med än 

det ena, än det andra (cf. Avner 2006:331–338). 

Blott som kuriosa, ett förändrat medvetandetillstånd, hensei ishiki jōtai, kopplas i Japan 

samman med dissociativ identitetsstörning vilket för tanken till Corbett Thigpen (1919–1999) 

och Hervey Cleckley (1903–1984) och Evas tre ansikten (1957). Sayo Kitamura uppvisade en 

liknande multipel personlighetsstörning i samband med tobyō och Tenshō-kōtai-jingū som ut-
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gjorde "delpersonligheter". Hon föll i trans och blev Ōgamisama, en mycket karismatisk kvin-

na (cf. Staemmler 158; cf. Thigpen och Cleckley 2012:330–331).  

 

 

 

  

 
 

Entrétrappan till bönehallen i Tabuses högkvarter [foto taget av N. N. översänt via email 2018-06-22]. 
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6. Avslutning 

Vid en genomgång av olika fenomen tillhörande andevärlden framkommer att de flesta är 

förankrade i den japanska traditionen, såväl osaliga andar som hundandar och tenshi tillhör 

det kulturella arv som understryker ett japanskt ethos. Sayo Kitamuras uppväxt i en Jōdo 

shinshū-familj är av intresse, många immigranter från sydvästra Japan var shinbuddhister och 

de fick efter andra världskriget hålla till godo med en religion som förändrades för att passa 

det amerikanska samhället, den blev alltmer proamerikansk och allt färre inslag av japansk 

"folkreligion" gjorde sig gällande. Avsaknaden av vissa traditionella element, som användan-

det av kraftfulla formler och skyddande amuletter, gjorde vissa shinbuddhister mottagliga för 

Ōgamisamas lära.  

De äldre medlemmarna (andra generationen immigranter) i TKJK har i grunden samma 

föreställningar som många andra shinbuddhister hade på 1950-talet, självbehärskning och en 

åsidosatt egen vilja anses ge god karma, handlingar präglade av våld leder till helvetet, obe-

tänksamhet ger dålig karma och en återfödelse som djur, glupskhet skapar dålig karma och en 

återfödelse som hungrig osalig ande, eller som människa med ett ofördelaktigt öde. "Den som 

är girig återföds som fattig, den som skadar andra varelser återföds till ett liv med ständiga 

sjukdomsplågor, medan ilska och raseri leder till att man återföds som ful och frånstötande" 

(Jacobsen 2002:60). De föreställningar som var förhärskande bland japanska plantagearbetare 

som kom till Hawai'i gällde också nisei som växte upp med nembutsu-formeln och Amida-

buddhas skydd mot dålig karma. När Sayo Kitamura anlände på sin stora missionsresa 1952 

och lyckades få anhängare som bytte ut Amida i det västra paradiset/Rena landet mot sol-

gudinnan och den levande gudinnan Ōgamisama, byttes också namu-Amida-butsu-upprep-

ningarna ut mot na-myō-hō-ren-ge-kyō.  

Rävandar och hundandar, liksom avundsjukefenomen, fanns i de sydvästra områdena 

oavsett om buddhistiska eller shintopräglade föreställningar dominerade. Tredje generationen 

medlemmar i TKJK har vuxit upp med dessa föreställningar och tagit dem till sig, på min 

förfrågan, om inte inu-gami tolkades som något symboliskt blev N. N. besvärad, hon kunde 

återge flera exempel på kvinnor som krupit på händer och knän, tuggat fradga och betett sig 

som galna hundar, så det var mer fråga om ett empiriskt fenomen än någonting symboliskt (N. 

N. 2018-07-18). Ikiryo är på något sätt självklar som besatthetsande, avundsjukan tränger in 

och förgiftar, endast med hjälp av na-myō-hō-ren-ge-kyō och dansen – den egna kroppens 

aktivitet – finns bot att få i andevärlden. Redan på 1960-talet understryker Takie Lebra att all-

ting kretsar kring inugami-besatthet, ikiryō och innen, de tre i:na, när medlemmarna samlas 

(cf. Lebra 1967:277). Mina fältarbeten på 1990-talet, då bland andra N. N:s föräldrar inter-
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vjuades, gav till känna att synen på karma låg i linje med buddhistiska föreställningar, även 

om Ōgamisamas förmåga att klippa av karmaband givetvis var en sanning som gav TKJK-

medlemmarna hopp då sjukdom ansågs bero på felaktiga handlingar i tidigare liv. Fanns 

shinbuddhistiska föreställningar om karma kvar bland nisei efter konversionen till TKJK? 

Föreställningar som inte lyckats få fotfäste bland sansei som vuxit upp i Ōgamisamas hägn 

sedan födelsen. 

Innen har omtolkats av yngre medlemmar i TKJK helt i enlighet med Ōgamisamas idéer, 

och ses som ett kall. I likhet med andra nya japanska religioner finns inom TKJK ett "bort-

kastande" av gammalt förtryck. "They are hence saying that they will not be hindered and 

bound by the restrictive nature of traditionalist social ethics: after all, cutting karma equals 

freeing oneself from the chains of the collective past" (Reader 1991:232). TKJK-medlem-

marna kämpar mot osaliga anfädersandar och deras negativa inflytande, genom att möta 

Ōgamisama i dansen kan de också förstå sina karmaband, få dem avklippta och därigenom 

undkomma det traditionella buddhistiska värdesystemets begränsningar. Om karma uppfattas 

som en livsuppgift och varje medlem har sitt speciella uppdrag och särskilda roll att spela, är 

det nuet och detta livs handlingar som är av betydelse, eftersom dessa handlingar bidrar till 

förverkligandet av Guds kungarike på jorden, det vill säga världsfred. Karmaföreställningen 

har inget av Webers retributionstänkande, utan är ett psykologiskt fördelaktigt sätt att tilldela 

mänskligt lidande en mening, ett ändamålsenligt hjälpmedel som får medlemmen att tro på 

gudinnans försyn. Sansei som inte liksom föräldrarna tillhört shinbuddhismen har alltid utfört 

kroppsliga övningar utifrån en TKJK-grund, de har i sitt sökandet efter en mening med sjuk-

dom och lidande helhjärtat haft med sig den syn på karma som tillhörde Ōgamisamas (om-

)tolkningar redan på 1940-talet.  

Ifråga om Mioshie och den heliga läran har andra generationen lärt sig allt utantill och kan 

varenda påbud och råd som lagts fram av Ōgamisama. De kan läran precis lika bra som sina 

barn. Vad innebär då övergången från en helig formel till en annan? De som skanderade 

namu-Amida-butsu, namu-Amida-butsu bytte 1952 till na-myō-hō-ren-ge-kyō för att påverka 

dålig karma. I analogi med antropologen Dan Sperbers forskningsresultat i Rethinking Sym-

bolism (1975) är den kroppsliga övning som shinbuddhisten ägnar sig åt i dyrkan av Amida 

en symbolisk kunskap, en sådan skiljer sig från läran och de idéer som hör till doktrinen, det 

vill säga den encyklopediska kunskap som de shinbuddhistiska prästerna lär ut om Rena land-

et och det västra paradiset. Nembutsu-utövandet är en uppsättning symboler tillhörande en 

religiös tradition, det går enligt Sperber inte bara att byta ut ett formelrabblande mot ett annat, 

na-myō-hō-ren-ge-kyō-skanderandet kombineras nämligen med namu-Amida-butsu på grund 
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av det minne som är kopplat till en viss sinnesstämning. De sammanförda händerna som förs 

upp och ned på ett visst sätt under det monotona rabblandet är inte några tecken som kan tol-

kas som meningar, när namu-Amida-butsu upprepas i en viss kontext bildas ett sinnesintryck. 

Då shinbuddhisten blir medlem i TKJK och byter ut den buddhistiska läran mot Mioshie, har 

vederbörande inga problem med inlärning av den nya doktrinen, men sådant som hör samman 

med det rituella utövandet, de känslor som hör dit, är intimt förenade med den religiösa iden-

titet som var gällande under det rituella upprepandet av namu-Amida-butsu. Andra genera-

tionen immigranter som konverterade har en blandad syn på karma, medan sansei sluppit den-

na hybridmodell. N. N. berättade om flera av de barn jag mötte 1994, nu vuxna, som har sam-

ma karmauppfattning som hon själv, det har hänt något och Sperbers hypoteser skulle kunna 

förklara vad det beror på. Bortom språket, i det rent kroppsliga utövandet av en helig formel, 

ett mantra, äger vissa gester rum, kroppen rör sig på ett visst sätt, de växlande kroppsställ-

ningarna hör till skanderandet och underlättar rabblandet. Det icke-semiologiska kognitiva 

system som Sperber ser i rituella symboler innehåller "idiosyncratic data linked to individual 

experience which do not belong to a shared legacy and nevertheless affect the construction of 

the symbolic device" (Sperber 1975:87). De formler som används har egentligen ingen annan 

betydelse än en rent symbolisk, både den shinbuddhistiska och TKJK-formeln har till formen 

en viss likhet, men semiologiska åsikter är ointressanta (cf. Sperber 1975:109). Formeln som 

begrepp är i sig en representation, "when a conceptual mechanism fails to establish the rele-

vance of its object, it becomes itself the object of a second representation" (Sperber 1975: 

113). En symbolisk mekanism tar över och skänker mening åt ett bristfälligt begrepp, en tyst 

kunskap i vilken formeln triggar det som är centralt – "the evocation that accompanies that 

focalisation" (Sperber 1975:148). Den formel som "frammanar", och är en besvärjelse, bär på 

ett visst budskap hos dem som lärde sig skandera en helig formel i en viss kontext (andra 

generationen immigranter, inom shinbuddhismen) och på ett annat budskap hos dem (tredje 

generationen födda av TKJK-föräldrar) som inte konverterat utan hela tiden haft Ōgamisamas 

pragmatiska syn på karma. 

Till sist svarar jag ”ja” på frågan om min undersökning av den religiösa erfarenhetens för-

utsättningar är påverkad av rollteorin. Sundén har visat att den religiösa erfarenheten kan vara 

social på så sätt att den delas av flera och reproduceras mellan generationer, samtidigt som 

den kan vara en personlig erfarenhet och ge besvikna människor såväl glädje som styrka och 

en orientering i sin anpassning till en särskild verklighet. ”Roll är det enda psykologiska be-

grepp, som vid beskrivningen av religiös erfarenhet icke deformerar den utan beaktar den 

frommes anspråk på att möta en person” (Sundén 1966:213).  
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Hur är en religiös upplevelsevärld psykologiskt sett möjlig? frågar jag också. Evidens-

resonemanget som behandlas är inte helt tillfredsställande. ”Det upplevbara” – en teoretisk 

samlingsbeteckning på allt som kan påverka medlemmarna – gör att onda andar upplevs som 

verkliga. ”Det upplevbara är en påverkansvariabel, en situationsvariabel, något som finns där 

oberoende av individen” (Unger 1984:95). Medlemmar kan emellertid uppleva samma feno-

men på olika sätt – som olika verklig – vid olika tillfällen. Realitetsupplevelsen påverkas av 

människans aktivitetssystem, personlighetens dynamik och motivation, något Sundén gärna 

bortser från. Jag nämner på sidan 44 att det är verkligheten själv som laddar upplevelsen av 

ikiryō med realitetskaraktär, men det kan också vara personligheten med sitt aktivitetssystem 

som bidrar till verklighetskänslan i upplevelsen (cf. Unger 1984:96). Sundén hävdar att reli-

giös erfarenhet – psykologiskt sett – är ett slags varseblivning, och den religiösa upplevelse-

världen är en funktion av den mänskliga organismen och det som påverkar den. En religiös 

upplevelsevärld är psykologiskt sett möjlig om Sundéns föreställning som jag nämner på 

sidan 11 är sannolik: såväl illusionen som erfarenheten är upplevelser, men illusionen är inte 

reproducerbar, vilket erfarenheten är. Må vara att definitionen av religiös erfarenhet har ett 

atomistiskt drag, men inom religionspsykologin är det svårt att undvika reduktionism. 
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Skype och email 

Skype-intervjuer med N. N. (som vill vara anonym) 2018-06-09, 2018-06-10 och 2018-07-18. 

Email-information från N. N. 2018-06-09, 2018-06-10, 2018-06-11 och 2018-06-22. 

Email-information från ledaren Izumi Kobashigawa 2018-06-28. 

 

Informantpresentation 

Jasmine Nagai [född Morigawara] giftes tidigt bort med en medlem boende i Tabuse, Japan. Hon 

skickades 1976 av sin far Yoshikatzu Morigawara från Hawai'i till det japanska högkvarteret för att gå 

tre år i Ōgamisamas handarbetsskola för unga kvinnor. Där parades hon ihop med en anhängare, men 

äktenskapet var ett stort misslyckande. Som frånskild var hon 1992–1996 assistent åt ledaren 

Kobayashi i Honolulu. 

Hideko Morigawara [född Omokawa] var dotter till en japansk militärattaché i Manchuriet. Hon 

föddes 1922 på Liadonghalvön och tillbringade sina skolår i den japanska lydstaten Manchukuo i 

huvudstaden Changchun (Xinjing). Hideko drog vanära över familjen genom att ha tillväxthormon-

rubbningar och ansågs vara "onormalt liten". Hon gifte sig först med en alkoholist och kvinno-

misshandlare, och skamligt nog trivdes inte Hideko med honom, därför skickades hon till Hawai'i för 

att komma ur familjens åsyn. Hon giftes bort med en tjugofem år äldre kusin som bodde i Honolulu. 

När hennes man dog parade ledaren Kobayashi ihop henne med Yoshikatzu Morigawara.   

Yoshikatzu Morigawara föddes 1928 i Fukuoka och blev medlem av TKJK 1949. Ett år senare gifte 

han sig med Itsue Watanabe som kom från Hawai'i. De vigdes av Ōgamisama i Tabuse. Paret flyttade 

till Hawai'i 1950 och sedan dess har Morigawara arbetat som snickare. Han var en av dem som låg 

bakom Sayo Kitamuras besök 1952. Yoshikatzus hustru Itsue, mor till dottern Jasmine, avled 1985. 

Eftersom Hidekos man dog ungefär samtidigt som Morigawaras hustru såg Kobayashi en karmalänk 

mellan de båda kvarlevande och bestämde att ett äktenskap dem emellan var förutbestämt. 

Frank Motomura (86 år 1992) hade en kaffeodling på cirka fem tunnland. Hans hustru dog 1991 efter 

att ha plockat kaffebönor i nästan hela sitt liv. Två av sönerna brukade ibland hjälpa till med skörden, 

annars plockade han ensam sina bönor från morgon till kväll. Det bästa han visste var att dansa muga-

no-mai, då kände han sig ung, stark och frisk, och kunde möta sin hustru i andevärlden. 
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Både Tadao och Fude Shibata växte upp på plantager och arbetade från tio års ålder. Efter bröllopet 

var de först inhyrda i en av de redan då fallfärdiga baracker som tillhörde en av de större kaffeplan-

tagerna. Senare, när Fude plockade kaffebönor åt en bekant som hade en egen liten odling och Tadao 

arbetade på kaffefabriken, fick de hyra en bostad som tillhörde fabriken. När han blev sjuk och döv 

och hon sändervärkt av reumatism vräktes de från bostaden, eftersom de inte längre ansågs kunna göra 

någon nytta. Då började de följa Ōgamisama lära och livet fick en mening, och de fick hjälp med 

bostad av Frank Motomura, som Fude hade plockat kaffebönor åt. 

Masayoshi Kobayashi är ledaren i Honolulu och tillskrivs liknande förmågor som grundaren Sayo 

Kitamura påstås ha. Han benämns shidōshā – en extra mäktig ledare. Enligt medlemmarna är Koba-

yashi en tenshi ["ängel"] och kan när som helst glida in i ett muga-tillstånd. Han används av Ōgami-

sama för att vidga Guds kungadöme och har i medlemmarnas ögon gudomliga egenskaper som alltid 

är aktiverade, inte endast under dansen. "Kobayashi vet och kan allt", berättade hans assistent Jasmine 

Nagai. En levande gudom (ikigami) som spelar rollen av en förälder skall stötta och bistå sina an-

hängare och kontrollera deras öden, och det försöker Kobayashi göra, ännu vid 92 ås ålder. 

Izumi Kobashigawa, den nye ledaren, är en välrenommerad läkare, uppvuxen i TKJK-utopin, men ut-

bildad vid John A. Burns School of Medicine som tillhör University of Hawai’i. Han har en gedigen 

läkarutbildning, men hundandebesatthet är likväl ett faktum. Kobashigawa bidrar till att bevara det 

japanska i ett alltmer amerikaniserat samhälle. Han står dock i skuggan av Kobayashi som har all makt 

i TKJK på Hawai'i. 

N. N., eftersom denna kvinnliga informant bett att få vara anonym, får det som kommer fram i texten 

fungera som en presentation. 
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