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Inledning 

Bakgrund 

  Sekigahara är det största slaget som någonsin utkämpats på japansk mark.
1
 Referenser till slaget 

förekommer även i dagens Japan. Det finns till exempel ett flertal anime
2
 och manga

3
 som 

utspelar sig vid den tiden, exempelvis Shinshaku Sengoku Eiyû Densetsu Sanada Jyû Yûshi
4
 [Ny 

tolkning av legenden om Sengoku-periodens hjältar: de tio modiga Sanada krigarna], Samurai
5
 

Deeper Kyo och Azumi. Det görs också TV-serier som till exempel Sengoku Jieitai Sekigahara 

no Tatakai [Sengoku-periodens självförsvar: Slaget vid Sekigahara]
6
 och TV- och datorspel som 

till exempel Age of Empires III: The Asian Dynasties och Samurai Warriors 2. 

  De tre stora namnen under Sengoku-perioden var Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi och 

Tokugawa Ieyasu.
7
 De hade så olika personligheter att de ända in på 1990-talet kunde dyka upp 

vid anställningsintervjuer där den arbetssökande fick välja vem han eller hon sympatiserade med. 

För att tydligare visa på skillnaderna i de tre daimyôs
8
 olika personligheter finns det en japansk 

dikt som lyder: 

Nakanunara koroshiteshimae hototogisu 

Nakanunara nakasetemiseyô hototogisu 

Nakanunara nakumadematô hototogisu 

Sjunger du inte, gök, dödar jag dig 

Sjunger du inte, gök, ska jag få dig att sjunga 

Sjunger du inte, gök, väntar jag tills du sjunger
9
 

 

  Slaget vid Sekigahara var det sista under den så kallade Sengoku-perioden och gjorde slut på en 

nästan 150 år lång period av inbördeskrig i Japan. Sengoku-perioden startar formellt i och med 

                                                           
1
 Turnbull, Stephen. Warriors of Medieval Japan. Oxford: Osprey Publishing, 2005, s. 191. 

2
 Anime är japanska tecknade TV-serier eller filmer. 

3
 Manga är japanska tecknade serier. 

4
 I den här uppsatsen används Hepburn-systemet för att transkribera japansk text till det latinska alfabetet. För att 

markera lång vokal används en cirkumflex. Det vill säga, ett långt o skrivs ô och så vidare. 
5
 Samurajer är japansk krigare. 

6
 Text på japanska är översatt till svenska av författaren till uppsatsen om inget annat nämns. 

7
 I den här uppsatsen kommer japanska namn skrivas med familjenamnet först följt av egennamnet. 

8
 Daimyô är japanska för länsherre.  

9
 Ottosson, Ingemar & Thomas Ekholm. Japans Historia. Lund: Historiska Media, 2007, s. 112. 
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Ôninkriget år 1467. Orsaken till Ôninkriget anses bland annat vara att shôgun
10

 Ashikaga 

Yoshimasa utnämnde sin bror Yoshimi till efterträdare. Ett år senare fick Yoshimasa en son och 

tog tillbaka den tidigare utnämningen för att istället göra sonen till efterträdare. Nu fanns det 

alltså två kandidater till shôgun-positionen och det utnyttjade de två rivaliserande klanerna 

Yamana och Hosokawa. De två klanerna valde att stödja var sin shôgun-kandidat, Hosokawa 

stödde Yoshimi och Yamana stödde Yoshimasas son. I juli år 1467 bröt striderna ut vid Kyoto. 

Yamana hade 80 000 man och Hosokawa hade 85 000. De lyckades inte komma till något 

avgörande, ingen av klanerna besegrade den andre. Kyoto förstördes och stridigheterna spreds 

till resten av landet där lokala klaner hoppades på att kunna utöka sitt territorium.
11

 

  Nu var hela Japan i krig. Så småningom trädde en daimyô vid namn Oda Nobunaga fram och 

besegrade daimyô efter daimyô i olika strider. Han blev dock mördad av en utav sina allierade år 

1582 och nådde därför aldrig sitt mål att ena hela Japan. Efter Oda tog hans general Toyotomi 

Hideyoshi över makten över Odas domäner. Med list och diplomati lyckades han erövra resten 

av Japan som nu blev enat.
12

 

  När Hideyoshi fick en son, Hideyori, år 1593 var han 57 år och han visste att han skulle lämna 

efter sig en arvtagare som var för ung för att axla rollen som härskare över Japan. Han samlade 

därför fem daimyô att agera som förmyndare åt Hideyori. År 1598 dog Hideyoshi och rivalitet 

uppstod mellan Hideyoris fem förmyndare som delade sig i två grupper, öst och väst.
13

 Den 

västra gruppen leddes av Ishida Mitsunari och den östra leddes av Tokugawa Ieyasu. Så 

småningom möttes de båda och deras allierade i ett avgörande slag vid Sekigahara den 15 

september 1600 (21 oktober enligt vår tideräkning).
14

 Efter ungefär en halv dags strider vann till 

slut Tokugawa och år 1603 blev han utsedd till shôgun. Hideyori placerades på slottet i Osaka 

och befann sig där ända fram till sin död år 1615.
15

 

  Efter Sekigahara tar Tokugawa-shôgunatet vid, vilket var det sista shôgunatet i Japan och 

sträckte sig mer än 250 år tills Meijirestaurationen år 1868, då kejsaren återtog makten.
16

 

                                                           
10

 Shôgun var en militär ledare i Japan.  
11

 Onin War. (den 2 April 2009). Hämtat från Encyclopædia Britannica Online. 
12

 Toyotomi Hideyoshi. (den 24 April 2009). Hämtat från Encyclopædia Britannica Online. 
13

 Ottosson och Ekholm, s. 126.  
14

 Hall, John Whitney. Japan from Prehistory to Modern Times. London: George Weidenfeld and Nicolson Ltd., 

1970, s 164. 
15

 Ottosson och Ekholm, s. 127. 
16

 http://www04.sub.su.se:2075/meijirestaurationen, den 14 Maj 2009. 
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Syfte och frågeställningar 

  Syftet med den här uppsatsen är att belysa hur olika historiker kan tolka samma händelser på 

olika sätt. Den övergripande frågeställningen är: Hur skiljer sig de olika historikernas tolkningar 

av slaget vid Sekigahara? För att svara på den frågan kommer följande frågeställningar att 

undersökas: 

 Vad anses vara orsaken till slaget? 

 Hur förklarar historikerna utgången av slaget? 

 Vad hände med Toyotomi Hideyori? 

  Det råder delade meningar om varför det blev rivalitet mellan de fem daimyô som var 

förmyndare åt Hideyori. En del påstår att det var en orättvis uppdelning av uppgifter som delades 

mellan öst och väst.
17

 Andra påstår att det var en maktkamp styrd av privata ambitioner, att ta 

över makten i Japan.
18

 Varför Tokugawa vann tycks också vara oklart. En påstår att den västra 

sidan hade en förrädare bland sina trupper som anföll den egna armén
19

 medan andra anser att 

Tokugawa hade hemliga avtal med flera daimyô i Mitsunaris armé som sedan drog sig ur 

striderna.
20

 

  Den sista frågeställningen är också väldigt intressant ur en komparativ synvinkel. De olika 

författarna har helt olika uppfattningar om varför Tokugawa anföll Osaka år 1614. En del anser 

att Tokugawa sköt på att ”ta itu med Hideyori” till år 1614,
21

 andra att det hade samlats en armé 

av rônin
22

 vid slottet i Osaka där Hideyori befann sig som ville ändra utgången av slaget vid 

Sekigahara och ge makten åter till Toyotomi-familjen. I och med det blev Tokugawa motvilligt 

tvungen att belägra Osaka.
23

 

Tidigare forskning 

Det skrivs mycket om slaget vid Sekigahara som fokuserar på händelserna men det finns ingen 

tidigare historiografisk forskning utanför Japan. Det finns överhuvudtaget endast ett fåtal 

historiografiska verk med anknytning till Japan. Ett undantag är massakern i Nanjing där den 

                                                           
17

 Ottosson och Ekholm, s. 126. 
18

 Hall, s. 163. 
19

 Ottosson och Ekholm, s. 126. 
20

 Hall, s. 163-164. 
21

 Ottosson och Ekholm, s. 127. 
22

 Rônin är en herrelös samuraj.  
23

 Totman, Conrad. A History of Japan. Oxford: Blackwell Publishing, 2005 (2000), s. 220. 
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japanska armén massakrerade kinesiska soldater och civila i staden Nanjing. I boken The 

Nanjing Massacre har Joshua A. Fogel samlat essäer från olika författare som var för sig gjort en 

historiografisk undersökning av massakern från olika synvinklar. Yoshida Takashi har undersökt 

historieskrivningen i Japan och hans essä, A Battle over History: The Nanjing Massacre in Japan, 

anses vara mest relevant för den här uppsatsen. 

Yoshida har delat upp sin undersökning efter när källorna är skrivna, det vill säga, före 1970, 

1970-talet, 1980-talet samt 1990-talet. Han hänvisar ofta till statistik men det är inte relevant för 

den här undersökningen eftersom den använder sig av kvalitativ metod. Han lyfter fram hur 

politiken har förändrats i varje decennium och även hur skollitteraturen har förändrats. På grund 

av den här uppsatsens omfång så är inte detta relevant för den här undersökningen.
24

  

Material och metod 

Källor har valts med syftet att försöka få olika åsikter och synpunkter från historiker. Det har 

också funnits i åtanke att ta med historiker som skriver för olika publiker och med olika 

nationaliteter. Översättningar har valts bort eftersom att översättaren bidrar, om än oavsiktligt, 

med ett filter. På grund av uppsatsens omfång begränsas den till sju källor varav tre japanska. 

Här presenteras källorna som tas upp i undersökningen och deras källproducenter: 

  John Whitney Hall 

Hall föddes i Kyoto år 1916 som son till en missionär. Han var en pionjär i området Japans 

historia i USA och har arbetat både vid University of Michigan och Yale University och har 

doktorsgrad vid Harvard University. Han har dessutom tilldelats en akademisk utmärkelse från 

American Historical Association (AHA) och medlemskap i den heliga skattens orden (瑞宝章 

Zuihôshô) från Japans regering. Hall har skrivit ett flertal inflytelserika böcker och artiklar, bland 

annat Tanuma Okitsugu, 1719-1788: Forerunner of Modern Japan (1955), Government and 

Local Power in Japan, 500 to 1700 (1966) och Japanese History: New Dimensions of Approach 

and Understanding (1966).
25

  

För den här underökningen används boken Japan from Prehistory to Modern Times (1970). 

Boken var tidigare publicerad i Tyskland med titeln Das Japanische Kaiserreich [Det japanska 

                                                           
24

 Yoshida, Takashi. "A Battle over History: The Nanjing Massacre in Japan", i J. A. Fogel, The Nanjing Massacre 

(s. 70-132). Los Angeles: University of California Press, 2000. 
25

 Conlon, Frank F. John Whitney Hall, 1916-1997. Hämtat från http://www.hartford-hwp.com/archives/55/107.html 

den 13 April 2009 
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kejsardömet] år 1968. Boken omfattar hela Japans historia på 357 sidor och tre sidor ges åt 

Sekigahara.  

  Kuwata Tadachika 

Kuwata Tadachika föddes år 1902 och har skrivit ett flertal böcker om Japans historia, bland 

annat Tokugawa Ieyasu sono tegami to ningen [Tokugawa Ieyasu, hans brev och människor] 

(1971), Sengoku onna shidan [Den historiska berättelsen om Sengoku-periodens kvinnor] (1981) 

och Ishida Mitsunari (1982).
26

 

För den här undersökningen används boken Nihon no kassen 7 Tokugawa Ieyasu [Japans krig 7 

Tokugawa Ieyasu] som utkom år 1978. Där har Kuwata skrivit kapitlet Sekigahara no ikusa 

[Slaget vid Sekigahara] som på 140 sidor beskriver slaget. 

  Okamoto Ryôichi 

Okamoto Ryôichi har tidigare skrivit en del om Osaka, till exempel i Ôsaka no sesô [Osakas 

samhälle] (1989) och Hideyoshi to Ôsakajô [Hideyoshi och slottet i Osaka] (1990).
27

 

För den här undersökningen används boken Nihon no Kassen 7 Tokugawa Ieyasu [Japans krig 7 

Tokugawa Ieyasu] som utkom år 1978. Där har Okamoto skrivit kapitlet Ôsaka fuyu no jin, natsu 

no jin [Vinterkampanjen och sommarkampanjen vid Osaka] som på 80 sidor beskriver 

belägringarna vid Osaka. 

  Ingemar Ottosson och Thomas Ekholm 

Ottosson och Ekholm har tillsammans skrivit Japans Historia. Ingemar Ottosson är fil dr i 

historia och universitetslektor vid Högskolan i Kristianstad. Han undervisar i modern japansk 

historia vid Lunds universitet och forskar om Sveriges kontakter med Östasien genom tiderna.
28

 

Thomas Ekholm är fil mag i japanska och doktorand vid Göteborgs universitet. Han undervisar i 

japansk äldre historia vid Lunds universitet och har i sin forskning koncentrerat sig på den 

japanska teceremonin under olika perioder.
29

 

                                                           
26

 http://catalogue.nla.gov.au/Search/Home?lookfor=author:%22Kuwata,%20Tadachika,%201902-

%22&iknowwhatimean=1 den 13 April 2009 
27

 http://openlibrary.org/a/OL3919313A/Ryoichi-Okamoto den 14 April 2009 
28

 http://www.historiskamedia.se/o.o.i.s?id=210&author_id=828 den 6 April 2009 
29

 http://www.historiskamedia.se/o.o.i.s?id=210&author_id=827 den 6 April 2009 
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Deras bok Japans historia från 2007 behandlar hela Japans historia på 337 sidor och ca två och 

en halv sidor ges åt Sekigahara och Osaka. Författarna är tydliga med att de riktar sig till 

allmänheten och har därmed skrivit en relativt lättläst bok. 

  George Sansom 

George Sansom var diplomat och japanolog, född år 1883. Han studerade vid universiteten i 

Giessen och Marburg och var sekreterare åt Storbritanniens ambassadör i Japan. Han utnämndes 

till Companion of St Michael and St George (CMG) i januari 1926 vilket är en brittisk orden 

(Brittiska Imperieorden) och uppgraderades till Knight Commander (KCMG) i juni 1935. 1947 

nådde han den högsta graden, Knight Grand Cross (GBE). År 1947-1953 var Sansom professor i 

japanologi vid Columbia University. Han har skrivit många böcker inom japanologi, bland annat 

An Historical Grammar of Japanese: A Pioneer Study (1928), Japanese Buddhism (1935) och 

The Western World and Japan: a Study in the Interaction of European and Asian Cultures 

(1950).
30

 

Sansoms bok A History of Japan 1337-1615 från 1965 används för den här undersökningen. 

Precis som titeln på boken antyder så tar den upp Japans historia från 1337 till 1615. Utav 

bokens 406 sidor ges elva sidor åt Sekigahara och Osaka. 

  Takagi Shôsaku 

Takagi Shôsaku har skrivit böckerna Nihon kinsei kokkashi no kenkyû [Undersökning i Japans 

nationshistoria i modern tid] (1990) och Edo bakufu no seido to dentatsu monjo [Dokument om 

edoshogunatets organisation och kommunikation] (1999).
31

 

För den här undersökningen används boken Iwanami kôza Nihon rekishi [Iwanamis kurs i 

Japans historia] från 1975. Där har Takagi skrivit kapitlet Edo bakufu no seiritsu 

[Edoshogunatets etablering] och är på 38 sidor. 

  Conrad Totman 

Totman är professor emiritus vid Yale University. Han har undervisat japansk historia vid 

University of California, Santa Barbara och Northwestern University. Innan A History of Japan 

hade han skrivit ytterligare tio böcker, bland annat Japan before Perry: A Short History (1981), 

                                                           
30

 Nish, Ian. Sansom, Sir George Bailey (1883–1965). Hämtat från Oxford Dictionary of National Biography: 

http://www04.sub.su.se:3145/view/article/35944, den 14 April 2009 
31

 http://www.goodreads.com/author/show/1956936.Shosaku_Takagi, den 14 April 2009 
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Early Modern Japan (1993) och  Pre-industrial Korea and  Japan in Environmental Perspective 

(2004).
32

 

För den här undersökningen används boken A History of Japan från 2005. Den behandlar hela 

Japans historia på 573 sidor och ungefär en sida ges åt Sekigahara och Osaka. Den riktar sig till 

studenter och har ett formellt språk. 

Metoderna som har använts i den här uppsatsen är komparativa, kvalitativa och historiografiska.   

Komparativ metod kan även kallas jämförande metod och är innebär att man jämför olika objekt 

med varandra för att hitta likheter och olikheter.
33

 

Kvalitativ metod används när man vill undersöka människors subjektiva åsikter och tolkningar. 

Ofta använder man sig av intervjuer och observationer för att få fram sitt resultat.
34

  

Termen historiografi har enligt Nationalencyklopedin två innebörder. Den ena innebörden avser 

historieskrivningens och historieforskningens produkter, den andra avser den vetenskapliga 

analysen av historieforskningen och historieförmedlingen. Den här uppsatsen använder sig av 

den senare definitionen eftersom den inte producerar en historieskrivning av sig själv utan 

snarare en analys av tidigare historieforskning.
35

  

Den komparativa metoden har varit användbar för den här uppsatsen eftersom dess syfte var att 

jämföra olika källor med varandra. Den kvalitativa metoden har varit användbar eftersom det är 

de olika historikernas subjektiva åsikter som har undersökts för att försöka få fram en objektiv 

sanning. 

 Olika källor har jämförts med varandra och skillnaderna har analyserats. I början av varje 

frågeställnings undersökning tas de relevanta källorna upp. Sedan följer en beskrivning av hur 

var och en utav de relevanta källorna har skrivit sin beskrivning av historien. En källa anses vara 

relevant om författaren har skrivit något nytt bland de olika författarna. Visar det sig att flera 

författare har nästan exakt samma ståndpunkt i frågeställningen har bara en utav dem använts.     

Till slut kommer en analys med en jämförelse av de olika källornas tolkningar. 

                                                           
32

 Totman, omslag. 
33

 Marsch, David & Stoker, Gerry. Theory and Methods in Political Science. Basingstoke: Palgrave McMillan, 2002, 

s. 249. 
34

 Ibid., s. 199. 
35

 http://www04.sub.su.se:2075/lang/historiografi, den 14 Maj 2009. 



10 
 

Begrepp 

Det teoretiska ligger i ett historiografiskt betraktningssätt som innebär att man måste tolka 

historia.  

Daimyô – Under Heian-tiden (794-1185) och framåt var daimyô en benämning på ägare av 

större privata jordegendomar. Under Tokugawa-tiden (1603-1867) användes begreppet som 

benämning på feodala länsfurstar som var underställda shôgun och hade en jordegendom med en 

risproduktion på minst 10 000 koku.
36

 Den här uppsatsen använder den senare definitionen 

eftersom den handlar till stor del om Tokugawa-tiden och tiden precis innan Tokugawa tog över 

makten i Japan.
37

 

Rônin – Under feodaltiden en benämning på en samuraj som förlorat sin daimyô. Den japanska 

betydelsen är dock ”flytande människa” och användes ursprungligen som benämning på en 

bonde som lämnat sin mark för att arbeta som daglönare. I dagens Japan kan termen användas 

om studenter som misslyckats med att komma in på ett universitet och inväntar nästa chans. Den 

här uppsatsen använder sig av feodaltidens definition.
38

 

Samuraj – Ordet samuraj betyder på japanska ”den som tjänar”. Samurajerna var ursprungligen 

krigare inom aristokratin men blev senare benämning på medlemmar i krigarklassen som blev 

den dominerande under 1100-talet och fortsatte styra fram till Meijirestaurationen år 1868.
39

 

Samurajerna följde en hederskodex benämnd bushido och som skrevs ner på 1600-talet. Bushido 

var fylld med konfucianska värderingar och som Nationalencyklopedin skriver: ”Att visa mod 

och kunna dö för sin herre var samurajens plikt, och blind lydnad i alla sammanhang var ett 

absolut krav. Kulten av svärdet blev tidigt en del av ideologin”.
40

 

Shôgun – Shôgun var ursprungligen ett temporärt ämbete som inrättades under 700-talet då det 

förekom många gränskrig mellan japanerna och ursprungsbefolkningen ainu. Shôgun var då en 

general som skulle ”kväsa barbarer” och kunde tillsättas fram till år 813. År 1192 återupptogs 

titeln igen men med ändrad innebörd. Nu var den inte längre temporär och innehavaren av titeln 

var heller inte bara en general som skulle ”kväsa barbarer”, han hade makten i Japan. Då var det 

Minamoto Yoritomo som lyckats med bedriften att ta över makten och besegra sina motståndare. 

De efterföljande shôgunerna var tvungna att kunna påvisa släktskap med honom för att själva 

                                                           
36

 1 koku = ca 180 liter ris. 
37

 http://www04.sub.su.se:2075/lang/daimyo, den 14 Maj 2009 
38

 http://www04.sub.su.se:2075/lang/ronin, den 14 Maj 2009 
39

 http://www04.sub.su.se:2075/meijirestaurationen,  den 14 Maj 2009 
40

 http://www04.sub.su.se:2075/lang/samuraj, den 14 Maj 2009 
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kunna bli shôgun. Kejsarens roll var att utnämna shôgunen men han hade ingen verklig makt 

över vem som skulle utnämnas. Den här uppsatsen använder sig av den senare definitionen efter 

som händelserna utspelar sig långt senare än år 813.
41

 

 

  Det här avsnittet har som syfte att underlätta för läsaren att hålla reda på alla namn som 

förekommer i undersökningen. Den delen av namnet som kommer att användas i undersökningen 

markeras med att vara understruken. 

Ishida Mitsunari – Ledaren av den västra sidan. En utav fem administratörer utnämnda av 

Hideyoshi. De fem administratörerna hade mindre makt och lägre status än de fem 

förmyndarregenterna.
42

 

Katagiri Katsumoto – Fick som uppgift att utnämna Hideyoris tjänare.
43

 

Kobayakawa Hideaki – Tillhörde den västra sidan men som enligt vissa källor förrådde 

Mitsunari i slaget vid Sekigahara och anföll den egna armén.
44

 

Maeda Toshiie – En utav de fem förmyndarregenterna. Ansågs vara den som kunde hålla 

tillbaka Tokugawa men dog år 1599.
45

 

Môri Terumoto – En utav de fem förmyndarregenterna.
46

 

Tokugawa Ieyasu – En utav de fem förmyndarregenterna. Han var den som segrade vid 

Sekigahara och ledde den östra armén.
47

 

Toyotomi Hideyori – Den minderårige arvtagaren till Hideyoshi. Placerades efter sin fars död 

på slottet i Osaka där han dog år 1615.
48

 

Toyotomi Hideyoshi – Den general som lyckades kamma åt sig makten efter Oda Nobunagas 

död. Han var dock av låg börd och kunde inte bevisa släktskap med Minamoto Yoritomo och 

utnämndes därför aldrig till shôgun.
49

 

Uesugi Kagekatsu – En utav de fem förmyndarregenterna. Tillhörde den västra sidan.
50

 

                                                           
41

 http://www04.sub.su.se:2075/lang/shogun, den 14 Maj 2009 
42

 Sansom, George. A History of Japan 1334-1615. London: The Cresset Press, 1965 (1961), s. 388. 
43

 Takagi, Shôsaku. "Edo bakufu no seiritsu"[Edoshogunatets etablissemang], i Iwanami kôza Nihon rekishi 

[Iwanamis kurs i Japans historia] (Vol. 9, s. 117-153). Tokyo: Iwanami shoten, 1975, s. 119. 
44

 Ottosson och Ekholm, s. 126. 
45

 Sansom, s. 387-390. 
46

 Ibid., s. 387. 
47

 Ottosson och Ekholm, s. 126. 
48
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Disposition 

Uppsatsen är uppbyggd av en inledning, undersökning, sammanfattning och till slut en lista 

med källor och litteratur. Inledningen är uppdelad på bakgrund, syfte och frågeställningar, 

material och metod, tidigare forskning samt begrepp. 

Undersökningen är uppdelad i fyra delar. Den tre första delarna tar upp varsin frågeställning. 

De tre delarna inleds med en förklaring av vilka källor som anses vara relevanta och följs sedan 

en beskrivning av hur de relevanta historikerna har skrivit. I slutet av varje del kommer en 

sammanfattning av de olika historikernas åsikter. 

Den fjärde delen tar upp de slutsatser man får av resultatet. 

Undersökning 

Orsaken till slaget 

I den här delen undersöks frågeställningen ”vad anses vara orsaken till slaget?”. Följande källor 

anses vara relevanta: Ottosson och Ekholm, Totman, Takagi, Hall, Sansom samt Kuwata.
51

  

Ottosson och Ekholm 

Ottosson och Ekholm beskriver ganska kort om orsaken till slaget men lyckas ändå få med 

något som ingen utav de andra författarna har nämnt som orsak. De skriver först att de fem 

förmyndarregenterna, som regerade istället för den omyndige Hideyori, splittrades i två 

rivaliserande läger. Vidare förklarar de att det västra lägret leddes av Ishida Mitsunari och det 

östra lägret av Tokugawa Ieyasu. Sedan kommer det som är unikt för dessa två författare, 

nämligen: ”Rivaliteten berodde inte främst på motsättningar mellan olika riksdelar utan snarare 

på att västalliansens medlemmar av Hideyoshi anförtrotts viktiga administrativa uppgifter medan 

östalliansens befälhavare fått nöja sig med militära.”
52

 Ingen annan utav källorna har förenklat 

orsaken till denna. En anledning kan vara att Ottosson och Ekholm skriver för en bred publik. En 

bok om hela Japans historia från 300-talet f. Kr. till 1990-talet e. Kr. på 337 sidor kan innebära 

vissa förenklingar i historien för att få plats med så mycket som möjligt samt att inte läsaren ska 
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tappa intresset. Det är en populärvetenskaplig bok och, som de själva säger i 

förordet: ”tillkommen med tanke på en intresserad allmänhet”. 

Totman 

Totman är förvånansvärt kortfattad i sin beskrivning av slaget och dess orsak. Det är förvånande 

eftersom han annars är väldigt noggrann och djupgående. Hans bok om Japans historia är dubbelt 

så lång som Ottosson och Ekholms men tar förvisso upp en längre period, från 130 000 år sedan 

till 2000-talet.  

Han skriver att orsaken till slaget var gräl, dock nämner han inte vad de skulle ha grälat om. 

Han skriver att Hideyoshi samlade sina mäktigaste allierade att ta hand om Hideyori men när 

Hideyoshi dog så samarbetade de allierade bara så länge att de drog sig ur Korea. ”Then, with 

their forces again intact and battle-tested troops available, they fell to quarreling, setting the stage 

for a new struggle to dominate.” Vidare skriver han att Hideyoshi fokuserade för mycket på att 

expandera riket på kontinenten och att det därför inte var överraskande att slaget vid Sekigahara 

inträffade.
53

 Det är inte helt klart vad Totman anser vara orsaken till slaget. Hans bok riktar sig 

till historiestudenter och det är också ett akademiskt språk som används. 

Takagi 

Takagi nämner tre punkter som skulle hjälpa Hideyori efter faderns död. Den första punkten var 

att alla fortfarande skulle lyda Hideyoshis lagar efter hans död och att konspirationer var 

förbjudna. Den andra var att Hideyoshi önskade att daimyôsituationen skulle frysas tills Hideyori 

blev vuxen, det vill säga att ingen fick få mer eller mindre makt. Den tredje punkten, berättar 

Takagi, var att Katagiri Katsumoto valde ut fyra stycken tjänare åt Hideyori. Tokugawa bröt mot 

åtminstone en utav de här nya reglerna när han lät anordna ett bröllop som enligt hans rivaler 

skulle ge honom mer makt. Så småningom tvingas olika daimyô att skicka gisslan till Edo där 

Tokugawa hade sitt huvudsäte. Tokugawa krävde att också Uesugi skulle skicka gisslan men han 

kämpade emot. Mitsunari samlade nu flera daimyô till att strida mot Tokugawa.
54

 

Så beskriver Takagi orsaken till slaget. Han ger en svag känsla av kritik mot Tokugawa som 

kräver gisslan och bryter mot regler. Men han är inte så tydlig om varför till exempel Tokugawa 
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kräver gisslan, han förklarar det faktiskt inte alls. Han skriver för en japansk publik som 

förväntas redan vara någorlunda insatta i historien. 

Hall 

Hall förklarar att orsaken till slaget var konflikter och privata ambitioner. Han skriver att privata 

ambitioner bland förmyndarregenterna ledde till misstänksamhet och friktion. Mitsunari beskrivs 

väldigt ofördelaktigt som i detta citat:”Among the ’house vassals’ Ishida Mitsunari, distrustful of 

Tokugawa Ieyasu, worked tirelessly to organize a coalition against him.”
55

 Det skapar en bild 

som får en att tro att Mitsunari hyste personligt agg mot Tokugawa, som nästan beskrivs som ett 

offer för mobbning. Mitsunari är också den enda som särskilt pekas utav av Hall och man skulle 

nästan kunna tro att han allena var orsaken till konflikterna.  

  Takagi skriver att Tokugawa bröt mot Hideyoshis regler och tvingade andra daimyô att skicka 

gisslan. Hall nämner inte några regelbrott men gisslan tar han upp, dock med annan tolkning än 

Takagi. Angående gisslan skriver Hall så här:”Ieyasu was now the obvious great power in Japan. 

Already he had begun to receive pledges of allegiance from other daimyo, and soon the Maeda 

faction sent hostages and made overtures of support.”
56

 Detta ger en helt annan nyans än Takagi 

och de båda står i kontrast med varandra. Vem utav dem har rätt? Ingen utav författarna 

använder noter så det är oklart var de får sin information ifrån. Båda böckerna är dessutom 

skrivna på 1970-talet så man kan anta att ny forskning inte har orsakat divergensen. 

Sansom 

Sansoms beskrivning påminner en del om Halls men med ett par skillnader. Hideyoshi beskylls 

för att ha fokuserat för mycket på invasion av Korea och för lite på inrikespolitik och Tokugawa 

beskrivs som vis och skicklig. Sansom påpekar att det var Korea som orsakade de första 

dispyterna mellan de fem förmyndarregenterna. De kunde inte hålla sams om det skulle kalla 

hem trupperna eller inte.  

Det Sansom har gemensamt med Hall är deras syn på Mitsunari. Mitsunari beskrivs som 

intrigmakare vilket belyses med följande citat:  

He was a master of intrigue who knew that he could profit from confusion, and it was     

doubtless owing to his covert stimulation that the members of the Council and the 
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Commissioners brought charges against Ieyasu, alleging that he was deliberately 

breaking his vow to Hideyoshi by arranging marriages for political ends.
57

 

Här tar Sansom även upp regelbrotten som Takagi nämnde, men han är förlåtande. Han medger 

att det finns sanning i att Tokugawa bröt mot reglerna men samtidigt säger han att det inte kunde 

undvikas. Han fortsätter att förklara orsaken till slaget med att berätta att när Maeda, som var lika 

vis som Tokugawa, dog fanns det ingen som kunde hålla tillbaka Tokugawa. Tokugawas 

stigande makt skapade misstänksamhet hos de andra daimyô och det drog, enligt Sansom, 

Mitsunari nytta av. Mitsunari försökte till och med lönnmörda Tokugawa två gånger, men båda 

gånger så avslöjades planerna och Tokugawa förlät Mitsunari.
58

 

Sansoms berättelse är som en klassisk hjältesaga där Tokugawa spelar den goda och Mitsunari 

den onda. Vad Mitsunari än gör så gör han det med ont uppsåt gentemot Tokugawa och 

Tokugawa ser alltid igenom Mitsunaris planer. 

För att sammanfatta Sansoms åsikter angående orsaken till slaget var det Hideyoshis och 

Mitsunaris fel. Hideyoshi fokuserade för mycket på Korea och efterlämnade sig orimliga regler 

och Mitsunari var en lömsk intrigmakare som gjorde allt för att få de andra emot Tokugawa. 

Kuwata 

Kuwata skriver liksom de andra att Hideyoshi valde ut fem inflytelserika daimyô att agera som 

förmyndare åt Hideyori. Han skriver också att Tokugawa och Maeda var de mäktigaste utav de 

fem och de andra tre var tvungna att lyssna på deras åsikter. Dessutom skriver han att Tokugawa 

i hemlighet lät gifta bort släktingar för att utbyta hemliga löften. Det här tyder på att Kuwata inte 

ser på Tokugawa med lika blida ögon som Sansom. Så här skriver Kuwata att de andra daimyô 

reagerade:  

Det vill säga, de andra förmyndarregenterna och administratörerna pekade på att Ieyasus 

beteende hade trotsat Hideyoshis sista önskan och kritiserade hans oförskämdhet. Ieyasu 

var tvungen att förklara att han inte var förrädisk och fick till och med den här 
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domen: ”Om det är så att det är odiskutabla fakta att det har försummats så stryk                                                                                                  

namnet Ieyasu från förmyndarregenterna”.
59

 

Om Kuwata anser att Tokugawa var förrädisk och att han hade trotsat Hideyoshi framgår inte 

av hans text men det är tydligt att Tokugawas samtida ansåg det. Det är dock tydligt att Kuwata 

ser på Tokugawa med mer kritiska ögon än Sansom och Hall.  

Vidare skriver Kuwata att efter Maedas död så kände Tokugawa sig lättad men samtidigt så 

gjorde anti-Tokugawa-fraktionens Ishida Mitsunari en ”frigörande åtgärd” och det var en 

inbjudan till slaget vid Sekigahara.
60

 Exakt vad den frigörande åtgärden var för någonting skriver 

han inte. Kuwata blir därmed den förste att uttala sig med en aning positiv inställning till 

Mitsunari. Ordet frigörande har en positiv klang. Om Kuwata hade varit lika kritisk mot 

Mitsunari som de flesta andra författare hade han antagligen valt ett mindre positivt ord istället. 

Andra författare har beskrivit Tokugawas och Maedas relation som något som kan liknas vid 

nära vänskap. De besökte varandra ofta, särskilt när Maeda låg döende.
61

 Men Kuwata skriver att 

Tokugawa kände sig lättad när Maeda dog, vilket implicerar att han kände att Maeda var ett hot 

av något slag. Kanske för att Tokugawa ville ha mer makt och Maeda stod i vägen. Det kan vi 

inte veta med säkerhet men om man tittar på de andra författarna är det det som antas.  

Kuwatas orsak till slaget var med andra ord att Tokugawa var maktlysten men Mitsunari ville 

inte att han skulle få den makten. 

Sammanfattning 

Alla är inte helt överens om vad som var orsaken till slaget men det finns vissa likheter. 

Ottosson och Ekholm anser att det var en orättvis uppdelning av uppgifter. Totman däremot 

anser att orsakerna var bristande inrikespolitik och gräl. Eftersom Totman inte nämner vad grälet 

handlade om kan det egentligen vara vad som helst. Takagi skriver att Tokugawa bröt mot 

Hideyoshis regler och krävde gisslan. Hall skriver att orsaken var konflikter och privata 

ambitioner och han nämner särskilt Mitsunari som orsak till konflikterna. Sansoms synpunkter är 
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en kombination av Totmans och Halls. Han anser att Hideyoshi försummat inrikespolitiken och 

satsat för mycket på Korea. Dessutom anser han att Mitsunari var orsaken till mycket utav 

intrigerna. Sist kommer Kuwata som är en aning kritisk mot Tokugawa. Tokugawa bryter mot 

diverse regler men Kuwata ger ingen pardon, till skillnad från Sansom. 

De som är mest kritiska till Tokugawa är de två japanska författarna. De nämner alla regler han 

bröt och beskriver ett näst intill terrorvälde orsakat av Tokugawa. De som är Tokugawa-vänligast 

är Hall och Sansom som målar upp en slags hjältebild över Tokugawa. Deras böcker är skrivna 

med tio års mellanrum och det är möjligt att Hall läste Sansoms verk innan han skrev sitt eget. 

Det alla författare är överens om är att Mitsunari ogillade Tokugawa. 

Utgången av slaget 

I den här delen undersöks frågeställning ”hur förklarar historikerna utgången av slaget?”. 

Följande källor anses vara relevanta: Takagi, Hall, Sansom och Kuwata.
62

 

Takagi 

Takagi skriver att alla daimyô i landet deltog i slaget och när både östsidan och västsidans 

huvudstyrkor hade stridit färdigt så vidarebefordrades resultatet och strax därefter så kom alla 

oroligheter till sitt slut. Sedan kommer Takagi till vad han anser vara orsaken till slagets utgång. 

Han skriver att i den västra armén hade ett par daimyô, bland andra Uesugi och Môri, fått sina 

domäner kraftigt reducerade och fick därför tillåtelse att kapitulera av den östra armén. Han 

skriver också att de antagligen hade avsikten att undvika båda arméernas rivalitetskrig.
63

 

Takagi nämner alltså inga förrädare eller hemliga förbund mellan Tokugawa och västsidans 

daimyô. Hideaki, som av ett flertal andra författare beskylls med förräderi, nämner han inte ens. 

Detta är märkligt eftersom Takagi annars är väldigt noggrann att nämna personer som var 

inblandade. Något så viktigt och avgörande att daimyô hoppade av mitt i striderna och eventuellt 

anföll sina tidigare allierade borde nämnas, om det nu var så det gick till. Det kan hända att 

Takagi ställt sig misstänksam till de uppgifterna eller helt enkelt inte ansåg att det var en så 

bidragande orsak. 
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De som hade bytt sida i slaget blev av med sitt territorium och fick antingen begå självmord, bli 

avrättade eller bli deporterade, skriver Takagi.
64

 Det är också det enda han skriver som är ett 

direkt resultat av slaget. 

Takagi är väldigt neutral i sin beskrivning av utgången. Ingen får någon ära och ingen 

vanhedras.  

Hall 

Hall skriver att den västra sidan hade potential att vinna slaget men var dåligt ledd och var 

splittrad. Dessutom var många nyckelmedlemmar i hemlig kontakt med Tokugawa. 

The Outcome was at first in doubt, but large segments of the western alliance never 

committed themselves, and at the critical moment Kobayakawa, one of Môri’s kinsmen, 

made good his prearranged defection. The western cause collapsed with great slaughter.
65

 

En huvudorsak till att Tokugawa vann var alltså att många i väst inte deltog och att Hideaki 

hoppade ur striderna. Andra författare skriver att Hideaki inte bara övergav sin egna armé utan 

han anföll den också, men det skriver inte Hall. Dessutom var den västra sidan illa ledd. Sansom 

skriver att Mitsunari själv förde befälet över de västra styrkorna så Mitsunari själv var alltså 

också en bidragande orsak till sin förlust.
66

 Här skiljer sig Halls berättelse från Takagis. Takagi 

gav varken ris eller ros till någon men det gör Hall. Han ger förvisso ingen ros men Mitsunari får 

kritik för sitt dåliga ledarskap. Även angående orsaken till slaget var Hall väldigt kritisk till 

Mitsunari. Om det inte hade varit för Mitsunari så hade den västra sidan vunnit enligt Hall. 

Vidare skriver han att Sekigahara orsakade en drastisk omorganisation i politiken. Hela 87 

daimyô-familjer hade utplånats och fyra hade fått sina domäner kraftigt reducerade. 7 572 000 

koku hade konfiskerats och dem kunde Tokugawa generöst dela ut till sina allierade. Även här 

ger Hall Tokugawa positiva egenskaper. 

Sansom 

Sansom skriver att i brist på en bra general så fick Mitsunari axla rollen själv men dömer sedan 

ut hans insats: ”He had courage and some experience of warfare, but he was not fit to lead an ill-
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assorted force against a brilliant and practised captain like Ieyasu.”
67

 Även här får Mitsunari 

kritik och Tokugawa beröm.  

Vidare skriver Sansom att den västra armén marscherade mot Sekigahara, lyckades etablera sig 

och var nästan ogenomträngliga, men de hade en förrädare. Eftersom Sansom tidigare nämnde 

att Tokugawa var mycket mer erfaren än Mitsunari så måste det anses som en prestation att anses 

vara ogenomtränglig, men det erkännandet ger inte Sansom honom.
68

 

Sansom skriver att det var häftigt krigande överallt med en liten fördel till väst, även här borde 

Mitsunari få beröm för sin insats mot den överlägsne Tokugawa. Nu kommer förrädaren in i 

bilden. Hideaki befann sig på en kulle och skulle enligt planen springa ner och anfalla den östra 

armén bakifrån. Men Hideaki rörde sig inte förrän Tokugawa tvingade honom att avslöja sig. Då 

bekände han färg genom att attackera väst. Det här innebär att Hideaki antingen inte ville förråda 

sina tidigare allierade eller att han inte hade bestämt sig ännu. Resultatet av förräderiet var att 

Mitsunari flydde, skriver Sansom, och västs förlust var överväldigande.
69

 

It is true that Ieyasu’s triumph was due in part to treachery among his enemies, and it is 

sometimes suggested that he took an excessive risk when he attacked a superior force 

holding strong defensive positions. But Ieyasu was not a rash commander. He was a 

military genius who had gained experience in decades of hard campaigning. He was a 

skilful reader of men’s minds, his political judgment was bold but sound, and he knew 

when to take a calculated risk.
70

 

Det är en aning motsägelsefullt att skriva att Tokugawa var ett sådant militärt geni och att 

Mitsunari var en klåpare när han samtidigt skriver att armén Mitsunari hade att tillgå var en dålig 

blandning och dessutom fylld av förrädare. Sansom skriver att det var väldigt jämnt mellan de 

två arméerna och det måste ha krävt en inte så lite imponerande prestation av Mitsunari som 

hade så lite erfarenhet jämfört med Tokugawa. Tokugawa i sin tur borde ha kunnat vara mer 

överlägsen på fältet även utan förrädare på fiendesidan, om man ska tro Sansoms beskrivning av 

honom. 

 

                                                           
67

 Ibid., s. 392. 
68

 Ibid., s. 393. 
69

 Ibid., 393-394. 
70

 Ibid., s. 394. 



20 
 

Kuwata 

Kuwata beskriver slaget som en jämn strid. Men när Mitsunari ansåg att det var dags så 

avfyrade han enligt löften signaler till kullen där Hideaki befann sig och signalerade även till en 

annan kulle att de som befann sig där skulle börja marschera. Men de på kullarna svarade inte. 

Mitsunari skickade då budbärare till de båda kullarna men fick fortfarande inget svar över huvud 

taget. Tokugawa begrundade problemet att bli anfallen bakifrån och rådfrågade en rådgivare. 

Rådgivaren berättade att det såg ut som att fienden stod stilla uppe på kullarna. Han berättade att 

det hade förberetts med hemliga överenskommelser och att Tokugawa inte skulle oroa sig.
71

 Det 

här innebär att Tokugawa inte själv hade ingått hemliga pakter med fienden och var ovetande om 

dem och det står i kontrast mot vad Hall säger.  

Hideaki rörde sig fortfarande inte. När Tokugawa rådfrågade om detta fick han till svar att om 

Hideaki inte besvarar den östra armén så ska vi krossa honom efter att vi brutit fiendens front. 

Kuwata skriver att det var ett överdrivet ängsligt svar. Tokugawa säger att han ångrar att han 

litade på Hideaki. För att slutgiltigt testa Hideaki började de skjuta mot honom. Nu gav Hideaki 

order om att skjuta på den västra armén.
72

 

Tokugawa beskrivs inte som att det är han som håller i trådarna, snarare är det hans rådgivare 

som sköter de hemliga kontakterna. Ständigt behöver han fråga sina rådgivare om råd och han 

litar på dem. 

Vidare förklarar Kuwata varför han anser att slaget fick just den utgången. Han skriver att det 

inte var något fel på Mitsunaris militära strategi. Men den västra arméns handlingar brast i sin 

samhörighet och det gick inte att lita på en del av generalerna och då hjälpte det inte med en bra 

strategi.
73

 

Det var alltså inte Mitsunaris fel att de förlorade och det var inte heller Tokugawas förtjänst att 

han vann. Orsaken till Mitsunaris förlust var bland annat förräderi hos Hideaki. Till skillnad från 

Sansom så skriver Kuwata att det var flera som förråde, även om han särskilt pekar ut Hideaki. 

Sammanfattning 

Även här är inte de olika historikerna riktigt överens. Takagi skriver om avhoppare som orsak 

men inga förrädare. Hall skriver i sin tur att Mitsunari inte passade att leda den västra armén och 
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att Tokugawa hade hemliga kontakter bakom fiendelinjen. Dessutom skriver han att Hideaki 

övergav armén. Sansom, däremot, skriver att Hideaki var en förrädare som anföll den egna 

armén, dock efter att ha tvingats av Tokugawa. Han skriver också att Mitsunari var en klåpare 

och Tokugawa var mycket erfaren.  

Kuwata har en annan syn på Tokugawa och Mitsunari. Till skillnad från Hall och Sansom får 

inte Mitsunari någon kritik, snarare beröm eftersom det inte var något fel på hans militära 

strategi. Men armén och generalerna svek honom, dels genom  att vara osammanhängande och 

dels genom att vara opålitliga. Tokugawa i sin tur får ingen ära för sin seger, den ges till hans 

rådgivare. Sansom skriver hur duktig och erfaren Tokugawa är men det visar sig inte i Kuwatas 

återgivning. Kuwata nämner att Hideaki med flera förråde västsidan, men anger det samtidigt 

inte som en huvudorsak till att väst förlorade. 

Om det inte var för Takagi så hade alla haft en sak gemensamt, att Hideaki övergav den västra 

armén. Endast Sansom och Kuwata är överens om att Hideaki anföll den egna armén, men inte 

ens de är överens om hur stor påverkan förräderiet hade på utgången av slaget. 

Toyotomi Hideyori 

I den här delen undersök frågeställningen ”vad hände med Toyotomi Hideyori?”. Följande 

källor anses vara relevanta: Ottosson och Ekholm, Totman, Hall, Sansom och Okamoto.
74

 

Ottosson och Ekholm 

Om Hideyori skriver Ottosson och Ekholm så här: ”Det skulle ta ytterliggare 14 år innan 

Tokugawaregimen bestämde sig för att ta itu med honom och på så sätt avlägsna den sista 

symbolen runt vilken en opposition kunde samlas.”
75

 Tokugawa ansåg alltså inte att avlägsna 

Hideyori var en prioritet, utan något som kunde tas om hand om när man kände för det. Nästan 

15 sidor senare i boken fortsätter berättelsen och historikerna förklarar lite djupare om 

händelserna.  

De skriver att på 1610-talet började Hideyori nå vuxen ålder men han visade inga tecken på att 

vilja ta makten. Men det fanns en risk att de som inte accepterade Tokugawa skulle använda 

Hideyori som redskap. Tokugawa, som fruktade att Hideyori skulle utnämnas till kanpaku,
76

 

isolerade Hideyori från Kyoto. Han förbjöd också kristendomen år 1614 för att förhindra att 
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Hideyori skulle mobilisera den katolska kyrkan. Sedan samlade han sin armé och marscherade 

mot Osaka där han belägrade slottet i vinterkampanjen. Hideyori hade redan samlat 90 000 rônin 

att hjälpa till med att försvara slottet. 35 000 dog i striden och konflikten löstes med diplomati 

efter att Tokugawa beskjutit slottet med kanoner. Men Tokugawa var inte nöjd, skriver Ottosson 

och Ekholm. Ett halvår senare inledde han en ny belägring, sommarkampanjen, och den här 

gången tvingades Hideyori att begå självmord.
77

 

Det var, enligt Ottosson och Ekholm, Tokugawas paranoia som orsakade att Hideyori dog. Och 

Hideyori var oskyldig, han hade inga planer på att ta makten. 

Totman 

Totman har en annan uppfattning om vad som hände.  Han skriver att Tokugawa kämpade i 

flera år för att få Hideyori att anpassa sig till det bekväma och säkra slottet i Osaka.  

In 1615, however, after vast numbers or rônin (masterless samurai) flocked to the castle 

in hopes of redoing the settlement of 1600, Ieyasu reluctantly but ruthlessly used force to 

destroy Hideyori and the Toyotomi legacy and to eradicate the rônin.
78

 

Tokugawa ville alltså egentligen inte göra sig av med Hideyori, men han hade inget val 

eftersom rônin hade samlats. Mer om Osaka och Hideyori skriver inte Totman, men han har en 

helt annan åsikt än de andra historikerna. Vi vet inte om det var Hideyori som hade samlat alla 

rônin men det var, till skillnad från vad Ottosson och Ekholm skriver, inte i självförsvar. Rônin 

ville ändra utgången av slaget vid Sekigahara och det är förståeligt att Tokugawa kände sig 

nödgad att göra något åt det. 

Hall 

Hall skriver att Tokugawa ville bli av med Toyotomi-klanen redan när han blev shôgun år 

1605. ”His chance came in 1614, when on a flimsy pretext, Ieyasu was able to order the 

combined forces of his vassals daimyo to the attack of Ôsaka castle.”
79

 Tokugawa behövde alltså 

inte en övertygande ursäkt för att anfalla Osaka, vilket han, enligt Hall, hade kämpat för länge. 

Det här strider mot Totmans berättelse där Tokugawa endast anfaller Osaka motvilligt. 

Vidare skriver Hall att striden blev blodigare än Sekigahara.  
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Ôsaka managed to pit 90,000 desperate men against the 180,000 troops of the Tokugawa 

alliance, and a campaign fought in the winter of 1614 cost the Tokugawa allies 35,000 

lives. Ieyasu, reduced to extremes, resorted to trickery, and in the “summer campaign” of 

1615 managed to reduce Ôsaka and exterminate its defenders. The heir to the Toyotomi 

house had finally been eliminated.
80

 

Ordet managed ger citatet betydelsen att Hideyori var tvungen att samla ihop styrkor i 

självförsvar mot Tokugawa. Det var alltså Tokugawa som startade striderna och inte de rônin 

som samlats i Osaka. Hall skriver heller inte att de var rônin, endast att de var desperata. Hall 

berättar inte om Hideyori ville ta makten eller ej, men eftersom Hall ansåg att Tokugawas ursäkt 

för att anfalla Osaka var ”flimsy” så kan man anta att han inte ansåg att Hideyori var ett hot mot 

Tokugawa. Tokugawa är tydligt skurken i Halls berättelse. 

Sansom 

Sansom skriver att Tokugawa började sätta press på Hideyori år 1611 och år 1614 bestämde 

han sig för att förstöra Toyotomi-klanen. Han hade alltså inte haft den planen lika länge som Hall 

skriver. Hideyori fick militär hjälp från rônin. Tusentals rônin från hela Japan strömmade in i 

Osaka och dess slott för att försvara. ”These men were of the most part warriors who had lost 

their property or their occupation thanks to Ieyasu’s drastic redistribution of fiefs.”
81

 Det var 

alltså Tokugawas fel att det ens fanns så många rônin att tillgå. 

Vidare skriver Sansom att Tokugawa välkomnade utmaningen, han hade väntat på en ursäkt att 

få anfalla Hideyori. Hans ursäkt att anfalla var alltså att Hideyori försvarade sig mot anfall, enligt 

Sansom. Det gick inte så bra för Tokugawa trots att hans armé var numerärt överlägsen 

försvararnas. Han erbjöd fred och det antogs, men Tokugawa bröt överenskommelsen. I maj 

påbörjade han en ny belägring. Han lovade att Hideyori skulle vara säker men ingen trodde på 

hans ord eftersom han tidigare varit falsk. Tokugawas armé lyckades ta sig in i slottet och 

Hideyori begick självmord.
82

 Vi får inte veta av Sansoms berättelse om han blev tvingad att ta 

livet av sig, som Ottosson och Ekholm påstår. 

Sansoms åsikt är alltså att Tokugawa själv provocerade fram konflikterna, dels genom att ha 

orsakat att det fanns väldigt många rônin och dels genom att hota med anfall mot Osaka. Osaka 
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ville försvara sig och fick hjälp av tusentals rônin och det gav Tokugawa en tydlig ursäkt att 

utföra attacken. 

Okamoto 

Okamoto skriver att trots Tokugawas segrar så var han oresonlig. Han skulle göra Hideyori till 

sin motståndare och en gång för alla storma slottet i Osaka och förgöra Toyotomi-klanen. Men i 

nuläget respekterade han Hideyori och visade inte vilka planer han hyste.
83

 Till en början 

påminner Okamotos beskrivning om Halls med en skillnad. Hall skriver att Tokugawa ville bli 

av med Hideyori redan när han blev shôgun, Okamoto däremot ger ingen start på den önskningen 

men det var redan innan han blev shôgun. Okamoto nämner aldrig några rônin. Tokugawas 

ursäkt att anfalla Osaka är bara att göra sig av med Hideyori.
84

 ”Osakasidan hade nu stor brådska 

att börja med krigsförberedelser. Det passade precis med vad Ieyasu hade väntat sig”.
85

 

Tokugawa hade planer och hade hela tiden fördolda avsikter med sin diplomati. 

Vidare följer en 50 sidor lång detaljbeskrivning av de två belägringarna. Okamoto ger dock 

samma förklaringar som de tidigare historikerna.
86

 

Okamoto berättar egentligen aldrig vad som hände med Hideyori, mer än att han dog, för han 

skriver att Toyotomi-klanen föll och det implicerar döden. Det är märkligt att man inte får veta 

hur Hideyori dör eftersom han har en rubrik som heter Hideyoris död.
87

 Annars är Okamoto 

väldigt noggrann och man får veta hur alla Hideyoris barn dör. 

Sammanfattning 

Inte heller i den sista frågeställningen är de olika historikerna överens. Ottosson och Ekholm 

skriver att det tog 14 år innan Tokugawa beslutade att ta itu med Hideyori som inte var 

intresserad av makt men kunde användas som redskap åt folk som var det. Han anföll och 

Hideyori samlade 90 000 rônin som försvar. Det var alltså Tokugawa som började och Hideyori 

försvarade sig. Det slutade med att Hideyori tvingades till självmord. 
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Totman däremot skriver att Tokugawa egentligen inte ville göra sig av med Hideyori men 

kände sig tvungen när så många rônin samlades i Osaka med avsikter att ändra maktfördelningen. 

Här var det Hideyori-sidan som startade allt och Tokugawa anföll som en konsekvens av det. 

Dock vet vi inte om det var Hideyori själv som samlade alla rônin eller om det var någon annan. 

Hall skriver att Tokugawa ville bli av med Hideyori ända sedan han blev utnämnd till shôgun. 

Utan någon vidare ursäkt anföll han Osaka där Hideyori var tvungen att samla ihop 90 000 

desperata män men vet inte om de var rônin. Enligt Hall var det Tokugawa som startade allt. 

Sansom skriver att Tokugawa bestämde sig för att förgöra Toyotomi-klanen år 1614, det var 

alltså inte en plan som han hade hyst särskilt länge. Han satte press på Hideyori som kände ett 

behov att försvara sig. Tusentals rônin som hade förlorat sina mästare på grund av Tokugawa 

strömmade till Hideyoris hjälp. Detta tog Tokugawa som en utmaning och anföll Osaka. Även 

här var det Tokugawa som startade allt.  

Okamoto beskriver Tokugawa som en man med fördolda planer gentemot Hideyori som han 

ville bli av med redan från början. Det finns inga rônin med i Okamotos berättelse och 

Tokugawa behöver heller ingen ursäkt för att anfalla Osaka. 

Angående Hideyoris död så är det bara två källor som berättar att han begick självmord, varav 

en säger att han blev tvingad till det. De andra historikerna antyder bara att han dog med ord 

som ”destroy”, ”eliminate” och ”fall” i anknytning till Toyotomi-klanen. 

Det är bara Totman som skriver att Osaka provocerade till stridigheter, de andra är av den 

motsatta åsikten. Hans bok riktar sig till studenter och försöker inte fängsla läsaren med 

spännande berättelser så det är märkligt att han har valt en så dramatisk tolkning. Han skriver 

positivt om Tokugawa som endast motvilligt går till anfall mot Osaka. Det är även märkvärdigt 

att Sansom och Hall som var positiva till Tokugawa när det handlade om utgången av slaget vid 

Sekigahara nu är negativt inställda till samme man. 

Slutsatser 

Det skiljer sig väldigt mycket mellan de valda historikernas tolkningar. I alla tre frågeställningar 

hade alla källor endast en punkt gemensam. Det vi nu med säkerhet kan säga är att det anses att 

Ishida Mitsunari ogillade Tokugawa Ieyasu, Tokugawa vann slaget vid Sekigahara och Hideyori 

dog år 1615 i Osaka. Vi kan dock inte med säkerhet säga varför slaget vid Sekigahara uppstod, 



26 
 

varför Tokugawa vann eller varför Tokugawa anföll Osaka där Hideyori befann sig. För att 

kunna besvara de frågorna måste man välja bort de källor som kan anses vara minst trovärdiga. 

  Totman är den som står ut mest i den tredje frågeställningen. Han är ensam om att anse att det 

var Osaka som provocerade ett anfall från Tokugawa. 

Ett intressant resultat var att det visade sig att de japanska historikerna var mest kritiska till 

Tokugawa. Det är annars lätt att tro att de skulle ha högre tankar om mannen som införde fred 

och stabilitet åt deras hemland i 250 år. Under Tokugawa-regimen stängdes landet från 

utlänningar och Japan isolerades från industrialismen i utlandet. Därmed hölls landets utveckling 

tillbaka och kanske är det därför de japanska historikerna är kritiska till Tokugawa. 

Sansom och Hall var de som svängde kraftigast i sina synpunkter om Tokugawa. De två första 

frågeställningarna belyste hur de båda beundrade Tokugawa för hans strategiska skicklighet och 

erfarenhet. Samtidigt så reprimerade de Mitsunari trots att de samtidigt erkände att han hade 

kunnat vinna vid Sekigahara. I den tredje frågeställningen så gör Sansom och Hall en 

helomvändning. Nu är det Tokugawa som är skurken som utan synbar ursäkt anfaller Hideyori 

som måste försvara sig med desperata män. Hur kommer det sig att en man kan gå från hjälte till 

skurk inom loppet av nästan 15 år i de här två historikers ögon? I slaget vid Sekigahara var det 

väldigt jämt mellan de två stridande arméerna medan Tokugawa hade nästan dubbelt så många 

män än försvararna i belägringarna av Osaka. Dessutom ansåg de båda att Mitsunari var en stor 

orsak till slaget medan Tokugawa var orsaken till händelserna i Osaka. Det verkar som att varken 

Hall eller Sansom sympatiserar med den som provocerar till stridigheter oavsett vem det var som 

vann.  

Sammanfattning 

  Den här uppsatsen undersöker hur olika historiker beskriver slaget vid Sekigahara. Uppsatsen 

försöker besvara vad olika historiker anser vara orsaken till slaget, hur de tolkar utgången och 

vad de anser vara anledningen till att Tokugawa Ieyasu belägrade slottet i Osaka, där Toyotomi 

Hideyori befann sig. För att få svar på de olika frågeställningarna så undersöktes hur de olika 

historikerna hade tolkat händelserna och sedan gjordes ett försök att hitta gemensamma drag 

respektive skiljande drag. Det visade sig att de gemensamma dragen var få och de olika 

historikerna endast kunde enas om att Ishida Mitsunari ogillade Tokugawa Ieyasu, att Tokugawa 

blev segraren i slaget och att Hideyori dog efter att ha belägrats av Tokugawa i Osaka.
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