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Studieresan till Japan genomfördes under augusti och 

september 2011. Syftet med resan var att studera 

japansk trädgårdskonst, med fokus på perioden som 

sträcker sig från 1100-talet till 1600-talet – en tidsram 

inom vilken den japanska trädgårdskonsten genomgick 

flera epokgörande utvecklingsfaser. Då Kyoto är staden 

med högst koncentration av besöksvärda anläggningar 

från denna tid förlades en stor del av resan hit. Under två 

veckor i Kyoto besökte jag buddhisttempel, shintoistiska 

helgedomar och kejserliga villor. Bland besöksmålen 

kan nämnas Katsura imperial villa, Saihō-ji, Ryōan-ji och 

Kiyomizu-dera. Efter Kyotobesöket reste jag under tre 

veckor runt, mestadels på ön Honshu, och besökte bland 

annat Tokyo, Takayama, Hiroshima, Naoshima, Nara och 

Osaka. Besöksmål som samlat sett utgjorde en provkarta 

på såväl det historiska som det moderna Japan. Min 

huvudsakliga föreställning om japansk trädgårdskonst 

innan resan var att den präglades av enkelhet och en 

förfinad behandling av få, enkla material. Jag hade även 

intrycket av att dessa karakteristika kombinerades med 

något ytterligare, som var svårare att sätta fingret på. 

Ett slags gåtfullhet som gjorde den japanska trädgården 

tillräckligt obegriplig för att väcka nyfikenheten. Estetiken 

och mysticismen jag fann i de japanska trädgårdarna 

tyckte jag mig också se i andra japanska kulturyttringar, 

och ett naturligt mål för resan blev därför att försöka 

finna rötterna till den japanska estetiken, för att på så 

sätt bättre förstå landets trädgårdskonst. Jag har i denna 

rapport försökt att sammanfatta lärdomarna från resan i 

fyra huvudsakliga kapitel.
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Utanför templet Kiyomizu-dera i Kyoto.
Saiho-ji, Kyoto (nästa sida)





En faktor som varit viktig för utvecklingen av den säregna 

japanska kulturen är att landet under stora delar av sin 

historia varit stängt mot och för omvärlden – en om-

värld som för Japan framförallt inneburit  Kina. Under de 

perioder då landet haft officiella relationer med Kina har 

man absorberat vad man kunnat av kinesisk kultur och 

kunskap. Det mesta av sådant vi i dag förknippar med Ja-

pan – så som exempelvis tedrickande, zenbuddhism och 

tuschmåleri – kommer ursprungligen från Kina, för att så 

under perioder av isolation bearbetas till något säreget 

japanskt. 

Tidig japansk landskapsarkitektur var också den starkt 

influerad av sin kinesiska motsvarighet. Under den epok 

som kallas Heian (794-1185) präglades aristokratins 

trädgårdar av en förlustelsesbetonad öppenhet enligt 

kinsesisk modell. Trädgården var här i första hand en 

arena för festernas poesiuppläsningar och dansföreställ-

ningar. Även om Heian-erans trädgårdar uppvisar japan-

ska drag, med sina inslag av buddhistisk symbolik och 

sin strävan att i komprimerad form återskapa naturens 

skönhet, har de ett utseende som endast i detaljer skiljer 

sig från kinesiska trädgårdar. Runt 1100-talet, efter en 

längre period av lite kontakt med Kina, börjar dock de 

första anläggningarna som senare kommit att betraktas 

som säreget japanska dyka upp. 

Om det finns något som kan kallas för en huvudprin-

cip inom japansk trädgårdskonst så är det att lära av 

naturen. Naturen som riktlinje och som en jämförbar 

standard för kvalitet är centralt inom japansk estetik. 

Detta är en viktig anledning till att japansk konst, arkitek-

tur och hanttverk ofta saknar dekorationer. Eftersom det 

inte finns några rent dekorativa element i naturen, där 

allt har en funktion, skulle dekorationer inom konsten 

således strida mot de spelregler naturen har satt upp för 

vad som är sant och äkta. Ett av de tidigaste exemplen 

på en djupare tolkning av naturen är tempelanläggnin-

gen Saihō-ji, belägen strax utanför Kyoto. Saihō-ji kallas 

koke-dera, vilket betyder mosstemplet, och är en stilise-

rad japansk naturskog vars främsta kännetecken är det 

kompakta golv av mossa som breder ut sig över de dryga 

fyra hektar som utgör tempelträdgården. Cirka 120 olika 

sorters mossa sägs växa där. Saihō-ji är ett destillat av 

en skog. En skog där man rensat bort det som skymmer 

och stör i sökandet efter skogens sanna natur, och den 

emotionella respons människan kan erfara där. På så sätt 

kan tillvägagångssättet vid Saihō-ji påminna en del om 

traditionell (mellan)svensk landskapsarkitektur, som ofta 

har skogen, i en eller annan form, som utgångspunkt och 

där man så plockar bort och renodlar. Vid Saihō-ji lämnar 

dock den skapande handen ett tydligare avtryck, dels 

genom placeringen av stenformationer, tydligast vid det 

så kallade «torra vattenfallet», och framförallt genom 

det faktum att anläggningen omges av en mur. Den 

ursprungliga, försiktiga stiliseringen i kombination med 

århundraden av japanskt minutiös skötsel, där inte ett 

barr, inte ett blad ligger och skräpar, gör den artificiella 

skogen vid Saihō-ji till mer skog än skogen själv. 

SAIHŌ-JI OCH NATUREN SOM 
UTGÅNGSPUNKT

Saiho-ji, Kyoto 



Några hundra år senare, med början runt 1500-talet, 

drogs naturstiliseringen till minimalismens och abstrak-

tionens spets i de trädgårdar som anlades vid zenbud-

dhismens tempel. Den här typen av anläggningar, som 

sällan består av mer än stenar och grus, kallas kare-

san-sui, vilket kan översättas med «torrt landskap». 

Formmässigt ligger dessa anläggningar långt från den 

stiliserade naturskogen vid Saihō-ji, och man slås av hur 

moderna dessa anläggningar framstår än i dag. I «Japa-

nese garden design» anger Marc P. Keane tre huvud-

skäl till uppkomsten av kare-san-sui: zenbuddhismen, 

inbördeskrigen och nya fysiska förutsättningar. Tidens 

gradvisa maktskifte från aristokratin till krigarklassen, i 

kombination med en ökande urbanisering, innebar att 

trädgårdarna – som tidigare huvudsakligen anlagts vid 

storskaliga tempel och den styrande klassens lantliga 

residens – flyttade in till de ofta strikt rutnätsindelade 

städerna där det fysiska utrymmet var långt mindre. Den 

lilla skalan ställde nya krav på trädgårdarnas utformn-

ing. De blev blickfång snarare platser för aktivitet. De 

ständiga inbördeskrig som härjade under den japanska 

medeltiden hade en mer indirekt påverkan på tidens 

estetiska smak. Marc P. Keane har sammanfattat det med 

att krigarkulturen angav tonen för en maskulin estetik 

som uppmuntrade måttlighet. Zenbuddhismen, som fick 

sitt genombrott i Japan runt 1200-talet, är med sitt buds-

kap om enkelhet och anpråklöshet tveklöst den enskilda 

faktor som haft störst påverkan på japansk landskapsarki-

tektur och japansk estetik i allmänhet. Kare san sui-an-

läggningarna är mer än något annat exempel på religiöst 

motiverad trädgårdskonst. Ett centralt begrepp inom 

japansk konst, med nära koppling till zenbuddhismen, är 

yūgen. Det är ett svåröversatt begrepp. På japanska skrivs 

det med tecknet för dimma och tecknet för mörker eller 

mystik, och översätts ibland som «subtil djupsinnighet». 

Yūgen var ursprungligen en kvalitet som tillskrevs poesi 

som ansågs besitta en svårgreppbar, mörk mystik, men 

blev snart något som eftersträvades inom alla konstarter. 

Inom landskapsarkitekturen innebar yūgen en strävan 

efter förenkling i form och förtätning i innehåll. Yūgen 

överlappar delvis ett annat estetiskt begrepp som var 

centralt för utveckligen av den japanska minimalismen; 

yohaku-no-bi, eller «skönheten i extra vitt». Yohaku-no-

bi var en slags medeltida variant av det modernistiska 

slagordet «less is more», och passade väl med den 

zenbuddhistiska världsåskådningen som betraktade 

tomheten som mer substantiell än den illusoriska, synliga 

världen. Överfört till konsten innebar detta att det som 

utelämnas i ett verk ansågs viktigare än det som tas med. 

Denna inställning är tydlig i det kinesiskt inspirerade tus-

chmåleriet som var på modet vid denna tid. De monok-

roma målningarna föreställde ofta karga bergslandskap, 

avbildade med grova konturer, och uttryckte en sparsam-

het som tilltalade tidens smak. Likheten mellan kare san 

sui-anläggningarna och tuschmålningarna föreställande 

imaginära kinesiska landskap (de japanska målarna hade 

sällan möjlighet att själva besöka det exotiskt lockande 

grannlandet, utan nöjde sig med att inspireras av mo-

tiven hos sina kinesiska kollegor) är slående. Kanske är 

det därför inte alldeles orimligt att anta att tuschmålnin-

garna var den verkliga inspirationskällan för zen-buddhis-

mens trädgårdskonstnärer.

KARE-SAN-SUI OCH RELIGIÖS 
TRÄDGÅRDSKONST

Ginkaku-ji, Kyoto Ryoan-ji, Kyoto (nästa sida)





Ett annat japanskt drag som blir tydligt i dessa anläg-

gningar är förkärleken för assymetri. Europeisk lands-

kapsarkitektur har haft epoker, som renässansen och 

barocken, som formmässigt präglats av strikt symmetri. 

I japan har symmetri aldrig fått något genomslag. Man 

betraktar den symmetriska formen som komplett och ful-

ländad, och därför också energilös och död. Det japanska 

idelat är istället assymetrisk balans. Tillvägagångssättet 

för att uppnå en assymetriskt balanserad anläggning är 

oftast att placera objekten, vare det träd, stenar, hus 

eller något annat, i grupper vanligen bestående av 3,5 

eller 7 objekt i varje grupp. Grupperna placeras sedan så 

att kompositionen som helhet upplevs som balanserad, 

samtidigt som den assymetriska relationen mellan ob-

jekten i rummet skapar en dynamik och en rörelse. Kare 

san sui-anläggningen vid det zenbuddhistiska templet 

Ryōan-ji utanför Kyoto är ett typexempel på assymetriskt 

balanserad landskapsarkitektur. Anläggningen består av 

femton stenar assymetriskt utplacerade på en tjugofem 

gånger tio meter stor yta av krattat grus. Stenarna är 

placerade så att uppresta stenar balanseras av liggande. 

En stor sten balanseras av ett antal mindre stenar, och en 

stor grupp i förgrunden balanseras av en mindre grupp i 

bakgrunden och så vidare. Ryōan-ji, som väl är det inter-

nationellt mest berömda exemplet på japansk landskap-

sarkitektur har naturligtvis försökt tolkas genom åren. 

Många kare san sui-anläggningar har en berättande kara-

ktär, där de olika stenformationerna symboliserar något, 

och där man kronologiskt kan följa berättelsen, ofta av 

zenbuddhistiskt sedelärande karaktär, från sten till sten. 

Landskapsarkiteken bakom Ryōan-ji, som troligen var en 

zenbuddhistisk präst, lämnade dock till var och en att 

finna sin mening bakom de stenarna.

ASSYMETRISK BALANS OCH RYŌAN-JI

Daisen-in, Kyoto Shinto-altare



Det var inom ramarna för den så kallade te-ceremo-

nin som de zenbuddhistiska idealen om enkelhet och 

anspråkslöshet så småningom kom att renodlas till det 

som vi i dag förknippar med japansk elegans och yp-

perlig materialkänsla. Wabi-cha, eller «téets väg», som 

te-ceremonin heter på modersspråket gav också upphov 

till ett nytt arbetsområde för dåtidens japanska trädgård-

skonstnärer; te-trädgården. Det är framförallt en person, 

temästaren Sen-no-rikyū (1522-1591), som krediteras 

som te-ritualens upphovsman. Sen-no-rikyū´s viktigaste 

bidrag till japansk estetik var medvetandegörandet av 

skönheten i enkla, rustika bruksföremål. Sen-no-rikyū 

predikade enkelhet framför något annat, och argu-

menterade för att en gammal blygsam tekopp i bränd 

lera och med sprucken lasyr var vackrare än guld och 

juveler. Denna estetiska smak, präglad av enkelhet och 

rustika, patinerade material, kallas wabi-sabi och genom-

syrar hela teceremonin. Den blir särskilt tydlig i te-huset, 

sōan, vars stil skiljer från tidens rådande arkitekturideal 

genom de aningen grövre materialen. Ett te-hus skulle 

ha väggar av lera, knotiga pelare med bark och stråtak. 

Wabi-cha är ingen ceremoni i ordets riktiga betydelse, 

men kan på grund av sin rigida uppbyggnad lätt framstå 

som en helig rit för en betraktande västerlänning . Sen-

no-rikyū påpekade dock att wabi-cha inte handlar om 

något annat än vatten och té.

En central del av ramverket runt wabi-cha är trädgården. 

En te-trädgård är en entréväg med inlagda hinder, några 

konkreta och några abstrakta, med syftet att förbereda 

gästerna inför tedrickandet genom att försätta dem i det 

riktiga mentala tillståndet. Förebilden för sōan var en 

eremits enkla hydda belägen långt inne i skogen, fjärran 

från de värdsliga bekymmer som präglade livet i staden. 

Vandringen från trädgårdens entré till sōan skulle därför 

frambringa känslan av en vandring från staden, genom 

den tysta täta skogen, där man slutligen nådde fram till 

den enkla hyddan. Man ville återskapa atmosfären hos 

de djupa skogarna. Till detta användes tät, frodig vinter-

grönska och mossa. I stort sett inga blomstrande buskar 

och absolut inga prunkande perenner. Många av de 

element som vi i dag förknippar med japanska trädgår-

dar, som stenlyktor och raffinerat stenlagda gångar, 

introducerades först i te-trädgården. När man anländer 

till en wabi-cha går man först in genom den yttre porten, 

roji-mon, och befinner sig så i trädgårdens yttre del. Den 

yttre delen är vanligen luftigare och inte lika tätt beplan-

tad som den inre delen. Man slår sig ner på den taköver-

byggda ankomstbänken och inväntar värden. Under tiden 

kopplar man av och beundrar trädgården. När värden 

så dyker upp utbyts bugningar och man leds vidare in 

genom mellanporten, chū-mon. Mellanporten är sällan 

en fysisk barriär, man kan lika gärna gå runt den som ge-

nom den. Dess funktion är att markera att man nu ska gå 

in i ett djupare medvetandetillstånd. Väl inne i den inre 

delen av trädgården kommer man fram till en tsukubai, 

en stenskål fylld med vatten. Man fyller en träskopa med 

vatten och sköljer först händerna och så munnen. Renad 

går man så vidare till nästa anhalt som är sopgropen, 

eller det mer musikaliskt klingande chiriana på japanska. 

Chiriana hade ursprungligen en rent praktisk funktion; 

det var i den man gjorde sig av med trädgårdsavfallet. 

Numera rymmer dock gropen inte mycket mer än den 

enstaka vintergröna kvist värden placerar där för att visa 

att alla förberedelser är gjorda. Dess viktigaste funktion 

är nu istället att ta hand om gästernas bekymmer som de 

lägger ifrån sig där i en sista mental förberedelse inför te-

drickandet. Återstår så endast att buga djupt och kliva in i 

sōan för att i majestätisk stillhet avnjuta sitt te.

TRÄDGÅRDEN SOM ENTRÉ

Shosei-en, Kyoto (nästa sida)

Te-hus i Sento gosho, Kyoto 



Shosei-en, Kyoto (nästa sida)

Te-hus i Sento gosho, Kyoto 



Att en gång för alla gå till botten med japansk estetik och trädgårdskonst visade sig naturligtvis vara ett hopplöst pro-

jekt. Den japanska kulturen har något undflyende över sig. Jag upplever det som att det, i rak motsättning till västlig 

kultur, finns ett slags kollektiv skepsis till (de påstådda) förtjänsterna med att verbalisera upplevelser och erfarenhet-

er. I Japansk kultur står intuitionen starkare än analysen och känslan är värt mer än förståelsen. Japansk estetik är en 

återhållsamhetens och viskningarnas konst. Detta är möjligen ett arv från zenbuddhismen, men kanske är det också 

djupare rotat än så, då även den långt äldre, inhemska folkreligionen shinto, också uppvisar dessa drag. Hursomhelst 

erfor jag, som någorlunda logiskt skolad europé, att denna egenhet bjuder ett visst motstånd för den som söker efter 

den bakomliggande strukturen och en djupare «förståelse» av den japanska kulturen. Kanske kan den japanska kul-

turens lätta misstro till logik kallas resans viktigaste lärdom. 

Som landskapsarkitekt har resan, tillsammans med de förberedande litteraturstudierna gett mig ökade kunskaper 

om bakgrunden till varför japanska trädgårdar ser ut som de gör, vilka estetiska principer de grundar sig på och vilka 

designtekniker som används för att skapa de. Förhoppningsvis vill jag kunna överföra något av inspirationen från den 

japanska trädgården till de projekt jag arbetar med. 

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin och Stiftelsen C.G. Johnssons och hans 

arvingars fond för det ekonomiska stödet till denna resa!

Johan Abrahamsson 2011-12-17

(foto: Johan Abrahamsson)
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