RESERAPPORT: JAPAN
Landskapsarkitektur i Japan ur ett modernt och historiskt perspektiv

Resebidrag från Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens stipendiestiftelse,
Ur Stipendiestiftelsen C.G. Johnssons och hans arvingars fond,
Anslagsnummer: H10-0040-CGJ
CATRIN JONSSON

1

Förord
Detta är en reserapport från min resa till Japan i november 2011. Jag åkte till
till Japan för att studera landets landskapsarkitektur ur i ett modernt och ett
historiskt perspektiv. Det har varit en otroligt lärorik resa, där jag har mött
många inspirerande människor och platser. Jag har fått mycket energi,
kunskaper och nya idéer från denna studieresa som jag kan använda i mitt
yrke som landskapsarkitekt. I denna rapport ska jag berätta mer om vad jag
har upplevt och kommit fram till under mina 3 veckor i Japan.
Ett stort tack till Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin och
Stipendiestiftelsen C.G. Johnssons och hans arvingars fond för att ge mig den
ekonomiska möjligheten att genomföra denna fantastiska studieresa!
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Bakgrunden
Jag heter Catrin Jonsson och arbetar som landskapsarkitekt i Stockholm. Jag
är ständigt på jakt efter ny inspiration och referenser till mitt arbete.
Under min landskapsarkitektutbildningen fokuserade vi mest på europeisk
landskapsarkitektur och trädgårdskonst. Nu när jag jobbar kan jag känna att
jag saknar referenser från Asien.
Jag har alltid varit intresserad av den österländska kulturen och jag har läst att
de japanska trädgårdarna ska vara verkligen speciella. Den skiljer sig mycket
från vår västerländska trädgårdskultur. De har som syfte att hjälpa betraktaren
eller besökaren att träda in i ett annat sinnestillstånd, bort från den verkliga
världen, något som jag tycker kan bli allt mer viktigt i dagens stressrelaterade
samhälle. Jag skulle själv vilja kunna skapa platser i staden där man kan varva
ner och koppla bort vardagens bekymmer. Jag har funderat på om den
moderna japanska landskapsarkitekturen bygger på samma principer som de
gamla traditionella trädgårdarna, eller om man idag helt har frångått dem och
istället jobbar på ett mer internationellt sätt.
Det var detta som gjorde att jag ville åka till Japan för att studera den gamla
traditionella japanska trädgårdskulturen samt dagens moderna
landskapsarkitektur i Japan.

Syfte
• Att genomföra en studieresa till Japan för att studera landets landskaps-arkitektur ur i ett
modernt och ett historiskt perspektiv.
• Lära mig om de traditionella japanska trädgårdarnas uppbyggnad och historia.
• Besöka tre japanska landskapsarkitektkontor för att se deras projekt och hur de jobbar.
• Se hur dagens moderna japanska landskapsarkitektur förhåller sig till den gamla traditionella
japanska trädgårdskulturen samt hur den moderna japanska landskapsarkitekturen förhåller sig till
vår svenska landskapsarkitektur.
• Få inspiration till mitt dagliga arbete som landskapsarkitekt i Sverige.

Frågeställningar
• Vad gör den traditionella japanska trädgårdskonsten så speciell?
• Vad finns det för olika typer av japanska trädgårdar?
• Vad är de viktigaste grunderna och komponenterna i deras gestaltning för
att skapa det där speciella atmosfären?

• Hur ser den moderna japanska landskapsarkitekturen ut idag?
• Hur förhåller sig den japanska landskapsarkitekturen till de gamla japanska
trädgårdarna och deras principer?

• Skiljer sig den moderna japanska landskapsarkitekturen från vår
svenska landskapsarkitektur eller designar och planerar vi parker,
trädgårdar, gator och torg på liknande sätt? Vilka är likheterna och
skillnaderna?
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Mål
Målet med min studieresa är att vidga mina vyer och få kunskap om japansk
natur, kultur och historia samt om den traditionella japanska trädgårdskulturen
och den moderna japanska landskapsarkitekturen.
Se likheter och skillnader mellan de gamla traditionella trädgårdarna och den
moderna japanska landskapsarkitekturen. Samt se likheter och skillnader
mellan den japanska och svenska landskapsarkitekturen.
Få mycket inspiration och referenser till mitt yrke som landskapsarkitekt. Ta
många referensbilder på olika detaljer och miljöer tex från parker, gator, torg,
bostadsmiljöer och lekplatser. Dela med mig av mina nya referensbilder och
erfarenheter till vänner och kollegor.

Genomförande
Jag började med att läsa mycket på internet och i böcker om Japan, dess
historia, trädgårdar och arkitektur innan jag åkte. Först var det tänkt att jag
skulle delta i en kurs i traditionella japanska trädgårdar på universitetet i
Kyoto, men denna kurs blev inställd så jag fick studera den japanska
trädgårdskulturen på egen hand i litteratur och i Kyotos världsarvslistade
trädgårdar. Jag besökte även några mindre städer av olika storlek och studera
dess historia och struktur, besöka konst- och arkitekturmuseer samt olika
naturområden. I Tokyo handlade det mycket om att ta in den stora moderna
staden, med dess platser, gator, torg och parker. Jag besökte även tre
landskapsarkitektkontor för att se deras projekt och hur de jobbar.

Kontakter
Besökta kontor och personer i Tokyo:
• TLA – Tokyo Landscape Architects, Hada Yasufumi
• Studio on site, Hiroki Hasegawa
• Earthscape, Eiki Danzuka, Nozomi Kobayashi
Kontaktade kontor och personer som jag har fått hjälp av via internet:
• Kengo Kuma Architects
• M&N Enviromental planning institute
• Marc Kean, professor vid Kyoto Universitet
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Japanvistelsen: Dag för dag
1 nov
2 nov

Avresa från Sverige 11.50
Ankomst Tokyo 11.15. Skaffar mobiltelefon. Strosar runt i Ginza.
”Jetleggad” sover på kapselhotell.

I KYOTO bor jag på ett traditionellt ryokan medans jag besöker de olika
traditionella japanska trädgårdarna, varav många är världsarvslistade.

3 nov

Åker till Kyoto med Shinkansen 'Nozomi' - bullet train. Besöker den
allmänna parkdelen av det Kejserliga palatsets park. Besöker
turistbyrån och får kartor och material. Lägger upp en plan för
vistelsen i Kyoto.

4 nov

Sökte tillstånd till Sento Gosho och Katsura villa på imperial
household inför morgondagen. Besökte den lilla te-trädgården i den
kejserliga parken och Kinkaku-ji –den gyllene paviljongen, Ryoan-ji
– den kända torrträdgården, och Ninna-ji tempelområde i nordväst.

5 nov

Besökte Katsura Villan i södra Kyoto, Kyoto Gosho och Sento
Gosho – de kejserliga palatsen i centrala Kyoto. Besökte även det
stora tempelområdet i norr Daitoku-ji och en av dess tempelträdgårdar, Zuiho-in utformad av Shigemori Mirei på 60-talet.

6 nov

Hyrde cykel. Tillbringa dagen i södra Higashiyama i östra Kyoto.
Besökte Heian Jingu.där 3-5-7åringarna var uppklädda i kimono och
firade denna dag. Besökte Nanzen-ji tempelområde och dess
mindre tempel och trädgårdar Konchi-in, Tenjuan och Nanzen-in
samt en akvedukt som gick över området. Besökte även Shoren-in
templet och den offentliga stadsparken Maruyama-köen. Åt middag
i geishadistriktet Gion.

7 nov

Hyrde cykel. Tillbringa dagen i Arashiyamaområdet i västra Kyoto.
Besökte Tenryuji templet, bambuskogen, Hozuflodens dalgång och
Okochi Sanso – samuraj- och stuntfilmstjärnan Denjiro Okochis
privata trädgård med utsikt över Tokyo. Drack japanskt grönt te i
Okochis tepaviljongen.
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8 nov

Besökte Tofuku-ji tempelområde och två av dess tempelträdgårdar i
sydvästra Kyoto – Hojo och Kaisan-do. Hojo är en modern tempelträdgård utformad av Shigemori Mirei på 30-talet. Besökte även
Ginkaku-ji – Silverpaviljongen och Tetsugaku-no-Michi - Filosofens
promenad i norra Higashiyama i östra Kyoto. Avslutade med middag
i geishadistriktet Gion.

9 nov

Dagsutflykt: Hiroshima. Besökte Peace Memorial Park, A-Bomb
Dome och Peace Memorial Hall och Peace Memorial Museum –
atombomsmuseet. Där visades även stadens återuppbyggnad efter
andra världskriget.

10nov

Dagsutflykt: Okayama och Naoshima. I Okayama besökte jag
Koraku-en en av japans top tre mest kända trädgårdar och slott.
Naoshima, en fantastisk liten ö med små fiskebyar och en massa
modern konst, både i konstmuseum/hotell men även fritt ute i
naturen och i byarna. Hyrde cykel.

11nov

Dagsutflykt: Kanasawa en väldigt regnig dag. En gammal samuraj
och geishastad. Besökte ett traditionellt samurajhem med trädgård,
ett traditionellt geishahem med trädgård och en av Japans top tre
trädgårdar Kenroku-en. Besökte även 21th Century Museum of
Contemporary Art.

I TOKYO bor jag på ett enklare hotell och hostel i Asakusa, medans jag
besöker denna metropol.

12nov

Åker till Tokyo med Shinkansen. Besökte Shibuya by night, den
berömda Shibuyakorsningen och alla neonskyltar.

13nov

Promenera i Sumida Park längs Sumidagawafloden i Asakusa. Asahi
breweries monement. Därefter besökte Shibuya – Hatchi-ko statyn ,
Shibuyakorsningen (dagtid) Farmers market på UN's universitetsområde, Omotesando Boulevard och Omotesando Hills med sina
exclusiva affärer och arkitektur. Besökte även National Yoyogi
Stadium – OS-arenan, Yoyogi parken och Harajuku – med dess
galna ungdomskultur.
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14nov

Kontorsbesök: TLA 10.30 östra Shinjunku. Besökte även västra
Shinjunkus affärsområden och Tokyo Metropolitan Goverment –
med utsikt över staden från 45e våningen i dagsljus.

15nov

Asakusa: Senso-ji Tempel och Nakamise Street med försäljning av
traditionellt hantverk. Rappongi Hills stadsdel (färdigställt 2007)
Moritower med utsikt från 52:a våningen mot Tokyo Tower och
Tokyobukten med regnbågsbron både i dagsljus och 'by night'.
Besökte Mori Art Museum och deras utställning 'Metabolism – the
City of the Future' med 50-60-talets futoristiska arkitekturideer m
bla. Nya stadsplaner för Hiroshima och Tokyobukten.

16nov

Rappongi Hills – tittade på landskapsarkitekturen och konsten i
stadsmiljön i form av bla. bänkar. Tokyo Midtown ny stadsdel
färdigställd 2007 tittade på landskapsarkitekturen i området och
arkitekturen av konstmuseet 21_21 Design Sight. Därefter förarlöst
tåg till den konstgjorda ön Odaiba i Tokyobukten. Besökte Odaiba
Marine Park med sandstrand och vy över Tokyo skyline. Följde
promenaden längs vattnet till parken Shiokaze-koen som designats
av Tokyo Landscape Architects. Tokyoskyline 'by night'. Avslutade
med middag i Akihabara Electric Town.

17nov

Dagsutflykt: Mt. Fuji. Buss till Fuji Kawaguchi-ko – en av de 5
sjöar vid Fujis norra sida. Därefter buss till Fuji´s 5e station på
2305m höjd. Vandra i olika vegetationer ner till 3e stationen och
därefter buss tillbaka. Besökte Tokyo Metropolitan Goverment
building våning 45 för utsikten 'by night'.

18nov

Kontorsbesök: Studio on site, 13.30. Besökte Museum of
Contemporary Art och deras utställning: 'Architectural Enviroments
for Tomorrow' om nyaskapande miljöer som ska ge den urbana
människarn större kontakt med naturen och Tokyo Metropolitan
Museum of Photography och deras utställning 'Natural Stories – the
relationships between human and nature' av Hatakeyama Naoya.
Besöker Shinagawa Grand Common designad av landskapsarkitektkontoren Studio on Site och Earthscape.

19nov

Otroligt regnig dag – spöregnade hela dagen. Besöker Asakusa,
Ginza och Shimbashi.

20nov

Dagsutflykt: Yokohama. Besöker utemiljöerna runt Shoppingcentren
Coredo och Oazo som landskapsarkitektkontoren Studio on Site
designat. Började i östra delen av centrala Yokohama och
promenerade tillbaka mot tågstationen via China Town, Yamashita
Park, Osanbashi -Yokohama International Passanger Terminal, Zuno-hana Park, Minato-Mirai, Red Brick Warehouse, Yokohama
Cosmo World, Rinko Park (designat av Tokyo Landscape Architect)
och Grand Mall Park.

21nov

Kontorsbesök: Earthscape 14.00. Besökte Tokyos stora fiskmarknad
Tsukiji Market. Besökte därefter Urban dock Lalaport Toyosu
designat av landskapsarkitektkontoret Earthscape och det nya
bostadsområdet Shinonome designat av Studio on Site.

22nov Avresa Tokyo 10.25 - Ankomst Sverige 17.10
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Japanska trädgårdar i Kyoto
Kyoto har nästan 1,5 miljon invånare och är därmed Japans sjunde största
stad, men den kändes inte så stor, antagligen för att husen inte var så höga.
De lokala myndigheterna har förbjudit skyskrapor i staden för att bevara den
historiska atmosfären som Kyoto har.
Staden ligger i Yamashirodalen med berg på tre sidor. Kyoto var huvudstad i
Japan mellan år 794 och 1868. Staden klarade sig nästan helt från
bombningar under andra världskriget, vilket gör att Kyoto är en av de bäst
bevarade städerna i hela Japan med bla. mer än 1600 buddhist- och
shintotempel bevarade. Sedan 1994 har ett stort antal gamla byggnader och
trädgårdar blivit världsarv under det gemensamma namnet 'Historiska
Kyoto'.
Man brukar kalla Kyoto för ”den ideala staden” eftersom den har planerats
efter Feng Shui principer. Stadens yttre konturer formar en kvadrat eller
rektangel och gatorna är lagda i ett rutnätssystem efter de fyra väderstrecken.
Bergen bildar en hästskoliknande form med öppning mot söder.
De japanska trädgårdarna var väldigt olika i sin karaktär.
För att kunna förstå den japanska trädgårdskonsten måste man ha ett ”hum”
om japansk andlighet. Den ursprungliga japanska religionen var
shintoismen.Shintoismen bygger på dyrkan av olika naturandar. Naturen är
helig i Japan och sägs vara befolkad av olika väsen. Därför är anläggandet
av en trädgård mycket mer komplicerat än att arrangera växter på ett
behagfullt sätt som vi gör i väst. Alla ting i en japansk trädgård; växter,
stenar och vatten, har en andlig innebörd och representerar något mer än bara
sin fysiska skepnad. En shintoistisk trädgård försöker framhäva känslan av
orörd natur och lånar gärna vyer från det omgivande landskapet.
Vid sidan av shintoismen är zenbuddhismen en stor andlig rörelse i Japan.
Här spelar trädgårdskonsten en viktig roll för meditation.
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Generellt om de japanska trädgårdarna
De japanska traditionella trädgårdarna var helt fantastiska! Det går inte att få
en riktig känsla eller förståelsen av dem genom text och bild, man måste
uppleva dem på plats.
Naturdyrkan. Den traditionella japanska trädgården handlar om en
naturdyrkan. Trädgården ska avbilda naturen samtidigt som det ska synas att
den är anlagd. Den ska inte imitera naturen, utan snarare fånga dess väsen.
För att uppnå detta används symbolik. Ett par väl placerade stenar kan
symbolisera ett bergslandskap. Några träd eller buskar kan symbolisera en
hel skog.
De grundläggande dragen i den japanska trädgården kan sammanfattas i
asymmetri, återhållsamhet med omsorg för detaljer och symbolism.
"En japansk trädgård är aldrig till för att leka, grilla eller sporta i, det är en
plats som man går in i för att hämta harmoni." Nob Takei, japansk
landskapsarkitekt verksam i Sverige.
Ett levande konstverk. Den japanska trädgården är inte avsedd för socialt
umgänge. Den skall snarare ses som ett levande konstverk som en målning.
Skillnaden är att den förändras med årstiden och att man kan träda in i den
och finna nya 'målningar' beroende på var i trädgården man befinner sig.
Eftersom sommaren i större delen av Japan är mycket varm, så vistas man
inte så utomhus under denna period. Detta är anledningen till att trädgårdens
främsta höjdpunkter är förlagda till våren och hösten, då vädret är mycket
mer behagligt.
Relation till omgivningen. En japansk trädgård är aldrig en separat enhet
utan står alltid i relation till sin omgivning och byggnaderna i sin närhet.
Trädgården ska alltid vara i harmoni med sin omgivning.
Inneslutande och avgränsad. En japansk trädgården ska kännas
inneslutande och avgränsad från övriga världen. Man ska inte kunna se hela
trädgården från en punkt utan den bör vara indelad i olika rum avgränsade
med avskärmningar eller växtridåer. När man sen rör sig i trädgården ska
man få olika vyer in till de olika rummen eller ut i landskapet.
Enkel perfektionism. Enkelhet är sällan förenat med perfektion i väst, men
för japanerna är perfektionism detsamma som enkelhet och fridfullhet. Allt
ska vara väl genomtänkt och skötas med perfektion. De bakomliggande
tankarna ska inte synas, men de ska kännas... då kan man uppleva trädgården
till fullo.
Naturens fullkomlighet. Växterna ska återspegla naturens fullkomlighet.
Genom den karaktäristiskt hårda beskärningen framhävs den personliga
kvaliteten hos var och en av växterna. En tall ska tex representera alla tallar
genom att vara den allra vackraste, mest "talliga" av alla. En väl utvald sten
ska visa alla stenars egenskaper. Och en blomma räcker för att symbolisera
alla andra blommor.
Naturens asymmetri. Växterna arrangeras i udda tal för att påvisa naturens
asymmetri. Man bör inte heller dela av en trädgård på mitten genom att t.ex.
placera ett dominerande träd eller trädgrupp i mitten av trädgården. Dessa
bör alltid placeras så att trädgårdens tyngdpunkt betonas åt det ena eller
andra hållet, och därmed uppmanar ögat att vandra vidare.
Kontraster. Det är viktigt med kontraster och skuggor i en japansk trädgård
för att åstadkomma en mer levande känsla. Detta upplevde jag att de är bättre
på i Japan än i Sverige. Det kan vara kontraster mellan olika bladverk,
storlekar, grenverk, täthet, årstidsväxlande, ljus och färg. Om man endast
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använder sig av den ena eller andra typen av växter riskerar man att det
slutliga resultatet känns platt och monotont, men genom att föra in några
inslag som kontrasterar till den primära karaktären av trädgården förtydligas
den och ett djup tillkommer i trädgårdens design. Samtidigt är det viktigt att
man inte använder för många olika sortser växter så att det blir rörigt och
”plottrigt”, utan att man hålla det relativt enkelt.
Blommor. En blandning av många sorters blommor är smaklöst enligt
japanerna. Hellre en eller några få blommor som verkligen får komma till sin
rätt, t ex, japansk iris, trädgårdshortensia eller en lotusblomma. Det är
viktigare att man väljer växter med vacker form än växter som har en vacker
blomning under en kort tid.
Träd. Tallen symboliserar styrka och seghet tillsammans med bambu och
japanskt aprikosträd. Tallen är grön året om, aprikosen blommar redan i
februari och bambun böjer sig i storm utan att brytas. Körsbärsträdets
blomning visar enligt japanerna på livets lycka och flyktighet. Pinjeträden
symboliserar ungdom och långt liv och är det populäraste trädet i de japanska
trädgårdarna. Det går till och med före Bonsaiträdet.
Barrväxter. Till stomme i en japansk trädgård brukar man använda
barrväxter. De fyller upp trädgården även på vintern eftersom de är gröna och
fylliga året runt. I Japan formklipps tallarna mycket noggrant, enligt andra
principer än i våra västerländska trädgårdar.
Stenar och vatten, eller krattat grus som kan stå för vatten, är det viktigaste i
en japansk trädgård. Sist kommer blommande växter och de där detaljerna
som vi uppfattar som väldigt japanska som tex lyktor, pagoder, broar och
vattenspel.
En enda väl vald sten med karaktär kan ge fin stämning. En sten kan
symbolisera ett berg och en grupp stenar ett helt berglandskap. Ett
arrangemang med flera stenar ska helst vara naturligt asymmetriskt, men
ändå balanserat.
Trampstenar leder besökaren genom trädgården och de ska aldrig placeras i
en rät linje. Avståndet och placering av trampstenar är baserat på människans
gång, och eftersom människan inte går på en rak linje kommer placeringen
av trampstenar att svänga mellan höger och vänster.
Vatten både i rörelse och stillastående har en väldigt lugnande effekt. Vattnet
kan bestå av en liten rinnande bäck eller bara en enkel vattenspegel i t ex ett
kar eller på ett fat. En damm ska ha en oregelbunden form och gärna med
några stenar i som små "öar" eller trampstenar så att man kan ta sig över.
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Tidperioder i den japanska historien
Före Nara-perioden (-708 e.Kr)
Japan hade ingen stadig kontakt med Kina, trots att man redan under 200talet skickat folk till dit. De fick istället kinesiska influenser via Korea. Först
i slutet av 500-talet börjar en första våg av kinesiska influenser att slå in över
Japan. Buddismen hade kommit till Japan via Korea långt tidigare, men
under den här tiden spreds den kraftigt och med det började den buddistiska
konsten, musiken och dess kultur att blomstra. Idag har trädgårdskonsten i
Japan sökt sig egna vägar, och skiljer sig tydligt från den kinesiska genom
sin förfining och återhållsamhet.
Jag besökte ingen trädgård från denna period.
Nara-perioden (708-794)
Nara var Japans huvudstad under denna period och det är idag ett område där
man har gjort och fortfarande gör en mängd utgrävningar. Detta är den
viktigaste perioden i japansk trädgårdshistoria då man gick från en
Kinainfluerad stil till att hitta en egen inhemsk stil. Under slutet av den här
eran fann man en egen stil. Te anlände till Japan redan under Nara-eran.
Jag besökte ingen trädgård från denna period.
Heian-perioden (794-1184)
Under Heian-eran var den kulturella utvecklingen koncentrerad till adelslivet
och dess omgivning. Den kinesiska kulturen sågs som en förebild och den
nya huvudstaden Heian byggdes enligt kinesiskt mönster. Under den här
perioden blev det populärt med storslagna palatsträdgårdar med en öppen
grusad gård, stora dammar med öar i och vackra praktfulla växter.
Jag besökte Heian tempel som hade en trädgård som grundade sig i denna
period.
Kamakura-perioden (1185-1389)
Under Kamakura-eran ändrades den politiska makten från adeln till
samuraiklassen. Den här perioden präglades av mer eller mindre långvariga
krig mellan de olika krigsherrarrU arna, vilket gjorde att det inte fanns så
mycket utrymme över till att fokusera på trädgårdsutveckling. Zenbuddhismen utvecklades dock under denna period.
Jag besökte Nanzen-in tempel och trädgård som var från denna period.
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Muromachi-perioden (1390-1554), Momoya-perioden (1555-1600)
Zenbuddismen fortsatte även att blomstra under denna period och med den
utvecklades nya trädgårdsstilar. Dessa trädgårdar var skapade för att
betraktas från byggnadens huvudrum som ofta var ett arbetsrum, eller från
ett speciellt mottagningsrum för gäster. Zenstilen strävar efter att återskapa
naturens egen skönhet genom asymmetri och enkla, vanliga växter istället
för vackra blommande växter. Två nya stilar som uppkom under den här
tiden och som idag ses som typiska traditionella japanska trädgårdsstilar:
te-trädgården och stenträdgården. I stenträdgården återskapar man hela
landskap genom att symbolisera vatten med sand, berg och öar med stenar
och vegetation med enkla växter. I te-trädgården hölls tecermonier under
lugna, estetiskt avskalade förhållanden i speciella te-hus med kringliggande
trädgård.
Jag besökte Shoren-in, Ginkaku-ji, Kinkaku-ji och Ryoan-ji tempel och
trädgårdar som var från denna period.
Edo-perioden (1600-1867)
I och med Edo-erans inträde förändrades det japanska samhället igen. Den
politiska makten flyttades till dagens Tokyoregion. Japan var nu åter igen ett
enat land, styrt av ett shogunat med en feodal hierarki..
Krigsherrarna lät uppföra stora promenadträdgårdar med dammar,
konstgjorda kullar och te-paviljonger. De hade ofta inramade vyer mot det
kringliggande landskapet. Köpmännen lät uppföra små trädgårdar med
influenser från sten- och te-trädgårdarna, men inte speciellt sparsmakad utan
tenderade att bli vräkiga då de var väldigt påkostade.
Under slutet av Edo-eran hade professionella trädgårdsarkitekter utvecklats
till en egen yrkesgrupp.
Jag besökte Kyoto imperial palace (Gosho), Sento Gosho och Katsura villa
samt Nanzen-ji tempel och trädgård som var från denna period.
Meiji (1867-1912), Taisho (1912-1926), Showa-perioderna (1926-1989)
Meiji-eran och dagens moderna Japan har inte sett några kraftiga
förändringar av den traditionella japanska trädgårdsstilen, även om
västerländska influenser (i viss mån) har påverkat dagens moderna japanska
trädgårdar.
Jag besökte Tenju-an tempel och trädgårdar som var från Meiji period och
Tofuku-ji, Ryogin-an och Zuiho-in tempel och trädgårdar från Showa
perioden.
Heisei (1989-)
Dagens trädgårdar skapade i traditionell stil.
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De fyra huvudtyperna av japanska trädgårdar
Zenträdgården
Zenträdgården, torrträdgården eller stenträdgård som den också kallas är ofta
extremt enkel, i många fall bara en plan grusad yta som är noga krattad enligt
ett speciellt mönster och med några öar av mossa och stora stenar.
Den är nästan alltid avgränsad av byggnader eller murar för att man inte ska
distraheras av världen utanför. Utformningen är full av symbolik. Gruset
symboliserar ofta vatten och är därför krattat i olika våg-mönster, vitt grus
anses vara de mest "rena”. Den här typen av trädgårdar skapades
ursprungligen av zen-buddhistiska munkar och ligger därför ofta i
anslutning till kloster. Trädgården var viktig för meditation.
Idag finns en hel del moderna stenträdgårdar eftersom stilen är populär bland
japanska landskapsarkitekter och trädgårdsdesigner.
Det mest kända exempel på denna typ av trädgård är Ryoan-ji som är ett
zenbuddistiskt tempel i utkanten av Kyoto. Templet byggdes mot slutet av
1400-talet. Bland templets trädgårdar finns en av de mest berömda exemplen
på japansk trädgårdskonst vilket är den zen-buddhistisk torrträdgård. Den
består av stenar, mossa och krattat grus i en symboliskt laddad komposition.
Stilen kallas Kare-sansui. Där finns totalt femton stenar, och de sägs vara så
finurligt placerade att en sten alltid är dold för betraktaren, oavsett från
vilken vinkel man ser det hela. Platsen omges på tre sidor av en mur som
utestänger ovidkommande intryck utifrån. Den strama miljön ska hjälpa oss
fram till ett totalt lugn, ett tillstånd där inga tankar längre stör.
Det finns många tolkningar av den symboliska innebörden torrträdgården
Ryoan-ji; man kan tex. se stenarna och mossan som öar i ett hav. Dock finns
det inget "facit" utan meningen är att betraktaren genom sin kontemplation
ska nå fram till sin egen unika insikt om trädgårdens väsen.
En annan trädgårdar i denna stil som jag besökte var Ginkaku-ji.

Promenadträdgården
Promenadträdgården kan vara kan vara flera hektar stor vilket är betydligt
större än de tidigare palatsträdgårdarna som inte var tänkta att promenera i.
Promenadträdgården består av olika delar som är inspirerade av olika
historiska eller kända landskapsvyer. Det är en park att flanera i och den
rymmer ofta flera tehus, paviljonger, broar och utsiktspunkter där man kan
stanna och beundra de vackraste delarna av trädgården. Ofta går man runt en
stor damm och ibland finns här vattenfall. I dammen ligger stenar - "öar" som ofta symboliserar något. Denna trädgårdsstil var lite mer lekfull än de
tidigare stilarna. Man tog sig friheten och lånade in olika typer av japanska
trädgårdsstilar utan att behålla deras grundfilosofi. Trots det var de
fortfarande sparsmakade och förknippad med hög kultur. De utgick ofta från
en te-trädgård som senare byggdes ut och långsamt växte vidare till en stor
park med olika trädgårdsrum av varierande karaktär.
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Ett exempel på denna typen av trädgård, som jag besökte var Sento Gosho.
Denna trädgård var en av mina största favoriter. Den hade allt. Den var näst
intill magisk. Andra trädgårdar som jag besökte i denna stil var Kenroku-en i
Kanazawa även den fantastisk och Koraku-en i Okayama..

Teträdgården
Teträdgården utvecklades under 1500-talet. Köpmannen Sen Rikkyu la
grunderna för wabi-te-ceremonin, där te skulle drickas under lugna, estetiskt
avskalade förhållanden i speciella te-hus med kringliggande trädgård. Det är
egentligen inte trädgården i sig som är det viktiga utan själva gången, roji,
fram till te-huset. Gången består av trampstenar så att man måste se var man
sätter fötterna och då bli uppmärksam på själva gåendet.
På sin färd fram till te-huset ska man genomgå en mental förändring, där man
symboliskt lämnar det jordiska livet för att gå in i en andlig värld för själva
te-ceremonin. Innan man går in till teceremonin sköljer man sina händer och
mun vid ett stenhandfat, tsukubai, till vilken vatten rinner ur ett bamburör. I
teträdgården förekommer också ofta en stenlykta som tänds kvällstid. Båda
tsukubai och lyktan har en praktisk funktion medan det är växterna som är
smyckena i den japanska trädgården.Växtligheten ska vara så naturligt
skogslik som möjlig Den domineras ofta av tall och andra vintergröna buskar
och träd. Marken är täckt av mossa. Lönnar och andra "lätta" träd passar här
liksom de berömda körsbärsträden sakura.
Jag besökte ett tehus som låg avskärmat i ett hörn av den stora kejserliga
palatsparken. Det var en väldigt speciell känsla att träda in i detta hus och
sitta och titta ut.
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Innerträdgården
Innerträdgården uppstod redan under Heian-eran. De var små privata
trädgårdar inklämda mellan byggnadernas olika delar. Dessa små trädgårdar
innehöll ofta endast en specifik växtsort, som därmed gav namn till
trädgården, t.ex.'blåregnsträdgården'. Under Edo-eran utvecklade
köpmannaklassen dessa trädgårdar. De hade ofta inga stora ytor så ibland var
dessa trädgårdar inte mer än ett par, tre kvadratmeter stora. Här återges
naturen i miniformat. Här finns symboler för berg, skog och sjö. Bonsai är
ett praktiskt exempel på hur man nyttjar ett litet träd för att ge illusion av ett
stort. De lånade ofta attribut från sten- och te-trädgårdarna, men eftersom
ytan var så liten tenderade trädgårdarna att bli ganska ”vräkiga” då de ville
få med så mycket som möjligt. Innerträdgårdarna är inte en trädgård avsedd
att vistas i utan skall huvudsakligen betraktas från kringliggande rum.
Dagens innerträdgårdar kan variera från endast några få kvadratmeter till
relativt stora. De behöver inte nödvändigtvis var influerade från teträdgårdarna. Det karakteristiska är dock att de fortfarande är helt inneslutna
av byggnader och väggar.
Jag besökte flera sådna trädgårdar, både nya som gamla. I Kanazawa så
fanns några små innerträdgårdar till det gamla Samurajhuset och
Geishahuset som jag besökte. I Kyoto på det ryokan där jag bodde fanns det
en liten innerträdgård i mitten av byggnaden på ca 2x3m med attribut från
teträdgården.
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Tokyos metropol
Tokyo är en enorm metropol med 34 miljoner invånare. Trots att det är
världens största stad, känns det inte riktigt så. Jag har alltid föreställt mig att
världens största stad ska vara helt kaotisk,men det är verkligen inte Tokyo!
Det beror nog på att Tokyo har så många olika stadskärnor och små oaser i
jättestaden. Dessutom är japanerna så otroligt lugna och ordentliga. Ingen går
mot röd gubbe på gatan, ingen pratar högt i mobiltelefonen (eller rättare sagt
ingen pratar i mobiltelefonen överhuvudtaget) på tunnelbanestationer eller
tåg. Ingen knuffas eller trängs. Alla köar fint i raka led oavsett vad det är till,
även till att gå på tåg och tunnelbanan, till och med till baren på en överfull
engelsk pub! Röker gör de bara på speciellt anvisade platser typ rökrutor som
finns utmärkta på gatan. Man ser inget skräp någonstans trots att det nästan
inte finns några papperskorgar i den offentliga miljön.
Jag har hur mycket som helst att berätta om Tokyo, men kommer inte återge
allt i denna rapport.
Shinjunku. Tokyos största stadsdel är Shinjunku. Det är den tågstation på
jorden som sägs ha mest förbipasserande människor per dag, någonstans
mellan två och tre miljoner. Väster om stationen finns Tokyos högsta
skyskrapor. Där besökte jag stadens mäktiga stadshus, Tokyo Metropolitan
Goverment Office, en byggnad med två torn, ritad av arkitekten Kenzo
Tange. På tornens 44:e våning kunde jag blicka ut över Tokyo, en stad utan
slut. Mäktigt! Det är ett bra och fascinerande sätt att se städer uppifrån. Man
får en bättre förståelse för hur de är uppbyggda, särskilt genom att metron gör
att man mestadels befinner sig under mark.
I kvarteren runt Tokyo Metropolitan Goverment Office fann jag ur
landskapsarkitektsynpunkt flera intressanta innergårdar och offentliga rum.

Rappongi. Fina vyer över staden fick jag även från Mori Tower som ligger i
den nya stadsdelen Rappongi hills. Därifrån kunde jag även se ut över
Tokyos hamn. Rappongi Hills-området färdigställdes 2007 och är skapat som
en ministad på höjden, som ska erbjuda allt – boende, arbete, nöjen etc för att
man ska slippa pendla. Det moderna landskapet kring byggnaderna var
utformat av en av Japans främsta nutida landskapsarkitekter Yoji Sasaki i
samarbete med Kauro Mendes ljusdesign. I området fanns även en massa
konstnärliga utsmyckningar bla. Louise Bourgeois gigantiska spindel
'Maman' och ett flertal konstnärligt utformade bänkar, varav en sittgrupp var
designad av svensken Thomas Sandell.
I Rappongi besökte jag även Tokyo Midtown som var ett liknande område i
samma stil.
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Metabolismen. I Mori Tower besökte jag en utställning på konstmuseet som
hette 'Metabolismen – The city of the future'. Det var en väldigt intressant
utställning med futuristiska ideér från 60-talets Japan om hur framtidens
städer och liv skulle se ut. En del av dessa science fiction idéer blev till och
med förverkligade, dock bara av mindre skala. De andra förblev bara
visioner. Efter Osaka expo '70 spreds idéerna även utanför Japan och är ännu
levande i arkitekturen och urban planering. Jag har sett förslag av storskalig
stadsplanering och arkitektur som presenterats för Kinas snabbväxande
städerna, som påminner mycket om metabolismens visioner.
För mig kändes metabolismen väldigt japansk – otroligt högteknologiska,
effektiva och nytänkande. Kenzo Tange, arkitekten till Tokyo Metropolitan
Goverment Office, var en av de drivande upphovsmännen till Metabolismens
rörelse. Han hade många ”galna” arkitekturidéer, bland annat för
återuppbyggnaden av Hiroshima och en marin stad i Tokyobukten.
Odaiba. En konstgjord ö eller snarare flera öar i Tokyobukten. Sedan 1990talet har det blivit en destination för shopping och nöjen. Från den
konstgjorda sandstranden och promenaden, designad av Tokyo Landscape
Architects, har man en fantastisk vy mot Tokyos skyline av skyskrapor
inklusive Tokyo Tower, som påminner om Eiffeltornet. Längs promenaden
ligger stora shoppingcentra och ”suprise” frihetsgudinnan! På ön finns många
stora kontorsbyggnader, men de mest spektakulära byggnadsverken är Fuji
Television huvudkvarter och utställningshallen 'Tokyo Big Sight', - Tokyos
dyraste skapelse. Dessa två futuristiska byggnader ser ut att komma direkt ur
metabolismens arkitekturrörelse.
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Akihabara och Harajunku. Nyskapande elektroniska prylar, små robotar
och kameror är sådant som jag tänker är väldigt japanskt. Allt detta kunde jag
hitta tillsammans tecknade Mangafigurer i stadsdelen Akihabara. I Japan
verkar de ha en viss förkärlek till allt smått, gulligt och gärna tecknat.
Tecknade figurer finns överallt gärna som ”loggor” eller maskotar till affärer,
tandläkaren, taxi etc. Deras stackars små hundar ska gärna ha en liten 'outfit' så varför inte klä ut din hund som en tecknad figur typ Nalle Puh eller en
grön liten drake.
Det finns även en ungdomskultur i Japan där man ska se ut som man vore en
seriefigur allt ifrån sockersött i rosa prinsessutstyrsel till svartklädda gotiska
lolitor. Denna trend är särskilt tydlig i stadsdelen Harajunku där det finns
många specialaffärer för detta. I Harjunku finns även många byggnader som
visade upp spännande 00-arkitektur.
I landskapsarkitekturen har jag dock inte kunnat återse något som skulle
spegla den japanska sidan av hög teknologi eller seriefigurernas värld. (Det
skulle möjligtvis vara Disney Land i så fall) Den mesta landskapsarkitekturen som jag påträffade var oftast mycket sofistikerad med fina
material och detaljer.
Omotesando och Ginza. Dessa områden är Tokyos mest modemedvetna
område. Här finns många exklusiva modehus vars .byggnader är ritade av
världsarkitekter som Toyo Ito, Tado Ando, Jacques Herzog och Pierre de
Meuron. Boulevarden i Omotesando sägs vara den japansk motsvarighet till
Champs-Elysées i Paris, fast med mer moderna byggnader. Här finns
verkligen mycket nyskapande arkitektur och en hel del fina
landskapsarkitekturdetaljer att titta på.

Yoyogiparken. Mellan Shinjunku och Shibuya ligger Tokyos största park,
Yoyogi-koen som kan jämföras med Central Park i New York. Parken
påminner mer om en europeisk landskapspark än en traditionell japansk
trädgård. Här finns stora gräsytor, dammar och träddungar. Det är alltid
mycket folkliv i parken. Det är ett populärt område för jogging, picknick,
”hundrastning” och för 'att visa upp sig.' Yoyogi blev en offentlig park först
1967 efter att ha använts som olympiaby och innan dess var området ett
bostadsområde för den amerikanska militären. Tvärs över gatan från parken,
ligger Yoyogi National Stadium som byggdes för sommar-OS 1964.
Byggnaden ritades av Kenzo Tange som var med och grundade
metabolismen.
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Landskapsarkitektkontoren & projekt
TLA Tokyo Landscape Architects
Kontoret låg i östra Shinjunku längs huvudgatan. Det var ganska formellt,
med i princip bara män i kostym. De arbetade mycket för hand eller på pcdatorer. Kontoret hade en lång historia med över 40 år i branchen.
De jobbade mest för ”kommuner och landsting” med planering och design av
främst nya, stora naturområden och parker för rekreation, men även en del
nya stora bostadsområden. Under 70-80-talet gjorde de landskapsplaneringen
av två stora EXPO i Tsukuba och Okiwnawa. De jobbade även en hel del mot
Kina.
Jag besökte två av deras projekt. Ett var Odaiba marine park i Tokyobukten
och det andra var Minato Mirai – Rinko Park i Yokohama.
Studio on Site
Ett ganska ungt kontor som drivs av två delägare sedan. Kontoret låg på en
bakgata vid Shibaparken. De arbetade mycket med fysiska arbetsmodeller
men också en del Sketchup. De jobbade enbart med Mac-datorer och istället
för att jobba med ritningsprogrammet CAD som de flesta arkitekter jobbar
med, så jobbade de med Vectorworks. De sa att det inte var några problem
idag utan att det fanns rätt bra översättningsprogram mellan de båda
programmen.
Deras kunder är mest inom den privata sektorn - hotell, fastighetsbolag och
större företag. Trots det jobbar de mycket med offentliga platser. De använder
bra material och har hög detaljring på sina projekt. Designen känns oftast
väldigt modern och spännande.
Jag var och tittade på fyra av deras projekt i Tokyo. Tre av dem Nihonbashi
Coredo Anex Plaza, Shinagawa Central Garden och Marunouchi OAZO. De
var alla offentliga urbana platser vid olika köpcentrum. Den fjärde, CODAN
Shinonome var den offentliga och semi-offentliga miljön i ett nytt stort
bostadsområde.
Earthscape
Ett landskapsarkitektkontor som bestod av en blandning av
landskapsarkitekter, konstnärer och inredningsarkitekter. De hade därför
ganska spridda projekt med starkt koncept. De jobbade ofta med platsens
historia och natur, vilket framhävdes även i slutdesignen. Deras design är mer
än bara en funktionell trevlig lösning av en plats. Den har ofta en djupare
innebörd med nästan ett poetisk budskap.
Kontoret bestod av ett litet trevåningshus med uteplats och takterass i ett
bostadsområde i Ebisu. De hade verkligen ovanligt mycket plats för att vara
ett kontor i Tokyo.
De arbetade mycket med olika fysiska arbetsmodeller och
presentationsmodeller. Även detta kontor använde uteslutande Mac-datorer
och jobbade främst mot den privata sektorn – fastighetsbolag och stora
företag.
De hade även ett sidoprojekt som hette Medical Herbman Café Project en
gång om året. Pengarna de samlade in på det använde de till en lekplats i ett
utvecklingsland.
Jag besökte två av deras projekt i Tokyo: Shinagawa Central Garden och
Lalaport Toyosu, båda i anslutning till shoppingcenter.
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Avstämning av frågeställningarna
• Vad gör den traditionella japanska trädgårdskonsten så speciell?
Den japanska trädgårdskonsten skiljer sig väsentligt från den europeiska i sitt
förhållande till naturen. I Europeiska trädgårdar och parker har naturen
traditionellt tuktats i strävan efter symmetri, geometri och en statisk balans.
Medan i japanska trädgårdar och parker har man snarare utgått från naturen
som ideal, med dess asymmetri och enkelhet för att uppnå perfektionism. I
Japan förädlar man naturen snarare än tuktar den. En tall ska tex representera
alla tallar genom att vara den allra vackraste, mest "talliga" av alla, en sten
ska visa alla stenars egenskaper och en blomma räcker för att symbolisera
alla andra. För japanerna är perfektionism detsamma som enkelhet och
fridfullhet. Allt ska vara väl genomtänkt och skötas med perfektion. De
bakomliggande tankarna ska inte synas, men de ska kännas...då kan man
uppleva trädgården till fullo.

• Vad finns det för olika typer av japanska trädgårdar?
Det finns många olika sorters japanska trädgårdar. I stora drag kan man dela
in dem i fyra grupper Zen/torrträdgården, promenadträdgården, teträdgården,
eller den privata hemträdgården. En femte grupp talas det om ibland vilket
var de tidigare trädgårdarna som hade en stor sjö. Sen ser trädgårdarna
väldigt annorlunda ut beroende på vilken tidsperiod eller till vem de tillhörde
tex en kejsare, ett tempel eller en samuraj etc. (För mer ingående om de
olika japanska trädgårdarna se kapitlet Kyotos trädgårdar tidigare i
rapporten)

• Vad är de viktigaste grunderna och komponenterna i deras
gestaltning för att skapa det där speciella atmosfären?
Jag tycker om lugnet, enkelheten och skönheten i den japanska trädgården.
Att gå in i dem är som att gå in i en helt ny värld. Ibland känns det som en
trollskog, andra gånger som ett miniatyrlandskap. De japanska trädgårdarna
känns svåra att återskapa utanför japan eftersom de är så beroende av sitt
omgivande landskap, de växter som finns där och den starka tro som finns
där på naturandar. Men vi kan alltid hämta inspiration, idéer och stämningar
från dem för att skapa en likvärdig vacker och rogivande, men annorlunda
trädgård här i Sverige.
De grundläggande dragen kan sammanfattas i asymmetri, återhållsamhet med
omsorg för detaljer och symbolism.
För att skapa den meditativa stämningen som finns i en japansk trädgård bör
man jobba med kontraster och motpoler som stort och litet. Trädgården ska
vara spännande och den ska både dölja och visa. Den ska kännas
inneslutande och avgränsad från övriga världen. Stenar och vatten, eller
krattat grus som kan stå för vatten, är det viktigaste i en japansk trädgård. Sist
kommer blommande växter och de där detaljerna som vi uppfattar som
väldigt japanska som tex lyktor, pagoder, broar och vattenspel. Enkelheten är
viktig och i Japan säger man att en trädgård är färdig först när ingenting i den
längre kan tas bort.

• Hur ser den moderna japanska landskapsarkitekturen ut idag?
Dagens moderna landskapsarkitektur i Japan utmärker sig med enkla stilrena
linjer, fina detaljer och material. Designen är spännande och detaljrik men
samtidigt enkel och sofistikerad. Otroligt inspirerande!

• Hur förhåller sig den japanska landskapsarkitekturen till de gamla
japanska trädgårdarna och deras principer?
Jag frågade landskapsarkitekterna om de använde sig av de gamla
traditionella trädgårdsreglerna och tankesätten. De berättade att de inte
gjorde det medvetet, men kanske omedvetet. Det var i alla fall inget de hade
tänkt på. Efter att ha sett en del olika projekt som de har visat mig så kan jag
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faktiskt säga att de har nog mycket av de gamla tankesätten med sig även
om de inte tänker på det själva. För i många projekt så känner man att de har
samma former, kompositioner eller uttryck som från de typiska japanska
trädgårdarna, även om de känns mer moderna. De använder fortfarande
mycket naturmaterial såsom sten och trä även om betong och stål
förekommer en hel del.

• Skiljer sig den moderna japanska landskapsarkitekturen från vår
svenska landskapsarkitektur eller designar och planerar vi parker,
trädgårdar, gator och torg på liknande sätt? Vilka är likheterna och
skillnaderna?
Japanska landskapsarkitekter jobbar mer mot privata sektorn än vad vi gör i
Sverige. De jobbar ofta direkt mot större företag, hotell och köpcentra, vilka
äger sina egna fastigheter och marken runt dem. Som jag har förstått det så är
det oftast de som utformar de urbana offentliga rummen i staden.
Kommunerna satsar mer på gator, vägar och parker. Parkerna är ofta stora
och av en mer naturlig karaktär.
De jobbar också mycket med workshops med allmänheten / brukarna och har
gjort det mycket längre än i Sverige.
Vissa kontor jobbar mer konstnärligt med starka designkoncept som ofta
grundar sig på platsens historia. Andra jobbar mer traditionellt med att bara
skapa en trevlig funktionell miljö för dem som kommer att vistas där.
På landskapsarkitektkontoren jobbar de mycket med fysiska arbetsmodeller,
något vi pratat mycket om att vi skulle vilja göra hos oss men som sällan blir
av. De flesta kontor använder Mac-datorer istället för pc och då av
ritprogrammet Vectorworks istället för Cad.
Jag tycker att det känns som människor i Japan och Sverige är lite lika till
sättet – lugna och ordningssamma. Vi är inte så högljudda och utåtriktade
som i södra Europa eller som västra Asien. Vi gillar naturmaterial och har öga
för detaljer, vilket avspeglar sig i vår design. Det är alltså inte så konstigt att
vi gillar japansk design och de vår. I den japanska bokhandeln finns det
många böcker och tidningar om skandinavisk och svensk design och
inredning.
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