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I oktober 2019 gjorde jag en studieresa till Japan för att på plats uppleva japansk 
arkitektur.Syftet med resan var att öka min förståelse både för äldre och nyare 
japansk arkitektur.  Under min arkitektutbildning har japansk arkitektur varit ett 
ämne som ofta återkommit, både modern och klassisk. Referenser till minimala 
japanska bostadshus och en poesi och enkelhet  i rummet. Jag har läst en del om 
japansk arkitektur men ofta känt att jag inte riktigt förstår. Vad är ett japanskt 
rum? Estetiken bygger på andra principer än den västerländska, och verkar ha 
mer utrymme för att finna harmoni i det asymmetriska och oregelbundna. 

Resan börjar i Tokyo, där jag ville se moderna projekt som ofta återkommit 
under utbildningen. Tokyo gör dock starkast intryck som stad, som enorm väv 
där ingen bit egentligen verkar vara likadan, men där helheten ändå blir ett slags 
harmoniskt collage. 
Efter Tokyo fortsatte resan till Kyoto och Nara, städer som visar sig vara väldigt 
annorlunda än Tokyo. Här verkar det gamla Japan komma närmre.

Bilden av Japan som kontrasternas land förstärks under resan. I den klassiska 
arkitekturen är omsorgen om detaljer och var sak på sin precisa plats slående, 
liksom det nedtonade, tysta och avskalade. Det moderna Japan är snarare 
tvärtom, för mycket av allt, höga ljud och starka ljus, en förhöjd verklighet. Allt 
samexisterar på något vis, på ett icke-hierarkist sätt. Mitt i allt som händer finns 
ofta en stillhet, en känsla av att tiden är långsam.

Tack till Ernst Hawermans stipendiefond!



Den första dagen i Tokyo är det sommarvarmt. Vi tar tunnelbanan 
tvärs över stan till Uehara för att titta på House in Uehara av 
Kazuo Shinohara. Utsidan ser ut som på bild, genom den öppna 
triangelformade fönsterluckan hörs ljudet av en dammsugare. Vi 
knackar på och får komma in, även om kvinnan som bor där ser 
lite trött ut på oanmälda besökare som vill se hennes hus. Inuti är 
det annorlunda än vad jag hade kunnat föreställa mig, varmt trä 
och betong. Entrétrappan skär upp igenom rummet, ovanför den 
finns ett takljus. Någonstans hörs ett barn som leker. Det är ett 
ovanligt rum, och jag känner mig väldigt glad att vi fick komma in.





Miniträdgård i Uehara





Vi promenerar genom det sömniga Uehara mot Shibuya. Två 
parkeringsvakter på cykel mäter med måttband vid en felparkerad 
bil. När vi nästan är framme i Shibuya kommer vi förbi ett 
vernissage på ett litet galleri. Konstnären är där, han ställer ut 
svartvita grafiska fotografier från Paris och London på papper han 
gjort själv. Vi blir bjudna på druvjuice. När kvällen kommer går vi 
hem genom Roppongi, som är mörkt och ödsligt. Skyskraporna är 
höga och gatorna oändligt långa.



Kväll i Roppongi





Tokyo gör som starkast intryck när vi promenerar runt. Det är 
också då vi börjar förstå hur enorm staden är. Vi har kanske gått 
i timmar men knappt kommit någon vart på kartan. Likaså bor vi 
centralt men får ändå åka tunnelbana genom hela stan för att ta 
oss till de allra mest centrala delarna. Det blir mörkt tidigt och lite 
av en kamp mot klockan för att hinna se saker innan mörkret faller.

House in Higashi Tamagawa





Vi åker till Ginza och promenerar förbi lyxbutikterna till vad som 
känns som en utkant, där Nagakin Capsule Tower ligger. Tornet 
ser lite medtaget ut, det hänger ett nät utmed fasaden. I några av 
de runda fönstren lyser lampor, jag undrar vem som bor där. Bilar 
kör förbi på den upphöjda motorvägen framför, och det känns lite 
som att vara i en framtid från förr. 



Ueno-parken är full av folk när vi går dit på söndagen. Det är 
halloweenfirande med grillning, ett tjejband som sjunger och 
dansar på en scen. Längre in spelas en basebollmatch och vid ett 
av templen spelar några personer i traditionella kläder på ett stort 
stränginstrument. Vi hade hoppats på lite lugn och natur, men 
Uenoparken är inte platsen för det. Det är varmt, jag känner mig 
nästan svimfärdig i solen.



Vi åker vidare till Koenji för att titta på House NA. Först äter vi på 
en liten kinesisk restaurang där ett gammalt par både står i köket 
och serverar. Det tar nästan en timme innan vi får maten, och vi 
hinner precis fram till byggnaden innan det helt har skymt. Huset 
är ganska litet med  gardiner fördragna för alla fönster, som i alla 
andra bostadshus. Det går nästan aldrig att se in i ett japanskt hem, 
de liksom vänder sig inåt. Jag ställer mig på andra sidan gatan för 
att fotografera, men då kommer en kvinna fram till mig och säger 
att jag står på privat mark. 



Kyoto känns från första början mer gammaldags än Tokyo. 
Byggnaderna är lägre, gatorna breder ut sig i ett stort rutnät mellan 
de låga bergen runt omkring, här är det främsta färdmedlet buss 
och inte tunnelbana. Turisterna är många, vid den berömdaste 
sevärdheten, Guldpaviljongen, vallas vi runt den lilla sjön i en 
utstakad bana. Jag besöker en av de största tempelanläggningarna 
för att försöka få se något av de gamla tehusen, men till just de 
templen är det inget tillträde.



I stenträdgården i Ryokan-ji uppstår ett slags lugn. Det känns ovant 
med en trädgård helt gjord för att betraktas. Det krattade gruset 
påminner om en vattenyta, stenarna knotiga svarta öar. Templet 
breder ut sig upp i de skogiga kullarna bakom. Vi bor på andra 
sidan kullarna och lyckas efter en del tvekan om vart det är tillåtet 
att gå att hitta fram genom skogen till templet. Mitt i skogen finns 
en shintohelgedom som ser övergiven ut, förutom en fyrkant av 
krattat grus. Vi går runt och tittar, efter stund kommer en munk i 
t-shirt och jeans och börjar be sjungande, vi smyger iväg.





Shintohelgedom i skogen bakom Ryokan-ji



På väg till Villa Katsura inser jag att man egentligen ska ha förbokat 
visning, och att det nu dessutom är mitt i högsäsongen. Som tur är 
får vi plats på dagens sista visning, tyvärr på japanska men med 
audioguide. Vi går runt trädgården i eftermiddagsljuset, det är 
alldeles tyst och stilla. Här får jag till min glädje till slut se några 
tepaviljonger. Guiden, en äldre man i kostym och slips, skämtar lite 
om oss på japanska, resten av gruppen skrattar. 



Tepaviljong vid Villa Katsura



Nara visar sig också vara lite av en turiststad, där huvudattraktionen 
är rådjuren som går runt fritt i parken nedanför buddhistklostret. 
Vi letar oss fram till Imanishi shoin residence, som byggdes på 
1400-talet som bostad åt en buddhistmunk och nu är museum. 
Vi får en guidad rundvisning, och guiden berättar om de klassiska 
inslagen av japansk arkitektur som finns här. Huset är helt omgärdat 
av en trädgård, som nästan blir en del av insidan när skjutdörrarna 
är öppna, och alla rum verkar flyta in i varandra, särskiljda med 
små medel som exempelvis en liten höjdskillnad mellan golven.



Tokonoma, dekorativ alkov, i Imanishi shoin






