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Introduktion

Min resa till Tokyo är med fokus på att undersöka ett urval av bostadstypologin ”the small detached 
house typology”, en typ som i ett japanskt arkitektursammanhang används som en experimentiell zon 
att undersöka olika sätt att leva på. 

Genom läsning av boken ”How to make a japanese house” av Cathelijne Nuijsink får jag en intressant 
överblick av bostadsprojekt och tidsanda, av unga japanska arkitekters strävan mot eller med rådande 
samhällsklimat och arkitekturen som deras svar. Bostaden konceptualiseras och arkitekturen uttrycker 
aktivt idéer om hur livet kan te sig i det privata, det delade, det urbana och med naturen. Det arbete 
som sker i den lilla husskalan appliceras och inkorporeras sedan i större projekt. Jag intresserar mig 
för relationen mellan bostaden, staden och landskapet då dessa platser tillsammans utgör den stora 
scenen där hela vårt liv utspelar sig.

Att upptäcka Tokyo genom bostadsarkitektur gör att jag varje dag får ta del av ett en ny lokalitet; med 
sin specifika karaktär, mat och bebyggelse. Helhetbilden av staden blir på så vis mer nyanserad och 
personlig än vad jag tidigare upplevt när jag rest. 

Tack Ernst Hawermans stiftelse för den här möjligheten!
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Det är första dagen i Tokyo och solen skiner, ljuset är vitt och alla färger på något vis mindre mättade. 
Dagens plan är att ta oss till Kitaaoyamo och Kazuyo Sejima:s Small house. Vi tar promenadvägen 
genom nationalparken Skinjuko Gyoen där välklippta ljusbeigegröna gräsmattor blir platser att 
stanna vid. Vi köper en matchaglass och stannar en stund bland de låga träden och te-stugorna. 
Staden märks knappt. När vi kommer utanför parkens grindar på den södra sidan vid Sendagaya är 
känslan något annat. Vägarna är stora och passar skalan på de stora sportarenorna. På en mindre 
tvärgata ska vi svänga in och med hjälp av en flygbild på google maps hittar vi det vi söker. Small 
house står nätt i fonden på gatan in till vänster och lyfter sig från marken med sin geometri. Fasaden 
är sluten mot entrégatan varpå den västra fasaden öppnar upp sig mot parken intill, eller, det var 
ursprungsidén husets gestaltning byggts upp kring. Problemet är nu att precis intill, med det klassiska 
mellanrummet emellan, har ett nytt hus tornat upp sig. Sejimas materialpalett går i glas, translucent 
glas, sträckmetall, falsad förzinkad plåt. Stadens eftermiddagsljus reflekteras i glaset framför de 
fördragna gardinerna, och på taket letar sig terassens växlighet igenom sträckmetallen. Är landskapet 
fortfarande närvarande i hemmet här trots att den västra kopplingen  mot parken försvunnit? 

Minato - Kitaaoyama
Kazuyo Sejima - Small house

2000
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I den södra yttre perimetern av Tokyo går vi av vid stationen Kamata för att besöka området 
Nishikamata. Vi är nu relativt nära Tama floden och flygplatsen Haneda. Miljön runt omkring 
stationen är urban och kitschig i starka färger, övertydligt formspråk och fasaderna smyckade med 
en encyklopedi av skyltar. Vi har en bra bit att gå för att nå vår destination och under tiden hinner 
miljön förändras. Återigen krymper skalan till enfamiljshuset och ett storkvarter som organiserar 
småskaligheten. Moriyama house ligger i ett hörn av ett kvarter och dess volymer löper, liksom 
sina grannar, utmed gatan. Skillnaden ligger i att husets program är fragmenterat och uppdelat i 12 
enskilda volymer. Skalan är oväntad och mycket intim. De stora öppningarna släpper in solens strålar 
och möjliggör små glimtar av livet innanför. Samtidigt skapas en stark koppling till omkringliggande 
natur och stad. Den exteriöra miljön mellan volymerna är lika viktig som den interiöra miljön där 
personliga föremål har flyttat ut i mellanrummen. Detaljeringen liknar House in a plum grove med 
sin vita två-dimensionella exteriör. Textil och trädskuggor mjukar upp den annars tomma ytan. Det är 
lätt att leva sig in i boendemiljön som på ett mycket generöst vis bjuder in till både ett socialt, privat 
och naturnära liv. En favorit för resan. En annan (personlig) favorit är att i Kamatas köpcentrum ligger 
Tokyos kanske godaste gyoza.

Ota - Nishikamata
Ryue Nishizawa (SANAA) - Moriyama house

2005
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Idag är vi så nära centrala Tokyo som man kan komma, känslan av ”downtown” infinner sig direkt då 
vi går av vid Tokyo Station. Vi slås av en ny, än om bekant, typ av urbanitet. Gatornas tiofiliga vägar 
ramas in av skyhöga glänsande höghus. Bottenvåningarna är höga och en del med publika program 
och kommers. Genom att studera livet på gatan förstår man snabbt att kvarterens alla våningar 
primärt inhyser kontor och arbetsplatser.  Att vandra de ungefär sju kvarter från stationen tar nästan 
en timme och när vi är framme vid Garden & House har vi nästan nått fram till Kamejima floden som 
mynnar ut i Tokyobukten. På en smal och skuggig tvärgata viker vi av och byggnaden vi söker avslöjar 
sig genom sin grönskande växtvägg som kikar fram, inklämd mellan två skyskrapor. Byggnadens 
figur upplevs upplöst och organiseras primärt av de fem horisontella planen. Den grönskande yttre 
perimetern av fasaden möter det superurbana landskapet med en mjukhet, där det lilla solljus som 
når ner filtreras vackert genom bladverken. Då strukturen är uppbyggd utan slutna väggar skapar 
växtligheten, tillsammans med golv-till-tak höga tyger, möjlighet till ett privatliv. Det klassiska 
mellanrummet bebyggelsen emellan bidrar till att byggnaden upplevs stå för sig självt, än om i skarp 
kontrast i skala till det övriga stadsrummet. Går man runt kvarteret mot flodsidan kan man förnimma 
baksidan av huset då tomten bredvid är bebyggd med även den en småskalig byggnad. Garden & 
House upplevs från andra sidan som en liten figur, som sträcker sig upp och erbjuder en unik utsikt 
mot staden och vattnet. En utsikt vars bevarande i framtiden, på en plats styrd av hög exploatering, är 
oviss.

Chuo - Hatchobori
Ryue Nishizawa (SANAA) - Garden & House

2009
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Vi bor i stadsdelen Yanaka som ligger mellan stationerna Nippori och Sendagi. Här kantas en mysig 
småskalighet med mängder av restauranger och caféer, hantverksbutiker för papper, lokala Onsen 
(bad) och små tempelbyggnader. Veckans alla dagar börjar med en traditionell japansk frukost med 
kladdigt ris, miso, sjögräs och torkad fisk. Idag ska vi ta oss västerut mot Shibuya och Yoyogi park för 
att kika på Kazuo Shinoharas House in Uehara. Vi går av vid stationen Yoyogi-Uehara och vandrar 
söderut. Det är upphåll i vädret men solen göms bakom ett tjockt vitt lager molnhimmel. Atmosfären 
i området känns modern och lyxig men skalan är fortfarande låg och  med en kvartersstruktur 
uppbyggd av klassiska ”storkvarter” som innefattar flera fristående hus. Väl framme vid rätt tvärgata 
ser vi huset kika fram på vänster sida med sin fasad som löper längs med trottoaren. Likt en figur, ett 
objekt står House in Uehara unikt ut i områdets stadsbild. Med betong som majoritetsmaterial sätter 
den sig tungt på sin plats. Den speciella pelarstrukturen skymtas i fasad och det välvda plåttakets 
avslut liknas en hatt. Betongen har färgats svart av väta och takets ljusgrå plåt har nästan helt ändrat 
ton till roströd. Bostadens uppebara slutenhet nyanseras av dess ursprungslogik; entréplanet var 
utformat som en arbetsstudio och mörkrum till fotografen som bodde i huset. Detta kan argumentera 
för att bidra till en större funtionsdiversitet inom ett bostadsområde.

Shibuya-Ku - Uehara
Kazuo Shinohara - House in Uehara

1976
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Eftersom regnet öser ner och på vägen mot Yotsuya, som ligger sydväst om området vi besökte igår, 
måste vi få tag i regnpochos. Efter besöket bestämmer vi oss för att värma oss med ramen , men 
först. Vi går vid Yotsuya Sanchome och den breda högt trafikerade huvudgatan kantas av höga urbana 
byggnader. Vi tar av vid Kenshoji templet och miljön förändras direkt. Den urbana väven löses upp i 
den typiska Tokyo-strukturen med låga fristående hus och tittar vi bak sticker höghusen upp likt en 
fond som ramar in den sex-filiga vägen. Efter att ha råkat passera flera gånger ser vi ett rostfärgat 
litet hus kika fram i mellanrummen mellan tvåplanshusen utmed vägen. Fasaden är relativt upplöst i 
jämförelse och signalerar ett annat program än den dominerande bostadstypologin. House & Atelier 
Bow-Wow är organiserat i flera nivåer och den upplösta sektionen maximerar den begränsade ytan. 
Från gatan skymtar en speciell arbetsmiljlö men huset är väl skyddat från insyn bakom växtlighet. Den 
rostbruna fasaden är täckt med något som liknar asfaltspapp, övriga material och detaljer är vitmålad 
metall. I regnet ser man tydligt hur vätan tar ut sin rätt på den oranga pappen, huruvida det är en 
önskad effekt eller inte är jag osäker på då jag har läst  att vattnet som rinner utmed fasaden används 
för att naturligt kyla ner huset och bevattna växter på takterassen. Byggnaden bidrar med variation i 
en bostadsorienterad miljö och sikten från gatans urbana landskapsmiljö in till ett nersänkt markplan 
med arbetslokaler utmanar idén om privat/publikt. 

Yotsuya - Sanchome
Yoshiharu Tsukamoto - House & Atelier Bow-Wow

2005
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Dagens område ligger i stadsdelen Setagaya. Vi går av vid stationen Chitose-Funabashi och befinner 
oss då i stadsdelen Sakuraguaka. Vi är nordväst om centrala Tokyo och även här är kvarterens struktur 
organiserade i ”storkvarter”. Skalan är småskalig och de något bredare gatorna mellan kvarteren 
kantas av matosande restuaranger och lokala kvartersbutiker. Desto längre bort från stationen vi 
kommer desto mer privat blir atmosfären, där i princip all bebyggelse nu övergår i enfamiljshus. Vid 
tvärgatan vi ska svänga in på ser vi House in a plum grove lysa vitt bakom hörnet på ett flerbostadshus 
om tre våningar och trädens grenar förväxlas med elmasternas sladdar som löper utmed gatan. 
Byggnaden upplevs vid första anblick som en geometrisk kvadrat där man får en djupare förståelse 
av att studera dess planfigur. Där ser man att geometrins noder är omsorgsfullt justerade för att 
optimera anpassningen på tomten. Byggnaden har en lätthet i sin gestaltning och upplevs nästintill 
ditlyft. Fasadens vita metallhölje avslöjar inga synliga möten eller skarvar, och övrig detaljering går 
i samma linje. Öppningarna livar med fasaden och glaset ramas in av en tunn zink-karm. Fönsterna 
upplevs som transparanta håltagningar och tittar man in avslöjas inte planens logik, som förstås 
bäst i ritning då dess struktur rör sig oväntat, tredimentionellt och dynamiskt. En fjärdedel av den 
andra våningen är tillägnad en takterass. Då fasaden är uppdragen hela vägen till taknock avslöjas 
detta utomhusrum endast genom att håltagningen i fasad saknar ett fönsterparti. Och att både stora 
växter och en tvättställning skymtar fram. På ett generöst vis förstår man att byggnadens interiör 
erbjuder en rymd, frihet och nyfikenhet för de boende, samtidigt som den både passar in och sticker 
ut i närmiljön. Liksom situationen för många Tokyobor är möjligheten till en markträdgård även här 
begränsad.

Setagaya-Ku - Sakuragaoka
Kazyuo Sejima (SANAA) - House in a plum grove

2003
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Dagens utflyktsmål ligger söder om Tokyos kärna i stadsdelen Itabashi. Vi swishar förbi det urbana 
landskapet och går av vid Naka-itabashi. Vår traditionella frukostrutin byts idag ut av ett tips vi fått, att 
äta honungsdränkt rostbröd med mjölk-kaffe på ett lokalt kafé. I området är bebyggelsen blandad i 
en förhållandevis liten skala och genom stadsdelen löper floden Shakuji river. Vi tar vägen längs med 
floden, som kantas av Sakura körsbärsträdens svarta stammar. Det berättades att sakura är japanska 
för blomma och när våren kommer lyser Shakujis flodbank upp i rosa. Curtain wall house ligger i 
hörnet av ett kvarter och dess design förstärker känslan av just hörn med sin spetsiga form. Balkongen 
och taket kragar ut, sockelvåningen är indragen en bra bit från gatans kant och detta sammantaget 
skapar en generös liten plats framför huset för förbipasserande att passera enkelt eller skydda sig 
från regn. Två pelare tillsammans med trädstammen intill byggnaden skapar ett subtilt gränssnitt 
mellan gatan och husets entré. Det ikoniska balkongrummet med sina dubbelhöga glaspartier brukar 
vanligtvis vara inslutet med en textil som löper från tak till golv och tillåts fladdra i vinden. Liksom i 
flera av japanska byggnader där principen om något mycket upplöst finns, ansluter kompletterande 
funktioner såsom trappa, toalett etc i en egen geometri. I Curtain wall house fall skiljer sig 
formspråken åt där de kompletterande funktionernas geomeri är lekfull, sluten och plåtbeklädd 
medan den övergripande designen är lätt, uppglasad och i ljust pigmenterad betong. Gränssnittet 
mellan stad och hem är på många sätt mer nyanserad i detta hus än sina grannars och jag ser framför 
mig en sommardag där textilen fladdrar i vinden och det stora trädets lummighet erbjuder en skön 
skugga. 

Itabashi - Sakaecho
Shigeru Ban - Curtain wall house

1995



- 40 - - 41 -



- 42 - - 43 -



- 44 - - 45 -

.
Utmed Chou Line ligger Koenji. Ett populärt område med retro butiker, kattcaféer och en bohemisk 
atmosfär. Här är småskaligheten inte riktigt organiserad i storkvarter utan de mindre gatorna 
bildar ett finmaskigt nät i stadsdelen. Vi går av vid stationen Koenji och passerar en takbeklädd 
galleriapassage för att hitta till rätt gata. House NA inackorderar sig i ordningen på gatan men sticker 
ut med sin konceptuella boendedesign. Den skira stål- och glasstrukturen tittar fram när man närmar 
sig och i denna lite extra kalla decemberdag ser de otroligt tunna inglasade rummen kyliga ut. Husets 
koncept liknas vid att leva bland trädgrenarna. Rummen är fragmentariskt och tetrislikt ihoppassade, 
där ett ”rum” ibland bara är ett litet oskyddat betongplan med en krukväxt på. House NA:s lätta 
stålstruktur kontrasterar mot gatan övriga bebyggelse, med sina slutna betongväggar. Återigen 
används textil och växtlighet som avskärmande, där textilierna även blir tempereraturreglerande 
(ett koncept som återkommer i japansk tradition). På sidofasaderna är vissa paneler metallbeklädda, 
även om majoriteten är hela glaspartier. På den lilla tomten är byggnadens plan upplöst likt nivåerna 
i trädens alla grenar och dessa nivåer används som rums- och funktionsavdelande gränssnitt mellan 
det privata och det sociala. 

Suganami-Ku - Koenjiminami
Sou Fujimoto - House NA

2010
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Kazuyo Sejima - Small house

Ryue Nishizawa (SANAA) - Moriyama house

Ryue Nishizawa (SANAA) - Garden & House

Kazuo Shinohara - House in Uehara

Yoshiharu Tsukamoto - House & Atelier Bow-Wow

Kazyuo Sejima (SANAA) - House in a plum grove

Shigeru Ban - Curtain wall house

Sou Fujimoto - House NA
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