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Nakarai i 1570. Tsusen-in var en del af de
tidligere paladsbygninger og var blevet til
overs, efter at Oda Nobunaga i 1569 havde
iværksat en rekonstruktion af kejserpalad-
set. Bygningens navn, Tsusen, De udøde-
liges Sti, var Nakarais buddhist-navn, mens
suffikset -in angiver et lille indelukke og
bruges om mindre templer eller mindre
enheder inden for et større tempel.
Tsusen-in rummer idag fusuma-malerier
af både Shinju-ans første abbed, Bokusai
(1451-92), Kano Masanobu (1434-1530)
og Soami (d. 1525). Sådanne malerier kan
f lyttes - fusuma-skydedørenes højde er
standardiserede, og bredden af fagene kor-
responderer med tatami-modulet - men
Covell & Yamada vurderer, at Soamis bil-
leder qua deres relativt verdslige karakter
stammer tilbage fra den oprindelige byg-
ning og dermed, at Tsusen-ins historie går
tilbage til før Soamis død i 1525.
Covell, J. & Yamada, S.: Zen at Daitoku-ji,
Kodansha International, Tokyo, New York
& San Francisco 1974, pp. 42, 103 og 191.
Seckel, D.: „Buddhist Temple Names in
Japan“ in Monumenta Nipponica vol.
XXXX no. 4 1985, p. 361.
Samtale i Shinju-an 18.11. 1997 med del-
tagelse af Yamada Sobin, Hilary Adler Fen-
chel og Richard Steiner på baggrund af
fremsendte spørgsmål.
Shinju-ans te-rum Teigyoku-ken angives
ligeledes at have haft en fortid som udkigs-
post ved det kejserlige palads før 1570.
Covell skriver, at det palads, der blev re-
staureret af Nobunaga i 1569-70 oprinde-
lig var opført i 1467-68, og at selvom det
påhvilede Ashikaga-shogunerne, så blev
der efter Onin-krigens udbrud ikke spen-
deret mange ressourcer på at genrejse og
vedligeholde kejserpaladset. Så Tsusen-ins

og Teigyoku-kens bygningsstruktur kan
muligvis føres helt tilbage til 1468 og
dermed til tiden, hvor kejser Go-Tsuchimi-
kado (1442-1500) i 1474 bad Ikkyu om at
forestå genopførelsen af Daitoku-ji.
Covell, J.C.: „Kanamori Sowa and Teigyo-
kuken“ in Chanoyu Quarterly 16 1976,
p. 9.
Det kan umiddelbart virke besynderligt,
at en bygningsstruktur bliver pakket bort
i en 70-årig periode, for derefter at blive
genrejst et andet sted. Men Yamada Sobin
bekræftede, at det var tilfældet. Tsusen-in
og Teigyoku-ken havde ligget sammen-
pakket i årene mellem Nobunagas rekon-
struktion i 1570 og genopførelsen i 1639.
Samtale i Shinju-an 18.11. 1997 med del-
tagelse af Yamada Sobin, Hilary Adler Fen-
chel og Richard Steiner på baggrund af
fremsendte spørgsmål.
Den tidligere omtalte Momoyama-portal,
Kara-mon eller Higurashi-mon, kom til
Daitoku-ji i de første årtier af 1600-tallet,
hvor man fordelte de mange overdådige
bygningsstrukturer fra Hideyoshis Juraku-
dai-palads, men blev først genrejst i 1887,
250 år senere.

448448448448448 Dette sidste opgør var i tynd forklædning
Tokugawa-regimets opgør med Toyotomi-
slægten, Hideyoshis efterkommere, som
den sidste modstand måtte forventes at
samle sig om.
Toyotomi Ieyasu havde ved Hideyoshis
død måttet sværge Hideyoshis purunge
søn, Hideyori (1593-1615), troskab, så
selvom den militære overmagt var hævet
over enhver tvivl, krævede det en del ela-
stik i den gældende krigermoral at hånd-
tere situationen med æren i behold.
Det blev Hayashi Razan (1583-1657), en
af Japans tidlige neokonfucianske lærde,

som med en række generelle principper
kunne retfærdiggøre Ieyasus udrensning
af den hellige magts sidste overlevende
modstandere.
Ooms, H.: Tokugawa Ideology. Early Con-
structs, 1570-1680, Princeton University
Press, Princeton NJ 1985, pp. 52-53.

449449449449449 Selvom Sowa var gjort arveløs, mistede
han ikke forbindelsen med familien og
synes tværtimod at have gjort meget for
te-kulturen i området omkring Takayama.
Kanamori-familien havde i 1586 fået til-
delt et stort len i dette område efter at
Nagachika og Yoshishige i 1584 havde
nedkæmpet et oprør fra de nordvestlige
provinser - og Nagachika var dermed stra-
tegisk vigtig som beskyttende puffer mod
de nordvestlige provinser, som først un-
derlagde sig Hideyoshi efter slaget ved
Odawara. Sowa bragte keramikere og an-
dre kunsthåndværkere til området og var
gennem sine aktiviteter som te-mester
med til både at udvikle produkterne og
sørge for kundeunderlaget.
Lillehoj, E.: „The Early Kanamori Family
and Tea“ in Chanoyu Quarterly 77 1994,
pp. 47-48.

450450450450450 Gomizunoo (1596-1680) trak sig i raseri
tilbage som kejser i 1629 som reaktion på
Tokugawa-regimets stadige manipulato-
riske manøvrer. Shogunatet havde i 1627
underkendt Gomizunoos ordination af
fire præster ved Daitoku-ji.
Få år inden havde Gomizunoo foreslået,
at han fik en titel, der indebar en vis po-
litisk indflydelse, men hans forslag var ble-
vet afslået, og hans underholdsbidrag var
blevet klækkeligt forhøjet - her skulle ikke
herske tvivl om hvem, der bestemte eller
hvem, der burde vise taknemmelighed og
ellers holde sig i ro.

Dette var blot kulminationen af en lang
proces, hvor kejser og hof blev gjort en-
deligt til marionetter i magtpyramiden.
Selvom realmagten i adskillige århundre-
der havde ligget hos shogunatet, var alle
love og bekendtgørelser siden tidernes
morgen udgået fra kejseren. Men fra be-
gyndelsen af Edo begyndte shogunatet at
udstede regler direkte, og med et edikt fra
1615 blev det slået fast, at den vigtigste
aktivitet for kejser og hof var kulturelle
aktiviteter som studiet af klassikerne, lidt
te, lidt poesi, lidt havekunst og lignende
for systemet ufarlige sysler.
Der havde længe været planer om af gifte
Gomizunoo med Tofukumon’in (1607-78),
der var datter af den anden Tokugawa-
shogun, Tokugawa Hidetada (1579-1632).
Men planerne blev udskudt, først af slaget
om Osaka 1615, siden af Ieyasus død i
1616. Ægteskabet var Gomizunoo inder-
ligt imod, og han søgte at undvige ved at
få børn med en anden, men det ledte blot
til lovgivning rettet mod hoffets uterlige
opførsel - og brylluppet blev gennem-
trumfet.
Den ambitiøse Tokugawa-familie havde
dermed fået en fod indenfor i kejserfami-
lien, og derefter kunne det ikke gå hurtigt
nok med at få næste generation, der ville
være halv Tokugawa, indsat. Gomizunoos
og Tofukumon’ins første datter blev derfor
i 1629 udråbt som kejserinde Meisho
(1623-1696). Hun var da kun 7 år.
Mizuo, H.: Edo Painting: Sotatsu and Ko-
rin, (1972) Weatherhill/Heibonsha, New
York & Tokyo, 2. ed. 1978, pp. 56-65.
Usui, S.: A Pilgrim’s Guide to Forty-Six
Temples, Weatherhill, Tokyo & New York
1990, p. 65.
Naito, A.: Katsura. A Princely Retreat,
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Kodansha International, Tokyo & New
York 1977, p. 118.

451451451451451 Prinsessekarakteristikken optræder i et
lille smædevers fra slutningen af Edo-
perioden, hvor fire te-mestre, Oribe, En-
shu, Sowa og Sotan sammenlignes:

Oribe is disputatious,
Enshu has refined beauty
And a cutting blade.
Sowa is princess-like,
And Sotan is squalid.

Når Oribe er disputatious henviser det til,
at han bevidst tydeliggjorde det designede
og det artificielle. Enshu drev den raffi-
nerede skønhed, kirei-wabi, til det skarpt-
skårne, mens Rikyus barnebarn Sotan drev
wabi-æstetikkens enkelhed i livsførelse til
sin yderste kosekvens (mere om Oribe,
Enshu og Sotan senere i kapitlet).
Kumakura, I.: „Kan’ei Culture and Chano-
yu“ in Varley, P. & Kumakura I. (Eds.): Tea
in Japan. Essays on the History of Chano-
yu, University of Hawaii Press, Honolulu
1989, pp. 142-43.

452452452452452 Hayashiya, S.: „Teabowls - Part IV“ in Cha-
noyu Quarterly 59 1989, p. 38.

453453453453453 Lillehoj, E.: „The Early Kanamori Family
and Tea“ in Chanoyu Quarterly 77 1994,
pp. 49 og 52.
Hayashiya skriver omvendt, at det var
Sowa, der introducerede de stærkt farvede
redskaber i te-rummet. Ninseis te-skål
Urokonami (se ill. p. 340) skulle have væ-
ret en af Sowas favoritter.
Hayashiya, S.: „Teabowls - Part IV“ in Cha-
noyu Quarterly 59 1989, pp. 38-39.

454454454454454 Ninsei lavede som gave til Tokufumon’in
et sæt te-skåle med gulddekorationer, der
matchede dekorationerne i hendes mod-

tagelsesrum, som efter hendes død blev
flyttet til Shugaku-in (se ill. pp. 448-49).
I dette sæt findes samme skål i to stør-
relser, en lidt større til gæsten og en lidt
mindre til værten - endnu et billede på,
hvordan en hierarkiseret bevidsthed i mid-
ten af 1600-tallet havde fået overtaget i te-
rummet. En sådan tydeliggørelse af for-
skelligheden mellem vært og gæst var i
direkte modstrid med et af wabi-teens
maksimer, no host, no guest. Om Ninseis
keramik og samarbejde med Sowa, se:
Hayashiya, S.: „Teabowls - Part IV“ in Cha-
noyu Quarterly 59 1989, pp. 38-39.

455455455455455 Kumakura, I.: „Kan’ei Culture and Chano-
yu“ in Varley, P. & Kumakura I. (Eds.): Tea
in Japan. Essays on the History of Chano-
yu, University of Hawaii Press, Honolulu
1989, p. 137.

456456456456456 Haga, K.: „The Sen Family Tradition of
Chado“ in Chanoyu Quarterly 29 1981,
pp. 8-9.

457457457457457 Der findes bevaret et brev fra Tokugawa
Ieyasu med dato og måned, men uden år,
hvor det meddeles, at Hideyoshi har be-
sluttet sig for at give Rikyus konfiskerede
ejendom tilbage til Sen-familien. 1594 er
derfor det sandsynlige år. Se:
Tsutsui, H: „Sen Sotan“ in Chanoyu Quar-
terly 46 1986, pp. 10-11.

458458458458458 Zangetsu-tei er ikke nogen eksakt kopi,
snarere en videreførelse af ideerne fra
Rikyus iro-tsuke-shoin. Ito Teiji sammen-
ligner i The Elegant Japanese House disse
tidlige prototyper på sukiya-arkitektur.
Shoans viderebearbejdelse fra ca. 1594
rummer stort set samme elementer som
Rikyus iro-tsuke-shoin, men det mellem-
ste gulvniveau, kaldet chudan, er udeladt.
Det Zangetsu-tei, der idag står i Omote
Senke, har dog været brændt ned to gange

i den mellemliggende tid, men har kun-
net rekonstrueres ganske nøjagtigt.
Itoh, T. & Futagawa, Y.: The Elegant Japan-
ese House, Traditional Sukiya Architec-
ture, (1969) Weatherhill/Tankosha, New
York, Tokyo & Kyoto, 3. ed. 1982, pp. 48-
49.
Ito Teijis tekst og tegninger bygger på en
rekonstruktion foretaget af Horiguchi Su-
temi, en af Japans vigtigste forskere i su-
kiya-arkitektur, i bogen Rikyu no Cha-
shitsu, Rikyus te-rum. De isometriske af-
bildninger samt planridsene over Rikyus
Iro-tsuke-shoin samt planridsene over
Zangetsu-tei (pp. 444-45) stammer lige-
ledes fra Horiguchis bog. Rikyus rum ved
Jurakudai er heri i sit fulde navn kaldet
Iro-tsuke kokonoma shoin zashiki, hvor
kokonoma angiver at det er et rum på 9
ma, modsvarende 18 tatami-måtter. Hori-
guchi bygger sine rekonstruktioner på en
beskrivelse fra 1692, kaldet Kokonoma
zashiki no hona, „The original or main
song of the nine-ma zashiki,“ som findes
i et værk fra 1692 kaldet Rikyu-ke no zu.

Svarbrev fra Günter Nitschke, 08.12. 1997
vedrørende Sen Rikyus Iro-tsuke-shoin.
Horiguchi, S.: Rikyu no Chashitsu, Iwa-
nami Shoten, Tokyo 1949, pp. 257-308.

459459459459459 Tsutsui, H: „Sen Sotan“ in Chanoyu Quar-
terly 46 1986, pp. 10-11.

460460460460460 Sen, S.: „Lives of the Urasenke Grand Ma-
sters“ in Sen, S. (Ed.): Chanoyu. The Ura-
senke Tradition of Tea, Weatherhill, New
York & Tokyo 1988, p. 38.
„... og hvis nogen skulle komme til at
spørge om Vejen, svarer han, at siden cha-
noyu oprindelig udsprang af zen, hvorfor
så lede nogen i nogensomhelst anden vej
[end zen],“ hedder det i Chawa Shigetsu
Shu, Te-fortællinger, der peger på månen,
gengivet i:
Tsutsui, H: „Sen Sotan“ in Chanoyu Quar-
terly 46 1986, pp. (9 og) 30.
Murai citerer Kawakami Fuhaku (1716-
1807), grundlæggeren af Edo-senke (en
gren af Sen-skolerne, som åbnede i Tokyo
(Edo) i den sene Edo-periode) for at have
sagt, at Sotan ikke skulle opfattes som
nogen streng wabi-figur. Hans tilbagehol-
dende fremtræden afspejlede snarere de
svære betingelser under samfundets ge-
nerelle udvikling. Se:
Murai, Y.: „A Brief History of Tea in Japan“
in Sen, S. (Ed.): Chanoyu. The Urasenke
Tradition of Tea, Weatherhill, New York
& Tokyo 1988, pp. 26-27.

461461461461461 Tanaka, S.: The Tea Ceremony, (1973) Ko-
dansha International, Tokyo, New York &
San Francisco 1982, pp. 49-50.

462462462462462 Tsutsui, H: „Sen Sotan“ in Chanoyu Quar-
terly 46 1986, pp. 18 og 24.

463463463463463 Se også note 326 samt plan p. 445 og il-
lustrationer pp. 421-26 af Fushin-an og
roji-haven ved Omote Senke.
Navnene Omote og Ura Senke angiver

Te-skål af Ninsei i emalje-glasur, en gave til
kejserinde Tofukumon’in
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Ichi-no-ma-rummet med væg- og fusuma-dekorationer i blå-guld rudemønster i kejserinde Tofukumon’ins (1607-78) modtagelsesbygning. Bygningen blev opført ved Nyoin-paladset i 1677
og få år efter flyttet til kejser Gomizunoos landsted, Shugaku-in, som Midterste villa. Bemærk slægtskabet til Ninseis te-skåle (ill. p. 448), der sandsynligvis er lavet specielt til dette rum
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henholdsvis Sen-familiens for- (omote) og
bag- (ura) hus (-ke). Den tredje gren, Mu-
shanokoji-Senke, ligger et lille stykke bor-
te langs en gade, der hedder Mushanokoji.

464464464464464 Zencharoku, Optegnelser om zen-te, er
udgivet i Tokyo i 1828 og stammer såle-
des fra en senere periode, hvor det histo-
riske kildemateriale danner et langt mere
finmasket net. Alligevel ved man ikke ret
meget om dets forfatter, Jakuan Sotaku.
Både sprog og indhold peger på et men-
neske, der er på én gang usædvanlig lærd
og dybt fortrolig med te-ceremonien. Alli-
gevel er det ikke lykkedes at indplacere
ham i nogen klerikal eller te-skolemæssig
sammenhæng.
Tsutsui tillægger dog Rikyus sønnesøn Sen
Sotan (1578-1658) store dele af Zencha-
roku, og skriver, at fem af Zencharokus
ti kapitler stort set er identiske med en
tekst, Cha zen do-ichimi, der almindelig-
vis tilskrives Sotan. Tanikawa derimod ka-
rakteriserer Jakuan Sotaku som redaktør
(editor) af Zencharoku.
Tsutsui, H: „Sen Sotan“ in Chanoyu Quar-
terly 46 1986, p. 12.
Tanikawa, T.: „The Esthetics of Chanoyu,
Part 1“ in Chanoyu Quarterly 23 1980,
p. 43.

465465465465465 Tsutsui, H: „Sen Sotan“ in Chanoyu Quar-
terly 46 1986, pp. 12-13.

466466466466466 Suzuki, D.T.: Zen and Japanese Culture,
(1959) Princeton University Press, New
York 1973, p. 287.

467467467467467 Sen, S.: „Lives of the Urasenke Grand Ma-
sters“ in Sen, S. (Ed.): Chanoyu. The Ura-
senke Tradition of Tea, Weatherhill, New
York & Tokyo 1988, p. 39.

468468468468468 Suzuki, D.T.: Zen and Japanese Culture,
(1959) Princeton University Press, New
York 1973, pp. 287-88.

469469469469469 Murai oversætter wabu med to be wretch-
ed (ulykkelig, stakkels), mens en række ja-
panske ordbøger angiver betydninger som
to be worried (bekymret, besværet).
Murai, Y.: „The Development of Chanoyu:
Before Rikyu“ in Varley, P. & Kumakura I.
(Eds.): Tea in Japan. Essays on the History
of Chanoyu, University of Hawaii Press,
Honolulu 1989, p. 28.

470470470470470 Murai, Y.: „A Brief History of Tea in Japan“
in Sen, S. (Ed.): Chanoyu. The Urasenke
Tradition of Tea, Weatherhill, New York
& Tokyo 1988, p. 22.

471471471471471 De to digte findes i Nambo Sokeis Nam-
poroku og er oversat f lere steder, bl.a. i:
Varley, P.: „Purity and Purification in the
Nampo Roku“ in Chanoyu Quarterly 48
1986, pp. 12-13.
Tanikawa har oversat digtene i den tekst-
lige sammenhæng, hvori de indgår i Nam-
poroku, i:
Tanikawa, T.: „The Esthetics of Chanoyu,
Part 4“ in Chanoyu Quarterly 27 1981,
pp. 45-46.

472472472472472 Hjerte-sutraen, på japansk kaldet Hannya
Haramita Shin-gyo, hedder på sanskrit
Prajnaparamitayai, Perfection of Wis-
dom, og kaldes også Hrdaya-sutra, Hjer-
te-sutraen. Se note 94 og 95.
En lidt længere passage fra Hjerte-sutraen
findes ved indledningen til kapitlet Ikkyus
living zen, p. 261.

473473473473473 Stryk, L.: „Preface“ in Berg, S.: Crow with
No Mouth. Ikkyu, 15th Century Zen Ma-
ster, Copper Canyon Press, Port Town-
send, Washington 1989, p. 11.
De to digte er oversat af Lucien Stryk &
Ikemoto Takashi og har forud været pub-
liceret in Zen, Poems, Prayers, Sermons,
Anecdotes, Interviews, Swallow/Ohio
University Press, 2. ed. 1981.

474474474474474 Som diskuteret i kapitlet Zen og kunst-
nerisk arbejde pp. 305 ff. forud for gen-
nemgangen af Hisamatsus syv zen-æste-
tiske karakteristika.

475475475475475 Se Dennis Hirotas oversættelse af og kom-
mentar til Joos wabi-brev.
Hirota, D.: „The Practice of Tea 2: Takeno
Joo’s Letter on Wabi and Related Docu-
ments“ in Chanoyu Quarterly 23 1980,
pp. 7-21.

476476476476476 Ibid., p. 23.
477477477477477 Itoh, T.: „The Essence of Japanese Beauty“

in Chanoyu Quarterly 78 1994, p. 47.
478478478478478 Ibid., p. 47.
479479479479479 Ibid., p. 56.
480480480480480 Ibid., p. 48.
481481481481481 Ibid., pp. 47-59.
482482482482482 Hirota, D.: „The Practice of Tea 4: The One-

page Testament Attributed to Rikyu. (Ri-
kyu ichimai kishomon)“ in Chanoyu
Quarterly 33 1983, p. 43.

483483483483483 Haga, K.: „The Wabi Aesthetic through the
Ages“ in Varley, P. & Kumakura I. (Eds.): Tea
in Japan. Essays on the History of Cha-
noyu, University of Hawaii Press, Hono-
lulu 1989, p. 198.

484484484484484 Ibid., p. 198.
485485485485485 Ibid., p. 198.
486486486486486 Itoh, T.: „The Essence of Japanese Beau-

ty“ in Chanoyu Quarterly 78 1994, p. 58.
487487487487487 Der har op gennem dette århundrede

eksisteret arkitekter med speciale i sukiya-
arkitektur, ligesom der stadig findes en-
kelte tømrerfirmaer, der viderefører suki-
ya-traditionen uden arkitekt. En række af
de arkitekter, der hovedsagelig er kendt
for modernistisk arkitektur, har sideløben-
de bygget i sukiya-stil. Det gælder f.eks.
Kisho Kurokawa, og det gælder Togo Mu-
rano, der er regnet for en af dette århund-
redes største sukiya-arkitekter.

En arkitekt som Kazuo Shinohara (se ka-
pitlet Boblearkitektur, pp. 126-28) har i
tidligere faser af sit liv arbejdet meget ind-
gående med nyfortolkningen af minka-
huset inden for dets eget betingelsessæt.
I afsøgningen af noget oprindeligt stillede
han sig tilbage på linje med de tidlige te-
mestre og skrællede mange af de mellem-
liggende århundreders æstetiserende og
elegancesøgende lag bort. I senere faser
har han fortsat denne fundamentale suki-
ya-bestræbelse indenfor det moderne sam-
funds materialer og betingelsessæt. Shino-
haras moderne huse, som TIT Centennial
Hall ligger således, både i ånd og form, tæt-
tere på Zencharokus sukiya-digt (se. p.
346) end det meste, der idag bygges i tra-
ditionel sukiya-stil.

488488488488488 Den følgende sekvens om sakui, konomi
og mitate er i høj grad baseret på Itos
tekst i:
Itoh, T. & Futagawa, Y.: The Elegant Japan-
ese House, Traditional Sukiya Architec-
ture, (1969) Weatherhill/Tankosha, New
York, Tokyo & Kyoto, 3. ed. 1982, pp. 57-
72.

489489489489489 Ibid., p. 68.
490490490490490 Hisamatsu, S.: Zen and the Fine Arts,

(1971) Kodansha, Tokyo & New York
1982, p. 26.
Konomi skrives i suffiks-form -gonomi,
som Enshu-gonomi, Rikyu-gonomi etc.

491491491491491 Itoh, T.: „The Essence of Japanese Beau-
ty“ in Chanoyu Quarterly 78 1994, p. 52.

492492492492492 Kobori Enshus indgang Koho-an er vist på
ill. p. 247. Sammenlign med belægnings-
detaljer ved indgangshaven til Katsura Ri-
kyus hovedbygning (ill. pp. 354, 356 og
454), hvor samme tema findes bearbejdet
i en lidt mere formal form. Katsura har tid-
ligere været tilskrevet Enshu, og netop
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detaljer som indgangshaven er i Enshu-
gonomi, Enshu-stil, men det ligger idag
fast, at Katsura er blevet til under direkte
ledelse af Hajijo-prinserne.

493493493493493 Itoh, T. & Futagawa, Y.: The Elegant Japa-
nese House, Traditional Sukiya Architec-
ture, (1969) Weatherhill/Tankosha, New
York, Tokyo & Kyoto, 3. ed. 1982, p. 65.
Til gengæld fandtes et tilsvarende fæno-
men indenfor malerkunsten. Allerede i
Muromachi-tiden (1336-1568) klassifice-
rede man penselstrøg og malemåder ef-
ter de store Sung-mestre - og kunne f.eks.
bestille et værk i Hsia Kuei eller Ma Yüan-
stil (to kinesiske malere, der var aktive om-
kring 1190-1230, se ill. pp. 400 og 417).
Weigl, G.C.: „The Reception of Chinese
Painting Models in Muromachi Japan“ in
Monumenta Nipponica vol. XXXV no. 3
1980, pp. 261 og 269-71.

494494494494494 Hisamatsu, S.: „Zen. Its meaning for Mo-
dern Civilization“ in The Eastern Bud-
dhist n.s. vol. I no. 1 1965, p. 46.

495495495495495 Itoh, T. & Futagawa, Y.: The Elegant Japan-
ese House, Traditional Sukiya Architec-
ture, (1969) Weatherhill/Tankosha, New
York, Tokyo & Kyoto, 3. ed. 1982, p. 60.

496496496496496 Ibid., p. 57.
497497497497497 Rimer, T.: „Ishikawa Jozan“ in Rimer, T. et

al.: Shisendo. Hall of the Poetry of Im-
mortals, Weatherhill, Tokyo & New York
1991, pp. 6-8.

498498498498498 Kato, S: „The Hall of the Poetry of Im-
mortals“ in Rimer, T. et al.: Shisendo. Hall
of the Poetry of Immortals, Weatherhill,
Tokyo & New York 1991, p. 113.

499499499499499 Enshus far medvirkede i så store opgaver
som Fushimi-borgen (1593-1620) og kej-
serpaladset.
Nakamura, S.: „Kobori Enshu and Mittan“
in Chanoyu Quarterly 14 1975, pp. 7-8.

500500500500500 I en artikel af Ito Teiji findes en liste over
henholdsvis Enshus mere formelle,
konventionsbunde bygmesteropgaver og
hans uformelle sukiya-opgaver. Blandt de
repræsentative opgaver kan nævnes et
palads for den abdicerede kejser Go-Yozei
(1571-1617), en borg ved Sumpu, hoved-
tårnet ved borgen i Nagoya, reparationer
af fæstningsværkerne ved borgen i Osaka
samt en lang række opgaver ved Fushimi-
borgen. Blandt de mere uformelle opgaver
kan nævnes te-rummene Hasso-no-seki,
Mittan og Bosen, som alle regnes blandt
te-arkitekturens hovedværker. Inden for
havekunsten er det haver som Konchi-in
ved Nanzen-ji, samt Raikyu-ji og Daiichi-
ji, der demonstrerer Enshus kunstneriske
nerve, og med deres frisatte, klippede
former markerer sig fornemt i den japan-
ske havekunst.
Itoh, T.: „Kobori Enshu: Architectural Ge-
nius and Chanoyu Master“ in Chanoyu
Quarterly 44 1985, pp. 31-36.
Mittan og Bosen er afbildet pp. 352-53 og
451. Grusfladen p. 12 og belægningsdetal-
jen p. 250 er fra Konchi-in. Indgangspor-
talen og belægningsdetaljerne p. 247 er
fra Kobori Enshus retrætested, Koho-an.
De klippede haver ved Daiichi-ji og Rai-
kyu-ji findes afbildet pp. 351 og 452.
Hvor der for mange af de officielle opga-
ver findes god dokumentation for Enshus
rolle, er der i nyere tid rejst berettiget tvivl
om Enshu-tilskrivningen af en lang række
havedesign. Kun i få tilfælde som Konchi-
in og Koho-an er man på helt sikker
grund. Enshu var sin tids store forbillede,
og hans var ry så stort, skriver Mori, „at
de f leste af de berømte haver fra den tid-
lige Edo-periode har været tilskrevet ham,
men med få undtagelser er de nu identi-

Te-rummet Bosen af Kobori Enshu ved Koho-an (1644) i sukiya-shoin-stil. Nijiri-guchien er her
blevet en udsigt
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ficeret som arbejder af hans disciple, her-
under hans venner og slægtninge.“
Mori, O.: Japanese Gardens, Asahi Shim-
bun-sha, Tokyo 1960, p. 30.
Robert Cheetham skriver således, at do-
kumenter i Daiichi-ji peger på, at templets
klippede have sandsynligvis først er lavet
samtidig med rekonstruktionen af templet
20 år efter Enshus død og sandsynligvis
er forestået af Enshus barnebarn, som er
nævnt flere gange i forbindelse med re-
konstruktionen. Se på web-adressen:
Cheetham, R.: „Entsu-ji“ in Japanese Gar-
den Database:
http://dolphin.upenn.edu/%7Echeetham/
jgarden/gardens/daichiji.html
Raikyu-ji kan heller ikke med sikkerhed
tilskrives Kobori Enshu. Men flere ting
taler for, at han alligevel har været invol-
veret. For det første er der udtalte lighe-
der mellem haven ved Raikyu-ji og haven
ved Konchi-in, der er en af de eneste af de
mange haver med Enshu-tilskrivninger,
man med sikkerhed ved, at han har skabt.
For det andet blev det område, hvor Rai-
kyu-ji ligger, efter slaget ved Sekigahara i
1600 overgivet til Kobori Enshus far, Masa-
tsugu (1540-1604), sammen med Matsu-
yama-borgen. Kobori Enshu var mæcen
for Raikyu-ji, og under reparationer af Ma-
tsuyama-borgen boede han en overgang
i 1614 ved Raikyu-ji. Det er antaget, at han
ved den lejlighed udformede haven.
Shigemori, K.: Japanese Gardens. Islands
of Serenity, Japan Publications Inc., Tokyo
1971, p. 206.
Ovennævnte Mori Osamu tilskriver Rai-
kyu-ji det samme barnebarn af Kobori
Enshu, som udformede den klippede have
ved Daiichi-ji, og skriver, at selvom det kan
virke nærliggende at tilskrive disse to

Den klippede have ved zen-templet Raikyu-ji er tilskrevet Kobori Enshu (1614), men er sandsynligvis udført af et af Enshus børnebørn (se
note 500). Haven bygger op til et flot shakkei mod højre, hvor udsigtens bjergprofil spænder op mod de klippede former
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haver til Enshu, har Enshu efter al sand-
synlighed intet med deres design at gøre.
Mori, M.: Kobori Enshu no sakuji, (Et
studie af Kobori Enshus arbejder) Nara
National Research Institute of Cultural
Properties 1966, p. 7 (English summary).
De klippede azalea-haver ved Raikyu-ji og
Daiichi-ji har i deres inciterende moder-
nitet meget til fælles. Og selvom de ikke
er Enshus eget design, er de udpræget
Enshu-gonomi - skabt i Enshus ånd. Deres
eksistens i japansk havekunst bunder i
Kobori Enshus forudgående tilsynekomst.

501501501501501 Itoh, T.: „Kobori Enshu: Architectural Ge-
nius and Chanoyu Master“ in Chanoyu
Quarterly 44 1985, p. 10.
Nakamura, S.: „Kobori Enshu and Mittan“
in Chanoyu Quarterly 14 1975, pp. 8-9.

502502502502502 Okakura, S.: The Book of Tea, (1906) Ko-
dansha International, Tokyo, New York &
London, 1. paperback ed. 1991, pp. 102-03.

503503503503503 Hayashiya, S.: „Kobori Enshu’s Chanoyu“
in Chanoyu Quarterly 44 1985, p. 38.

504504504504504 Strengt taget findes der intet definitivt
bevis for, at Enshu lavede dette rum, skri-
ver Nakamura. Ud fra vægmalerierne da-
terer han Mittan til at være opført om-
kring 1628.
Nakamura, S.: „Kobori Enshu and Mittan“
in Chanoyu Quarterly 14 1975, p. 13.
Ito derimod angiver Enshus alder til at
være 62, da han lavede Mittan, og dermed
året til at være ca. 1643. Se:
Itoh, T.: „Kobori Enshu: Architectural Ge-
nius and Chanoyu Master“ in Chanoyu
Quarterly 44 1985, p. 36.
Hashimoto daterer Mittan til perioden
1628-40 og skriver, at det viser spor efter
oprindelig at have været fritstående, men
senere at være blevet indbygget i Ryoko-
ins shoin-længe, der stammer fra 1606-08.

Hashimoto, F.: Architecture in the Shoin
Style. Japanese Feudal Residences, (1981)
Kodansha International & Shibundo, To-
kyo, New York & San Francisco, 2. ed.
1984, p. 148.
Mittan opleves ældre end både 1640 og
1628, mere Muromachi-agtig og mindre
frisat end Enshus sene te-rum - og måske
opleves Mittan på sukiya-arkitekturens
præmisser som lidt umodent. Grænserne
for hvad et rum var og kunne være, flyt-
tede sig i årene omkring år 1600 ganske
hurtigt, og Mittan savner den friskhed og
skarpskårne elegance, man kan møde i
kirei-sabi-te-rum fra 1630erne og 40erne.
Men som et af de tidlige eksempler på
sammensmeltningen mellem soan- og
shoin-elementer er Mittan interessant.

505505505505505 Nakamura, S.: „Kobori Enshu and Mittan“
in Chanoyu Quarterly 14 1975, pp. 12-
13 og 16.

506506506506506 Hashimoto, F.: Architecture in the Shoin
Style. Japanese Feudal Residences, (1981)
Kodansha International & Shibundo, To-
kyo, New York & San Francisco, 2. ed.
1984, p. 151.

507507507507507 Tatami-måtten kendes ganske langt tilbage
i den japanske arkitekturhistorie, og dens
opfindelse tilskrives nogle gange Noami
(1397-1471). Selvom der ikke findes no-
gen dokumentation derfor, kan man regne
med, at det tidsmæssigt nogenlunde angi-
ver tiden for tatami-måttens oprindelse.
Tatami-måtten blev imidlertid først stan-
dardiseret i Momoyama-perioden - en pro-
ces, der modsvaredes af wabi-te-rummets
og sukiya-arkitekturens systematiske leg
med det modulerede rums mulighedsfelt.
Det var, skriver Ito, først her, at tatami-
modulet fik funktionel vigtighed.
Itoh, T. & Futagawa, Y.: The Elegant Ja-

panese House, Traditional Sukiya Archi-
tecture, (1969) Weatherhill/Tankosha, New
York, Tokyo & Kyoto, 3. ed. 1982, p. 80.
Tatami-måttens forløber var en stråmåtte,
der kunne rulles sammen, og langt op i
tiden var det denne type tatami-måtte,
man havde råd til i folkehusene. Se ill. p.
342.

508508508508508 Enshu-tilskrivelsen af Katsura skyldes i høj
grad Yakahito (1703-67), den syvende
prins ved Katsura, som var en stor Enshu-
beundrer, skriver Naito. Ved begyndelsen
af dette århundrede blev det taget som
givet, at Enshu havde designet Katsura.
Allerede i 1927 offentliggjorde Toyama
Eisaku det første opgør med Enshu-myten,
uden at det vandt større genklang.
Naito, A.: Katsura. A Princely Retreat,
Kodansha International, Tokyo & New
York 1977, pp. 113-14.
Tange & Gropius gør i deres Katsura-bog
fra 1960 stadig udtrykkeligt op med dette
og understreger, hvad der idag er alment
antaget, at Toshihito og Noritada havde
den centrale rolle i udformningen af Ka-
tsura. Blandt konsulenter, rådgivere og
udførende synes en række af tidens føren-
de at have deltaget.
Tange, K.: „Tradition and Creation in Ja-
panese Architecture“ in Gropius, W., Tange,
K. & Y. Ishimoto: Katsura. Tradition and
Creation in Japanese Architecture, Yale
University Press, New Haven 1960, pp. 15-
16.

509509509509509 Kumakura, I.: „Kan’ei Culture and Cha-
noyu“ in Varley, P. & Kumakura I. Eds.: Tea
in Japan. Essays on the History of Cha-
noyu, University of Hawaii Press, Hono-
lulu 1989, p. 148.
I den informationsbrochure, der udleveres
ved indgangen til Katsura Rikyu, er dog

angivet 1615 som det år, hvor Toshihito
påbegyndte arbejdet med at etablere sit
landsted ved Katsura.

510510510510510 Prins Toshihito (1579-1629) hed fra føds-
len Kosamaru. Han var sjette søn af prins
Yokoin Sanehito (1552-88), der var første
søn af kejser Ogimachi. Toshihitos ældste
storebror var kejser Go-Yozei (1571-1617).
Hideyoshi adopterede i 1586 Toshihito og
installerede ham som prins af Hajijo. En
overgang havde Hideyoshi store planer
med Toshihito - af et brev fra 1592 frem-
går det, at mens Hideyoshis nevø Hide-
tsugu skulle overtage ledelsen af Kina,
skulle Toshihito tage sig af Japan, mens
Hideyoshi i ophøjet tilbagetrukkethed
ville trække i trådene. Sådan skulle det dog
ikke gå. Se note 531.
Brevet var stilet til herskeren af Kina og
findes (delvist) oversat i:
de Bary, Wm.T. et al. (Eds.): Sources of
Japanese Tradition, (1960) Columbia Uni-
versity Press, New York & London, 7. ed.
1971, pp. 327-28.
Der findes i Naitos Katsura-bog et diagram
over Hajijo-prinsernes slægtsforhold. Se:
Naito, A.: Katsura. A Princely Retreat,
Kodansha International, Tokyo & New
York 1977, p. 140.

511511511511511 Prins Noritada (1619-62) hed fra fødslen
Takomaro, men blev i 1627 udnævnt til
kejserlig prins Noritada. Navnet Toshitada
ses også ofte brugt om Noritada.
Prins Toshihito fik yderligere tre børn i sit
ægteskab med Tsuneko (d. 1669). En af
dem, Ryosho (1622-93) blev præst. Han
f lyttede i 1656 templet Manshu-in - et
tendai-tempel med rødder tilbage til Sai-
cho (766-822), grundlæggeren af tendai-
buddhismen i Japan - til dets nuværende
position umiddelbart nordøst for Kyoto.
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Belægningsdetalje ved ankomsten til Ko-shoin i Enshu-konomi. Det er detaljer som disse, der
gør, at Katsura Rikyu indtil for nylig har været tilskrevet Kobori Enshu

Ryosho lavede her en tilsvarende diago-
nal komposition som ved Katsura Rikyus
hovedbygning og tilføjede templet en
række sukiya-shoin-længer.
Usui, S.: A Pilgrim’s Guide to Forty-Six
Temples, Weatherhill, Tokyo & New York
1990, pp. 64-65.

512512512512512 Hvor det Katsura, der står idag, stort set
er identisk med det Katsura, som Noritada
efterlod, så hersker der nogen tvivl og
usikkerhed om, hvilke dele af Katsura, der
stammer tilbage fra Toshihitos tid. Dog
ligger det fast, at hovedbygningens første
etape, Ko-shoin, er opført omkring 1620.
Ligeledes menes te-pavillonen Shokin-tei
at stamme tilbage fra 1620erne. Dokumen-
ter fra den tid omtaler ligeledes en te-pa-
villon, Chikurin-tei, Bambuslund-pavillo-
nen. Den skulle have ligget på flodbrinken
med udsigt over floden, men eksisterer
ikke idag.
I omkring 10 år efter Toshihitos død i
1629 stod Katsura næsten ubenyttet hen
og forfaldt noget. Et kraftigt jordskælv hær-
gede i 1629, og en voldsom taifun rase-
rede i 1632. Men Noritada blev i 1642 gift
med Ofu (1619-62), datter af en indfly-
delsesrig daimyo-familie, og Noritada sy-
nes fra omkring denne tid med ildhu at
have arbejdet med videreudbygningen af
Katsura.
Hovedbygningens næste fløj, Chu-shoin,
stammer fra omkring 1641. I 1645 stod
således ikke bare hovedfløjen renoveret
og udbygget, også Shokin-tei var reno-
veret og havde fået påbygget en te-pavil-
lon. Rundt omkring i den 69.400 m2 store
parkhave anlagde Noritada yderligere te-
pavillonerne Geppa-ro, Shoka-tei og Shoi-
ken. Haveanlægget menes således at have
fået sin nuværende udformning i løbet af

1640erne. Chu-shoin har tidligere været
tilskrevet Toshihito, men i forbindelse
med den gennemgribende renovering af
Katsura Rikyu i 1970erne kunne det fast-
slås, at Chu-shoin stammede fra ca. 1641.
Shin-goten, Katsura Rikyus største fløj, er
opført i slutningen af 1650erne og blev
let reorganiseret i forbindelse med kejser
Mizunoos besøg i 1663. I den forbindelse
blev sandsynligvis også de nuværende ind-
gangsforhold til hovedhuset etableret.
Chu-shoin blev ved samme lejlighed for-
synet med shoji udenfor den veranda, der
løber hele vejen langs facaden, hvorved
dens facadeudtryk blev bragt mere i slægt-
skab med Shin-goten end med Ko-shoin.
Selvom Shin-goten ofte sættes i forbin-
delse med det kejserlige besøg, og tidli-
gere har været dateret derefter, rummer
den ingen officielle funktioner, men er
indrettet til daglig livsførelse og rummer
funktioner som arbejdsværelse, sovevæ-
relse, påklædningsrum osv.
Mellem Chu-shoin og Shin-goten findes
en lille ekstra bygning til opbevaring af
musikinstrumenter, som angives at være
opført i løbet af 1640erne (se c på planen
p. 357 og luftfoto p. 455). Både Toshihito
og Noritada var dygtige musikere.
„How Katsura has come to be“ in Baba,
S. (Ed.): Katsura, Shinkenchiku-sha, Tokyo
1983, pp. 209-13.
Hashimoto, F.: Architecture in the Shoin
Style. Japanese Feudal Residences, (1981)
Kodansha International & Shibundo, To-
kyo, New York & San Francisco, 2. ed.
1984, pp. 174-79.
Naito, A.: Katsura. A Princely Retreat,
Kodansha International, Tokyo & New
York 1977, p. 99.

513513513513513 I den japanske regntid, baiu, kommer der
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kunne anlægge en have af respekt for sin
mor, så findes der ingen tradition for at
gøre dette for sin hustru. Fujioka mener
hermed at kunne udlede, at selv denne del
af Katsuras have, som regnes for den æld-
ste, først fik sin endelige form af Noritada,
efter Toshihitos død.
Fujioka, M.: „The Katsura Detached Palace
3“ in Japan Architect 12/1965, p. 93.
Diskussionerne om hvad, der skal tilskri-
ves Toshihito og hvad, der skal tilskrives
hans søn, Noritada, har bølget frem og
tilbage gennem årene. Gennemgående er
der dog enighed om, at hvor det Katsura,
der står idag, stort set modsvarer det Ka-
tsura, som Noritada efterlod, så var det
Katsura, som Toshihito efterlod, mindre
omfattende og af mere enkel karakter.
Jeg vil ikke her gå ind i de mange detal-
jer i denne diskussion, men blot se på,
hvad de tilsammen opbyggede igennem
de fire årtier, hvor Katsura gradvist tog
form. Men det virker sandsynligt, at det
roji-forløb mod Shokin-tei, som vi netop
nu følger, blev etableret samtidig med, at
Noritada først i 1640erne renoverede Sho-
kin-tei og tilføjede bygningen et soan-te-
rum. Før den tid var haverummet omkring
Ama-no-hashidate primært orienteret mod
Shokin-tei og den cinnoberrøde bro.

520520520520520 Hayashiyas udsagn om Enshus te-ceremo-
ni er refereret mere fuldstændigt p. 352.

521521521521521 Hayashiya, S.: „Kobori Enshu’s Chanoyu“
in Chanoyu Quarterly 44 1985, pp. 38-39.

522522522522522 Fujioka bemærker, at forløbet af trædesten
i denne del af Katsuras have gennemgå-
ende er for kompliceret til fortløbende at
nyde sceneriet, men at der undervejs er
antydet særlige steder at stoppe op. Han
henfører derfor denne havesekvens til en
ældre havetype med fikseret øjepunkt,

Haverummet foran Shokin-tei. Ama-no-hashidate, Gudernes bro, en kæde af små forbundne
øer, ses nederst i højre side, se plan p. 457

i løbet af et par uger ganske store ned-
børsmængder, og efter nogle dages kraftig
nedbør kan vandstanden i floderne stige
med adskillige meter.

514514514514514 Numre i parentes henviser til kortet p.
357. Visse af numrene findes også på kort-
udsnittet p. 457.

515515515515515 Navnet Miyuki henviser til indgang eller
ankomst for yuki, den abdicerede kejser.
Den nuværende Miyuki-portal er dog re-
konstrueret af den syvende Hajijo-prins,
Yakahito.
Fujioka, M.: „The Katsura Detached Palace
1“ in Japan Architect 7/1965, pp. 89 og 91.

516516516516516 Yokoyama, T.: „Fence and Gates“ in Baba,
S. (Ed.): Katsura, Shinkenchiku-sha, Tokyo
1983, p. 103.
I Bruno Tauts bog ser man det nuværende
Sumiyoshi-fyrretræ som et lille, måske 15-
20 år gammelt træ. Dette billede stammer
sandsynligvis fra Tauts besøg i 1933-34.
Taut, B.: Houses and Peoples of Japan,
John Gifford Ltd., London 1938, p. 272.

517517517517517 Denne bro mangler allerede på tegninger
af Katsura fra slutningen af 1600-tallet og
må formodes at have været tidligt bort-
taget, muligvis allerede i forbindelse med
anlæggelsen af roji-forløbet til Shokin-tei
i 1640erne.
Fujioka, M.: „The Katsura Detached Palace
3“ in Japan Architect 12/1965, pp. 92-93.

518518518518518 Yokoyama skriver, at denne sti op i bjer-
gene, som idag kan virke lidt umotiveret,
sandsynligvis i sin tid ledte frem til Chiku-
rin-tei, som skulle have ligget på flod-
brinken med udsigt over floden.
Yokoyama, T.: „Outer Rest Pavilion“ in
Baba, S. (Ed.): Katsura, Shinkenchiku-sha,
Tokyo 1983, p. 111.

519519519519519 Ibid., p. 115.
Fujioka fremhæver, at hvor man naturligt
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som udtrykt i kare sansui-haven, og kon-
kluderer, at den ikke fuldtud kan hen-
regnes til den kaiyu-type af promenade-
haver, som med begyndelsen af Edo-perio-
den blev populær.
Fujioka, M.: „The Katsura Detached Palace
3“ in Japan Architect 12/1965, pp. 87-88.
Både før og efter Ama-no-hashidate-se-
kvensen er forløbet frem mod Shokin-tei
dog en bevægelse igennem haverummets
kompositoriske skiver, og både roji-haven
og promenadeparken opererer bevidst
med ventepladser og udsigtspladser. Så
fremfor at sondre mellem ældre og nye
haverumstyper virker det rimeligere at se
denne strækning som en syntese, hvor et
dynamisk øjepunkt bringes til som en del
af et dynamisk forløb at passere nogle fiks-
punkter, hvor det (altså iagttageren!) kan
vælge at dvæle en stund. Måske ligger det
sublime i denne havesekvens netop i den
koreograferede kadence eller rytme, hvor-
med forløbet gennemspilles, jævnfør kom-
mentaren om ma i slutningen af dette ka-
pitel.

523523523523523 Fujioka, M.: „The Katsura Detached Palace
1“ in Japan Architect 1965/7, p. 89.
Naito, A.: Katsura. A Princely Retreat,
Kodansha International, Tokyo & New
York 1977, p. 129.
Fujioka skriver, at den centrale del af Ka-
tsuras havedam med de to Midterøer (mel-
lem Ko-shoin og Shokin-tei) kunne stam-
me tilbage fra Heian-tiden.
Fujioka, M.: „The Katsura Detached Palace
3“ in Japan Architect 12/1965, p. 96.
Paul Waley har oversat Tale of Genji. Selv-
om handlingen i høj grad udspiller sig i
et palads, beliggende langs Katsura-floden,
synes fortællingen ikke at rumme infor-
mationer om, hvordan stedet konkret tog

sig ud før Toshihito påbegyndte Katsura
Rikyu, hvor meget af de nuværende have-
damme, der stammer tilbage fra Heian-
tiden osv.
Waley, P. (overs.): Tale of Genji. A Novel
in Six Parts by Lady Murasaki, (1935)
George Allen & Unwin, London 1957.

524524524524524 Naito, A.: Katsura. A Princely Retreat,
Kodansha International, Tokyo & New
York 1977, p. 125.
Katsura-f loden, der løber umiddelbart
forbi Katsura Rikyu, har mange navne. 5
km syd for Katsura løber den ud i Kamo-
floden, hvis leje fører øst om Kyoto, og
nord for Katsura hedder Katsura-floden i
en sekvens Umezu-floden. Endnu højere
oppe, hvor den løber gennem snævre
bjergslugter, kaldes den Oi-floden.

525525525525525 Shokin-teis langfacade er orienteret mod
nordvest, men for enkelhedens skyld vil
den blive omtalt som nordfacaden. Li-
geledes er nijiri-guchien rettet mod øst
(nordøst) mens det, der er betegnet som
vestfacaden, er orienteret mod sydvest.
Se planudsnit af roji p. 457, plan over
Shokin-tei p. 459 og opstalter af soan-cha-
shitsuens interiør p. 461.

526526526526526 Naito, A.: Katsura. A Princely Retreat,
Kodansha International, Tokyo & New
York 1977, p. 103.

527527527527527 Ibid.
528528528528528 Ibid., p. 198.
529529529529529 Nakamura, T.: „Early History of the Tea-

house. Part 1“ in Chanoyu Quarterly 69
1992, pp. 13-14.

530530530530530 Shakkei bliver på engelsk oversat til bor-
rowed landscape. Man taler i shakkei om
ikedori, eller capturing alive, at indfange
eller indramme en udsigt i live. Hvor ike-
dori er en gammel term, stammer termen
shakkei fra dette århundrede. Se:

Itoh, T.: Space & Illusion in the Japanese
Garden, (1973) Weatherhill/Tankosha,
New York, Tokyo & Kyoto, 4. ed. 1983, pp.
15-16.
Ito gennemgår i Space & Illusion kapitel
for kapitel forskellige måder at indfange
udsigter i live - med søjler, med bygnings-
elementer, med stenlamper, med horison-
tale flader osv.

531531531531531 Allerede Nobunaga havde adopteret en af
Toshihitos ældre brødre, og Nobunaga
søgte i 1581 at få kejser Ogimachi til at
trække sig tilbage, så hans adopterede søn
kunne blive kejser. Nobunaga nåede dog
ikke at realisere dette inden sin død i
1582.
Hideyoshi, der højt op i årene var barn-
løs, adopterede i 1586 Kosamaru (Toshihi-
tos barnenavn). I 1589 fik Hideyoshi  dog

endelig en søn, Tsurumatsu, der straks i
ånden var Hideyoshis arving. Kosamaru
var derfor pludselig i vejen, så Hideyoshi
erklærede ham året efter for prins To-
shihito af Hajijo i en ny kejserlig linje, og
forsynede ham med et årligt underhold på
3.000 koku, en anseelig sum for en elleve-
årig dreng. Se note 374 vedrørende koku.
Naito, A.: Katsura. A Princely Retreat,
Kodansha International, Tokyo & New
York 1977, pp. 85-87.
Men Tsurumatsu døde i 1591, og Hide-
yoshi stod igen uden arving. Han følte sig
derfor tvunget til at skaffe sig en ny arving
og adopterede sin nevø Hidetsugu. Hide-
yoshi trak sig formelt tilbage i 1592, over-
gav sin titel som kampaku til Hidetsugu
og installerede ham i Jurakudai.
Da Hideyoshi i 1593 overraskende fik
endnu en søn, Hideyori, stod Hideyoshi
igen med en arving af blodets bånd - og
en overflødig, adopteret arving. Hidetsugu
blev derfor i 1595 sendt i eksil ved shin-
gon-buddhismens hovedtempel, Koya-san,
og tvunget til at tage sit liv. Og det stor-
ladne palads, Jurakudai, som Hideyoshi
havde bygget i 1587 og overgivet Hidetsu-
gu, da han i 1592 blev udnævnt til kam-
paku, blev pillet fra hinanden og spredt
for alle vinde. Hidetsugus børn og mere
end 30 kvinder fra hans husholdning blev
kørt rundt på vogne gennem Kyotos ga-
der, inden de blev offentligt henrettet. Der
måtte ikke herske skyggen af tvivl om, at
Hideyori var den retmæssige arving.
Ooms, H.: Tokugawa Ideology. Early
Constructs, 1570-1680, Princeton Univer-
sity Press, Princeton New Jersey 1985, pp.
42-43.
Inden Hideyoshis død i 1598 havde alle
hans generaler måttet sværge den da kun

Ama-no-hashidate, træsnit af Hiroshige Uta-
gawa (1797-1858)
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fem-årige Hideyori troskab. En sådan kon-
stellation uden reelt centrum kunne ikke
holde i længden. Stridighederne kulmi-
nerede med slaget ved Sekigahara i 1600,
hvor den sejrende Tokugawa Ieyasu, en af
Hideyoshis generaler, trods sin troskabsed
overfor Hideyori lagde grunden til Toku-
gawa-shogunatet, der formelt blev ind-
stiftet i 1603.
Slaget om Osaka i 1615, det sidste slag for-
ud for Edo-periodens 250-årige fredsperi-
ode, havde som et af sine vigtigste mål en
udslettelse af Hideyori og de sidste rester
af Toyotomi-familien. Tokugawa-shogu-
natet måtte systematisk skille sig af med
alle potentielle ansatser til opposition.
Berry, M.E.: Hideyoshi, Harvard University
Press, Cambridge-Massachusetts & Lon-
don 1982, pp. 209-11 og 214.
Set på den baggrund var Toshihitos skæb-
ne mild. Han havde uden indflydelse der-
på været hvirvlet ind i tidens magtkampe.
Men han var - som en af de få, der havde
stået nær Hideyoshi - kommet igennem
det med livet i behold.
Prins Toshihito var 37 år, før han i 1617
giftede sig, og 40 år før han fik børn - en
usædvanlig høj alder på den tid. Han sy-
nes at have indset, hvilken potentiel trus-
sel, enhver Hajijo-familie ville blive betrag-
tet som i spillet om magten, og klogeligt
at have ventet med at stifte familie, til de
sidste hoveder havde rullet og støvet hav-
de lagt sig.
Efter slaget om Osaka var der en overgang
planer om, at han skulle giftes med Toku-
gawa Hidetadas datter, lady Sen (1597-
1666), der nu var enke efter Hideyori. Men
med sit ægteskab med Tsuneko (d. 1669)
blev han i stedet i 1616/17 giftet ind i Kyo-
goku-familien, en daimyo-slægt med nære

forbindelser til det kejserlige hof. Han
stod hermed friere af Tokugawa-styret,
end hvis han var blevet gift med lady Sen.
Hvor Tokugawa Ieyasu (1542-1616), den
første Tokugawa-shogun, synes at have
udvist en blanding af frygt, jalousi og
skepsis overfor alt, som havde haft for-
bindelser til Hideyoshi, fik Toshihito se-
nere en vis mæglende rolle i det temmelig
anspændte forhold mellem shogunat og
hof. Toshihito synes at have ydet sin ind-
sats for at få ægteskabet mellem kejser
Gomizunoo og en anden af Tokugawa
Hidetadas døtre, den vordende kejserinde
Tofukumon’in (1607-78), i stand (se note
450). Og Toshihito opnåede således grad-
vis en høj position overfor shogunatet.
Naito, A.: Katsura. A Princely Retreat,
Kodansha International, Tokyo & New
York 1977, pp. 93-94 og 96-98.
Da senere Noritada skulle giftes, blev det
ligeledes et fornuftsægteskab - med Ofu
(1619-62), en datter af en daimyo-familie
fra Kanazawa-egnen. Men for at hun skulle
være et passende parti for prins Norita-
da, blev hun forud adopteret af kejserinde
Tofukumon’in, således at hun kunne være
en rigtig prinsesse. Noritada synes til gen-
gæld for ægteskabet at have fået store
midler stillet til rådighed fra shogunatet,
så han ikke bare kunne sætte det allerede
da noget forfaldne Katsura i stand, men i
årene omkring brylluppet i 1642 kunne
udbygge stedet betragteligt.
Ibid., pp. 100-101.

532532532532532 Ovenstående sekvens følger Tanikawas
engelske oversættelse - men i en let om-
skrevet form, hvorfor jeg ikke har sat tek-
sten i citationstegn. En mere direkte over-
sættelse ville så at sige bryde sin egen
stemning.

Roji-forløbet frem mod Shokin-tei, skala ca. 1:1200

6 Cinnober-broen
9 fyrreskoven
10 Tromme-vandfaldet
11 stenlampen ‘Natlig regn’
12 Ama-no-hashidate
14 Shirakawa-broen
15 tsukubai
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Tanikawa, T.: „The Esthetics of Chanoyu,
Part 2“ in Chanoyu Quarterly 25 1980,
pp. 10-11.
Ii Naosuke (1815-1860) var i slutningen
af Edo-perioden en af de ledende fortalere
for at åbne dørene efter to et halvt århund-
redes isolation, men han nåede ikke at op-
leve Meiji-restaureringen i 1868, idet han
blev myrdet i 1860.
Ibid., p. 20.

533533533533533 Naito, A.: Katsura. A Princely Retreat,
Kodansha International, Tokyo & New
York 1977, p. 120.

534534534534534 Ibid., pp. 122-23.
Se ill. p. 382, et billede, der er gennemsyret
af den tidlige Edo-periodes forestillinger
om Heian-aristokratiets højbårne liv.

535535535535535 Det japanske målsystem har mange paral-
leller til vort nu næsten forladte system
af tommer, fod, alen og favne. I kapitlet
Measure gennemgår Engel det japanske
målsystem og giver en række eksempler
på, hvordan alle lodrette og vandrette mål
i facadeunderdelinger, hyldearrangemen-
ter, tsuke-shoin-elementer osv. bliver afledt
af grundenhederne. Selv dimensionerin-
gen af bærende søjler og deres affasnin-
ger følger foreskrevne proportioner. Se:
Engel, H.: The Japanese House. A Tra-
dition for Contemporary Architecture,
(1964) Charles E. Tuttle Co., Rutland, Ver-
mont & Tokyo, 11. ed. 1984, pp. 48-76.

536536536536536 Ibid., pp. 77-85.
Mens tatami-måtten i kyo-ma-systemet bi-
beholder sin fulde størrelse, beskæres
tatami-måtten i inaka-ma-systemet for at
give plads til vægtykkelser etc. Heinrich
Engel har tydeliggjort forskelligheden ved
at tegne samme hus op efter begge prin-
cipper. Hvor det efter inaka-ma-systemet
er 108,2 m2 i grundflade, er samme hus

efter kyo-ma-systemet 128,1 m2, altså
næsten 20 % større.
Ibid., p. 84.

537537537537537 I minkaen, det simple folkehus, brugte
man ikke de tykke målfaste tatami-måtter,
som definerer den japanske sukiya-arki-
tekturs målsystem, men tynde primitive
stråmåtter, som man kunne have med sig
rundt og rulle ud, hvor lejligheden bød sig.
Se ill. p. 342.
Idag finder man i de f leste modene lejlig-
heder stadig et tatami-rum. Men hvor suki-
ya-arkitekturens kyo-ma-proportionering
er præget af en fuld afklarethed og sublim
balance mellem det lodrette og det vand-
rette, er disse moderne folke-tatami-rum
gennemgående meget dårligt proportio-
nerede. Samtidig med, at det lodrette mål
er vokset (en dørhøjde på 181 cm er for
lav for den moderne japaner), bruger man
ofte inaka-ma-systemets mindre måtter
og fusuma-vægge, hvor fire skodder mod-
svarer 1½ tatami-måttelængde - med det
resultat, at tatami-rum i langt de fleste mo-
derne boligbebyggelser har en lodret do-
minans og urolig fremtræden helt uden
sukiya-arkitekturens klarhed, ro og under-
spillethed. Man ser det dog som oftest
ikke, da rummene er fyldt med ejendele.
Sukiya-arkitekturen er frem til idag forble-
vet kulturelitens sprog.

538538538538538 Itoh, T. & Futagawa, Y.: The Elegant Japan-
ese House, Traditional Sukiya Architec-
ture, (1969) Weatherhill/Tankosha, New
York, Tokyo & Kyoto, 3. ed. 1982, p. 80.

539539539539539 Ibid.
540540540540540 Målet med besøget var at belyse og regi-

strere shoin-bygningens indre, rumlige
relationer samt dens relation til haven. Da
bygningens eksteriør skulle fremstå som
normalt af hensyn til de grupper af besø-

Diagonalt kig gennem Shokin-teis to større rum til soan-chashitsuen
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Plan over Shokin-tei, ca. 1:200 se plan af Shokin-teis soan-chashitsu p. 461

gende, som ca. hver halve time passerede,
var det desværre ikke muligt at foretage
fuldstændig fjernelse af alle shoji og fusu-
ma. I den situation ville den diagonale
hovedplan givet have haft en vis præg-
nans. Men selv i denne situation ville mas-
sive, lukkede elementer som musikrum-
met og tokonomaernes bagvægge sand-
synligvis bryde den diagonale åbenhed.

541541541541541 Udsigtsrummet løber ikke ubrudt hele
vejen rundt omkring Shokin-teis tre åbne
facader. I hjørnet mod nordvest står det
meget store træ på siden. Hovedbygnin-
gen fornemmes således i den vestlige ud-
sigt som en del af baggrundens højre af-
slutning, mens den i den nordvendte ud-
sigt opleves som en del af baggrundens
venstre side. Fra Shokin-tei ser man aldrig
hovedbygningen midt i noget haverum.
Shokin-teis nordøstlige hjørne har ikke på
samme måde et stort træ på hjørnet. Men
her er hjørnet ganske simpelt ikke åbent,
idet dette rums ydervægge kun har shoji-
åbninger i de midterste to fjerdedele (se
ill. p. 460). Fra dette relativt lille rum for-
nemmes udsigten derfor heller ikke at
løbe om hjørnet.

542542542542542 Hashimoto, F.: Architecture in the Shoin
Style. Japanese Feudal Residences, (1981)
Kodansha International & Shibundo, To-
kyo, New York & San Francisco, 2. ed.
1984, p. 174.

543543543543543 Ser man f.eks. Hashimotos egne eksem-
pler i bogen Architecture in the Shoin
Style på sukiya-arkitekturens udvikling i
Edo-perioden, synes udviklingen nærmest
at gå i stå. Senere i Edo-perioden ender
sukiya-arkitekturen i overlæssede patch-
work-collager, som er alt andet end fri af
statussymbolik, dekoration og ornamen-
tik. Se f.eks. et sukiya-kompleks som Sei-

son-kaku, opført i Kanazawa i 1883, i:
Ibid., pp. 195-201.
Et eksempel på en villa, der ligger mere
i fortsættelse af Katsura Rikyus renfærdige
udtryk, er de sammenbyggede pavilloner
Kikugetsu-tei og Shoen-kan, som idag står
i Ritsurin-koen i Takamatsu. Det stammer
fra Empo-æraen (1673-80) og dets grund-
plan viser samme diagonale gruppering
af en række enkeltbygninger, som Katsura
Rikyu. I alle rummene løber shoji-åbnin-
gerne, som i Shin-goten, helt ud til hjør-
nerne. Jeg tilbragte i 1985 det meste af en
eftermiddag i Kikugetsu-tei, hvor jeg åb-
nede og lukkede fusuma og shoji, men
fandt også her kun frontale rumsammen-
hænge.
Samme forhold kan iagttages i Rinshun-
kaku, et sukiya-kompleks, som idag står
i Sankei-en i Yokohama. Også her er den
diagonale hovedkomposition sammensat
af - og resulterer hovedsageligt i - frontalt
organiserede rumforløb.
Ovennævnte projekter er illustreret i:
Itoh, T. & Futagawa, Y.: The Elegant Ja-
panese House, Traditional Sukiya Ar-
chitecture, (1969) Weatherhill/Tankosha,
New York, Tokyo & Kyoto, 3. ed. 1982, pp.
88-89 og 144-47 (Kikugetsu-tei og Shoen-
kan) samt pp. 46-47 (Rinshun-kaku).
Det diagonale layout, som Toshihitos søn
Ryosho i 1656 skabte ved Manshu-in (se
note 511), har heller ikke noget udpræ-
get diagonalt rumf low.

544544544544544 Bruno Taut (1880-1938) forlod Tyskland
ved nazisternes overtagelse og kom til
Japan 3. maj 1933. Dagen efter besøgte
han Katsura Rikyu. Citatet stammer fra en
artikel af Taut fra samme år: „Eternal Ka-
tsura.“
Ito, T.: „Interpretations Vary; Katsura Re-

1 Shirakawa-broen
2 tsukubai
3 nijiri-guchi
4 soan-chashitsu
5 tokonoma
6 de blå-hvide fusuma
7 ildsted for kudo chanoyu,
8 køkken- og anretterrum
9 te-forberedelsesrum
10 mizuya
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mains“ in Baba, S. (Ed.): Katsura, Shinken-
chiku-sha, Tokyo 1983, p. 5.

545545545545545 Efter Toshihito og Noritada var Hajijo-slæg-
ten udsat for megen ulykke. Noritada hav-
de ingen børn, men adopterede en af Go-
mizunoos sønner som den tredje Hajijo-
prins, prins Yasuhito (1643-65). Han døde
dog allerede som 23-årig. Hajijo-slægten
blev kun videreført ved stadige adoptio-
ner, og familien uddøde med prinsesse Su-
mikos død i 1881. Katsura blev i 1889 ble-
vet overgivet til den kejserlige familie og
har ikke siden været brugt som residens.
Naito, A.: Katsura. A Princely Retreat,
Kodansha International, Tokyo & New
York 1977, pp. 112-13 og 140.

546546546546546 Gropius, W.: „Architecture in Japan“ in
Gropius, W., Tange, K. & Y. Ishimoto: Ka-
tsura. Tradition and Creation in Japan-
ese Architecture, Yale University Press,
New Haven 1960, p. 8.
Walter Gropius besøgte Katsura Rikyu i
1954, skriver Tange i forordet til:
Gropius, W., Tange, K. & Y. Ishimoto: Ka-
tsura. Tradition and Creation in Japa-
nese Architecture, Yale University Press,
New Haven 1960, p. vi.

547547547547547 Tange, K.: „Tradition and Creation in Ja-
panese Architecture“ in Gropius, W., Tan-
ge, K. & Y. Ishimoto: Katsura. Tradition
and Creation in Japanese Architecture,
Yale University Press, New Haven 1960,
pp. 17-18.

548548548548548 Ibid., p. 19.
549549549549549 Ibid., p. 20.
550550550550550 Taut og Gropius fandt i den nøgterne Ya-

yoi-strøm genklang i den vestlige moder-
nisme, mens de i jomon-strømmen mødte
alt det, de måtte vende sig mod i den
kitschede, japanske form. En sådan tolk-
ning af en kulturs udtryksregister i et plus-

minus-felt, hvor den ene pol erklæres for
mindreværdig, er i sin primitivitet selvføl-
gelig ikke holdbar i længden. Japanske ar-
kitekter i dette århundrede har da også fra
først at vedkende sig og adoptere vestlige
Yayoi-udtryk siden igen bevæget sig mod
det irrationelle, det legende, det kringle-
de og det kitschede - og gradvist kom
underkendelsen af Nikko-strømningen til
at stå i et lidt lattervækkende lys.
Man kunne indvende overfor Tanges ind-
læsning af en yin-yang-agtig komplemen-
taritet i jomon-Yayoi-modsætningen, at
også det apollinske og det dionysiske kun
vinder den fulde forståelse og begrebs-
liggørelse igennem de to størrelsers mod-
stilling.
Ligeledes udkrystalliserede Momoyama-
tidens polaritet mellem jomon og Yayoi
sig - som eksemplificeret i modsætningen
mellem Hideyoshis storslåede iscenesæt-
telser og wabi-æstetikkens introspektive
insisteren på det formløse - snarere til to
selvberoende, næsten antagonistiske uni-
verser end til en gensidigt befordrende og
befrugtende situation.

551551551551551 Tange, K.: „Tradition and Creation in Ja-
panese Architecture“ in Gropius, W., Tan-
ge, K. & Y. Ishimoto: Katsura. Tradition
and Creation in Japanese Architecture,
Yale University Press, New Haven 1960,
p. 23.
Som tidligere berørt betegnede Nobu-
nagas Azuchi-borg en helt ny kategori af
udtryk, der sammenkædede den verdsli-
ge magt og position med den arkitekto-
niske iscenesættelse. Se pp. 337-38.

552552552552552 Ibid., p. 30.
Tanges jomon-begreb betegner her en
basal råstyrke og næsten biologisk betin-
get selvopretholdelsesdrift, der, spejlet i

Shokin-teis nordøstlige rum, hvor shoji-skoddernes papir er ført helt til gulvet. Rummets shoji-
hjørner er, til forskel fra det nordøstlige rum (se ill. p. 376), ikke-translucente
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1 nijiri-guchi
2 tokonoma
3 toko-bashira
4 daime-måtte
5 ro, ildsted
6 naka-bashira
7 shitaji-mado, se p. 466
8 renji-mado
9 tsukiage-mado
10 fusuma
11 sado-guchi

Udfoldet plan af Shokin-teis te-rum, ca. 1:60 Se plan over Shokin-tei p. 459
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den græske mytologi, synes mere beslæg-
tet med Ares end med Dionysos - i hvert
fald i den arketype-fortolkning af de græ-
ske gudemyter, som Jean Shinoda Bolen,
psykiater og jungiansk analytiker, anlæg-
ger, se:
Bolen, J.S.: De indre guder. En ny mande-
psykologi, Gyldendal, København 1992, p.
240 ff. (Ares) og p. 312 ff. (Dionysos).

553553553553553 Tange, K.: „Tradition and Creation in Ja-
panese Architecture“ in Gropius, W., Tange,
K. & Y. Ishimoto: Katsura. Tradition and
Creation in Japanese Architecture, Yale
University Press, New Haven 1960, pp. 28-
30.

554554554554554 Ibid., p. 30.
555555555555555 Boyd, R.: Kenzo Tange, George Braziller,

New York & Prentice-Hall International,
London 1962, p. 15.

556556556556556 Selvom Tange selv tog afstand fra sin tra-
dition med udsagn som: Hvis man kan
spore japanske træk i mine bygninger, er
det fordi, jeg ikke har gjort mit arbejde
godt nok (se kapitlet Den japanske ABC),
så spiller bygningsudtrykkene i en række
af hans værker fra slutningen af 50erne,
som f. eks. Kagawa Prefectural Govern-
ment Office i Takamatsu (1958), på struk-
turelle billeder fra det traditionelle, japan-
ske træhus. Ligeledes har tagformerne
både i hans olympiske bygninger (1964)
og i forslaget til bebyggelse af Tokyo-bug-
ten (1961) (se ill. p. 133) stærke associ-
ationer til den japanske tradition. Tanges
traditionelle motiver er for det meste
jomonske, med forbilleder i store, rene,
rå linjer fra Ise-helligdommene. Men f.eks.
i Tanges egen villa fra 1953 er der mange
sukiya-referencer og endog en flirt med
en lavtsiddende åbning, der kun kendes
fra soan-chashitsuens nijiri-guchi.

Efter stadion-anlæggene til de olympiske
lege i 1964 arbejdede Tange i de næste
mere end ti år stort set kun i udlandet. Det
senmodernistiske formsprog, han excel-
lerede i efter „hjemkomsten“ i 70erne, er
gennemgående udmærket karakteriseret
med Tanges egne ord om sukiya-arkitek-
turen, som værende „struktur reduceret
til et spørgsmål om visuel tilfredsstillelse.“
Tanges to versioner af Sogetsu Art Center
fra henholdsvis 1955 og 1977 (se ill. p.
126) belyser denne udvikling ganske godt.

557557557557557 Tange, K.: „Tradition and Creation in Ja-
panese Architecture“ in Gropius, W., Tange,
K. & Y. Ishimoto: Katsura. Tradition and
Creation in Japanese Architecture, Yale
University Press, New Haven 1960, p. 30.

558558558558558 Hisamatsu, S.: Zen and the Fine Arts,
(1971) Kodansha, Tokyo & New York 1982,
pp. 75-76.

559559559559559 Hisamatsu selv afgrænser da heller ikke
zen-æstetikkens udtryk til et specifikt zen-
univers.

560560560560560 Tange, K.: „Creation in Present Day Ar-
chitecture and the Japanese Tradition“ in
Boyd, R.: Kenzo Tange, Prentice-Hall Inter-
national & George Braziller, London &
inc., New York 1962, pp. 114 og 116. Tan-
ges essay er en forkortet udgave af en
artikel i Shinkenchiku 6/1956.
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