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Traditionell och galen på samma gång 
– Tokyo kvalar alltid in på listan som en 
av de mest spännande huvudstäderna. 

Under en dag hinner du uppleva alltifrån 
världens största fi skmarknad till second 

hand-shopping och anime.

RESOR

!skhandlaren som står ! ett av de 600 
gross!ststånd som utgör världens 
största " skmarknad – Tokyo Tsuk!#! 
Market – slänger ur s!g orden:

– We don’t l!ke tour!sts here.
Nu verkar att!tyden !nte spela någon 

större roll; de trånga gångarna med 
blöta cementgolv, där " sk- och skal-
d#ursdofterna blandas, är trots allt 

fulla av besökare från hela världen. Det är ! bör#an av 
august!, strax efter n!o – klockslaget då tur!ster t!llåts besöka 
gross!stområdet. Temperaturen har redan passerat 35 
grader och den höga luftfukt!gheten gör att sk#ortan 
kl!stras mot kroppen. 

TSUKIJI ÄR ETT SKÅDESPEL $ör alla s!nnen, vare s!g du g!llar 
att äta varelser från havet eller bara t!tta på dem. Det " nns 
femhundra " sk- och skald#ursarter att väl#a mellan, några 
vanl!ga som !mporterad lax, andra tagg!ga som blås" skar 
och s#öborrar. Den största st#ärnan på marknaden, som alla 
pratar om, är maguro eller blåfenad ton" sk. 

För morgonp!gga besökare gäller det att komma h!t redan 
v!d 04-t!den, ställa s!g ! kö och bl! en av 120 besökare som 
$år vara med v!d ton" sksaukt!onen som startar 05.25. Efter-
som världshaven håller på att tömmas på " sk är det allt % er 
som satsar på odlade råvaror. F!skaren Mamoru Nam!k! har 
s#älv sett nedgången av naturresursen, ”! stort sett allt ! 
havet har m!nskat ! antal”, slår han fast.

– Framt!den är odlad " sk, säger han och $örklarar att 
några Tokyo-restauranger numera enbart serverar 
odlad blåfenad ton" sk.

På väg ut genom Tsuk!#! säl#s torkad " sk, alger, 
kontrovers!ellt valkött och sush! ! matstånd och 
trånga restauranger. Färskare sash!m! går !nte att 
h!tta och en smakb!t avrundar marknaden.

DET VÄL UTBYGGDA  tunnelbanenätet tar oss v!dare t!ll 
G!nza – stadsdelen som är mest känd $ör s!n exklus!va 
shopp!ng. Second hand är !nne ! Tokyo prec!s som på 
många andra håll ! världen. I G!nza " nns det but!ker som 
säl#er begagnat men där varorna knappt har använts. I Kat-
sum!do Camera Store står Hasselblad-, N!kon-, och Canon-
modellerna ! perfekta rader på glashyllorna. Rolle!% ex-
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"TSUKIJI ÄR ETT SKÅDE!
SPEL FÖR ALLA SINNEN, 
VARE SIG DU GILLAR ATT 

ÄTA VARELSER FRÅN HAVET 
ELLER BARA TITTA PÅ DEM."

E

kamerorna från 1960-talet fungerar utmärkt $örsäkrar 
Yasuh!ro Fu#!moto som dr!ver but!ken, även fast det är ett 
annat märke som är populärast.

– De % esta frågar efter Le!ca.
Komehyo har två but!ker ! Tokyo, en ! G!nza och en ! 

Sh!n#uku. De är de största second hand-but!kerna som 
!nr!ktar s!g på des!gnade lyxmärken som D!or, Gucc!, 
Hermès och Lou!s Vu!tton. L!ka stort är RagTag; sex 
vån!ngar med märken som många annars bara kan drömma 
om att köpa.

– Här har du råd att köpa en Hermès-väska eller ett par 
Yves Sa!nt Laurent-byxor, säger but!ksb!trädet Megum! 

Yanag!sh!ta.    

FÖR ETT MER utsvängt mode beger v! oss v!dare t!ll 
Hara#uku. Området är känt $ör s!tt extrema ungdoms-
mode och det är på huvudgatan Takesh!ta och dess s!do-
gator som männ!skor ! alla slags $ärgkomb!nat!oner 

och kreat!oner samlas. Här är l!la och gult hår l!ka !nne 
som bl!nkande k#olar. K!ddy Land är ett leksakshus ! 

fem vån!ngar där Snoopy Town och Hello K!tty Shop ska 
$ör$öra barn. Högtalarna pumpar technomus!k och även de 
vuxna dras med ! låtsasvärlden $ör en stund. 

Det " nns många pr!svärda second hand-but!ker ! Hara#uku. 
En av de mest kända är Ch!cago, som passar tunnare 
plånböcker. Här h!ttar du en k!mono eller ett par Ralph 
Lauren-#eans $ör ett par hundralappar. H!rok! Sug!mor! 

I TOKYO
24 TIMMAR

LÅTSASVÄRLDEN  blir verklighet i Akihabara.
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FAKTA JAPAN
Yta: 377 835 kvadratkilometer.
Invånarantal: Cirka 127 miljoner.

Språk: Japanska.
Huvudstad: Tokyo.

Statsskick: Monarki, enhetsstat.
Religion: Japans två ledande religioner är 
shintoism och buddism. De flesta japaner 
utövar båda, exempelvis i form av shinto-

ceremonier vid födsel och bröllop, men 
buddistiska riter vid begravningar.
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RESOR

GOLDEN GAI. Ett litet område med låga hus och smala gränder 
mitt bland alla skyskrapor i Shinjuku. Här finns över 200 re- 
stauranger och barer varav några bara rymmer fyra-fem gäster.

HAPPOEN GARDEN. Gratis inträde till 
hundraåriga bonsaiträd och tehus i 
denna trädgårdsoas mitt i stan.

BADA ”ONSEN”. Njut av traditionella 
bad i Asakusa Kannon Onsen nära 
Asakusa Station. Inträde ca 50 kronor.3t!ps

kommer ofta h!t eftersom ”but!ken har un!ka sk"ortor t!ll 
bra pr!ser”.

VI HAR NÄSTAN GLÖMT  bort lunch, så det är hög t!d #ör  
ramensoppa ! en av områdets hål-!-väggen-restauranger. 
Japansk nudelsoppa är en beroendeframkallande, b!ll!g och 
mättande maträtt där du kan väl"a mellan många ol!ka  
!ngred!enser som gr!skött, grönsaker, alger och kokta ägg.

V! fortsätter med det snabbaste och b!ll!gaste transport-
medlet – tunnelbanan – t!ll Ak!habara Electr!c Town som är 
det rätta stället om du v!ll köpa ny elektron!k, datorer eller 
kameror t!ll taxfree-pr!ser. 

Många kommer också h!t #ör spela, här $nns hela vån!ngs- 
hus med spelhallar där solen aldr!g når !n. På ett av dessa 
ställen, Ak!ba Island, är bl!ckar fokuserade på de stora 
tv-spelskärmarna. Ibland rasslar det t!ll när någon v!nner ! 
en spelautomat. C!garettröken l!gger tät och sv!der ! halsen. 
På gatan utan#ör delar så kallade ma!ds ut %yers t!ll ma!d- 
kaféer – en något udda verksamhet där besökaren #år  
personl!g serv!ce av ständ!gt leende och starkt sm!nkade 
hemb!träden ! korta k"olar. 

Ak!habara är även center #ör an!me och manga (an!me-

rad $lm, tecknade t!dn!ngar och böcker). I varuhuset  
An!mate $nns kostymer, b!lder, $lmer och t!dn!ngar.  
Stora b!lder på nakna karaktärer pryder gångarna och barn 
såväl som vuxna går ny$ket !genom utbudet. 

– Det är helt galet. Det är där#ör "ag g!llar Tokyo, kulturen 
är helt ol!k vår, säger Gabr!el McBr!de som komm!t h!t från 
Skottland.

SAMTIDIGT SOM  skymn!ngen sänker s!g över Tokyos sky-
skrapor beger v! oss t!ll kvällens restaurang: Sakaba  
Eb!sudo ! trend!ga området Eb!su. Det är högl"utt och  
rök!gt. I det öppna köket som utgör m!tten av restaurangen 
puttrar en köttgryta, kökschefen skär sash!m! ! tunna sk!vor 
samt!d!gt som han ropar kommandon t!ll s!na medarbetare. 
F!sk gr!llas på en sten fram#ör oss. R!sv!net sake kommer ! 
bamburör. Stök!gt och charm!gt på samma gång. En fyra-
t!mmars festmålt!d med $sk, kött, kyckl!ng och grönsaker ! 
ol!ka var!at!oner t!llsammans med många bamburör sake 
och en %aska rött kostar en tusenlapp #ör tre personer.

Tokyo är !nte så dyrt som många tror. Du #år mycket #ör 
pengarna och fram#ör allt m!nnen som håller länge  
framöver.

I KATSUMIDO  Camera Store  
behandlas begagnade kameror 
som sällsynta dyrgripar.

HARAJUKUS  second hand-butiker passar den som har en tajt resebudget.

TOKYO 
Japans huvudstad Tokyo 
är världens största stad 
med 37 miljoner invånare 
inom sitt storstadsområ-
de. Bästa tiden att åka hit 
är under våren. I mars/
april är det behagliga 
temperaturer, runt 20 
grader. I augusti är det 
högsäsong med flest  
besökare och tempera-
turer nära 40 grader. 

RESA DIT
SAS flyger direkt från 
Köpenhamn till Narita 
med anslutningar från 
Göteborg, Stockholm 
och Oslo. Resan tar elva 
timmar från Köpenhamn 
och kostar från omkring 
5000 kronor t/r inklusive 
anslutning.  

RESA RUNT
Snabbtågsnätet och 
tunnelbanesystemet är 
sammanlänkade med 
Narita och Haneda- 
flygplatserna och det 
snabbaste och billigaste 
sättet att resa. Undvik 
taxi långa sträckor då det 
kostar relativt mycket.

SHOPPINGGUIDE
Shinjuku: Vid Shinjuku 
Station, den livligaste 
knutpunkten i världen, 
ligger många varuhus och 
flaggskeppsbutiker, samt 
elektronik-outlets.
Shibuya: Meckat för 
ungdomsmode. Här finns 
designbutiker och trend-
sättande småbutiker 
som Shibuya 109.
Kappabashi: Här hittar du 
allt till köket, allt utom mat. 
Restaurangåterförsäljarna 
vid Tawaramachi Station 
säljer knivar, köksredskap 
och köksmöbler. 
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