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INNEHÅLL

Topp 10-listorna i guiden är inte rangordnade 
efter vare sig kvalitet eller popularitet. Alla tio 
företeelserna på varje lista är enligt redaktionens 
uppfattning likvärdiga. Våningsplan anges 
genomgående enligt japansk norm, vilket  
innebär att första våningen ligger i marknivå. 

Omslagets framsida och rygg Chureito
pagoden med berget Fuji i bakgrunden
Omslagets baksida Ett upplyst Tokyo vid 
Tokyobukten
Titelsidan Träsnitt med kabukimotiv, 
Sensojitemplet

Informationen i alla Första Klass 
Pocketguider uppdateras regelbundet.  

Redaktionen har bemödat sig om att 
 kontrollera alla uppgifter fram till ut givnings- 
  datum i denna bok. Förändringar sker dock 
ständigt, vilket förlaget inte kan påverka  
och därför inte hållas ansvarigt för. Förlaget 
ansvarar inte heller för materialet på de 
webbplatser som nämns i boken och kan  
inte garantera att de endast innehåller  
korrekt information. Vi är tacksamma för alla 
påpekanden av eventuella felaktigheter i 
guiden för korrigering i kommande utgåvor. 

Skriv till: info@reseforlaget.se

Besök oss gärna på Facebook!





Kanske ser du för dig schablonbilden av Tokyo, en ständigt  
sju dande och rakt igenom modern metropol i neonlampornas 
blinkande sken. Men det är också en stad av rofyllda parker  
och uråldriga tempel och helgedomar, varav två är Koishikawa 
Korakuen-parken och Meiji helgedomen. Låt dig trollbindas av  
det tradi tio nella konsthantverkets skönhet på ett museum eller  
i en butik ägd av samma familj i generationers tid. 

Och så är det ju maten. Den berömda fiskmarknaden må ha  
flyttat på sig till Toyosu, men många specialiserade matbutiker  
finns kvar i Tsukiji området, som är en idealisk introduktion till  
den unika japanska matkulturen. Minnet av Edo – det gamla 
namnet på huvudstaden – lever kvar i gränderna i Yanaka och 
i Asakusa. Bäst av allt är ändå att Tokyo trots sin expande ran
de storlek och sina miljontals invånare fungerar som en dröm. 
Kollektiv trafiken är snabb, effektiv och billig. Ett artigt bemötande  
är en självklarhet, likaså rena gator där man kan vistas tryggt  
när som helst på dagen eller på natten.  

Oavsett om du reser hit över en helg eller en vecka samlar vår 
Topp 10guide det allra bästa som staden har att erbjuda, från 
grann låten i Ginza till streetmodet i Shibuya. Guiden ger tips inom 
alla områden, från gratisnöjen till hur man bäst undviker trängsel, 
och nio överskådliga rundturer som täcker in så många sevärdheter 
som möjligt på minsta möjliga tid. Lägg till inspirerande bilder 
och detaljerade kartor, och du får ett helt oumbärligt ressällskap 
i fickformat. Mycket nöje med boken – och i Tokyo!

Allt det traditionella och hypermoderna som för knip pas med  
Japan finns också i Tokyo, en metropol med magnifik arki 
tek tur och intressant mode, fantastisk mat och spjut spets
teknik. Det konst närliga och kulturella arvet har väs   sats till 
perfektion, men staden glänser också med inno va tion och 
ny  tänkan de. Med Topp 10 Tokyo ligger den för dina fötter.

Välkommen till

Tokyo

Medurs uppifrån: Sensojitemplet; utställning på Drakmuseet; National Art Center; stadsvy med Fuji 
i bakgrunden; Daibutsubuddhan, Kamakura; Kabukichodistriktet; vallgraven Chidorigafuchi, 
Kejserliga palatset
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Koishikawa  
Korakuen-parken

4 Tsuiji-muren
Den nuvarande 

muren i armerad betong 
är en kopia av den ur 
sprungliga tsuijimuren. 
Mossa och missfärg
ningar från Tokyos var
ma somrar har skänkt 
patina åt den nya muren.

5 Symboliskt 
risfält

I den norra delen av 
träd  gården finns ett ris
fält, anlagt för att skildra 
risbondens umbäranden. 
Skolelever har hand om 
odlingen och skörden.

1 Lushanberget och lotusblommor
Miniatyrlandskapen utformades efter kända 

platser från mytologin. Vid kopian av det kinesiska 
ber  get Lushan (ovan) ligger en helig lotusdamm.

3 Engetsukyobron
Om man promenerar på de slingrande 

gångvägarna kommer man till den kinesisk
inspirerade Engetsukyo (nedan), ”den runda 
månens bro”, som är Tokyos äldsta ornamen 
terade stenbro.

6 Kuhachiya-
huset

Mitt i en glänta av 
japanska tallar står ett 
halmtäckt hus som är 
ut  format som en typisk 
bar på Edotiden. 

2 Ön Horaijima
Ön i mitten av 

dammen representerar 
daoisternas paradis 
Horaijima. Tanken att 
placera en ”himmelsk  
ö” i trädgården kom  
från den kinesiske 
kejsaren Wu.

VIKTIGT ATT VETA 

KARTA E2 • 1-6-6  
Kora   ku, Bunkyo-ku 
• 3811-3015 • www.
tokyo-park.or.jp/english/
park

Öppet 9–17 • Inträde

• Försök att komma  
hit redan när parken 
öppnar klockan 9, innan 
nöjes parken intill drar 
igång på allvar. På 
sommaren är det också 
betydligt svalare här  
på förmiddagarna. 
• Tehuset Kantoku-tei 
har utsikt mot Oigawa-
floden. Här kan man 
dricka matcha (malt 
grönt te) och avnjuta 
traditionella japanska 
godsaker. 
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Tokyos äldsta bevarade park anlades 1629 på order av  
Tokugawa Yorifusa, som var länsherre för Tokugawafamiljens 
Mitogren. Landskaps arkitekten Tokudaiji Sahei utformade den 
med hjälp av konfucianen Zhu Shunshui, som var en kinesisk 
flykting från Mingdynastins fall. En gång var träd går den en 
rekreationsyta för Tokugawaklanen, där de kunde underhålla 
gäster, vandra upp på kullarna, åka båt på dammen och anordna 
poesiaftnar. Parken är nu öppen för allmänheten. 



Korakuen

Koishikawa Korakuen-
parken

Ingång

7 Tsutenkyo-
bron

Den röda bron (ovan)  
som överbryggar en  
liten klyfta är en kopia 
av en byggnad i tempel
anläggningen Tofukuji i 
Kyoto. När bron speglas i 
vattnet nedanför ser den 
större ut än vad den är.

8 Iristrädgården
I våtmarken runt 

en låg, sicksack formad 
bro blommar lila och  
vit japansk iris och 
glans iris under regn
månaden juni. Ett ur 
åld  rigt system av sluss 
por tar och diken för ser 
om   rå det med vatten.

DEN JAPANSKA 
TECEREMONIN

I teceremonin strävar 
man efter att skapa en 
atmosfär av ödmjukhet 
och djup gäst frihet. 
Klivstenarna som leder 
fram till tehuset är 
utformade för att få 
gästerna att sakta in, 
inte bara på stegen utan 
även livstempot. Den 
låga ingången tvingar 
gästerna att böja sig ner, 
en ödmjuk gest som 
placerar alla gäster på 
jämlik fot. 

0 Plommon-
trädgård  

och Yatsu-hashi
En vacker plommon
trädgård (ovan) ligger 
strax norr om dammen. 
De doftande vita blom
morna slår ut i början av 
februari. I närheten går 
en sicksackbro med åtta 
valv, yatsu-hashi, över ett 
litet sankt område.

9 Inre träd gården
Med undantag för 

den kinesiska porten, 
som är borta sedan 
länge, ser allt ut som  
det gjorde när Mitoklanen 
använde trädgården som 
hel ge dom och en plats  
för stu dier. 
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Värt en omväg

Shopping i Shimokitazawa

Megurofloden i blomningstid

1 Shimokitazawa
KARTA C1

På helgerna kan det unga mode
gardet siktas i de här gränder na 
sydväst om Shibuya, bland kläd   
och fynd  buti ker, mu  sik klubbar och 
små experimentteatrar. 

2 Ikebukuro
KARTA C1 

I det här Tokyodistriktet som ligger 
samlat runt en tågstation i norr finns 
de stora varuhusen, Otome Road med 
manga och animeaffärer och Frank 
Lloyd Wrights skola Myonichikan.

3 Daikanyama och  
Naka-Meguro

KARTA C1
En station sydväst om Shibuya ligger 
Dainkanyama och NakaMeguro, 

som hör till de trevligaste områ dena 
i Tokyo för den som vill strosa runt 
bland tren diga butiker och stimmiga 
barer och kaféer. Utmed den träd
kantade Megurofloden kan man 
njuta av körsbärsblomningen under 
hanamifirandet.

4 Kyu-Furukawa-parken
KARTA C1 • 1-27-39 Nishi ga ha -

ra, Kita-ku • 3910-0394 • Öppet 9–17
I KyuFurukawaparken finns rosen
planteringar och azaleabuskar. 
Beundra dem över en kopp matcha 
(grönt te) i tehuset. 

5 Toden Arakawa- 
spårvägen

Den sista av centrala Tokyos spår
vagns linjer trafikerar fortfarande 
en 12 kilometer lång sträcka i de 
norra delarna av Tokyo. Turen är en 
nostalgitripp för bara 170 yen och 
en avkopplande inblick i några av 
Tokyos mindre turistiga områden. 

6 Tennozu Isle
KARTA C2 

Tennozu Isle öster om Shinagawa, 
mot Tokyobukten, dök upp på 
radarn för åtskilliga år sedan, då TY 
Harbour Brewery inhystes i ett av de 
gamla magasinen. Samma företag 
har sedan dess grundat bageriet 
och kaféet Breadworks. Det finns 
ett antal konstgallerier här, och här 
hålls även gatukonstfestivaler. 

TO
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Gäster på Oedo Onsen Monogatari

7 Ningyocho
KARTA G4

Mellan Nihonbashi och Sumida
floden ligger ett shitamachi-kvarter 
(Tokyos gamla stadskärna) av små 
tempel, helgedomar, traditionella 
butiker och restauranger. Titta in 
i hantverksbutikerna längs butik
stråket Amazake Yokocho. 

8 Ryogoku
KARTA G3 • Nationella sumo-

stadion: 1-3-28 Yokoami, Sumida-ku; 
3623-5111 • Museet öppet 10–16.30 
mån–fre • www.sumo.or.jp
På sumostadion i det här området 
arrangeras 15dagarsturneringar i 
januari, maj och september. Övriga 
perioder kan man besöka det lilla 
sumomuseet som ligger där. I Ryo
goku ligger också det intressanta 
EdoTokyomuseet (s 18–19). 

TOPP 10: KÄLLOR OCH BAD 
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1 Maenohara onsen
KARTA C1 • 3-41-1 Maenocho, 
Itabashi-ku • 5916-3826 
Ett utomhusbad och varm källa. 

2 Toshimaen Niwano-yu
KARTA C1 • 3-25-1 Koyama, 
Nerima-ku • 3990-4126
Onsen med flera avdelningar ute och 
inne, varav en könsblandad zon. 

3 Komparu-yu
KARTA M5 • 8-7-5 Ginza, Chuo-ku  
• 3571-5469 
Ett gammalt sento (badhus).

4 Rokuryu onsen
KARTA F1 • 3-4-20 Ikenohata, 
Taito-ku • 3821-3826 
Ett sento med bärnstensfärgat vatten. 

5 Take-no-Yu
KARTA D6 • 1-15-12 Minami-Azabu, 
Minato-ku • 3453-1446 
Renoverat sento ganska nära Roppongi. 

6 Jakotsu-Yu
KARTA R2 • 1-11-11 Asakusa, 
Taito-ku • 3841-8645 
I bassänghallen finns en väggmålning 
över Fuji. 

7 Oedo Onsen Monogatari
KARTA D2 • 2-6-3 Aomi, Koto-ku  
• 5500-1126 
Temapark med onsen-tema på Odaiba. 

8 Shimizu-yu
KARTA C6 • 3-12-3 Minami-Aoyama, 
Minato-ku • 3401-4404 
Ett sento mycket nära Omotesando. 

9 Spa LaQua
KARTA E1 • Tokyo Dome City, 1-3-61 
Koraku, Bunkyo-ku • 5800-9999 
Lyxig spaanläggning vid Tokyo Dome. 

10 Kamata onsen
KARTA B2 • 2-23-2 Kamata-Honcho, 
Ota-ku • 3732-1126 
Ett sento i gammaldags stil.

Sumobrottare inför match

9 Japanska svärd museet
KARTA A4 • 4-25-10 Yoyogi, 

Shibuya-ku • 3379-1386 • Öppet 
10–16.30 tis–sön • Inträde • www.
touken.or.jp
Över 30 av museets 120 japanska 
svärd är klassade som natio nal skat
ter och tveklöst de vack ras te krigs
redskap som någon sin tillverkats. 

0 Kagurazaka
KARTA D3 • 1-10 Akagi-Moto-

machi, Shinjuku-ku • 3260-5071
De charmiga kullerstens gränderna, 
affärerna och kaféerna i Kagurazaka, 
en gång ett blomst ran de geisha
kvarter, är en rest från det gamla 
Tokyo. Akagihelgedomen blev dock 
helt moderniserad 2010 av den fram
stående arkitekten Kengo Kuma.
























Roppongi och Akasaka
Roppongi är ett stort nav för kultur, shopping, kom

munikationer och livsstil, och det är Tokyos 
viktigaste nöjesdistrikt. Här finns innovativa 

”ministäder” och centrumprojekt, som Roppongi 
Hills och Tokyo Midtown. Det närbelägna Akasaka är 
fyllt av ny bebyggelse, och det poli tiska etablis se
manget rör sig fortfarande bland om  rå dets för   
finade restauranger och hotell. Här finns också 
flera vördade tempel och helgedomar.

Livliga Roppongi Hills

Detalj från 
Nogi helge

domen

OMRÅDESKARTA
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1 Roppongi Hills
KARTA D6 • 6-10-1 Roppongi, 

Minato-ku • 6406-6000 • www.
roppongihills.com
Den här utbredda ”staden i staden” 
stod klar 2003, med bland annat en 
park och en arena. Medelpunkten 
är 54-vånings skrapan Mori Tower 
med kontor, över 200 butiker, restau-
ranger, barer, Grand Hyatt Hotel och 
Morimuseet. 
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Det storslagna National Art Center

Stämningsfulla Hiehelgedomen

Roppongi och Akasaka ❮❮ 95

2 Nogihelgedomen
KARTA C5 • 8-11-27 Akasaka, 

Minato-ku • 3478-3001
Den enkla men betydelsefulla helge-
domen hedrar minnet av generalen 
Maresuke Nogi som begick rituellt 
självmord med sin fru den 13 sep-
tem ber 1912, för att visa sin lojalitet 
med Meijikejsaren som hade dött. 
Händelsen splittrade opinionen – 
många beundrade generalens mod 
medan andra för dömde handlingen 
som ålderdomlig. Generalens hus 
ligger vid helge domen och öppnas 
på kvällen före årsdagen och på 
årsdagen för parets död.  

3 Tokyo Midtown
KARTA D5 • 9-7-1 Akasaka, 

Minato-ku • 3475-3100 • www.tokyo-
midtown.com
År 2007 invigdes Tokyo Midtown 
som till 40 procent består av 
grön ytor – Hinokichoparken och 
Midtown Garden. Midtown Tower 
inrymmer kontor, bostäder, butiker, 
restau ranger, barer och hotellet 
Ritz-Carlton Tokyo. De kulturella 
meriterna stärks av det fascinerande 
Suntory konstmuseum och 21_21 
Design Sight, ett designmuseum 
som utformades av arkitekten Tadao 
Ando och modegurun Issey Miyake. 

4 Hiehelgedomen
KARTA J4 • 2-10-5 Nagatacho, 

Chiyoda-ku • 3581-2471 • www.
hiejinja.net/en
Hiehelgedomen brann ned till grun-
den i bombräderna 1945 och åter-
uppbyggdes 1958. Från början var det 
en skyddshelgedom som för sva rade 
Edoborgen mot onda andar. Det syns 

i träsniderier till vänster om den stora 
hallen med motivet av en apa som 
vag gar ett barn. Gravida kommer 
fortfarande hit för att be om en trygg 
förlossning. Sanno matsuri firas 
jämna år med en parad som inleds 
och avslutas vid helgedomen. 

5 National Art Center 
Tokyo

KARTA C6 • 7-22-2 Roppongi, Minato-
ku • 5777-8600 • Öppet 10–18 ons–
mån (till 20 fre) • Inträde • www.nact.jp
Japans till ytan sett största utställ -
nings lokal anordnar tillfälliga 
utställningar som Nitten, ett årligt 
evenemang som uppmärksammar 
japanskt och västerländskt måleri, 
skulptur, hantverk och kalligrafi. 
Byggnaden är från 2007 och pryds  
av en böljande glasfasad, skiffer-
väggar och trägolv. 



6 Helgedomen och temp
let Toyokawa Inari

KARTA D5 • 1-4-7 Moto-Akasaka, 
Minato-ku • 3408-3414
Helgedomen är egentligen ett zen-
tempel med inslag av shinto, och 
utmärks av sina eldröda fanor, lyktor 
och rävstatyer som representerar 
bodhisattvan Jizo (som beskyddar 
barn och resande) och Kannon 
(barmhärtighetsgudinnan). Bakom 
huvudbyggnaderna går det stigar 
kantade av senbon nobori-bande-
roller som besökare har skri vit 
önsk ningar på. Mat  stäl len serverar 
god oden (gryta med fisk  bullar) och 
kitsune soba (bovetenudlar). 

7 Musée Tomo
KARTA K5 • Nishi-Kubo Bldg,  

4-1-35 Toranomon, Minato-ku • 5733-
5131 • Öppet 11–18 tis–sön • Inträde 
• www.musee-tomo.or.jp
Tomo Kikuchi grundade det här 
museet 2003 för sin egen keramik -

samling, och det är ett av Tokyos 
mest eleganta museer. Utställ-
ningarna som byts ut efter ett 
par månader har fokus på olika 
konsthantverkare eller kera mik-
riktningar, som Bizen och Raku. 

8 Tokyo Tower
KARTA K6 • 4-2-8 Shiba-koen, 

Minato-ku • 3433-5111 • Öppet 9–22
När den här Eiffeltornskopian invig-
des 1958 som radio- och tv-mast 
var det Tokyos högsta byggnad. 
Trots det luggslitna akvariet, museet 
med opkonst, de fula vaxdockorna 
och de många souvenirerna lockar 
Tokyo tornet många besökare med 

sitt nostalgiska skimmer, 
och tack vare filmen Tokyo 
Tower från 2007. 

96 ❯❯ Tokyo område för område

Tokyo  
Tower  

OFFENTLIG UTSMYCKNING

Många kända konstnärer ombads  
att skapa verk för Roppongi Hills och 
dess omgivningar. Louise Bourgeois 
gigantiska spindelskulptur, Maman, är 
den mest framträdande, men här finns 
också väggmåleri, en upplyst robot, en 
kaffebönsinstallation, landskaps måleri 
i 3D och möbler som utformats efter 
vågrörelser, däribland bänkar.

Statyer av rävar som vakar över templet Toyokawa Inari



9 Zojojitemplet
KARTA E6 • 4-7-35 Shiba-koen, 

Minato-ku • 3432-1431 • Öppet 
6–17.30 • www.zojoji.or.jp/en
Zojoji var ännu ett offer för andra 
världskrigets bombanfall, och 
dagens tempel är en 1970-tals-
rekonstruktion i armerad betong. 
Det ursprungliga templet grunda-
des 1393 och flyttades hit 1598. 
Under seklet därpå valdes det till 
Tokugawa klanens anfäderstempel. 
Här firas många religiösa högtider. 
I den stora hallen finns uråldriga 
statyer, sutror och andra heliga 
föremål. I Ankokudenhallen för varas 
den svarta Amitabhabuddhan (Amida 
på japanska), en buddha som är 
känd som en välgörare som skänker 
segrar och skyddar mot ondska.
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EN DAG I KONSTTRIANGELN

Se karta s 94

FÖRMIDDAG

På Roppongistationen tar man 
utgång 1, som leder direkt till 
Roppongi Hills (s 94). Högst 
upp vid rulltrappan står Louise 
Bourgeouis Maman, en jättelik 
spindel skulptur som är ett av 
många exempel på offentlig konst  
i det här området. Fortsätt upp 
i Mori Tower och besök det 
ypperliga Mori konst museum 
(s 45) och njut av stads vyerna 
från ut  kiks  platsen Tokyo City 
View. Gå över Roppongi-dori och 
promenera norrut till National 
Art Center (s 95), en stor konst-
hall med tolv salar där man får se 
en eklektisk blandning av konst-
verk, som visas upp i regelbundet 
väx lan de utställ ningar. Här kan 
man även äta på Brasserie Paul 
Bocuse Le Musée (s 99), som 
ligger ovanpå en uppoch ned  vänd 
betong kon. Glöm inte att beundra 
utsikten. 

EFTERMIDDAG

Fortsätt sedan norrut mot Nogi
helgedomen (s 95) och därefter 
Gallery Ma. Företaget Toto som 
tillverkar badrumsinredning 
sponsrar det här museet som 
främst tillägnas arkitektur och 
det senaste från Tokyos design-
värld. Här finns också en fin 
bokhandel. Gå sedan tillbaka mot 
Roppongikorsningen och styr mot 
Tokyo Midtown (s 95), där man 
kan kolla in antingen Suntory 
konstmuseum eller 21_21 
Design Sight (s 51). Bodega Santa 
Rita (s 99), som är en av många 
restau ranger och barer i kom-
plexet, passar perfekt för en  
drink med tapas efter en dag  
full av sightseeing.

0 Sanmonporten
KARTA E6 • Shiba-koen,  

Minato-ku
Bränder och jordskalv förvandlade 
under loppet av drygt 400 år Tokyos 
bebyggelse till grus, men Sanmon-
porten, som är huvud ingången till 
Zojojitemplet, klarade sig mirakulöst 
genom varje prövning. Porten är 
stadens äldsta trä byggnad – uppförd 
1605 och kulturminnes märkt. Den 
röd lackade porten består av tre 
våningar som representerar de tre 
stadierna för att nå nirvana. Porten 
är ännu mer magnifik när den är 
upplyst på kvällen. 
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