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Mit generalieblad i korte træk:

– nuværende beskæftigelse:
Journalist og blogger

– tidligere beskæftigelse:
Adm. direktør i japansk virksomhed
Ambassaderådgiver på Den japanske Ambassade
Oversætter og forlagskonsulent
Foredragsholder

– uddannelse:
Japanolog
Journalist





Formål
Japan-tips har til hensigt at give gode råd til folk, der gerne vil 
rejse til Japan, samt inspirere dem til at rejse rundt på egen 
hånd og ikke kun besøge de mest kendte steder. Og først og 
fremmest at videregive den glæde og entusiasme, som jeg føler 
for Japan som rejseland.

Praktiske oplysninger
Denne blog søger ikke at gå den gængse rejselitteratur i bedene. 
Den er blot tænkt som en appetitvækker og i hvert af mine 
indlæg om steder, du med fordel kan besøge, er der 
henvisninger til websider med mere udførlige beskrivelser.

www.japan-tips.dk



Praktiske Tips



Drikkevand



El og stik



Leje af cykel





Japans regioner



Turforslag



Mount Osore



Mount Osore



Indgangen til dødsriget

Bodaiji



Amanohashidate



Amanohashidate



Stairway to heaven

Fiskerlandsbyen Ine



Tateyama Kurobe Alpine Route



Tateyama Kurobe Alpine Route
(Åben fra først i april til sidst i november)



Tateyama Kurobe Alpine Route

Tokyo – Toyama: 2,5 time med Shinkansen
Toyama – Tateyama St: 1 time
Cable Car til Bijodaira: 7 min
Bus til Murodo: 50 min
Bus til Daikanbo: 10 Min
Svævebane til Kurobe Daira: 7 min
Underjordisk cable car til Kurobe Dam: 5 min
Bus til Ogizawa: 16 min
Bus til Nagano: 1 time 45 min
Nagano-Tokyo: 1,5 time med Shinkansen



Fra Tateyama Station til Bijodaira

Videre med bus til Murodo 2450m o.h.



Bus gennem bjerget til Daikanbo

Svævebane til Kurobe Daira



Underjordisk cable car til Kurobe Dam



KUROBE DAM



Med bus 16 minutter gennem bjerget til Ogizawa



Erindringer



”I år er det 50 år siden, at jeg stiftede bekendtskab med Japan. Så vidt jeg er 

orienteret, er der fra japansk side endnu ikke planlagt nogen festivitas i den 

anledning. Det skyldes utvivlsomt corona-krisen. Japanerne har jo lige som 

os haft nok at se til i den senere tid. Selv har jeg valgt at markere jubilæet ved 

her at nedfælde mine indtryk fra dengang, så godt jeg nu kan erindre dem.”



SKRIVEMASKINER PÅ SAMLEBÅND



Okinawa demonstration

11 P.M.



Tak for jeres opmærksomhed

Kyoto Events Arashiyama


