
Mellanakt i Tokyo
Sofia Hellsten om att bryta sig loss från vardagen.

Det är som ett urverk, med jämna mellan-
rum kommer känslan av att det är dags att se 
något nytt, byta ut rutiner och omgivningar. Dra 
iväg. Att med skräckblandad förtjusning välja det 
viktigaste ur garderoben, plocka ihop keramiken  
i köksskåpen, packa väskorna och säga ”vi ses om 
ett tag” till nära och kära. 

I oktober bytte jag för sjätte gången det vackra, 
lugna Stockholm mot en stad fylld av kontras-
ter och välordnat kaos. Det var Tokyo som lock-
ade, väntade på att bli upptäckt. Jag bestämde mig 
redan hösten 2016. Vandrandes längs med floden 
i Nakameguro sköljde plötsligt känslan över mig: 
jag bara måste bo i den här staden. 

Med efterdyningarna av denna känsla kvar i 
kroppen och en frustration över att min tid inte 
var min egen blev tanke till handling. Så till bred-
den fylld av intryck och måsten att jag inte kunde 
ta emot eller ge mer suktade jag inte efter en 
semester med paraplydrink i handen, utan kände 
snarare en längtan efter en annan, ny slags vardag. 
Hur läskigt det än är att ta ett avsteg från verklig-
heten som man känner den, så behövde jag skapa 
utrymme för nya tankar och idéer utanför den var-
dag som var fylld av såväl sociala som jobbrela-
terade förpliktelser. ”Flykt” tänker kanske någon, 
men för min del handlade det snarare om ett 
behov av en mellanakt för att kunna se mina egna 
ambitioner och visioner lite tydligare.

Det kan låta paradoxalt att välja den tätbe-
folkade, aldrig sovande staden Tokyo som plats för 
detta andrum. Men här finns gott om platser som 
gjorda för kontemplation. Små kaféer på bakgator, 
badhus inklämda i bostadsområden eller gömda 
barer i källare. Och viktigast av allt: den befriande 
känslan av att inte känna så många människor, att 
de flesta kvällar och helger är helt obokade, att få 
utrymme att vara själv och få tid till att bli uttråkad.

När omvärlden springer vidare upp för karri-
ärstegen finns det såklart tillfällen då jag brottas 
med frågan om jag slösar bort min tid eller kulti-
verar den? Men detta nuet långt borta är en del av 
det liv jag valt. Och samtidigt som det är uttröt-
tande och utmanande så samlar jag konstant min-
nen, personer och frön till idéer. Huruvida detta 
uppbrott bara är just en mellanakt eller om det är 
språngbrädan till något helt nytt är svårt att säga. 
Men vem vet, kanske blir dessa betraktelser någon 
gång i framtiden en del av det jag kallar vardag? 

Hej!

Sofia Hellsten,
har en bakgrund som kom-
munikations-/affärsstrateg. 
Nu frilansar hon som 
fotograf samt lagar mat 
för mindre sällskap (hon 
har en kokbok om japansk 
mat som kommer hösten 
2019). Just nu upptäcker 
hon Tokyo, följ henne på 
s-hellsten.com och på 
instagram @shellsten för 
scener ur hennes vardag.

Någon annan plats du 
drömmer om att bo på?
– Seoul, Korea. Skulle 
verkligen vilja lära känna 
staden, den har en sådan 
sprudlande populärkultur 
och jag tror att vi kommer 
se mycket influenser 
därifrån kommande tid. 

FEM SNABBA

Digitalt foto / Analogt foto
Bio / Konsert
Sittdans / Stående dans
Sake / Snaps
Second hand / Nytt

”LÄNGTAN 
EFTER EN 
ANNAN, 

NY SLAGS 
VARDAG”

Längst upp: Bra kaffe 
bland härlig interiör på 
Mooncoffee i Sangenjaya. 
Ovan: Sofias hemmalagade 
lunch: Inari Sushi, friterad 
”gobo”, sallad på gurka och 
nori plus aubergine med 
bonito flakes.

Längst upp: Toyoko Line mot Nakameguro. 
Ovan: Miso ramen och gyooza sitter inte fel. 
Nedan: Ett gatuhörn någonstans i Tokyo.
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