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Välkommen till en helt ny doftvärld.

Välkommen hemVÄLKOMMEN HEM!
Nu kan du äntligen njuta av den sublima, meditativa dof-
ten av japansk rökelse i ditt eget hem. I Japan har rökelse 
använts i mer än 1 400 år för att förstärka den andliga 
dimensionen och påminna om vikten av att kunna fi nna ro 
och stillhet i en annars så hektisk vardag. Japansk rökelse 
öppnar dörren mot det icke-fysiska i tillvaron, lite på samma 
sätt som blomdoft. Den renar kropp och sinne och skingrar 
gammal stagnerad energi. När du har sällskap förmedlar 
rökelsen en känsla av harmoni, när du mediterar fokuserar 
den din uppmärksamhet och när du är själv kan den hjälpa 
dig att njuta av ensamheten. 

12 olika doftupplevelser 
Det fi nns hela 12 olika dofter att upptäcka. Slut ögonen, 
andas in doften och låt bilderna avlösa varandra: japanska 
zenträdgårdar, kimonoklädda kvinnor, bergstempel, te-cere-
monier, bonsaiträd, klingande bjällror och nyutslagen körs-
bärsblom – allt mättat av skönhet, värdighet och stillhet.

Men dunstar inte doften snabbt? 
Den här japanska rökelsen levereras i rullar, precis som 
den alltid har gjort. (Det är bara större mängder, från cirka 
400 pinnar, som förpackas i ask.) I Japan säljs rökelse enligt 
traditionen i rullar, och det är ingen risk att doften dunstar 
bara för det – i så fall skulle ju pappaskarna innebära samma 
problem. Förklaringen är att det inte bara är det yttre höljet 
som doftar. Japansk rökelse består av doftbärande ingredi-
enser rakt igenom, och doftens styrka påverkas inte av den 
lilla mängd som med tiden kanske går förlorad från ytter-
höljet. Nej, det är snarare så att många upplever att rökel-
sen mognar med tiden så att doften blir ännu djupare och 
fylligare. 

Den perfekta vardagsrökelsen 
MAINICHI-KOH VIVA 
Sandelträ med en fräsch not av tall. Energigivande 
och renande.
Alla har vi en favoritplats där vi kan slappna av, känna 
oss tillfreds med oss själva och generösa i förhål-
lande till andra. Det var en sådan plats Yujiro Kito 
ville föra tankarna till när han 1912 skapade den här 
rökelsen. Han ville bidra till att ge alla som arbetar 
hårt dag efter dag en möjlighet att ta en veder-
kvickande paus efter arbetsdagens slut, sitta en 
stund i frid och ro och samla kraft för att orka med 
resten av dagen. Över 100 år senare är Mainichi-Koh 
fortfarande Japans allra populäraste och mest sålda 
rökelse, och det var också dess framställnings-
process som på 60-talet inspirerade till den otroligt 
populära Morning Star-serien. Rökelserulle 

Best.�nr. 13134
38:–

Stor ask 
Best.�nr. 11470

198:–
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Varva ner på ett moln i det blå 
SEIUN CLASSIC 
Den välgörande, rena doften av sandelträ. Ända sedan 
tidernas begynnelse har människor bränt aromatiska 
träslag för att rena kropp och sinne. Genom att tända 
rökelse varje morgon får man kontakt med sin inre 
styrka, och man får energi att göra sitt allra bästa. 
Man lägger en rofylld grund till sin hektiska vardag. 
I Japan handlar det också om att genom en kort 
meditation hedra sina förfäder, eftersom det är tack 
vare dem vi är här idag. 
En duktig japansk rökelsemästare kan konsten att 
framställa rökelse som nästan inte avger någon rök 
alls. Om du tilltalas extra mycket av den tanken, har 
du ytterligare en anledning att stifta bekantskap med 
Seiun Classic. Evighetens andetag 

TOKUSEN USUZUMI-
NO-SAKURA 
En sensuell doft av körsbärsblom, sandelträ 
och japansk cypress som manar till inre frid och 
mindfulness. 
Den här rökelsen är en hyllning till Usuzumi no 
Sakura, ett 1 500 år gammalt körsbärsträd som 
växer i bergen i Gifu-provinsen. Eftersom 1 500 år 
är en enastående och aktningsvärd ålder för ett 
körsbärsträd, sköts det om otroligt väl. När de blekt 
vitgrå blommorna slår ut om våren ser det ut 
som om hela trädet lyser, och varje vår när det 
faktiskt händer igen tycker japanerna att det är 
ett sant mirakel. 
Den här rökelsen är en hyllning till Usuzumi 
no Sakuras årligen återkommande skönhet. 

Rökelserulle
Best.�nr. 16990

38:–

Stor ask
Best.�nr. 16979

229:–

Rökelserulle 
Best.�nr. 16987

58:–

Stor ask 
Best.�nr. 16980

398:–
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Ett drygt 1500 år gammalt usuzumiträd.

Kan du föreställa dig hur det doftar här?
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Lyckliga ögonblick 
TOKUSEN SHIBAYAMA 
Den här rökelsen består av agarträ, vietnamesisk 
kanel och nardus. ”Tokusen” betyder ”utmärkt” och 
”shibayama” betyder ”bergsängarna som skiftar med 
årstiderna”. Tokusen Shibayama har inspirerats av 
vår barndoms första utfl ykter, då naturen bjöd oss 
på en myriad nya upplevelser. Rökelsens komplexa, 
sammetslena noter får oss att minnas livets mest 
speciella, kärleksfulla ögonblick. Den andas värme och 
sann glädje. 

Ett långt liv 
JINKOH EIJU 
Den här rökelsen har en påtaglig doft av agarträ 
och sandelträ och en lätt not av pachouli. Agarträ 
har sedan urminnes tider varit ett av de allra mest 
uppskattade rökelsedoftämnena. På japanska heter 
träslaget ”jinkoh”, vilket betyder ”trä som sjunker i 
vatten”. Anledningen är att agarträ är så mättat av 
oljig kåda att det inte fl yter om det hamnar i vattnet 
utan sjunker till botten. Dess doft kan beskrivas som 
utsökt, mystisk och förtrollande.

Tiden står stilla 
KYARA EIJU 
Här toppas den sällsamma doften av kyara (agarträ av 
mycket hög kvalitet) med en förförisk not av benzoin. 
Resultatet blir en inbjudan till en stund av stillhet 
och eftertänksamhet. Kyara anses vara den fysiska 
manifestationen av naturens oändliga visdom; något 
som lyser upp både i det inre och det yttre. Känn hur 
tiden står stilla ett slag medan du njuter av den veder-
kvickande doften av Kyara Eiju, som också bringar en 
välsignelse om ett långt och lyckligt liv. 

En trösterik omfamning
EIJU BYAKUDAN 
Sandelträ (”byakudan” på japanska) är ett av naturens 
många underverk och ett ädelträslag vi människor har 
värdesatt i alla tider. Sandelträ tillhör jordelementet, 
och där står det stadigt förankrat och utsöndrar sin 
speciella varma och generösa arom. Dess doft har 
sedan urminnes tider använts som hjälpmedel vid 
meditation och avslappning (fysisk såväl som mental). 
Den sandelträbaserade rökelsens varma, intensiva 
doft skänker tröst, avslappning och välmående.

Rökelserulle
Best.�nr. 16983

69:–

Stor ask
Best.�nr. 12094

712:–

Rökelserulle
Best.�nr. 16984

69:–

Stor ask
Best.�nr. 12079

358:–

Rökelserulle
Best.�nr. 16985

69:–

Stor ask
Best.�nr. 12080

428:–

Rökelserulle
Best.�nr. 13132

69:–

Stor ask
Best.�nr. 12088

569:–
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Ett moln av lycka 
ZUIUN 
Den här rökelsens kraftiga men sällsamma natur är 
ett resultat av dess komplexa blandning av de aroma-
tiska ingredienserna agarträ, sandelträ och benzoin. 
Det sägs att doften av agarträ förkroppsligar naturens 
inneboende visdom och att den kan rena vår själ från 
orenheter och lyfta oss i anden. Den här rökelsen 
skapar en atmosfär som manar till eftertänksamhet 
och en stunds mindfulness. 

Evighetens andetag 
TOKUSEN SAGANO 
En elegant rökelse baserad på agarträ med en 
djupt avslappnande not. I Saganoskogen som ligger 
i utkanten av Kyoto och är en av Japans främsta 
sevärdheter växer bambu som blir otroligt hög. 
Tokusen Sagano är en hyllning till den trolska 
stämning som vilar över skogen och till vindens stilla 
susande mellan bambunstänglarna. Ett perfekt val för 
ro och meditation. 

En lätt bris bland tempeltallarna 
TAKASAGO HANA 
Den här rökelsen har sandelträ i basen och en frisk 
blomsternot i toppen. Takasago är inte bara namnet 
på en japansk by och ett tempel, utan också på ett 
traditionellt Noh-skådespel som är en hyllning till 
glädjen och hoppfullheten. 
Enligt legenden representerar tallarna från templen 
i Takagaso och Sumiyoshi den harmoni som uppstår 
när en man och en kvinna förenas för alltid. ”Även om 
vi bor hundra mil ifrån varandra, åtskilda av fl oder och 
berg, så är våra hjärtan för alltid förenade.” Av den 
anledningen är den här rökelsen en populär bröllops-
present bland japaner.
Takasago är också en symbol för livets resa: ”Vi beslöt 
oss för att lätta ankar. Vi var rädda att resan skulle 
bli kort, men den friska vinden tog tag i båten och 
gjorde resan lätt. Brisen blåser mellan Takasagos tallar 
medan solen går ner.” 
Noh-skådespelet avslutas med en välsignelse: ”Låt 
oss fi ra tusen års välstånd och ett tiotusen år långt liv. 
Och må den friska vindens lek mellan tallarna höras i 
ytterligare tiotusen år!”

Rökelserulle
Best.�nr. 13133

69:–

Rökelserulle
Best.�nr. 16982

69:–

Rökelserulle
Best.�nr. 16986

69:–

Takasagotemplets berömda tallar

och en stunds mindfulness. 

Den skyhöga bambuskogen i Sagano
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Rökelsehållare 
FJÄRIL

Best.�nr. 12950
89:–

Rökelsehållare 
KRYSANTEMUM

Best.�nr. 12949
89:–

Rökelsehållare 
TEFRÖN

Best.�nr. 12948
89:–

Sval och enkel elegans 
MEIKOH SHIBAYAMA 
Den här rökelsen gör många japaner lätt nostalgiska. 
Den får dem nämligen att minnas två saker från en 
svunnen tid: barndomens lekar i bergen och den 
japanska aristokratins poesitävling ”Shiba-Kurabe”. 
Meikoh Shibayama grundar sig på två doftnoter: den 
ena är en elegant träarom baserad på väldoftande 
sandelträ och örter från den traditionella kinesiska 
medicinen, och den andra är en mycket diskret 
blomsternot som genom att framhäva de andra 
aromerna avrundar den samlade doftbilden på ett 
elegant sätt.

AGARTRÄ 
Många av rökelsesorterna som beskrivs i den här 
broschyren innehåller agarträ (som på svenska också 
kallas ”aloeträ” eller ”aloeved”). Andra vanliga namn 
är ”agar” (i Indien), ”oud” (på arabiska) och ”jinkoh” 
(i Japan). 
Agarträ är inte en specifi k trädart, utan samlings-
namnet på kärnveden från vissa örnträdarter. Dessa 
träslag har ingen doft i sig, men om ett träd angrips 
av en speciell bakterie börjar det bilda harts som ger 
träet en himmelsk doft och gör det extremt tungt. 
Det japanska ordet ”jinkoh” betyder just ”väldoftande 
trä som sjunker i vatten”. Doften påverkas av ett antal 
olika omständigheter, bland annat var trädet växte, 
när under sin livstid det angreps och hur mycket harts 
som bildades. I Japan är bestämningen och klassifi ce-
ringen av olika doftvariationer en hel vetenskap. 
Agarträets komplexa, yppiga doft är helt unik i sitt 
slag. Det kan vara ett stråk av något bittert, något salt 
– eller något helt annat. Oavsett vad, så är det en doft 
som skärper väderkornet till det yttersta och alltid är 
en ren fröjd för sinnet.

Rökelsehållare 

Rökelsehållare 

Rökelsehållare 

Rökelserulle
Best.�nr. 16988

58:–
Stor ask

Best.�nr. 11670
290:–

Rökelserulle
Best.�nr. 16989

39:–

Stor ask
Best.�nr. 16981

229:–

MINDRE 
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Rena drömmen 
SEIUN VIOLET
Seijun Violet har en innerlig och angenäm doft av 
sandelträ med en blommig violnot som ger rökelsen 
dess synnerliga elegans och renhet. Den inspire-
rades av den magiska energi som uppstår när den 
uppgående solen färgar himmelen lila om morgonen. 
I Japan ser man lila (”murasaki”) som en sofi sti-
kerad och aristokratisk färg och som en symbol för 
drömmen om ungdomlig energi.

Så här får du ut det bästa av rökelsen 
Tänd eld på en rökelsesticka och blås ut 
lågan så att det bara är glöden kvar. Stick 
ner rökelsen i hållaren och ställ den en bit 
ifrån dig.
Rökelsestickorna är 14 cm långa och 
brinntiden är cirka 25 minuter.
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Rökelsehållare 
GOU KONYUBOTAN

Best.�nr. 17136
1980:–


