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Nu är det snart jul, några av oss åker hem och firar traditionsenlig jul med 
julmat och Kalle Anka kl 3, andra åker iväg till olika platser och några blir 
kvar i Hongkong.  Hur firar man jul i Hongkong? Bulletinen har undersökt 
hur några av våra lokala vänner och arbetskamrater i Hongkong firar jul, om 
de över huvud taget gör det! 

Under julen fokuserar vi också mycket på mat av olika slag så i det här 
numret introducerar vi Måns Olssons mat-o-dryckeshörna. Följ med på ett 
urval av Hongkongs kinakrogar i Central. 

Bulletinens nya medarbetare Linn Larsson, flyttade i somras från Malmö 
till Sai Kung med sin franske man, tillika kock. Linn har tagit hjälp av två 
erfarna Sai Kung-boende, Ulf Olsson och Ann-Sofi Chakrabarty för att lära 
känna sin nya hemstad. Sai Kung har förändrats enormt mycket från den 
lilla fiskeby det en gång var.

I Profilen berättar Jeffrey Siu, en Hongkongbo som förundras över att just 
hans företags produkt är uppfunnen i Sverige och inte i Hongkong – där be-
hovet av bättre sophantering ju är så mycket större och svårare att få till.

I detta nummer inleder vi också en serie med tips på utflyktsmål i regio-
nen, första resmål är Seoul som Amilia nyligen har besökt och berättar om.

Inte nog med julfirandet som står för dörren och alla stora födelseda-
gar vi redan har firat under året, jag tänker på både Generalkonsulatet och 
Svenska handelskammaren, så firar även Bulletinen att vi fyller hela 35 år!! 
Tänk att denna gratistidning som så generöst har stötts av svenska organisa-
tioner och företag genom åren och inte minst alla engagerade personer som 
på frivillig basis regelbundet har producerat tidningen – av svenskar och för 
svenskar, eller svensktalande, eftersom det är fler än bara svenskar som pra-
tar svenska. Detta är fantastiskt roligt! 

Jag tog därmed tillfället i akt i somras när jag 
var hemma i Stockholm och träffade Bulletinens 
grundare och första chefredaktör Ulrika Wesslau, 
som visade sig vara en underbart aktiv och inspi-
rerande kvinna. Hon var förstås oerhört glad och 
stolt över att hennes ”baby” utvecklats till en så 
snygg tjej i sina bästa år! 

Bulletinens redaktion önskar alla läsare en 
God Jul & Gott Nytt År! 

Ledaren
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Om Bulletinen
Sedan starten 1981 fungerar Bulle-
tinen som forum för aktiviteter och 
händelser i svenskkolonin. Bulle-
tinen drivs helt ideellt, utkommer 
med 6 nummer per år, och distri-
bueras gratis till de som anmält sig 
på Bulletinens hemsida. Adress-
ändringar anmäls direkt till Bulleti-
nen (via bulletinenhk@gmail.com). 
Vill du bidra med textmaterial eller 
bilder från olika evenemang får du  

gärna höra av dig till någon i redak-
tionen.

Material ska vara redaktionen 
tillhanda senast den 15:e varje  
månad. Skrivet material ska helst 
vara oformaterade Worddokument. 
Skicka gärna med bilder. Bulletinen  
sponsras av Svenska generalkonsu-
latet, Svenska handelskammaren, 
Business Sweden och SWEA. 

       Medverka i Bulletinen!
       Skriv ett inlägg, bidra med bilder, bli krönikör, gå med i     
   redaktionen eller hoppa in då och då. 

Alla bidrag med koppling till svensktalande i Hongkong, Macau 
och södra Kina som är av intresse för svenskkolonin är välkomna!  

Hör av dig till: bulletinenhk@gmail.com

Omslaget: Street Art i Sham Shui Po.  
Foto: Lena Löfling

Läs online: www.bulletinenhongkong.com

Jag heter Eva Kong 
och är född och 
uppvuxen i Hong-
kong. Jag jobbar som 
Project Manager på 
Pripac Asia Ltd.

Hur firar du jul?
Jag som kristen kommer gå till kyrkan 
på julafton och juldagen, det är en 
tradition. Efter Gudstjänsten har vi en 
stor insamling och julbord i kyrkan. 
Många i lokalbefolkningen går för att 
njuta av den vackra belysningen uppsatt 
runt större kommersiella fastigheter i 
områdena Tsim Sha Tsui och Central, 
efter middagen.

Mitt namn är Emil 
Andersson. Jag är 
uppvuxen i Borlänge, 
har studerat i Stock-
holm och bor numera 
i Hongkong där jag 
jobbar som Assistant 
Marketing Manager 

på Eurasia Architectural Products.

Hur firar du jul?
Min jul kommer att firas så svenskt som 
möjligt med vänner här i Hongkong. 
Lägenheten pyntas för att skapa en 
härlig julkänsla, vi äter svensk julmat 
med bland annat sill, glögg, köttbullar 
och ett julklappsspel kommer såklart 
också vara en del av firandet.  På 
juldagen firar britterna traditionsenligt 
jul så då dukas kalkonen med diverse 
tillbehör fram och mitt andra julfirande 
är i full gång.

Jag heter Vicky Lo 
och är född och 
uppvuxen här i 
Hongkong. Jag bor 
med mina föräldrar 
och har inga syskon. 
Jag jobbar som visual 
designer och illustra-

tör på Boris Design Studio.

Hur firar du jul?
Jag firar oftast med mina vänner på 
juldagen. Vi bokar bord på ett café 
eller festlokal i förväg eftersom många 
saknar utrymme för att ha fest hemma. 
Höjdpunkten på festen är definitivt 
när vi spelar spelet ”trash exchange”. 
Istället för att köpa nya julklappar letar 
vi igenom våra hem efter saker som vi 
inte vill ha längre och byter dem med 
varandra genom ett lotteri. Oftast slutar 
det med att vi bara byter fula saker 
med varandra men det blir alltid väldigt 
roligt med mycket skratt och skoj. 

Jag heter Gavin 
Thomas Shiu, född 
och uppvuxen i 
Hongkong. Även 
min far är född i 
Hongkong, och min 
fars mor. Jag är med 
andra ord en av få 

tredjegenerationens Hongkongkineser. 
Min mamma kommer från Nordirland. 
Jag jobbar som åklagare på Department 
of Justice, Hongkong sedan 1994.

Hur firar du jul?
Vi firar kristet men går sällan till kyrkan. 
Julafton är speciell och firas hemma 
med min fru Jennifer och våra två 
döttrar, 11 och 13 år gamla. På juldagen 
äter vi lunch hos mina föräldrar. 
Julklapparna öppnas bara på juldagen, 
hela dagen och vanligtvis tar vi även 
en lunchpromenad till bergen runt 
Hongkong. På annandag jul spenderar vi 
tid med våra vänner.

Julgran och julpynt
Julgranar finns bland annat att köpa på 
IKEA, Flower Market i Prince Edward eller 
pyntade granar från Chun Hing Garden. 
På xmastreeonline.hk kan du beställa en 
miljövänlig gran med antingen hemleve-
rans eller upphämtning
För den som letar julpynt finns det fina, 
prisvärda alternativ på H&M Home i 
Causeway Bay och lite dyrare, tjusigare 
på Indigo Living. Fina svenska julsaker 
hittar du även i butiken LAGOM i Prince 
Edward.

Julbord & Kalle Ankas jul
I princip alla de stora hotellkedjorna ra-
dar upp med olika sorters julspecial till 
lunch, brunch, afternoon tea och middag. 
Hälsa på tomten och njut av utsikten på 
Ritz Carlton. Fira på traditionellt brittiskt 
vis på The Chinnery på Mandarin Orien-
tal eller mumsa afternoon tea och lyssna 
på kören som framför julsånger på Pen-
insula.
Tyvärr går det inte att streama de klas-
siska julprogrammen på SVT-play från 
utlandet men den som vill se Kalle Ankas 

jul, ”Kan du vissla Johanna” m.fl. kan vara 
lugn – de allra mesta finns på Youtube. 

Lediga dagar och öppettider i butikerna
Eftersom juldagen infaller på en söndag 
är det Holiday både måndag (annandag 
jul) och tisdag. 
De större butikerna och galleriorna är 
öppna som vanligt på julafton och jul-
dagen men de små butikerna har stängt. 
Även de allra flesta restaurangerna har 
öppet. 

Text & Bild: Amilia Liverstrand

Hur firar du jul?
Vi på redaktionen har frågat olika Hongkongbor hur de firar jul. 

December är här och julbestyren börjar ta fart. Här har vi 
samlat tips på hur du som stannar kvar i Hongkong fixar  

julkänslan, utan snö och minusgrader.

Firar du jul i 
Hongkong?
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ProfilenProfilen

Ulrika startade 
Bulletinen

Jag hade noterat namnet på damen 
som startade Bulletinen när jag läs-
te jubileumsutgåvan från decem-
ber 2011 då Bulletinen fyllde 30 
år. I dagens informationssamhälle 
var det inte svårt att hitta henne, 
en liten googling och jag fick tag i 
ett mobiltelefonnummer som jag 
skickade iväg ett sms till. Vi fick 
kontakt och stämde tid och plats 
för ett möte. Jag träffade Ulrika en 
solig sommardag i juli på ett café 
på Östermalm i Stockholm. Hon 
kom cyklande med en stor väska på 
cykeln innehållande pärmar med 
originaltidningar av Bulletinens 
första nummer. Så roligt att se!

Idén kläcktes i Tokyo
Paret Wesslau bodde först i Tokyo 
1974-78. Ulrika, som är journa-
list, arbetade på ambassaden där. 
En kollega hade en idé om ett ny-
hetsblad, en ”Sverigebulletin”, för 
att göra livet lättare för svenskar i 
Tokyo. En tidning som kunde vara 
ett hjälpmedel i vardagen eftersom 
det inte var lätt att leva som svensk 
i Tokyo på 1970-talet.

Ulrika startade och skrev Sve-
rigebulletinen under sin tid i Tokyo 
och när paret Wesslau sedan flytta-
de vidare till Hongkong såg Ulrika 
en möjlighet att fortsätta Bulleti-
nenprojektet. Ulrika tog upp idén 
med dåvarande generalkonsul Åke 
Berg som uppmuntrade förslaget 
och sponsrade de första numren 
med tryck- och distributionskost-
naden som då var ca 500 HKD per 
nummer. De första utgåvorna var 
på 8 sidor (två vikta A3-blad), ma-
skinskrivna, med små illustrationer 
till textnotiserna i svartvitt samt en 
stor färgglad svensk flagga högst 
upp till vänster. 

Materialet renskrevs av sekretera-
ren på konsulatet men Ulrika be-
stämde text, bild och layout innan 
arbetet överlämnades. Tidningen 
utkom med 9 nummer per år med 
uppehåll under sommaren. Il-
lustrationerna var många gånger 
bilder från barnens böcker speci-
ellt Richard Scarry-böckerna som 
hade kul illustrationer för alla till-
fällen. Till en början hade Ulrika 
inte någon fast budget eller orga-
niserat sponsorskap av tidningen 
utan hon bad helt enkelt de olika 
svenska företagen om bidrag lite då 
och då för att täcka kostnaderna. 
Alla ställde helhjärtat upp så det 
var aldrig några problem. 

Ringde hem till alla nyanlända
På den tiden var det inte fler 
svenskar i Hongkong än att Ulri-
ka kunde ringa hem till alla ny-
anlända, hälsa dem välkomna 
till Hongkong, intervjua dem och 
presentera dem i nästkommande 
nummer av Bulletinen. På så sätt 
fick svenskkolonin vetskap om alla 
nyanlända och man tog helt en-
kelt upp telefonluren och ringde 
till varandra för att etablera social 
kontakt. Något SWEA fanns ännu 
inte. Parallellt med arbetet med 
Bulletinen skrev Ulrika artiklar för 
svenska tidningar såsom Svenska 
Dagbladet och Månadsjournalen, 
artiklar som faxades in till redaktio-
nerna. På konsulatet i Hongkong, 
som då låg i Kowloon, arbetade 5-6 
personer.

Ulrika beskriver Bulletinens 
ursprungssyfte att ge tips till 
svenskar för att göra livet lättare, 
allmän information till nyinflytta-
de, hur man kan hitta bra läkare/
tandläkare, rekommendationer om 

var man kunde köpa/hitta mat (t ex 
julskinka), eller tips som att ej köpa 
gardiner med en gång (vänta tills 
det blir svalare) m m. Idag är det 
nästan svårt att föreställa sig den 
här tiden i Hongkong, en stad där 
vi idag kan hitta det mesta i matväg 
från världens alla hörn och när det 
gäller infrastruktur och serviceut-
bud råder det ingen brist på varken 
absolut lyx eller enkelt basutbud. 

När Ulrika hade jobbat med 
Bulletinen i 6 år och det var dags 
att flytta tillbaka hem till Sverige 
igen så övertogs ansvaret av en re-
daktion bestående av Lulli Engzell, 
Margareta Haag och Kajsa Carls-
son. 

Fakta om Ulrika
Namn: Ulrika Wesslau

Bor: Östermalm i Stockholm

Familj: Make Lars, 3 barn boende i New York, Bryssel respektive 
Stockholm. 8 barnbarn mellan 3–18 år.

Favoritplatser i Hongkong:
1. Restaurangen på Po Toi Island som bestod av några bord i sanden 
på stranden och en jättestor fisktank med sprattlande fiskar och krä-
lande humrar som kärleksfullt lagades till i familjens pyttelilla kök. 

2. The Red Pepper i Causeway Bay med stans bästa Sichuanmat - på 
1980-talet! 

3. Vår amah*) Josies goda springrolls i vår egen lilla trädgård 
med grodor och fiskar i ponden, doftande gardeniabuskar och en 
jättehibiskus. 

Senaste besök i Hongkong: 
Innan överlämnandet 1997. 

Tradition sen Hongkong: 
Sedan 1988 arrangerar jag och mina väninnor en årlig julmiddag 
tillsammans. Vi är 14–15 damer som alla bodde i Hongkong på 
1980-talet. Alla bidrar med en maträtt och vi turas om att arrangera 
julmiddagen hemma hos oss själva. De flesta bor i Stockholm med 
omnejd, en bor i Skåne och en i Värmland. Detta umgänge fanns 
innan SWEA bildades, SWEA startade ungefär då jag flyttade hem 
1988.

*) det har skett en språkförändring från amah på 80-talet, maid på 
90-talet, numera tycks ordet helper vara vanligast.

Bulletinens första chefredaktör Ulrika Wesslau och hennes man Lars bodde i 
Hongkong åren 1981-1987. De bodde i ett hus som då ägdes av Lars  
arbetsgivare Skandia i Shouson Hill. Av deras tre barn var endast yngste so-
nen med i Hongkong. Då bodde det ca 200 svenskar inkl barn i Hongkong.

Bulletinen 35 år

Text & Bild: 

Ingrid Reinli



6            7Bulletinen DeCeMBeR 2016 Bulletinen DeCeMBeR 2016

35
ÅR

Flera personer har intygat hur upp-
skattad och vilken stor betydelse 
Bulletinen hade för svenskkolonin 
förr i tiden, alla ville veta vad som 
hände, hur någon löste olika var-
dagsproblem, tips om bra läkare, 
tandläkare m m och då fanns det 
inte många andra sätt att få den 
informationen. Tiderna har för-
ändrats och den faktiska betydel-
sen är långt ifrån lika stor idag, ett  
musklick på Facebook-gruppen 
Svenskar i Hongkong är allt som 
behövs för att ställa en fråga om 
allt mellan himmel och jord och 
i princip få flera användbara svar 
och tips omedelbart.

Begränsad IT
Informationsflödet på 1980-talet 
var för många begränsat till skrivna 
brev med vanlig post, fasta telefon-
samtal och tryckta dagstidningar. 
Svensk TV eller radio fanns inte här 
i Hongkong.

Flygplatsen låg mitt i stan
1981 hette Hongkongs flygplats 
Kai Tak och de som flugit in till 
den minns den spännande inflyg-
ningen med snäva svängar då man 
tyckte sig kunna se genom fönst-
ren på skyskraporna vad folk åt till 
middag. Den hissnande, snabba 
nedstigningen som kändes ordent-
ligt i magen och känslan förstärktes 
av att det alltid var någon som tillät 
sig ljuda med skräckblandad för-
tjusning ”oh!”. 
Då låg terminalen med Star Ferry 
och övriga båtar minst 300 meter 
längre in mot Hongkong-ön och 
många av Hongkongs skyskrapor 
var helt enkelt inte byggda än.

Färre svenskar förr
Bulletinens karaktär var mer famil-
jär och inom svenskkolonin rådde 
en ”alla känner alla”–känsla vil-
ket inte är möjligt idag då många 
svenskar kommer och går utan att 

ha anmält sin närvaro till konsula-
tet eller ens vet att det finns en tid-
ning på svenska i Hongkong.
Det som dock inte har ändrats så 
mycket under dessa 35 år är de so-
ciala aktiviteterna som att vandra, 
shoppa, göra restaurangbesök, stu-
dera feng shui, äta dim sum och 
fira kinesiska högtider t ex.

Bulletinen på egna ben
Sedan 2015 skickas inte Bulletinen 
ut automatiskt till de som anmält 
sig till svensklistan hos konsulatet 
utan nya integritetsregler gör att 
var och en själv måste anmäla sin 
adress till oss på Bulletinen för att 
vi ska veta att ni finns. Idag finns 
också möjligheten att plocka med 
sig ett exemplar av tidningen när 
man handlar i Sverigeshoppen el-
ler besöker konsulatet.

Bulletinen går på djupet
Bulletinen är ett långsamt medi-

Bulletinen 35 år

Vi vill rikta ett stort tack till 
alla sponsorer, annonsörer 
och glada artikelbidraga-
re som stödjer vår tidning 
samt alla entusiastiska, 
frivilliga medarbetare som 
bidrar med innehåll. Har vi 
överlevt på detta sätt under 
35 år så ska vi leva vidare 
många år till!  

1981 öppnde 7-Eleven sin första butik i 
Hongkong, borta i Happy Vally, idag finns 
900 butiker och det är stadens största 
närbutikskedja.

1981 hade den numera klassiska 
Cannonball Run premiär med Jackie 
Chan i en biroll. 2016 är Jackie fort-
farande kvar på vita duken, nu senast 
som apans röst i Kung Fu Panda 3.

1981 motsvarade 100 HKD = 96,51 
SEK, 2016 är 100 HKD = 103,62 SEK

1981/2016 Området vid klocktornet, TST

um, med 6 nummer per år kan vi 
inte ha ambitionen att sprida snab-
ba nyheter utan snarare belysa äm-
nen som inte ändras så snabbt över 
tiden. I konkurrens med många 
andra informationskanaler idag så 
tycker vi att Bulletinen fortfarande 
gör sig väldigt bra som papperstid-
ning. Tack vare dåvarande chefre-
daktör Alexandra Högberg så går 
det också att läsa Bulletinen online 
sedan februari 2014  på www.bulle-
tinenhongkong.com. 

Bulletinen satsar vidare
Bulletinen har lagom många sidor 
av lättsam läsning om intressanta 
personer och platser, lite historia, 
kulturtips och aktuella händelser 
av och med våra organisationer 
som man lätt läser igenom till fru-
kostkaffet eller en kort stund i favo-
ritfåtöljen. Vi hoppas att många fri-
villiga krafter kommer att fortsätta 
hjälpa Bulletinen till ett långt liv.

1981 hade Hong 
Kongs MTR endast 
1 linje med 15 
stationer.  En 
förlängning från 
Admiralty till Chai 
Wan påbörjades 
1981 och stod 
klar 1985. 2016 
har systemet 90+ 
stationer.

Svenskar i  
Hongkong
100–150 svenskar 
under 1981.

500–600 svenskar 
under 1997.

1000–1200 
svenskar under 
2011.

ca 1900 svenskar i 
under 2016.

1981 hade Hongkong  5.2 miljoner 
invånare.  Sverige hade 6.8 miljoner 
invånare.

2016 har Hongkong 7.3 miljoner invåna-
re. Sverige har 9.9 miljoner invånare.

1981 var Thorbjörn Fälldin statsmi-
nister i Sverige

1981 var Crawford Murray MacLeho-
se Hongkongs guvernör. Han är också 
den som suttit längst på posten med 
sina 11 år som guvernör.

2016 heter regeringschefen för Hong 
Kong SAR Chief Executive C Y Leung

Exempel på brittiskt kolonialpass 
innan överlämnandet 1997.

Den 1 juli 1997, förlorade alla 
Hongkongs invånare sin BDTC 
(British Overseas Territories Citizen) 
status och de flesta blev kinesiska 
medborgare.Vinnare i Eurovision Song Contest 

1981 var engelska gruppen Bucks Fizz 
med låten ”Making your mind up”

Byggnationen påbörjades 1977 och avslutades 1980. Hopewell 
Centre övertog därmed positionen som högsta byggnad i Hong-
kong efter Jardine House. Den var då också den näst högsta 
byggnaden i Asien. En position som sedan övertogs 1989 av 
Bank of China Tower som idag är den 20:e högsta byggnaden i 
Hongkong.

1981 - användes kolonial-
flaggan. Brittisk flagga med 
Hongkong:s vapen. 

2016 - Den vackra Hong-
kong-blomman Bauhinia.

1981 - högsta byggnaden är 
Hopewell Centre 222 meter. 
Inte bara högst i Hongkong 
utan i hela Asien.

2016 - CC är högst i Hong-
kong och 9:a i världen med 
sina 484 meter.

75.2 år 1981 var medellivsläng-
den i Hongkong.

Text: Ingrid Reinli
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Vad erbjuder Envac?
Envac erbjuder en nära, enkel och 
ekonomiskt fördelaktig avfallshan-
tering för boende, fastighetsför-
valtare, fastighetsägare och övriga 
samhällsmedborgare. Envacs sys-
tem minimerar bl.a. buller, lukt-
problem, CO2-utsläpp, säkerhet-
problem och arbetsskador. Envac 
har hela 800 installationer runt om 
i världen.

Vilka är kunderna som köper En-
vacs sopsugsystem i Hongkong? 
De främsta kunderna är offentliga 
bostadsområden som Hong Kong 

Housing Authority (HKHA) ansva-
rar för, Government Offices in Ta-
mar huvudkontor, Kai Tak Trade & 
Industry Tower, HKSTP, CPCS Ca-
tering System, Adventist Hospital 
och Macau Hac Sa Wan-området. 
Fn är det sjukhusen som visar mest 
intresse, här har man i några fall 
installerat system för automatisk 
hantering av smutsiga sänglinnen 
som ska tvättas och tack vare ett 
slutet system med rör under mar-
ken så behöver ingen individ han-
tera lakanen utan de slussas direkt 
till en uppsamlingsplats där lastbi-
lar hämtar upp dem för vidare leve-

rans till tvätteriet.
Jag frågar om Envac har system för 
att ta hand om medicinskt avfall 
också men nej då gäller andra reg-
ler, det är väldigt reglerat vad man 
får göra och inte göra. Regelverken 
är dessutom väldigt specifika för 
respektive land.

Vilka är Envacs största utmaning-
ar?
Den största konkurrenten i Hong-
kong är manuell hantering. Det är 
också svårt att få med sig de privata 
bostadsbyggarna, automatiserad 
sophantering är än så länge inte 

Envac är ett spännande företag som säljer sopsugsystem. En världsle-
dande koncern inom sophanteringsbranschen som erbjöd marknaden 
ett automatiserat underjordiskt sopsugsystem redan 1961. Sedan dess 
återfinns dessa underjordiska system över hela världens bostadsområ-
den, företagsområden, inne i stadskärnor, för industrikök, på sjukhus 
och på flygplatser.

högst upp på deras lista över miljö-
vänliga projekt. 

Det är rätt illa ställt med sop-
hanteringen i Hongkong idag, myn-
digheterna tittar på alternativ som 
att ta betalt för soporna, att separera 
mat m m men det går för långsamt.

Som på många andra markna-
der så hade det varit önskvärt om 
samordningen mellan olika myn-
digheter, organisationer och det 
privata näringslivet fungerade bätt-
re. Olika länder och marknader har 
ju också olika önskemål och behov 
beroende på t ex klimat, miljöam-
bition, bostadsbebyggelsens ut-

formning, tillgänglighet för lastbilar, 
kostnaden för alternativ hantering 
etc

Envacs strategi är att försöka 
anpassa och utveckla sina produk-
ter till att matcha de regler som 
myndigheterna bestämmer sig för.

Hong Kong Science and Tech-
nology Parks (HKSTP), där Envac 
också har sitt kontor, är en av deras 
referensinstallationer. I HKSTP har 
Envac installerat ett system för pap-
persinsamling och ett system för all-
män sophantering. Inom området 
arbetar idag ca 15.000 personer och 
där finns även bostäder bl a för gäst-

forskare m m.

Kanske Hongkongs enormt höga 
skyskrapor är ett problem, tänker 
jag?
Nej det finns faktiskt inga problem 
med höga hus. Envacs system finns 
t ex installerat i ett höghusområde 
i Hongkong, en grupp med 40 vå-
ningar höga hus i Tsing Yi har ett 
system sedan 2003.

Oftast har man ett sopnedkast 
på varje våningsplan. Detta sopned-
kast är alltså för allmänna sopor, så 
som vi hade det i våra lägenhetshus 
i Sverige tidigare. Till skillnad från i 

Text & Bild: 

Ingrid Reinli

Profilen
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Sverige så är det inte tillåtet för alla 
boende att utnyttja sopnedkasten 
i Hongkong. Förvånande nog an-
ser myndigheterna här att gemene 
man inte kan bli betrodd med att 
kasta sina egna ihopknutna plast-
påsar med hushållsavfall direkt 
i ett sopnedkast – det är speciell 
städpersonal som gör detta. De 
boende får vackert lägga sina kas-
sar som vanligt i kärlet i trapphu-
set och sedan tar städpersonalen 
hand om det och skickar det vidare 
i sopnedkastet. 

Myndigheterna i Hongkong 
var oroliga över detta system till 
en början och deras spontana re-
aktion var att folk kunde ju inte få 
göra det själva, då skulle de skicka 

ner både bomber, bebisar och 
husdjur den vägen och hur skulle 
det se ut? För oss svenskar verkar 
just detta förstås väldigt märkligt. I 
Hongkong, där vem som helst, när 
som helst, redan nu kan kasta ut 
vad som helst från sitt fönster eller 
balkong. Det händer förstås någon 
enstaka gång också men på det 
stora hela så fungerar ju det mesta 
på ett bra och säkert sätt i Hong-
kong. Hongkong som dessutom 
har världens renaste tunnelbana, 
där alla tycks plocka upp sitt skräp 
och lägga det i rätt papperskorg 
och respektera reglerna att man 
inte får äta och dricka inom det av-
giftsbelagda området. Varför skul-
le det vara så annorlunda med ett 
sopnedkast?

Utbildning och vilja
Men både utbildning och vilja är 
något som behövs, det är två vik-
tiga drivkrafter, enas vi om Jeffrey 
och jag.
Jeffrey kan dra sig till minnes att 
på ett seminarium för länge sedan 
så var det faktiskt en regerings-

tjänsteman som menade att det 
inte skulle fungera att ta betalt för 
plastpåsar – men redan ett halvår 
efter införandet av avgiftsbelagda 
plastpåsar (som introducerades 
i maj 2015) så syntes en markant 
skillnad i konsumtionsnivåerna. 
PET-flaskor med pant diskuteras 
hos myndigheterna nu.

Hur kan man ändra beteendet 
hos Hongkongborna? 
Pengar är en stark drivkraft, menar 
Jeffrey. Det går rykten om att allt 
skräp som läggs i olika kärl ändå 
slängs tillsammans på tippen och 
ingen Hongkongbo vill anstränga 
sig i onödan med något så trivialt 
som sopor, så man behöver hitta 
riktiga incitament som ändrar be-
teendet.

Hongkong konkurrerar ju all-
tid med Singapore, men just nu är 
Singapore mer framgångsrikt på 
sophantering, varför?
Singapore startade sin sophan-
tering i privata bostadsområden 
ganska tidigt, de har oftast mindre 
lägenhetskomplex än Hongkong 

på 100-200 lägenheter, de tittar 
och planerar dessutom mer lång-
siktigt. Singapore Housing Bureau 
standardiserar nu, långt efter att 
de kom och tittade på hur HKHA 
redan hade gjort år 2000. Singapore 
har tagit lång tid på sig att reagera 
men nu är de verkligen på gång. De 
gör också en hel del sk retrofitting, 
dvs anpassningar av tidigare sys-
tem. 

Smart cities – detta hoppas vi 
mycket på!
De privata byggbolagen behöver 
också bearbetas, förr eller senare 
måste de börja tänka mer långsik-
tigt, de kommer att vilja höja sin 
image, de kommer att vilja ta vara 
på möjligheten att återvinna ener-
gi. De kommer att se fördelar med 
att inte transportera soporna i de 
vanliga hissarna som man gör idag, 
man slipper dålig lukt och sopor 
i trappuppgångar som inte sköts 
minutiöst och utgör en stor risk för 
skadedjur och smittspridning.
Det verkar även som om myndig-
heterna nu har bestämt sig för att 

försöka med en förbränningsan-
läggning av sopor som testverk-
samhet. 

Varför har inte Hongkong upp-
funnit ett automatiskt sophante-
ringssystem?
Jeffrey funderar och undrar hur 
det kan komma sig att Envacs sys-
tem har uppfunnits och utvecklats 
i Sverige av alla ställen? Ett land 
med gott om plats (även för sopor), 
med kall vinter som gör sophante-
ringen mindre utsatt för skadedjur 
och snabb förruttnelse. Varför har 
ingen i Hongkong kommit på detta 
istället, där läget ju faktiskt är akut?! 
Jag gissar att det kanske är för att vi 
svenskar har en nedärvd kärlek och 

respekt för naturen, att vi bryr oss 
om att naturen ska överleva och 
insekter och djur också ska kunna 
det, vi värnar om våra barnbarns 
framtid. Eller så är det helt enkelt 
så att det relativt höga priset på 
manuell arbetskraft i länder som 
Sverige är det som driver utveck-
lingen av automatiserade lösning.

Soppelare i  
gatan i Macau
T o m i Macau har Envac en installation. Nära gränsen 
till Kina har man ett system i gatan, en sk anpassning 
eller retrofit. Man hade problem med överfyllda kärl 
och folk som lade sitt skräp bredvid kärlen vilket i sin 
tur lockade dit skadedjur innan kärlen hann tömmas. 
Dessutom klagade de boende på oljud när kärlen drogs 
på gatan till lastbilarna, till en plats dit lastbilarna kun-
de ta sig fram p g a de smala gatorna. Nu har de istället 
ett tyst system, med sk inlets, eller soppelare i gatuni-
vå, som håller öppet dygnet runt och där soporna kan 
läggas ner och sedan transporteras bort i rör under ga-
tan till en uppsamlingsplats längre bort dit lastbilarna 
enkelt kan ta sig och ingen störs av oljudet.  Men får då 
alla slänga sitt skräp själva i dessa soppelare? Nej na-
turligtvis inte, även där är det speciella personer som 
hanterar soporna från insamlingskärlen i trapphusen 
till soppelarna i gatan. De boende har icke förtroende 
att göra det själva, eller så vill man medvetet behålla 
vissa arbetsuppgifter. Hursomhelst så har systemet 
skapat en betydligt tystare, trivsammare och renare 
närmiljö för de boende.

”…då skulle de 
skicka ner både 
bomber, bebisar 
och husdjur 
den vägen och hur 
skulle det se ut?”

”De privata byggbo-
lagen behöver ock-
så bearbetas, förr 
eller senare måste 
de börja tänka mer 
långsiktigt”

Fakta om Jeffrey Siu

Antal år på Envac: 
16

Mest imponerande Envac-installationen: 
Hong Kong Science & Technology Parks och 
Hammarby Sjöstad i Stockholm.  

Familj: 
Fru och 2 söner.

Intressen:
Spela gitarr, läsa och jogga.

Gillar/ogillar i Hongkong: 
Gillar vitaliteten och blandkulturen, ogillar 
tätheten och hettan/luftfuktigheten.

Gillar/ogillar i Sverige: 
Gillar miljön och jämlikheten, ogillar att 
det är så få människor på gatorna och det 
långa avståndet att åka dit.

Profilen
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Trafiken till Sai kung – “Hongkongs bakgård”, ökar stadigt för varje år som går. 
Självklara attraktioner är den storslagna naturen, stränderna, båtturerna, di-
verse vattensporter, golfbanor och besök på en av de många fiskrestauranger-
na utmed hamnpromenaden. Trots ett tilltagande antal besökare och invånare 
så behåller den historiska fiskebyn sin charm och förutom att den erbjuder en 
snabb tillflyktsort från det livliga stadslivet finner vi numera även eklektiska 
matställen, vintagebutiker, retroinredningsbutiker och kaffenördar varav en 
också har en make som säljer ut sina exklusiva vinyler. 
Jag tar mig en extra tur runt i Sai Kung stad, Ann-Sofi Chakrabarty delger hur Sai 
Kung har utvecklats under det senaste decenniet och jag pratar atmosfär med 
Ulf Olsson – alla vi tre bor i Sai Kung och tycker ni ska komma på besök!

NyA KAffetReNdeR I OLd tOwN (2) 

Det är i Sai Kungs äldsta del, “Old 
Town”, som jag hittar fram till flera pro-
filerade kaffebarer. Det är med fördel 
man rör sig hit för att dricka sin dagliga 
espresso eller för att få en introduktion 
till de allra senaste kaffetrenderna. I 
min research omkring Sai Kung så är 
det ställe jag fått rekommenderat allra 
flest gånger Little Cove Espresso. Det är 
ett stilfullt och gemytligt kafé som lig-
ger precis i starten av den gamla stads-
delen om man kommer gåendes från 
hamnen. I tillägg till att de kan något 
visst om kaffe så visar de även på goda 
mat- och naturvinskunskaper i sitt in-
ternationella kök. 

Rör vi oss lite längre in bland små-
gatorna så hittar vi Five Coffee Com-
pany som drivs av tre unga killar. Här 
kompromissar de inte heller med kaf-
fet, de serverar även enklare luncher 
och att sitta här på bakgatan och kika 
på livet som passerar i ett lugnare tem-
po är som en liten, väldoftande semes-
ter i sig.

På en av de allra smalaste gatorna, 
uppför en liten trapp hittar jag till slut 
fram till ett annat ställe jag har hört ryk-
te om. Moni Stand har bara funnits i Sai 
Kung i ett par månader och här träffar 
jag Monica som introducerar mig för 
en helt ny värld – när det kommer till 
kaffe. Jag får slå mig ner vid hennes bar-
disk och hon tar mig igenom alla steg i 
konsten att servera mig en kopp hand 
dropped coffee. Vi pratar i vilken höjd 
just dessa kaffebönor från Etiopien har 
vuxit, temperaturer, mängder, pH-vär-
den, minuter ja, faktiskt helt ner på 

sekunden i vissa skeenden medans det 
långsamt droppar ner i muggen. Moni-
ca provsmakar kaffet innan hon häller 
upp min kopp som får mest karaktär 
vid 40-60 grader så jag väntar och un-
der tiden tittar vi igenom hennes mans 
exklusiva vinylsamling, där varenda en 
är till salu. Allt är njutfullt i denna deko-
rativa lokal som osar proffs – kaffet and 
all that jazz!

A) Five Coffee Company - G/F, 3 Hoi 
Pong Street
B) Little Cove Espresso - G/F, 34 See 
Cheung Street
C) Moni Stand - 1/F, 5 Tak Lung Back 
Street

Veteran i området
Ann-Sofie Chakrabarty är född i Stock-
holm. 1999 lämnade hon villa och äppel-
trädgård i Nacka för flytt till Singapore. 
Tre år senare blev maken förflyttad till 
Hongkong och här har de bott sedan dess 
tillsammans med sina döttrar. Vid sidan 
av sitt yrke som tandhygienist intresserar 
sig Ann-Sofi även för körsång, Tai Chi och 
oljemålning. Hon berättar vidare hur Sai 
Kung har förändrats sedan hon flyttade 
hit år 2002.

När vi flyttade från Kowloon ifråga-
satte mäklaren varför vi ville ända ut till 
Sai Kung, det var för 14 år sedan, en tid då 
nästan inga västerlänningar fann sin väg 
hit, säger Ann-Sofi. Vi bodde först i när-
heten av bommarna in till Sai Kungs na-
turreservat, på den tiden var det lugnt och 
knappt några besökare till parken. Inne i 
Sai Kung stad var det nästan folktomt – 
några enstaka skolklasser i veckorna.

I och med att efterfrågan på hus och 
lägenheter ökade samtidigt som man gav 
fastlandskineser tillstånd att få perma-
nenta visum till Hongkong om de köpte 
en fastighet för minst 6 miljoner HK$ så 
steg hyror och kostnader även kraftigt 
på alla affärslokaler. Många mindre affä-
rer fick stänga och in flyttade Starbucks, 
McDonalds, fastighetsmäklare m.m. Bara 
ett fåtal mindre affärer är kvar från då vi 
flyttade hit, berättar Ann-Sofi. Ett sk vil-
lage-hus som du tidigare kunde hyra för 
11.000 HK$/månad steg snabbt till 25.000 
HK$/månad. En annan bidragande faktor 
till att besökar- och invånarantalet ökade 
var när Hong Kong Academy flyttades hit.

Nu byggs här ett hotell och ett bo-
stadskomplex. Man ser proffsiga cyklister 
som tränar i grupp långt inne i natur-
reservatet och även många hikare. Det 
verkar som om Hongkongborna fått upp 
ögonen för havet och naturen. Mängden 
människor utmed hamnpromenaden har 
ökat explosionsartat, därtill också anta-
let fiskerestauranger. Är det något som är 
sig likt så är det fiskarna som kommer in 
med sin fisk från odlingarna och som de 
vill sälja till kunderna!

En annan 
sida av
Sai Kung

BARA vARA på eN BäNK

Utmed hamnpromenaden så rör 
sig folk med många olika agendor, 
fiskarna säljer dagens fångst, några 
kommer tillbaka från en golfrunda, 
andra från en dagstur ute på en av 
öarna, en del åker iväg för att cam-
pa, flera är påväg till eller ifrån en 
av de många restaurangerna, glass-
försäljare, en trumslagare, hundar, 
katter, gamla och unga. När solen 
går ner finns också de som inte gör 
någonting och detta är mitt tips till 
dig som besöker Sai Kung. Slå dig 
ner på en av bänkarna, se ut över 
fiskehamnen, havet och öarna och 
bara vara ett tag. Behöver du inspi-
ration på hur den inaktivitet skall 
utföras så betrakta en av de lokala 
personernas lugn på bänken innan 
du själv slår dig ner, det är oslag-
bart!
Bänkar – G/F, Sai Kung Harbour 
Promenade

tHe BOttLe SHOp (1)

Flaskorna i denna butiken innehåller till största delen öl – och variationen är stor. Se-
dan 2012 har The Bottle Shop specialiserat sig genom att jobba med världens 100 bästa 
bryggerier och därav vunnit flera priser bland annat för att vara Hongkongs bästa ölim-
portör. Ibland de 300 sorters öl de erbjuder representeras bryggerier från hela världen 
men där finns också lokalbryggda alternativ. Deras filosofi är att erbjuda sina kunder 
det senaste och bästa som ölvärlden har att bjuda på – så bjud med ett par vänner för 
att utforska denna butik och förflytta er sedan vidare ut mot den livliga hamnprome-
naden.
The Bottle Shop - G/F, 114 Man Nin Street

Text & Bild: 

Linn Larsson

Guiden
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Ulf Olofsson är född i Karlskrona men 
lämnade Sverige redan som 20-åring och 
efter åtskilliga år i USA och Kanada fann 
han så småningom sin väg till Hongkong. 
Han hade redan som tonåring bekantat 
sig med asiatisk filosofi, funnit intresse för 
kamp- och extremsporter och alltid varit 
en stor naturfantast. Han har nu bott i 
Hongkong i sex år. Ulf jobbar som musik-
producent i sin egen studio och bor med 
sin fru, dotter och två hundar i närheten 
av naturreservatet i Sai Kung.

Hur kom det sig att du hamnade i just 
Sai Kung?
När jag först flyttade till Hongkong 2010 så 
utforskade jag alla tänkbara områden för 
att få en känsla för varje ställe. Jag växte 
upp på landet och har aldrig varit förtjust 
i det myllrande stadslivet. Jag blev kär i Sai 
Kung - inga shoppingcenter eller skyskra-
por, istället ett område med mycket av den 
lokala kulturen bevarad medan det samti-
digt gjorde att man kände sig hemma på 
något sätt. Rätt ”vibe”. Sai Kung har också 
Hongkongs vackraste natur! När jag flyt-
tade hit begav jag mig ut på de mest avan-

cerade hikerna och besökte varje strand. 
Numera tar jag med mig min dotter på 1,5 
år. Tillsammans så upptäcker vi Sai Kungs 
djurliv och varje gång stöter vi på något 
nytt och intressant att undersöka och fo-
tografera. Det är härligt att kunna ta med 
henne på dessa upptäcksfärder, ibland 15 
kilometer långa, även om hennes 12 extra 
kilo gör farsan lite trött.

Kan du berätta mer om atmosfären du 
föll för i Sai Kung?
Jag har alltid haft ett stort intresse för 
människor och att den lokala kulturen är 
så närvarande här i Sai Kung är något jag 
uppskattar. Old Town är ett av de få om-
råden som fortfarande ser ut som Hong-
kong gjorde för mer än 60 år sedan. I en 
butik jobbar en 101 år gammal man med 
att göra hushållsredskap av plåt. Han har 
levt genom hela Sai Kungs förändring, 
från att det var en liten fiskeby där invå-
narna också drev jordbruk, till där vi är 
idag. Atmosfären här är väldigt avslapp-
nad och vänlig, man känner nästan en 
slags medelhavsmentalitet. Kom ska jag 
visa dig!

Ulf tar med mig till Old Town – vi går in i 
en blomsteraffär, Ulf introducerar mig för 
ägaren som drivit affären i 30 år tillsam-
mans med sin bror. Här låter de Ulf göra 
sina egna blomsterbuketter och räknar 
sedan ihop priset efteråt. Ägaren ler och 
nickar med huvudet. Vi går vidare och 
passerar affärer och kafeer där folk häl-
sar och vinkar. En person kommer fram 
och tar Ulf i hand. Vi går vidare till Mary 
Chans fruktstånd. Hon plockar fram Ulfs 
favoritjuice och ger honom ett – granat-
äpple. Mary, 60 år, driver fruktståndet till-
sammans med sin 80-åriga mamma och 

de båda är på plats varje dag och har så 
varit i fem år. Mary ger mig en flaska med 
citrongräs- och ingefärsjuice och hon 
och hennes mor ställer gärna upp på ett 
fotografi. Vi går vidare till Anthony’s Ran-
ch. Här får Ulf själv, när han vill, gå bak-
om baren och blanda sin egen drink. Vi 
passerar också Shun Kee City Houseware 
eller “Harrods” som det kallas av ”expat-
sen” – här finns allt (verkligen)! Vi går ige-
nom Sai Kung Wet Market och Ulf pekar 
ut de godaste fiskarna, var jag finner de 
bästa, organiska grönsakerna och under 
tiden träffar vi bara folk som möter våra 
blickar och ler. Jag börja förstå vad denna 
speciella atmosfär innebär och jag kän-
ner att jag har hamnat på ett väldigt bra 
ställe i Hongkong. När Ulf och jag skiljs åt 
så ringer jag min man och frågar om han 
kommit hem från jobbet än – nej, han är 
på “Harrods” och köper sytråd. 

Ulfs 3 restaurangtips:
Down to Earth, G/F, 17 Man Nin Street 
(Barnvänligt, prisvänligt och helskön per-
sonal.)

Let’s Jam, G/F, 2 See Cheung Street (Bästa 
våfflan - very berries waffles!)

Anthony’s Ranch, G/F, 28 Yi Chun St (Skön 
atmosfär och billigaste drinkar.)

tHe wINe GuILd (4)

När vi går innanför dörren till denna vin-
butik så möter vi Jean-Baptiste Mage (JB) 
– ägaren till The Wine Guild kommer från 
Bordeaux och har en bakgrund som mil-
jörådgivare för vingårdar runt om i sin 
hemregion och studier i vinbiologi. I 3 år 
har han importerat viner till Hongkong 
och öppnade för 1 år sedan sin butik i Sai 
Kung stad. Genom JBs kunskaper och ett 
oerhört intressant sortiment med viner 
från små, oberoende producenter så får 
kunden ett nästintill skräddarpressat vin 
med sig härifrån. Här finner också vi-
ner från de klassiska stora vingårdarna, 
champagne, naturviner, rom, ett litet ur-
val med franska delikatesser och cirka en 
gång i månaden anordnas vinprovning. 
Santé!
The Wine Guild – Shop A, 21 Po Tung Rd

StILKäNSLIGA 18C RetRO LIvING (3) 

I denna lilla, dekorativa butik som ägs av 
reseglada Hongkongbor går det fynda in-
tressanta och udda inredningprylar, skor 
och plånböcker av kvalitetsläder och i viss 
mån textiler, porslin och accessoarer som 
de tagit med med sig hem från resor runt 
om i Asien – såsom Korea och Taiwan. Är 
det något som vi genom urvalet av sorti-
ment kan utgå ifrån när det kommer till 
ägarnas egenskaper så är det att de har 
ett gott öga till den klassiska stilen och 
fingertoppskänsla för dekorationer i alla 
möjliga material men med en viss förkär-
lek till metaller.
18C Retro Living - G/F, 18C Tai Street

Ulf föll för 
atmosfären i 
Sai Kung

vINtAGeButIK GRuNdAd Av  

ARtIStKOLLeKtIv (5)

VintageHKs ursprungliga butik var be-
lägen i Central och grundades för ca 
åtta år sedan av en grupp bestående 
av fotografer, arkitekter, författare, DJs 
och designers. Sedan två år tillbaka 
ligger den mitt i “Old Town” och drivs 
numera av mångsysslaren Gum Gum. 
Till försäljning i butiken finns kläder, 
accessoarer, planscher, lampor, design-
smycken, solglasögon och mycket mer 
som de involverade parterna har samlat 
på sig under resor runt om i världen. Vad 

som är helt gratis i butiken är det trevli-
ga bemötandet jag får medan jag tar mig 
ett par extra rundor mellan hyllor, bord, 

väggar och golv, här presenteras nämli-
gen allt i olika höjder. 
VintageHK - G/F, 10 Sai Kung Hoi Pong Street
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Paints that don’t 

cost our earth 

TIPS! Vill du veta mer om vad som är på gång i 
Saikung. Kika på saikung.com
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SAI KuNG TOWN

Från Central till Sai Kung 

Blå linje (mot Chai Wan) 
Byte i North Point 
Lila linje (mot Po Lam)  
Byte i Hang Hau 
Minibus 101 till Sai Kung Pier

Från Mong Kok

Röd minibus från Dundas Street

i Mong Kok direkt till Sai Kung Pier.

Båda alternativen tar ca 1 timme.

Ta dig hit:

Mary och hennes mamma i Mary Chans 
fruktstånd.

Ulf med dotter ute på hike.

Guiden
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K-FAB Scandinavia is a supplier of modern, affordable and atmospheric
lighting for the home. Through efficient logistics and flexibility we offer
a brighter everyday life to our customers.

For a brighter life!

www.k-fab.eu

Miniweekend: Seoul

tA SIG dIt

Direktflyget tar nästan fyra timmar 
med Hong Kong Express, Korean Air, 
Cathay m.fl.   

BäStA tIdeN Att åKA

Seoul har årstider precis som i Sverige 
så april-oktober är bäst för den som vill 
kunna spendera mycket tid utomhus.

deStINAtIONeNS BetyG

5 av 5 tack vare stadens stora bredd, vän-
liga folk och häftiga kultur.

ÖveRRASKNING

Hur stort det är! Nog för att Seoul är en 
av världens folkrikaste städer men till 
skillnad mot Hongkong är staden väl-
digt utspridd med långa avstånd mel-
lan stadsdelarna. Varje stadsdel har sin 
charm så de chica butikerna och café-
erna på smågatorna i Gangnam, stora 
varuhus blandat med matmarknaden i 
Myeong-dong och gågatan i Hongdae 
som kryllar av gatumusikanter, dansa-
re, matstånd och trendiga koreaner.

BRA Att vetA

Precis som i Hongkong är det billigt 
att åka taxi, bilarna är nya och alla 
chaufförer använder GPS. Se dock till 
att ha med dig adressen på koreanska 
när du åker orange, silver eller vit taxi. 
De svarta bilarna är lite dyrare, men då 
pratar chauffören engelska.

5 SAKeR du INte fåR MISSA

• Bukchon Village – kultur och historia 
bland vackra tempel och byggnader.

• Promenera längs Cheonggy-
echeon-ro på kvällen bland skyskra-
porna i en rymlig och härlig atmosfär. 

• Ta en utflykt till Nordkorea men se 
till att boka en guidad tur.

• Strosa och titta på folk i Hongdae - 
unga, trendiga Korea i ett nötskal.

• Motionera i Namsanparken upp till 
Seoul Tower - fin natur varvas med 
vackra vyer över staden, oändligt 
många utegym och fina blomsterar-
rangemang.

ätA

Bulgogi och Bibimbap. Båda rätterna 
serveras överallt. Maple Tree i Itaewon 
serverar god bulgogi mitt i stadspul-
sen, perfekt för att spana på folk. För 
den som vill fortsätta kvällen med en 
drink efteråt finns det flera barer på 
samma gata och en å annan rooftop, 
även om deras rooftops ligger på tred-
je våningen, inte 33e. 

BO

Eftersom Seoul är väldigt stort får du 
vara beredd på att åka en bit för att ta 
dig till de olika stadsdelarna. Vi bodde 
i Itaewon som är en bra utgångspunkt 
för att se Seoul. I Itaewon finns det 
många restauranger, barer, shopping 
och gångavstånd till berget Namsan 
och Seoul Tower. Stadsdelen känns le-
vande med många engelsktalande.  

BeSvIKeLSe

Vi åkte för långt in i Gangnam. Vi såg 
fram emot ett trendigt, mysigt område 
men hamnade istället på en storgata 
med några få stora varumärken. Efter 
en stund märkte vi att Gangnam, pre-
cis som resten av Seoul är väldigt stort. 
Området i Gangnam som vi letade ef-
ter heter Sinsa-dong. Väl i Sinsa hitta-
de vi precis det vi letade efter.

Miniweekend är ett nytt inslag i Bulletinen. 
Denna gång har Amilia Liverstrand tagit med 
oss till Seoul och recenserar denna häftiga stor-
stad i Sydkorea.

B B B B B
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Kulinariska 
upplevelser utöver 

det vanliga

“En padda med en sköld”, sa Bill.
”En sköldpadda”, sa Bull.
Hongkong har också rykte om sig 
att vara Kinas kulinariska Mecka, 
och hade det funnits en gren i de 
olympiska sommarspelen i ”ätan-
de” så hade antagligen Hongkong 
och Singapore slagits om guld-
medaljen vart fjärde år. Var smakar 
en Peking-anka allra bäst? I Peking? 
Nej, i Hongkong så klart! Vår hem-
stad är således en ypperlig plats för 
att smaka de flesta olika sorters ki-
nesisk kokkonst, och en del av det 
kinesiska köket är precis vad vi skall 
fokusera på i denna första mat- och 
dryckeshörna.

Inte bara ris
Den mest basala historiska upp-
delningen av det kinesiska köket, 
på den tiden då kombinationen av 
klimat, undermålig infrastruktur 
och rivaliserande klaner utgjorde 
effektiva hinder för olika livsmed-
els spridning, torde vara Yangt-
ze-floden. Söder om Yangtze var 
det ris som gällde, och norr om flo-
den var mjöl huvudingrediensen. 
Över åtskilliga dynastier har dock 
det kinesiska köket utvecklats till 
det smakmässigt kanske mest va-

rierade i världen, med numera åtta 
”officiellt” distinkta (provinsbase-
rade) variationer, här i alfabetisk 
ordning: Anhui, Cantonese, Fujian, 
Hunan, Jiangsu, Shandong, Sichu-
an och Zhejiang. En salig bland-
ning av milda, salta, medelsöta och 
vulkanstarka smakupplevelser!

Tre maträtter
För att limitera denna upplagas 
mattips så bad jag tre trovärdiga lo-
kala vänner att rekommendera de-
ras favoritmat inom kategorierna 
”milda” och ”salta” rätter, och sva-
ren blev: Chinese rice congee, anka 
och Hongkong seafood. Följdfråga: 
så var äter man den bäst ihoprörda 
congeen, rostade ankan, och pin-
färska seafooden i Central? (i rent 
egenintresse, Central, för att kunna 
gå dit under en lunch eller innan 
man sätter sig på Airport Express).

Rice congee – Law Fu Kee
För alla göteborgare, detta är de-
finitivt Hongkongs motsvarighet 
till Lasse på Heden (frekvent be-
sökt och högt rankad korvkiosk i 
ett hörn av Heden i centrala Göte-
borg). Motsvarigheten till Lasses 
”helspecial” är en rykande het fish 

congee, till vilken det uppmanas 
att addera ett century egg. Med en 
grötångande och livlig atmosfär, en 
mer lokal matupplevelse än så här 
går det antagligen inte att hitta i 
Central. Ägaren talar dessutom ut-
märkt engelska! 
Favoriträtt: beef and fish congee 
(deras wonton noodle soup slinker 
också ganska enkelt ner)
Pris/person för lunch: ca HKD 50
Adress: 50 Lyndhurst Terrace

Anka – Yung Kee
Jag blev förtäljd att detta är något 
av en institution i Central, och jag 
kan intyga att så är fallet. Om man 
skulle råka återfödas som en anka 
och förirra sig in i dessa trevliga 
lokaler så blir man inte långlivad – 
avskuren hals och plockade fjädrar 
blir med största sannolikhet ödets 
lott. Med hela tre våningar, lite la-
gom modern stil och påpasslig ser-
vice, så är detta definitivt ett ställe 
dit man kan bjuda in såväl lokala 
som utländska gäster på en trevlig 
lunch eller middag.
Favoriträtt: charcoal roasted goose, 
salted chicken och duck with black 
mushrooms (dvs, allt som har haft 
vingar och fjädrar smakar utsökt)

MÅNS MAT- OCH DRYCKESHÖRNA #1

Pris/person för lunch: ca HKD 200
Adress: 32-40 Wellington Street
Extra tips: de har även en ta-
ke-away counter med separat 
ingång om man har bråttom

Seafood – Chuk Yuen Seafood
Efter åtskilliga seafood-måltider i 
Aberdeen, på Lamma Island, Che-
ung Chau och Kowloon så kan jag 
konstatera att man inte behöver 
lämna Central för att smörja kråset 
med allt som simmar och vand-
rar omkring på havets botten. Det 
räcker med att slinka ned i källaren 
som Chuk Yuen ockuperar. Som 
den ende icke-kinesen i restau-
rangen efter att ha gått igenom en-
trén, där torkade hajfenor utgjorde 
huvuddelen av utsmyckningen, så 
kände jag mig 100%  local. 
Favoriträtt: oavgjort mellan garlic 
scallops och garlic lobster
Pris/person för en middag:  
ca HKD 500
Adress: 3 Connaught Road West

Seafood – Star Seafood and Roa-
sted Goose Restaurant
Världens (antagligen) bästa Pe-
king-anka, även om huvudfokuset 
är på de varelser som lever under 

havsytan och andas med gälar  
istället för lungor. Trevlig och livlig 
atmosfär, och definitivt inget ställe 
man går till för en myskväll i lugn 
och ro, men vem behöver lugn och 
ro på en söndag kväll? Man får ab-
solut inte missa geoduck (elefant- 
snabelmussla) sashimi, trots det 
tveksamma utseendet.
Favoriträtt: ankan och geoducken
Pris/person för en middag:  
ca HKD 500
Adress: 2/F, 271-285 Des Voeux  
Road West

”Ett bord på hjul”, sa Bill.
”Ett (h)julbord”, sa Bull.
Aj aj aj, på grund av vårt fokus på 
det milda kinesiska köket så finns 
dessvärre ingen plats att recensera 
Hongkongs bästa julbord detta år, 
men däremot så kommer här mån-
adens resetips för dem av er som 
planerar svänga förbi Singapore 
och undrar var man äter Singapo-
res (d v s världens) bästa chicken 

rice. Efter fem år i Lejonstaden utan 
lejon och ett ganska tungt chicken 
rice-missbruk, var jag övertygad 
om att min granne Boon Tong Kee 
på River Valley Road hade uppnått 
nirvana vad gäller denna delika-
tess. Men med en ganska medioker 
25:e ranking av 53 på denna lista så 
kan det vara dags att vidga vyerna 
lite.
https://rubbisheatrubbishgrow.
com/2014/11/21/best-chicken-ri-
ce-in-singapore/

Till nästa gång, framåt marsch!

Det kinesiska köket är som bekant känt för att tillaga och servera 
allt som går på fyra ben förutom bord, och allt som flyger förut-

om flygplan. En och annan sköldpadda slinker ned i kastrullen av 
bara farten, speciellt i Guangdong-provinsen. 

Text: Måns Olsson  Bild: Ingrid Reinli

Måns (till höger) tillsammans med mat-och 
dryckeskompisen Peter prövar krabba. 

Delikatessen Geoduck innan 
tillagning.

Bild: Natalia Nie
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BuSINeSS SwedeN SweA

Business Sweden Hongkong -The Swedish Trade and Invest Council, Room 1902-5, 19/F, Sunlight Tower, 248 Queen’s Road East, Wan Chai, HK (+852) 2521 1215, 
hongkong@business-sweden.se, www.business-sweden.se  Van Hoang, Trade Commissioner, van.hoang@business-sweden.se, +852 6736 0192

Vilken månad av aktiviteter!

SWEA – Swedish Women’s Educational Association, Ordförande: Tina Täck | sweahongkong@gmail.com | www.hongkong.swea.org

Frågor om medlemskap eller aktiviteter. Mejla på:  
sweahongkong@gmail.com  

10 dec / Luciafirande

Fira Lucia med SWEA, Svenska kyrkan 
och Svenska Generalkonsultatet.

11 jan / välkomstfika

Häng med på fika med nya och  
gamla Sweor. Vi ses på ett café klockan 10, 
runt Central. Även icke-medlemmar är 
välkomna.

19 jan / familjerättsliga frågor

Åsa Wilkins från Phoenix Wills förklarar 
vad som gäller för svenskar i Hongkong 
vad gäller t ex arv och förmyndarskap. 

På gång

VÄLKOMNA ATT FIRA

Lördag 10 december kL 16.00
St John’S cathedraL

Välkomna till traditionellt Advents och Luciafirande med 
SWEA, Svenska Kyrkan och  Sveriges Generalkonsulat. 

Luciatåg, körsång, lussebullar, glögg mm i vackra 
St John’s Cathedral på 4–8 Garden Road i Central.
Fritt inträde, välkomna!

November månad måste slagit alla 
rekord i aktiviteter, i alla genrer. Och 
alla väldigt lyckade.

Den 4 november bjöd Tina Täck in till att 
prova på att paddla Dragon boat. Sju star-
ka tjejer och en morfar högg i för glatta livet.

Två dagar senare blev det en city hike 
med Mathias Fridholm som guide. Ef-
ter några sena avhopp blev det till slut 6 
tappra city hikare. 25 000+ steg och strå-
lande fint väder med lunch i färjetermi-
nalen på Kai Tak och avslutande öl i lilla 
fiskebyn vid Yau Tong.

För den inredningsintresserade kördes 
en morgonfika på Bowerbird. Tips om allt 
från tavelupphängning till hur högt mat-
bordslampan bör hänga gavs. Populärt 
evenemang som antagligen återkommer.

Den 9 november blev det till slut klipp-
klättring efter inställd aktivitet i oktober 
pga Black Rain. Sju klätterbrudar trotsade 
hårt berg och hög höjd uppe vid Black’s 
Link. Lena Löfling ledde aktiviteten och 
kunde konstatera att alla sju kom upp-
för inte alltför lätta leder inklusive lite 
skrapsår.

I november bjöds det även på en AW 
(After Whatever) på charmiga Wooloo-
mooloo i Wan Chai, respektive var med-
bjudna och trots halvkylig kväll var stäm-
ningen varm och go. 

Till sist även en vända till 10 000 
buddhor och Tao Fong Shan. I decem-
ber blir det lite färre aktiviteter då många 
åker bort över julen och annat pockar på. 
Men i januari är det full fart igen.

Hongkong - framtidens 
inkörsport till Asien

Under hösten har Business Sweden i samarbete 
med Svenska handelskammaren och Generalkon-
sulatet arbetat med en studie om Hongkongs 
framtid som hubb i Asien. Delar av slutsatserna 
presenterades under ett seminarium, den 21 no-
vember, på Generalkonsul Helena Storms residens. 
Samtliga av Business Swedens handelssekreterare i 
Asien närvarade under seminariet och det efterföl-
jande minglet för att dela med sig av sin expertis 
inom respektive marknad till de svenska bolag som 
var på plats. 

Med endast 4 timmar till många av Asi-
ens nyckelmarknader och ett av världens 
bästa affärsklimat är det inte förvånande 
att Hongkong kommit att bli en attraktiv 
hubb för utländska företag i Asien.  Näs-
tan 8000 utländska bolag finns idag eta-
blerade i Hongkong. Huvuddelen av fö-
retagen kommer från Japan, USA, EU och 
Kina. Hälften av dessa företag har någon 
form av regionalt ansvar.

Kina mest intressant
Sverige har en stark närvaro i Hongkong 
och bland europeiska länder har Sverige 
femte flest regionala huvudkontor. Näs-
tan alla svenska bolag i Hongkong har ak-
tiviteter på marknader utanför Hongkong 
och lite mindre än en tredjedel har en ma-
joritet av sina affärer i Kina.
För de svenska företagen etablerade i 
Hongkong fortsätter Kina att vara den 
mest intressanta marknaden när vi tittar 
tre år framåt. Vietnam, Indonesien, In-
dien och Japan är även marknader som 
ses som särskilt intressanta. 

Viktigt frihandelsavtal på gång
Hongkong har länge setts som porten in 
till Kina, men faktum är att de utländska 
kontoren i Hongkong alltid haft ett visst 
regionalt ansvar. Även om vi idag ser att 
fler svenska företag väljer att gå direkt till 
Kina i takt med lägre marknadsbarriärer, 
så ser vi även att Hongkong fortfarande 

har, och kommer fortsätta ha, många för-
delar att erbjuda företag som vill ta sig an 
asiatiska marknader. Hongkong har idag 
36 dubbelskattningsavtal med många 
nyckelmarknader och ytterligare 14 un-
der förhandling. Ett viktigt frihandelsav-
tal med ASEAN förväntas gå i lås i slutet 

av året och vi ser en regering som försöker 
göra det ännu lättare att starta och driva 
bolag. Vi ser att fler bolagsformer ska in-
kluderas under skattelättnadsprogram 
och till detta så har Hongkong inte höjt 
vinstskatten sedan 2004. 2016 rankades 
Hongkong som världens mest konkur-
renskraftiga ekonomi av IMD och för 23e 
året i rad tog Hongkong hem titeln som 
världens friaste ekonomi. 

Hongkong fortfarande inkörsporten
Vår studie visar på att Hongkong kommer 
fortsätta vara ett förstklassigt val för före-
tag att ta sina affärer vidare ut i Asien. Vi 
ser dock att de traditionella industrier-

na som gjort Hongkong oumbärlig som 
startpunkt och knytpunkt i Asien börjar 
tappa något i konkurrenskraft, men att 
Hongkong är väl positionerat för att ta sig 
an nya funktioner som hubb i Asien. Det 
satsas starkt på flera fronter för att bygga 
upp Hongkong som en kunskapsbaserad 
ekonomi och fostra ett ekosystem för inn-
ovation. 

Fördel för svenska företag 
Vi ser flera möjligheter för Hongkong att 
stärka sin position som en hubb i Asien 
för bl.a. Innovation och R&D, FinTech, 
E-commerce och Startups. Hongkongs 
satsningar medför enorma möjligheter 
för svenska företag att stärka sin position 
i Asien. Som ett av världens mest innova-
tiva länder har vi en gyllene position att 
stötta Hongkong i förändringsprocessen 
men också se till att de svenska företagen 
drar fördel av de satsningar som görs i 
Hongkong. Business Sweden jobbar mot 
att lyfta fler svenska innovativa företag 
och start-ups till Hongkong som test-
marknad och språngbräda för vidare ex-
pansion i Asien.  

Hongkongs framtida position som 
hubb i Asien
- Språngbräda för tillväxt i Asien
- Testmarknad för Asien
- Hubb i Asien för innovation och  
 utveckling

”Hongkong ut-
sedd till världens 
friaste ekonomi 
för 23:e året i rad”

Sammanfattning av studien
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SveNSKA KONSuLAtet

Sveriges Generalkonsulat, Room 2501, 25/F, BEA Harbour View Centre, 56 Gloucester Road, Wanchai, HK (+852) 2521 1212, 
generalkonsulat.hongkong@foreign.ministry.se | www.swedenabroad.se/hongkong

SveNSKA KyRKAN

Svenska kyrkan i Kina/Hongkong, (+852) 6626 4145, hongkong@svenskakyrkan.se, www.svenskakyrkan.se/hongkong 

vilken fantastisk basar det blev!

OM SVENSKA KYRKAN I  HONGKONG
På svenska kyrkans hemsida hittar du mer infor-
mation om vad det som händer. Här kan du också 
anmäla om du vill ha del av vår information per 
e-post. 
www.svenskakyrkan.se/hongkong

Enskilt samtal
Som utlandssvensk har man ibland behov av att 
få tala om livets olika prövningar på sitt eget 
språk, det kan gälla både i stort och smått. 

Som präst har jag absolut tystnadsplikt vid bikt 
eller själavårdande samtal.

Kontakt: anders.j.johansson@svenskakyrkan.se

Adress:
Church of Sweden in Hong Kong

c/o Mariners’ Club

11 Middle Road, TST,

Kowloon, HONG KONG

Präst:
Anders Johansson, mobil: +852-5195 8535

anders.j.johansson@svenskakyrkan.se

Assistent:
Kerstin Johansson, mobil: +852-6626 4145

kerstin.b.johansson@svenskakyrkan.se

Luciafirande i St John’s Cathedral   
Lördagen den 10 december kl. 16.00

SWEA och Svenska kyrkan bjuder i år in till ett gemensamt Luciafirande i Hongkong.  
Vi kommer att vara i den vackra St John’s Cathedral i Central på Hongkongön. En 
upplevelse för både stora och små!

Julafton i Hongkong   
Lördagen den 24 december kl.11.00

Välkommen att vara med på Svenska kyrkans julfirande på Mariners’ Club den 24 
december.  Kl.11.00 blir det julgudstjänst i St Peter’s Church. Vi sjunger julens väl-
kända sånger. Efter gudstjänsten blir det festligt julfika vid poolen med bl a glögg och 
pepparkakor. 

Gudstjänster 
Andrum kl.12.00–12.20  

En enkel mässa mitt i veckan,  följande 
onsdagar i St Peter’s Church, Mariners’ 
club: 7/12 och 14/12.

Från kl 11.00 finns det möjlighet 
för den som vill att träffas över en 
kopp kaffe eller te på kyrkans expedi-
tion mittemot St Peter’s Church.

Mitt namn är 
Terence Shum 
och jag har pre-
cis börjat arbeta 
som Commu-
nications Offi-
cer på General-
konsulatet här i 
Hongkong. Min 
tjänst ger mig 
en möjlighet att 

uppleva den svenska arbetskulturen i 
Hongkong. Mina arbetsuppgifter inne-
fattar först och främst främjande av Sve-
rige i Hongkong via våra sociala medier.
Sedan arbetar jag mycket med plane-
ring och utförande av generalkonsula-
tets många främjarevent. Att jobba med 
svenska kommunikationsärenden är det 
bästa en ”Sverigeälskare” kan önska sig.

Jag är född i Hongkong, som nyfödd 
flyttade familjen till Lima i Peru där vi 
var bosatta i 3 år. Därefter flyttade vi till 
Guangzhou där jag är uppvuxen. Efter 
min kandidatexamen från ett universi-
tet i Guangzhou bestämde jag mig för att 

fortsätta mina studier i Uppsala i Sverige. 
Jag hade en otroligt bra studietid i Sveri-
ge som resulterade i en Masterexamen. 
Det var dock svårt att hitta ett arbete i 
Sverige som nyutexaminerad och oerfa-
ren utlänning, varför jag inte hade något 
annat val än att flytta tillbaka till Hong-
kong. Mitt nya jobb som Communica-
tions Officer på Sveriges Generalkon-
sulat i Hongkong är en dröm som gått i 
uppfyllelse.

Många som känner mig ställer ofta 
samma fråga: - ”Varför Sverige Terence? 
Det är ett kallt, mörkt och tomt land”. Jag 
svarar varje gång: – ”Precis, det är mot-
satsen till vad jag är van vid här i Hong-
kong”. I Uppsala bodde jag 10 minuter 
från Stadsskogen och 10 minuter från 
centrum, vilket var ett helt perfekt läge. 
Precis mellan natur och tätort, stillhet 
och livlighet. Det fanns ytterligare några 
anledningar varför jag valde just Sverige. 
En av dessa var att Sverige på den tiden 
ännu inte var en populär destination för 
Hongkong-studenter. Jag är en person 
som gillar nya utmaningar och inte bara 

”go with the flow”. Dessutom har jag all-
tid beundrat Sverige, det svenska sam-
hällets öppenhet och särskilt att Sverige 
är för alla människors lika rättigheter.

Efter mina 3,5 år i Uppsala ser jag 
Hongkong från ett annat perspektiv, 
”med mina svenska ögon”. Jag uppskat-
tar den här fina staden mycket mer än 
jag någonsin gjort. Sverige lärde mig att 
älska natur och landskap, vilket resulte-
rat i att jag numera hajkar på olika vand-
ringsleder här i Hongkong så ofta jag kan. 
Sverige lärde mig även att älska ”fredags-
mys”. Det har nästan blivit en tradition 
att jag numera hellre umgås hemma hos 
någon kompis och lagar mat och tittar på 
film, än att gå ut på restaurang och bio 
- saker som lokala Hongkongbor brukar 
göra när man umgås med sina vänner. 

Slutligen vill jag uppmuntra er alla 
att gilla och följa vår Facebook-sida för 
senaste uppdateringarna om olika akti-
viteter och events och håll även koll på 
vår hemsida för viktig information.

Med vänliga hälsningar
Terence Shum

Ny medarbetare på konsulatet

Generalkonsulatets personal önskar God Jul!
Nu är det jul igen. Hoppas att ni får en rik-
tigt härlig jul- och nyårshelg i Hongkong, 
hemma i Sverige eller var ni än kommer 
att befinna er i världen. Låt oss ta tillfäl-
let i akt att informera er om våra öppet-
tider. Generalkonsulatet har stängt den 
24–27 december. Vi har öppet den 28–30 
december. Från och med måndagen den 
2 januari 2017 har vi öppet som vanligt 
fram till det Kinesiska nyåret i januari.  

Vi svenskar reser som aldrig förr och 
kanske speciellt under jul- och nyårshel-
gerna varför vi vill understryka hur viktigt 
det är att kontrollera passens giltighets-
tid. Det är inte längre möjligt att erhålla 
ett provisoriskt nödpass för annan resa än 
en enkel resa till Sverige i och med änd-
ringarna i passlagen från april i år. Vi vill 
även uppmana er alla att årligen regist-
rera er på den elektroniska svensklistan 
i Hongkong. Den hittar ni via länk på vår 
hemsida eller genom att ladda ned ap-
pen UD-Resklar. I dagsläget uppskattar 
vi att färre än 5 % av svenskarna bosatta 
i Hongkong har registrerat sig och det är 
ingen bra siffra i det fall olyckan är framme. 

När det gäller vår konsulä-
ra service till svenska med-
borgare i Hongkong kan 
rapporteras att generalkon-
sulatet under året har utfär-
dat nära 500 pass, handlagt 
ca 60 samordningsnummer 
för nyfödda svenska med-
borgare, undertecknat ca 
75 levnadsintyg och besva-
rat nära 1000 förfrågningar 
per e-post och per telefon. 
Inom migrationsområdet 
har vi bistått ca 300 utby-
tesstudenter till Sverige och 
genomfört över 60 anknyt-
ningsutredningar under året. 

Vi arbetar hårt med att få till stånd ett 
s.k. ferieavtal mellan Sverige och Hong-
kong. Vi har även arbetat mycket aktivt 
med våra många viktiga handels- och 
Sverigefrämjande events, tagit emot in-
kommande ministerbesök från Sverige 
och firat Sveriges nationaldag i Hongkong 
för första gången på tio år. Listan över 
våra aktiviteter under det gångna året är 

lång och vi är övertygade om att vi bidra-
git till att föra Sverige och Hongkong när-
mare varandra. Vi ser fram emot ett lika 
aktivt år 2017 men först stundar julstök, 
julklappsinköp och jullov. 
 
Från oss alla till er alla – En riktigt God Jul 
och ett Gott Nytt År ! 

Peggy Mann, Stanley Lam, Sofie Lam, Wictoria  
Amandustin Weinstock, Helena Storm, Pernilla Wisbeck  
och Terence Shum (Davie Yick på semester). Ett stort och varmt tack till alla er som på olika sätt bidrog till 

Svenska kyrkans försäljning vid den Skandinaviska julbasaren.

Ett särskilt tack till  
SverigeShoppen, Markslöjd och IKEA
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SveNSKA SKOLAN

ordf: Lisa Boldt Christmas, svenskaskolanhongkong@hotmail.com, www.svenskaskolan.hk

Svenska skolan Hongkong

Discovery Bay:
Tid: Tisdagar, kl. 17.00–18.30.

Plats: Discovery Mind (DMK), våning 1, North 
Plaza.

Hongkong-ön:
Tid: Torsdagar, kl. 16.15–17.45.

Plats: South Island School (SIS), våning 3.

Kontakt: Kerstin Johansson 
kerstin.b.johansson@svenskakyrkan.se

 

Bak eller skinka? 
Oavsett om du vill baka eller bara ha den traditionella skin-
kan så har vi fyllt på i shoppen med massor av sådant som 
hör julen till. 

Sverigeshoppen har ett stort utbud av svenska varor,  
stora som små. Kom förbi butiken i TST eller beställ på 
nätet så kör vi hem varorna till dig.

Unit 1825A, 18/F, Star House, No.3 Salisbury Road, Tsim Sha Tsui. 
Tel: 2312 1919 | www.sverigeshoppen.com
Måndag–Lördag 12:00–19:00, Söndag & helgdag stängt

SveNSKA HANdeLSKAMMAReN

SwedCham, 25/F, Bank of East Asia Harbour View Centre, 56 Gloucester Rd, Wanchai, HK  (+852) 2525 0349, chamber@swedcham.com.hk, www.swedcham.com.hk

Jo, Gustav II Adolf hade låtit bygga det 
största och vackraste krigsskeppet Sveri-
ge någonsin haft, regalskeppet Vasa. Den 
dagen var det lugnt och vackert väder i 
Stockholm, så hela be-
folkningen stod utmed 
kajerna. Ingen ville missa 
när det ståtliga skeppet 
skulle ut på sin jungfru-
färd, men skeppet hann 
inte långt innan det kan-
trade för en lätt vindby 
och gick till botten.

Eleverna har undersökt 
hur skeppet byggdes, hur det sjönk och 
hur det till slut bärgades. Vi har också fått 

veta mycket om hur människorna hade 
det på 1600–talet. Hur det var att arbeta 
på skeppsgården med skeppsbygge och 
vad människorna gjorde när de inte ar-

betade. Staden som inte 
hade elektricitet, avlopp 
eller rinnande vatten.  
Under arbetets gång har 
eleverna reflekterat över 
många svåra och aktuella 
frågor, bl.a. barnarbete. 
Barnen fick också arbeta 
med att bygga skepp och 
så småningom också ar-
beta på skeppen.  Döds-

straff, ”-hur kan någon döda någon, då 
har man ju också mördat?” 

Alkohol, ”-varför fick barnen dricka öl, var 
det inte farligt?” Eleverna har också träffat 
på många nya och användbara svenska 
ord. 
Till sin hjälp i efterforskningen har elever-
na haft internet, Vasamuseets intressanta 
hemsida och boken ”Nu seglar Vasa”. Vi 
har även sett på några korta Youtube-fil-
mer. 
Så nu alla föräldrar till barn i svenska sko-
lan, nu vet ni vad ni ska göra för utflykt 
nästa gång ni kommer till Sverige. Besök 
Vasamuseet! 

Vid pennan Eva Bjärkeback

God Jul från Svenska Skolan
Söndagen den 10 augusti år 1628 hände något som barnen på svenska skolan sent 
kommer glömma, gissa vad?

Oavsett vad så tycker Swedcham HK att 30 
år som kammare förtjänar århundradets 
fest! Den 19:e november reste mer än 200 
gäster till Studio City i Macau för att fira 
Svenska Handelskammaren i Hong Kongs 
30-årsdag. Temat var Casino Royale, in-
spirerat av James Bonds hemliga uppdrag 
i Macau. Den kulinariska resan började 
med en fördrink i French Garden. Drin-
karna var en konstform utan motstycke 
komponerade av Mixologisten Oskar Jo-
hansson med dryck från Ganjal (shaken 
not stirred of course). Det nibblades hej-
vilt på kanapéer från Carelian Caviar och 
det skålades i champagne sponsrat av 
MIQ Logistics. 

När drinkar druckits, ost från Alme-
näs Bruk ätits och prickskyttetävlingar 
genomförts var det dags att ta plats för 

middagen i the Grand Ballroom. Björn 
Frantzén levde upp till sitt ryckte som 
stjärnkock och fem fantastiska rätter med 
inspiration från svensk kultur åtnjöts (pil-
grimsmusslorna med granskott var en 
riktig hit). Gästerna med mest kunskap 
om Swedcham trivia och James Bond 
vann priser från Daniel Wellington, Helen 
och Arne Lindman, Baumgarten Di Mar-
co och Skogsberg & Smart. 

När Måns Zelmerlöf och hans band 
intog scenen omvandlades middagen 
till en konsert och dansgolvet fylldes av 
lyriskt dansande gäster. Efter ”en-gång-
till-låtar” fortsatte festen på nattklubben 
Pacha där vickning och drinkar servera-
des. Festen höll på sent in på småtimmar-
na och de tappraste gästerna begav sig 
hem i soluppgången. 

Ett enormt tack till våra generösa sponso-
rer som hjälpte till att göra kvällen så fan-
tastisk som den blev. Speciellt tack till SAS 
som flög hit Måns Zelmerlöf och bandet 
i Diamond Class. Ett stort tack till H&M, 
Pear & Carrot, Scania och Greencarrier för 
att ni varit fantastiska Golden Eye spon-
sorer. Vi vill också prisa våra Quantum 
of Silver sponsorer: Swedavia Airports, 
Volvo, Asian Tigers, Ericsson, Handels-
banken, Envac, Nordea Private Banking, 
Ikea och House Hunters. Sist men absolut 
inte minst vill vi uttrycka vår stora tack-
samhet till Kristoffer Luczak och hans 
team för all hjälp på Studio City. 

Vi ser redan fram emot att fylla 40 och bju-
da in er alla igen!

är 50 verkligen det nya 30? 
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Snart jul

SKYLTEN

Om du alltid undrat vad ”nästan fisk” smakar som 
så skulle du besökt denna buffé. Bilden knäppt av 
Göran Larsén.

Har du någon bild av en skum, rolig, knasig 
eller mysko skylt i kameran. Skicka in den till 
bulletinenhk@gmail.com

Träningsugen efter 
julmaten? Håll ut, nästa 
nummer är ett hälsonum-

mer och kommer ut i början av 
februari. 

I blickfånget:julspecialJulmarknader
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The Nutcracker
Finns det något bättre sätt att komma i jul-
stämning än att gå och se den klassiska sagan 
Nötknäpparen? 

16–18 samt 20–25 december

Grand Theatre, Hong Kong Cultural Centre

Pris: Varierande

Biljetter: URBTIX +852 3761 6661

Information: +852 2105 9724

Konsert
16–17 december: John William´s Starwars, en 
konsert fylld med den pampiga musiken från 
Star Wars, Raiders from the Lost Ark och Super-
man Returns. Hemliga gäster och överraskning-
ar utlovas också.

Plats: Concert Hall, Hong Kong Cultural Centre

Mer information: http://www.hkphil.org/

Utställning
Mellan den 5 nov och 23 jan hålls utställningen 
The World of Tim Burton, med över 500 föremål 
och kreationer av den legendariske filmregis-
sören.

Plats: ArtisTree i Quarry Bay.

Mer information på:  
www.theworldoftimburton.hk

Upplevelse
Festive Winter Garden at the Hong Kong 
Observation Wheel.

Området vid pariserhjulet nere vid Central 
Piers förvandlas under december månad till en 
magiskt vinterträdgård med aktiviteter för hela 
familjen. 

Det perfekta stället att ta några julkortsselfies 
och dela med nära och kära ;.)?

I blickfånget av Helén 

von Zweigbergk

Flera julmarknader har redan gått av sta-
peln, men många fler finns kvar att besö-
ka. Så är du ute efter julpynt, julklappar 
eller unika gåvor av både lokal eller inter-
nationell karaktär, här är ett axplock var 
du kan finna detta:

WIFA Annual Holiday Balzaar
7 december, 18:30  - 21:00
Clifford Chance, 27/F,  
Jardine House, Central

Conrad Prestige Fairs
8 december och
14 december, 10:00 – 19:00
The Grand Ballroom, Conrad Hotel, 
Central

Italian Christmas Market
10–11 december, 12:00–19:00

Discovery Bay Sunday Market
11 december, kl 11–18
Discovery Bay Main Plaza, Lantau

Wellness 360 Festive Fair
11 december, 10:00–19:00
Lee Garden One, Driveway,  
Causeway Bay

Stanley Plaza Christmas Seaside Market
12–13 samt 19–20 december,  
12:00 – 20:00
Stanley Plaza Amphitheatre,  
Stanley 

Hong Kong Food Festival
24 – 28 december
Hong Kong Convention and Exhibition 
Center – Hall 3, 1 Expo Drive, Wan Chai
www.food-expo.com.hk

I och med alla julmarknader som finns att gå 
på nu i december (ett axplock finns att läsa 
till vänster) där allsköns julklappar, Hong-
kong-souvenirer och mat går att hitta, så har 
jag denna gång blandat shopping med lite tips 
på julpyssel.

Julgransprydnader går lätt 
och är roliga att göra. Inter-
net är en outömlig inspira-
tionskälla. Här går bl a annat 
att hitta:

KYRÖ NAPUE GIN

En prisbelönt gin 
med smak av örter, 
citrus och peppar, 
perfekt att dricka 
som den är eller 
blanda till en G&T. 
Finns att köpa på 
SverigeShoppen för 
520 HKD.

Ljuslykta med Hong-
kong-skyline

99 HKD, Indigo

Julgransgirlang ”Merry Christmas”

$99, Indigo

Varför inte pimpa upp barnens pärlfigurer med 
broderi?

Ätbar julgransprydnad - gör en ängel eller den 
Gyllene kvicken från Harry Potter med den 
populära chokladen Ferrero Rocher.

Flaskljusstake med barrträd. Fyll två tomma 
flaskor med vatten och stoppa ner en kvist 
(eller något annat) sätt sedan två ljuspipor i 
flaskhålet.

Årets Julklapp 2016
Årets julklapp är nu  utsedd av HUI (Handelns 
Utredningsinstitut) och blev VR-glasögon. 
Kanske  en underhållningsgrej som passar alla 
åldrar? 

Inslagningstillbehör på IKEA 
IKEA har laddat upp med massor av jul-
klappstillbehör. Här ovan de fina tejprullarna  
Mytisk. 49.90 HKD.
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