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Weekend: Kosta Boda Art Hotell
TA SIG DIT

Kosta ligger i hjärtat av glasriket mitt 
emellan Växjö och Kalmar. Hit kom-
mer man lättast med bil, en resa på 
drygt fyra timmar från Stockholm och 
drygt tre timmar från Göteborg.

BÄSTA TIDEN ATT ÅKA

Hotellet är öppet året om och utom-
huspoolen hålls uppvärmd även på 
vintern. Naturen i Småland är vackrast 
på sommaren och ett besök då kan 
kombineras med ett besök på Astrid 
Lindgrens Värld, som ligger en och en 
halv timma norrut. En annan trevlig 
kombination är möbelriket, en timmas 
bilresa bort, där bland annat Svenssons 
i Lammhult ligger. 

DESTINATIONENS BETYG

Fint, men inte toppklass. Intressant, men 
för mycket nischat för att få full poäng.

ÖVERRASKNING

All den vackra konsten! Hotellet är in-
rett med glas för 50 miljoner kronor. 
I vårt hotellrum hade vi tre vackra 
skulpturer. Det kändes som en förmån 
och ett förtroende att få vara och sova 
bland alla vackra saker. 

BRA ATT VETA

Barn under 15 år får inte vara i poolom-
rådet efter klockan 13.00

5 SAKER DU INTE FÅR MISSA

- Spa-avdelningen som är vackert ut-

smyckad med Åsa Jungnelius läppstifts- 

och nagellackskonst. Inomhuspoolen 

har glasskulpturer infällda i botten. Låna 

cyklop!

- Glasblåsning på hyttan. Om du har tur 

ser du en av de stora mästarna, 

- Kosta Boda Art Galleri. Utställning och 

försäljning av nytillverkad konst gjord av 

flera av världens främsta glaskonstnärer.

- Outlet shopping. Bredvid hotellet har 

Kosta Boda, Orrefors, Iittala och Rör-

strands butiker

- The Glass Factory. Ett par mil söder om 

hotellet, i Boda, ligger Sveriges enda 

renodlade glasmuseum. Här finns 50.000 

föremål tillverkade på småländska glas-

bruk från 1700-talet fram till idag.

ÄTA

Underbar mat! Mästerkocken Edin 
Dzemat, känd från kockarnas kamp på 
TV4 och medlem i kocklandslaget ska-
par god mat i fin glasmiljö. Välj mel-
lan det mer rustika Brasserie by EDz 
eller det mer traditionella Linnea Art 
Restaurant. Glasbaren erbjuder dryck 
och häftig miljö. Här slår du dig ner i 
en uppvärmd glasstol och njuter av en 
drink i något av Orrefors vackra kris-
tallglas.

BOENDET

Kosta Boda Art Hotel är ett fyrstjär-
nigt konsthotell, designat av Kosta 
Bodas formgivare, Anna Ehrner, Ber-
til Vallien, Ulrika Hydman-Vallien 
och många fler. Alla hotellrummen 
är utsmyckade med konst för mer än 
100 000 kronor. Det finns glaskonst i 
mängder, fantastiska ljuskronor och 
en 3,5 ton tung koboltblå bardisk. En 
promenad i hotellkorridorerna är som 
att besöka ett glasmuseum. 

BESVIKELSE

Ulrika Hydman-Vallien känns ibland 
något överrepresenterad. Efter ett par 
dagar på hotellet känner man sig gan-
ska mätt på hennes konst. Mitt emel-
lan Spa-avdelningen och poolområdet 
är det en lobby för konferensgästerna. 
Det kändes ganska märkligt att i bad-
rock och frottétofflor tassa förbi kaf-
fedrickande kommunalare.

Bulletinens Katarina Berglund testa-
de Kosta Boda Art Hotell tillsammans 
med mamma Gunnel. En perfekt 
weekend att göra med en god vän 
eller varför inte, mamma.

B B B B B

Längtar du också efter frisk luft, 
gräs- och blomdoft, gott kranvatten 
och att sova med öppet fönster och 
känna ljumma vindar mot kinden? 
Jag blir allt lite lyrisk så här när som-
maren och Sverigeresan närmar sig.
Sverige är ju fantastiskt på många 
sätt, bl a som ett högteknologiskt 
land, vars medborgare snabbt tar till 
sig ny teknologi och är trendkäns-
liga inom flera områden. Så var det 
även på Microsoft när jag jobbade 
där i Sverige och inom Europaorga-
nisationen, Sverige utmärkte sig ofta 
som en bra testmarknad. Vi svenskar 
skapar också nya ord och uttryck i en 
rasande hastighet, tydligt inspirera-
de av engelskan. 

Som utlandssvensk behöver du 
kanske förbereda dig på vissa saker 
om du inte varit i Sverige på ett tag. 
Med aktuell information från två 
redaktionsmedlemmar, Amilia och 
Linn, som redan är tillbaka i Sverige 
har vi satt ihop en egen nyordslista 
som vi delar med oss av till vilsna 
Hong Kong-svenskar. 

Vet du att svenskarna knappt 
använder kontanter längre - trots 
att vi har fått nya fina pengar - både 
sedlar och mynt. Fler och fler ställ-
en accepterar bara kort. Svenskarna 
swishar däremot pengar till varan-
dra. Det blir därmed sällan någon 
som får en krona extra i avrund-
ning någonstans, alla betalar exakta  
belopp. 

Att svenskarna dessutom är trä-
ningsentusiaster vet vi ju sedan tidi-

gare. Bulletinen har träffat en riktigt 
tuff hinderbanekille som inspirerar. 
Vi har också försökt leta upp lite  
annorlunda tips till din Sverige- 
semester. Du kanske har sommar-
stuga eller redan har planerat din  
semester. Men om du har tid och 
lust med lite improviserade utflykter 
så presenterar vi några annorlunda  
aktiviteter för dig i detta nummer.  
Tips på sommarläger för barnen har 
vi också letat fram och sedan har 
Måns med vänner undersökt hur 
svenska delikatesser går hem hos 
några Hong Kong-gäster.

Sommaren är även en tid då 
många lämnar Hong Kong för en 
nästa anhalt eller tillbakaflytt till  
Sverige. Det är tråkigt när nya  
bekantskaper som blivit kära vänner 
på kort tid nu flyttar vidare. Helén 
har några fina förslag på hejdå- 
presenter, eller snarare vi-ses-snart-
igen-presenter. 

Bulletinen önskar alla en härlig 
sommar!

Ledaren
I detta nummer

Ingrid Reinli
chefredaktör, skribent
(+852) 5338 4725
ingrid@reinli.se

Helén von Zweigbergk
skribent
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amilialiverstrand@gmail.com

Lena Löfling
formgivning/layout, foto
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June Heung
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Om Bulletinen
Sedan starten 1981 fungerar Bulletinen som forum för aktivi-
teter och händelser i svenskkolonin. Bulletinen drivs helt ide-
ellt, utkommer med 6 nummer per år, och distribueras gratis 
till de som anmält sig på Bulletinens hemsida. Adressänd-
ringar anmäls direkt till Bulletinen (via bulletinenhk@gmail.
com). Vill du bidra med textmaterial eller bilder från olika 

evenemang får du gärna höra av dig till någon i redaktionen. 
Material ska vara redaktionen tillhanda senast den 15:e varje  
månad. Skrivet material ska helst vara oformaterade Worddoku-
ment. Skicka gärna med bilder. Bulletinen  sponsras av Svens-
ka generalkonsulatet, 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 svensk-
talande i Hong Kong, Macau och 
södra Kina som är av intresse för 
svenskkolonin är välkomna!  

Hör av dig till:  
bulletinenhk@gmail.com

 Foto: Lena Löfling

www.bulletinenhongkong.com
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”Ursäkta, här har vi betalskugga. 
Kontanter är kung när avkoppling kräver 
uppkoppling”
Betalskugga - avsaknad av mobiltäckning som gör att det inte längre går att använda kort i  
betalterminaler i t ex fjällvärlden.
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Greppa OCR - S
veriges

Sveriges första hinderbanelopp gick av stapeln 2013 och dess framfart och 
svenskarnas gensvar har varit enorm! Bulletinen gästade Malmö under  
Toughest 5-årsjubileumsrace och stillade en bråkdel av vår nyfikenhet runt  
denna fenomenala sport i ett samtal med Andreas Sjölin, tidigare head coach 
och projektledare för Toughest. Vi pratade bakgrund, utveckling, framtid för  
sporten och hur du kan förbereder dig för ett framtida hinderbanelopp med 
hjälp av en dörrkarm i sommarstugan!

Du var med i Toughest i helgen. 
Hur gick det?
Det gick bra! Jag kom 86:a, jag 
sprang som Elite Qualifier, den 
gruppen är för de som vill kvalifice-
ra sig till Eliten. Det var riktigt kul 
att själv vara deltagare!
 
Härligt! Vad står OCR för?
Obstacle Course Racing – Hinder-
banelopp.
 
Vad är bakgrunden till dessa  
hinderbanelopp?
I England, 1987 anordnades Tough 
Guy, ett hinderbanelopp med 
mycket inspiration från det militä-
ra – med utmaningar som innebar 
kyla och smärta. Tough Mudder, 
inspirerat av Tough Guy men mer 

tillgängligt och anpassat till mas-
sorna på ett annat sätt. Dessa båda 
lopp var mer som en stor utmaning 
med kompisgänget än att det var 
en sport med prispengar och eli-
tatleter.

De var i sin tur inspirationskäl-
lor till Toughest som var det första 
hinderbaneloppet i Sverige 2013. 
Toughest är en sport där motionä-
rer såväl som atleter utmanar sig 
själva. Det finns flera olika aktörer, 
men Toughest har alltid fokuserat 
på att vara tillgängligt för alla, vil-
ket går genom att man kan välja 
mellan olika vägar att ta sig genom 
hindret.
 
Hur kunde hindren i Tough Guy 
se ut?
Jag körde deras sista race, som 
också var 30-årsjubileet för Tough 
Guy, i vintras. Det var i slutet av 
januari så de fick knacka isen inn-
an masstarten gick med över 5000 
människor. Loppet går över 15 km 
med mycket fokus på backar, diken 
och vatten. Mot slutet når man Kil-
ling Fields som är hindertätt med 
långa vattenpassager. Den stora 
utmaningen i loppet är att klara sig 
genom banan utan att bli nedkyld. 
Det är extremt kallt och lite av en 
sadistfest som jag är glad över att 
jag klarade av. De flesta springer i 
något slags neopren för att klara av 
banan.

Kallt! Hur har då utvecklingen sett 
ut sedan 2013?
Grundarna för Toughest förvänta-
de sig ca 300 deltagare till det första 
loppet som anordnades, men 1.200 
deltagare anmälde sig! Samma år 
arrangerades ett extra lopp i Kö-
penhamn. I Malmö den 6 maj var 
det 7.000 deltagare! 

Nu finns Toughest till exempel i 
Amsterdam och London också, 
utöver Norden. Det har anordnats 
speciallopp som Toughest Ice vid 
ishotellet, 24 timmars race på Sol-
valla, där man sprang i lag under 
ett helt dygn. Sedan starten har 
OCR främst brett ut sig i Europa 
och Nordamerika, men det börjar 
definitivt hända saker på fler plat-
ser!

Man kan generellt se att, i takt 
med att det blir fler som deltar, så 
utvecklas OCR till en mer förankrad 
sport. Många utmanar sin familj och 
vänner att springa, företag ser det  
som en happening, kompisar drar 
på hinderbanegym som en sven-
sexa/möhippa och vi ser fler utegym 

Text: Linn Larsson

Bor: Malmö

Familj: Sambon Jessica

Bakgrund: Tidigare head coach och 
projektledare för Toughest, historielärare, 
militären.

Arbetar: Som kundansvarig på företaget 
Framtiden med fokus på unga talanger.

Favorithinder: Alla hinder har sin charm, 
men jag älskar hänghindren!

Framtida utmaningar: Swim/Run, fjäll- 
maraton och att springa uppför det lokala 
berget hemma i Värmland (3 mil).

FAKTA ANDREAS SJÖLIN

-Det som är så fint 
med OCR är att du lär 
dig övervinna dina hinder 
även utanför banan.

trendigaste sport!

Lera och kallt vatten 
brukar vara stående  
inslag i hinderbanor.
Bild: Carina Sjöholm
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poppa upp i städerna. Utvecklingen 
sker på så sätt att fler och fler har en 
grundnivå och grundkunskap vilket 
gör att det också kan utvecklas mer 
utmanande hinder.
 
Hur har hindren förändrats?
Den utveckling jag kan se som har 
sprungit sedan starten är att det 
första Toughest var som att möta 
hästhinder. Väldigt simpelt, ta sig 
över och under saker, och någon 
monkeybar – alltså armgång. Idag 
är banan 8 km lång och består av 40 
större och mindre hinder, där det 
krävs mer teknik och rampen som 
är ett klassiskt sista hinder.
 
Är rampen det hinder som delta-
garna fruktar mest?
Den är ju ett av de hinder som 
många har svårt för. Den är alltid 
på slutet och ofta är man då blöt, 
vilket gör det hela ännu svårare. 
Men den är också väldigt tillfreds-
ställande att klara! Den är det sista 
hindret i publikhavet så man vill ju 
klara den inför sina nära och kära.
 
Är det här då en sport för alla? 
Definitivt! Det går alltid att hitta 
sin egen utmaning. Alla är vi olika 
byggda. Någon kan vara stark och 
stor men kanske höjdrädd. Någon 

har en jäkla vinnarskalle men har 
inte tränat så mycket. Det finns all-
tid något hinder som man har en 
bättre grund för att klara av, men 
sen kan du alltid träna upp dig för 
de andra och det är det som är så 
fint! Dessutom, om man inte klarar 
ett hinder så kan man alltid göra en 
straffrunda, det finns alltid vägar 
att ta så man kommer runt.
 
Om man ska optimera förut-
sättningarna för sig själv för att 
komma runt, vad ska man tänka 
på då?
Grunden är ju ändå att man ska 
springa, så att börja löpträna är en 
bra idé. Varva intervallträning med 
distans. Jobba lite explosivt för att 
få upp lite puls. Greppstyrkan tes-

tas i många hinder. Den tränar man 
upp bland annat genom att hänga, 
det finns allt från dörrkarmar till 
utegym och trädgrenar. Var krea-
tiv och träna på att hänga så länge 
som möjligt - det är grunderna. Sen 
måste du självklart träna funktio-
nell kroppsstyrka med klassiska 
övningar som armhävningar, ben-
böj, upphopp, sidosteg och sådana 
saker.
 
Om jag gör de här sakerna i 2 veck-
or kan jag springa Toughest då?
Det kan du definitivt göra! Neej!? 
Jojo! Nej. Jo! Det kan jag väl inte? Jo! 
Haha.
 
Om man är väldigt tävlingsinrik-
tad, kan man vinna Toughest?
Det kan man! Hur gör man? Man 
får se till och springa en jäkla mas-
sa, satsa på att ha en riktigt bra mil-
tid, 30–33 minuter, för herrar och 
35–40 för damer. Teknikträna på 
hinder, det går att göra på exem-
pelvis hinderbanegym eller vissa 
utegym som har ringar eller mon-
key bars.
 
Vad tror du om hinderbane- 
loppens framtid?
Jag tror absolut det är en ljus fram-
tid. OCR kräver att du ska vara all-
sidig som sagt och det är skitkul. 
Du måste vara konditionsstark, ha 

uthållighet och explosivitet samt 
styrka. Du måste dels kunna han-
tera din egen kropp, greppstyrka, 
kunna lyfta saker, hänga, ta dig 
över hinder och lösa problem - jag 
tycker att det är väldigt ultimat på 
det viset för att det är så komplett. 
Det som också är så fint med OCR 
är att du lär dig övervinna dina hin-
der även utanför banan. Det tanke-
sätt du använder dig av på banan 
följer dig i vardagen – jag är höjd-
rädd och har varit rädd för att tala 
inför människor och jag överkom 
mina hinder genom att börja klätt-
ra och instruera människor.

Spring 400 meter, stanna och gör 20 burpees, spring 400 meter, 
stanna och gör 19 burpees, gå neråt tills du är klar...

8 km och närmare 200 burpees motsvarar mer eller mindre ett race.

Burpee = en styrketräningsövning för hela kroppen där man tränar 
både styrka och kondition. Övningen finns i flera olika varianter. En 
burpee utförs vanligtvis så här:

1.  Från stående huka dig ned och sätt händerna på marken.

2.  Hoppa bak med fötterna samtidigt som du böjer på armarna.

3.  Sträck på armarna och hoppa tillbaka till huksittande.

4.  Avsluta med att hoppa upp med armarna sträckta ovanför  
huvudet.

- Det finns alltid 
vägar att ta så 
man kommer runt.

Är du klar för ett r
ace? 

Andreas burpees ste
ge

Andreas Sjölin 
i en så kallad 
monkey bar.
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T I P S E T

Många åker hem till Sverige i sommar och har säkerligen fullspäckade scheman för att 
hinna med alla besök till nära och kära. Men om det är så att du får lite tid över till annat 
eller om du är ute och åker på vägarna i Sommar-Sverige så har vi lite förslag på saker att 
göra. Vi har inte siktat in oss på det mest självklara såsom Liseberg, Pite Havsbad eller en 
tur ut till Fjäderholmarna. Nej, vi har försökt nosa upp en lite mer udda flora av aktiviteter 
för den nyfikne hemvändaren.

Saker du inte visste att du  
kunde göra i Sverige

T I P S E T

Text & illustration: Lena Löfling

Dansbandsveckan i Malung
Gillar du att dansa eller bara gillade 
filmen “Black Jack”, då kanske du ska 
ta en vända till Malung vecka 29 *) 
Då går nämligen Dansbandsveckan 
av stapeln. Kan du inte dansa, lugn 
här finns danskurser också. Missa inte 
en vecka av dans, svettiga ryggar och 
band i koordinerade kostymer.

www.dansbandsveckan.se

*) samtidigt som Stockholmsveckan på 
Gotland för en annan typ av musik och 
umgänge

Fika med Lill-Babs
Har du i sommar vägarna förbi 
Järvsö så är ett fikastopp på 
Lill-Babs Caffär ett måste. 
Mysigt, gosigt, gott och fyllt 
med bilder och musik av vår 
ikon och sångfågel Lill-Babs.

www.lill-babs.com/caffär

LKABs gruva i Kiruna. 
Världens största underjordiska järn-
malmsgruva. Åk med buss rakt in i berget 
och ner till visningsgruvan på 540 meters 
nivå. Guiden berättar om modern gruv-
brytning och hur den kan få en hel stad 
att behöva flyttas.

Dragon Gate
Om du får hemlängtan. Då kan du ju 
stanna till längs E4-an på väg norrut mot 
Gävle. Anläggningen har genomgått ett 
antal mysko omvandlingar och invigts ett 
antal gånger utan att öppna. En kinesisk 
anläggning mitt i de norduppländska skog-
arna. Vill du fylla på kunskapsförrådet om 
Dragon Gate så missa inte P1 Dokumen-
tärs “Drömmen om Dragon Gate”

www.dragongate.nu

Bergmanfrossa 26 juni-2 juli
Är du, som många kineser, tokig i Bergman. 
Missa då inte festivalen på Fårö som kretsar 
kring Ingmar Bergman med massor av pro-
grampunkter och gäster från hela världen.

www.bergmancenter.se/bergmanveckan

Island Games 2017 24-30 juni
3.000 idrottsutövare från 24 öar från hela världen kommer till Gotland 
för att tävla! Island Games är Europas största multisportevenemang, 
med sammanlagt 14 olika idrotter. Ett av kraven för att vara med är att 
du är född eller skriven på någon av följande öar;  Alderney, Bermuda, 
Caymanöarna, Falklandsöarna, Färöarna, Fröya, Gibraltar, Gotland, Guern-
sey, Grönland, Hitra, Isle of Man, Isle of Wight, Jersey, Menorca, Orkney, 
Rhodos, Saaremaa (Ösel på svenska), St Helena, Sark, Shetland, Western 
Isle, Ynys Mon och Åland. Annars går det ju bra att titta på också.

www.islandgames2017.com 

Thailändska paviljongen i 
Utanede, Ragunda kommun, 
Jämtland
Kung Chulalongkorns paviljong 
ligger längs Kung Chulalongkorns 
väg namngiven efter kungen 
av Siams besök 1897. Historien 
bakom bygget är lika fantastisk 
som själva paviljongen. Det ska 
vara den enda av sitt slag utanför 
Thailand. Ett måste-stopp när 
du färdas längs väg 86 norr om 
Sundsvall.

www.thaipaviljongen.com/

Fågelskådning på södra Öland
Har du alltid varit lite nyfiken på 
fågelskådning. Åk då till Ottenby på 
södra Öland. Här finns fågelmuseum i 
erkänt snygg byggnad. Saknar du att 
inte kunna pressa låren i Hong Kongs 
kuperade terräng kan du småjogga 
197 trappsteg upp i fyren Långe Jan. 

www.birdlife.se/ottenbyfagelstation

Bilkyrkogården på Kyrkö mosse, Ryd, 
södra Småland
Gillar du gamla trasiga bilar? Vem gör inte 
det förresten. Då ska du avlägga ett besök på 
bilkyrkogården på Kyrkö mosse. Det är gratis, 
det är lite konstigt, men värt ett besök om du 
färdas längs väg 119 i sommar.

www.samlaren.org/bilkyrkogard/

Hasse & Tage-museet, världens minsta 
museum
I Tomelilla ligger det 15 kvadrat lilla museet, 
en nostalgitripp som heter duga. Förhands-
boka ditt besök, bara 8 personer får plats åt 
gången.

www.hasseotagemuseet.s

Ålafestivalen
Hoppa över Smaka på Stockholm 
eller Skånes Matfestival. Den bästa 
matfestivalen är Ålafestivalen i 
Kristianstad. Flanera mellan ålbo-
darna och smaka av ålrätter du 
inte trodde fanns. Här kröns även 
årets Ålakung, hur spännande som 
helst.

www.alafestivalen.se 

Bo högt
Ta en natt i Trädhushotellet Islanna, mellan 
Skara och Falköping. Här kan du bo, sex meter 
upp i en ek, mitt i naturen. Allt är väldigt 
genomtänkt och ekologiskt, från väggfärg till 
madrasserna du sover på.

www.islanna.com

O-ringen 22-28 juli
Nej det handlar inte om den lilla packningen på dyktuben 
utan om sporten som får alla andra sporter att framstå 
som mesiga. Sveriges största orienteringstävling går i år av 
stapeln den 22-28 juli i Värmland. Åk dit, titta när de springer 
ut och in ur en dunge, fika och njut av att det inte är du som 
behöver springa i timmar i snårig skog bland mygg och bark.

www.oringen.se

James Bond-museet i Nybro
Missa inte ett besök på Sveriges enda James 
Bond-museum. Ägaren Gunnar Schäfer, som 
bytt namn till… ja James Bond förstås, har här 
samlat massor av James Bond-prylar. Även ett 
relativt stort arkiv av egna bilder m m. Bara 
hemsidan är värd ett besök.

www.007museum.comSjälvaste ägaren framför 
Octopussy Taj Lake Palace 
Udaipur

En av sporterna är golf. 

Daniel Sojde (mitten), en vän 

till vår egen chefredaktör 

Ingrid Reinli, bosatte sig på 

Gotland för att få vara med 

i tävlingen. Här med Joel 

Kinnaman och Will Smith på 

Visby GK sommaren 2016.

Massor av gamla fina askar, boxar, 

förpackningar, flaskor, allt finns hos 

Mus-Olle.

Mus-Olles Museum i Ytterån
Ta en titt på Mus-Olles samlingar på Mus- 
Olles Museum. I början av 1900-talet började 
Mus-Olle cykla omkring i Jämtland och samlade 
på sig ting av olika slag. Och det växte, redan 
1906 var samlingen uppe i 10 000 prylar. Idag 
drivs verksamheten på ideell basis. Ekonomin 
ska vara lite skral så åk dit, titta, låt dig sugas 
in i Sveriges största förpacknings-samling och 
stöd verksamheten med dit besök.

www.musolles.com
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M Å N S  M AT-  O C H  D RYC K E S H Ö R N A #  4M Å N S  M AT-  O C H  D RYC K E S H Ö R N A #  4

Text: Måns Olsson  Bild: Peter Thelin

Nutidssverige – och då kanske 
framförallt storstadsområdena 
Stockholm, Göteborg och Malmö 
– har de senaste två decennierna 
genomgått något som närmast 
kan refereras till som en kulina-
risk revolution. Mer och mer au-
tentisk mat från snart sett jordens 
alla hörn finns representerade på 
allt från lokala bistros till fine di-
ning-restauranger, till skillnad från 
60- och 70-talens initiala pizzerior 
och s.k. ”Kinakrogar”. Borta är även 
de dagar när det statliga TV-mo-
nopolets propagandaprogram An-
slagstavlan basunerade ut Social-
styrelsens budskap att från söndag 
förmiddag till fredag eftermiddag 
så är det fyra skivor grovt bröd och 
tre glas mjölk per dag som gäller, 

och den genomsnittliga svenska 
familjen verkade gå ut på restau-
rang högst tre gånger per år. En tid 
då det bara åts traditionella semlor 
(som i sig ursprungligen kommer 

från Tyskland) på tisdagar från och 
med fettisdagen, och ärtsoppa med 
punsch och pannkakor på torsda-
gar.

Under denna nya pasta- och 
risinfluerade matkultur, och det 

exploderande ”modern Scan-
dinavian cuisine” (vi hade med 
Frantzén’s Kitchen här i Hong Kong 
i förra Bulletinen), ligger dock det 
traditionella svenska köket och 
lurpassar likt en gammelgädda i 
vassen. En intressant blandning av 
det som serveras på julbord, påsk-
bord, midsommaraftnar, gästgi-
vargårdens smörgåsbord (en mer 
modern variant av borgerskapets 
brännvinsbord som var populärt 
under 1500-talet och framåt), och 
den vardagliga husmanskosten. 
Ärtsoppa, rotmos, köttbullar, lut-
fisk, kalops, gravlax, blodpudding, 
Janssons frestelse, inlagd sill och 
strömming, prinskorv, pyttipanna 
och falukorv med mera. Vilket med 
fördel inmundigas under gemytliga 

En svensk helkväll
Grava laxen själv

“Ett bord med en gås 
och smör”, sa Bill.
”Ett smörgåsbord”, 
sa Bull.

former och gott sällskap, tillsam-
mans med knäckebröd, öl och mer 
ädla drycker såsom destillerade 
örtkryddade nubbar.

Men om man nu bor i Hong 
Kong och ska bjuda in lokala vän-
ner, bekanta, kollegor och annat 
löst folk på en riktigt helsvensk af-
ton – vad bjuder man på? Vad faller 
det Hongkongkinesiska klientelet 
i smaken – de som inte blivit in-
doktrinerade av våra traditionella 
svenska maträtter sedan barnsben?

För att besvara denna fråga 
anordnande Bulletinens mat- och 
dryckeshörna i samarbete med 
Peter Thelin en helkväll hemma 
hos, just det, herr Thelin, och bjöd 
in några lokala gäster med limite-
rad exponering mot svensk mat. 
Menyn bestod av ett hopplockat 
smörgårdsbord av diverse speciali-
teter, närmare bestämt:
• Sillabord (matjesill, sill i dill, se-

napssill, inlagd sill) med gräddfil 
och gräslök

•  Janssons frestelse
• Köttbullar med lingonsylt
• Knäckebröd med prästost och 

Kalles kaviar

• Prinskorv
• Kokta ägg med kaviar (stenbits-

rom)
• Rödbetssallad
• Skagenröra
• Gravlax (whiskygravad)
• Räkor (på klassiskt svenskt sett: 

lätt salta och kalla!)
• Ärtsoppa med pannkakor, gräd-

de, sylt, blåbär och varm punsch
• Drycker: öl och klassiska svenska 

nubbar
Baserat på omdömena runt bordet, 
så kan man dra följande empiris-
ka slutsatser: lite små-råa inlagda 
tillredningar såsom inlagd sill och 
gravad lax vinner inte någon guld-
medalj. Det gör däremot en väl till-
lagad Janssons frestelse, köttbullar 
och ärtsoppa! Även räkorna mot-
tog stående ovationer! Nubbarna 
ratades rakt av – även av en austra-
liensare som lyckats smyga sig in – 
trots att den svenska delen av juryn 
ändå tycker att nubbe slår maotai 
med hästlängder. Detta kommer 
nog inte som en nyhet för någon, 
men nu är det i alla fall empiriskt 
bevisat en gång för alla (även om 
arrangörerna inser att det limitera-

de antalet gäster gör att utfallet inte 
är 100% statistiskt säkerställt).

Till nästa gång, framåt marsch!

//måns

Om vi nu spinner vidare på det 
svenska temat så är ju gravad lax 
något som de flesta svenskar upp-
skattar oavsett var i världen man 
bor – men kvaliteten kan vara ack 
så tråkig om den inte är nygra-
vad. Så varför inte grava den själv? 
Gravlaxen verkar i Skandinavien ha 
historiska anor tillbaka till åtmins-
tone 1600-talet (innan dess åt man 
surlax, med samma jäsningsteknik 
som surströmming). Basingredi-
enserna socker och salt resulterar 
i en process där en del av fiskens 

enzymer delar cellerna, vilket gör 
att den kan konserveras längre för 
konsumtion – så precis som med 
den rökta laxen så var det från bör-
jan ett sätt att förlänga hållbarhe-
ten före kylskåpets dagar.

Bäst resultat uppnås om man köper 
en färsk filead lax (helst vildfångad, 
men även odlad går utmärkt) när 
man ändå är hemma i Sverige, fry-
ser ner den (lax för gravning, precis 
som för sashimi, bör frysas 48 tim-
mar, speciellt den vildfångade), och 
checkar in den med frysklampar. 
Hemma i Hong Kong är det bara att 
tina upp den och sätta igång med 
tillredningen (här för ca. 2 kg lax):
1) Dela laxen (helst en mittbit) i två 
delar

2) Blanda ihop ca 1 deciliter råsocker, 
1 deciliter salt, 1 rågad matsked av 
vardera grovmalen svartpeppar och 
vitpeppar, och 2 deciliter whisky

3) Häll och gno in blandningen på 
laxens köttsidor, lägg ihop dem mot 
varandra, och stoppa i en försluten 
plastpåse med så lite luft i som möj-
ligt

4) Lägg påsen i en glasform i kylen, 
sätt gärna en tyngd ovanpå, och 
vänd på den morgon och kväll

5) Efter 48 timmar är den klar – tor-
ka av laxen, och skär upp lagom 
mycket för festen, och servera med 
en kall flaska Sauvignon Blanc från 
Nya Zeeland!

Om man inte har whisky? Prova 
gin! Om ingen gin? Gör en nykte-
ristvariant med hackad dill…
Om man inte har en lax? Prova ma-
krill! Om ingen makrill? Fiska upp 
en hälleflundra…

Det svenska ”köket” var ursprungligen ganska mediokert. Även den numera 
nästintill stenåldersförklarade potatisen är i historiska perspektiv en relativ  
nykomling i Sverige, som föregicks av en baskost till stora delar baserad på 
diverse rovor, betor, kål, ärtor och råg- och kornmjöl. Även många av dagens 
”ursvenska” delikatesser är ursprungligen importerade – såsom till exempel 
kåldolmarna som Karl XII tog med sig från området som är dagens Turkiet.

“En lax som vilar i en 
grav”, sa Bill.
”En gravlax”, sa Bull.

Måns är Bulletinens 
mat- och dryckesskri-
bent. Har du missat 
hans tips i tidigare 
nummer? Surfa in på  
bulletinenhongkong.
com, där hittar 
du Måns tidigare 
artiklar.
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L Ä G E R

Text: Helén von Zweigbergk

När man bor utomlands kan det vara både roligt och nyttigt för barnen/- 
ungdomarna att på sommaren få tillfälle att få umgås med andra svensktalande 
likasinnade. Ett alternativ är att anmäla dem till något av alla de sommarläger 
som anordnas runt om i landet. Det finns en uppsjö av olika läger och här  
nedan följer några exempel.

Svenskläger
För den som vill förbättra svensk-
an, finns internatskolor såsom Sig-
tuna, Gränna och Lundsbergs som-
marskolor. 
Målgrupp: 7–17 år. Upp till 11 år så 
krävs att en förälder/vårdnadsha-
vare bor tillsammans med barnet. 
Lägertid: 2–3 veckor med fokus 
på det svenska språket, men även  
andra ämnen som historia, geografi 
och svenska traditioner.
Pris: 20.000 SEK inklusive lektioner, 
helpension och utflykter.

Djur och natur
Är det mer djur och natur som lockar 
så anordnar flera av de närmare 
40-talet 4H-gårdar runt om i landet 
läger med fokus på djur, natur och 
lek. Det varierar om lägren är dag-
tid eller helpensionat. Här bor man 
och hjäper till med de sysslor som 
finns på en bondgård (djurgård 
med självhushåll).
För mer information: www.4h.se/
gardar/

Sport
För den sportige finns en rad sport-
läger att välja mellan. Här finns 
läger där man får prova på olika 
sporter eller läger som är inriktade 
på en specifik sport.

Segling
Seglarlägren brukar välkomna 
både nybörjare och sådana som 
seglat några år redan.
Kurslängd: upp till en vecka. 
Ålder: mellan 8 år och uppåt. Krav 
att  kunna simma 200 meter. 
Priset beror på om det är dagläger 
eller sova över som gäller.
Båt går oftast att hyra.

Golf
Landets golfklubbar anordnar ofta 
dagläger som brukar hålla på mel-
lan 3–5 dagar. 
Riktar sig mot varierande åldrar. 
Vissa erbjuder uthyrning av klub-
bor medan andra vill att man har 
klubbor med sig.
Kursavgiften brukar ligga runt 1500 
SEK där lunch och fika brukar ingå.

Ridläger
På SRR (Sveriges ridläger) kan man 
söka ridläger efter län eller katego-
ri. Söker man på dagläger får man 
upp ett 30-tal ridklubbar. På vissa 
av dessa finns även helpensionat 
som alternativ. Åldrarna är oftast 
från 8 år och uppåt och priserna 
varierar beroende på vilken läger-
typ man väljer. I kursen ingår rid-
lektioner i olika ridtekniker, teori, 
hästskötsel och måltider.
För mer information: 
www.ridlager.se

Klättring
Vissa klätterföreningar erbjuder 
veckolånga dagläger där deltagar-
na får prova på att klättra såväl 
inom- som utomhus. 
Från 7 år och uppåt. 
Pris: ca 2500–3500 SEK, utrustning, 
transport och måltider inkluderat.
För mer information:  
www.klattercentret.se

Konfirmationsläger
För 14–15 åringar erbjuds konfir-
mationsläger  runt om i landet av 
varierande slag. Vissa med olika 
inriktningar såsom sport, segling, 
rid-, scout .
Längd: 3–4 veckor.
Pris mellan 9.000–18.000 SEK
Det man bör tänka på är att de 
flesta anordnar förläger, och även 
efterläger, som för oss som bor ut-
omlands kan vara svårt att delta i.
På några ställen finns speciella lä-
gerveckor för just utlandssvenskar.

Programmering
Läger i digitalt skapande och ren 
programmering erbjuds nu sedan 
några år tillbaka. Här går att välja 
mellan dagläger eller helpensionat. 
Vissa företag fokuserar på tjejläger, 
medan andra ser ut att vilja ha en 
fördelning på 50/50. Både lägertid 
och priser varierar. En av de större 
aktörerna är Hello World!
För mer information:  
www.helloworld.se/lager

Young Pilots flygläger  
- ett minne för livet

Ungdomsläger i Sverige

Förra sommaren deltog jag i ett 
flygläger i Såtenäs vid Vänern. Det 
anordnas varje sommar på olika 
ställen av Young Pilots som är en 
del av organisationen Frivilliga 
Flygkåren, FFK. 

Organisationen hjälper oli-
ka funktioner i samhället med tex 
sjö-och brandövervakning och 
sökning efter försvunna personer. 
Som medlem i YP (du ska vara mel-
lan 14–25 år) kan du utbilda dig till 
spanare och hjälpa till med dessa 
uppdrag.

Lägret jag var på var ett flygläger 
med militär inriktning. Vi fick lära 
oss mycket om den svenska militä-
ren och flygvapnet, göra olika ak-
tiviteter, allmän träning och första 
hjälpen. Vi hade också en hel del 
gruppövningar. 

Planen vi fick flyga var ett mo-
torflyg som kallas Cessna och se-
gelflygplan. Det var riktigt häftigt!

Besök på Gripens verkstad 
och träffa stridspiloter fick vi också 
göra och inte minst kolla in ett Her-
kulesplan. Vi skulle fått åka med i 

Herkulesplanet också men det blev 
tyvärr inställt. 

Vi bodde på F7 i Såtenäs. Läg-
ret kostar 400 SEK plus tvåårsmed-
lemsavgift på 100 SEK. Mat och logi 
ingår men resan dit bekostar man 
själv. 

Jag fick en bra inblick i det 
svenska flygvapnet och lärde mig 
mycket om flygplan och flygning. 
Det var en rolig och utmanande 
erfarenhet och jag träffade roliga 
lägerkamrater. 
Ett minne för livet.

L Ä G E R

Text och bild: 

 Elsa Täck

Team building-övning med artikel- 
författarinnan i mitten.
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Vi förbereder dig inför  
sommarens Sverigebesök!

Är du SKAM-ifierad för 
Sverigebesöket

Har du pressat dig igenom den norska 
serien SKAM här från Hong Kong kan 
du hoppa över detta avsnitt. Annars, läs 
detta. Först och främst måste du kunna 
droppa lite namn, såsom Noora, Chris, 
Sana och Vilde. Men framförallt droppa 
lite norska ord här och där. Kanske inte 
helt användbara när du möter släktens 
äldre generation men väl användbart 
till den yngre. Eller om du hänger nära 
norska gränsen, eller i Norge… då är du 
helt enkelt kungen när du svänger dig 

med dessa norska fantastiskt använd- 
bara uttryck.
 
Ködder du – Skojar du (typsituation: 
Svaret när sonen vill låna bilen för att 
svänga in till stan)
Fökk deg – Dra åt helvete (typsituation: 
Du befinner dig i Norge och de ska ha 
150 spänn för en öl)
Dorull – Toarulle (typsituation: På kro-
gen, inne på toaletten, inget toapapper. 
Fungerar både i Norge och i Sverige, i 
Norge för att de kommer förstå vad du 
vill, i Sverige för att du låter gullig.)
Teit – Dum (typsituation: samma som 
Ködder du)

Hooke – Hångla (typsituation: När du 
försöker låta ungdomlig och fråga ton-
åringen vad hen gjorde igår kväll.)
Pula – som vi svenskar glatt använder 
när vi t ex menar att vi pysslar lite i träd-
gården, är dock en HELT annan sak på 
norska…

S Å  F U N K A R  D E TS Å  F U N K A R  D E T

Text: Amilia Liverstrand, Lena Löfling, Ingrid Reinli  Illustrationer: Lena Löfling

Varje år kommer det ut en nyordslista i Sverige. Syftet med nyordslistan är att 
uppmärksamma språkliga trender och språklig kreativitet. Men det är inte bara 
språket som har trender. Vad har hänt sedan du var i Sverige sist? Vad betyder de 
nya orden som dina vänner använder? Vilka serier kommer diskuteras över sill- 
lunchen? Vilka appar används därhemma? Bulletinen förbereder dig så gott vi kan 
inför sommarbesöket i Sverige. 

Melodifestivalen
Som tagen ur en reklamfilm från 
Dressman vann Robin Bengts-
son med låten ”I can’t go on” och 
landade dessutom  på en stark  
femteplats i Eurovisionfinalen.

Let’s Dance
Efter en spännande final mellan 
Anja Pärson och Jesper Blomqvist 
blev det till slut Jesper Blomqvist 
och Malin Watson som drog hem 
vinsten och den röda skon av 
glas. 

Mästarnas mästare
Brottaren Martin Lidberg stod 
som vinnare efter en final med 
brinnande pilar och saltskottande.

På spåret
Rätt överlägset vann Kristin  
Sundell och Johan Hilton.

Sveriges Mästerkock
Klara Lind vann trots missat  
kaffe och lite torrt kött.

Nya, lata appar

Sellpy
Vill du passa 
på att rensa 
ut i sommar-
stugan men 
orkar inte sälja prylarna själv? Med Sellpy behöver du 
bara beställa hem en påse, fylla den med allt du vill  
sälja så hämtar de upp påsen vid din dörr och säljer  
sakerna åt dig. Lätt som en plätt! Tjänsten är kostnads-
fri och ni delar mer eller mindre på vinsten. 

Urb-it
För dig som vill shoppa utan att 
behöva lämna solstolen. Nu finns 
ett nytt sätt att handla hemifrån för 
dig som bor i Stockholmsområdet. 
Istället för att vänta några dagar på 
postorder, levereras varorna inom en 
timme eller den tid du väljer. 

Vart tog alla  
Statoilmackar vägen?
Om någon missat att Statoilmack-
arna numera är ett minne blott. 
Hela kedjan är uppköpt av Circle 
K, vilket känns lite hemtamt och 
skönt för oss Hong Kong-bor.

Citybanan i Stockholm öppnar 

Citybanan öppnar (äntligen!), det innebär att du 
inte behöver stå som ett fån vid Karlbergs station 
och vänta på pendeltåget som aldrig kommer efter-
som SJ har prioritet på rälsen. Ny rutt från Oden-
plan gäller.

Game Of Thrones säsong 6
Den nya säsongen av GoT har premiär i mitten på juli 
och kommer med stor säkerhet bli en snackis. Slaget 
om järntronen fortsätter, Cersei måste väl störtas, 
kommer John Snow och Dineris slå sina påsar ihop, 
eller är de släkt? Så många frågor, så få svar… innan  
serien börjar. Vill du vara lite uppdaterad inför  
säsongsstarten så kan du se om hela säsong 5 på Svt-
play. Bara plöja igenom.

Nya sedlar och mynt
Tiden har gått ut för att återlösa de gamla sedlarna i en vanlig bank 
och även på Riksbanken. Gläd dig åt att ha några trevliga gamla sedlar 
att visa barnbarnen.

Nya svenska ord och uttryck
Swisha
Fler och fler ställen tar helt enkelt 
inte emot kontanter längre. Kort går 
bra men ”alla” använder bankernas 
swish-tjänst numera.

Swipa  
Det är ett par år sedan låten ”Du 
swipa höger…” med Emil Berg var en 
landsplåga men att swipa är fortfa-
rande vanligt och växer i popularitet 
i de övre åldrarna. Fråga bland dina 
singelvänner så ska du se att de 
använder Tinder.se och swipar

Ekodukt
Landet med ambitionen att vara 
världens mest djurvänliga land kan ju 
inte vara sämre än länderna nere på 
kontinenten, självklart ska de vilda 
djuren kunna ta sig över motorvägen 
på ett säkert sätt.

Pokenad 
Hypen med Pokémon Go har nog lagt 
sig men numera kan man föreslå att 
gå en promenad eller pokenad och 
ägna sig åt att spela samtidigt.

Filterbubbla 
När webbföretagen strävar efter 
att skräddarsy innehållet för din 
personliga smak (såsom nyheter och 
sökresultat) uppstår en farlig oför-
utsägbar konsekvens: Vi fångas i en 
”filterbubbla” och  förstår inte ens att 
vi inte exponeras för information som 
kan bredda vår världsbild.

Klickfiske
Användning av lockande eller avsikt-
ligt vilseledande rubriklänkar på nätet, 
för att locka till klick.

Plastbanta
Minska mängden plast i sin omgivning 
för att undvika giftiga kemikalier. 

Pultvätta
Rensa ett dokument från personupp-
gifter

Mobilzombie
Person försjunken i sin mobiltelefon, 
som därför inte lägger märke till vad 
som sker runt omkring – lätt för oss 
att förstå eftersom hela MTR-systemet 
består av sådana

Kringis
Anställningsförmån där anställda får 
hjälp med det ”runt omkring” som 
tar tid från jobbet och fritiden, t ex 
städhjälp eller barnpassning. Något 
att lägga på minnet om du är på väg 
att flytta hem!

Vårens TV-vinnare
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BUSINESS SWEDEN SWEA

Business Sweden Hong Kong -The Swedish Trade and Invest Council, Room 1902-5, 19/F, Sunlight Tower, 248 Queen’s Road East, Wan Chai, HK 
hongkong@business-sweden.se, www.business-sweden.se  Van Hoang, Trade Commissioner, van.hoang@business-sweden.se, +852 9016 7282

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

Höstens program blir som vanligt, 

grymt och fullsmäckat med roliga 

aktiviteter. Dock är inte exakta 

datum satta än. Håll utkik på 

SWEA Hong Kongs Facebooksida 

samt på www.hongkong.swea.org

På gång i höst

ÄR DU INTRESSERAD AV SWEA? 

Surfa in på vår webbplats, här finns information 
och anmälningsformulär. 

HOFEX – Asiens största matmässa
Sedan starten 1987 har HOFEX växt 
till att bli den ledande internatio-
nella handelsmässan för mat och 
dryck. Mässan drar till sig matin-
tresserade från både livsmedelsin-
dustrin och restaurangbranschen. 
Besökarna tas på en kulinarisk resa 
genom den mycket diversifierade 
marknadsplatsen som utvecklats 
i Hong Kong. HOFEX är inte bara 
ett sälj- och marknadsföringsevent, 
utan utgör även en plattform för 
industrin och exportnäringen att 
mötas för att utbyta idéer och in-
formation om de senaste trenderna 
inom livsmedels- och restaurang-
branschen.

Kort information om HOFEX
65,000 m² mässyta uppdelat på 14 
hallar
2 500 utställare
57 deltagande länder och regioner
44 paviljonger 
40 000 regionala köpare

I år var det första gången i Asien som 
Sverige, tillsammans med Danmark och 
Finland hade en nordisk paviljong på 
mässan. Med gemensamma krafter drog 
paviljongen fler besökare för att skapa 
medvetenhet om Norden och vårt utbud 
på högkvalitativ mat och dryck. Business 
Sweden tillsammans med Generalkonsu-
latet i Hong Kong arrangerade Sveriges 
närvaro under Try Sweden-konceptet.  
Dessutom kom en delegation med fem 
svenska bolag ledd av Sveriges lands-
bygdsminister, Sven-Erik Bucht. Busi-
ness Sweden deltog även på SIAL China 
i Shanghai i maj. Syftet med båda mäss-
sorna och landsbygdsministerns resa är 
att främja exporten av svenska livsmedel. 
Svensk och nordisk mat har ett gott anse-

ende och står för kvalitet och matsäker-
het i Asien. Marknadsmöjligheterna för 
svenska bolag anses vara goda för ytterli-
gare export av livsmedel. 

Deltagande bolag:
• First Class Brands Sweden
• Löfbergs Lila
• HealthyCo
• Frutoso International
• HKScan
• Pear & Carrot
• Findus
• Norrtelje Brenneri
• Mattea Sweden
• Gafell
• MRG Wines

Svenskt livsmedel på framfart i Asien

Hong Kong är en kanal in till den kinesis-
ka marknaden och en språngbräda även 
till Macau, Taiwan och andra närliggande 
länder i Asien. Hong Kong är en import-
beroende marknad med över 95%, runt 
24 miljarder USD, av det egna livsmedels-
behovet som importeras. 30% av impor-
ten går på re-export till andra marknader 
i regionen. Kinesiska konsumenter har en 
försmak för högkvalitativa livsmedelspro-
dukter och tenderar att tycka att importe-
rade produkter håller högre kvalitet än de 
inhemska. 

Läs mer om Hong Kongs livsmedelsmark-
nad på Business Sweden hemsida: 
www.business-sweden.se/en/Trade/in-
ternational-markets/asia-and-middle-
east/Hong-Kong/reports-and-facts/
Läs med om Svensk livsmedelsexport: 
www.tryswedish.com 

Svensk livsmedelsexport till Asien
Sverige exporterar livsmedel för nästan 
300 miljoner USD till Asien. Kina är den 
främsta marknaden, följt av Japan och 
Hong Kong. Exporten till Hong Kong ökar 

stadigt och uppgår till ungefär 20 miljo-
ner USD. Exporten består främst av färdig 
mat och halvfabrikat, slakt & köttvaror, 
kvarnprodukter, mejeriprodukter samt 
alkoholdrycker. Exporten till Kina ligger 
runt 50 miljoner USD och har ökat med 
tio procent under 2016. Potentialen är 
dock större och med fler exporttillstånd 
från Kina kan den bli ännu större.

Hong Kong är en viktig ingångsmarknad för att sälja livsmedel i Asien

Är du i Helsingborg i sommar, 
varför inte gå på SWEAs  
årliga Sverigemiddag?

Under tre dagar samlas Sweor från hela värl-
den i Helsingborg för årets Sverigemiddag. 
Torsdagen den 15 juni bjuds det på välkomst-
mingel. Fredagen den 16 juni blir det utflykt till 
Helsingör och på eftermiddagen stipendieut-
delning på Helsingborgs Rådhus med middag 
på kvällen på Dunkers Kulturhus. Sista dagen 
hålls en konferens som avslutas med en ge-
mensam lunch.  

Mer information finns på www.swea.org.

Härliga Valborg
I vanlig ordning så blev det en traditionsenlig Valborg här i Hong Kong. Inte en sprakan-
de eld med tillhörande pinnbröd utan som vanligt vår sand-lykta-eld på Repulse Bay 
Beach. Anders ledde sången med gitarr, Wiktoria från konsultatet höll tal och SWEAs 
vice ordförande Catarina Brygge hälsade välkomna. Dessutom fantastiskt väder denna 
kväll, ljummet i luften och stilla vatten. Stämningsfullt är en underdrift. 

Workshop tillsammans med Emma Fordham

En lördagförmiddag i mitten av maj 
samlades sju Sweor för en annorlun-
da och unik aktivitet. En workshop 
tillsammans med konstnären Emma 
Fordham. Emma bor sedan 5 år tillba-
ka på Lantau och förutom sitt konst-
närsskap arbetar hon som bildlärare 
på West Island School. 
Workshoppen genomfördes i Emmas 
ateljé i Aberdeen där deltagarna fick möj-

lighet att skapa ett personligt konstverk 
som kombinerade måleri, collage, appli-
que och frihandsbroderi på symaskin.

Alla  hade på förhand skickat in en 
valfri bild som Emma tryckte upp med 
två olika trycktekniker. Dessa användes 
sedan som grund för fritt skapande. En 
del sydde dit mer tyg, en del gick loss på 
symaskinerna med olika typer av söm-
mar ock tråd. Tanken var att kreativiteten 

skulle flöda ett par timmar för att sedan 
övergå i en lunch. Men när klockan slog 
tolv satt alla som uppslukade av kreati-
vitet och lek. Först framåt eftermidda-
gen började konstverken ta form. Nöjda 
och trötta deltagare troppade av med ett 
stycke egenhändigt skapad kreation un-
der armen. 

Ett fantastiskt event som vi hoppas få 
se igen.

Fakta Emma Fordham
Emma Fordham kom till 
Hong Kong 2013. Hon 
började sin konstnärliga 
utbildning på Östersunds 
konstskola, följde upp med 
fortsatta studier på Chelsea 
Collage samt på The Slade 
School of Fine Art med fokus på måleri.

Emma har både arbetat som bildlärare och ställt ut 
konst i London, Sverige, Shanghai och Hong Kong.

Läs mer om Emma och kika på lite exempel på 
hennes konst här: www.emmafordham.comOvan verk skapat av Christina 

Nylund. Till höger jobbar Lisa 
Colldén Hemberg och Helén 
von Zweigbergk med sina 
alster.
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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@gov.se | www.swedenabroad.se/hongkong

SVENSKA KYRKAN

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

Söndagen den 7 maj landade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht tillsammans med 
sin delegation i Hong Kong för att återigen besöka staden. Den här gången låg fokus 
särskilt på matmässan HOFEX, vilket är Asiens största matmässa där utställande före-
tag möter potentiella nya kunder och skapar affärsrelationer. Generalkonsulatet doku-
menterade besöket.   

Tre dagar med 
landsbygdsminister 
Sven-Erik Bucht

Ny personal i Svenska kyrkan.

I augusti börjar Gustav och Eva Jacobsson arbetet som präst och as-
sistent i Svenska kyrkan i Kina, Hong Kong & Taiwan. De kommer 
närmast från Uppsala, där de bor och arbetar. Gustav och Eva känner 
Hong Kong väl och har varit här många gånger. I nästa nummer av 
Bulletinen så kommer de själva att få möjlighet att presentera sig lite 
närmare. 

För några veckor sedan var vi med om ett 
spännande samtal. Det handlade om livet 
som utlandssvensk. Om hur det är att leva 
i ett sammanhang där uppbrott och nya 
möten hör till vardagen. Visst, folk flyt-
tar även hemma i Sverige. Men inte alls 
på samma sätt som här ute. Jag vet inte 
hur många gånger som vi, under dessa år, 
har fått frågan: Och hur länge har ni bott 
här då? Följt av nästa fråga: Och hur länge 
stannar ni? Alla vet att det är så förutsätt-
ningarna ser ut. Människor kommer och 
går. Inte minst för de som bor längre på 
en plats kan det bli lite slitigt med alla 
dessa avsked och välkomnanden av nya 
ansikten. Samtidigt finns det något dyna-
miskt och uppfriskande i en sådan miljö. 
Det är inte lika lätt att fastna i samma 
gamla hjulspår.

Tre fina år
Vi har haft förmånen att få vara med om 
tre fantastiska år i Hong Kong och Kina. 
En kort tid kanske någon säger. En lång 
tid, om ni frågar vänner och familj hem-
ma i Sverige. Men oavsett, nu är det dags 
för uppbrott. Vi är oerhört glada och tack-
samma över dessa år. Över alla människor 
som vi har mött och lärt känna, över alla 
nya erfarenheter som vi har fått. Tack-
samma över möjligheten att få leva i, och 
upptäcka, en ny stad och en ny kultur. 

Det är så många minnen och goda möten 
från dessa år som vi kommer att bära med 
oss på vår fortsatta resa. För vi ser det inte 
som att vi flyttar tillbaka. Livet rör sig ald-
rig bakåt, framtiden är något som kom-
mer oss till mötes. Och den framtiden är 
vi också lite nyfikna på…

Med dessa rader vill vi säga ett stort och 
varmt tack för den här tiden och önska er 
alla en riktigt skön sommar!

Må din väg gå dig till mötes
och må vinden vara din vän
och må solen värma din kind
och må regnet vattna själens jord
och tills vi möts igen må Gud hålla,
hålla dig i sin hand.
(Irländsk välsignelsebön)

Anders och Kerstin Johansson
Präst och assistent i Svenska kyrkan i Kina, 
Hong Kong & Taiwan

Moving on…

Moving in…
Delegationen besökte senare ett av Nordic Odessey 
anordnat event som ägde rum i anslutning till 
HOFEX-mässan. 

Lunchen intogs på VTC Nordic Kitchen där en meny 
inspirerad av skandinaviska smaker serverades.  
Maten var tillagad av elever från Hong Kong Hotel 
and Tourism Institute (HTI). Ministern fick tillfälle 
att träffa representanter från Svenska Handelskam-
marens YP. 

Dag två inleddes med ett bilateralt möte mellan 
minister Bucht och Dr. Ko Wing-man, livsmedels-
minister i Hong Kong. Mötet fick en lättsam start 
då de två ministrarna provsmakade torkat renkött 
som minister Bucht tagit med från Tornedalens 
Renprodukter i Övertorneå. 

Under delegationens sista dag i Hong Kong besök-
tes Moreganics Sweden Showroom. Där erbjuds en 
rad svenska organiska produkter, alla KRAV-märkta 
såklart! 

Sista anhalten under dagen var generalkonsulatet 
där delegationen avtackades med fika! 

Måndagen avslutades med ett besök på City Galle-
ry där en utställning om hur Hongkong kommer att 
se ut år 2030 och framåt presenterades. 

Under eftermiddagen besöktes PolyU för ett möte 
med representanter från centret DISH som lanserades 
i maj i år. Centret kommer att fokusera på forsk-
ning och utbildning inom området för livsmedels-
säkerhet och är ett samarbete mellan universitet i 
Danmark, Italien, Sverige och Hong Kong.   

Minister Bucht gjorde tillsammans med Hong Kongs 
vice finansminister Chan Ka-keung succé då de 
tillagade köttbullar i den svenska paviljongen i 
HOFEX. 

Innan mässan hann delegationen även med ett 
besök till den lokala livsmedelsmarknaden!Måndagen den 8 maj inleddes med ett morgonmö-

te uppe på Business Swedens kontor i Wan Chai. 
Deltog gjorde representanter från Business Sweden 
och svenska företag som senare under dagen skulle 
ställa ut sina produkter på HOFEX. 

Delegationen besökte Hong Kong University för att 
bevittna en av Hongkongs takodlingar. Eleverna 
vid universitetet är själva ansvariga för takodlingen 
där både grönsaker och frukter odlas. 

8 MAJ - TIDIG MORGON

8 MAJ - EFTERMIDDAG

8 MAJ - KVÄLL

9 MAJ - MORGON

9 MAJ - FÖRMIDDAG

9 MAJ - EFTERMIDDAG

10 MAJ - FÖRMIDDAG

10 MAJ - EFTERMIDDAG

10 MAJ - LUNCH

8 MAJ - FÖRMIDDAG 8 MAJ - LUNCH

Den sista gudstjänsten med Anders hölls den 28 maj. 
Håll utkik på kyrkans webbplats för information om höstens 
gudstjänster. www.svenskakyrkan.se/hongkong
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SVENSKA SKOLAN

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

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

För att läsa mer om våra event och annat som är på agendan, besök vår hemsida: www.swedcham.com.hk@

6 juni : Sweden 
Innovation Forum

Missa inte årets 
Midsommarjunk:
Lördag 24 juni

Planer på utökning till Sai Kung

Den 6 juni 2017, Sveriges nationaldag, 
arrangerar Team Sweden, bestående av 
Svenska Handelskammaren, Business 
Sweden och Generalkonsulatet, Sweden 
Innovation Forum. Ett heldagsevent där 
fokus ligger på att främja svensk innova-
tion. Dagen kommer bland annat bestå 
av inspirerande tal, paneldiskussioner 
om Sustainability, Internet of Things 
samt Healthy & Livable Cities. Det kom-
mer bli en intensiv och spännande dag 
följt av det officiella firandet av svenska 
nationaldagen med Generalkonsulatet 
som värd. Missa inte detta! Säkra din 
plats nu via SwedChams hemsida. 

I år satsar vi på en episk Midsommar-
junk igen. Fast istället för fredag så kör 
vi på lördagen. Allt ingår, mat, dricka, 
fest, så det enda du behöver ta med är 
badkläder. Majstång och små grodorna 
är självklara inslag. Öppet för alla men 
Handelskammarens medlemmar har 
förtur Först till kvarn gäller. Anmäl via 
vår webbplats.

Den 12 maj höll SwedCham sitt årsmö-
te för 2017 på Club Lusitano. De drygt 
40 medlemsföretagen som fanns repre-
senterade fick förutom en uppdatering 
genom kammarens årsberättelse även 
rösta fram en ny ordförande samt tre 
nya styrelseledamöter. Ny ordförande 
blev Kristian Odebjer – Odebjer & Fohlin 
Advokatbyrå, tidigare engagerad i såväl 
styrelsen som flera av kammarens kom-
mittéer. Nya styrelseledamöter blev Petra 
Schirren – Ericsson, Karin Brock – Daniel 
Wellington och Karine Hirn – East Capital 
(omvald). SwedCham tycker alltid det är 
roligt med ny energi i verksamheten och 
ser därför väldigt mycket fram emot att 
jobba med styrelsen även detta år.

Annual General Meeting - Ny styrelseordförande  
och nyvalda styrelseledamöter Mycket glädjande är att fler och fler 

elever har sökt sig till Svenska skolan 
i Hong Kong det senaste året. Vi har 
nu 43 elever fördelat mellan Disco-
very Bay och Hong Kong Island. Vid 
tillräckligt antal anmälningar startar 
vi redan till hösten upp i Sai Kung. Vi 
söker lärare och assistenter inför hös-
ten så är du intresserad hör av dig till 
Svenska skolan.

Svenska skolan i Hong Kong är en fören-
ing som grundades 1984 av några föräld-
rar och drivs än i dag av föräldrar, lärare 
och andra engagerade. I nästan 40 år 
har det alltså bedrivits  kompletterande 
undervisning för barn i Hong Kong med 
svensk anknytning.

Vi närmar oss slutet av terminen och 
har börjat öva sommarsånger inför av-
slutningen som firas med familjer, dip-
lomutdelning och jordgubbstårta.

Det har varit en lärorik vår med vi-
kingar som gemensamt tema för alla klas-
ser. Utöver temaarbetet har vi lärt oss om 

djuren på bondgården, landskap, gram-
matik, rättstavning och vi har ätit goda 
semlor som våra föräldrarepresentanter 
bjöd på.

Nedan finner du vad några av våra 
elever tycker om verksamheten. Vi som 
jobbar i svenska skolan instämmer. 
Svenskan är bra att underhålla och till-

sammans med barnen fortsätter vi att ut-
veckla färdigheterna i språket. 

Nu önskar vi alla ett fantastiskt sommar- 
lov och varmt välkomna till höstens 
spännande utmaningar och roliga  
temaarbeten.

Sara Johansson & Malin Moberg

Tre om svenska skolan

Dina 
a) Därför då kan man prata svenska när 
man är i Sverige. 
b) För att inte glömma språket. 
c) Gillar kompisarna och gillar att lära 
mig.

a. Varför är det bra att kunna svenska?, b. Varför går du i svenska skolan?,  
c. Vad tycker du om svenska skolan? 

Victor 
a) För att du kan åka hem till Sverige 
och prata med släkt och kompisar.
b) Så jag inte glömmer bort svenskan.
c) Roligast är att få träffa kompisar.

Elin 
a) Det är mitt hemspråk och är bra att 
inte glömma bort. 
b) För att lära mig mer svenska och inte 
glömma bort. 
c) Bra, jag kan verkligen rekommendera 
barn att börja i svenska skolan.

Hört i skolan:

“It is not the fart that kills you, it is the smäll”
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I blickfånget (med en tår)

I blickfånget av Helén von Zweigbergk

Prästens lilla kråka 
och små grodor
Sången får ni fixa själva men maten 
kan vi hjälpa till med. Prästost, kaviar, 
gräddfil, snaps, knäckebröd och såklart 
sill i alla dess former. Vi har det mesta 
till en lyckad midsommarafton. 

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
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Paints that don’t 

cost our earth 

1. Upplyst “plexiografi” – tryck direkt på plexiglas i begränsad upplaga – av den italienske men Hongkong-baserade konstnären Francesco Lietti. Flertalet Hong Kong-motiv 
finns på www.xiko.se och kan beställas i olika storlekar från lisa@scandicrest.hk. Pris från 2,500 HKD. 2. Manchettknappar med Bauhiniablomma, ca 1,100 HKD. Inköps-
ställe: A-Man Hing Cheong Tailor, Mandarin Oriental Hotel. 3. Fotoram från Shanghai Tang 1,080 HKD. 4. Malin Ohlssons Hong Kong-smycke i silver ca 900 HKD. Finns både 
som halsband eller armband, med Hong Kong-ön, Kowloon eller Lantau att välja på. Man kan även välja att sätta in en sten för att markera var på ”kartan” man har bott. 
Inköpsställe: Malin har två återförsäljare kvar här i Hong Kong, Hatton Studio/Shueng Wan och Ame Gallery/Central. Det går även bra att kontakta henne direkt på malin@
malinohlsson.com. 5. Kinesiska brevlådor ca 80 HKD. De instansade symbolerna ska föreställa mynt. Att det finns två stycken anses vara lyckobringande. Inköpsställe: Cheung 
Kee Copper & Iron – Pottinger Street-trappan mellan Wellington Street och Hollywood Road/Central eller Yuen Po Street Bird Garden. 6. T-shirt från goodhoods, 200 HKD. 
Inköpsställe www.good-hoods.com. 7. Teset med Hong Kong-mönster. Pris: från 125 HKD. Inköpställe Lane Crawford eller Tree. 8. Strandhandduk 280 HKD. Inköpsställe: Mirth 
med butiker i Wong Chuck Hang och Sai Kung. 9. Honkis-flip-flops. Finns i en rad olika varianter på G.O.D, www.god.com.hk. Pris: 228 HKD

Sommaren innebär inte bara att lämna Hong Kong tillfälligt för att åka ut och 
resa eller besöka Sverige. Vissa reser på enkel biljett och flyttar antingen till 
annat land eller till just Sverige. Det blir ofta många och lite tårkanalrensande 
hejdå-kalas så här i juni och här kommer lite tips på fina avskedspresenter med 
Hong Kong-tema. 

Var med och påverka  
din situation som utlands-
svensk
Svenskar i Världen är en ideell, oberoende 
organisation som sedan 1938 verkar för 
utlandssvenskarnas bästa genom att be-
vaka, informera och påverka. SVIV är re-
presentant för oss drygt 660 000 svenskar 
som arbetar, studerar eller av andra skäl 
bor utomlands. Organisationens general-
sekreterare är Karin Ehnbom-Palmquist, 
hon besökte Hong Kong senast i april må-
nad.

Pris för årets svensk
SVIV ger även rådgivning i frågor av in-
tresse för utlandssvenskar. Som medlem 
har du tillgång till  pensions-, skatte- och 
juridiska rådgivare m m. Sedan 1988 
delar SVIV ut det välkända priset Årets 
svensk i världen där tidigare pristagare bl 
a varit Annika Sörenstam, Hans Rosling, 
Astrid Lindgren och Zlatan Ibrahimovic.
Svenskar i Världen är också ett nätverk för 

utlandssvenskar. Organisationen har ett 
130-tal ombud i över 50 länder. 

För att underlätta för hemvändande 
svenskar att komma in på den svenska ar-
betsmarknaden och att deras erfarenhet-
er och kompetens ska tas tillvara finns en 
hemvändargrupp som verkar särskilt för 
att lyfta dessa frågor.

Värt att vara medlem
Medlemsavgiften i SVIV är 500 SEK/år för 
enskild medlem och familj. Ungdomar 

<30 år som studerar är gratis. Om du går 
med i år får du rabatterat pris, 400 SEK. 
Som medlem får du dessutom SVIVs digi-
tala tidning 4 gånger/år, nyhetsbrev samt 
rösträtt på årsmötet som hålls den 23 au-
gusti 2017 i Stockholm på Grand Hotel. 

Årsmöte 23 augusti i Stockholm
Den 22 augusti hålls det 6:e Utlands-
svenskarnas parlament, där viktiga frågor 
för utlandssvenskarna tas upp och som 
SVIV sedan lobbar för. 

Text och bild: Ingrid Reinli

Frågor: svenskar.i.varlden@sviv.se

Webbsida: www.sviv.se/

Ombud i Hong Kong: Per Ågren per.agren@outlook.
com   Tina Täck tinae@live.se och Ingrid Reinli 
ingrid@reinli.se 

FAKTA OM SVIV

Den 7 april besökte SVIVs ordförande Karin 
Ehnbom-Palmquist Handelskammaren här i 
Hong Kong.
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Jimmy Bjennmyr
Head of Corporate Banking
Hong Kong Branch

Mikael Westerback
Head of Greater China and
General Manager Shanghai branch

Florence Chan
Senior Account Manager
Hong Kong Branch

Johan Andrén
Deputy Head of Greater China and
General Manager Hong Kong branch




