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Weekend: Singapore
TA SIG DIT

Flyg med säkra kort som Cathay Paci-
fic och Singapore Airlines eller lågpri-
salternativ som Jetstar eller Tiger Air. 

BÄSTA TIDEN ATT ÅKA

När som helst - det är samma väder året 
om, 28–34 grader varmt, sällan särskilt 
blåsigt, ett par-tre gånger i veckan ett 
rejält uppfriskande regn- och ofta ås-
koväder som vanligen är avklarat på ett 
par timmar. 

DESTINATIONENS BETYG

ÖVERRASKNING

Jag älskar att man i Singapore kan få 
känslan av att resa mellan Kina, Turki-
et och Indien på en dag. China Town, 
Arab Quarters och Little India är alla 
väldigt särpräglade och även om vissa 
gator känns turistigt tillrättalagda, så 
är det läckert hur alla dessa kulturer 
och religioner ryms i samma lilla land.

BRA ATT VETA

Om du vill visa att du ”paxat” ett lunch-
bord lägger du ut några näsdukspaket 
på bordet och det respekteras. Förutom 
tuggummispottande så är det i Singapo-
re även straffbart att inte spola på offent-
liga toaletter.

5 SAKER DU INTE FÅR MISSA

• Spektakulära Marina Bay Sands är 
väl värt ett besök.

• Gardens by the Bay som ligger bak-
om Marina Bay Sands är en park 
med minst sagt imponerande artifi-
ciella träd som är dramatiskt upplys-
ta på kvällen. 

• Botanic Gardens med sin orkidé- 
trädgård är enastående vacker. Nä-
rapå varje söndagskväll anordnas 
gratis konserter på utomhusscenen 
och gräsmattan fylls av picknickan-
de musiknjutare. 

• Ät på ett Hawker Place. Det sägs 
finnas mer än 300 av dessa outdoor 
food courts där du, för bara några 
dollar, kan smaka mat från de flesta 
kök i Sydostasien men ofta även väs-
terländska inslag. 

• Champagne- o Ginbaren Atlas där 
du lätt förleds att tro att du tittar upp 
på dekor från Art Deco-åren runt 
1920-talet när byggnaden i själva 
verket uppfördes år 2002.

ÄTA

På mexikanska Lucha Loco, i charmiga 
Duxton Hill, sitter du helst ute i träd-
gården och äter - stämningen är av-
slappnad och festlig, Mojiton läskande 
och maten smakstark. Gillar du det in-
diska köket så föreslår jag Lagnaa Ba-
refoot - härlig mat, lite humor i menyn 
och bra service. På Coastes på Sentosa 
sitter du under palmerna med fötterna 
i sanden. Maten är inte exceptionell 
men känslan av söderhavsö en halv-
timme från city är inte fel. Italienskt 
äter du med fördel på  Senso. Mysig 
miljö på Club Street - Singapores svar 
på Lan Kwai Fong.

BOENDET

Warehouse är ett centralt hotell som 
nyligen inretts, precis vid flodstran-
den, i en byggnad som tidigare varit 
bryggeri. Hotel Indigo är ett boutique 
hotel med läcker design, på gångav-
stånd från den härliga East Coast Park. 
Om du letar efter något mer storslaget 
med havsutsikt så finns ju alltid W på 
Sentosa.

BESVIKELSE

Stränderna på Sentosa är förvisso 
palmkantade och finkorniga men en-
dast med lite tur kan man skymta ho-
risonten mellan alla oljetankers som 
trafikerar vattnen. Att bada är därmed 
inte enormt inbjudande om det inte 
finns en dusch att tillgå på stranden 
efteråt. 

Lotta Patrickson tipsar om Singapore, 
dit hon och familjen flyttade från 
Hong Kong för ett år sedan. 

B B B B B

Jag hoppas att du har haft en mysig som-
mar. Min sommar var alldeles speciell 
eftersom jag var på två exotiska bröllop! 
Först enligt svensk tradition i Stora Sked-
vi kyrka i Dalarna med allas vår Anders 
Johansson som vigselförrättare. Vi som 
känner Anders vet ju att han spelar gitarr 
och sjunger vackert och det gjorde han 
även för brudparet i Dalarna vilket im-
ponerade oerhört på de internationella 
gästerna! Anders fick epitetet ”The Rock 
Star Priest”.  Sen var det bröllop på Mau-
ritius med samma brudpar men enligt 
sydindiskt upplägg. Det var väldigt kul 
att få klä sig i sari, bära hennatatuering 
och vara gäst på dessa vackra bröllop.  

Så här i början av september börjar 
ett nytt år för oss utlandssvenskar i Hong 
Kong. Vi återsamlas efter sommarens 
äventyr - ofta på SwedChams uppskat-
tade kräftskiva på The Royal Hong Kong 
Yacht Club. SWEAs välkomstarrange-
mang brukar också vara utmärkta till-
fällen för etablerade och nyanlända att 
träffas. Det nya prästparet Gustav och 
Eva Jacobsson anländer under septem-
ber månad och presenterar sig närmare 
på kyrkans sida. 

I våras blev vi på Bulletinen oerhört 
glada och smickrade när vi kontaktades 
av Emelie Nilsson, journaliststuderande 
vid Göteborgs Universitet, som undra-
de om praktikplats hos oss. En jättebra 
möjlighet för oss båda tyckte vi och gav 
Emelie en massa uppdrag.  Emelie har 
i flera omgångar tillbringat tid hos sin 
pojkvän och hans familj i Shenzhen och 
delar med sig av en massa intressant 
som finns att upptäcka en timmes tågre-
sa från Hong Kong.

Höstens första nummer är späck-
at med mode. I Profilen berättar vi om 
Lars Adolfssons långa karriär på herr-
modesidan. Jenny Ragnwaldh är stylist 
och driver tillsammans med Jenny Gip 

Myrberg Instagram-kontot #hongkong_
streetstyle. I Hong Kong finns det många 
som klär sig annorlunda med en per-
sonlig stil som inspirerar Jenny & Jenny 
att fotografera och ta kontakt med dessa 
gatans modeikoner.

Har du testat att sy upp kläder i 
Hong Kong eller Shenzhen? Några som 
blivit ordentligt duktiga på det är Chris-
tina Cho Nylund och Helén von Zweig-
bergk. Cho har dessvärre flyttat hem 
under sommaren men delar generöst 
med sig av tips och idéer på vad du kan 
skapa med hjälp av duktiga skräddare. 
Eftersom Cho har en förkärlek för Cha-
nelinspirerade kläder så har vi skämt-
samt kallat hennes skapelser för ”Cho-
nel”. Helén finns tack och lov kvar hos 
oss både på Bulletinen och i Hong Kong 
och kan fortsätta guida och inspirera dig 
som är intresserad. Vi har även nosat 
upp några andra som jobbar med mode 
i Hong Kong vilket du kan läsa mer om 
på sidan 13.

Så välkomna tillbaka till Hong 
Kong, Macau och södra Kina och ett 
färgsprakande modenummer av Bulle-
tinen!

Ledaren
I detta nummer

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

Lena Löfling
formgivning/layout, foto
(+852) 5242 4543
lena@lofling.com

June Heung
layout
(+852) 9727 8115
nayial719@gmail.com

Helén von Zweigbergk
skribent
(+852) 9173 4854
helenvonzweigbergk@live.com

Måns Olsson
Mat- och vinskribent

Emelie Nilsson
skribent (praktikant)
gusemeni@student.gu.se

Katarina Berglund
kassör
(+852) 6468 6996
katarina.berglund@hotmail.com

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: Jenny Ragnwaldh

www.bulletinenhongkong.com
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Bli din egen kläddesigner
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P R O F I L E N

Text: Ingrid Reinli  Bild: Lena Löfling

En lyckad karriär 
i en branch han helst  

ville undvika

Så fort skolan var avklarad hem-
ma i Småland sökte sig Lars ut-
omlands, han hade tänkt sig en 
karriär inom det militära så en 
FN-tjänst på Cypern var av intres-
se. Som FN-soldat på Cypern 1967, 
då fick man bara stanna 1 år, sen 
blev man ”yxa” (en benämning på 
lokalbefolkningen, ursprungligen 
från Kongo, som användes bland 
soldaterna), dvs det fanns en risk 
att man sympatiserade för mycket 
med lokalbefolkningen och där-
med inte ansågs vara opartisk en-
ligt FNs uppdrag.

Bytte karriär
Visst sökte Lars ytterligare FN-
tjänst när tiden på Cypern var slut 
men så kom något oplanerat in 
i bilden – han träffade sin första 
fru och fokus ändrades snabbt. 
Med det nya beslutet på plats gäll-
de det att hitta ett jobb. Tack vare 
familjens breda kontaktnät inom 
textilbranschen så blev det snabbt 
känt att Lars sökte jobb, och ett er-
bjudande att börja på Domus med 
etablering och inköp presentera-

des för honom. Lars antog erbju-
dandet och involverades i starten 
av en ny avdelning kallad ”ung 
linje” som påbörjades 1972. Lars 
etablerade Halmstad som 3:e ort 
i Sverige  för den nya avdelningen 
och avancerade sedan vidare på 
diverse positioner inom både in-
köp och design, huvudsakligen på 
herrklädessidan.  

Bollnäs nästa
Nästa arbetsgivare blev Skölds 
modehus i Bollnäs, som behövde 
hjälp med att öppna upp butiker i 
södra Sverige. Sagt och gjort, hela 
familjen fick flytta till Bollnäs och 
Lars nya roll innebar mycket re-
sande både inom Sverige och ut-
omlands. Äktenskapet fick sig en 
törn på klassiskt manér, frun triv-
des inte Bollnäs, Lars var ute och 
reste, upplevde stora världen, kom 
hem på fredagen med spännande 
erfarenheter i bagaget och en vil-
ja att koppla av med fru och barn 
under helgen, när frun och barnen  
istället längtade efter spännande 
aktiviteter och miljöombyte.  Det är 

lätt att se i backspegeln var det gick 
snett, säger Lars lite självkritiskt, 
dessutom var det 1970-tal och frun 
umgicks med radikala singelkvin-
nor som fick henne på andra tan-
kar. De skildes dock åt som vänner 
och förblev så länge innan hon gick 
bort för många år sen.

Med hela världen som bas
1985 kom Lars till Hong Kong för-
sta gången, som anställd av Blom-
bergs Herrmodebutiker AB.  Lars 
besökte regelbundet Hong Kong 
och övriga länder i regionen, först 
som inköpare, sedan designer och 
därefter som kvalitetsansvarig.  
Under 1980-och 90-talen låg karri-
ären på topp, då fick jag en massa 
intressanta inbjudningar till olika 
designers i Europa, det var tider 
det, minns Lars leende. Då var det 
också viktigt för mig att skaffa mig 
ett gott rykte och att tjäna peng-
ar, numera jobbar jag bara för att 
det är roligt. När jag reste runt i 
världen så umgicks man med alla 
konkurrenter, alla var ju på sam-
ma ställen och besökte samma 
mässor. Det gillades förstås inte 
av arbetsgivarna men i praktiken 
blev det så ändå. Klädkollektioner-
na planeras 1 år i förväg och man 
jobbar med två kollektioner per år 
så det blev ju obligatoriska resor 
minst två gånger om året. Det var 
spännande tider.
– En gång när jag var på besök i 
Dhaka, Bangladesh så sammanföll 
besöket med ett val och tillhöran-
de oroligheter, protester och kaos-
artad trafik. Taxi kunde inte ta sig 

Lars Adolfsson, känd som ”mellanpris-Lasse” bland leverantörer 
och återförsäljare i Sverige. Den svenska marknaden är liten och 

tendensen att alla känner alla är stor. Lars har haft en spännande 
och framgångsrik karriär inom textilbranschen trots att han absolut 

inte ville ha med just den branschen att göra när han växte upp.

Lars i en av sina 
egendesignade 
skjortor.
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P R O F I L E N

fram till flygplatsen för att hämta 
mig, då sade min kontakt att han 
kände någon inom sjukvården, 
så när jag hade landat så stod en 
ambulans där och väntade för att 
plocka upp mig och ta mig till ho-
tellet! Det kändes förstås märkligt 
men tacksamt att checka in på den 
trygga oas som internationella ho-
tell med grindar utgör i vissa delar 
av vår värld. 

Tillbaka i Småland
Efter storhetstiden med mycket 
resande drog sig Lars tillbaka till 
rötterna i Småland 1999 och köp-
te ett gammalt missionshus i Söd-
ra Unnaryd och satte igång i egen 
regi. Företaget Adolf Clothing AB 
med ”Randolph” och ”Chapel” 
som märken startades och med ti-
digare kontakter i Portugal skrevs 
avtal med fabriker som kunde sy 
upp hans egendesignade frack- 

och smoking-kollektion inför mil-
lennieskiftet år 2000, vilken sålde 
mycket bra. 

Det har ju hänt att jag haft ex-
akt samma tyger i mina Randol-
ph-skjortor som jag sålt till olika 
butikskedjor i Sverige vilka sedan 
sålts till en bråkdel av priset jäm-
fört med vad butikspriset för skjor-
torna var när de såldes på fina ga-
tan i London.

Hemma är Hong Kong och Småland
Men sedan 2005 bor Lars i Hong 
Kong och driver butiken Lagom 
tillsammans med sin sambo Hilda 
Wong.
Hilda har också har en familje-
bakgrund i textilbranschen, själv 
är hon textiltrådsspecialist. Hildas 
pappa hade fabrik i Kina och far-
broderns fabrik i Dong Guang, som 
nu drivs av Hildas kusin, tillverkar 
en del skjortor åt Lars. Kinas Borås 
är Hangzhou – en textilstad i inlan-
det i Kina och där finns även Hildas 
släktingars fabriker. Även Kina får 
numera känna på lågpriskonkur-
rensen från andra länder i Asien, 
för att rädda kvar en del arbetstill-
fällen flyttar myndigheterna nu fa-
briker till norra Kina.
Både Hilda och Lars berättar att 
textilfabrikerna i Hong Kong lades 
ner successivt och flyttades främst 
till Kina. Så länge kvota-regler-
na fanns kvar så lyckades Hong 
Kong behålla och använda “Made 
in Hong Kong” under en över-

gångsperiod.  Men skräddare och 
sömmerskor var helt enkelt inte 
lika effektiva i Hong Kong som på 
fastlandssidan, de var redan för 
gamla och någon återväxt inom 
yrket fanns inte heller dessutom 
var de för dyra för klädproduktion. 
WTO tog sedan bort kvota-reglerna 
i slutet av 1980-talet och därmed 
försvann produktionen från Hong 
Kong. 

Överst till vän-
ster; Lars älskar 
att leta knap-
par; Överst till 
höger; De mjuka 
sidenhalsdukarna 
är Lars ”bästsälja-
re”; Nedre höger; 
Lars sambo Hilda.

Namn: Lars-Uno Adolfsson, kallad Lars.

Bor: Mong Kok, Hong Kong samt på som-
marstället i Småland

Familj: Sambon Hilda Wong från Hong 
Kong samt två söner och två barnbarn; en 
av sönerna har tagit över företaget Adolf-
clothing i Sverige, som erbjuder frackar, 
smokingar och kostymer med alla tillbehör  
på webben blacktie.se. Den andre sonen 
arbetar som Art Director i Stockholm. 

Far: Lasse Adolfsson, skräddare, Lidhult, 
västra Småland

Farfar: Adolf, skräddare, Lidhult, västra 
Småland

Farfars far: Johan Adolf, skräddare, Lidhult, 
västra Småland

Eget företag/varumärke: Randolf, tidigare 
även Adolfclothing. Lars säljer ca 60.000 
skjortor per år i egen tillverkning till ett 
50-tal kunder, de blir hela tiden färre då 
det skapas kedjekonstellationer men några 
av kunderna är helt beroende av Lars hjälp 
för sin överlevnad så då känns det både 
roligt och lönande att fortsätta jobba.

Gillar: knappar, företrädesvis skjortknap-
par, Lars samlar på knappar av alla de 
slag som han hittar på resor, mässor och i 
butiker i Sham Shui Po m m 

FAKTA LARS-UNO ADOLFSSON

Den svenska tekoindustrins mecka i Bor-
ås gick i graven under 1970-talet. Textil-
fabriker som Algots och Eiser sysselsatte 
i stort sett hela Borås fram till lågprispro-
duktionen i tredje världen konkurrerade 
ut den svenska. Efter ett antal statliga 
ingripanden för att rädda arbetstillfällen 
och en förhoppning om att kunna rida 
ut krisen genom omstruktureringar så 
var ändå en nedläggning nödvändig efter 
många år av röda siffror. Sverige blev värl-
dens största importör av lågpriskläder 
per person. I Borås gick 70 000 arbetstill-
fällen förlorade. 

Textilkrisen började på 1950-talet 
då svenskarna redan valde att lägga mer 
av sin nettoinkomst på bostäder och bi-
lar istället för kläder.  Krisens orsaker var 
flera, däribland det höga kostnadsläget 
i Sverige, den liberala handelspolitiken 
med låga importtullar och den hårda ut-
ländska konkurrensen från framför allt 
låglöneländer i Asien. En annan orsak 
som vägde tungt, var de små svenska fa-
brikationsserierna, för en liten befolkning 
på en liten hemmamarknad med blygsam 

export resulterade i små serier av en och 
samma vara. 

Men dagens textilindustri är inte 
hållbar. Enligt websajten EcoWatch är 
textilindustrin världens näst mest miljö-
förstörande verksamhet efter oljeindu-

strin. När vi tänker på miljöförstöring så 
ser vi ofta framför oss kolkraftverk, av-
loppsvatten i våra sjöar och hav men inte 
på t-shirten som vi har på oss. För en del 
är ”Fast fashion” i det närmaste ett skälls-
ord och det finns tecken på att samma 
motkrafter som vi ser inom livsmedels-
branschen också ökar inom textil, dvs där 
fler är beredda att betala lite mer för att få 
mat som produceras utan att utarma djur 
och natur. 

Det är dock svårt att klargöra med 
säkerhet hur miljöförstörande textil-
branschen är pga den stora variation som 
finns – bekämpningsmedel i bomullstill-
verkningen, giftiga färger i tillverkningen, 
andelen tyg som går till spillo, mängden 
vatten som krävs i tillverkningen, trans-
porter världen över m m. Organisk bom-
ull kan låta som ett bra val men det å sin 
sida kräver ännu mer vatten än t ex syn-
tetmaterial. En annan utmaning är att in-
dustrin söker skapa ett behov av snabba 
och billiga kläder.
Källa: SvD 20 aug 2016, samt  www.före-
tagskällan.se, Wikipedia, Ecowatch

Den svenska tekoindustrin i korthet

P R O F I L E N
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SHIRAZERNAS KONUNG

Genom en korsning av druvsorter-
na Dureza (fader) och Mondeuse 
Blanche (moder) så blev det lyck-
ade resultatet Syrah – något jag 
trots relativt stort vinintresse inte 
hade den blekaste aning om inn-
an jag helt nyligen började läsa på 
lite mer om Shiraz. Så nu vet vi det, 
väldigt användbart om man t.ex. 
skulle gå till final i en TV-sänd ame-
rikansk frågesportstävling, och just 
detta visar sig vara ”the million dol-
lar question”!

Innan dess ursprung blev veten-
skapligt bevisat genom DNA-ana-
lys spekulerades det mycket i just 
namnet Syrah/Shiraz. Diverse 
hypoteser och mer eller mindre 
tvivelaktiga ”bevis” lades fram om 
att druvan ursprungligen härstam-
made från området runt den an-
tika persiska huvudstaden Shiraz 
(som är beläget i dagens Iran) och 
därifrån togs med till Europa nå-
gon gång under ett tidsspann av 
inte mindre än 1,800 år, beroende 
på vilken historia man finner mest 
trovärdig. Så det finns fortfarande 
lite historisk mystik runt Shira-
zens bakgrund för den som tycker 
DNA-analys är alldeles för tråkigt 
och/eller opålitligt.

Syrah/Shiraz blev över tiden myck-
et populär. Den har numera spridit 
sig till större delen av den vinodlan-
de världen, och återfinns från såväl 
Kalifornien till Sydafrika, som Chi-
le till Australien.  På tidigt 2000-tal 
tog sig Shirazen in på vindruvornas 
topp-10 lista, och fram till idag har 

den klättrat ytterligare några pla-
ceringar och är nu världens sjunde 
mest odlade druva!

Som med de flesta andra druvor, ju 
mer sol och värme, desto kraftigare 
vin. Jänkarna, fransoserna och di-
verse annat löst folk har sedan ett 
bra tag tillbaka blivit omsprungna 
av australiensarna när det kommer 
till just kraftiga Shirazer, som pas-
sar till en rejäl porterhouse eller 

tomahawk steak. Att jämföra en 
”balanserad” fransk Syrah med en 
”tungt bläckig” australiensisk Shi-
raz, är ungefär som att utmana en 
medelmåttig abborre mot en vithaj 
som missbrukat anabola steroider. 
Segern går oundvikligen till vitha-
jen, och vi tänker inte ens ödsla 
någon tid med att blanda in andra 
länders Syrah-viner i denna upp-
laga av Bulletinen. Så efter som-
marens alla barbeques är det nu 
äntligen dags att kora Australiens 
okrönta konung: d v s Shirazernas 
Shiraz!

Under solen på Australiens lata la-
tituder hittar man kraftiga shirazer 
i många regioner, även om de mest 
kända och kraftfulla antagligen 
kommer från Barossa Valley och 

McLaren Vale. De första stockarna 
Shiraz togs med från Frankrike av 
skotten James Busby under tidigt 
1830-tal och planterades i Sydney 
Botanical Gardens, varefter de se-
dan spreds till olika platser lämpa-
de för dess odling. Herr Busby bor-
de i det närmaste helgon-förklaras, 
eller åtminstone få ett retroaktivt 
Nobelpris, om man betänker vad 
hans initiativ sedermera har resul-
terat i.

Så, vad kan man då korka upp när 
man vill bjuda på en exemplarisk 
australiensisk Shiraz till sin steak? 
Man kan förstås gå mainstream 
och duka upp några flaskor från 
de kommersiellt framgångsrika 
storproducenterna, som t.ex. Pen-
fold’s eller Jacob’s Creek. Men dessa 
viner är för det mesta antingen re-
lativt mediokra, eller jämförelsevis 
överprissatta om man kvalitetsjus-
terar priset. Bulletinen gräver där-
för djupare bland de lite mindre, 
intressantare, och mer originella 
odlarna. 

Med en domarpanel lika enhetligt 
överens om Shiraz-resultatet som 
befolkningen var i Kazakhstans 
presidentval 2015 när Nursultan 
Nazarbayev valdes om för femte 
gången med 97.7 % av rösterna, 
presenteras härmed den rekom-
menderade topp-10 listan (se ta-
bell på andra sidan).

Till nästa gång, framåt marsch!
//måns

Vingård/odlare Vin (Årgång) Område Ca. pris HKD*

#1 Torbreck Run Rig (2005) Barossa Valley 950

#2 Rockford Basket Press Shiraz (2006) Barossa Valley 700

#3 Sami-Odi XIV Syrah (2014) Barossa Valley 600

#4 Clarendon Hills Astralis (2003) McLaren Vale 1,000

#5 Powell & Son Loechel (2015) Barossa Valley 540

#6 Kaesler Old Vine Shiraz (2009) Barossa Valley 370

#7 d’Arenberg The Dead Arm (1999) McLaren Vale 300

#8 Ben Glaetzer Amon-Ra (2005) Barossa Valley 530

#9 Kilikanoon Oracle (2004) Clare Valley 370

#10 Jim Barry The Armagh (2010) Clare Valley 1,300

#11** Rockbare Shiraz (2014) McLaren Vale 180

* Ungefärliga priser för online-beställning genom några av de större importörerna/återförsäljarna i Hong Kong

** Rookie-vin! Inkluderat då det för tillfället serveras ombord på Cathay Dragon och är ett helt OK vin

M Å N S  M AT-  O C H  D RYC K E S H Ö R N A #  5 M Å N S  M AT-  O C H  D RYC K E S H Ö R N A #  5

Syrah-druvan – som den kallas i större delen av världen förutom 
just Australien där den vanligtvis går under namnet Shiraz – är en 
av de allra mörkaste röda druvorna och sägs nu bevisligen här-
stamma från Rhône-Alpes regionen i sydöstra Frankrike, närmare 
bestämt norra Rhône. 

“En steak utan 
shiraz”, sa Bill.
”En sommar utan 
solsken”, sa Bull.

Årgångarna inom parentes refererar till de senast provade flaskorna. Rankingen bygger dock inte uteslutande på just denna årgång, 
utan är mer generellt hållen efter nära nog två årtionden av mer eller mindre ofrivilliga affärsmiddagar, trevliga sociala tillställning-
ar, diverse vinresor, vinprovningar, och ett starkt fokus på Dionysus röda livselixir i största allmänhet.

Trots avskaffandet av alla import- 
och säljskatter 2008, är vinpriserna 
i Hong Kong fortfarande ofta gan-
ska höga och det globala utbudet 
relativt limiterat jämfört med mer 
likvida marknader såsom t.ex. 
London (Australien är nog ett un-
dantag, man får definitivt tag på 
det mesta här). Detta öppnar upp 

för en intressant möjlighet: 
London är en mycket kon-

kurrensutsatt vinmark-
nad, pundet är relativt 
lågt efter Brexit-valet, 
slutpriset påverkat av 

framförallt momsen, och man kan 
köpa och lagra viner ”in bond”, dvs 
utan skatter och moms. Om man 

bor i UK så betalas skatten och 
momsen den dag man tar ut vinlå-
dan från lagret, men skeppar man 
den istället till Hong Kong så beta-
lar man varken skatt i London eller 
Hong Kong. Relativt stora kvantiter 

(ca 120-150 flaskor) 
behövs för att det 
skall vara värt besvä-
ret om man inte kö-
per rejält dyra viner. 
Samma sak fungerar 
från många andra 
länder också, och låt 
oss hoppas att den 
USD-peggade Hong 
Kong-dollarn inte 
sjunker ytterligare.

Måns testar

DIREKTIMPORT TILL HONG KONG

“Äger vin”, sa Bill.
”Vinäger”, sa Bull.

Text: Måns Olsson  Bild: Peter Thulin (foto), Lena Löfling (illustrationer)
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8 steg att  
sy upp klader  

i Shenzhen

1.Du har en idé, en inspirationsbild 
eller ett färdigt plagg som du tycker 

mycket om, något av dessa kan du ta med 
till skräddaren för att visa måtten.

2.Det första du bör göra är att köpa 
tyget. Tänk på att det är yard i Hong 

Kong och meter i Shenzhen. Tyginköp i 
Hong Kong gör du troligen i Sham Shui 
Po (SSP) eller på Western Market i Sheung 
Wan (dock dyrare än i SSP). Eller så gör du 
dina inköp på tygmarknaden på plan 5 i 
shoppingcentret i Lo Wu, Shenzhen. Det 
kan vara en god idé att inte slå på så stort 
första gången utan prova dig fram med ett 
plagg för att se hur det blir. Det gäller att 
hitta en skräddare som du kommer över-
ens med, som förstår vad du vill. En bra 
regel är att vara övertydlig med alla detal-
jer, se till att minsta möjliga tveksamhet 
eller självklarhet finns förklarad på upp-
dragslappen.

3.Normalt sett betalar du 50% i hand-
penning för att sedan betala resten 

när du hämtar ut kläderna. Det går att få 

kläderna hemskickade men erfarenheten 
säger att du behöver prova kläderna in i 
det sista för att försäkra dig om att allt bli-
vit som du tänkt sig så var beredd att åka 
ett par vändor till Shenzhen beroende på 
hur mycket du vill ha uppsytt.

4.Det kan vara bra att köpa accessoa-
rerna (band, knappar, dekorationer 

etc) i samband med att du köper tyget för 
att ha det klart innan du kontaktar skräd-
daren. Utbudet av accessoarer är större 
i SSP än i Shenzhen och det vore ju trist 
om t ex ett band som du tänkt dig inte har 
just den önskade färgkombinationen när 
du står där på tygmarknaden. 

5.Fodret kan med fördel köpas in i 
samband med tyget och kan bli ett 

unikt sätt för din egen skapelse. Foder 
finns från billigare och dyrare, från poly-
ester till silke.

6.Nästa steg är att kontakta en skräd-
dare. Det finns en uppsjö av skräd-

dare i Shenzhen och det mest naturliga 
är ju att använda sig av en skräddare som 
pratar bra engelska och som verkar förstå 
vad du vill ha. De flesta skräddare har ju 
flera personer som de jobbar med så det 
är troligen många olika personer som 
kan komma att sy upp din skapelse så det 
kan vara lurigt att rekommendera en viss 
skräddare.

7.Efter att du kommit överens om 
uppdraget och betalt handpenning-

en så tar det allt ifrån 1 vecka–10 dagar 
tills det är dags att åka över och prova klä-

derna. Många gånger vill skräddaren att 
du själv ska säga till när du tänker komma 
till Shenzhen nästa gång, t ex ett par dagar 
innan du kommer. Det håller kontakten 
via email, telefon eller  WeChat.

8.På plan 5 i shoppingmallen i Lo Wo 
har sräddarna sina små butiker i rad 

längst bort mot väggen av tygmarknaden.
Oftast är det svårt att få skräddarna att ge 
tillbaka några tygrester av någon anled-
ning så det kan vara en bra idé att själv 
klippa bort en remsa först innan du läm-
nar tyget till skräddaren om du behöver 
en bit som referens.

Christina och Helén visar upp ett axplock av sina garde-
rober fulla med skräddarsydda kläder. Det finns oändliga 
varianter till inspiration av de typiska Chanelmönstrade 
tygerna. Det finns dessutom oändliga möjligheter till 
att skapa sin egen stil med detaljer som knappar, foder, 
trimmings etc.

Christina ”Cho” Nylund och Helén von Zweigbergk är två personer som blivit riktiga proffs 
på att låta sy upp kläder i Lo Wu, Shenzhen. Det finns oerhört mycket vackra tyger och  

accessoarer i t ex Sham Sui Po i Hong Kong och på tygmarknaden i shoppingcentret i Lo Wu. 
Möjligheten att skapa unika, skräddarsydda kläder till vardag och fest är verkligen en kul 

och prisvärd aktivitet som vi kan rekommendera.

T I P S E T

Text: Ingrid Reinli  Bild: Lena Löfling
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Chanelskorna ovan blev inspiration till en 
uppsydd jacka i liknande tyg.
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Svenskar som arbetar  
med mode i Hong Kong

Barnmode med tvist med Kallistêe

Me&Berg är ett relativt nystartat fö-
retag som nischat in sig på naturma-
terial, just nu med fokus på kashmir. 
Företaget drivs av Pernilla Bergqvist 
och Michelle Löfberg. 

Varför började ni med just kashmir? 
Vi ville ha en produkt som känns rätt och 
något vi kan stå för. Våra produkter är 
gjort av 100 % naturligt material och är 
en investering, du kan ha din produkt i 
åratal. 

Hur är det att arbeta i Asien?
Sveriges absoluta motsats. ”Double con-
firm” är nyckelord, en utmaning på flera 
sätt men också lärorikt och roligt. Språket är 
såklart en bromskloss för oss många gånger 
då ingen av oss pratar kantonesiska. 

Vem vänder ni er till?
Alla som vill investera i ett plagg som hål-
ler länge. ”Slow Fashion” är det nya svarta!

Modetrender inom Kashmir? Färger? 
Just nu är det inne att tänka långsiktigt och 
att gå ifrån slit-och-släng-modet. Kvalitet 
istället för kvantitet. Därför är naturmate-
rial otroligt trendigt just nu. Det är viktigt 
är att ha koll på säsongens färger. Det är 
roligt och intressant att trendspana. Hös-
tens färger är varma toner i röd och gul.

Framtidsplaner?
Vi jobbar långsiktigt och vill inte stres-
sa fram nya produkter, vi låter det ta tid. 
Vi hoppas att under hösten få igång vår 
hemsida och vår online-försäljning då vi 
också kommer lansera lite nya produkter.

Kallistee drivs av Théoni Jirnell som 
designar och syr upp barnkläder. 
Théoni drog igång företaget redan vid 
millennieskiftet och har drivit firman 
från Paris, London och nu Hong Kong.

Varför startade du Kallistêe?
Jag har alltid gillat konst, design, mode 
och hade tidigt en passion att sy. Min fas-
ter är skräddare och jag spenderade alla 
mina lov hos henne.

Varför just barnkläder? 
Det började som en idé när min äldsta 
dotter fortfarande var bebis. Vi bodde i 
Paris och jag tyckte det var svårt att hitta 
barnkläder som både var sköna och prak-
tiska men samtidigt coola och eleganta. 

Fördelar att verka i Hong Kong?
Det är väldigt lätt att starta eget, finns en 
massa nätverk, föreläsningar och kurser 
som man kan delta i. Hong Kong är litet 
så man lär snabbt känna andra och jag 
upplever det som att de flesta delar med 
sig av sin erfarenhet och även kontakter.

Vad inspireras du av?
Mina barn, de är de kräsnaste av kunder 
och tyger, jag älskar gå på tygmarknader 
och ofta får jag en idé när jag hittat ett tyg. 

Vad ser du för trender? 
Det har varit väldigt mycket djurtryck, le-
opardtryck vilket har hållt i sig länge nu. 
Pappa-son badshorts har gjorts av några 
välkända märken och nu börjar mamma- 
dotter komma.

Framtidsplaner?
Bygga färdigt hemsidan/webbutiken, läg-
ga mer tid på marknadsföring och sälja i 
butiker. Också utöka sortiment med egen 
design på tyg och storlekar men det följer 
i takt med att mina barn blir äldre. 
>> Instagram: kallistee_london

Men with Style Asia - mode för män
Per Tegelöfs senaste satsning är en one-
stop-shop för medvetna gentlemän med 
en välfylld plånbok som letar livsstils- 
information. Sidan innehåller shopping-
inspiration och exklusiva evenemangs- 
inbjudningar m m.
>> www.menwithstyle.asia

Svenska klockor 

Det går lätt åt en heldag i Lo Wo. Både 
när du beställer dina kläder och häm-
tar ut dem. 

Lunch
Lunch kan du med fördel inta på restu-
rangen som ligger i anslutning till tyg-
marknaden. Det är alltid kö där men har 
du skrivit upp dig på listan så kommer de 
förr eller senare och hämtar dig och visar 
dig till bords. Här kan du t ex äta en myck-
et god dim sum eller pekinganka för en 
överkomlig penning.

Hur vet du hur mycket tyg som behövs?
Det är förstås olika beroende på mönster-
passning, bredd och längd, material som 
ska veckas el dyl. Se till att du tar i ordent-
ligt med tyg när du köper. Har du en bild 
att visa upp eller ett medhavt plagg så är 
det ganska lätt för tygförsäljarna att hjäl-

pa dig. Har du redan en favoritskräddare 
så är chansen stor att de kan följa med 
ut på tygmarknaden och både hjälpa dig 
med vägledning och prutning.

Blixtlås?
Här gäller det att köpa ett eget blixtlås 
själv om du vill ha något speciellt, annars 
syr de i något som de själva väljer, oftast 
något billigt och ganska tråkigt. För ett 
mer specifikt eller större blixtlås så är det 
bra om du köper det själv innan du går till 
skräddaren.

Ändringar?
Oroa dig inte om du kommer hem med 
plaggen och sen upptäcker du att du vill 
ändra något eller om det finns något som 
du inte är helt nöjd med. Det brukar inte 
vara några problem alls att få mindre 
justeringar gjorda utan att betala något 

extra. Skräddarna verkar vana vid att det 
inte alltid blir rätt första gången.

Pruta?
Det klart att det finns prutmån på både 
arbete och material men det är svårt att 
säga vad det kostar i generella termer ef-
tersom det beror på så många parametrar. 
Känn dig för och bygg upp en bra relation 
till skräddaren så ni får ett bra samarbete. 
En prisindikation är att det är i alla fall är 
billigt att vara sin egen designer.

Tips för ett besök i Lo Wo

Överst till vänster: Stort utbud av matchande knappar Överst till höger: Christina och Helén i klänningar med Dolce Gabbanas fiskmönster. 
Nederst till vänster: Helén i sin läckra rödrutiga kappa. Nederst till höger: Shoppingcentret i Lo Wu har en uppsjö av väskaffärer att matcha 
dina kläder. Här med pimpade detaljer av Christina.

T I P S E T

Vi svenskar kommer högt upp på listorna interna-
tionellt  när man mäter entreprenörskap. Det märks 
även i Hong Kong. Det flödar av idéer och många 
väljer att starta eget. Bulletinen har spanat in några 
av svenskarna inom mode.

ME&BERG tänker långsiktigt med kashmir

Svenska Daniel Wellingtons 
klockor har tagit Asien med 
storm. Ända sedan grund-
aren Filip Tysander träffade 
den brittiska gentlemannen 
med vintageklockor kombi-
nerade med Nato-band har 
allt gått spikrakt upp.

>> www.danielwellington.com/hk

>> Instagram: @meandberghk

SV E N S K A R  I  H O N G  KO N G
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R E SA RU N TR E SA RU N T

Text & bild: Emelie Nilsson 

Shenzhen - grannen i norr
Shenzhens snabba utveckling de senaste årtiondena gör att staden ofta blir beskylld 
för att vara en vanlig tråkig storstad med inget annat än höghus och betong. Det är 
kanske sant att det finns mycket av den varan men det finns mycket mer än så. Här 
kommer en liten guide för att göra det lättare att undersöka Kinas sydligaste storstad.

Det kanske vanligaste sättet att ta 
sig till Shenzhen från Hong Kong är 
att helt enkelt ta tunnelbanan. För 
ca 50 HKD tar den dig hela vägen 
till två av de tre gränskontrollerna, 
Futian och Louhu och du kan lätt 
byta till Shenzhens egna tunnelba-
nenät, buss eller taxi. 

Vill du undvika de ofta långa kö-
erna vid Louhu och Futian kan du 
istället åka till den tredje gränskon-
trollen, Huanggang. Från färjeläget 
i Wai Chai kan du ta en buss för 
45 HKD. Resan tar under en timme 
och du slipper släpa på väskan ge-
nom massa tunnelbanebyten.  

Färja är ett bekvämt sätt att ta sig 
till ställen som Shenzhens flyg-
plats och Shekou. Kommer du ut-
omlands ifrån och landar på Hong 
Kongs flygplats är färja ett smart 

sätt att spara tid då man skippar 
Hong Kongs gränskontroller. Du 
behöver heller inte vänta på ditt 
incheckade bagage. Det fixar fär-
jepersonalen och du kan istället 
hämta ut det från båten när du 
kommit till Shenzhen. 

Att ta sig runt
Att ta sig runt i Shenzhen med 
metron är billigt. Priset börjar 
på 2 RMB och sen får du lägga till 
1 RMB för var 4:e kilometer du åker. 
Med en tia kan du ta dig från tun-
nelbanans ena hörn till det andra. 
Den som vill ta sig fram snabbt gör 
rätt i att åka under jorden men för 
oss bekväma resande kostar även 
taxi bara en billig peng. De första 
2 kilometrarna kostar 12 RMB. Att 
ta sig från Luohu till Window of the 
World kostar ungefär 50 RMB. Taxi-
bilarna i Shenzhen har olika färger. 

Vill du vara säker på att de kan ta 
dig dit du vill välj en röd eller blå 
bil. Båda bilarna får köra både i och 
utanför Special Economic Zone. 
Skillnaden är att de blå bilarna är 
eldrivna och därför har ett något 
billigare startpris eftersom de inte 
tar standardbetalningen för bräns-
le som betalas vid varje taxifärd.

Se upp för svarttaxis som du kom-
mer stöta på runt turisttäta ställen 
som Luohu. Även om taxikön kan 
se skrämmande lång ut bör du inte 
förhandla med svarttaxiförare om 
du inte redan vet vad en vanlig taxi 
skulle ta för färden och hur mycket 
extra du är villig att betala. Det är 
lätt att bli lurad!

Äta och dricka
Då de allra flesta som bor i Shenz-
hen är hitflyttade från andra delar 

av Kina är Shenzhen kanske det 
bästa stället att ta del av alla de 
olika kinesiska köken. Den som 
gillar stark mat gör rätt i att pas-
sa på och äta lite hot pot eller 
eldgryta som vi svenskar kallar 
den kinesiska versionen av fon-
due. I Luohu hittar du Haidilao 
Hot Pot, en prisvärd och popu-
lär kedja med engelsk meny och 
bra service. Är du istället sugen 
på något att dricka eller lite ki-
nesisk barbecue finns Kingway 
Beer Garden. Här kan du ta en öl 
med lokalbefolkningen och spe-
la Liar’s dice, ett pokerliknande 
spel fast med tärningar.

Ännu ett ställe att äta gott på i 
Luohu är Leyuan Lu eller fisk- 
och skaldjursgatan. Ta en pro-
menad och titta i akvarium som 
står utanför restaurangerna. Ser 
du något du gillar är det bara att 

peka och du kommer ha det på 
en tallrik framför dig några mi-
nuter senare. Färskare än så blir 
det knappast.

Modernare områden 
OCT Loft i Nanshan är ett mo-
dernt och minimalistiskt områ-
de med gatukonst i varje hörn. 
Vad som brukade vara gamla 
fabriksbyggnader är nu hem åt 
gallerier och kaféer.  Byggna-
derna är utsmyckade med stora 
målningar och det blir plötsligt 
lite mer förståeligt att Shenzhen 
blev utsedd till UNESCO City of 
Design 2008. OCT Loft är stället 
att ta del av lokal konst och de-
sign och dricka ordentligt kaffe 
eller handbrygd öl. Det finns 
även en bokaffär inriktad på de-
signböcker. Ett liknande område 
är F518 Idea Land i Bao’An. Då 
det ligger i utkanten av Shen-

zhen är här mindre folk och 
eventuellt inte lika pretentiöst. 
Här vandrar du runt med lokala 
invånare istället för turister men 
det ligger också i utkanten och 
det tar ett tag att ta sig hit från 
Shenzhens centrala delar.  

Den som istället alltid drömt om 
en Monet eller Picasso att ha på 
väggen gör rätt i att ta en tur till 
Dafen Village. För en billig peng 
kan man köpa kopior av kän-
da konstverk målade av någon 
av de 10 000 konstnärerna som 
målar och säljer konstklassiker. 
Vägg i vägg ligger små butiker 
med oljemålningar i massor. Det 
går också bra att ha ett fotografi 
på sitt husdjur eller en mindre 
känd tavla och få den uppmålad. 
Även om du inte är intresserad 
av att köpa är det värt ett besök 
för att titta på konstnärerna när 

Special Economic Zones i Kina 

Shenzhen, Guangdong

Zhuhai, Guangdong

Shantou, Guangdong

Xiamen, Fujian

Kashgar, Xinjiang

Hainan

>>

Emelie Nilsson kommer från Göteborg 
och är journaliststuderande vid Göteborgs 
Universitet. Under sommaren bodde hon ut-
anför Shenzhen samt i Stanley i Hong Kong 
och gjorde sin praktik hos oss på Bulletinen. 
Hon är författare bl a till denna artikel.
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Trots att Shenzhen bara har några år-
tionden på nacken som mångmiljon-
stad finns här ställen bra mycket äldre 
än så. Inklämd mellan nya höghus 
i stadsdelen Nanshan ligger Nantou 
Ancient City, ett litet område med lång 
historia.

När man befinner sig mitt bland Shenz-
hens skyskrapor och neonljus är det lätt 
att glömma att Kinas historia sträcker sig 
3000 år bakåt i tiden. Nantou i Shenzhens 
område Nanshan har funnits här i 1700 
år, sedan år 331 mer specifikt, då som en 
del av Dongguans prefektur som även 
innefattade bland annat Hong Kong. Idag 
bor 30 000 invånare på den lilla ytan på 
en halv kvadratkilometer. Utmed gator-
na säljs allt man kan tänka sig, frukt och 
grönsaker, elektronik och små sköldpad-

dor i nästan lika små glasburkar. Trots att 
det är nästan 30 grader ute ligger rått kött 
framme utan att kylas eller övertäckas.

Inga bilar
Under början av Ming-dynastin byggdes 
en tjock mur runt Nantou som till sto-
ra delar fortfarande står kvar. Innanför 
muren bodde 1000 soldater som skulle 
skydda den från japanska pirater. Tack 
vare muren finns det idag inga bilar på 
gatorna men man får fortfarande slåss 
om utrymmet med flertalet mopeder vars 
förare konstant måste ligga på tutan för 
att inte köra på någon. Även om många av 
husen idag är förstörda till förmån av nya 
bostäder finns det äldre byggnader kvar, 
till exempel en opiumhåla och bordell. 
Ryktet säger också att det var i en reger-
ingsbyggnad inom Nantous murar som 
några politiker skrev över Hong Kong till 

Storbritannien efter att opiumkriget gått 
förlorat. 

En perfekt avstickare
Nantou är inte en heldagsutflykt, men vill 
man känna av det äldre Kina är det värt 
en tur. Att äta här är billigt och nästan 
alla restauranger är enkla hål-i-väggen 
där barnen sitter i ett hörn och gör läx-
or medan föräldrarna lagar och serverar 
mat. Man kan äta sig proppmätt på hem-
magjorda dumplings för under 15 RMB 
och har man tur får man jordnötssås att 
doppa dem i.

Ta sig hit
Nantou Ancient City ( Nan Tou Gu Cheng). 
Ta tunnelbanan till Shenzhen University 
på linje 1 som går mellan Luohu och Air-
port East. Från stationen tar du sedan helt 
enkelt en taxi för ca. 15 RMB.

1979 var Shenzhen en småstad som 
vilken som helst. Endast 30 000 bodde 
i vad som brukade vara ett ännu min-
dre fiskesamhälle. Med sitt fördelak-
tiga läge på andra sidan vattnet från 
Hong Kong blev Shenzhen i maj 1980 
Kinas första Special Economic Zone. 

Högst upp på toppen av Lianhua Moun-
tain i Shenzhens stadsdel Futian står en 6 
meter hög bronsstaty av Deng Xiaoping, 
initiativtagaren till införandet av Speci-
al Economic Zones, SEZ, i Kina och före 
detta ledare för kommunistpartiet. Shen-
zhens SEZ-status innebär att regler för ut-
ländsk handel och investeringar bestäms 
lokalt utan inblandning från regeringen 
i Peking. Genom att sänka skatter hopp-
ades man locka till sig utländskt kapital 
och öka den ekonomiska tillväxten och 
modernisera Kina.

Experimentet blev en succé och Shenz-
hen har nu 12 miljoner invånare och det 
utan att räkna alla de migranter som sökt 
sig till staden för att arbeta. Bortsett från 
de senaste åren har Kinas årliga ekono-
miska tillväxt varit tvåsiffrig. Man tog in 
fler städer i projektet och idag finns det 
sex stycken SEZ i Kina och hälften av dem 
ligger i södra Kinas Guangdong.  Deng 
Xiaoping avled 1997 92 år gammal.  Se-
dan 2000 står han förevigad på Lianhua 
Mountain med utsikt över Futians skyli-
ne.  

Ta sig hit:
Lianhua Mountain Park. Ta tunnelbanan 
till Civic Center på linje 2 som går mel-
lan Xinxiu och Shekou. Från Civic Cen-
ter-byggnaden går det en gångbro till par-
ken. Väl i parken är det bara att börja gå 
alla trappor upp till toppen.

1. Dapeng Fortress/Dapeng Dongshan 
Temple
En bra bit utanför Shenzhen, ungefär en 
och en halv timmes bussresa från cen-
trum, ligger Dapeng Fortress. Precis som 
Nantou byggdes en mur runt byn under 
Mingdynastin men i Dapeng är byggna-
derna bevarade. Inte långt därifrån ligger 
vackra Dapeng Dongshang Temple med 
imponerande arkitektur. Templet bygg-
des efter att en Feng Shui-mästare sett lila 
ljus på platsen och utropat det till helig 
mark. 

2. Happy Valley
Brevid Window of the World i Nans-
han ligger Shenzhens nöjespark full av 
berg-och-dalbanor och annat skoj. Par-
ken är uppdelad i åtta olika områden och 
teman plus en vattenpark som är öppen 
halva året. Det är ofta mycket folk och 
man gör rätt i att undvika högsäsongen. 
Priset för en vuxen ligger på 230 RMB 

men kommer man efter kl.18.00 sänks 
priset till 100 RMB. 

3. Naturreservat Mangroveskog
Shenzhens mangroveskog har minskat till 
en fjärdedel av vad den var på 1980-talet. 
Träden som växer i salt eller bräckt vatten 
är viktiga för olika arter som till exempel 
jätteräkan. Trädens frön kan ligga i dva-
la upp till ett år i väntan på en lämplig 
plats att slå rot. Det skyddade området 
ligger vid Shenzhen Bay och här kan man 
vandra längs kusten och titta på antingen 
Hong Kong på andra sidan vattnet eller 
spana efter några av de nästan 200 olika 
fågelarterna som hälsar på i reservatet.  

4. Shopping Dongmen/Sun Plaza Mall
Bara två tunnelbanestationer från Luohu 
Commercial City ligger Dongmens Laojie 
eller ”gamla gatan”. Laojie har varit shop-
pinggatan Shenzhenbor handlat på i 300 
år. På kvällar och helger blir det knökat 
men tycker man att det är värt det kan 
man köpa kläder och annat för strunt-
summor. I samma område ligger Sun Pla-
za Mall. Där hittar man kända internatio-
nella affärer med outletpriser.

5. Coco Park/Seaworld
Den som saknar västerländsk mat och 
engelsktalande sällskap gör rätt i att åka 
till Coco Park i Futian eller Seaworld i 
Shekou. Coco Park är en shoppinggalle-

ria med ett utbud som vilket som helst. 
Anledningen till dess popularitet är  
istället restaurangerna och kaféerna med 
västerländsk mat. Seaworld känns igen 
på det strandsatta skepp som ligger i en 
stor fontän mitt bland restauranger och 
butiker. Även här hittar du mat och dryck 
med västerländsk prägel och bageri där 
man kan köpa bröd utan den söta majon-
näsliknande såsen som kineserna tycker 
om att täcka sina brödbullar med.  

de jobbar. Oftast sitter de utanför 
sin butik och förbipasserande kan 
ta del av hur tavlorna blir till. 

Miniatyrer
De flesta har hört talas om Window 
of the World. En park i Shenzhen 
där man helt enkelt återskapat 
kända byggnader från runt om i 
världen. Man kan ta kort på sig själv 
framför Eiffeltornet, Taj Mahal och 
det lutande tornet i Pisa bara för att 
nämna några få. Man får ett litet 
pass som man kan stämpla vid var-

je plats. Mindre känt men kanske 
mer intressant för oss som kommit 
till Kina för att se Kina är Splen-
did China Folk Village. Ena delen 
har samma koncept som Window 
of the World där man istället kan 
vandra runt (eller ta tåget) och se 
miniatyrer av till exempel Terrakot-
taarmén, Sommarpalatset samt Ki-
nesiska muren byggd av 6 miljoner 
miniatyrtegelstenar. I andra delen 
av parken får man lära sig mer om 
Kinas 56 olika etniska grupper.

Besök det gamla Kina i Nantou

Fem snabba tips

Från fiskesamhälle till mångmiljonstad

R E SA RU N TR E SA RU N T

Text & bild: Emelie Nilsson 
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Med öga för 
StreetFashion

S PA N I N G

Text & bild: Jenny Ragnwaldh

I Hong Kong finns inga modereg-
ler. Less is more är inte mottot utan 
snarare att frossa i det man älskar. 
Att blanda blommönster från topp 
till tå eller varför inte med alla 
mönster man älskar. Eller att klä 
sig i det vi svenskar kallar festblåsa 
i mataffären.
Jag var så van vid den lite ängsli-
ga svenska mentaliteten. Att hål-
la sig inom ramen om vad som är 
passande. På gatorna i Hong Kong 
kan jag tydligt se att Hong Kong 
kineserna klär upp sig för sitt eget 
välbefinnande och inte för någon 
annan. I Hong Kong kan man kom-
ma som man vill, extravagant eller 
nedtonad. Till skillnad från i Sveri-
ge finns i Hong Kong ingen rädsla 
för att dyka upp alltför uppklädd.

De trendiga på gatorna jag pra-
tar med nämner ofta att de själva 
designar sina plagg och köper klä-
der av små lokala designers.

Modehusen glänser i varje gat-
hörn och man förundras över att så 
många har råd att klä sig i de exklu-
siva märkeskläderna. Men har man 
bott här ett tag har man förstått hur 
lättillgängliga kopiorna är och att 
många kineser prioriterar att lägga 
sina pengar på designerkläder och 
lyxaccessoarer.

Dock så tror jag att modehu-
sen med sina häftiga skyltfönster 
också ger en massa inspiration. Det 
är som att bläddra i Vogue när man 
går runt i alla lyxiga shoppingcen-
ter. De lokala asiatiska designers 
jag har träffat hämtar mycket in-
spiration från mytologi, sagor och 
natur. En del använder humor i sin 

design, som roliga citat och symbo-
ler.

Kineserna klär sig gärna barns-
ligt och uttrycksfullt! De älskar de-
taljer och mönster. Det är väl den 
stora skillnaden om man jämför 
hur kineserna och svenskarna klär 
sig. Den barnsliga mentaliteten 
har vi svenska expats förundrats 
över. Att män i kostymer går runt 
i Wan Chai Toy Market för att köpa 
vintage-leksaker till sig själva, att 
äldre kvinnor dyrkar Hello Kitty el-
ler att män gärna har en liten nalle 
hängandes på portföljen eller rygg-
säcken. Vissa säger att detta beror 
på den hårda elitistiska uppväxten 
och att de inte har fått leva ut som 
barn tillräckligt.

Männen i Hong Kong skäms 
inte för att visa sin fåfänga och 
tänker mycket på modedetaljer-
na. Kvinnorna klär sig feminint 
och uppklätt på kontoret. I Sveri-
ge tenderar kvinnorna att klä sig 
mer maskulint och nedtonat, sär-
skilt i de mansdominerade yrkes-
grupperna. Det finns inga tydliga 
moderegler för olika åldrar i Hong 

Kong. För kvinnorna är det viktigt 
att klä sig både trendigt och sensu-
ellt även efter 50-60 års ålder.

Tydligt är också bland kvinnor 
att en flickaktig, mjuk kvinnlig stil 
är mer sensuellt än att som i Eu-
ropa framhäva en fyllig byst i ur-
ringat, bära korta kjolar och höga 
klackar.

Personligen så älskar jag den 
asiatiska stilen och jag får otroligt 
mycket inspiration i Hong Kong!

"Snabbt bestämde jag 
mig för att köpa en 
riktig kamera.  
Kameran öppnar mina 
sinnen och den ger mig 
modet att gå fram och 
prata med människorna 
på gatorna.””

Min lust att fotografera gatumodet kom till mig raskt efter vår flytt till Hong 
Kong. Ganska snart fick jag i uppdrag av ett modeföretag i Stockholm att hålla 
en föreläsning om street style i Hong Kong. Efter det uppdraget har jag fortsatt 
att fotografera människor. Det har blivit ett beroende!

”På gatorna i Hong Kong kan jag tydligt se  
att Hong Kong kineserna klär upp sig för sitt eget 
välbefinnande och inte för någon annan.” 

Fakta    Jenny Ragnwaldh

Familj: Man, Jakob Ragnwaldh, dotter 
Christina 9 år, son Nils 11 år

Bor: Tregunter Path, Mid-Levels

Hur länge i Hong Kong: Flyttade till Hong 
Kong i december 2015

Sysslar med: Frilansar som personlig 
stylist och trendföreläsare i Sverige. 

Bakgrund: Har arbetat som personlig sty-
list, garderobsorganisatör och kursledare 
inom mitt bransch sedan år 2010.

Gillar med Hong Kong: Klimatet, naturen, 
stadspulsen och människorna.

Ogillar med Hong Kong: Luftförorening-
arna.
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På gång i höst

ÄR DU INTRESSERAD AV SWEA? 

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

www.hongkong.swea.org

Är du ny i  
Hong Kong?
Har du precis kommit till Hong Kong och 
är sugen på att hitta på roliga aktiviteter 
och träffa massor av trevliga människor. 
Kom med i SWEA Hong Kong. Vi är cirka 
60 medlemmar, arrangerar 2–3 aktivite-
rer i veckan. Allt ifrån bergsklättring och 
hiking till Mahjongspel, konstutställning-
ar och After Works.

Vill du testa SWEA så kan du från och med 
den 1 september vara med året ut för bara 
250 HKD. 

Jonglera jobb, familj och tid med SWEA

Familjen Colldén Hemberg flyttade till 
Hong Kong för att Lisas man Oscar skulle 
ta över familjeföretaget. Ett företag som 
utvecklar och tillverkar elektronikpro-
dukter. Deras andra barn var nyfött och 
Lisa mammaledig första året. 

Innan flytten österut arbetade Lisa, 
som är utbildad civilingenjör, som Busi-
ness Development Director på ett svenskt 
företag som är världsledande inom 
nischen flygfrakt av temperaturkänsliga 
läkemedel. Så det var kanske inte så kon-
stigt att det kliade i fingrarna att börja job-
ba igen. Sedan 3 år tillbaka arbetar Lisa i 
familjeföretaget med allt från ägarfrågor 
till projektledning av interna projekt.

Du jobbar, är SWEAs medlemsansvarig, 
har små barn men hinner ändå med att 
hänga med på SWEAs aktiviteter. Hur 
får du dagarna att gå ihop?
En av fördelarna med att bo i Hong Kong 
är att man har så mycket hjälp med att 
sköta det praktiska i hemmet. Dessutom 
har jag ju lyxen att vara ledig från jobbet 
1–2 dagar i veckan, så det är ju inte så 
konstigt att det blir tid över till annat som 
man aldrig hade haft tid med som hel-
tidsarbetande tvåbarnsförälder i Sverige.

Hur skiljer det sig att arbeta i Hong 
Kong jämfört med Sverige?
Den stora skillnaden för mig är hur tyd-
lig man måste vara mot medarbetare och 

vara helt säker på att man ställer rätt frå-
gor för att få rätt svar. Man kan inte hel-
ler vara säker på att alla frågar om de inte 
förstår, eller säger ifrån ifall de inte håller 
med mig eller om något jag har bett om 
är orimligt tidskrävande. Arbetslivet är 
mycket mer hierarkiskt än i Sverige, så vi 
har jobbat rätt mycket med att få folk att 
förstå att chefen inte alltid har rätt. 

Talar du kinesiska?
Tyvärr inte, så en annan utmaning är att 
jag helt enkelt inte kan prata med mer-
parten av våra medarbetare. 

Hur ser framtiden ut?
Just nu tycker jag att den största utma-
ningen är att hitta bra folk att anställa och 
att anpassa bolaget när vi växer. Något 
som i och för sig är väldigt mycket roligare 
utmaningar än dem man har på ett före-
tag som inte växer.

Text: Lena Löfling

Det vardagliga livet ser väldigt olika ut för oss Sweor. En del jobbar precis som vanligt, en del byter karriär, prövar nytt 
medan andra passar på att förverkliga drömmar inom musik, konst eller idrott. Lisa Colldén Hemberg flyttade till Hong 
Kong för fyra år sedan med sin make Oscar och deras två barn. Till en början var hon mammaledig men blev sedan 
aktiv i familjeföretaget.

Bluewater grundades i Stockholm 2012 
genom en sammanslagning av två bolag 
med olika lösningar inom vattenrening. 
Huvudkontor, forskning och utveckling 
har man fortfarande i Sverige men bola-
get har starka tillväxt- och exportplaner. 
Förutom huvudkontoret har man egen 
närvaro i USA, Kina och Hong Kong. 
Bluewaters vattenrenare säljs redan i 
flera länder i Asien; Hong Kong, Kina, 
Singapore och Australien. Dessutom 
planerar man lansering på ytterligare ett 
antal marknader redan i slutet av året. 

Bluewaters vattenrenare gör kranvatten 
till hälsosammare dricksvatten i privata 
hem och professionella kök genom att 
ta bort föroreningar som mikroorganis-
mer, bekämpningsmedel, tungmetaller 
och toxiner. Bluewater använder sig 
av den patenterade teknologin Superi-
orOsmosis™ i sina vattenrenare som 
är extremt högpresterande och tar bort 
upp till 99% av vattenburna förorening-
ar samt lukt. 

Förutom vattenrening brinner 
företaget för miljön och hållbar ut-

veckling. De arbetar aktivt med olika 
projekt och partners för att minska an-
vändningen av engångsplastflaskor och 
sprida budskapet #stopstupidplastics.  

För mer information om Bluewater be-
sök www.bluewatergroup.com.

Om vatten och varför
Idag saknar har 783 miljoner människor 
(1 av 9 personer) världen över tillgång till 
rent och säkert vatten. Därmed har rent 
vatten blivit en lyxvara som långt ifrån 
alla har råd med. Trots att reningsverk 
gör ett bra arbete är ofta de rör som le-
der fram till byggnader gamla och ibland 
även rostiga. De bidrar därmed till kon-
tamineringen av ditt dricksvatten genom 
att de fäller tungmetaller. Buteljerat vat-
ten är ett vanligt och relativt billigt sätt att 
konsumera rent vatten i många delar av 
världen men det blir dyrt i längden och 

innebär uppenbara nackdelar för miljön 
med långa transporter samt extremt hög 
nyproduktion av plastflaskor i relation till 
hur många som återvinns.

Vatten i Hong Kong
Enligt Hong Kong Water Supply Depart-
ment har Hong Kong en av de säkraste 
vattenförsörjningarna och en av de bästa 
vattenkvalitéerna i världen. Men i vissa 
delar av staden samt i äldre byggnader 
är rören gamla. I vissa fall används fort-
farande stålrör som förbjöds redan 1995 
med anledning av att de sannolikt kom-

mer att rosta. Tungmetaller har hittats 
i Hong Kongs dricksvattenreservoarer, 
pumpstationer och bostadsområden. 
Blynivåer nämns som ett av de största 
problemen eftersom dessa har uppmätts 
till tre gånger över säkerhetsgränsen och 
har allvarliga hälsoeffekter, speciellt för 
barn. Att koka vattnet tar inte bort bly och 
andra tungmetaller utan då krävs en mer 
avancerad vattenrenare.

Om projektet
I samband med Bluewaters plan att växa i 
Asien kontaktades Business Sweden som 
sedan har hjälpt till att utvärdera poten-
tialen på sju marknader runtom i Asien/
Stillahavsområdet. Projektet djupdök i 
hur man bör prioritera och gå givare på 
respektive marknad samt gav förslag på 
potentiella partners att samarbeta med 
lokalt. De marknader man valde att gran-
ska i ett första steg var Korea, Taiwan, 
Vietnam, Malaysia, Thailand, Filippiner-
na och Indonesien. I Korea och Taiwan 
där marknaden för vattenrening är väle-
tablerad och närmare 50% av hushållen 
använder vattenrenare, har man sedan 
det inledande arbetet inlett diskussioner 
och signerat distributörsavtal med lokala 
aktörer för att vidare lansera varumärket 
under 2017. De andra marknaderna, för-
utom Malaysia, är mer omogna men har 
desto större behov av rent vatten. Där 
kommer man under de kommande åren 
se marknaden växa för vattenrenare och 
andra lösningar som skapar bättre vat-
tenkvalitet för befolkningen.

Vattenkvalitet – ett problem både 
i Hong Kong och världen

14 sept / Välkomstlunch

Klockan 12.00 på Wagyu. Boka din plats 
via vår Facebook-grupp. 

27 sept / Välkomstcocktail

Kom och ta en drink eller tre hemma 
hos en Swea. Plats och tid meddelas 
via vår Facebook-grupp.
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Paints that don’t 

cost our earth 

Den 6 juni 2017 firades Sveriges nationaldag i Hong Kong med en heldag av spännande paneldiskussioner och talare på 
Sweden Innovation Forum. Det var första gången någonsin som Team Sweden, svenska generalkonsulatet i Hong kong, 
Business Sweden och den svenska handelskammaren, bjöd in till forumet. 

Firandet av 
Sveriges  
nationaldag.

Dagen inleddes med en öppningscere-
moni där generalkonsul Helena Storm 
hälsade gästerna välkomna.  Stämningen 
inne i den fullsatta lokalen var förvän-
tansfull. Alla deltagande var peppade för 
att dra igång det fullproppade schemat.

Även Hongkongs regeringschef CY Leung 
deltog vid invigningen. Dagens första ta-
lare var Fredrik Härén som med inspire-
rade frågeställningar fick igång publiken. 
Under dagens första paneldiskussion 
var temat hållbarhet. Paneldeltagarna 
tillsammans med publiken diskuterade 
frågan om vem som ska hållas ansvarig 
för att förändra den ohållbara livsstilen vi 
lever idag.

Under lunchen besökte David Yeung, 
grundare av Köttfri Måndag, forumet. 
Han informerade åhörarna om hur våra 
matvanor bidrar till miljöpåverkan och 
vad man kan göra för att förändra detta.

Efter lunchen tog Lars Jörnow, en av grunderna till EQT Partners, plats på scenen via 
internet. Följande timme handlade bland annat om hur marknadsföringen av spel 
skiljer sig från marknadsföring av andra produkter. Sweden Innovation Forum avsluta-
des därefter med två paneldiskussioner. Dels en paneldiskussion där temat var hälso-
samma städer i framtiden, dels en paneldiskussion som handlade om IoT.
Nationaldagen firades slutligen med pompa och ståt uppe på den tjugoandra våning-
en i California Tower mitt i Hong Kong. Ett perfekt avslut på en innehållsrik och spän-
nande dag! 

Text: Sofi Runnman Bäckström
Bild: Terence Shum

Efter Anders och Kerstin Johansson så 
kommer jag Gustav och min fru Eva 
Jacobsson att vara Svenska kyrkans 
personal i Hong Kong och Kina. Vi är 
snart på plats men just nu delas tiden 
mellan att förbereda huset för uthyr-
ning, hinna träffa sönerna, packa och 
lite segling.

Ja ni som redan flyttat från Sverige vet 
hur det känns när man inte riktigt vet vad 
man ska packa. Hur det känns när man 
inte kommer ha så fysiskt nära till äldre 
föräldrar och släktingar. Hur det känns att 
lägga 800 mil mellan sig och ”barnen” och 
vännerna. Väldigt många känslor medan 
vi stoppar ner kläder, böcker, foton. Inte 
för mycket, men helst inte för lite heller.

Från och med i höst kommer jag fung-
era som präst och Eva som församlingsas-
sistent. Bostaden finns i Hong Kong, och  
varje månad blir det besök i både Shang-
hai och Peking.-Ett slags vuxenäventyr, 
och en möjlighet att göra kyrka tillsam-
mans med dom svenskar som rör sig i 
området. Det ska bli kul och spännande. 
Jag har varit kyrkoherde i många år, Eva 
arbetar inom läkemedelsutveckling. Vi 
har varit i Hong Kong många gånger och  
älskar staden! Den är vacker, gröna berg, 
blå himmel och vattnet…. och musiken!-
vi är flitiga besökare på konserter… och 

maten... och människorna… Ja listan vill 
inte ta slut, Hong Kong har mycket att er-
bjuda.

Sommaren i Sverige är segling för oss. 
Vi har seglat tillsammans sen vi träffades 
och våra pojkar hänger med så mycket 
de kan och hinner. Vi har tre vuxna sö-
ner, en som utbildar sig till båtbyggare, 
en till luftakrobatoch en till civilingenjör. 
Den härsommaren har segelturerna blivit 
kortare, men det finns mycket vackert på 
nära håll.

Rötterna i Norrland
Vi har båda rötterna norrut, även om 
Uppsala har varit hemmastad i över tret-
tio år nu. Trots att det var längesedan vi 
flyttade till Uppsala så känns det på in-
sidan att man är från Norrland. Mer och 
mer ju äldre man blir verkar det som…

Framtiden  
Så vad kommer hända nu i Svenska kyr-
kan i Hong Kong, Shanghai och Peking 
(och även Taiwan)?  Uppdraget att fira 
gudstjänst, dop, vigsel och konfirmation 
ser förstås likadant ut. Och det finns själv-
klara traditioner, som Julbasaren. Samt 
att plocka upp tråden med Luciafirande i 
St John’s Cathedral.  Vi funderar också på 
att vandra, Hong Kong är så vackert, lite 
pilgrimstankar och se Hong Kong från lite 

olika håll. Kanske det kan bli möjlighet för 
miniretreater med prova-på-meditation 
och mindfulness?

Vänskapen 
Det är meditationen som fört oss till Hong 
Kong genom det ungdomsprojekt vi har 
drivit under många år där ungdomar från 
Hong Kong och Sverige fått möta varan-
dra och lära sig mer om andlighet och 
djupmeditation. Vilka erfarenhetsutby-
ten det blev, vilken vänskap! Ungdomar-
na fortsätter att utveckla sina kontakter. 
Några av ungdomarna från Hong Kong 
valde att studera svenska, några stude-
rar nu i Sverige och några av de svenska 
ungdomarna fortsätter att komma tillba-
ka till Hong Kong, igen och igen. Att vän-
skap bygger broar är något som vi fått se 
i praktiken, och egentligen är det kanske 
inte svårare än så? Att låta vänskapen bin-
da oss samman.

Vi ser fram emot att träffas inom kort!

Hösten i Svenska kyrkan

Unit 523, 5/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

En del kan aldrig få nog av falukorv, knäckebröd, 
filmjölk eller blodpudding. Och en del nöjer sig 
med en påse Gott&Blandat då och då. Oavsett så 
flyttar vi till en större lokal så vi kan få in ännu mer 
av dina svenska favoriter.

Från den 3 september hittar du oss på samma 
adress fast nu hissarna längst bort och 
på våning 5. 

Hur mycket 
svensk mat kan 
man få i sig?
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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@

Nu öppnar vi i Sai Kung
Svenska skolföreningen i Hong Kong 
har under många år bedrivit under-
visning i kompletterande svenska i 
Discovery Bay och på Hong Kong Is-
land. I höst tar vi även emot elever 
för undervisning i Sai Kung, på Hong 
Kong Academy. 

Vi hälsar både gamla och nya elever varmt 
välkomna. Alla vi som jobbar i skolan ser 
fram emot en spännande höst tillsam-
mans med våra elever, era barn.
Vi välkomnar barn födda år 2011 eller ti-
digare. Anmälan sker enkelt på vår hemsi-
da, www.svenskaskolan.hk 

Den 3–4 augusti anordnade Skolver-
ket och Svensk Utlandsundervisnings 
Förening (SUF) en konferens i Stockholm 
för oss som är engagerade i svensk ut-
landsundervisning. Jag och Sara Johans-
son (lärare i Discovery Bay och Hong 
Kong Island) deltog och dagarna ägnades 
åt fortbildning och erfarenhetsutbyte. 
Deltagare kom från hela världen och vär-

defulla kontakter inför framtiden knöts. 
Vi är inspirerande att tillsammans med 
våra elever och kollegor fortsätta att ut-
veckla svenska skolan i Hongkong. 

Är du sugen på att jobba tillsammans 
med oss? Gå in på vår hemsida och anmäl 
ditt intresse. Vi hörs och syns! 

Varma hälsningar

Malin Moberg
Huvudlärare svenska skolan HK fr om HT 
2017  (samt leg.lärare år 4–9 i svenska, 
tyska, engelska) 

Tre om svenska skolan

Olivia 
a) Därför när man åker till Sverige kan 
man prata med släkt och vänner. Vi 
reser dit varje sommar.
b) Så jag kan lära mig mer svenska.
c) Det är bra och jag lär mig jättemycket.

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

Viktor 
a) Till att lära sig prata mycket svenska.
b) Jag går här varje tisdag.
c) Man kan spela spel och lära sig 
mycket saker.

Miranda 
a) Prata hemma i Sverige på sommaren.
b) Så man vet mer svenska.
c) Bra, vi skriver.

Hört i skolan:

“– Överdriv inte!
– Don’t overdrive!”

Äntligen, årets kräftskiva!

Vi välkomnar vår nya medarbetare Rebecca Netteryd till Hong Kong och den Svenska 
handelskammaren! Rebecca kommer arbeta på handelskammaren under det kom-
mande året, först som Young Professionals Coordinator och senare Events Manager. 
Hon tog nyligen examen från Handelshögskolan i Stockholm och har en Bachelor i 
Retail Management. Rebecca har ett stort intresse för nya kulturer och sökte jobbet 
på handelskammaren för att få möjligheten att arbeta i en internationell miljö med 
företag och människor från hela världen. Daniel Hartman kommer nu ta rollen som 
Events Manager då Eric Åhlberg avslutat sitt år på handelskammaren i Hong Kong och 
vi vill tacka alla människor som gjort att året i Hong Kong blivit så bra som det blivit! 

Ny medarbetare på kammaren!

Äntligen är det dags för ett av kammarens mest populära årliga event, 
Kräftskivan! Missa inte att anmäla er till vad som brukar bli en fest man 
talar om hela vägen till nästa års kräftskiva. Precis som förra året är vi väl-
digt glada över att kunna husera på The Royal Hong Kong Yacht Club i 
Causeway Bay.

Kräftskivan 2017: 15:e September
Anmälan och mer information finns på vår 
hemsida www.swedcham.com.hk 

Handelskammaren består av 8 kom-
mittéer av olika karaktär. Syftet med 
dessa är att aktivera medlemmarna 
och basera kammarens arbete efter 
medlemmarnas önskemål. Alltså, 
om man är intresserad av kamma-
rens generella event, varför inte en-
gagera sig i Eventkommittén? Är du 
intresserad av kreativa industrier, 
engagera dig i Creative Swedes. El-
ler varför inte Young Professionals 
där mycket fokus ligger på nätver-
kande och entreprenörsskap? Oav-
sett vad just du är intresserad av så 
finns det något att involvera dig i.  
 
Vill du veta mer? Kontakta oss på 
chamber@swedcham.com.hk 

Engagera dig i 
Svenska handels-
kammaren! 

Rättelse: I förra numret skrev vi fel namn på Wilbur, han fick namnet Viktor av misstag. 
Vi ber förstås om ursäkt.
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I blickfånget

I blickfånget av Helén von Zweigbergk

USB-stick(a)
Till lilla aftonväskan 
passar denna behän-
diga batteriladdare i 
läppstiftsform.

Går att köpa 
antingen på www.
carousell.com för 
25 SGD eller i en av 
elektronikaffärerna i 
Lo Wu/Shenzhen för 
80 HKD

Frossa i tyger
Från den 1 september och en vecka framåt, 
kommer interiör&designföretaget Altfield sätta 
upp en tillfällig pop-up-store. Där rear de ut en 
bred kollektion av tyger från välkända märken, 
till hälften av detalhandelspris!

När: 1–7 september

Var: 1101 Nine Queen´s Road, Central.

Baka med stil
I en begränsad upplaga har SMEG låtit D&G 
smycka hushållsapparater med italienskt 
folkloremönster. Prisuppgift saknas men de lär 
nog kosta sin slant. Dessa italienska design- 
jättar hade ett tidigare samarbete förra året, 
då med dekorerade kylskåp. Prislappen var då 
från 480 USD

S
h

op
p

in
g Aktiviteter

Priscilla –  
Queen of the Desert
Musikal
29 sep–15 okt

Extraföreställningar 17–22 okt

HKAPA (Hong Kong Academy for Performing 
Arts)

Pris: från 445 HKD 
www.hkticketing.com

The Play That Goes Wrong
Komedi

19–24 september

HKAPA (Hong Kong Academy for Performing 
Arts)

Pris: från 495 HKD

Biljetter köps på www.hkticketing.com

E.T. in Concert
Musik/film

Se klassikerna E.T ackompanjerad med live 
musik av Hong Kong Philharmonic Orchestra

29–30 september

Hong Kong Cultural Centre Concert Hall

Pris: från 220 HKD

Biljetter köps på www.hkticketing.com

Barnkläder Second hand
Onlineföretaget Retykle har öppnat en ny 
butik för den som lämna avlagda kläder till 
försäljning eller att se och känna på second 
hand-kläder som finns till salu.

Öppet: 10:00 – 17:00. Tidsbokning krävs dock.

Var: 42 Wong Chuk Hang Road, Wong Chuk 
Hang

Frukostnyhet från 
Sverigeshoppen
Nu kan man få Quaker 
Havrefras till filen.  
Pris 44 HKD

Skandinavisk  
design i 
Hong Kong

LAGOM www.lagom-hk.com, telefon: 9307 1501

Lagom betyder precis rätt anpassad, lämpligt eller 
varken mer eller mindre. Och det är så vi tänker när 
vi tar in våra skandinaviska produkter till butiken. 
Produkter som är smarta, vackra och helt rätt till 
hemmet. Produkter som inte vanligtvis går att finna i 
Hongkong.  
Titta in i vår webbutik. Se om du hittar något till dig 
själv, ditt hem eller varför inte till någon annan, som 
present.

Smycken från Bengt & 
Lotta, från 295 HKD
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