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I Hongkong finns massor av kultur att insu-
pa. För mig är kontrasterna fascinerande och 
det som gör Hongkong så spännande. I det 
här numret bjuder vi på några av våra favori-
ter bland konst, film, opera, böcker och street 
art. Läs t ex om Art Central, Art Basel, Affor-
dable Art Fair och andra konstutställningar. 
Vi håller tummarna för att de blir av även i år. 
Sandra Isaksson ger oss en fantastisk inblick i 
försvinnande kulturer, missa inte det! 

Det är lätt att prioritera bort kulturbesök 
bland allt man vill få in i sin vardag. Men i 
kolumnen Livsbalans berättar vi om en stu-
die som visar att personer som ökar sina kul-
turupplevelser känner sig lyckligare och mer 
nöjda med sina liv. Det var en ögonöppnare 
för mig, och jag ska definitivt börja prioritera 
om. 

I vår familj är det tredje gången vi tar vårt 
pick och pack och flyttar till ett annat land. 
Jag har lärt mig ungefär vilka faser vi kom-
mer att gå igenom. Först eufori över att upp-
täcka en ny plats, ny kultur, nya människor! 
En närmast dating-liknande tillvaro där man 
letar vänner, nätverk, aktiviteter och drar 
sin historia gång på gång, gärna brett leen-
de. Därefter lite lätt besvikelse över att det 
blev vardag här också. Sen en djupare svacka 
där man saknar sina riktiga vänner, innan vi 
faktiskt hittar riktiga vänner i vårt nya hem-
land, och känner att tillvaron återigen blir 
meningsfull. Men även om jag numera vet 
vilka faser som väntar, blir det inte lättare. 
Jobbigast är när goda vänner flyttar vidare. 
Då vill jag helst ligga under ett tjockt täcke i 
soffan och aldrig komma ut. Man kan undra 
varför vi utsätter oss för detta? Ja, det är väl 
de där riktiga vännerna man får, som man 
aldrig hade träffat annars. Jag tycker också 

att vi lever livet lite mer intensivt och kom-
mer närmare varandra som familj. Våra barn 
går igenom ungefär samma faser, om än i oli-
ka tempo. Third culture kids har därför alltid 
fascinerat mig. Jag har insett att det finns hur 
mycket som helst att lära sig inom det om-
rådet, ett litet smakprov finns med i det här 
numret.  

Med det vill hela Bulletinens redaktion 
önska er välkomna till ett nytt årtionde, för-
hoppningsvis fullt av kulturella upplevelser! 

 
 Eva Ladeborn
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Om Bulletinen
Sedan starten 1981 fungerar Bulletinen som forum för aktivite-
ter och händelser i svenskkolonin. Bulletinen drivs helt ideellt, 
utkommer med 6 nummer per år, och distribueras gratis till dem 
som anmält sig på Bulletinens hemsida. Adressändringar an-
mäls 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. Bulletinen  sponsras 
av Sveriges generalkonsulat, Svenska handelskammaren, Busi-
ness Sweden, SWEA, Svenska kyrkan och Svenska skolan samt 
annonsintäkter.

Nå svenskarna i 
Hongkong
Vill du kommunicera med våra 
läsare? Hör av dig till oss och prata 
annonsering. Inte bara stöttar du 
tidningen, du kommer nå typ alla 
svensktalande i Hongkong.Hör av 
dig till: bulletinenhk@gmail.com

Omslagsbild av Sandra Isaksson.

www.bulletinenhongkong.com

Kultur gör dig mer lycklig och 
nöjd med ditt liv

TA SIG DIT

Cathay Pacific och Qantas flyger direkt 
till Perth från Hongkong. Flygresan tar 
cirka 8 timmar. Det är ingen tidsskill-
nad från Hongkong.

5 SAKER DU INTE FÅR MISSA

 • Djurlivet! Vid Hamelin Bay Beach 
kan du klappa rockor som simmar 
in till stranden, det är helt magiskt. 
Åker man rätt säsong kan man se  
valar, späckhuggare och valhaj. Vi såg 
även massor av kängurur. 

 • Vingårdar. Margaret River är mest 
känt för sin Cabernet Sauvignon och 
Chardonnay. De allra flesta gårdar 
har vinprovning.   

 • Bushtuckertours.com. En här-
lig kanotutflykt på Margaret River 
för hela familjen. Vår guide var en 
Crocodile Dundee-liknande man 
som glatt fångade stora ödlor med 
händerna och bjöd på ätliga växter, 
gourmet-lunch och goda historier.  

 • Det finns gott om haj i Västra Aus-
tralien. En rolig app där man kan se 
var hajar har siktats är Dorsal. Vid 
vår strand simmade t ex en 4 meter 
tigerhaj någon dag efter vi lämnat.

• Insup kulturen. Prata med trevliga, 
avslappnade människor. Släng en 
köttbit på the barbie. Njut av den 
vidunderliga, vidsträckta naturen. 
Stjärnhimlen tog andan ur oss.

ÄTA

Maten är fantastisk! Vilken matbutik 
som helst har underbara råvaror. Vi 
älskade att köpa med kött eller fisk och 
grilla hemma. Allt är färskt, mycket är 
närproducerat och priserna betydligt 
lägre än i Hongkong. Margaret River är 
känt för sina fina viner. Inga problem 
att hitta en god shiraz att skölja ner 
maten med alltså. Man kan också äta 
fantastiska luncher på vingårdarna. 
Morries är en bra tapas-restaurang i 
Margaret River. 

BOENDET

Vi hyrde hus och lägenhetshotell. Av-
stånden är korta så det är skönt att 
bo på ett ställe och göra utflykter. Vi 
kan varmt rekommendera Margaret’s 
Beach Resort www.margaretriverbe-
achapartments.com.au som ligger tio 
minuter utanför Margaret River, allde-
les vid den härliga stranden Gnarabup 
Beach. Ett enkelt ställe som drivs med 
stort hjärta.

BÄSTA TIDEN ATT ÅKA

Margaret River har medelhavsklimat 
och är fint året om. Under sommaren, 
december till februari, är det ofta sol 
och temperaturen ligger på runt 25 gra-
der. Vattnet är dock ganska kallt. Mellan 
maj och augusti regnar det mer, och 
temperaturen sjunker till 10–15 grader. BRA ATT VETA

Perth är fint och hela familjen tyckte 
det var bra shopping (inte en asian-fit 
storlek i sikte). Om man som vi landar 
tidigt på morgonen rekommenderas 
caféet i King’s Park där man kan få jät-
tegod frukost innan incheckning på 
hotellet. Har man ont om tid kan man 
dock köra direkt till Margaret River,  
bilresan tar bara tre timmar. Innan 
hemfärd bodde vi i mysiga Fremantle 
på Be Fremantle, rekommenderas. 

Bränder kan härja i Australien. För 
att ha koll på var det brinner kan man 
använda sidan www.emergency.wa.gov.
au. 

Restips: Margaret River

B BB B B
RESMÅLETS BETYG:

Resåmål beskrivet, fotograferat och upplevt av 
Eva Ladeborn med familj

Välkommen J. Health
Vi på Bulletinen är väldigt glada över att välkomna J. Health som annonsör. J. Health 
är ett hälsotillskott företag baserat i Hongkong, som specialiserat sig på utveckling 
och marknadsföring av svenska produkter. Verksamheten startade med BioGaia, som 
är världsledande inom probiotika. Ophelia Lin och Joanne Cheung som äger J. Health 
lovordar den svenska användningen av naturliga ingredienser, avancerad teknik och 
god kvalitetskontroll.
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P R O F I L E N KO N ST

Text: Elisabeth Helander  Bild: Andrea Björsell Text & Bild: Karin Eckerberg

KONST
STADEN 
HONG
KONG
Ett nytt år och en härlig vår med fantastiska 
konstutställningar ligger framför oss i Hong-
kong. Under Hong Kong Arts Month i mars 
kommer Art Central och Art Basel. I mars 
månad brukar även Asia Contemporary Art 
äga rum men i vår är den tyvärr inställd på 
grund av det rådande oroliga läget. I maj 
kommer också Affordable Art Fair. Utöver 
dessa tillfälliga utställningar finns alltid flera 
konstmuseer, fler än 100 gallerier och fantas-
tisk sk street art på stadens väggar och murar 
att njuta av året runt.

A R T C E N T R A L

På konstutställningen Art Central hittar du nästa generation av konstnä-
rer tillsammans med några av de mest etablerade gallerierna från hela 
Asien och andra delar av världen. Art Central är här för sjätte året i rad 
och liksom tidigare mitt i hjärtat av Hongkongs affärsdistrikt på Central 
Harbourfront. Art Central är en internationell plattform för samtida konst 
där gränser tänjs på alla håll och kanter och utställningen är mycket upp-
skattad av både rutinerade samlare och nya köpare. Du kommer alltså att 
se konstverk av museumkvalitet med etablerade namn och banbrytande 
verk av nya konstnärer. Utställningen brukar ha runt 37 000 besökare och 
fler än 100 gallerier finns representerade. 

När: 18–20 mars 2020

Var: Central Harbourfront Event Space, 9 Lung Wo Road, Central 

Pris: Runt 110-500 HKD

Mat & Dryck: Brukar finnas gott om mat och dryck. Bland annat hamburgare från Beef & Liberty, 
taco från Brickhouse, smörgåsar från Bread & Beast m.m.

Hemsida: www.artcentralhongkong.com

A R T B A S E L H O N G  KO N G

Den 19 mars 2020 återvänder fantastiska Art Basel till 
Hongkong för åttonde gången. Art Basel är känt som 
en av världens högst ansedda och välbesökta konst-
utställning och är Asiens största konsthändelse med  
runt 65 000 besökare. Du hittar konst av många olika 
slag; målningar, bildkonst, installationer, film, fotogra-
fi, skulpturer, digitala konstverk och  sk performance 
art. Utställningen är sprängfylld med kontraster, högt 
och lågt, och det finns så mycket att se och så mycket 
intryck! I år deltar 242 gallerier från olika delar av värl-
den varav hälften kommer från Asien och Stillahavs-
regionen. Under senare år har det märkts ett större 
intresse för politisk konst. Detta kan förstås bli extra 
intressant för årets Art Basel i Hongkong.

Art Basel är en plattform som anordnar utställning-
ar inom modern och samtida konst och har tre hu-
vudsakliga geografiska anknytningar: staden Basel i 
Schweiz, Miami i USA samt Hongkong. Organisatio-
nen grundades 1970 av flera gallerister i Basel och på 
bara ett par år växte mässan till en stor utställning. Ef-
ter 32 år lanserades Art Basel i Miami och tio år senare 
(2013) så öppnade de också upp dörrarna i Hongkong. 
De gallerier som får vara med på mässan är noga utval-
da av särskilda kommittéer för var och en av städerna 
som träffas 20 gånger per år.

När: 29–31 mars 2020

Var: Hong Kong Convention and Exhibition Center,  
1 Expo Drive, Wan Chai

Pris: 250– 1 150 HKD

Mat & Dryck: Det brukar finnas ett flertal restauranger som serverar allt 
från smörgåsar, lätt mat, till sushi och massor med gott att dricka. Om 
du är en lycklig innehavare av en VIP-biljett kan du smälta alla intryck 
och släcka törsten i några av de trevliga VIP-champangebarerna. 

Hemsida: www.artbasel.com/hong-kong

A S I A C O N T E M P O R A RY A R T 
S H OW

Asia Contemporary Art Show grun-
dades av tre galleriägare i Hong-
kong 2012 och utställningen hålls 
både på våren och hösten. Som 
redan nämnts har vårens utställ-
ning ställts in på grund av det oro-
liga läget i Hongkong. Enligt deras 
hemsida välkomnar de alla besöka-
re tillbaka till höstens utställning. 
Den populära konstutställningen 
äger rum på Conrad Hotel i hotell-
rum på ett antal våningar. Fler än 
2000 originalmålningar, skulpturer 
och fotografier av såväl etablerade 
som okända konstnärer ställdes ut 
i höstas.

När: Vårens utställning är inställd. Normalt 
sett hålls en utställning i mars och oktober.

Var: Conrad Hotel, Pacific Place, Admirality

Pris: 270 HKD vid entrén, rabatterat pris om 
biljetten köps online.

Mat & Dryck: Några få av utställarna bjuder på 
lite tilltugg så gå inte dit hungrig.

Hemsida: www.asiacontemporaryart.com

A F FO R DA B L E  A R T

Den första Affordable Art Fair ägde 
rum i London oktober 1999. Då 
kom  10000 konstälskare för att se 
och eventuellt köpa något av de 
över 1000 målningar, skulpturer, 
fotografier och tryck som ställdes 
ut.  Affordable Art Fair får varje år 
besök av 185000 konstentusiaster 
på sina utställningar globalt. På 
utställningarna finns en blandning 
av lokala, nationella och interna-
tionella gallerier som visar ett brett 
utbud av prisvärda konstverk av 
etablerade konstnärer och nya för-
mågor på konstscenen.

Affordable Art Fair arrangerar 
konstutställningar i tio städer runt 
om i världen (London, New York, 
Amsterdam, Hong Kong, Ham-
burg, Bryssel, Singapore, Milan, 
Stockholm och Melbourne). Varje 
utställning är fylld med ett kreativt 
smörgåsbord av sk performance 
art, konstdebatter och guidade tu-
rer, workshops, barnaktiviteter, le-
vande musik och restauranger och 
barer. Cirka 485000 konstverk har 
hittat nya hem sedan starten 1999. 
Du hittar konstverk till alla priser 
mellan 1000 och 100 000 HKD, så 
det finns alltid något som passar 
ditt hem, smak och budget.

När: 15–17 maj 2020

Var: Hong Kong Convention and Exhibition 
Center, 1 Expo Drive, Wan Chai.

Pris: 90–300 HKD beroende på besökstid och 
ålder.

Mat & Dryck: Lavazza Café, Ruinart Bar och 
Peroni Kitchen brukar finnas på utställningen.

Hemsida: www.affordableartfair.com
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R E F L E KT I O N P R O F I L E N

Konsten att skapa  
berikande upplevelser  
i vardagen
Hur kommer det sig att trots alla teknikför-
ändringar som bidrar till ökad effektivitet och 
samhörighet, så känner sig många människor 
ensamma, ängsliga och under ständig tidsbrist? 
Kanske en av orsakerna är att vi fyller vår fritid 
med för många tomma upplevelser, såsom 
Netflix, social media och shopping.

Konst och kultur är ett område som det kan vara 
svårt att skapa utrymme för i vardagen. Ofta 
blir det något man planerar in på semestern 
eller när man är ute och reser. Det känns ibland 
som ett stort projekt att gå på museum, se en 
konsert, eller besöka en konstutställning. 

Traditionellt sett så har den här typen av aktivi-
teter inte varit förknippade med minskad stress. 
Men resultat från en forskningsstudie (Art Fund), 
visade på att även flyktiga besök har en stor 
positiv inverkan på vårt välbefinnande. 

Studien markerade att regelbundna besök på 
museer och gallerier kan vara en effektiv metod 
att motverka stress. Personerna som ökade 
sina kulturupplevelser, beskrev att de kände sig 
lyckligare och mer nöjda med sina liv. 

Kulturrika platser kan ge oss en lugn plats att 
stanna upp och landa. De kan också tillföra 
nya intryck som i sin tur kan skapa inspiration 
och stimulera till nya idéer. En annan fördel är 
att kulturaktiviteter kan motverka ensamhets-
känslor, genom att vi bygger starkare relationer 
när vi spenderar tid med andra i en annorlunda 
miljö.

Genom att bygga in mer ovanliga upplevelser i 
vardagen, så kan vi erövra en känsla av kontroll, 
få tid att reflektera över livet och skapa fina 
minnen på köpet. 

Malin Rignéus
Counsellor 
Leva Counselling Ltd. 
levacounselling.com

LIVSBALANS

Malin Rignéus

Var kommer du ifrån?
Third culture kids (TCK) pratar ofta flera språk, har en bred världsåskådning 
och är kulturellt medvetna. Men de kan också känna sig rotlösa och rastlösa, 
tillhörigheten är inte alltid självklar. För en TCK är frågan ”Var kommer du 

ifrån?” inte alltid enkel att besvara. ”Hem” kan vara överallt och ingenstans.

FN:s befolkningsundersökning 2019 fann 
att antalet internationella migranter - 
människor som bor i ett annat land än 
där de föddes - uppgick till 272 miljoner. 
Mänskligheten rör sig mer än någonsin 
runt om planeten. ”Det kommer nästan 
att bli det nya normala” säger Ruth Van 
Reken, medförfattare till TCK-Bibelns 
tredje utgåva Third Culture Kids: The Ex-
perience of Growing Up Among Worlds.

Termen Third culture kids myntades på 
1950-talet, som ett uttryck för barn till 
missionärer och diplomater som växte 
upp i en annan kultur än sin egen. Det är 
människor som tillbringar en betydande 
del av sina första 18 år som medföljande 
till en förälder till ett eller flera länder, 
som skiljer sig från förälderns nationali-
tet, på grund av förälderns arbete. Termen 
kan hänvisa till både vuxna och barn, för 
tydlighet används uttrycket Adult Third 
culture kids (ATCK), för vuxna som vuxit 
upp som TCK.

TCK:s rör sig mellan kulturer innan de har 
haft möjlighet att fullt ut utveckla sin per-
sonliga och kulturella identitet. TCK ex-
poneras ofta för olika språk och är många 
gånger tvåspråkiga och ibland till och 
med flerspråkiga.

Även om man som TCK kommer från helt 
olika miljöer, finns det ofta en känsla av 
samhörighet med dem som haft liknande 
upplevelser. Någon som ursprungligen 
kommer från Australien men vuxit upp 
i Brasilien, kan känna stor samhörighet 
med någon som är född i Sverige men 
vuxit upp i Hongkong. 

När TCK blir vuxna, blir de mer synliga i 
olika grupper och på sociala medier. Ex-
empel på dessa är Global Nomads Inter-
national, Families in Global Transition, 
World Reunion weekends, samt  www.
tckidnow.com.

Det har funnits olika uppfattningar om 
vilka som ska räknas in i gruppen TCK. 
2002 tog man i syfte att föra forskningen 
vidare fram definitionen Cross-cultural 
kids (CCK). CCK är någon som bor eller 
har bott - eller interagerat sig på ett me-
ningsfullt sätt - i två eller fler kulturella 
miljöer, under en betydande tidsperiod 
under sina första 18 år. 

Hur kan man som förälder bäst stöd-
ja sina TCK? I boken Third Culture Kids: 
The Experience of Growing Up Among 
Worlds, identifieras fyra huvudsakliga 
områden att fokusera på. 1) Relationen 
mellan föräldrarna. Det är viktigt att man 

stödjer och respekterar varandra, samt 
att båda är överens om att bo i en annan 
kultur. 2) Relationen mellan föräldrar och 
barn. Alla barn behöver känna sig sedda 
och älskade. Det är bra att på ett tidigt 
stadium involvera sina barn i eventuella 
flyttplaner, så att de också får en chans att 
bearbeta förändringen. 3) Uppfattningen 
om föräldrarnas arbete. Vissa barn kan 
känna sig stolta över att föräldrarna ut-
rättar viktiga saker i ett annat land. Barn 
som längtar hem kan tvärtom anklaga 
förälderns arbete som ”tvingar dem” att 
leva utomlands. 4) Positiv inre inställning. 
Att veta vad man tror på och står för, är en 
god kompass för alla att bära genom livet, 
så även för TCK. 

När det är dags att lämna ett land man 
bott i, är det viktigt att de relationer man 
skapat är hälsosamma och att eventuel-
la konflikter är lösta. Det är också bra att 
tacka och uppmärksamma de som delat 
ditt liv. Ge tillräckligt med tid att låta bar-
nen säga hejdå till människor och platser 
som varit viktiga för dem. Ordna en av-
skedsfest! Prata även igenom vad ni kan 
förvänta er av den plats ni flyttar till.

Alexis Holm, ägare till caféet KAFFE i 
Sheung Wan, tar emot Bulletinens re-
daktion en torsdagmorgon. Vi äter ka-
nelbullar och dricker gudomligt gott 
kaffe. Vissa av oss dricker tre koppar, 
därefter är det inga problem att hålla 
bra tempo i vårt redaktionsmöte. 

Alexis är i första hand designer. Han skip-
pade universitetsstudierna och startade 
skovarumärket gram 2005 i Stockholm. 
Fyra år senare gick flytten till Hongkong 
där han fortsatte designarbetet med skor-
na, och började utveckla klockor och an-
dra produktkategorier under varumärket 
squarestreet. 

I juni förra året öppnades det helsvenska 
caféet KAFFE. 
– Vi har Svenskt fika som koncept, men 
kryddar det gärna med den lokala kultu-
ren också. Det är ju oftast i mötet mellan 
olika kulturer och traditioner som magin 
uppstår. KAFFE representerar ett annor-
lunda sätt att dricka kaffe, där umgänget 
och det sociala står i fokus, inte bara kaf-
fet och interiören, säger Alexis.

KAFFE ligger på 15 Square street, alldeles 
nära Man Mo templet. En hel del svens-
ka turister letar sig fram till caféet. Alexis 
egna varumärken, samt handplockade 

svenska och lokala varumärken finns till 
försäljning. 

– Jag öppnade KAFFE eftersom jag är en 
person som gillar nya utmaningar. Retail 
branschen har förändrats de senaste åren 
och det är inte fel att erbjuda lite mer än 
bara produkter. Dessutom tyckte jag att 
Hongkong förtjänade lite gammal heder-
lig svensk kaffekultur, säger Alexis. 

Kaffekultur

Text: Eva Ladeborn  Bild: Pixabay Text: Eva Ladeborn  Bild: Andrea Björsell
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F I L MF I L M

Text:: Elisabeth Helander  Bild: Lena Löfling

Staden Hongkong 
har använts som 
plats och drama-
tisk bakgrund i 
många filmer och 
TV-serier. Man 
får en känsla av 
både miljön och 

kulturen under 80-talet genom att 
titta på mini-serien “Nobel Hou-
se”(1988). Huvudrollen spelades 
av Pierce Brosnan, som senare 
spelade James Bond. Manuset 
bygger på en bok med samma ti-
tel, skriven av James Clavell. Un-
der de fyra avsnitten bjuds man på 
scener från eleganta gamla villor 
på The Peak, och från de traditio-
nella djonkerna i Aberdeen Har-
bor, där en egen folkgrupp bodde 
permanent på den tiden. Man får 
också lära sig betydelsen av orden 
tai pan, jos och face. 

En stämningsfull 
och intressant 
film att sjunka in 
i heter på engel-
ska “In the Mood 
for Love” (2000) 
och spelas på 

kantonesiska. Den är regisserad 

av den erkände Kar-Wai Wong, 
och har dessutom väldigt vacker 
musik. Historien utspelar sig på 
sent 60-tal, då trångboddheten 
och slumpen gör att två mänskor 
möts när samtidigt deras respekti-
ve äktenskap vacklar. Den kvinn-
liga huvudrollen, som spelas av 
Maggie Cheung, ses gå genom 
smala skumma gränder klädd i 
extremt feminina och eleganta si-
denklänningar. Som sig bör, röks 
det många cigaretter och all övrig 
rekvisita är lika tidsenlig. Det finns 
två olika slut på historien vilket 
fortfarande, efter 20 år, diskuteras 
och jämförs på internet. 

Det som Hong-
kongs filmindu-
stri har gjort sig 
mest känd för 
internationellt, 
är egentligen ac-
tion-rullarna - 

särskilt de filmer där hjälten spe-
las av Bruce Lee. Skådespelaren 
anses så viktig för kulturlivet och 
filmkonsten att han har ägnats en 
fast utställning på Hong Kong He-
ritage Museum i Sha Tin. Där finns 
bevarad den fräcka gul- och svarta 

overallen, från filmen “Game of 
Death”(1979). Det var Bruce Lees 
sista film innan han gick bort. 
Dräkten skulle senare kopieras 
för Uma Thurmans rollfigur i “Kill 
Bill”, av Quentin Tarantino. Bru-
ce Lee hade ett avtal med Shaw 
Brothers, som framgångsrikt hade 
utvecklat Hongkongs filmindustri 
sedan 50-talet. De byggde Shaw 
Studios i Clearwater Bay, vars 
enorma lokaler numera används 
för stora fester och konserter, 
samt TV-inspelningar. När Bruce 
Lee gick över till Golden Harvest 
Studio gick det sämre för Shaw 
Brothers. Filmbolagets ägare, Run 
Run Shaw hann dock tjäna mycket 
pengar, som han sedan donerade 
till en stor universitetsbyggnad, 
som nu bär hans namn. 

Polisens försök att 
hålla triaderna un-
der kontroll är ut-
gångspunkten för 
den spännande fil-
men “Infernal Af-
fairs” (2002). Det 

leder till en dramatisk och brutal 
jakt på infiltratören och tjallaren. 
Andy Lau spelar huvudrollen i ett 

FILM
TAJM

drama som är väl värt att se, och 
anses som en klassiker inom gen-
ren. Det ger också lite inblick i den 
undre världen som gömmer sig i 
stadens bekanta miljöer. 

Vill man titta på en 
så kallad feel good 
movie inspelad i 
Hongkong, så skall 
man välja “Already 
Tomorrow in Hong 
Kong” (2015). Det 

är ett romantiskt drama som utspe-
lar sig både vid The Escalators, i Lan 
Kwai Fong och på Tempel Street i 
Yau Ma Tei. Skådespelarna Jamie 
Chung och Bryan Greenberg spelar 
två amerikaner som råkar träffas 
i Hongkong en kväll när han bor i 
staden, och hon är där på affärsresa. 
Det roliga är att de två är gifta med 
varandra när de spelar in filmen.

Mycket mera all-
varlig och politiskt 
känslig är filmen 
“Ten Years” (2015). 
Den är uppdelad 
i flera kortfilmer 
som på olika sätt 

talar om förändringen av Hong-
kongs samhälle under tio år mellan 

2015 och 2025. Den beskriver bland 
annat diskriminering av människor 
som inte har lärt sig tala manda-
rin. En annan del ger en dystopisk 
bild av ett par som arkiverar kvar-
lämningar efter en tvångsrivning 
av någons hus. Här blir filmen lite 
svårsmält, skall det varnas. Filmen 
vill belysa problemet med det nu 
hotade kulturarvet, som har levt 
kvar i Hongkong, och som samtidigt 
förlorades i Folkrepubliken Kina. 

Fakta Hong Kong Film Archive
Hong Kong Film Archive är ett statligt institut 
som faller under kulturdepartementet och ligger 
nära Sai Wan Ho längs Island Line. “Film i sig 
självt, är kulturbärare som ger vittnesbörd till 
alla förändringar i samhället, bland människor, 
i traditionerna och till den historiska utveck-
lingen”, står det på institutets hemsida. Skolor, 
universitet och välgörenhetsorganisationer har 
rätt att göra en grupp-bokning till en specifik 
filmvisning för 11 HKD per person. De har också 
regelbundna filmvisningar som är öppna för 
alla. Där finns en stående utställning på första 
våningen, och går man upp på tredje våningen 
så kan man botanisera i ett stort bibliotek och 
även söka tillgång till filmarkivet. Här finns 
en rik källa för alla som vill förkovra sig inom 
visuella media.  

Besök Hong Kong Heritage 
Museum och titta in på 
utställningen om Bruce Lee. 
En långlivad utställning som 
pågår fram till sommaren 
2020. Hong Kong Heritage 
Museum ligger i Shatin

Hongkong har varit och är fort-
farande en stad som används i 
filmer och serier från hela värl-
den. Från gamla Bruce Lee rullar 
till senaste Netflixproduktionen 
6 Underground. Vi går igenom 
några av de filmer där Hong-
kong som stad spelar en roll på 
vita duken. 
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Försvinnande 
kulturer

I takt med att traditionella turistmål överexploateras ökar intresset 
för ovanliga resor, kulturella resor och fotoresor. Intresset ligger i 
att få uppleva, förstå och observera dessa kulturer och genom det 

få inspiration och en mer meningsfull upplevelse. 

U R KU LT U R U R KU LT U R

Text & Bild: Sandra Isaksson

Det är något mycket vackert och oerhört 
sorgligt med försvinnande kulturer, heli-
ga ritualer och uråldriga traditioner. En 
inblick i en mystisk färgsprakande värld; 
så långt borta från det kliniska och stela 
som så många av oss är vana vid idag. För 
många är detta som att stiga in i en saga 
eller historiebok. Något att bevara och 
uppleva innan det är för sent. 

Grupper som Huli i Papua Nya Gu-
inea, Hamer och Suri i Etiopiens Omo 
dal, Quechua i Peru och Nenets i Sibirien 
har uppmärksammats genom kända fo-
tografer som tillexempel Jimmy Nelson 
som dokumenterar försvinnande kultu-
rer runt om i världen.  Hans böcker och 

fotoutställningar är fantastiska. En annan 
fotograf att hålla ögonen på är Hongkongs 
amatörfotograf Anthony Lau som nyligen 
vann National Geographic’s Travel Photo-
grapher of the Year.

Vi kan betrakta dessa kulturer som 
primitiva – men de är på många sätt mer 
sofisktikerade än vad vår kultur är. De har 
något som vi i väst inte längre har kvar. De 
har en rik kulturell identitet. Den samhö-
righeten och historian är värd att avun-
das. 

Av de 20-talet resor bland försvinnan-
de kulturer som jag personligen underta-
git är tiden i Dariéns djungler mellan Pa-
nama och Colombia, min favorit. Under 

en tid av sex veckor bland tre av Panamas 
sex minoritetsbefolkningar var tiden med 
Embera-Wounaan en oförglömlig upple-
velse. De var lika intresserade och nyfikna 
på mig som jag var på dem. Det är dessa 
oplanerade och genuina möten som kan 
bli så minnesrika.

Embera-Wounaan är en skygg indi-
ansk folkgrupp som intill nyligen bibehål-
lit sina byar obesökta av västerlänningar. 
Vissa byar har nyligen öppnat upp för 
ävenyrliga resande som lyckas hitta dit. 
På grund av säkerhetsskäl får man inte 
resa i Darién utan en guide och på grund 
av drogsmuggling och kriminalitet mel-
lan länderna tvingas man genom flera Gammelmormor Penja tar igen sig i hängmattan på eftermiddagskvisten 

medans vi andra blir (temporärt) tatuerade inne i hettan.
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poliskontroller innan man kommer fram.
Embera-Wounaan lever i skyddande men 
avlägsna områden djupt inne i djungeln 
där de bor i små öppna trähus på styltor 
utmed floderna där de fiskar, odlar och 
jagar för att överleva. De väver korgar och 
pärlsmycken som de säljer. Livet här är 
nästintill oförändrat sedan Spanjorerna 
kom på 1600-talet med några få undantag 
som kläder, gas, tv och radio. 
Några av husen i byn om 600 invånare har 
trappor som leder upp men de flesta har 
enbart en stock med urhuggna steg. När 
någon vill signalera att de inte vill ha be-
sök, tar de simpelt hän bort stocken så att 
ingen kan komma upp. Så snart barnen 
lär sig att gå, springer de fritt bland hön-
sen och alla de andra barnen, in och ut ur 
varandras hus. 
Kvinnorna här får barn tidigt. En kvinna 
som vi träffade var 21 år – och hade re-
dan fem barn. Det är tradition för kvinnor 
att föda stående. De håller i en krok i ta-
ket, och de andra kvinnorna trycker och 
hänger ner på magen för att pressa barnet 
ut. Vår lokala guide berättade att det är en 
oerhört farlig praxis och att ofta tvingas 
barnet ut innan kroppen är redo och det 

kan orsaka fruktansvärda skador – men 
att det är en tradition som byborna håller 
fast i.

Embera-Wounaan är ett stolt och fredligt 
släkte som lever från dag till dag. Var by 
har en hövding och de har sina egna la-
gar. Dagarna då både män och kvinnor 
går nästan nakna är förbi, med undantag 
för de äldre som bara bär ett skynke runt 

höfterna. Till vardags går männen i shorts 
och kvinnorna i traditionell kjol med 
t-shirt. Vid högtider tillverkar de ett bläck 
av en frukt från djungeln, jagua, som de 
målar på varandras kroppar i beskyddan-
de mönster; dessa tillfälliga tatueringarna 
varar i ett par veckor.
Några av byns män har gjort den långa 
resan via båt, häst och buss till Panama 
City för att hitta arbete; lockade av att 
tjäna mer pengar. Pengar till en ny häst, 
en kanna gasol, kläder till barnen och 
kanske en tv-apparat. Ännu har inte mo-
biltelefonerna nått hit men det är bara en 
tidsfråga och vad händer när vart hus har 
en TV? Än så länge verkade alla bibehålla 
en stark kulturell identitet. De var stolta 
att prata och berätta om sina traditioner. 
Men de vill också ha shampoo, läppstift 
och nagellack. Livet utanför stammen är 
svår för många då det råder stor diskrimi-
nering och förakt av indiangrupper. 
De flesta har radio som de tyckte om att 
lyssna på fotboll på. En av familjerna har 
en TV och solceller. De sover i hammockar 
eller på tunna mattor på det hårda trägol-
vet. De diskar i floden och några av husen 
har dragit upp flodvatten till en enkel liten 
diskho. De lagar mat ute över öppen eld 
men också på enkla gasolkök inomhus. 
Och i de två små butikerna som sprungit 
upp i byn, finns coca cola att köpa. Och 
som man tydligt kan se på barnens tän-
der är det bästa de vet att köpa godis. De 
som har sålt sina korgar och sina smyck-
en köper buljongtärningar, snabbnudlar 
och pulverkaffe; lyxiga nymodigheter och 
”delikatesser” från storstaden. 

Mer om försvinnande kulturer:
www.jimmynelson.com  
www.anthonylauphoto.com

Ovan: Familjeporträtt av nästan hela familjen Penja, 3 generationer. Familjen Penja var vår värdfamilj.

Till höger: Lilla Lucy, hon lämnade inte min sida under hela tiden vi var där, det tog två dagar innan hon 
vågade prata med mig på spanska.

Nederst: Bostäder där vart räcke fungerade som en öppen garderob. 

Byns bästa tatuererska! Hon som skrattade när 
hon såg min pappa och utbrast: - Men han har ju 
skägg på ryggen! Hur ska jag tatuera honom?!

Alla vilade i den olidliga hettan mitt på dagen. Lite äldre barn hade alla ansvar för sina mindre syskon.
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S Å N G KU LT U R R E SA N

Text: Lena Löfling Bild: Sandra Isaksson

Att besöka Stockholmsoperan med jämna 
mellanrum är en av de få saker jag faktiskt 
saknar när jag bor i Hongkong. När jag 
efter ett halvår upptäckte att det faktiskt 
finns opera i Hongkong, så blev jag rik-
tigt glad. Det är inte lika stort utbud som 
hemma och inte lika ofta, men det som 
spelas håller hög nivå. 

Välkända operor
De västerländska uppsättningarna är 
oftast producerade av europeiska orga-
nisationer. En del av ensemblen är från 
Italien, Ryssland, Spanien etc och en del 
är från Hongkong eller Kina. Den ex-
tremt duktiga orkestern är i stort sett all-
tid Hong Kong Philharmonic Orchestra. 
Uppsättningarna är ofta någon av de mer 
välkända, som Rigoletto, Don Giovanni, 
Carmen m fl. Men tack vare att de är just 
uppsättningar som är på turné så får man 
vara på hugget då operan bara spelas un-

der en kort tid, oftast bara några dagar.

Känslan i lokalen
Nu tillbaka till min inledning. Den där 
härliga känslan när man besöker en tra-
ditionell gammal operabyggnad som ex-
empelvis Stockholmsoperan. När man 
klär sig lite extra fint, när man tar ett glas 
vin och en mazarin i pausen. Den upple-
velsen får man klara sig utan. I Hongkong 
sätts operan upp i Hong Kong Cultural 
Centre, en bra lokal men ger inte den 
där lite andaktsfulla känslan. Här dyker 
gästerna upp i allt från aftonklänning till 
t-shirt och shorts. Men å andra sidan så 
är publiken väldigt varierad, fler verkar ha 
hittat denna klassiska musikstil. Och man 
kan få sig ett glas i pausen, tror jag. I alla 
fall ett glas läsk, om man småspringer ner 
för trapporna, ställer sig i kön och har tur 
att hinna hysta i sig innan nästa akt bör-
jar.

Gå på opera i 
Hongkong

Lukten av gammalt trä, av insuttna plyschsäten. Det röriga men på något sätt lugnande 
kaos som låter när orkestern spelar in sina instrument. Sorlet av publiken som sätter sig till 
rätta och till sist, dirigentens knäppande med sin pinne och allt blir knäpptyst. Jag älskar 

det. Gillar man genren så finns det faktiskt ett helt ok utbud i Hongkong. Självklart är den 
kinesiska operan större men du kan även njuta av kända pärlor som Madame Butterfly, La 

Traviata eller Carmen.

Vill du gå ett steg till utanför den kulturel-
la boxen så ska du prova kinesisk opera. 
Eller rättare sagt här i Hongkong, Kanto-
nesisk Opera. Om du inte ägnat dig åt hel-
tidsstudier i kantonesiska sedan du flytta-
de hit så kommer du ha svårt att förstå 
vad de sjunger. Men, ärligt talat, det gör 
inte så mycket. Historien är inte så kom-
plicerad och hela föreställningen med 

kostymer och dekor är värt ett besök i sig. 
Det är dessutom klassat som ett Unesco 
World Heritage.

Vill du avlägga besök på en av Hong-
kongs uppsättningar så tar du dig till Xiqu 
Center i Kowloon, nära MTR Austin. Här 
kan du även få en guidad tur och lära dig 
mer om både byggnad och opera.
Läs mer: www.westkowloon.hk/en

Prova på kinesisk opera

Västerländsk opera i Hongkong

Fakta Hongkongs Opera
Opera Hong Kong startade 2003. Konstnärlig ledare 
är Warren Mok, en välkänd kinesisk tenor. Han 
producerar en del av uppsättningarna samt gör 
faktiskt gästspel då och då. Hong Kong Jockey Club 
sponsrar en del av verksamheten, Young Artist Pro-
gramme. Under 2020 kommer bland annat Hamlet 
(i maj) och La Traviata (i oktober) sättas upp. Håll 
koll på www.operahongkong.org

Gott & blandat

MAMIE YVONNE

Typ: Fransk  (crepes) 
Vart: Stanley, Hongkong ön 
Pris: $$$ 
Betyg: 5 av 5

Det är inte lätt att hitta bra pizza i Hongkong. 
Men när Mamie Yvonne öppnade för drygt 
ett år sedan i Stanley var det problemet löst. 
Denna lilla gömda pärla, som förutom kanske 
Asiens bästa pizza egentligen främst vill bli 
känd för sina crepes, ligger lite svårnavigerad 
mitt i Stanley Market. 

På helgerna fylls den lilla restaurangen med 
framförallt gäster med franska rötter. Deras 
specialitet är som sagt crepes, speciellt de 
klassiska matcrepesen från Bretagne. Min 
favorit är den med roquefort och valnötter, 
himmelskt god. De har även klassiska söta 
efterrättscrepes. Gå dit en vardagkväll, beställ 
en crepe, ett glas cider och sätt dig på något 
av borden som står ute gränden. Precis som 
en bakgata i Paris. Bon Apetit!

Adress: G/F, Princeton Court, 118 Stanley 
Main St, Stanley, Hong Kong 
Smakat & skrivet av: Lena löfling

Gott & Blandat sam-
manställs av Bulleti-
nens redaktion och 
baseras helt och fullt 
på våra erfarenheter. 
Smakupplevelser är 
som alla andra upple-
velser olika från gång 
till gång och väldigt 
personlig.  Håller du 
inte med eller vill 
själv dela med dig av 
ett restaurangbesök, 
skriv till oss och 
berätta. Nedan finner 
du hur vi angett 
prisinformationen i 
recensionerna (pri-
serna anger pris per 
person och är givetvis 
ungefärliga). 

$= under 50 HKD

$$=50–100 HKD

$$$=100–200 HKD

$$$$=200–300 HKD

$$$$$=över 300 HKD

Hongkongs restaurangutbud är nästintill oändligt. 
Och det bjuds på mat från världens alla hörn och i olika  

prisklasser. Gott & Blandat är ett nytt inslag i Bulletinen där vi 
recenserar restauranger och barer. 

HIGE IZAKAYA

Typ: Japansk 
Vart: SOHO, Hongkong ön 
Pris: $$$ 
Betyg: 4 av 5

Gömd på en tyst gata i de övre delarna av 
SOHO, ligger denna mysiga och genuint japan-
ska restaurang, där borden är nedsänkta i små 
bås och skorna byts mot lånetofflor i entrén. 
Bordsreservation är nödvändig om man är fler 
än två personer eftersom de bara har fyra bord 
sant en bardisk för 4–5 personer. Menyn är va-
rierad och kompletteras av många extra rätter 
valda efter säsong och tillgång, nedskrivna på 
en stor griffeltavla. Några favoriter är Saute 
Scallops, Skipjack tuna salad och Foie Gras 
and Shrimp roll. Självklart är det öl och sake 
som gäller här och vinutbudet är begränsat till 
huset röda och husets vita. Hige Izakaya håller 
bara öppet för middag. 

Adress: Shop A, G/F Woodland House, 
9A-9C Castle Road, Central.
Smakat & skrivet av: Katarina Berglund

ISOYA JAPANESE VEGETARIAN 
RESTAURANT

Typ: Japansk 
Vart: Wan Chai, Hongkong ön 
Pris: $$$ 
Betyg: 5 av 5

Om du letar efter en spännande, Japansk, 
vegetarisk matupplevelse i Hongkong kan du 
sluta leta. Isoya erbjuder en eller två fasta 
menyer som varierar med årstiderna, oftast 
bestående av 6-7 rätter (inklusive dessert!). 
Smakerna, konsistenserna och rentav matens 
utseendet är något som måste upplevas - vi 
trodde inte att det var så stor skillnad på to-
mat och tomat, förrän vi testade Hokkaido-to-
mater. Eller att det som såg ut som lax i själva 
verket var paprika. Personalen är underbar och 
berättar mer än gärna om matens ursprung 
och tillagning. Boka i förväg om ni inte vill bli 
besvikna - restaurangen är inte liten, men är 
väldigt populär.

Address: 9/F, 83 Wan Chai Road, Wan Chai, 
Hong Kong
Smakat & skrivet av: Emelie Wahlstedt

SANGEETHA VEGETARIAN  
RESTAURANT

Typ: Indisk 
Vart: TST, Kowloon 
Pris: $$ 
Betyg: 4 av 5

Mysbelysning är nog inget som det tänkt på 
här - inredningen är kanske inget man skriver 
hem om, men maten är däremot väl värd att 
nämna. Sangeetha finns på många ställen 
runtom i världen, men kommer ursprungligen 
från Chennai i södra Indien. De serverar dock 
mat från större delen av landet, och gör det 
väl - från dosas, fyllda “pannkakor” typiska 
för södra indien, till rätter såsom palak paneer 
som är vanligare i landets norra delar. På 
kryddstark-skalan skulle jag säga att Sang-
eetha hamnar något högre än andra indiska 
restauranger i TST - så om du som jag är lite 
känslig, beställ en lassi! Den här yoghurten 
utblandad med vatten kommer garanterat 
att ta udden av även de starkaste rätterna. Ta 
en saltad eller söt variant om du vill vara au-
tentisk - själv gillar jag mangovarianten, men 
tydligen dricker inga riktiga indier detta.

Address: UG/F, Wing On Plaza, 62 Mody 
Road, East Tsim Sha Tsui
www.sangeetha.com.hk 
Smakat & skrivet av: Emelie Wahlstedt
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Text: Eva Ladeborn Bild: Sandra Isaksson

Vill du gå på konstutställning helt 
gratis kan du vandra runt längs ga-
torna i Hongkong och avnjuta fan-
tastiska målningar på husväggar och 
murar. Vissa är lätta att hitta, andra 
lite mer gömda. Under flera år har 
projektet HK Walls gjort att de ibland 
trötta gamla väggarna fått nytt liv av 
unga talangfulla konstnärer.

Många av oss kommer kanske ihåg när 
klotter- och graffitivågen kom till Sveri-
ge. Tunnelbanor förstördes, husväggar 
kladdades ner. Men ur detta växte även 
talangfulla konstnärer upp. Graffiti blev 
en egen konstform som till skillnad från 
klotter hade en verkshöjd.

Graffiti är del av Street art, eller som vi sä-
ger på svenska; gatukonst. Gatukonsten 
är dock något bredare och kan ta sig ut-
tryck i fler former än målningar på vägg. 
Rondellhundarna i Sverige är en form av 
gatukonst liksom virkade värmande om-

slag runt lyktstolpar eller som på Pedder 
Street räcken.

I Hongkong hittar du massor av ga-
tukonst. Målningarna är ofta väldigt av-
ancerade och håller hög klass. En orsak 
till att du hittar så pass mycket av detta 
i Hongkong är organisationen HK Walls. 
Det är en icke vinstdrivande organisa-
tion som främjar gatukonstnärer som vill 
uttrycka sig i det offentliga rummet. HK 
Walls kopplar ihop konstnärer med före-
tag och varumärken samt ibland fastig-
hetsägare som ger utrymme för ny konst. 
Dessutom har svenska Joakim Cimmer-
bäck under flera år sponsrat Street art ar-
tister med färg från sitt företag Eico.

Så ta dig ut på gatorna och leta konst. Ex-
tra tätt mellan väggmålningarna är det 
band annat i Soho, Sham Shui Po och 
Aberdeen. Eller ta en Street Art Walking 
Tour (se tips under Blickfånget på sid 27). 

Läs mer om HK Walls; www.hkwalls.org

Visste du att:
Ordet Graffiti kommer från 
italienska pluralformen av 
graffito, ‘ristning’, ytterst av 
grekiska graphein, ‘skriva’.

Konst i det 
offentliga rummet

Samtliga bilder är från området kring Shueng Wan. Här finns massor av fin street art, ut och kika!

ST R E E T A RT ST R E E T A RT

Text: Lena Löfling Bild: Andrea Björsell

Tank Lane, Shueng Wan

Shek Chan Lane, Sai WanUpper Station street , Shueng Wan

Aberdeen Street , Shueng Wan

Graham Street, Shueng Wan
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Hongkong i våra hjärtan - 
och i våra böcker

Många är vi som kommit till Hongkong, blivit förälskade i atmosfären och 
stannat lite längre än det först var tänkt. Det här är ett axplock av alla de 
böcker som utspelar sig i Hongkong. Hälften är memoarer, de övriga skön-

litterära skildringar och den gemensamma nämnaren är att alla är skrivna ur 
en expats perspektiv.

T H E  P I A N O  T E AC H E R  -  

J A N I C E  Y.  K .  L E E

En skönlitterär bok som utspelar 
sig under andra världskrigets 
japanska invasion. Engelsmannen 
Will skickas till interneringsläger 
för utlänningar i Stanley. Kärlek 
och passion blandas med fina 
beskrivningar av Hongkong anno 
1942. Utgiven på svenska med 

titeln “Skuggor bakom oss”.

T H E  WO R L D  O F SUZ I E  WO N G  - 

R I C H A R D  M AS O N

Kärlekshistorien mellan brittiske 
konstnären Robert och kinesiska 
glädjeflickan Suzie utspelar sig 
i Wan Chai på 1950-talet. För-
fattaren fick iden till handlingen 
1956 när han bodde på Luk 
Kwok Hotel på Gloucester Road. 

Boken som utkom 1957 har gett inspiration till 
en Broadwaymusikal, en film och 2004 en balett. 
Boken är översatt till svenska med titeln ”Kärlek i 
Hongkong”.

G W E I LO :  M E M O R I ES  O F A H O N G  KO N G 

C H I L D H O O D  -  M A RT I N  B O OT H

Brittiske Martin Booth kom till 
Hongkong som sjuåring när hans 
pappa fick en postering här. Det 
är tidigt 1950-tal, boken är skri-
ven ur en åttaårings perspektiv 
och den lille pojken upptäcker 
de skilda världarna mellan det 

koloniala livet på Peaken och det kommersiella 

myllret i Kowloon. Martins fria vardag är långt från 
dagens överbeskyddade expat-barns liv. Gweilo är 
den mest sålda expat-skildringen som skrivits om 
Hongkong.

E X PAT -  W E N DY M CTAV I S H

Australiska Wendy McTavish har 
bott och arbetat i Hongkong i över 
40 år.

Hon kom hit 1966 precis i tid för 
Kinas kulturrevolution och 1967 
års kravaller där 51 personer dog. 

Författaren beskriver utvecklingen både kulturellt 
och politiskt och läsaren slås av hur Hongkong 
relativt ofta haft oroligheter. Allt blandat med 
personliga upp-och nedgångar, sett från en expats 
synvinkel.

T H E  H O N G  KO N G  L E T T E R S  -  

G I L S H A D D I C K

Gil Shaddicks farfar besökte Hong-
kong 1908, och genom sparade 
brev, drar författaren paralleller till 
sin egen upplevelse av Hongkong 
1968–1970. Den här boken ger 
inblick i hur livet i Hongkong 

kunde vara för en 22-årig brittisk sekreterare under 
slutet av 1960-talet. Dagens läsare känner igen 
sig i många av miljöerna, men också i hur oroliga 
tiderna var.

A S M A L L BA N D  O F M E N :  A N  E N G L I S H -

M A N ’S  A DV E N T U R ES  I N  H O N G  KO N G 

-  L ES  B I R D

Det här är en nyutkommen memo-
ar skriven av en före detta sjöpolis 
i Hongkongs poliskår. Vi får följa 
befälhavarens liv från ankomsten 
till det koloniala livet 1976, till 
hans avsked 1997 i samband 

med Kinas övertagande. Som sjöpolis var Les Bird 
placerad på södra Lantau och hans hem var på 
övervåningen på det som idag är Heritage Hotel.

T H E  E X PAT R I AT ES  -  J A N I C E  Y.  K .  L E E

Ännu en skönlitterär bok av Janice 
Y. K. Lee som är född i Hongkong 
men flyttade som 15-åring till 
USA. Vi får följa tre olika ameri-
kanska kvinnor som lever skilda 
liv i nutida Hongkong. Deras liv 

flätas samman av personliga tragedier och svårig-
heter som ett expat-liv kan föra med sig.

W H I S P E R I N G  S H A D OWS  -  

J A N - P H I L I P P  S E N D K E R

Journalisten Paul Leibowitz lever en-
sam i sitt hus på Lamma. Isoleringen 
är frivillig, han sörjer sin döde son och 
vill behålla sina minnen av honom 
så levande som möjligt. Ur denna 
tragiska inledning växer en mordhis-

toria om någon annans son fram, som tar Paul och 
hans vän inom Hongkongs säkerhetspolis, långt 
in i Kinas undre värld. En spännande thriller och 
engagerande kärlekshistoria som finns på svenska 
under namnet “Viskande skuggor”.

Förutom Street Art så är ju Hongkongs 
gator och miljö i sig en outsinlig källa för 
inspiration. Varför inte ta med dig kame-
ran och ta en heldagskurs i Street Photo? 
Några ur Bulletinens redaktion hängde 

med svenska fotografen Marcus Johans-
son upp och ner för Hongkongs gator. Vi 
fick tips om allt från vinklar och ljus till 
tekniska inställningar. En härlig dag, inte 
bara utifrån fotograferingsperspektivet. 

Helt plötsligt såg vi andra delar av stads-
bilden än vad vi tidigare tänkt på.

Kontakt: marcus@icepic.se
www. icepic.se

Utveckla ditt fotograferande

Bilder tagna av Lena Löfling under en heldag med Marcus Johansson, som ledsagade genom Shueng Wan och Central. 
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SVERIGES GENERALKONSULAT
Sveriges generalkonsulat, Room 2501, 25/F, BEA Harbour View Centre, 56 Gloucester Road, Wanchai, HK (+852) 2521 1212, 
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SWEA HONG KONG
SWEA – Swedish Women’s Educational Association, Ordförande: Karin Haqvinsson | sweahongkong@gmail.com | www.hongkong.swea.org

Lyckat världsmöte i Dubai

Swedish Winter genomfördes som pla-
nerat 5–21 december förra året. Under 
Swedish Winter fick tusentals Hongkong-
bor möjligheten att uppleva svensk mat, 
jultraditioner, uppträdanden, seminarier 
och kultur.  Generalkonsulatet vill rikta 
ett stort tack till alla som deltog i eventet 
och inte minst till dem som möjliggjorde 
genomförandet av Swedish Winter: våra 
sponsorer (ingen nämnd, ingen glömd), 
våra samarbetspartners i Hongkong bl.a. 
Leisure and Cultural Services Depart-
ment (LCSD), och våra Team Sweden 

partners (Business Sweden, SwedCham, 
SWEA, Svenska kyrkan, Svenska skolan 
och Bulletinen). Som en röd tråd genom 
hela evenemanget löpte fokus på barn, 
vikten av kreativitet, och barnlitteratur, 
bl.a. besöktes sju lokala skolor av magi-
kern Charlie Caper och koreografen Sop-
hia Färlin-Månsson med föreställningar 
för att inspirera till kreativitet. Dessutom 
besökte den riktiga Jultomten från Tomte-
land Hongkong, vilket skapade långa köer 
och stor uppmärksamhet. 

Stort tack till er som deltog i Swedish Winter!

Företagsbesök hos Metsä
På företagsbesök hos Metsä berättade Geraldine Leung om hur de jobbar med 
hållbarhet i företaget, under tiden som hon höll en rolig och annorlunda mat-
lagningsworkshop. Rätt efter rätt lagades med hjälp av bakpapper och en vanlig 
mikrovågsugn och ett enkelt smörgåsjärn! 

Nu är det nytt år och därmed många, och som all-
tid, spännande aktiviteter att se fram emot! Under 
våren fortsätter vi naturligtvis med våra tisdags-
hiker, sponta fikastunder och månadsluncher. Håll 
utkik på SWEA Hong Kongs Facebook sidor och 
Instagramkonto för mer detaljerad information! 

Nytt barnbibliotek
Som en del av Swedish Winter genom-
fördes en crowdfunding aktivitet till-
sammans med organisationen Bring 
Me A Book. De insamlade pengarna 
kommer att gå till ett nytt bibliotek med 
barnlitteratur som vänder sig till behö-
vande familjer. Biblioteket invigs under 
våren.  

Europeisk filmkultur i Hongkong
Om ni är intresserade av europeisk film 
får ni inte missa årets upplaga av
European Union Film Festival i Hong-
kong som äger rum 13 februari – 1 mars. 
Filmerna visas på Broadway Cinemathe-
que och PALACE ifc. Sverige bidrar med 
filmen Ted – För kärlekens skull (på eng-
elska: A Moon of My Own) i regi av Han-
nes Holm. 

Nya medarbetare på generalkonsulatet:

Agneta Malmsten Otte:
Jag heter Agneta Malmsten 
Otte och förstärker 
generalkonsulatet under 
tre månader som konsul.  
Mina tidigare utlandssta-
tioneringar har varit i New 
York, Bern, Wien, Canberra, 
Amman och Haag. Mitt 
arbete i Stockholm på UD 
i dag består till stor del av 

fackliga frågor inom Utrikesförvaltningens Perso-
nalförening – en förening inom Saco.  Det är väldigt 
roligt att vara här och få vara del av konsulatets 
fantastiska team. Det är min första gång i Hongkong 
och mitt intryck är mycket positivt – en spektakulär 
stad med stor gästvänlighet. Jag ser mycket fram 
emot att bistå konsulatet inom alla dess verksam-
hetsområden.  

Henrik Hedlund:
Jag heter Henrik Hedlund 
och är den nya praktikan-
ten på generalkonsulatet. 
I vanliga fall studerar 
jag det internationella 
kandidatprogrammet i 
utvecklingsstudier och 
statsvetenskap vid Lunds 
Universitet. Jag ser mycket 
fram emot min praktik här 

på konsulatet och att lära mig om dess verksamhet. 
Våren 2019 var jag utbytesstudent i Taiwan vid 
National Taiwan University och fick därigenom upp 
ögonen för den här fantastiska regionen. Hittills 
verkar Hongkong vara en mycket trevlig stad med 
god mat och vänliga invånare. Jag ser speciellt 
fram emot att följa den politiska utvecklingen här 
i Hongkong och att bistå konsulatet på alla sätt 
jag kan!

I November hade jag förmånen att få 
representera Hong Kong vid SWEAs 
världsmöte i Dubai i Förenade Arabe-
miraten. Vi var 300 Sweor samlade för 
att utbyta erfarenheter och kunskap. 
Det blev ett möte fullt av gemenskap, 
kulturutbyte och nätverkande!

Innan jag åkte tänkte jag dock att det 
skulle vara lite nervöst att åka helt själv 
och inte känna någon som skulle dit. Men 
oj så fel jag hade! Resan började visserli-
gen lite skakigt då taxichauffören körde 
mig till fel hotell. Men som tur var hade 
jag fått noggranna instruktioner av SWEA 
Dubai så jag fick snabbt förklara att detta 
inte var hotellet jag skulle till! Väl framme 
på rätt hotell möttes jag av en fantastisk 
välkomstkommitté som försåg mig med 
glada miner, matnyttig information och 
en goodie-bag fullspäckad med godsaker! 
Efter det var taxiresan som bortglömd! 

Utflykt i Nya Dubai
Dagen efter skulle jag åka ensam på min 
första utflykt. Nervöst gick jag ombord på 
bussen som skulle visa oss omkring i Nya 
Dubai. Men det tog det inte en lång stund 
förrän jag hade hittat nya vänner. Vår gui-
de för dagen var en norsk/bosnisk kvinna 
som bott i Dubai i 10 år. Hon berättade 
om hur Dubai hade förändrats och mo-
derniserats under det sista årtiondet på 
ett sätt som nästan är ofattbart. Från 1971 
då Dubai i princip bara var en öken till en 
nu hypermodern stad där allting själv-
klart var världens största, bästa och vack-
raste. Vi fick åka upp i Burj Khalifa som är 

världens högsta byggnad och det var en 
mäktig upplevelse att se staden breda ut 
sig innan öknen åter tar vid. 

Intressant konferens
På fredagen var det dags för en heldags-
konferens där vi fick lyssna till spännande 
talare. Även om rummet till mestadels var 
fullt av blonda kvinnor så var mångfalden 
otrolig! Kvinnor från alla delar av världen 
i alla åldrar och alla med olika erfarenhet-
er! Den talare som var mest intressant att 
lyssna till var en svensk tjej som var gift 
med en emirat. Hon berättade om de-
ras liv och kulturella krockar. Det gav en 
mycket intressant bild av hur det är att 
leva i Dubai och den kultur som man som 
västerlänning kanske ibland har svårt att 
relatera till. Efter konferensen bar det av 
med jeepar ut till öknen där vi fick åka i 
sanddynerna, rida kameler och avnjuta 
en fantastisk måltid.

Asienmöte och flott middag
På lördagen var det äntligen dags för oss 
i region Asien att träffas och ha vårt års-
möte. Vi är numera 9 avdelningar i Asien 
då den nytillkomna avdelningen Sydney/
Adelaide/Canberra precis har startat upp. 
Normalt brukar vi har möten över Zoom 
så det var fantastiskt kul att äntligen träffa 
dessa kvinnor som jag tidigare bara har 
hört rösterna av! Det blev en dag med 

massa skratt och nya roliga idéer för hur 
numera ASOC regionen (Asien/Ocea-
nien) ska arbeta framåt. På kvällen bjöds 
vi på ”grand finale” av SWEA:s 40-årsfi-
rande med en galamiddag på Emirates 
Golf Club. 

Ett uppdrag som engagerar
Jag är mycket stolt och tacksam att få 
vara med i SWEA och vara ordförande för 
SWEA Hong Kong. För mig är det verkli-
gen det perfekta nätverket för svenska 
kvinnor utomlands att komma ihop och 
tillsammans skapa fantastiska upplevel-
ser för livet! 

Så om du letar efter att engagera dig i ett 
nätverk som kan ge dig både styrelseerfa-
renhet och ett bra internationellt nätverk 
tveka då inte att ta steget och gå med i sty-
relsen. Vi kan garantera att du inte kom-
mer att ångra dig! Kontakta valberedning-
en, sweahongkong@gmail.com, för mer 
information. 

Nytt år nya roliga aktiviteter

Något att se fram emot

Nu tar vi nya tag 
inför vårt nästa 
stora främjande-
projekt: Swedish 
Midsummer i 
Tsim Sha Tsui 
sista helgen i maj. 
Vi ses där!

SWEDISH 
MIDSUMMER

2020
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Verkligheten för vår svensk-community 
är att den är som en organism, den för-
ändras hela tiden. Nya svenskar hittar hit 
och hela tiden lämnar några gruppen. De 
som varit här längst suckar lite, berättar 
att dom, när de var nya i staden träffade 
många fler av svenskarna, men att dom 
liksom inte orkar längre. Det är jobbigt 
med avsked….

För de allra flesta av oss kommer avskeds-
dagen, då när resan går vidare. Antingen 
hem eller till en annan utlandstjänst. Där 
någonstans kan man reflektera över vad 
man tar med sig från Hong Kong. Det är 
förstås en blandning. Kanske ser det ut 
som några år av otroligt spännande upp-
levelser när man scrollar genom telefo-
nens bilder. Kanske tar vi med oss några 
saker som är lite extra vackra och inte 
finns där vi ska bo härnäst. Kanske har vi 
sytt upp en del kläder i Shenzhen som ska 
få plats i resväskorna…

Nästa fråga, som är lite extra intressant 
är vad vi som svenskar lämnar kvar när vi 
reser vidare. Vi tycker ju (säger undersök-

ningarna) att vi är väldigt bra på väldigt 
mycket. Delade vi det? Spred vi det vidare? 
Till exempel så tycker vi att vi är extremt 
bra på miljötänk, sopsortering, ekologis-
ka alternativ. Undrar om vi sprider det här 
i Hong Kong? Eller jämställdheten, är det 
något som vi håller på med hemma men 
som vi inte tar med oss utanför Sveriges 
gränser?

Jag tror på möten över kulturgränser! 
Jag tror att vi ska ta med oss något hem 
och jag tror det också är lika viktigt att vi 
lämnar något kvar. Det måste få märkas 
vilka vi är, på samma sätt som det borde 
finnas något mer i hjärtat när vi lämnar 
den här platsen. 

Möten över kulturgränser kommer inte 
av sig själv, man måste söka dom. Man 
måste bestämma sig för att öppna sig för 
dom. Jag skulle vilja slå ett slag för ny-
fikenheten, som kan vara en fantastisk 
motor ut i en större värld. Jag skulle vilja 
predika vänskapens evangelium, för det 
finns inget som får oss att känna oss så 
rika som sann vänskap. Med nyfikenhet 
och ett öppet hjärta kommer vi resa häri-
från rika på vänskap och upplevelser, och 
vi kommer vara saknade av dem som vi 
lärt känna och blivit vänner med.

Med förhoppningar om en vårtermin
med öppna ögon och öppet hjärta

Gustav Jacobsson
Svenska kyrkan i Hong Kong/Kina

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

BUSINESS SWEDEN
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

Kulturella och kreativa näringar sprider  
bilden av Sverige utomlands och bidrar till 
svensk ekonomi
Kulturella och kreativa näringar väx-
er i hela Sverige och spelar en viktig 
del i den moderna bilden av Sverige, 
samtidigt som de utgör ett viktigt bi-
drag till svensk export. Dessa företag 
har kulturskapande eller kreativa 
processer som sin affärsidé, eller byg-
ger vidare på andras skapande genom 
distribution och utveckling av digita-
la tjänster med kulturellt innehåll. 

Exempel på branscher som omfattas 
är arkitektur, dataspel, design, film och 
TV-produktion, fotografi, konst, littera-
tur, media, mode och scenkonst. Sam-
mantaget anställer dessa branscher ca 
150 000 personer i Sverige och utgör up-
pemot 3-4% av BNP. Svenska framgångar 
inom musik, litteratur och dataspel visar 
på fortsatt stort intresse och inflytande av 
svensk kultur i världen.

Sverige är en av världens ledande musi-
kexportörer. Musikbranschen utgör en av 
de största ökningen i Sveriges export av 
tjänster och har fördubblats sedan 2009. 
Svenska musikframgångar som ABBA, 
Avicii, Swedish House Mafia, Robyn, Zara 
Larsson, Tove Lo, First Aid Kit, Roxette, 
The Cardigans spelar alla en viktig roll 
i att representera Sverige i världen. Men 
det är inte bara artisterna, utan även pro-
ducenter som Max Martin, med en häp-
nadsväckande 17 Billboard-nummer som 

har toppat internationella rankningar i 
årtionden och influerat globala hits. 

En kulturell aktör som sprider svenskt för-
fattarskap på en internationell marknad 
är Norstedt Agency, som mottog regering-
ens exportpris för kulturella och kreativa 
näringar i oktober 2019. Norstedt Agency 
ligger bakom den genom tiderna största 

skandinaviska litterära exportframgång-
en; Stieg Larssons Millenniumserie. De 
fem böckerna har sålts i över 100 miljo-
ner exemplar, har följts av internationella 
storfilmer och ett ökat intresse för Sveri-
ge och svenska värderingar. Under 2018 
hade ännu en Millenniumfilm världspre-
miär och nya översättningar och format 
fortsätter utkomma världen över. 

En av tio människor över hela jorden har 
spelat ett svenskt spel.
Sverige är även ledande inom spelutveck-
ling och kända för att vara världsledande 
tack vare spel med både bredd och myck-

et god kvalitet. Dataspelbranschen ökade 
med hela 42% under 2019 och omsatte 
över 19 miljarder kronor. Tillväxten för-
väntas fortsätta under många år framöver 
tack vare internationella framgångshis-
torier som Candy Crush Saga, Minecraft 
och Battlefield-serien. Detta har lett till 
ett ökat intresse från utländska investera-
re och förvärv. Det hittills största förvärvet 
genomfördes av amerikanska Activision 
Blizzard som köpte mobilspelsutveckla-
ren King för 50 miljarder kronor år 2016. 
De senaste åren har även kinesiska spel-
jätten Tencent på allvar tagit sig in på den 
svenska marknaden. Bolagets svenska 
portfölj, som sedan tidigare innehåller en 
minoritetspost i Paradox Interactive, har 
kompletterats med en investering i Fats-
hark, samt förvärvet av Malmöbaserade 
Sharkmob.

Business Sweden arbetar aktivt med 
att hitta möjligheter för kulturella och 
kreativa näringar i Asien. I november 
2018 anordnades en delegation för ett 
20-tal nordiska spelutvecklare till Kina, 
Japan och Korea. Spelutvecklare och ex-
perter från de fem nordiska länderna be-
sökte bland annat Tencent och NetEase i 
Kina, de två stora speljättarna på världens 
största dataspelsmarknad. Förstärkta re-
lationer och kontakter har lett till flertal 
utbyten mellan de svenska och kinesiska 
spelaktörerna. Business Sweden i Hong-
kong fortsätter se dataspelsbranschen 
som ett exempel på kulturella näringar 
med många spännande möjligheter i Asi-
en.

Vad tar du med dej… vad lämnar du kvar?
Alla har vi någon gång kommit hit till brusande, trånga, doftande, förfärligt 
fula och fantastiskt vackra Hong Kong. Och förälskat oss eller åtminstone fasci-
nerats av staden på ett sånt sätt att vi vill bo här, åtminstone för ett tag.

“Att vi har ett kunskapskapital 
nationellt betyder att vi bidrar 
till nya arbetstillfällen men 
även med innovationskraft 
och digitalisering. Detta är en 
bransch som är i hjärtat av vår 
framtida handel.”
Utrikeshandelsminister Anna Hallberg

I vår grupp Studentfika! är själva poängen att bygga vänskap mellan öst och väst.

När vi samlats i kyrkans HBTQ grupp blir skillnad- 
erna mellan Hong Kong och Sverige tydliga

Kyrkans Luciatåg i Hong Kong, ett sätt att dela med 
oss av svensk kultur
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SVENSKA SKOLAN

Ordförande: Linda Karlsson Engdahl, 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

Välkommen till Svenska skolan i 
Hongkong!

Svenska skolan i Hongkong erbjuder 
kompletterande undervisning i svenska 
för barn från 6 år, två lektionstimmar i 
veckan. Våra fantastiska lärare när dina 
barns kunskap i svenska språket samt 
håller liv i svenska traditioner. Vi finns 
på två olika ställen: Hongkongön, (tors-
dagar) och i Discovery Bay (tisdagar). 
Undervisningen bedrivs enligt en lokal 
kursplan som är baserad på Skolverkets 
styrdokument ”Kursplan i svenska för 
kompletterande undervisning för svens-
ka elever i utlandet”.

Svenska skolan i Hongkong drivs av svens-
ka skolföreningen i Hongkong. Förening-
en är ideell. Undervisningen kan jämföras 
med den hemspråksundervisning som 
elever med utländsk bakgrund får i Sveri-
ge. Verksamheten startades på åttiotalet i 
Hongkong av föräldrar och drivs än i dag 
av föräldrar, lärare och andra engagerade 
som arbetar för att undervisning och ak-
tiviteter ska vara så givande som möjligt 
för eleverna.

Genom undervisningen ska eleverna ges 
möjligheter att utveckla sitt intresse för 

och sina kunskaper om kultur, natur och 
samhälle i Sverige. Eleverna skall ges för-
utsättningar att utveckla sin förmåga att:

• formulera sig och kommunicera i tal och 
skrift

• anpassa språket efter olika syften, mot-
tagare och sammanhang

• urskilja språkliga strukturer och följa 
språkliga normer

•  läsa och analysera skönlitteratur och 
andra texter för olika syften

• reflektera över traditioner, kulturella 
företeelser samt natur- och samhälls-
frågor i Sverige utifrån jämförelser med 
förhållanden i andra länder

Vi vill även passa på att särskilt tacka alla 
föräldrar för förtroendet och alla inblan-
dade barn för insatsen i S:t John´s Cathe-
dral den 7/12. Ni bidrog alla till att luciafi-
randet blev en fantastisk tillställning. 

Tack!

/ Malin med kollegor

After Work kommer 
tillbaka

INSTÄLLT SKATTE-
SEMNIARUM

Är du under 35 och har flyttat till Hongkong för att jobba? 

Välkommen
GustavRidell

Ny på Handelskammaren

Vi beklagar att vi var tvungna att stäl-
la in ”Skatteinformation för Utlands-
svenskar” i mitten av november på 
grund av de rådande omständighet-
erna. Vi arbetar vidare med att hitta 
ett nytt datum som fungerar för våra 
talare och förhoppningsvis kommer 
vi med ut med ett nytt datum inom 
kort.

Bli då medlem i SwedChams Young Professionals-nätverk som samlar alla svenska eller 
svenskintresserade unga som jobbar i Hongkong. Vi anordrnar sociala tillställningar 
såsom After Works och ”Junkar” samt seminarer och presentationer med ämnen som 
riktar sig mot yngre på arbetsmarknaden. Ett medlemskap kostar 500 HKD per år och 
utöver YP-aktiviteterna får man full tillgång till kammarens övriga evenemang och 
medlemspriser, exklusive rösträtt på vårt årsmöte.

Handelskammaren är glad att få väl-
komna Gustav Ridell som erhållit 
stipendium som International Trade 
Scholar. Han kommer senast från stu-
dier i Lund och har tidigare gjort utby-
te i Hongkong samt bott i Jakarta. Gus-
tav kommer vara med oss resten av 
2020 vilket vi självklart ser fram emot!

Efter att ha legat lite i dvala under hösten 
kommer våra After Works att återuppstå 
under mer regelbundna former. Vår för-
hoppning är att kunna anordna en varje 
månad där våra medlemmar får umgås 
under mer avslappnade former. Mer info 
om den första AW:n kommer inom kort!

Senaste nytt

Julavslutningarna med luciatåg på respektive 
skola blev lika bra och uppskattat som vanligt. 
Stort tack till alla elever för en bra insats och ett 
stort tack till alla föräldrar för ett välordnat fika.

Vårterminen har nu startat och både vi och 
eleverna tyckte det var härligt att träffas igen. 
Vi började första passet med att dela med oss 
av våra jullovserfarenheter, bra som mindre bra, 
innan vi tog tag i det vanliga skolarbetet. 

I Discovery Bay har vi bytt lokaler. Vi håller nu till 
på Discovery Collage där vi återigen har tillgång 
till två stora klassrum med full utrustning. Detta 
känns bra och vi kan nu lättare jobba vidare med 
våra elever i DB. Tyvärr har elevantalet sjunkit 
här under senaste året då mer än hälften av våra 
elever har flyttat vidare på nya äventyr. Några 
har tillkommit men vi har plats för fler, så varmt 
välkomna.

Vår högstadiegrupp har vi, av olika skäl, lagt 
på is denna termin. Det är självklart tråkigt då 
alla inblandade uppskattade den satsningen. 
Men vem vet, om intresset är tillräckligt stort 
framöver och om vi får in fler lärare till vårt 
härliga lärargäng är det inte omöjligt att vi gör 
en satsning igen.

Walk-The-Talk
I slutet av November anordnade vi ”Walk-The-Talk 
Sustainability Series – Transport” på EFs kontor i 
Causeway Bay. Representanter från Volvo, Scania, 
SAS och Norman Global Logistics fick dela med sig 
av sina tankar och initativ för att bli mer hållbara i 
sitt arbete. Vi kommer med den succén bakom oss 
anordna fler evenemang i serien under de komman-
de månaderna. Teman för våren är Logistics samt 
Hållbart Mode och vi ser fram emot att släppa mer 
info till er, håll ett öga på vår hemsida! 
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I blickfånget
Gå på lyxbio
Det finns ett flertal 
sk VIP bio-salonger i 
Hongkong och det är 
precis som det låter, se 
på film i first class!

Här får du superskönt stora justerbara läder-
stolar, det som också ofta ingår är förfrisk-
ningar, snacks och lättare mat går att beställa. 
Behöver du påfyllning så är det bara att trycka 
på knappen så kommer personal in med av 
vad som önskas!

Vi vill rekommendera VIP Bio på;

The Oval Office, AMC Pacific Place, Admiralty

The Coronet, Emperor Cinemas Entertainment 
Building, Central

Street Art Tour
Accidental Art erbjuder guidade konstturer i Soho/Central och Kowloon/
Mong Kok. På de här turerna får du se fantastiska målningar du inte 
visste fanns och du får svaren på alla dina frågor; Vem har gjort mål-
ningen? Vad är gatukonst värd? Vad händer när den försvinner? Vem 
bestämmer vem som får måla och var? En tur som tar dig runt på små 
och stora gator och dolda gränder.

Accidental Art är en grupp unga energiska vänner som vill humani-
sera konsten och föra in den i allas vardag. De strävar efter att skapa 
öppna och inbjudande dialoger mellan konstnärer, gallerier och stadens 
människor. Denna tur rekommenderas varmt till alla nyfikna konstäls-
kare!

Pris pp: 200 HKD Boka din guidade tur här: https://accidentalart.com

Nästan Gratis Guidade turer
“Hong Kong Free tours” erbjuder guidade 
turer gratis. Du ger endast dricks och de 
förväntar sig ca 100HKD/person. De gör regel-
bundna guidade turer på Kowloon, Hongkong 
ön, Dragons Back och en Street Food Tour  
men gör också privata turer som ni sätter ihop 
tillsammans enligt önskemål. Boka din guida-
de tur här www.hongkongfreetours.com

Feng Shui Tour
Om du är intresserad 
av Feng Shui och hur 
det har påverkat och 
format Hongkong, kan 
du följa med på denna 
intressanta guidade tur. 
Här kan du lära dig allt 
om denna fascinerande 
del av kinesisk kultur. 
Denna tur börjar vid Lung Cheung Rd där drakenergin är som högst 
och tar dig vidare till bla Nine Dragons Wall i Wan Chai och vidare till 
Central där ni tittar på hur Feng Shui har påverkat olika landmärken. 

Pris: 460 HKD per vuxen och 410 HKD för barn (6–16 år)

Här kan du boka och läsa mer om denna guidade tur www.skybird.com.hk

Bio 4D
På Cinema City, 
Mong Kok finns en 
4DX-skärm som an-
vänder modern tek-
nik för att leverera 
en ”helt uppslukan-
de filmupplevelse”. 
Biografen använder 
sig av olika effekter 
som tex att stolarna 
värmer, skakar, rullar 
du kommer även 
känna av vind och 
rökiga explosioner 
mm.

Utomhus Bio
Det visas utomhus 
bio lite då och då i 
Hongkong, ett härligt 
sätt att se en klassisk 
film på. Dessa 
är oftast väldigt 
populära så kom 
ihåg att boka biljett 
i tid. Finns flera 
arrangörer men håll 
utkik på bla  www.
moonlit-movies.com 
eller www.thehive.
com.hk. 

I  B L I C K F Å N G E T

Text: Pernilla Bergqvist

We help you achieve 
your ambitions in Asia
We help you achieve 
your ambitions in Asia
Opportunities in Asia are vast and varied. Whatever 
your ambition is for the future, we are uniquely 
positioned to help you turn it into reality. As the 
leading Nordic corporate bank in the area, we are 
on the ground to support you every step of the 
way. With decades of experience, and with offices 
throughout the region, we are well-placed to meet 
your corporate, financial institution and private 
banking needs.

Contact SEB now and find out where your ambition 
can take you.

sebgroup.com/corporations-and-institutions

Unit 523, 5/F, Star House, No.3 Salisbury Road, Tsim Sha Tsui. 
Tel: 2312 1919 | www.sverigeshoppen.com
Öppet måndag–Lördag 10:00–19:00, söndag och helgdag stängt

2  SMARRIGA 
SEMLOR FÖR 78 HKD

STÖRRE FÖRETAGS BESTÄLLNINGAR KAN 
GÖRAS TILL INFO@SVERIGESHOPPEN.COM

TOURS

Banksy ett Geni eller en Vandal?
För första gången kommer Banksy´s utställning 
“Genius Or Vandal” som innehåller mer än 70 
olika verk till Hongkong. Banksy som anses 
vara både lite provocerande och mystisk. En 
brittisk konstnär vars identitet fortfarande 
är helt okänd. Han anses vara den ledande 
konstnären inom street art. Hans arbete är 
ofta politiska och satiriska. 2018 såldes tavlan  
“Girl with Balloon” på auktion för 12M kronor. 
Sekunden efter den klubbades igenom strimla-
des den sönder av en i tavlan gömd dokument 
förstörare, Banksy själv postade en bild på 
tavlan på sin instagram med texten ”Going, 
going, gone…”.

Utställningen är inte auktoriserad av konstnä-
ren själv då hans anonymitet ska skyddas.

Öppet fram 
till och med 1 
Mars 2020. 

Utställningen 
hittar du här: 
Portal 6311, 
1/F, FTLife 
Tower, 18 She-
ung Yuet Rd, 
Kowloon Bay

Streaming tips
På SVT play kan du se “Vad hände Gina Di-
rawi?” en dokumentär om Gina Dirawi som 
slog igenom på YouTube där hon gjorde 
olika sketcher. SVT handplockade henne och 
hon blev snabbt en folkkär programledare. 
Men baksidan av hennes framgångar var 
det enorma hatet mot henne som bara 
växte och växte till en nivå som ingen 
kunde ha förutsett. Ett hat som kom från 
flera olika håll och ett hat som är oerhört 
svårt att förstå. 

Unika Hongkong Tavlor
Tiny Island skapar handtryckta typografiska kartor som 
representerar Hongkong’s unika och diversifierade 
grannskap. Varje karta är omsorgsfullt tryckt med silk 
screen teknik, utan digitala hjälpmedel, på återvunnet 
syrafritt Italienskt papper. Kartorna levereras rullade i tub 
och passar standard mått för IKEA ram, 70x50cm. Fler 
kartor är på gång. Wanchai, Kennedy Town, Central samt 
en över hela Hongkong kommer släppas inom en snar 
framtid. 

Köp i butiken Squarestreet, G/F, 15 Square Street, Sheung 
Wan eller beställ direkt här: tinyislandmaps.com  

Pris HK$500 inklusive frakt på Hongkong ön samt Kowloon.

Sverigeshoppen
Äntligen dags för Semlor! Baka egna och 
köp dina ingredienser på Sverigeshoppen! 
Svenskt Vetemjöl 85HKD för 2kg

www.sverigeshoppen.com
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Film är bäst på bio
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