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Vår väg till Thailand började redan med den första kvalomgången i den svenska 

kemiolympiaden under hösten 2016, som följdes av den andra kvalomgången under 

våren 2017.  De 10 eleverna med bäst resultat bjöds in till den svenska finalen i 

Linköping varav vi fyra – Oscar, Markus, Maria och Freja – blev uttagna att 

representera Sverige i de nordiska och internationella kemiolympiaderna. Innan vi 

var redo att åka iväg till Thailand så väntade ett 4 dagar långt träningsläger i 

Jönköping där fick vi en snabbgenomgång av allt från termodynamik till organiska 

reaktionsmekanismer – på universitetsnivå. Därefter var det bara att åka hem och 

plugga på så gott man kunde inför den internationella tävlingen…  

 

I början på juli var det äntligen dags för den riktiga tävlingen att dra 

igång. Innan den stora olympiaden i Thailand, var det Sveriges tur 

att arrangera den nordiska kemiolympiaden för våra grannländer 

Danmark, Norge, Finland och Island. Förutom två intensiva 

tävlingsdagar (med bland annat ett riktigt klurigt praktiskt prov), 

hanns det med både båtfärder i Stockholms skärgård, föreläsningar 



på Uppsala Universitet och ett uppskattat (och kanske välbehövt) nedslag på Gröna 

Lund.  

 

Sverige gjorde riktigt bra ifrån sig i Nordiska Olympiaden och lyckades kamma hem 

hela två bronsmedaljer och en silvermedalj. Dessutom fick vi tillfälle att “bonda” lite 

med övriga nordiska deltagare, som sedermera även skulle utgöra en ganska 

substantiell del av “Bus 5” i Thailand, vilket var så vi tog oss runt mellan hotellet, 

universitetet och diverse turistattraktioner.  

 

Den internationella kemiolympiaden ägde rum i Nakhon Pathom, 50 km väster om 

Bangkok i Thailand. Vi anlände aningen jetlaggade och trötta till Thailand den 6:e 

juli. På flygplatsen möttes vi av en solstråle i form av vår guide Mook som hjärtligt 

hälsade oss välkomna till värdlandet för årets internationella kemiolympiad. Väl i 

Thailand väntade ett hektiskt schema: utöver själva tävlandet skulle vi besöka 

tempel, marknader och historiska monument. Under öppningsceremonin fick vi 

dessutom kungligt besök av självaste thailändska prinsessan. 

 

Monarkin utgör en ofantlig del av thailändsk kultur i jämförelse i Sverige i den 

utsträckning att man inte ens får trampa på mynt i och med att den thailändske 

kungen är avbildad på baksidan. 

 

Totalt deltog 76 länder. Tävlingen bestod av två delar: först ett praktiskt prov som bl 

a utgjordes av en organisk syntes och jodometriska titreringar, samt ett teoretiskt 

prov som täckte in de flesta delarna av kemin. Thailand bjöd på utmaningar både i 

form av luriga provuppgifter och 33℃ varma labbsalar – utan AC! Det blev inga 

medaljer i år, men många fina minnen. 

 

Några av höjdpunkterna från veckan inkluderade ett besök i ruinstaden Ayutthaya, 

en båttur till de fantastiska flytande marknaderna och det makalösa Grand Palace. 

Även matkulturen bjöd på överraskningar bland annat i form av en sockerkaka som 

verkligen gjorde skäl för sitt engelska namn – sponge cake – genom att både till 

konsistens och färg vara förvirrande lik en grön tvättsvamp. Även växtriket bjöd på 

underligheter i form av den studsbollsliknande frukten rambutan och den ökända 

stinkande durianfrukten som smakade som en kombination av gul lök och 

honungsmelon. 

 

En annan oförglömlig upplevelse var att få se på elefanterna. Vi möttes av en 

elefantgård med oroväckande stora hål i inhägnaden. Trots att den thailändska 

elefanten är mindre än sina afrikanska kusiner, var de ändå nästan dubbelt så stora 

som oss. En spännande detalj var att de inte kunde se rakt framför sig. Vår guide 

beskrev deras synfält som ifall man håller två händer i kors framför näsan. En kall 

vattendusch av elefanten var i alla fall uppskattad i den thailändska hettan. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På grund av bussuppdelningen blev det under exkursionerna att vi främst umgicks 

med de andra nordiska och tyskspråkiga länderna. Under kvällstid blev det dock att 

vi umgicks mer med andra nationaliteter så som holländare, balter, irländare, 

engelsmän med fler – genom kortspel, poolhäng och thaiboxning. 

 

Sawadee ka!  

Freja, Maria, Markus, Oscar 

 

 


