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Vad är väl en resa till Oceanien?
Nu när vi inte kan resa får vi i stället längta
oss bort till våra drömmars resmål. Faktum
är att avstånd idag spelar mindre roll - med
ett videosamtal kan du enkelt hålla kontakten med nära och kära, eller få en rundtur på
din favoritplats. Inte som i verkligheten, men
näst bäst.
Oceanien utövar en närmast magisk dragningskraft med sin avskildhet, sina vänliga
avslappnade människor, sin vidunderliga
natur, sitt annorlunda djurliv, kristallklara
vatten och milslånga stränder. Trots att det
ligger på andra sidan jorden för oss svenskar,
är det lätt att känna sig hemma. När man nu
ändå bor halvvägs dit gäller det att passa på.
När det går.
Själv åkte jag som 17-årig utbytesstudent till
Melbourne, Australien. Jag hade jobbat på
McDonalds och sparat ihop pengar till den
billigaste utbytesorganisationen. Att det råkade vara en konservativ herrklubb blev inte
viktigt förrän de ville sätta mig i katolsk flickskola och senare hotade att skicka hem mig.
Men vilket fantastiskt år det var! På andra
sidan jorden växte jag upp. Testade gränser,
hade vansinnigt roligt och fick vänner för livet. Men nej, jag vill inte att mina barn ska
åka iväg och ha lika kul! Däremot var det fantastiskt att från Hongkong få upptäcka både
Nya Zeeland och Margaret River i Västra Australien tillsammans med familjen.

Det här är ett annorlunda år. Så mycket som
begränsas, ett minskat demokratiskt utrymme, nära och kära som blir sjuka och man
kanske inte ens får krama om. Man kan känna sig instängd och trött på att allt man tänkt
göra blir inställt. Då är det viktigt att fokusera
på det man kan påverka själv. Sänka orimliga förväntningar och skapa mening i tillvaron. Missa inte Malin Rignéus kolumn om
lycka. Något annat du kan göra, oavsett var
du befinner dig, är att lära dig andas rätt. Jag
rekommenderar ett besök hos breathwork
instruktören Liza Rosén.
På resfronten ser det ut som om vi får fortsätta drömma oss bort ett tag. Vad är väl en
resa till Oceanien? Den kan ju vara alldeles
dötrist och långtråkig och alldeles…alldeles
underbar.
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Självklart finns det även en mörkare sida
till Oceanien. Elisabet Helander skriver om
straffångar som deporterades till Australien,
och fosterbarn som skickades över från Storbritannien. Det finns stora problem med
hur man behandlat ursprungsbefolkningen
aboriginer i Australien och maorier i Nya
Zeeland. Dessutom återkommande naturkatastrofer och diverse giftiga djur. Men ändå
har vi svenskar svårt att hålla oss därifrån.
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Sveriges fjärde största exportmarknad utanför Europa.
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Restips: Segla i Fiji
TA SIG DIT

BÄSTA TIDEN ATT ÅKA

LIVET OMBORD

Som svensk tycker man att Fiji och
Hongkong ligger i samma del av världen, men flygresan till Nadi International Airport tar 12 timmar. Vi flög direkt med Fiji Airways. Från flygplatsen
till hamnen i Denarau var det en kort
taxiresa. Segelbåten hyrde vi av Safari
Charter.

Det går att resa till Fiji året runt. Vi
var där över det kinesiska nyåret och
vi hade 28–30 grader på dagarna och
ljumma kvällar. Vattentemperaturen
var 28 grader.

Fiji består av 333 öar så det finns
mycket att upptäcka. Vi kombinerade
seglingen med snorkling bland fantastiska koraller och vandringar på regnskogstäckta öar. Varje kväll låg vi för
ankar i en vacker vik, i lä för vinden.

Elisabet Helander
skribent

Vill du jobba med layout?
Sedan starten 1981 fungerar Bulletinen som forum för aktiviteter 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 anmäls direkt till Bulletinen (via bulletinenhk@gmail.com). Vill du
bidra med textmaterial eller bilder från olika evenemang får du

Text och bild av Katarina Berglund

gärna höra av dig till någon i redaktionen. Bulletinen sponsras
av Sveriges generalkonsulat, Svenska handelskammaren, Business Sweden, SWEA, Svenska kyrkan och Svenska skolan samt
annonsintäkter.
www.bulletinenhongkong.com

Vill du vara med och jobba ideellt
med Bulletinen som formgivare? Just
nu söker vi en formgivare som kan
hjälpa till, producera och utveckla
Bulletinen. Låter det intressant?
Hör av dig till lena@lofling.com

ÄTA
BOENDET
Stellar, vår båt, var en 49 fots Sun Oddyssey med plats för sex vuxna gäster.
Vår nya zeeländska kapten, Steele, tog
väl hand om oss tillsammans med en
kock och en matros. Båten var utrustad för diverse lek och vattensporter.

Allt lagades från grunden av vår härlige kock. Egenfångad fisk serverades
de flesta kvällar.

3 SAKER DU INTE FÅR MISSA
• Fantastisk snorkling i korall trädgårdar där korallerna är flera meter
höga.
• Sawa-i-Lau grottorna på Yasawa Islands.

BRA ATT VETA
Vår seglats tog oss upp till Yasawa Islands. Där bodde vi fyra nätter på Yasawa Island Resort, ett mysigt hotell
bestående av 18 bungalows på stranden. Därifrån flög vi tillbaka till Nadi.
Svenskar behöver inget visum till Fiji.

• Kava, nationaldrycken som görs av
rötter på en sorts pepparbuske.

RESMÅLETS BETYG:

B B B B B
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N YA Z E E L A N D
Text & Bild: Eva Ladeborn

Kia ora Nya Zeeland sju skäl för och ett emot
att åka dit
På andra sidan jorden från Sverige och elva timmars flygtid från Hongkong.
Varför ska man ta sig ända dit, undrar du? Vi blev handlöst förälskade. Efter tre veckor i Nya Zeeland var hela familjen beredd att emigrera. Det var
den bästa semestern någonsin, och vi är ganska bortskämda. Det är något
magiskt med dessa isolerade öar som på så liten yta har allt.

takulära landskapet runt Queenstown, en
hike i bergen eller ett dopp i en kall fjällsjö. På Nordön rekommenderar vi halvön
Coromandel, där man hittar fina stränder
och bra snorkling.

Djurlivet. När vi bilar den slingrande vägen ett par mil norr om Kaikoura får vår
son syn på något i vattnet. Delfiner, tänkte vi och körde ner till stranden. Nej det
är orcas, jag har gjort ett arbete om dem i
skolan, sa sonen. Döm om vår förvåning
när han hade rätt! En pod späckhuggare
simmade alldeles nära stranden! Nya Zeeland har ett fantastiskt djurliv och turismen drivs på ett hållbart och etiskt sätt.
Valsafari i Kaikoura var en av höjdpunkterna på vår resa. Vi såg flera olika typer
av valar, massor av delfiner och t o m
albatrosser flygandes högt i skyn. Under
resan såg vi även sälar, pingviner, rockor
och fler får än vi kunde räkna.
Naturen. Den är dramatiskt vacker, som
om allt är målat i ett extra lager färg. Vi
körde många mil på slingrande små väg4
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ar, förbi kritvita stränder, dramatiska klippor, knallblå sjöar, böljande ängar, snötäckta berg och genom Mordorliknande
tunnlar. Har man inte tid för båda öarna
skulle jag alla gånger välja Sydön. Missa
inte att ta färja från Wellington till Picton,
en kryssning på Milford Sound, det spek-

Äventyret. Mina tonårsdöttrar och jag
provade skärmflygning (paragliding).
Vi hade aldrig gjort något liknande men
det var helt fantastiskt. Nya Zeeland är
bungyjumpens hemland och ett mecka
för adrenalin-junkies. Vi paddlade kajak
i Abel Tasman National Park, där vågorna var betydligt högre än vi väntat oss.
Vi provade jetboating i Queenstown och
klättrade på hängbroar bland Redwoods
trädtoppar i Rotorua. Det är sån man blir
i Nya Zeeland, lite vild och vacker, vågar
prova nya saker.

Vinet. Om man som jag älskar Saint Clairs
Sauvignon Blanc, är en lunch bland dess
vinrankor rätt oslagbart. Marlborough
på Sydöns nordöstra del är Nya Zeelands
mest kända vindistrikt. Området står för
tre fjärdedelar av landets produktion och
har 20 000 hektar vingårdar. Mer än 80%
BULLETINEN SEPTEMBER 2020
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PROFILEN

N YA Z E E L A N D

Text & Bild: Eva Ladeborn

Andas dig till bättre hälsa
och välbefinnande
Breathwork är utövandet av medveten andning. Det ökar människors
medvetande kring andning, och kan leda till förbättrad mental och fysisk hälsa,
välbefinnande och uthållighet, berättar svenska Liza Rosén som är breathwork
instruktör i Hongkong.

Ovan vänster: Grillmiddag förbereds inför utsikten
över Queenstown.
Överst: Vandring längs en av Nya Zeelands otaliga
fjällsjöar.
Ovan: Bilbo Baggins berömda hus i Hobbiton, the
Shire.
Längst till vänster: Familjen Ladeborn på kryssning
i Milford Sound.
Vänster: Färsk hummer vid strandkanten.

av detta är Sauvignon Blanc, som trivs här
tack vare långa soliga dagar, svala nätter
och låg nederbörd. Det finns mängder av
vingårdar att besöka och viner att provsmaka, inte bara i Marlborough. I Central
Otago produceras fantastisk Pinot Noir
på världens sydligaste breddgrad.
Maten. Färskt, smakrikt, närproducerat.
Bara att göra sallad, köpa en bit lammkött
och slänga på grillen så är middagen klar.
Eller kanske stanna vid ett litet hummerstånd längs kusten? Missa inte Blue Kanu
i Queenstown, ett strandcafé i Coromandel eller någon av Wellingtons coola restauranger. Ta en gofika med en flat white
och en lamington. Enda problemet var att
vi åt för mycket.
Människorna. Överallt möttes vi av stolta, vänliga människor. Många hyr husbil i
Nya Zeeland, vi valde att köra bil och hyra
hus. Det fungerade jättebra. Nästan alla
boenden var i fint skick, ofta hade ägarna lämnat något extra som satte guldkant
6

BULLETINEN SEPTEMBER 2020

på vår tillvaro. Wellington är en liten huvudstad med 392 000 invånare, men full
av kreativa människor, musik, caféer och
små ölbryggerier. Nya Zeeland har kanske världens coolaste premiärminister,
Jacinda Ardern. Landet införde för övrigt
kvinnlig rösträtt redan 1893 (jämfört med
1921 i Sverige).
Magin. Familjens favoritfilm alla kategorier, Sagan om ringen trilogin, spelades
in på Nya Zeeland. Det är Middle-earth.
Överallt finns guidade turer, kartor och referenser till denna magiska serie. Vi letade
oss fram till Arrowtown, floden där Arwen
räddade Frodo undan de svarta ryttarna.
Störst är Hobbiton, utanför Matamata på
Nordön, där stora delar av serien spelades
in. När man väl lyckats boka biljett väntar
en otroligt välgjord tur. Man får vandra
omkring i the Shire, gå in i hobernas hus
och dricka en ale på The Green Dragon.
Men magin i Nya Zeeland går långt utöver
Sagan om ringen.

Vad är då problemet?
Jordbävningarna. Kanske det enda
negativa med Nya Zeeland. Cirka 14
000 jordbävningar inträffar i landet
varje år, varav 150-200 är tillräckligt
stora för att kännas. Stora jordbävningar inträffade t ex i Christchurch 2016,
Kaikoura 2016 och Gisborne 2019. Eldringen, den ring av vulkanisk aktivitet
som finns runt Stilla Havet, går rakt
igenom landet. Inom eldringen finns
över 75% av världens aktiva och slocknade vulkaner. Ungefär 90% av alla
jordskalv och 80% av alla större jordbävningar sker i området.
Som ni ser är matematiken enkel. Sju
skäl för och ett emot. Det är bara att
boka så snart det är möjligt.

–Min egen breathwork resa började för
sex år sedan, när jag gick in i väggen
och blev sjukskriven. Jag insåg att jag på
grund av stress gick omkring och höll andan omedvetet - en vanlig åkomma som
kallas andningsapné. Då träffade jag en
terapeut som introducerade breathwork.
Nu är jag utbildad professionell Executive and Life Coach och certifierad Breathwork instruktör. Mitt mål är att hjälpa
människor att växa personligen och professionellt genom optimal andning, säger
Liza.

En vanlig person andas ungefär 23
000 gånger per dag.
–Nio av tio andas på fel sätt, det kallas
dysfunktionella andningsvanor. Om man
andas fel använder man fel muskler, tänk
dig vilka konsekvenser det kan få! Majoriteten av alla människor använder en
vertikal andning, där man använder hals,
axlar och övre delen av bröstet. Man bör
i stället använda sig av diafragman och
nedre delen av kroppen. Syftet med breathwork är att lära sig andas 360 grader
med underkroppen. Det leder till diverse
hälsofördelar, både känslomässiga och
fysiska, menar Liza.

Det är rätt fantastiskt att något så enkelt
som andning kan nå sådana resultat!

Det är tydligt att Liza Rozén tror på
det hon gör.
–Det handlar om att ändra en vana, vilket kan vara svårt. Men det är möjligt. I de
kurser jag håller fokuserar första delen på
en andningsbedömning, det är viktigt att
ha en utgångspunkt så att man kan mäta
sin utveckling. Den andra delen handlar
om mekanik och psykologi kring andning, för att förstå hur, vad och varför.
Den tredje delen är ett antal övningar.
Dessa fokuserar på mekaniken kring andning, och att stärka de muskler vi använder när vi andas. Genom att kombinera
dessa tre element kan man lära sig att andas på rätt sätt. Som med allt annat man

vill lära sig kräver det övning och en del
självdisciplin. Men när man väl börjat blir
man ganska snart medveten om sin andning och börjar automatiskt att förändra
den.
–I Hongkong tror jag att alla som känner
stress eller ångest, har sömnproblem, ont
i rygg eller nacke, problem med matsmältning, eller vill förbättra sin uthållighet har
nytta av breathwork. Mina utbildningar
vänder sig t ex till företagshälsovård, som
komplement till sjukgymnastik eller yoga,
eller till barn och ungdomar som vill lära
sig hantera stress på ett tidigt stadium,
avslutar Liza Rozén.
Mer info finns på www.lizarosencoaching.com
Kontakt: lizarosen.coaching@gmail.com

–Genom att andas på ett korrekt och optimalt sätt, kan vi stimulera vårt parasympatiska nervsystem, det kallas rest and
digest, och bidra till att förebygga och
bota olika åkommor i kroppen. Exempel
på dessa är stress, ångest, sömnproblem,
förbättra uthållighet, det påverkar pulsen,
blodtrycket och matsmältningssystemet.
BULLETINEN SEPTEMBER 2020
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Vad vet du
om oceanien?
Oceaninen känns ju så väldigt exotiskt med alla tusentals små öar, Nya Zeeland och mäktiga Australien.
Men vad heter alla små stater, hur många bor där och
vad är så speciellt med respektive stat. Här kommer
snabba fakta över världens till ytan minsta världsdel.

Palau
Statsskick:
Republik
Befolkning: 21 tusen
Språk: engelska, palauiska
Visste du att?: Under andra världskriget
användes ögruppen som militärbas av
Japan tills USA erövrade området 1944.
Papua Nya Guinea
Statsskick: Konstitutionell monarki
Befolkning: Knappt 7 miljoner
Språk: Engelska, hiri motu, tok pisin
Visste du att?: Landet har stora
problem med våld mot kvinnor. Man
beräknar att ca 70% av landets
kvinnor utsätts för sexuellt eller
fysiskt våld.

Australien
Statsskick: Konstitutionell monarki
Befolkning: Drygt 24 miljoner
Språk: Engelska
Visste du att?: Befolkningen har
fyrfaldigats sedan slutet av första
världskriget, påskyndat av ett
ambitiöst immigrationsprogram,
vilket har inneburit att nästan var
fjärde australier (23,1 procent) inte
föddes i Australien

Marshallöarna
Statsskick: Republik
Befolkning: Drygt 70 tusen
Språk: Engelska
Visste du att?: USA släppte 1946 världens fjärde
och femte atombomb över Bikiniatollen som
ligger i norra delen av ögruppen. Åtta år senare
släppte USA även en 15 megaton vätebomb.
Nästan alla barn som utsattes för strålning från
bomberna har genomgått canceroperationer.

Guam
Statsskick: Amerikanskt territorium
Befolkning: 170 800
Språk: engelska, chamorro
Visste du att?: Den 24 januari 1972 hittades den
japanske militären Yokoi Shoichi i en otillgänglig
del av ön, där han ensam hade gömt sig i djungeln ända sedan 1944.

Mikronesien
Statsskick: Republik
Befolkning: 104 tusen
Språk: Engelska
Visste du att?: Man har
fortfarande kvar sin stenvaluta,
Rai, som är stora stenar med
utkarvade hål i mitten.

Nauru
Statsskick: Republik
Befolkning: 11 tusen
Språk: Engelska, nauriska
Visste du att?: I stort sett allt importeras till Nauru, t o m färskvatten.

Salomonöarna
Statsskick: Monarki
Befolkning: 620 tusen
Språk: Engelska
Visste du att?: Stigande havsnivåer
och jorderosion har lett till att fem
öar har försvunnit under vattenytan
sedan 1974.
Vanuatu
Statsskick: Republik
Befolkning: 280 tusen
Språk: Bislama, engelska, franska
Visste du att?: Inom ögruppen finns
bara tolv arter däggdjur, där alla är
fladdermöss eller gnagare.

Nya Kaledonien
Statsskick: Avhängigt
territorium till Frankrike
Befolkning: 270 tusen
Språk: Franska
Visste du att?: Ögruppen är på uppåtgående
när det gäller turism,
vackra stränder och
korallrev lockar.

Samoa
Statsskick:
Monarki
Befolkning: 200 tusen
Språk: Engelska, tuvaluanska
Visste du att?: 2009 gick
landet över till vänstertrafik
efter att ha haft högertrafik
sedan tiden som tysk koloni.
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Tokelau
Statsskick: Tillhör Nya Zeeland
Befolkning: Knappt femtonhundra
Språk: Tokelauanska, Engelska
Visste du att?: Det finns ingen
flygplats eller större hamn, det går
endast att nå ögruppen med mindre
fartyg.

Niue
Statsskick: Självstyre i samarbete
med Nya Zeeland
Befolkning: Drygt 1500
Språk: Niueanska, engelska
Visste du att?: En stor del av intäkten till staten sker genom försäljning
av toppdomänen .nu

Tonga
Statsskick: Konstitutionell monarki
Befolkning: Drygt 100 tusen
Språk: Engelska, tonganska
Visste du att?: Vid Olympiska sommarspelen 1996 i Atlanta vann den
tonganska boxaren Paea Wolfgram
en silvermedalj i supertungviktdivisionen. Han var den första stillahavsidrottaren att vinna medalj i OS.

Nya Zeeland
Statsskick: Monarki
Befolkning: 5 miljoner
Språk: Maori, engelska
Visste du att?: Nya Zeeland var först i
världen med kvinnlig rösträtt, år 1893.
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Tuvalu
Statsskick: Republik
Befolkning: 100 tusen
Språk: Engelska, kiribatiska
Visste du att?: Mat är viktigt på
Kiribati, nästan heligt. En specialitet
är Palu Sami, som består av kokosnötkräm med skivad lök och curry.

Tuvalu
Statsskick: Monarki
Befolkning: 10 tusen
Språk: Engelska, tuvaluanska
Visste du att?: Statens inkomster
kommer mest från försäljning av frimärken och mynt samt skatter från
tuvaluaner som arbetar utomlands.

Fiji
Statsskick: Republik
Befolkning: Drygt 800 tusen
Språk: Engelska, fijianska, fijiansk
hindi
Visste du att?: Nästam hälften av
landets elektricitet framställs genom
vattenkraft.

Norfolkön
Statsskick: Konstitutionell monarki (australisk
besittning)
Befolkning: 170 800
Språk: Engelska
Norfuk
Visste du att?: Runt
1825 skickade britterna
återfallsförbrytare till ön.
Men det sägs att fångarna
hellre dog än blev placerade på ön. Så projektet
avslutades 1855.

Hawaii
Statsskick: Amerikanskt delstat
(Förbundsrepublik)
Befolkning: 1,3 miljoner
Språk: Engelska, Hawaiiska
Visste du att?: Bette Midler föddes
på Hawaii, hon gjorde dessutom
sin första filmroll i filmen Hawaii
(1966), där hon var statist som en
sjösjuk passagerare.

Amerikanska Samoa
Statsskick: Amerikanskt territorium
Befolkning: 70 tusen
Språk: Samoanska, engelska
Visste du att?: Över 30 etniska samoaner spelar i Amerikanska NFL. Det
råder stor fotbollskultur på öarna.

Cooköarna
Statsskick: Konstitutionell
monarki
Befolkning: 18 tusen
Språk: Engelska, rarotongesiska
Visste du att?: Ögruppen
upptäcktes inte helt otippat
av James Cook men han
döpte ögruppen till Hervey
Islands. Femtio år senare
döptes det om till Cook
Island av en rysk kartograf,
såklart till Mr Cooks ära.

Franska Polynesien
Statsskick: Franskt utomeuropeiskt
territorium
Befolkning: 250 tusen
Språk: Franska, tahitiska
Visste du att?: Ordet ”Tattoo”, d v s
tatuering, kommer från det Tahitiska
ordet tatau och ska ha myntats
redan 1500 fkr.

Illustration: Sandra Isaksson
Text: Lena Löfling
Källor: Wikipedia, regeringen.se, Moderna
Museet, SVD, worldometers.info
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AUSTRALIENS ÖSTKUST
Text & Bild: Sandra Isaksson

Mount Coolum
Vi tar en hike upp för den 25 miljoner år gamla vulkaniska stenen
som utgör Mount Coolum och njuter av den vackra utsikten från
toppen - men varnas för den gamla aborigin legenden som säger att
par som bestiger Mount Coolum alltid går isär…

Noosa och Noosa Heads

Cooloola

Rainbow Beach och Carlo Sand Blow

Noosa och Sunshine Coast

Efter att ha utforskat Noosaområdet kan vi rikta kosan lite norröver,
mot Rainbow Beach. Efter ett turistigt Noosa väntar nu friheten att
ostört köra bil i timmar direkt på folktomma Teewah Beach. Under

Noosa och Noosa Heads är ett känt turistmål och
populärt bland badgäster och surfare, vi tillbringar alltid en dag eller två här. Huvudattraktioner
är stränderna och det vackra kustlandskapet
med bra surfing. Populärt är också att äta på Betty’s Burger i Noosa efter en dag på Noosa Beach
och shopping i de små turistaffärerna. Noosa
nationalpark bjuder på jungelhike och iskalla
men uppfriskande dopp i vattenfall och naturliga
pooler.

Nu när vi inte kan resa fysiskt…får vi göra det i minnet. Att besöka barndomsvänner i Australien är något vi försöker göra vartannat år. De bor i Bli Bli bredvid Maroochyfloden utanför Noosa på Sunshine
Coast och här kan vi paddla kajak i floden, fiska mud crabs, grilla barramundi och äta frukt och grönt
från de fantastiska lokala marknaderna. Lyssna till historier om pytonormar i trädgården, åka båt och
tubing på floden och komma i nära kontakt med vilda kängurur. Med så mycket att göra i området,
både lokalt och ett par timmar bort, är det lite av ett paradis.

högsäsong är det inte lika folktomt men man får likväl köra på stranden. Teewah Beach ingår i Great Sandy nationalpark och är ett populärt campingområde på sommaren.

Noosa

Efter bad och surfstopp i Cooloola avslutas dagen på Carlo Sand
Blow, strax utanför Rainbow Beach. Ett stort månlandskap av bara
sand med fantastisk utsikt över havet, perfekt för sandsurfing och
med känslan av en enda stor lekpark. Var strand har en ny nyans på
sanden här. Någonstans har vi en petflaska med lite sand från alla
stränder vi besökte, den har upp mot hela femton olika sandlager i
regnbågens olika nyanser. Ett perfekt avslut på ett litet Australienäventyr och ett minne värt att bevara.

10

BULLETINEN SEPTEMBER 2020

Noosa ligger på Australiens östkust, i södra Queensland. Eller
Queenslands solkust som det också heter. Närmaste flygplats är
Sunshine Coast Airport men det är inte mer än 2 timmars bilresa
från Brisbane.
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AUSTRALIENS HISTORIA

Text: Elisabet Helander

Straffångar deporterade
till Australien
En av få kända böcker
som beskriver livet för
en kvinnlig straffånge,
har original-titel “The
Broad Arrow” och
publicerades 1859. Författarinnan Caroline
Leakey skrev boken
under pseudonymen
Oline Keese. Bokens
titel är en referens till
ett pilformat märke
som fångarna hade på
sina kläder, vilket markerade brittiska statens
egendom.

L

andet hette New Holland när den
första flottiljen av båtar med Brittiska fångar ankrade i Port Jackson den 20
januari 1788. Storbritannien hade vid
den tiden haft snabb befolkningstillväxt
samtidigt som många levde i fattigdom
och brottsligheten var hög. Man dömdes
till långa fängelsestraff även för lindriga
brott som mindre stölder. Fängelserna
blev överfulla, vilket ledde till idén att
låta dessa människor transporteras till
Nordamerika och senare, när den kolonien förlorades, också till Australien. Detta
var en del i strategin att göra anspråk på
det landet innan fransmännen hann dit.
Ombord på de brittiska skeppen var 775
fångar plus administratörer, marinsoldater, besättningsmän och deras familjer
om sammanlagt 645 personer. Viken Port
Jackson, som bara var en markering på
kartan, nyligen upptäckt av James Cook,
fick snart ett nytt namn till Lord Sydneys
ära.
Tyvärr hade de första bosättarna i Sydney
Cove inte tillräckligt med kunskap, utrustning eller djur för att driva ett framgångsrikt jordbruk. Det ledde till svält
och sjukdomar i väntan på att nästa flottilj från England anlände 1790. Fram till
1868 fortsatte England att skicka ungefär 162 000 fångar till olika delar av Australien. Trots att de flesta var skyldiga till
småbrott, fortsatte de att behandlas som
straffarbetare tills de hade tjänat ut fängelsetiden. Den största mängden fångar

transporterades på 1830-talet för att sedan minska drastiskt efter folkets protester emot systemet.
Drygt 14 % av straffångarna var kvinnor,
och en annan mindre andel var politiska
fångar. Det finns en intressant lista där
man kan hitta irländska revolutionärer,
till exempel. En del straffades för uppror
eller landsförräderi, medan andra troligen blev dömda på falska anklagelser
som ficktjuveri eller mottagande av stulet gods. När de väl var fria lyckades flera
av dem att nå framstående positioner i
samhället. Under 1900-talet försvann den
stigma som tidigare upplevdes av straf�fångarnas familjer. Numera är nästan
20 % av Australiens befolkning ättlingar
till straffångar.
Dessa dramatiska människoöden har givetvis gett upphov till mycket litteratur,
pjäser och filmer, även om det är en känslig del av Australiens koloniala historia.
Det nyaste TV-tipset är den brittiska serien ”Banished”, släppt 2015, som kan tillgås via UKTV och BBC. Det är ett drama
som bygger på historiska händelser under den första tiden av kolonialiseringen
i Australien.

Fosterbarn från Storbritannien
Under andra halvan av 1800-talet
levde många familjer i Storbritannien
i svår fattigdom, vilket drabbade barnen. Att emigrera till den nya världen
ansågs vara en lösning till den ekonomiska och sociala misären.

D

en långa resan för en familj med tio
barn var omöjlig att betala för. Välmenande organisationer hjälpte föräldrar att
istället skicka ett av de yngre syskonen
som fosterbarn till familjer i bland annat Australien och Nya Zeeland. Många
tusentals barn tilldelades en koffert med
kläder och sattes på ett fartyg i Liverpool,
London, Glasgow eller Southhampton.
De flesta av dem kom aldrig tillbaka till
sin födelseort. Det finns en väldigt intressant och berörande utställning om dessa
barns levnadsöden, som visas nu på ett
museum i Sydney.
Barnens känslor vid avresan pendlade
mellan osäkerhet, separationsångest,
hopp och förväntan. Detta har dokumenterats genom de intervjuer som har gjorts
med några av dem vid vuxen ålder. Herbert Ernest var åtta år gammal när han
skickades iväg 1929. Det sista han minns
var att hans mamma kom ombord på båten, kramade och pussade honom, och
gav honom ett tvåshillings-mynt. Han
fördes till Fairbridge Farm School i västra
Australien, där han skolades i jordbruksarbete. Han berättar att han vande sig vid
de strikta rutinerna och kunde sedan jobba på olika gårdar. Därefter tog han värvning i flygvapnet och stationerades i Nya
Guinea. Herbert säger att Fairbridge gav
honom en god arbetsmoral som präglade
honom.

Fairbridge var en av flera organisationer som ingick i Storbritanniens
barnmigrations-program,
vilket
kritiserades redan från början. Programmet, varigenom mer än 100
000 barn skickades till olika kontinenter, pågick till 1967. Några barn
etablerade sig väldigt väl, medan
andra led av en ensam och brutal
uppväxt. Över 7000 barn skickades
till Australien, och ett par hundra
till Nya Zeeland. Genomsnittsåldern för alla dessa unga liv var åtta
år när deras fartyg lämnade hamnen. Barnemigranterna kom från
familjer som inte kunde ta hand
om dem, eller från barnhem som
var överfulla. Deras omständigheter varierade mycket beroende på
vilken skola eller familj de skickades till i den nya världen.
Australiens och Storbritanniens
regeringar bad officiellt om ur-

säkt 2009 respektive 2010. Under
flera årtionden har de före detta
barn-migranterna tampats med
känslan att ha blivit deporterad
utan återvändo till någon kall institution eller likgiltiga fosterföräldrar. Jag såg utställningen om
detta känsliga ämne första gången
i december 2011 på ett museum i
Melbourne. För närvarande visas

utställningen på MuSeaUm som
ligger i Darling Harbour, intill Pyrmont Bridge, nära Sydneys centrala affärsområde. Det går även att
se och läsa om detta på museets
hemsida https://www.sea.museum/discover/online-exhibitions/
britains-child-migrants

Arkivbild på barn
på väg mot Australien.

Pilformat märke som fångarna
hade på sina kläder, vilket
markerade brittiska statens
egendom
Brittiska barn som arbetar på gård i Australien
under femtiotalet. Foto: National Archives of
Australia
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AUSTRALIENS VÄSTKUST

AUSTRALIENS VÄSTKUST

Text & Bild: Lena Löfling

Australiens
västra, ensliga
och vackra
kust

Nu när det med stor säkerhet kan dröja innan
vi reser igen känns det nästan ännu viktigare
att minnas tidigare reseupplevelser. En hel del
som bor i den här delen av världen (Asien
alltså) har rest kanske både en eller flera
gånger till den stora sydliga kontinenten
Australien. I vintras, precis innan pandemin
lamslog världen gjorde vi just det. Vi valde
den karga, milsvida och ensliga västra delen.
Och så glad jag är att vi gjorde just det.

Busselton Jetty, en av världens längsta pirer, sträcker sig 1841 meter rakt ut i havet.

Vi landade i Perth sent en fredagskväll och
fick därmed ta första natten på ett motell
eftersom husbilen inte kunde hämtas ut
förrän dagen efter. På morgonen promenerade vi de dryga tre kilometrarna till uthyrningsfirman, det var skönt att sträcka
på benen efter lång flygning. Vi hämtade
ut vår enormt stora husbil, vi hade bokat
en mindre men något hade gått snett i
bokningen och vi åkte därifrån med en bil
strax under busskörkortsklass.

Rottnest Island
Första stopp var en heldag på Rottnest
Island utanför Freemantle. Vi hyrde cyklar och tog med våra snorkel-set. Hittade
små ensliga vikar där vi hade picnic och
snorklade omkring, ständigt med något
slags Hajen-tema i bakhuvudet. något
som jag aldrig riktigt släppte under vattenkänning den här resan. Här och var
längs vägen stötte man på små söta quakkas, ett slags gulligt råttliknande djur
som nyfiket står och spanar lite här och
där på ön.

Margaret River, en klassiker
Sedan bar det söderut mot Margaret River, västra Australiens mest välbesökta
område. Och det var precis så vackert
som alla sagt. Vi hyrde cyklar och besökte
vingårdar, åt fantastiska luncher i omgivningar som kändes som på film. Vi tog en
ridtur i skymningen och travade genom
fantastiska öppna landskap och trolska
skogar och såg såklart massor av kängurur. En dag stötte vi på Fred The Flag Man.
En självutnämnd flaggdesigner som ständigt vandrar omkring i Margaret River
med sin stora egendesignade Australienflagga (såsom den borde se ut enligt Fred)
och delade ut klistermärken med olika
14
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Mötet med Fred The Flag Man (i helvitt med skägg
och allt) och den ”riktiga” australiska flaggan.

alternativa flaggdesigner. Inget konstigt
alls.

Sjölejon i Jurian Bay
Efter att ha klarat av Margaret Rivers
måsten så vände vi norrut igen med vår
gigantiska husbil. Vi styrde förbi Perth
och genom nyligen nedbrunna områden
mot Jurien Bay. En liten sömnig stad längs
kusten. I Margaret River hade de skakat
på huvudet när vi sagt att vi skulle upp
norrut. Det är hur varmt som helst och
Nyfikna och vänliga sjölejon
i Jurian Bay. Se till att boka
i förväg, antalet besök hos
dessa ljuvliga varelser är
begränsat för att inte störa
sjölejonen för mycket.

högsäsong, alldeles för mycket folk. Men
campingen var knappt halvfull och vi tog
vårt första dopp ensamma på en milslång
strand i knappt 25 graders värme. På juldagsmorgonen gick vi upp i ottan för att
åka ut till sjölejon. En fantastisk upplevelse där vi på riktigt simmade omkring med
nyfikna sjölejon som lekte med våra fenor
och pussade våra cyklop. Och såklart hajen-musiken i bakhuvudet.

På väg tillbaka från en snorkeltur vid Coral Bay.

Vackra Shark Bay
Färden gick vidare norråt, cirka 60 mil till
Shark Bay (bara namnet, Hajen-musiken
på hög volym nu). Shark Bay var inte heller det fullt med folk, nästan tomt faktiskt.
En vacker fiskehamn där vinden ligger
på. Vi tog en tur till Monkey Mia och satt
på stranden och tittade på delfiner som
BULLETINEN SEPTEMBER 2020
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E F T E R L I V E TS S LU T

TONGA
Text: Andrea Björsell Bild: Privat (Mikael Gustavsen)

På Rottnest Island cyklar man helst och får då och
då närkontakt med söta Quakkas. Väl värt ett
besök.

hoppade omkring i vattnet. Badade i The
Little Lagun, en saltvattensjö mitt i det
karga ökenområdet. Men skönast var nästan att bara sitta på stranden i Shark Bay
på kvällskvisten med ett glas kallt vitt vin
och titta på kite-surfarna i solnedgången.
Ett härligt minne är även när vi köper på
oss lite kött hos den lokala slaktaren. Han
bjuder in oss i kylrummet, bjuder på en
öl och går igenom sortimentet. Vi kom ut
med långt mer kött än vad vi tänkt oss.

Coral Bay och Ningaloo Reef
Färden gick vidare, ytterligare cirka 60 mil
upp till Coral Bay. Här var det för första
gången sedan vi lämnade Margaret River
faktiskt en hel del folk. Coral Bay är hela
västra Australiens semesterort. Vackra
milslånga vita stränder och klart vatten.
Dessutom ett fantastiskt korallrev, Ningaloo Reef. Korallerna är flera meter höga,
vackra och färgglada. Inte lika mycket fisk
som vid reven i Sydostasien men jag har
inte sett så friska och vackra rev sedan
Similan Islands i Thailand på 90-talet.
Snorklingen från stranden var världsklass, men vi gjorde även en tur med dykbåt. Här satt vi på kvällarna, grillade och
16
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Högst upp: De märkliga men fascinerande stenarna, The Pinnacles, i Nambung National Park. Området
består av tusentals stenpelare, den högsta över 3,5 meter hög.
Ovan: Oändligt långa stränder breder ut sig längs hela västra kusten. Här stranden utmed Jurian Bay.

tittade på semestrande Aussis, ständig
med en öl i handen (både vi och dem).

Tillbaka till Perth
Vi förlängde till och med vår vistelse i
Coral Bay ett par dagar och fick sträckköra tillbaka till Perth för att hinna med
flyg hem. Vägarna är raka och långa och
öknen oändlig. Det låter kanske tråkigt
att köra över 100 mil på en rak väg. Men
det var så väldigt vackert och häftigt att
se hur landskapet hela tiden förändrade
sig. Eller att helt plötsligt se ett gäng getter stå och lite surmulet titta på oss när vi
ensamt dundrade förbi dem.
Vi hann med mycket under våra tre
veckor, men redan på planet hem pratade vi om att vi nog vill komma tillbaka
till denna vackra del av Australien. Någon
gång sen, i framtiden, när vi kan resa igen.
Om västra Australien
Man tror att den västra halvan av Australien
befolkades för cirka 50 000 år sedan av Aboriginer. Västra Australien mäter upp 2 529 875 km²
(fem gånger större än Sverige). Det bor cirka 2,5
miljoner människor här, flest givetivs i Perth som är
delstatens huvudstad.

En vän till mig, Mikael
Gustavsen, bodde under
tre år på Tonga med sin
familj. En uppväxt olikt
andra svenskar kan man
säga. Mörka vinterdagar
i Sverige byttes ut mot
varmt klimat och klart
snorkelvänligt vatten i en
paradismiljö.

Tonga - den vänliga
Söderhavsön

När jag sitter och pratar med Micke som
jag ringt via skype och ser hans glada ansikte över hela min datorskärm slår det
mig hur fantastiskt det är, idag spelar inte
avstånd någon roll, han i Stockholm och
jag i Hongkong. Vi kan resa jorden runt
utan att ens vara där på plats.
Men på plats på Tonga kom Micke när
han flyttade dit med sin familj som liten.
Mickes pappa tog med sig hela familjen,
fru och två barn till Tonga år 1984, då
han bestämt sig för att sluta som sjöman
på Rederi Trelleborg/Travemünde för att
istället bli delägare i ett fiskeri i den polynesiska monarkin. Det var en före detta
kollega som tyckte att Mickes pappa skulle komma till Söderhavet och lära tonganerna om sjöfart, och så blev det.
Familjen bodde på huvudön Tongatapu,
där två tredjedelar av befolkningen bor.
Micke och hans yngre bror gick på internationell skola i Nukualofa, örikets
huvudstad. Här levde Micke ett bekymmerslöst liv och vad han kan minnas så
tillbringade han och hans vänner all sin
lediga tid med att klättra i kokospalmer
och snorkla i det turkosblå havet bland
korallreven.

–Tonganer är otroligt vänliga och här
finner gästfriheten inga gränser, säger
Micke.
När han var tillbaka på Tonga inför Millennium firande så var det inte ovanligt
att han blev inbjuden på middag hos helt
främmande tonganer som han slog sig i
slang med. Milslånga guidade turer fick
han också på köpet. En vänlig, helt främmande man, gav honom en fantastisk
handkarvad trämask som gåva, den hänger nu hemma på väggen i Stockholm.
På Tonga får alla män som fyller 16 år en
bit mark att odla på. Tonganska hushåll är
mer eller mindre självförsörjande. Du har
dina grisar och kycklingar och odlar dina
kokosnötter.

många invånare bor utanför Tonga och
har emigrerat till Australien och Nya Zeeland. Det bor ca 100 000 invånare på
Tonga idag, ungefär lika många som när
Micke flyttade dit 1984.
Om du vill uppleva en äkta söderhavsö så
skall du resa till Tonga. Njuta av att vandra på någon av deras otroligt vackra stränder. Äta några kokosnötter och snorkla
och utforska de fantastiska korallreven.
Här kan du också simma med knölvalar,
från slutet av juni till oktober håller de till
i havet runt Tonga.
Tonga kallas för the ”Friendly Islands”
bland annat på grund av det vänliga mottagandet James Cook fick första gången
han kom dit 1773.

Människorna här tar en dag i sänder och
oroar sig inte för framtiden. Pengar spenderas och samlas inte på hög och många
verkar inte ha några större framtidsplaner. Något som kändes helt främmande
för Micke för tjugo år sedan, då han var
där sist.
Självklart måste det ha förändrats, den
naturliga befolkningstillväxten är hög,
BULLETINEN SEPTEMBER 2020
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BONDEMARKNADERNA
Text: Malin Rignéus Bild: Malin Rignéus & Pixabay

Res med alla dina sinnen

Dessutom kan de sälja säsongens skörd
och inte bara de varor som passar grossisterna bäst. Företagarna får mer rättvisa
priser för sitt slitsamma jobb inom produktionen. De lokala kommunerna uppskattar även marknadernas finansiella
bidrag till den lokala ekonomin. Statistik
från NOFA (Northeast Organic Farming
Association) visade att det är en myt att
produkterna är dyrare på en marknad,
jämfört med priserna i en livsmedelsaffär.
I genomsnitt så är de till och med något
billigare än i mer traditionella mataffärer.
En annan fördel är att produkterna är mer
miljövänliga, eftersom varorna inte har
transporterats långa sträckor.

LIVSBALANS
Malin Rignéus

Sänk orimliga förväntningar och skapa mening
i tillvaron
De flesta av oss jagar drömmen om lycka.
Lycka är ett brett begrepp ofta beskrivet som
tillfredsställelse, välbefinnande och psykologisk
hälsa. Vissa menar att det är ett personlighetsdrag, ett perspektiv att livet är meningsfullt och
njutningsbart. Hur vi än definierar glädje, så
verkar vissa personer vara mer mottagliga till
att känna sig belåtna med sina liv.

Marknaderna bidrar till ett mer
färgstarkt samhälle.

Ofta är de mest minnesrika resorna förknippade med möten av fascinerande
människor och upptäckandet av nya
smakupplevelser. Vid ett besök på en
så kallad bondemarknad blir alla dina
sinnen garanterat stimulerade. Packade färggranna grönsaks- och fruktstånd,
dofter av nybakat bröd och sorlet av välkomnande röster och musik. Alla pockar
de på din uppmärksamhet. Det är något
speciellt med att upptäcka nya ingredienser eller färska råvaror direkt upplockade
från marken, skogen, havet eller bagarens
ugn. Kanske är det en längtan tillbaka till
svunna tider. Då var livet inte fullt lika
hektiskt som nu och mer tid spenderades
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på inköp, smakupplevelser och vardagssamtal. De senaste åren har Australien
och Nya Zeelands matkultur fullkomligt
exploderat. Inspiration från andra länder
i kombination med regionens fantastiska
produkter har lett till att en ny matentusiastisk kultur spirat upp.

Vad är en bondemarknad?
En autentisk bondemarknad är ofta definierad som när försäljning, det vill säga
direkt kontakt mellan konsumenten
och producenten utan några som helst
mellanhänder. Marknadsföringen sker
direkt av producenterna utan agenters
involvering. Leverantörskedjan blir där-

med betydligt kortare. Ibland tar sig varorna direkt från gårdsgrinden till marknadsståndet.
Marknaderna består av en kombination av odlare samt företagare som
har bearbetat råvaror, till exempel ost,
charkuteri, vin eller olivolja producenter.
Traditionellt sett så bör alla produkter ha
varit odlade, uppfödda, fångade, bryggda,
inlagda, konserverade, bakade, torkade,
rökta, eller bearbetade av företagaren eller lokala försäljare. Fokus ska vara på ett
rikt utbud av matprodukter, plantor och
blommor, men helst inte hantverk, krimskrams eller kläder. Produkterna ska enligt
förordningarna vara odlade lokalt (oftast
inom en 100 km stor radie). Försäljarna
bör dessutom vara direkt involverade i
odlingsprocessen eller produktionen, för
att uppfylla klassificerings kraven för en
registrerad bondemarknad.
I Australien startades den första bondemarknaden i staten Victoria redan år
1999. Enligt Australian Farmers Markets
Association (AFMA) finns det numera
170 registrerade bondemarknader runt
om i Australien. Melbourne har på grund
av stadens närhet och lättåtkomlighet
till jordbruk, betydligt fler marknader till
skillnad från andra städer runt om i Australien. I Nya Zeeland finns det totalt 25
registrerade marknader i Farmers Markets New Zealand (FMNZ) organisationen.
Fördelar för producenterna med
dessa marknader är framförallt att de har
mer kontroll över sina vinstmarginaler.

Att gå på en bondemarknad är en totalt uppslukande och social upplevelse.
Forskning har visat att besökare i genomsnitt har tio gånger mer konversationer
på en marknad, jämfört med en mataffär.
För konsumenterna så är det naturligtvis
utmärkt att få tag på kvalitetsprodukter,
men även att få kontakt med personerna
bakom varorna. Detta bidrar i sin tur till
att folk återkommer. Det är intressant att
få reda på mer information om var råvarorna ursprungligen kommer ifrån, produktionsprocessen, samt att bygga upp
en relation till individerna bakom produkterna.
Oceanien är så mycket mer än äventyrsupplevelser, stränder och kultur. De
har fantastiska matprodukter som är väl
värda att utforska vare sig du är en gourmet eller endast uppskattar god mat
och dryck. Fler och fler producenter har
insett lönsamheten i att öppna upp res-

Dr Edelman i boken ”Change your thinking”,
menar att vi kan utveckla egenskaper, samt involvera oss i aktiviteter som förbättrar chansen
till att uppleva en mer harmonisk vardag.

”Du måste smaka på en
kultur för att förstå den”
Deborah Cater

Förhållanden som är associerade
med lycka:
1. Nöjd med jobbet (känsla av kallelse, identitet,
mening och samhörighet)
2. Absorberande intressen (regelbunden
utövning)
3. Nära, stöttande och långvariga relationer

tauranger på sina bondgårdar, vin- eller
olivodlingar runt om i Australien samt
Nya Zeeland. Kanske detta är nästa steg
i utvecklingen för konsumenterna att
komma ännu närmare produktionen och
lära känna vad regionen har att erbjuda
på djupet.

4. Religionsanknytning (samhörighet och
mening)
5. Personliga attribut (god självkänsla, optimistisk syn på livet, extrovert, samt en känsla av
att vara i kontroll)
6. Aktiv livsstil (regelbundna fritidsaktiviteter,
mental stimulering, sociala samspel och
underhålla hälsan)
7. Identifiera och arbeta mot mål (livsförhöjande förändringar)
Däremot är orealistiska förväntningar en vanlig
anledning till nederlag. Utmana förväntningar
som begränsar dina möjligheter att uppleva
lycka. Fokusera på det som gör dig nöjd, snarare än vad som saknas. En daglig tacksamhetslista är ett utmärkt sätt att identifiera vad som gör
dig tillfredsställd med tillvaron. Om vi konstant
söker efter något annat, så missar vi de små
glädjetillfällena i vardagen vilket i längden gör
livet värt att leva.

Malin Rignéus
Counsellor
Leva Counselling Ltd.
levacounselling.com
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SWEA HONG KONG

SVERIGES GENERALKONSULAT
Sveriges generalkonsulat, Room 2501, 25/F, BEA Harbour View Centre, 56 Gloucester Road, Wanchai, HK (+852) 2521 1212,

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

generalkonsulat.hongkong@gov.se | www.swedenabroad.se/hongkong

Den politiska utvecklingen i Hongkong
De senaste månaderna har varit politiskt
dramatiska i Hongkong med införandet
av en ny säkerhetslag och uppskjutna
val till LegCo. Generalkonsulatet bevakar
utvecklingen noggrant och EU har gjort
ett flertal uttalanden med anledningen
av situationen. Den 24 juli enades EU:s
medlemsstater om så kallade rådsslutsatser som innehåller konkreta åtgärder från
EU:s sida. Ni finner denna information på
vår hemsida: www.swedenabroad.se

Förutom den politiska utvecklingen fortsätter Covid-19 att dominera tillvaron i
Hongkong och övriga världen.
Vi har haft öppet som vanligt under sommaren och hoppas kunna fortsätta med
detta även under hösten. Lokal information om Covid-19 finner ni bl.a. på hemsidan: www.coronavirus.gov.hk

Se till att ladda ned appen UD Resklar om ni inte
redan gjort det för att få den senaste reseinformationen i era mobiler.

Thredbo: Australiens lilla Sälen
Många blir väldigt förvånade när
man pratar om skidåkning och Australien då det vanligtvis förknippas
med sol, stränder, och surfing. Men
Australien har faktiskt flera olika skidorter i delstaterna Victoria och New
South Wales. Säsongen är tyvärr inte
lång, den brukar vara juni till augusti,
men skidfantaster får då möjlighet att
åka skidor både europeisk eller asiatisk vinter och sommar.

toppen av berget ned till byn, och är otroligt vackert att se. Även barnskidskolan
har sitt egna fackeltåg varje torsdagskväll
men då med LED lampor.

Ny generalkonsul i Hongkong
Foto: Sara Brynedal

Den 1 september påbörjade Per Augustsson sin tjänst som ny generalkonsul för
Sverige i Hongkong och Macau. Vi ställde
några frågor till honom i samband med
hans tillträde.

Vad gjorde du på UD innan du blev
generalkonsul i Hongkong?
Jag har arbetat på UD sedan 1992 och roterat mellan tjänstgöring på UD i Stockholm och olika svenska utlandsmyndigheter och bl.a. varit biträdande chef vid
våra ambassader i Peking och London
och tjänstgjort vid den svenska FN-representationen i New York. De senaste tre
åren har jag varit biträdande chef för UD:s
personalenhet och bl.a. arbetat med strategiska frågor kring hur Sveriges utrikesförvaltning även i framtiden ska attrahera
och rekrytera rätt personal. I våras arbetade jag med att bygga upp en temporär
krisorganisation så att UD skulle kunna
ge ett snabbt och effektivt stöd till vår personal i Stockholm och vid utlandsmyndigheterna i samband med Coronakrisen.

Vad ser du fram emot mest med att
komma hit?
Det ska bli spännande att få lära känna
Hongkong och Macau. Jag ser fram emot

Undersökning av affärsklimatet
Team Sweden i Hongkong (generalkonsulatet, Business
Sweden, handelskammaren) har genomfört en undersökning av svenska företags syn på affärsklimatet i Hongkong,
en så kallad Business Confidence Survey. Ni finner rapporten på handelskammarens hemsida: swedcham.com.hk.

20

BULLETINEN SEPTEMBER 2020

att ha kontakt med många människor,
inklusive svenskar på plats, att företräda
Sverige och främja handel, utbyten och
svenska intressen på en rad områden.
Viktiga uppdrag är också att bevaka den
politiska och ekonomiska utvecklingen
och ge gott konsulärt stöd till svenskar.

Vad gillar du att göra på fritiden?
Att umgås med familjen! När det gäller
våra tre barn lär det dock bli längre mellan tillfällena framöver då de nu är vuxna
och har egna liv i Sverige och England.
Min fru Gabriella, som också är UD-kollega och kommunikationsproffs, kommer
dock med. Vi gillar bl.a. att vandra och ser
verkligen fram emot att utforska Hongkongs fina vandringsvägar som vi har hört
mycket om!

Vilka tre ord skulle du välja för att
beskriva dig själv?
Utåtriktad, positiv och ansvarsfull. Egenskaper som jag tror hjälper i ett yrke där
man med jämna mellanrum får nya uppdrag, nya kollegor och ny bostadsort. Ett
intresse för världen har jag också alltid
haft. Jag kunde sitta flera timmar och titta
på kartor över olika världsdelar när jag var
liten.

Jag har valt att berätta om Thredbo då jag
jobbade där som skidinstruktör säsongen
2011. Thredbo ligger i New South Wales,
i en ort som heter Snowy Mountains och
tillhör Mount Kosciuszko National Park.
Thredbo har cirka 50 st nedfarter och
högsta punkten är 2037m. Då det inte
snöar så ofta som man vill så har de investerat mycket i konstsnö för att skapa
så bra kvalitét i backarna som möjligt. Thredbo är även otroligt barnvänligt och de
lägger mycket tid och energi på sin skidskola både för barn, nybörjare och mer
avancerade åkare. De har även väldigt
erfarna skid- och snowboardlärare och
många av dem är från Europa och Asien,
t.ex. Italien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, och Japan.

Thredbo är en liten by som erbjuder
många bra restauranger, och såklart after-ski, och ska du bo där kan du antingen
ta in på hotellet, hyra en av deras lägenheter eller hyra privat. Dock är priserna dyrare så många väljer att bo nere i närmsta
byn Jindabyne vilket är ca 30 minuters bil
eller bussfärd från skidbackarna.
En 30-årig tradition de har är att varje
lördagskväll, om vädret tillåter, har de en
flare-run, ett fackeltåg som börjar från

Mer info:
Bäst att ta sig dit är via flyg till Canberra och hyra
bil och köra 2,5 h. Thredbo ligger mittemellan Sydney och Melbourne, och bil/buss från de städerna
tar 6–7h.
Andra aktiviteter de bland annat erbjuder är
snöskovandring, sportcenter med simning och
inomhussporter, bergsturer och frisbeegolf.
Dagsliftkorten ligger från ca 450-500 HKD för barn
och 800-900 HKD för vuxna.
Även somrarna i Thredbo är väldigt aktiva och har
mycket fina vandringsleder.
Läs mer på www.thredbo.com.au

Texten är skriven av Anna
Tjernberg, längst till höger i
bild, kommunikationsansvarig i styrelsen.

Hälsningar från SWEA:
1) Vi planerar för en välkomstfika, håll utkik i sociala medier
2) Swea söker en ny sekreterare
3) Swea har en ny ordförande, Anna Eling
4) Håll koll i Hikinggruppen på Facebook för framtida hikes
5) Följ oss på instagram för senaste nytt @sweahongkong
Maila oss på sweahongkong@gmail.com om du är intresserad av att gå med i styrelsen
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BUSINESS SWEDEN

SVENSKA KYRKAN

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

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

hongkong@business-sweden.se, www.business-sweden.se Johan lennefalk, Office Manager, johan.Lennefalk@business-sweden.se phone: (+852) 2521 1215

Ord från Australien kontoret
TJÄNSTER OCH NATURRESURSER
Australien erbjuder många affärsmöjligheter i en lång rad sektorer. De mest lovande segmenten är gruvnäringen, olja
och gas, byggsektorn, livsmedel, jordbruksteknik och försvars- och säkerhetsutrustning. Tjänstesektorn är ryggraden i
Australiens ekonomi medan gruvnäringen är en katalysator för tillväxt. Det finns
omkring 400 gruvor i drift i Australien.
Landet är världens största utvinnare av
bauxit och aluminium och är en av världens topp fem producenter av järnmalm,
zinc, guld, uranium, nickel, kol, diamant
och koppar.

är kända för att hålla hög kvalitetsstandard. Trots det stora geografiska avståndet mellan länderna fortsätter Australien
att generera många affärsmöjligheter för
svenska företag, vilket Handelssekreterare Martin Ekberg påpekar.

SÅ HJÄLPER VI DITT FÖRETAG
Business Sweden har hjälpt till att positionera och främja svenska företag i Australien sedan 1974. Vårt kontor i Sydney
erbjuder praktiskt stöd och rådgivning
med tillgång till ett nätverk av lokala affärsledare och beslutsfattare. Från Sydney täcker vi även in marknaderna i Nya
Zeeland och Stillahavsöarna.

TILLVÄXTPOTENTIAL FÖR SVENSKA
FÖRETAG
Australien är Sveriges fjärde största exportmarknad utanför Europa och är en
viktig handelspartner. Fler än 150 svenska företag är verksamma i landet och omkring 500 företag gör affärer med Australien via lokala samarbetspartner. Under
2018 överskred Sveriges totala exportvärde till Australien 17,4 miljarder SEK.
Svenska företag har ett gott rykte och

Martin Ekberg,
Trade & Invest Commissioner and Country Manager
to Australia, New Zealand & the Pacific Islands

Nästan som grannar

Tack vare synergier mellan Sveriges industrier och en likartad
affärskultur kallas Australien ofta för ”Sveriges mest avlägsna
granne”. Den omfattande marknadsstorleken och Australiens
långvariga handelstradition med Sverige genererar intressanta affärsmöjligheter. Australien har en växande ekonomi och
marknadens storlek underskattas alltför ofta. Landet är i själva verket världens 13:e största ekonomi och är klart jämförbar
med andra länder som Ryssland och Sydkorea.

Om Business Sweden
Business Sweden syfte är att hjälpa svenska företag att nå sin fulla internationella potential och utländska företag att investera och expandera i Sverige. Det gör vi
genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd, såväl i Sverige som på nära 50 av världens mest intressanta marknader.
Business Sweden har varit verksamma i Hongkong sedan 1982 och har hjälpt många företag med strategier, affärsutveckling, etablera närvaro och växa i Asien. Business Sweden har upparbetat en god kompetens, ett brett kontaktnät och ett nära samarbete med företagsledare, branschorganisationer och Sveriges Generalkonsulat.
Kontakta oss så berättar vi mer om Hongkong som marknad och hubb i Asien, samt hur vi på Business Sweden kan hjälpa till med rådgivning och kontakter för att
underlätta en framgångsrik etablering och tillväxt.
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Hongkong blev kärlek vid första ögonkastet
Att bo och arbeta i Hongkong har länge
varit en dröm för mig. Nu har den drömmen blivit verklighet. Från september
börjar min tjänst som präst för Svenska
kyrkan i Hongkong och Kina. I skrivande
stund vet jag tyvärr inte när jag kan vara
på plats rent fysiskt på grund av den rådande pandemin.
Hongkong - det blev kärlek vid första
ögonkastet för mig, när jag för femton år
sedan var stipendiat på det kristna studiecentret Tao Fong Shan, vackert beläget på ett berg i Shatin. Dit återvände jag
senast i november förra året. November
brukar vara en månad när temperaturen
är behaglig och lätta svalkande vindar
blåser över staden. Så var det också ifjol,
men däremot visade det sig att politiska
temperaturen i Hongkong var hög och
orosmoln av annat slag syntes på himlen.
Nu lämnar jag Kungsholmen i Stockholm
där jag bott och varit verksam som präst
i mer än ett kvarts sekel. Jag är född i utkanterna av Tornedalen och uppvuxen i
Luleå. Trots att jag har mina rötter i den
norrbottniska myllan trivs jag bäst i storstadens myller. Vid sidan av mitt arbete
har jag forskat och doktorerat och då särskilt intresserat mig för religionsdialog,
främst den mellan kristna och buddhister.
Det har varit fascinerade att få fördjupa
sig i buddhismen och Buddhas tankar
om livet och se vilka likheter - men också
vilka olikheter - det finns med hur Jesus
uppfattar livet och tillvaron i stort. Om
detta och de stora världsreligionerna har
jag också undervisat på högskola, vilket
jag hoppas kunna ha nytta av i mitt arbete
i Hongkong, men också i Beijing, Shanghai och Taipei.
Dagligen försöker jag följa händelseutvecklingen i området. Just nu läser jag
också Jan-Philipp Sendkers Kina-trilogi.
Den första boken – Viskande skuggor - är
på samma gång en thriller och kärlekshistoria som utspelar sig i dagens Kina och
Hongkong. Sendker levandegör miljön
väl eftersom han under många år varit
korrespondent i Asien.

Jag ser fram emot att få möta er snart i
gudstjänster och andra sociala sammanhang, men inte minst i samtal om livets
glädjeämnen och bekymmer. I väntan på
att vi ska kunna träffas ansikte mot ansikte får vi mötas digitalt.
Vänliga hälsningar,
Jan Olov Fors
Präst för Svenska kyrkan i
Hongkong och Kina

i
På hemsidan www.svenskakyrkan.
se/hongkong finns kontaktuppgifter
och information.
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SVENSKA HANDELSKAMMAREN

SVENSKA SKOLAN

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

Dags att lämna över!
Efter mer än 20 år på Handelskammaren och 27 år i Hongkong är det
dags för mig att lämna över - med varm hand - till min efterträdare
Christian Bergenstråhle, som börjar den 1 oktober.
Det har varit fantastiska år med spännande möten och lärdomar. En dag på
handelskammaren är inte den andra lik - och jag har verkligen uppskattat att
träffa så många intressanta människor, lära mig om nya innovativa företag
och arbeta med flera inspirerande team och kollegor över åren. Tack för all
support från såväl våra medlemsföretag som från alla svenskorganisationer
i Hongkong!
Som ni säkert förstår har detta sista året varit det mest utmanande under hela min tid, men jag är fast övertygad om att SwedCham HK:s roll bara
blir viktigare framöver, framförallt eftersom förutsättningarna och läget i
Hongkong förändras från dag till dag och det är omöjligt att förutsäga framtiden i närtid och på längre sikt.

Ordförande: Linda Karlsson Engdahl, svenskaskolanhongkong@hotmail.com, www.svenskaskolan.hk

Då var det dags igen!
Hoppas ni haft en bra sommar även om den kanske inte blev
som ni tänkt från början. De flesta av oss lärare och assistenter
har varit kvar i Hongkong. Några hade som jag möjligheten att
åka till Sverige och njuta några veckor av den svenska sommaren. Vi ser nu alla fram emot att få starta igång verksamheten
och hälsa nya och tidigare elever välkomna.
Vår förhoppning vid terminens sista onlinelektion i juni
var att vi skulle kunna återses i ett klassrum i augusti. Nu blir
det inte så, i alla fall inte än. Vår verksamhet drar igång torsdag
27 augusti kl.16.15-17.45 med onlineundervisning.
Våra elever delas in i grupper efter kunskapsnivå och ålder. Svenska skolan i Hongkong erbjuder kompletterande undervisning i svenska två lektionstimmar i veckan för barn från
6 år och uppåt. Har du barn som talar svenska och som vill

Varma hälsningar,
Eva Karlberg

fortsätta att utvecklas i svenska språket? Har du barn som vill
underhålla sina kunskaper i det svenska språket? Har du barn
som vill lära sig mer om den svenska kulturen? Gå då in på
svenskaskolan.hk och anmäl dig redan idag. Vi tar emot anmälningar till höstterminen fram till höstlovet i oktober. Då
online-undervisningen medför minskad lokalkostnad har vi i
höst även möjlighet att sänka terminsavgiften något.

Ny medarbetare på Handelskammaren, Jennifer!
Jennifer Ren Liu är vår nya Carl Silfvén Scholar stipendiat. Hon kommer senast från
studier på Handelshögskolan i Stockholm. Jennifer kommer att börja arbeta med oss
från och med den första september vilket vi självklart ser fram emot!
”Under min studietid på Handelshögskolan i Stockholm har jag främst engagerat mig inom
skolans medieutskott, men även hjälpt till att arrangera en karriärmässa och representerat
skolan på studentmässor. Under det kommande året ser jag fram emot kammarens seminarier och evenemang, och hoppas kunna lära mig mycket under tiden jag är här. Med mycket
som händer i världen har jag minst sagt ett speciellt år framför mig.”

Svenska Handelskammaren i Oceanien?
Vi på svenska handelskammaren i Hongkong ringde vår kollega
Camilla Jennings i Oceanien. Hon är business och events manager på svenska handelskammaren i Australien.
”Med över 120 företags- och professionella medlemmar är SACC
(Svenska handelskammaren i Australien) det största och mest
etablerade Svensk-Australiska nätverket i Australien med en historia som går tillbaka till 1911, då handelskammaren grundades.
Handelskammarens verksamhet i Australien, Nya Zeeland och
Söderhavsöarna gör SACC till den tredje äldsta svenska handelskammaren.

Newsletter varje vecka
Håll utkik efter vårt nyhetsbrev som släpps varje vecka. Där uppdaterar vi er med
allmän information om vår dagliga verksamhet. Nytt från och med i år är att
företag har fått möjligheten att annonsera i vårt nyhetsbrev.
Kontakta chamber@swedcham.com.hk för mer information.

SACC ger företag och individuella medlemmar
tillgänglighet till affärsnätverk, evenemang, virtuella events, seminarier och andra aktiviteter på
samtliga avdelningar i Australien. I dag har handelskammaren etablerade avdelningar i Sydney,
Melbourne, Perth och Brisbane.”
Vi på svenska handelskammaren i Hongkong är väldigt glada
över det utökade samarbetet mellan de svenska handelskamrarna i Asien och Stillahavsregionen, där Australien är en viktig del!

Missa inte chansen att pröva vår verksamhet online!
Vi har under årens lopp haft möjlighet att erbjuda undervisning på flera håll i Hongkong såsom Hongkongön, Discovery Bay, Sai Kung, och Wan Chai för att nämna några.
Detta är något vi gärna fortsättningsvis gör men för att det
ska vara möjligt behövs minst 8 st elever på varje ställe
samt en lärare. Online undervisningen bidrar nu till att vi
kan nå ut till elever som inte
har haft möjlighet att ta sig
till lokaler där vår verksamhet bedrivits. Just nu samlar
vi alla våra befintliga elever
på torsdagar med start 27
augusti kl.16.15-17.45. men
om vi får väldigt många elever har vi flexibilitet att utöka
online undervisningen och
göra fler grupper och undervisningstillfällen.
Om du bor i ett område
som gör det svårt för dig/
dina barn att normalt ta sig

till våra lokaler, häng på online undervisningen, lär känna
vår verksamhet och få inblick i hur vi arbetar och vad som
gör att vi har elever och familjer som återkommer till oss
år efter år.
Hoppas vi ses och hörs!
Bästa hälsningar
Malin med kollegor

Gå in på vår hemsida för att prenumerera på veckobrevet!
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I BLICKFÅNGET

DIN NYA KÄLLA FÖR INSPIRATION

www.swedenhk.com

C
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Y

Text: Anna Tjernberg

I blickfånget
SPELA BRÄDSPEL

La Camionetta
På Elgin Street i Soho ligger en supermysig italiensk pizzeria
och apertivo bar, som öppnade dörrarna nu i maj, drivs av
ett italienskt par, Giulia och Benito. Deras meny är noggrant
skapad och de väljer bara de bästa råvarorna vilket gör deras
pizzor himmelskt goda!

Ticket To Ride
Ett strategispel som passar de flesta där
du ska bygga nätverk av järnvägsspår.
Finns i flera versioner, bland annat världsdelarna Europa, Asien eller USA.

Priser från 90 HKD, besök dem på 12A Elgin Street och följ
dem på @lacamionettahk

CM

Monopol Hong Kong
Vårt klassiska och folkkära spel Monopol
finns i Hongkong utgåva! Utforska och spela
om Hongkongs gator och fastigheter med
familjen.

MY

Mr Meatball
I juni öppnade Pear & Carrot sin andra svenska
butik i Kowloon, denna gång i Sham Shui Po.
Denna butik är inriktad på frysvaror, bland
annat SIA glass och såklart massa köttbullar och
mycket mer.

CY

CMY

K

www.swedenhk.com

Hong Kong Onboard
Perfekt för föräldrar med barn, kort
och utbildande spel där man lär sig
mer om Hongkongs områden.

De har hemleverans och special priser för medlemmar, så titta in på www.mrmeatball.hk

Butiker i Hong kong
www.pob.hk
www.toyrus.com.hk
Jolly Thinkers, Wan Chai
För pussel besök Puzzle King i Causeway Bay

discover the treasures of Sweden - no matter if you are in Sweden or in Hong Kong
Follow us on Instagram & Facebook:

@swedenculturehk
Self-care
Hongkong har olika self-care box prenumerationer. Unna dig själv en
liten överraskning varje månad, det finns t ex vin, öl, skönhets- och
blomboxar:
www.beautequemonthly.com

Decathlon öppnar nya butiker!
Franska bolaget Decathlon kommer öppna
två nya butiker i höst, en i Central LKF och
en i Kowloon bay. Decathlon grundades
1976 och har funnits i Hongkong sedan
2017, de erbjuder allt du kan tänka dig
inom sport till väldigt bra priser. Besök butikerna eller beställ hemleverans via deras
webbshop, www.decathlon.com.hk.

www.blessbox.com

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
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www.bydeau.com

Netflix tips:

We help you achieve
your ambitions in Asia

www.thebottleshop.hk

BAD BOYS For Life
Efter sju år har den tredje Bad Boys
filmen kommit! Lika fartfylld som de två
tidigare filmerna. Miami poliserna Mike
Lowrey och Marcus Burnett tar sig an en
jakt på en mor-och-son drog-duo.
When they see us
En miniserie bestående av fyra delar som är baserad på
en verklig händelse i New York 1989. Den kom att kallas
the Central Park Five, där fem unga pojkar felaktigt anklagas för misshandel och våldtäkt. Otroligt gripande och
känslosam serie med ett aktuellt tema med det som pågår
i världen, och rollistan består av flera Emmy nominerade
skådespelare.
Stateless
En australisk drama miniserie som är
inspirerad av verkliga händelser. Den
handlar om fyra främlingar vars väg
korsas i en australisk flyktingförläggning
och deras flykt från olika situationer.

Boktipset:
Skribenten Jason
Y.Ng från Hongkong,
som bott i Europa,
USA, och Kanada,
har skrivit tre böcker
om Hongkong; Hong
Kong State of
Mind, No city for
slow men, och Umbrellas in Bloom.
Denna trilogi
kartlägger stadens
post-koloniala
utveckling där Jason
skriver om kultur,
miljö, människor,
lokalbefolkning,
stadens historia,
och sin tolkning av
Hongkong. Väldigt
intressant läsning
för den som vill läsa
och veta mer om
Hongkong!

SMARRIGA TIPSET
Recept på enkla Raw bollar
10 st färska urkärnade dadlar
2 msk kokosolja
2 msk jordnötssmör
2 msk kakao
0,5 dl kokosflingor
0,5 dl havregryn
1 nypa vaniljpulver
1 nypa salt
Blanda allt i en mixer och
forma till små bollar och rulla
i hackade nötter. Supergott
och nyttigt snacks för alla!
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