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Vid varje tyfon finns det minst en surfare 
i bukten nedanför vårt fönster. Stormen 
dånar, skummet yr och brädan bok-
stavligen flyger fram. Jag tittar på med 
skräckblandad förtjusning och undrar 
hur de vågar? Men vem längtar inte ef-
ter lite äventyr just nu? Instängda, ving-
klippta, lite tilltufsade, avskärmade från 
nära och kära som befinner sig någon 
annanstans. Frustrationen bubblar un-
der ytan och även om vi vet hur vi behö-
ver bete oss finns där emellanåt en läng-
tan att bara slå sig fri. Känns det igen?

Många äventyr är förknippade med en 
resa eller en aktivitet. Men hur definie-
rar man egentligen ett äventyr? ”En ak-
tivitet som innebär risker eller osäkert 
utfall, och som ofta ställer krav på delta-
garna. Gemensamt för äventyr är att de 
ger starka upplevelser” enligt wikipedia. 
Jag tror att ett äventyr kan vara litet eller 
stort, det kan vara långt bort eller nära, 
det kan t o m finnas inom dig. Essensen 
är kanske att man testar sina gränser, går 
utanför sin bekvämlighetszon?     

Bulletinen tar dig nu med på ett hej-
dundrande äventyr! Det finns inga grän-
ser för vad vi gör för våra läsare. Vi har 
paddlat kajak, klättrat, simmat, dykt, 
vandrat i grottor, seglat, segelflugit (el-
ler?) och sprungit för er! Vi har gjort det 
med glädje - det finns en och annan 
äventyrare i vår redaktion. Visste du att 
med teknisk dykning kan man gå ner 
100 meter under ytan? Jag längtar nu 
efter att utforska alla de kajakställen vi 
tipsar om. Men att ge mig ner i gruvan 
som Familjen Thrillseeker tror jag inte 
att jag vågar.

En del äventyr är härliga att få längta till. 
En dröm jag haft i många år är att sim-
ma med valhaj. Någon gång ska jag se 
till att genomföra den. Det har hänt att 
vajhajar dykt upp i Hongkongs vatten. 

Det sägs även att hajarna har återvänt 
till Hongkong - håll ögonen öppna nästa 
gång du hoppar i från en junk. 

Att surfa i en tyfon passar som tur var 
inte alla. Att ta sitt pick och pack och 
flytta till ett annat land är ett stort även-
tyr! Vi som redan gjort denna resa skulle 
kunna hävda att äventyrsboxen nu är 
ifylld så att man med gott samvete kan 
ligga kvar på sofflocket och mata en 
Netflix-serie till. Men skulle man vilja 
vara en smula mer aktiv har Hongkong 
hur mycket som helst att erbjuda. Det 
är bara att blunda, hoppa och testa sina 
gränser! 
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Att surfa i en tyfon

TA SIG DIT

Gamla goa Cathay flyger samt Scoot 
och Singapore Airlines. Det är nog vil-
ket som, alla flygbolag som flyger till 
Singapore är rena lyxen. Räkna med 
att du har minst 3–4 rader för dig själv. 
Boka för guds skull inte Business. Det 
behövs inte, du har hur mycket plats 
som helst.

3 SAKER DU INTE FÅR MISSA

 - Covid-testet som du tar i slutet 
av karantänen. Det behöver väl  
knappast förklaras.

 - Tokdansa för dig själv, fult och 
yvigt. Befriande och ingen behöver 
någonsin veta.

 - Ligga och lyssna på restaurangsor-
let utanför när du ska sova. Känns 
precis som när du var liten och de 
vuxna satt och pratade när du var 
tvungen att lägga dig.

 - Sitt uppe och kolla någon natt-
sändning på tv. Jag såg finalen i US 
Open mitt i natten. Ingen som kollar 
om du bara slumrar till mitt på da-
gen efteråt.

 - Gå med i en karantängrupp på fa-
cebook. De är de enda som kommer 
förstå dig.

ÄTA

Du får tre mål mat om dagen. Det bara 
klingar på dörren, vips som genom 
magi, så står en kasse mat där. Som 
gamla bröderna Grimms Bord duka 
dig ungefär. Det kan kännas lite kon-
stigt när du kommer hem igen, när 
dörren inte längre levererar mat. Men 
njut medans tid är.

BOENDET

Här kan man inte själv påverka men de 
flesta hotell regeringen har avtal med 
är ok. Jag bodde på Regent, ett äldre 
femstjärnigt hotell med stora rum men 
gamla muggiga heltäckningsmattor. 
Dock vinstlott om man vill hålla sig i 
form på rummet, inte mattorna utan 
storleken på rummet alltså.

BÄSTA TIDEN ATT ÅKA

Helt klart bäst att åka nu när Covid fort-
farande härjar. Det är nu det är tvångs-
karantän, vem vet, en dag kanske allt är 
som förr igen. Vädermässigt spelar det  
ingen som helst roll eftersom du inte 
på några villkor får lämna varken rum 
eller hotell.

BRA ATT VETA

Ta med en tallrik och riktiga bestick. 
Jag fick låna tallrik och bestick av ho-
tellet på nåder. Sen får du hålla dig 
med den tallriken. Diskar gör du med 
tandborste och tvål. Du känner dig 
som du är hulken och teskedsgumman 
på samma gång, hur kul som helst.

BESVIKELSE

Ingen städning, nej nej, det får du 
pyssla med själv. Be om extra handdu-
kar så har du trasor att torka av bord 
och speglar med. Efter en vecka får du 
en uppsättning lakan att byta med. 

ÖVERRASKNING

Att man trots instängd på ett rum med 
hur mycket tid som helst ändå kan säga 
”jag hann inte träna idag”. Och att djur 
(i mitt fall duvor) utanför fönstret är 
sällskap, gott som något annat.

Restips: Karantänhotell i Singapore

Text och bild av Lena Löfling som spendera-
de 2 veckor instängd på Hotel Regent i Sing-
apore i början av september. En upplevelse 
hon verkligen kunnat vara utan.
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VAT T E N S P O RT

Text: Malin Rigneus  Bild: Andrea Björsell

Hongkong visar sig ofta från sin bästa sida 
just från vattnet och staden har många 
stränder som lämpar sig utmärkt som 
startpunkt för ett havsäventyr. Här följer 
en guide till platser där du kan paddla  
kajak. 

Guidade gruppturer
Är du intresserad av att utforska de lite 
svårare platserna att nå till, så kanske en 
organiserad tur passar bättre. Pröva Se-
aKayak Hong Kong (telefonnummer: 5506 
3620 eller email: info@sekayakhongkong.
com för turer i Hong Kong Geopark och 
Wild Hong Kong (telefonnummer: 6087 
1439 eller email: contact@wildhongkong.
com för turer genom Hong Kong Geopark 
samt Hoi Ha.) Dessa experter ger dig en 
lagom utmaning som passar din kompe-
tensnivå på ett säkert sätt.

Hong Kong UNESCO Global Geo-
park, Sai Kung East Country Park, 
New Territories
Hong Kong’s UNESCO Geopark är kon-
stant rankad som det bästa stället att 
paddla kajak på i Hongkong. Parken be-
står ut av unika klippor formade genom 
en vulkanexplosion omgiven av kristall-
klart blått vatten. Själva parken består av 
många öar, men den bästa för individuell 
paddling är High Island, Port Island samt 
Ung Kong gruppen. Samtliga har fantas-
tisk utsikt och en mängd grottor att ut-
forska. Om du vill paddla till en yttre lig-
gande ö såsom Sharp Island, Tiu Cheung 

Island eller Bluff Island, så rekommende-
ras anlitandet av en grupporganisatör.

Privata kajaker kan hyras från Ah Kwok 
Water Sports Centre (telefonnummer: 
9170 7513), samt ovan nämnda kajak-
grupporganisatörer.

Hoi Ha, Sai Kung West Country 
Park, New Territories
En lite mindre känd marinpark är Hoi Ha 
byn, som är en riktigt liten pärla. Denna 
vackra vik är lugn med grunt, klart vatten 
och gott om marint liv. Det är en perfekt 
plats för nybörjare att pröva på att padd-
la. Du kan relativt enkelt hyra kajaker 
längs med vattenbrynet från diverse ut-
hyrningsbolag. Dessvärre går det inte att 
boka dem i förväg. 

Sheung Sze Wan, Clearwater Bay, 
New Territories
Sheung Sze Wan är en relativt stor by kan-
tad av en vacker vik i närheten av Clear-
water Bay Country Park. Byn bebos av 
både expats och lokalbefolkning. Många 
paddlar ut till den populära destinatio-
nen Green Egg Island. Det är bäst att boka 
kajak innan du åker dit, kontakta Sheung 
Sze Wan Kayak Rental (telefonnummer: 
5540 4445).

Kwun Yam Wan, Cheung Chau
Kwun Yam Wan stranden på ön Cheung 
Chau erbjuder en fridfull paddlingsupp-
levelse. Om du vill pröva på något annor-

lunda, så erbjuder grupporganisatören 
A-Team Edventures, en kvällstur kom-
plett med blinkande ljus från passerande 
skepp i mörkret, samt en vy i horisonten 
av Hongkongs silhuett.

Du kan hyra kajak av familjeföretaget 
Hing Kee Beach Store (telefonnummer: 
9262 6736), för kvällsturer kontakta A-Te-
am Edventures (telefonnummer: 2560 
8838) eller email: info@ateamedventures.
com

Stanley, Hong Kong Island
Huvudstranden i Stanley kan vara över-
befolkad på helgerna, men det finns en 
del mindre stränder i närheten som du 
kan paddla till, med mindre folk. Det mest 
populära stället att hyra kajak på i Stanley 
är Aqua-Bound Water Sport Centre (tele-
fonnummer: 8221 3876). De erbjuder gui-
dade turer samt uthyrning av privat samt 
dubbelkajaker. 

St Stephen’s, Hong Kong Island
Denna strand är liten i storlek med färre 
människor jämfört med Stanley. Det är ett 
utmärkt alternativ om du vill paddla kajak 
på Hong Kong Island. Stranden är omgi-
ven av lummiga träd. St Stephen’s Beach 
Water Sports Centre (telefonnummer: 
2813 5407) är ett statligt vattensportcen-
ter som organiserar många kurser och du 
kan även hyra kajak privat här. Individu-
ella grupper kan ansöka om grupprabatt 
eller skräddarsydda program. 

Tai O, Lantau Island
Tai O är mest känd för att vara en gam-
mal fiskeby, men det finns flera ställen att 
paddla kajak på här. A-Team Edventures 
(se kontaktdetaljer ovan) organiserar gui-
dade turer i denna del av Hongkong som 
är rikt i historia och kultur. Deras turer 
startar i Nam Chung byn och tar dig ge-
nom de välkända husen byggda på pålar i 
vattnet kring Tai O, samt Hau Wong temp-
let som är en symbol för Taoism. Om du 
har tur kan du även få dig en glimt av rosa 
delfiner som befinner sig i denna region. 

Cheung Sha, Lantau Island
Cheung Sha Beach är den längsta sam-
manhängande sandstranden i Hongkong. 
Den sträcker sig över 3,2 km. Det finns 
flera utmärkta restauranger med olika 

typer av mat direkt på stranden. Cheung 
Sha Beach är omgiven av vyer över Lan-
taus fantastiskt vackra berg och det finns 
inte en skyskrapa inom synhåll. Det enda 
företaget som hyr ut kajaker och erbjud-
er guidade turer är Long Coast Seasports 
(de hyr ut 1, 2 eller 3- sätes kajaker, kon-
taktas via hemsidan https://longcoast.
hk), en badort som specialiserar sig på 
vattensporter. Du kan hyra kajak och ge 
dig ut på egen hand eller boka en guidad 
äventyrstur som tar dig till andra öar i 
området med intressanta klippformatio-
ner.

Saker att tänka på
Alla uthyrningsställen ska enligt reglerna 
förse dig med flytväst. Tänk på att väd-
ret kan växla snabbt i Hongkong. Und-

vik obehagliga överraskningar genom att 
kontrollera prognosen via My Observato-
ry appen innan du beger dig ut. Håll dig 
helst längst kusterna, inte alltför långt 
ifrån land. Ge gärna uthyrningsföretaget 
en ungefärlig tidpunkt när du beräknar 
komma tillbaka. Tänk även på att din mo-
bil inte alltid har täckning på vissa platser, 
så ta dig helst till områden där du känner 
dig bekväm. Att paddla ser enkelt ut, men 
någon timma i solen, med vågor och mot-
vind kan ta ordentligt på krafterna. Utrus-
ta dig med rejält med vatten, energigivan-
de mellanmål, badskor, vattentät väska, 
samt solskydd (hatt, solkräm och solglas-
ögon) för en oförglömlig dag på vattnet.

- en folksport i Hongkong
Är du sugen på att pröva på en enkel men givande vattensport? Att 

paddla kajak passar de flesta åldrar, från barn till pensionärer.  
Det är lätt att lära sig tekniken och du bestämmer själv hur fysiskt  

ansträngande turen skall vara. Det är en aktivitet med nära anknyt-
ning till naturen, perfekt att utöva den här tiden på året när värmen 

och luftfuktigheten är mindre tryckande. 

Källor: Sassy Hong Kong samt Time Out Hong Kong
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Sportklättringen i Hongkong föddes nå-
gon gång under 50-talet, de första leder-
na gjordes av brittiska militärer uppe vid 
Lion Rock. Inga fasta bultar fanns förstås, 
utan de klättrade helt med egen utrust-
ning bestående av kilar och rep. Under 
70- och 80-talet tog sportklättringen fart 
och under 90-talet började en hel del le-
der bultas. Idag finns hundratals sportle-
der i runt om i Hongkong. 

Människorna bakom lederna
Sportklättring kallas det när man klättrar 

med hjälp av färdigborrade bultar längs 
klippan. De flesta av oss klättrar hela vårt 
liv utan att själva sätta upp en endaste 
bult. Men det är ett gediget arbete bakom 
alla dessa leder. Människor som lägger 
ner både tid och pengar på att se till att 
vi andra har någonstans att klättra. En av 
dem är Francis Haden, en brittisk klätt-
rare som satt hundratals leder runt om i 
världen. Sedan han flyttade till Hongkong 
2010 har han bultat massor av leder runt 
om i staden, bland annat Cape Collinson 
samt Ap Lei Chau.

Favoritklippor
Mina absolut favoritklippor i Hongkong 
är Cape Collinson, Central Crag och Black 
Crag. Gemensamt för alla tre är att det är 
relativt lätt att nå dem. Cape Collinson 
ligger på öns östra sida och du klättrar 
precis intill havet på karga men vackra 
klippformationer. Central Crag ligger som 
namnet antyder mitt i Central. Nästan 
rakt under The Peak. Leder i alla svårig-
hetsgrader där du alltid belönas med en 
utsikt som får dig att tappa andan. Black 
Crag ligger ovanför Black Links-leden och 
var min så kallade hemmaklippa. En per-
fekt klippa för nybörjaren då den bjuder 
på relativt många enklare leder.

En relativt liten grupp
Precis som på många andra ställen runt 

om i världen är gruppen av klättrare rela-
tivt liten och tajt. Vill man börja klättra är 
det ganska enkelt att lära känna folk. Det 
är dock en ganska tydlig uppdelning, med 
några få undantag, mellan lokala klättrare 
och expats.

Klättring och politik
Uppe på Lion Rock kunde man under pro-
testerna 2015 se stora upphängda vepor 
med politiska budskap. Enkla för klättrare 
att sätta upp, svårare för myndigheter att 
ta ner. Under de senaste protesterna har 
ankare och bultar klippts bort. Ingen vet 
av vem, men det finns misstankar att de 
är borttagna för att förhindra budskap på 
de allra synligaste klipporna.

Bara några timmar norr om gränsen till Kina lig-
ger området Qingyuan. Ett vackert område med 
sandstenspelare som bryter rakt upp i det annars 
platta landskapet. Jag har gjort klätterresor dit 
vid ett par tillfällen. Nu senast bara någon månad 
efter pandemiutbrottet. 

Vi bodde i en liten by med bara en lerig gata som gick 
igenom slitna hus och små familjeägda restauranger. 
Klättringen är fantastiskt, det finns hur mycket klippor 
och leder som helst. Hotellen enkla men hela och rena. 
Maten är riktigt bra, kinesisk husmanskost med kött 
och grönsaker direkt från gårdarna runt om.

För att ta sig runt i området behöver man en chaufför 
som kan område och språk. Under vårt senaste besök 
fick vi dessutom en fantastisk lokal upplevelse av vår 
chaufför som visade oss sin hemby, bjöd på traditionell 
te-cermoni hos sin bror och ett äkta kinesiskt skrovmål 
samt ett avslutande bad i varma källor. 

Klättra bland  
topparna i Qingyuan

Klipphäng
i storstaden
När jag flyttade till Hongkong 2015 
hade jag inte klättrat ordentligt 
på över tio år. Barn och jobb hade 
kommit emellan och det kändes 
som länge sedan jag hängde bland 
klippor runt om i Europa. Efter den 
sedvanliga researchen man gör när 
man ska flytta någonstans anade jag 
att det fanns chans att ta upp min 
passion för sporten igen. Utrustning-
en åkte med i packningen och under 
de senaste fem åren har jag klättrat i 
stort sett varje vecka

K L Ä T T R I N G

Text & Bild: Lena Löfling

Fo
to

: M
an

cy
 L

au



8            9BULLETINEN NOVEMBER 2020 BULLETINEN NOVEMBER 2020

20 timmar av smärta, 
slit och en alldeles  
underbar målgång

Under våren 2018 började Camilla att 
träna på allvar inför loppet och den 16 
november 2018 står hon på startlinjen 
med tre kompisar - Tina, Ivan och Robbie. 
Ingen i laget hade tidigare deltagit i just 
Oxfam Trailwalker.

Hur förberedde du dig inför denna 
mega utmaning? 
Jag började under våren 2018 med att 
springa 3–4 pass med totalt 30–50 km 
under en vecka. Sedan ökade jag på läng-
den på passen allt eftersom. Jag upp-
täckte att det passade mig fantastiskt bra 
att springa tillsammans med andra och 
dessutom i kuperad terräng eftersom det 
inte blir lika enformigt som att springa i 

vanliga spår eller på landsväg. All denna 
löpning gjorde även att jag fick se och 
upptäcka nya områden av Hongkong. Vid 
sidan om löpningen spelade jag även ten-
nis och gjorde pilates två gånger i veckan. 
Pilatesen var bra för att få en stark bål och 
även stretcha ut kroppen. 

Vad var det svåraste vad gäller för-
beredelserna inför loppet?
Det kanske låter konstigt men det var inte 
träningen som var den största utmaning-
en utan det var att samla in tillräckligt 
med pengar. Vårt lag hade som mål att 
samla in minst 100 000 HKD till organi-
sation Child Welfare Scheme, CWS som 
verkar i Nepal. Vad gäller träningen så var 
balansen mellan mycket träning och att 
inte ådra sig skador en svår utmaning. 

Vad gjorde du veckan före loppet?
Jag tog det väldigt lugnt. Jag slutade att 
träna mer eller mindre redan 2–3 veckor 
före loppet. Den sista veckan åt jag myck-
et bra kolhydrater, vilade, stretchade och 
skötte om kroppen helt enkelt.

Vad tänkte du när du stod på start-
linjen?
Vi startade kl 09:30 på morgonen och jag 
var enormt taggad och kände mig faktiskt 
väl förberedd. Jag hade aldrig förut gjort 
något liknande och kände att det var en 
otrolig och spännande utmaning som låg 
framför mig.

Fick du några krämpor eller skador 
under loppet?
Alla i vårt lag led av olika krämpor till och 
från. En av killarna fick allvarliga skav-
sår efter bara 10 km. Jag klarade mig bra 
fram till 50 km. Helt plötsligt fick jag ett så 
kallat löparknä bokstavligen från det ena 
steget till det andra. Plötsligt kändes det 
som om någon stuckit in en kniv i sidan 
på ena knät. Efter detta var det smärtstil-
lande tabletter som räddade mig. 

Höjdpunkter under loppet?
Det är helt fantastiskt med alla, kända 
som okända ansikten, som står ut med 
loppet och hejar och peppar. Men om jag 
måste välja några höjdpunkter på loppet 

så var det nog när vi kom fram till check 
point 3 efter drygt 30 km där vårt support-
team och vänner mötte upp med stolar 
och bord och med en buffé med godsa-
ker. Vi stannade i nästan 30 minuter och 
det var svårt att slita sig från vänner, stolar 
och den goda maten. En annan underbar 
höjdpunkt som var förstås att få träffa 
maken och mina barn vid check point 6, 
efter drygt 60 km. 

Hur gjorde ni med maten och andra 
praktikaliteter under loppet?
Kroppen skrek efter energi och vi åt or-
dentligt fyra gånger och däremellan mas-
sor med vatten, sportdryck, salttablet-
ter och smärtstillande. Jag bytte shorts 
och t-shirt flera gånger under loppet. 
Jag hade också extra skor tillgängliga vid 
flera check points men bytte aldrig efter-
som fötterna kändes bra under hela lop-
pet. När vi hade 20 km kvar anslöt vår så 
kallade supportlöpare Pete. Detta var ett 
otroligt lyft att få in ”nytt blod” och någon 
som kunde peppa och motivera oss de 
sista milen. 

När var det som kämpigast?
När jag fick löparknä. Vi var ju bara halv-
vägs då och jag förstod att detta inte skul-
le gå över utan snarare tvärtom. Skulle det 
onda knät göra det omöjligt för mig att ta 
mig i mål och värst av allt, om inte alla 
fyra i laget tar sig över mållinjen skulle la-
get inte få ett giltigt lagresultat. 

Hur gick dina tankar när du sprang 
över mållinjen efter lite mer än 20 
timmar?
Jag har klarat det! Det var en helt fantas-
tisk känsla, ren och skär eufori! Det kän-
des förstås underbart att det var över. 
Knät fick vila efter 10 timmar av smärta. 
När jag tittar på bilderna och videon från 
när vi sprang över mållinjen blir jag fort-
farande tårögd.

Hur mådde du efter loppet?
Hög på lycka och extremt ont i knät. Jag 
kunde inte gå på en hel vecka! Det var först 
5–6 veckor efter loppet som jag kunde bör-
ja jogga igen. Det blev många timmar med 
sjukgymnast och min foamroller.

Skulle du göra det igen?
Absolut! Jag var helt klar för att springa 
förra året i november men det ställdes in 
på grund av oroligheterna i Hongkong. 
Jag är också anmäld till loppet som skulle 
ägt rum i november 2020 men som nu är 
framskjutet till januari 2021. 

Vilka tips har du för någon som pla-
nerar att göra Oxfam Trailwalker?
Hitta ett lag som du trivs med och där alla 
ligger på mer eller mindre samma nivå. 
Försök att träna mycket tillsammans även 
om det är svårt att få ihop fyra människ-
ors almanackor. Förberedelser är A och O. 
Allt från träning, utrustning, supportte-
am och sist men inte minst insamling av 
pengar till välgörenhet.

Camilla Porling flyttade till Hong Kong i augusti 2017 och blev kort därefter 
tillfrågad om hon vill delta i ett lag och springa Oxfam Trailwalker. Självklart 

ville hon göra det - hon hade ju trots allt sprungit ett par halvmaraton tidigare! 
En helt underbar inställning – klart jag vill springa 100 km i kuperad terräng 

delvis i mörker bland ormar och rullgrus – inga problem!

P R O F I L E N

Text: Karin Eckerberg  Bild: Andrea Björsell

Oxfam Trailwalker
Trailwalker i Hongkong ägde rum för första 
gången 1981. På den tiden var det en tävling 
för de starka gurkhasoldaterna i brittiska 
armén. Gurkhasoldater anses som några av 
de tuffaste soldaterna i världen. År 1986 
anordnades evenemanget för första gången 
tillsammans med Oxfam Hongkong och samma 
år öppnades tävlingen för allmänheten. Sedan 
1986 har mer än 100 000 deltagare samlat in 
över 600 miljoner HKD för att stödja Oxfams 
projekt världen över för att bekämpa fattigdom 
och hjälpa människor i nöd. 

Oxfam Trailwalker följer MacLehose Trail som 
är hela 100 km lång! För att delta i tävlingen 
måste man vara ett lag på fyra personer. Täv-
lingen har en maxtid på 48 timmar. Utmed de 
etthundra kilometerna finns nio check points 
och det är ett krav att alla fyra i laget samlas 
vid varje check point. Om någon ur laget 
måste bryta tävlingen får de övriga fortsätta 
men då får de endast en personlig sluttid men 
lagresultatet blir diskvalificerat. Vissa springer 
och vissa går. Vid senaste loppet som ägde rum 
2018 kom första laget in efter 11 timmar och 
53 minuter.

Bild: D
arshan Shakya

Bild: Tara J Sm
yth
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-Idag ska vi på lite äventyr, säger  
pappan. 
-Spännande, säger vi.
Taxin släpper av oss  vid vägen.  
Chauffören pekar inåt skogen och 
berget. 
–Däråt. 

Utrustade med pannlampor, hjälmar och 
handskar går vi uppför en stig och befin-
ner oss under en motorvägsbro. Här möts 
vi av misstänksamma blickar från en 
handfull män som kikar fram  bakom en 
pelare. De pekar argt åt andra hållet. 
–Ditåt! Gå ditåt! Inte här! Inte här! Vi för-
står vad de håller på med, de spelar kort 
för pengar. De har bord och stolar upp-
ställda, på marken ligger gamla spelkort, 
på bordet nya och en stor hög med peng-
ar. Det är ett illegalt speltillhåll vi gått rakt 
in i. Vi följer deras pekfingrar och och arga 
blickar och kommer efter tio minuter till 

ett par övergivna små hus. Vi ser inga 
skyltar eller förmaningar om att det är 
förbjudet att vara här men det är tydligt 
att man försökt stänga gruvmynningen 
på diverse sätt. (Jag läser senare att en 
grupp Urbexare gjort det till sin uppgift 
att kontinuerligt bryta upp försegling-
en, så att människor kan komma in och 
vandra här).

Vi klämmer oss genom det knappt 1x1 
meter stora hålet och befinner oss i mi-
nans mynning. Våra fötter är redan blöta 
av vattnet som forsar ut. Det känns lite 
ovisst att redan se så mycket vatten men 

vi fortsätter in. Det här känns ju spännan-
de! Hur mycket vatten kommer vi stöta 
på? En vän till pappan har tipsat om det 
här lilla äventyret, men särskilt mycket 
om vad vi har att vänta (förutom att vi 
kommer att vada i vatten upp till midjan) 
vet vi inte. Det har regnat ganska mycket 
de senaste dagarna, förhoppningsvis be-
höver vi inte simma. 

11-åringen tycker att det känns spännan-
de men 10-åringen är inte lika säker. Det 
tar tre försök att gå in i grottan innan han 
bestämmer sig för att han vill fortsätta. 
Det är omöjligt att avgöra om det är ett ras 
vi ser eller ett försök till att stänga grottan. 
Efter cementväggen ligger stenbumling-
ar, järn- och träbalkar huller om buller. 
Vi klättrar försiktigt över raset som sedan 
leder oss rakt ner i vatten till knäna. Det 
är kolsvart förutom lite ljus som sipprar 
in från mynningen. Vi tänker alla samma 

tre saker: Finns det ormar här? Kommer 
det vara så här mycket vatten resten av 
vägen? Borde vi verkligen göra det här? 
Och sedan: Vi borde inte göra det här. Det 
är därför vi vill! Det är det som gör det så 
spännande. Vi går sakta för att inte halka 
och efter en bit in blir det planare med 
vatten bara upp till anklarna. 10-åringen 
slappnar av. Phew! Det var ju inte så far-
ligt! Bara man kom över det där första så! 
Utefter väggarna och i taket finns en rad 
olikfärgade stalaktiter och små fladder-
möss. Vi ser några grodor och små krab-
bor. Marken är lerig och grusig, gången 
uthuggen ur sten.

Den här järngruvan var i bruk 1906–1976 
och har varit oanvänd i 44 år. Flera försök 
har gjorts att blockera in- och utgångar-
na till gruvan men olika grupper öppnar 
upp den igen för att allmänheten ska få en 
chans att utforska detta kulturarv. Inuti 
kan man se många fotavtryck, det har till 
och med gått springlopp genom grottan. 

Utefter väggarna hänger träskyltar, 100 
meter. 500 meter. 1500 meter. Vi vet att 
grottan är ungefär 3.5 kilometer och när 
vi kommer halvvägs öppnar den upp och 
blir vidare. Det står en gul metallbänk 
mitt i och under sitsen på den hittar vi en 
geo cash – som ingen öppnat och skrivit 
i sedan den placerats där 2012. Vi hittar 
den av en slump och skriver ett medde-

lande och placerar tillbaka burken. På fle-
ra ställen har taket rasat in och förstärkts 
av stora järnbalkar. På dessa ställen går vi 
lite snabbare. I fall att.  Vi klättrar över ste-
nar och vadar på ett ställe upp till midjan. 
Vi kommer till en korsning och vet inte 
helt vilken väg vi ska välja men bara en 
av dem har små reflexsnören utefter väg-
gen, så vi väljer den. Reflexerna blir vårt 
fortsatta riktmärke efter detta då grottan 
grenar ut sig i en mängd olika gångar och 
rum. Vi kommer till ett brant pass där vi 
får använda rep för att klättra upp. Rolig 
variation till den hittills ganska lätta haj-
ken. Två liknande pass följer. Vi ser gamla 
maskinrester. Rum där gruvarbetarna vi-
lat. Att döma av saker vi hittar på golvet 
-  ett kök där de lagat mat och ett skafferi. 
På flera ställen hör vi det dånande ljudet 
av stora mängder vatten som faller ner 
från taket. Vi ser pooler fyllda med vatten. 
Vi närmar oss slutet av grottan. Plötsligt 
ropar 10-åringen: - Titta! Dynamit! Vi 
skyndar alla över till honom i hopp om 
att han verkligen hittat något så spännan-
de men dynamiten visar sig vara ett stort 
gammalt kvarlämnat batteri. Det är hur 
som helst värt en titt. Den här lilla distrak-
tionen som tar vår uppmärksamhet från 
reflexmarkeringarna kommer visa sig vik-
tigare än vi anar; den är orsaken till vad 
som händer härnäst... Ännu ovetande 
fortsätter vi vägen fram och kommer till 
ett rum med en cementvägg. Det är tyd-
ligt att ungdomar kommer hit ner ibland. 
Drickaflaskor, chipspåsar och grafitti pry-
der golv och väggar. Det finns inga an-
dra vägar att gå så vi fortsätter rakt fram. 
Plötsligt finns inte längre några marke-
ringar och vi står framför en djup pool 
med turkost klart vatten. Den täcker hela 

grottutrymmet och enda sättet förbi är att 
simma över den till andra sidan, klättra 
upp över en lerbank och igenom en smal 
öppning. Vi är inte helt säkra på det här. 

Vi går tillbaka för att se om vi missat en 
väg, men hittar ingen. Bestämmer oss för 
att simma över poolen för detta måste 
vara den enda vägen ut. Tror vi. En efter 
en hasar vi oss ner i det aningen kyliga 
vattnet och simmar över mycket försiktigt 
för att inte blöta ner våra pannlampor. 
Ryggsäckarna flyter och är vattentäta. Vi 
hinner alla tänka tre saker: Hur mycket 
mat har vi med oss? Hur kallt blir det här 
på natten? Tänk om vi inte kommer ut. 
Mycket riktigt, på andra sidan börjar mar-
keringarna igen. Vi pustar ut, går vidare. 
Tills 11-åringen skriker: 
- Neeej! Vi har varit här förut! Vi har gått 
runt i en cirkel! Och brister ut i storgråt. 
Oj, det stämmer. Här har vi visst varit förr. 

Att uppfostra små Thrillseekers, 

nerlagda järngruva

familjeutflykt till Ma on Shans 

 ”Det har regnat ganska mycket de 

senaste dagarna, förhoppningsvis 

”Alla vet ju att när man är vilse går 

man i cirklar… skriker 11-åringen.” 

”Vi klättrar försiktigt över 

raset som sedan leder oss rakt 

behöver vi inte simma.”

U N D E R  J O R D

ner i vatten till knäna.” 
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U N D E R  J O R D

Vi är nästan tillbaka vid bilbatteriet. Jäd-
rans. Vad betyder det här? -Alla vet ju att 
när man är vilse går man i cirklar… skri-
ker 11-åringen. Vi förklarar att det värsta 
som kan hända är att vi måste gå tillbaka 
samma väg som vi kom. Och det vill han 
göra med detsamma. 
-NU! Jag vill inte dö här nere! (Nä, det vill 
inte vi heller men nu är du väl lite väl dra-
matisk lilla gubben)? 

-Det är ju mycket mer tidssparande och 
logiskt att vi faktiskt missat en tunnel. Vi 
går runt igen och tittar. OK? Pappan och 
jag tittar på varandra. Vi tänker samma 
tre saker: Lugn nu. Andas. Tänk. Vi för-
söker lugna 11-åringen bäst vi kan och 
fortsätter framåt för att se om vi missat 
en tunnel. Efter bara en liten stund ropar 
han till: 
- DÄR! Där är gången vi missade! Och 
det stämmer, nu när vi inte tittar åt an-
dra hållet på dynamitbatteriet, ser vi det 
tydligt. En brant och låg tunnel som leder 
uppåt. Lätt att missa! Vi följer repen och 
reflexerna ut ur tunneln upp till markni-
vå. När vi ser mynningen och ljuset som 
silar in stannar vi och ett: - Åh nej! und-
slipper någons läppar. Så här var det inte 
meningen att det skulle se ut. Utgången 
är igenmurad. En av våra vänner var här 
så sent som för ett par månader sedan, 
då fanns det en stor öppning här. Nu är 

öppningen igentäppt av tegelsten, ce-
ment – och galler! Det får bli till att gå hela 
vägen tillbaka igen… När vi nästan vänt 
om för att gå den långa vägen tillbaka hör 
vi något utanför och kikar till sidan. Där, 
in genom ett hål i grottväggen kikar en 
Kinaman. 
-Harro. You guys ok? undrar han.
-Just splendid, svarar vi för hålet han ki-
kar in genom är just så pass stort att vi kan 

kravla ut. Den den lilla familjen Thrillse-
eker kravlar ut ur hålet och äter upp sin 
matsäck och känner sig jättenöjda med 
dagen.

Mer om järngruvan i Ma on Shan:

www.hongwrong.com/abandoned-mine/

 ”Åh nej! Så här var det inte  

meningen att det skulle se ut.  

Utgången är igenmurad.”

HERRARNAS
JULLUNCH FÖR 

40:E ÅRET I RAD
4 DECEMBER

11:30

Efter många hurra rop så har vi i år åter bo-
kat upp Ragatta Room på Hong Kong Yacht 
Club, där mästerkocken Kent Mui lägger in, 
rullar och steker, kokar och fräser julmat för 

svenska män.

Max. 60 gubbs. Anmäl dig snabbt så
slipper du hänga läpp när dina kompisar 

kalasar.

Biljetter hittar du här 
www.biljetter.eventbrite.hk

Drömmen om Paragliding
När Bulletinens äventyrstema pla-
neras sträcker jag raskt upp han-
den för att skriva om paragliding. 
Och varför stanna där, vi måste ju 
prova själva så klart! Sagt och gjort, 
fotografen Andrea och jag tar kon-
takt med företaget Hike N Fly. Det 
är lätt att anmäla sig till skärmflyg-
ning på deras hemsida. Man kan 
välja vilken dag och tid som helst, 
det verkar alltid finnas tider lediga. 
Det finns olika platser att flyga från, 
väder och vind styr vilken som slut-
ligen väljs ut den aktuella dagen. 

Min paragliding coach kommuni-
cerar via WhatsApp med handsig-
naler och regnbågar. Jag inser att 
jag förmodligen inte är hans yngs-
ta eller coolaste kund. Vi kommer 
överens om en dag. Kvällen innan 
får vi besked att vi ska ta oss till en 
upphämtningsplats nära Ma On 
Shan. Det pirrar i magen, jag so-
ver lite oroligt, förväntan är stor. 
Morgonen därpå är väskan packad 
helt enligt instruktion och jag sitter 
på bussen in till stan. Då plingar 
telefonen. ”Ledsen, det blåser för 

Om skärmflyg
Pris: 2500 HKD 
för tandemflyg-
ning. En video 
av flygningen är 
inkluderad i priset. 

Tid: 2–5 timmar 
varav själva 
flygtiden är 20–30 
minuter

Plats: Sunset Peak 
på Lantau, Ma 
on Shan nära Sai 
Kung eller Dra-
gon´s Back nära 
Shek O. Man möts 
upp vid närmaste 
MTR, körs så långt 
det går och får 
sedan hika ca 30 
minuter.

Mer info: www.
hongkonghikenfly.
com/

mycket, det är inte säkert att flyga 
idag.” Besvikelsen! Det är bara att 
lite moloket vända om. 
Tre gånger går vi igenom denna 
procedur. Tre gånger av förväntan, 
pirr i magen, förberedelser och 
dålig sömn. Vädret den här tiden 
på året är oberäkneligt och det är 
förmodligen lättare att flyga senare 
på hösten. Men vi har ju en dead-
line att passa. Tredje gången är vi 
närmast. Den här gången är må-
let Dragon´s Back. Men en timme 
innan vi ska ses får jag det numera 
fruktade meddelandet. Utan regn-
bågar. ”Två olika prognoser säger 
att vindstyrkan ska minska och 
ändra riktning, men faktiska mät-
ningar från berget stödjer inte det-
ta.” Jag känner mig ändå glad att de 
kan sina vindar och uppenbarligen 
tar säkerheten på allvar. 
Drömmen om paragliding i Hong-
kong får leva vidare. 

Eva Ladeborn
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Härligt med Stream Hike 
En av de roligaste och mer äventyrliga hiker du kan göra i Hongkong är en 
stream hike. Då går, klättrar och simmar du i vatten. 

Man får ha på sig kläder och skor man inte är rädd att blöta ner, långa byxor 
rekommenderas så att man inte skrapar upp benen, och skor med en bra sula 
så att man inte halkar för mycket. All packning behöver läggas i vattentäta 
påsar. 

Bulletinen har gjort streamhike i Tai Shui Hang och vid Bride´s Pool. Det är 
dock viktigt att gå med en erfaren guide som vet vilka vattennivåer som är 
säkra och vilka vägval man ska göra.

U N D E R S Ö K N I N G

Text: Ingrid Reinli  Grafik: Lena Löfling

Har pandemin 
drabbat expat- 
livet negativt?

Tidigare självklarheter som att kunna resa 
för att besöka nära familjemedlemmar i 
nödsituationer har utmanats allvarligt i 
denna tid och under överskådlig framtid. 
En del expats ifrågasätter nu hur attrak-
tivt det är att bo och arbeta utomlands. 

Det är några av slutsatserna från en 
aktuell studie som ett team av internatio-
nella forskare genomfört under perioden 
mars till oktober 2020 med svar från över 
570 respondenter med 55 olika nationali-
teter från 48 länder varav 23 med svenskt 
medborgarskap.

Svårt att komma ”hem”
Nästan hälften identifierar antingen ett 
annat land än sitt medborgarskapsland 
som ”hemma”, eller så kallar de flera eller 
inget land som ”hemma”.

För närvarande är det fortfarande 
tiotusentals utländska medborgare som 
väntar på att få regeringars tillstånd att 
komma in i de länder de själva anser som 
hemma. Många rapporterade att detta 
har varit extremt stressande, med en djup 
inverkan på deras välbefinnande, som 
också har påverkat deras inställning till 
att bo utomlands. 

Känslor av att vara ”desillusionerad” rap-
porterades av dem som blivit ”uteslutna” 
trots att de hade uppehållstillstånd och 
arbetstillstånd. - ”Jag bor där, betalar 
skatt, betalar hyra, är volontär för lokala 
välgörenheter m m, men jag har förbju-
dits åka hem dit trots att jag fortfarande 
betalar för att bo där.  

Många beskrev en ökning av negativa 
känslor mot utlänningar och att man blev 

anklagad för för att ha tagit in coronavi-
rus eller att man fuskat med reglerna för 
maskbärande och social distansering.

I värdländer med relativt få Covid-19 
fall fortsatte emellertid livet nästan som 
normalt, med få begränsningar.

Resandet minskat
Betydelsen av internationellt resande för 
de som bor och arbetar utomlands hand-
lar dock om mycket mer än bara affärs- 
och fritidsresor. Som en expat beskrev 
det; ”upprätthållandet av personliga re-
lationer är beroende av internationellt 
resande”.

Mot bakgrund av en framtid som for-
mas kring att leva med pandemier blir det 
intressant att se hur den globala och mo-
bila arbetskraften kommer att utvecklas.

Expats runt om i världen har påverkats avsevärt av 
Covid-19-pandemin. Stängda gränser, inställda flygningar 
och införandet av restriktioner för utländska medborgare 
har separerat många expats från partners, familjemedlem-
mar och vänner. Ibland har de inte ens kunnat återvända till 
länderna där de har sina hem och jobb.
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”Jag lever utomlands under förutsättning att jag när 
som helst kan hoppa på ett plan för att delta i brådskan-
de familjeärenden. Om jag inte kan göra det framöver 
måste jag ompröva nettofördelen med att bo utom-
lands”.

Majoriteten (74%) tror att det är ”troligt” eller 
”mycket troligt” att de kommer fortsätta bo och 
arbeta utomlands

När gränserna började stängas och flygningar 
ställdes in, stannade majoriteten (över 75%) av de 
tillfrågade i det land där de bor och arbetar. De 
flesta (87%) tyckte att de hade fattat rätt beslut.

De vanligaste orsakerna till att stanna var att de 
kände sig ”säkra”, att det var deras ”hem” där de 
hade sina liv och arbeten. 

Internationellt resande påverkades mycket eller 
helt för de flesta deltagare i undersökningen.

Innan Covid-19 reste 73% minst 1–2 gånger per år 
och 36% mer än 6 gånger per år. Detta i stark kon-
trast till nuläget då de flesta deltagare rapporterar 
noll resor.

1. Att se världen (58%) 

2. Nya färdigheter och  
erfarenheter (57%) 

3. Karriärutveckling och nya  
möjligheter ( 48%)

”Hälsa och säkerhet” har blivit 
högsta prioritet, 37% rapporte-
rar det som ”mycket viktigt”.

Undersökningen är gjord under ledning av professor 
M. T. Claes på University of Louvain i Belgien tillsam-
mans med ett antal oberoende forskare; J. Jenkins,  
W. Ritter och  J. Vegh
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Text & Illustration: Lena Löfling Bild: Guillaume Ponticelli  

Vad är teknisk dykning?
Många tror kanske att teknisk dykning 
handlar om djup. Visserligen skulle jag 
inte kunna gå så djupt om jag inte kunde 
teknisk dykning men för mig handlar det 
mer om planering, uträkningar och gas-
blandning.

Hur djupt gick du första gången du 
gjorde ditt “tekniska dyk”?
Jag gick bara ner till 20-30 meter. Mest 
för att öva på att byta tankar, att har rätt 
mix av helium, nitrox och syre. Dessutom 
behöver man vänja sig vid att dyka med 
upp till 6 tuber och hantera dessa under 
vatten. En annan sak som skiljer sig är 
nedstigningshastigheten. Under ett van-
ligt fritidsdyk behöver man inte gå ner så 
snabbt. När man går ner på djup runt 70–
100 meter vill man inte binda så mycket 
syre i vävnader vilket man undviker ge-
nom att sjunka snabbare.

Varför började du med teknisk 
dykning?
Dels för att den tekniska delen är väldigt 
kul. Det är givetvis också ett sätt att få se 
saker väldigt få får se. Som stora skygga 
fiskar, enorma fantastiska koraller. Men 
det finns en specifik sak som fick mig att 
vilja gå riktigt djupt. Utanför Filippiner-
na ligger ett vrak, Princess of Wales, som 
sjönk 1941. Det kanske är totalt 20 per-
soner totalt som dykt på det vraket. Det 

ligger så svårtillgängligt att kroppar aldrig 
blev bärgade från vraket och familjer och 
släktingar till de avlidna har aldrig fått 
något avslut. Jag hade en ide om att jag 
skulle dyka och filma för att samla infor-
mation till de som ville veta mer. Tyvärr är 
det dyrt och tidsödande att genomföra en 
sådan expedition och jag har ännu inte 
kunnat göra det.

Vad skulle du säga är den största 
utmaningen?
Självklart är planeringen och gasbland-
ningen viktig. Men absolut svårast är det 
att verkligen följa och respektera sin dyk-
plan. Att stanna någon minut för länge 
på ett djup eller byta tank på fel djup kan 
vara förödande. Marginalen är inte mer 
en 50 cm så det gäller att ha koll på sin 
flytkraft.

Vad anser du man ska ha för dyker-
farenhet för att ta steget in i teknisk 
dykning?
Frågar du ett dykcenter så kan du nog få 
svaret att det räcker att du har ett Advan-
ced Open Water och några semesterdyk. 
Men jag skulle rekommendera att man 
verkligen känner sig trygg i vattnet. Fram-
förallt flytkraftskontroll, det är rätt vanligt 
att se fritidsdykare rätta till sin position i 
vattnet med en utsträckt hand eller någ-
ra simtag. Det är omöjligt om du dyker 
djupt. Du måste kunna byta tub och an-
vända båda dina händer till att notera tid, 
djup och tubbyten. Sen ska man absolut 
ha gått igenom en Nitroxutbildning innan 
(ett av delmomenten man kan välja när 
man tar Advanced Open Water).

Vad är det djupaste du dykt?
110 meter. Det var rätt häftigt. Speci-

Många av oss, speciellt nu när vi bor i den här delen av världen, dyker eller har provat 
på dykning. Det är en härlig känsla att sjunka ner i ett glasklart vatten med tusentals 
exotiska fiskar och fantastiska koraller. Dock är det inte lika många som testat teknisk 

dykning. En hobby som kräver stort engagemang och tålamod. Guillaume Ponticelli har 
dykt sedan sent 70-tal. För tio år sedan prövade han teknisk dykning och älskade det.

ellt som det inte gick helt enligt plan. Vi 
landade inte riktigt där vi skulle och var 
tvungna att improvisera. Vi var tvungna 
att simma en bit nere på 110 meter, där 
är ett andetag som 20 andetag på ytan. 
Men tack vare att vi strikt följde vår plan 
för djup, tid och tubbyten så gick allt bra. 

Har du någonsin råkat ut för en 
allvarlig incident?
Ja, vi gjorde ett dyk ner till 80 meter och 
när vi låg på ett av dekompressions-stop-
pen och skulle skicka upp en dykballong 
så fastnade den i min regulator. Detta 
gjorde att jag drogs med upp innan jag 

hann skära av snöret. Jag flöt hela vägen 
upp till ytan. Jag var orolig att jag skulle 
tuppa av så jag räknade sakta till 10. Sen 
gick jag snabbt ner till 20 meter igen och 
gjorde hela säkerhetsstoppet igen. Och 
allt gick bra. Men det kunde verkligen gått 
mycket värre.

På vilket sätt?
Jag kunde ha svimmat av på grund av 
tryckfallssjuka. Vår dykbåt var inte precis 
i närheten och det hade antagligen dröjt 
innan jag nått en tryckkammare. Då hade 
jag nog inte suttit här idag.

Är det fler olyckor inom teknisk  
dykning än fritidsdykning?
Jag har sett siffror på det i USA, tror att 20 
procent av dykolyckorna är vid teknisk 
dykning. Men utgången är alltid mycket 
allvarligare.

Är det värt det, med tanke på den 
låga felmarginalen?
Ja, jag tycker det. Inte bara med tanke på 
vad du får se, vrak du kan nå osv. Utan 
också hur säker jag blivit i vattnet när jag 
gör vanliga fritidsdyk eller jobbar som dy-
kinstruktör.

Vad är det bästa med dykningen?
Att planera själva dyket, följa sin plane-
ring och komma tillbaka levande.

Diagram över Guillaumes djupaste dyk hittills. 
Notera hastigheten ner till 110 meter och hur 
långsam vägen tillbaka till ytan är.

Guillaume checkar av 
djup, tid och luft inför. Att 
hålla koll på sin flytkraft 
samtidigt som man följer 
den här typen av viktiga 
kontroller är inte för den 
oerfarne.

En djupdykning

Om Guillaume

Bor: Sai Kung

Ursprungligen från: Frankrike

År i Hongkong: 15

Antal dyktimmar: över 5000

Bästa ställena för teknisk dykning enligt  
Guillaume: Blue Hole i Röda havet, Puerto Gallera 
i Filippinerna, flera ställen runt Malta.

Guillaume är dykinstruktör och håller dykkurser 
efter önskemål. Han kan certifiera för OW, AOW, 
Rescue Diver samt Divemaster. Är du intresserad 
av att en kurs, kontakta honom på WhatsApp: 
9662 7027.

Fakta Teknisk Dykning

Viid teknisk dykning dyker man djupare än 40 
meter och med krav på dekompression.

För att klara dessa djup så mixar man gaser som 
syre, helium och nitrox, blandningen bestäms 
beroende på hur djupt man går ner och djupen på 
dekompressionsstoppen.

Generellt har man 5 tuber med sig. En för de för-
sta 20 meterna. En för nedstigning till maxdjupet. 
De tre resterande för de olika säkerhetsstoppen.

Världsrekordet är runt 400 meter. 

Det är också vanligt att använda sig så kallad 
Rebreather, dvs ett slutet andningssystem.
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Text: Elisabet Helander Bild: Lars Aagaard Text: Elisabet Helander Bild: Guy Nowell samt Johan Levén

Friska vindar på sydkinesiska sjön
Väderutsikten var god inför helgen då två pappor och två barn kastade loss och 

seglade till skärgården i Hebe Haven för att möta en annan familj med båt. 

Dag ett: västlig vind, cirka 10  
sekundmeter och god sikt
Robin Bell-Jones har både en segelbåt och 
det viktiga förarbeviset som lagen kräver 
för att man skall kunna navigera i Hong-
kongs farleder och kustvatten. Robin och 
hans svenska hustru Marie köpte en båt 
tillsammans med en annan familj snart 
efter att de hade flyttat till Hongkong från 
London. Säsongen för att segla är lång i 
Hongkong. Man vill undvika tyfoner och 
monsunregn, så klart, men alla andra 
dagar erbjuder bra förhållanden för här-
liga turer längs kusten. Det som begrän-
sar nöjessegling är att det finns väldigt få 
småbåtshamnar, och därmed väldigt få 
båtplatser.

De två unga gastarna Theodor Aagaard 
och Floris Kennes fick chansen att sty-
ra båten en stund. Det blåste kraftigt på 
morgonen när de skulle ta sig till High Is-
land i den nordöstra delen av Hongkong 
SAR. De hade något problem med motorn 
på morgonen. Man behöver inte motorn, 
så klart, men det ger en extra trygghets-
känsla att ha möjlighet att kunna gå för 
motor. Det hela löste sig ändå, tack och 
lov. Från Middle Island styrde de i riktning 
mot Shek O. När de passerade Shek O vid 
11-tiden blåste det så mycket som 13 se-
kundmeter. Med god fart kunde killarna 
lägga till vid Yau Ley Food Restaurant i tid 
för lunch.  

Kapten Robin kunde känna sig myck-
et nöjd med första seglings-etappen, även 
om det hade blåst starka vindbyar. Det 
kräver en välutrustad båt och en skicklig 
kapten, för att klara av det. Gasten Lars 
tyckte att de hade en mycket bra segelbåt 
och en OK kapten. Alla fyra sov ombord 
på båten som låg för ankare i en skyddad vik. 
 
Dag två: västlig vind 5 sekundmeter 
och god sikt
Nästa dag kunde de njuta av det sköna 

vädret och umgås med vänner som också 
hade kommit dit med båt.  Vännerna Ja-
mes och Melissa Badenach bjöd på lunch 
i den generösa sittbrunnen på deras båt. 
Seglingen tillbaka hem var inte lika även-
tyrlig som dagen innan eftersom det blås-
te svagare vindar. Kompisarna Theodor 
och Floris hade fått mycket sol och frisk 
luft, och dessutom lite mer sjövana.  

Lars noterade stolt att de kunde seg-
la mot Hongkong-ön med en spinnaker i 
norska flaggans färger. Eller är det kanske 
den brittiska flaggans?  

Royal Hong Kong Yacht Club het-
te från början Victoria Regatta Club 
och bildades redan 1849. De byggde 
sitt nuvarande klubbhus 1939 på ett 
gammalt krutupplag på Kellet Island 
utanför Causeway Bay. Men det senas-
te årtiondet har man utökat marken 
från Hongkong-ön så att den lilla ön 
nu bara är en halvö. 

Varje år arrangerar klubben många olika 
typer av kappseglingar i Hongkongs vat-
ten. Dessutom håller de också i fem läng-
re tävlings-seglingar så som Hong Kong to 
Vietnam Race och Rolex China Sea race. 
Det finns en dagslång regatta kallad Na-
tions Cup som Sverige vann 2020. Nations 
Cup är öppen för alla båttyper, men hela 
besättningen måste vara av samma na-
tionalitet. Peter Backe var kapten för den 
vinnande svenska båten i år.  
Den vinnande segelbåten heter RT – Miss 
och hade segelnummer 813. Enligt tra-
ditionen, hänger man upp vinnarbåtens 
flagga i baren på Hong Kong Yacht Club 
under hela året fram till nästa regatta. 
Den svenska båten hade placerat sig väl 

i Nations Cup de senaste åren, och nu 
kändes det extra kul att vinna detta året, 
berättar gasten Johan Levén. Att gasta på 
en tävlingsbåt är ett hårt men spännande 
jobb. Johan tycker att Peter Backe är en 
väldigt bra kapten (helmsman/skipper). 

Bulletinen får även chansen att prata med 
Peter Backe, som nyligen fått en dotter. 
Han berättar att han seglade på elitnivå 
när han var yngre men nu är det bara på 
skoj. Efter studier i Sverige åkte han till 
Ching Dao och läste kinesiska. Sedan fick 
han anledning att komma till Hongkong 
och fastnade här. ”I Hongkong kan man 
segla året runt med bra vind och varmt 
väder, så det är helt suveränt. Här finns 
också många stora båtar, som det är en-
kelt att komma med på som besättning”, 
berättar Peter. Det hjälper visserligen om 
man har erfarenhet som elitseglare. Han 
deltar på olika båtar i både de långa och 
korta kappseglingarna, och har ofta rol-
len som taktiker.   

Vill man vara med och tävla som gast, el-
ler ”crew” som det heter på engelska, så 
kan man hitta information på klubbens 
websida om vilka båtar som söker folk. 
Närmast i tiden ligger Around the Island 
Race den 8e november, där över 200 båtar 
brukar deltaga. 

Klubben håller också i jollesegling för 
barn på Middle Island, som ligger väldigt 
vackert. Man behöver inte vara medlem i 
Hong Kong Yacht club för att gå en jolle-
kurs. Det finns andra båtklubbar, till ex-
empel i Aberdeen och i Hebe Haven, som 
har bra seglingskurser för både stora och 
små äventyrsseglare. 

Äventyrssport med gamla anor  
i Hongkong

Lärdomar från ”den stora 
pausen”
Efter en period där vi slutade skynda och för-
flytta oss, så börjar vardagen sakteligen smyga 
sig på. Vilka kunskaper kan vi ta med oss från 
perioden kallad ”den stora pausen”? 

Personligen har jag insett att jag innan epide-
min hade för många järn i elden, vilket ledde till 
mindre medveten närvaro i vardagen. Att bygga 
upp starkare personliga gränser i relation till 
andra blev en viktig lärdom. Nedan följer tips 
på hur du kan förstärka dina osynliga gränser 
till andra.

> Identifiera dina gränser
Innan du engagerar dig i en situation, känn 
efter rent specifikt vad som är acceptabelt för 
dig och vad som inte känns bra.

> Lär känna dina värderingar
Varje persons gränser dras utifrån deras person-
liga värderingar, t.ex. om familjen är viktig, så 
kanske det leder till striktare jobb tidsgränser. 
Skydda det som är betydelsefullt för dig.

> Lyssna på dina känslor
Undvik att begrava obehag eller bitterhets 
känslor. Försök att förstå vad känslorna förmed-
lar. Bitterhet kan betyda att du känner att andra 
tar dig för given.

> Upprätthåll självrespekt
För öppna gränser kan betyda att du strävar 
efter att bli uppskattad och ser andras behov 
som viktigare än dina egna.

●> Visa respekt för andra
Försäkra dig om att dina handlingar inte sker på 
andras bekostnad. Samspel ska inte handla om 
att vinna eller ta så mycket som möjligt. Fokuse-
ra på vad som är rättvist för alla parter.

●> Var bestämd
När det är dags att sätta en gräns, var tydlig 
och respektfull. Försök att kompromissa samti-
digt som du respekterar dina egna gränser.

Malin Rignéus
Counsellor 
Leva Counselling Ltd. 
levacounselling.com

LIVSBALANS

Malin Rignéus

Från vänster kaptenen Peter Backe, samt två gastar 
Johan Leven och Emil Tullberg 
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SVERIGES GENERALKONSULAT
Sveriges generalkonsulat, Room 2501, 25/F, BEA Harbour View Centre, 56 Gloucester Road, Wanchai, HK (+852) 2521 1212, 

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

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

Generalkonsulatet fortsätter att noggrant bevaka den politiska 
utvecklingen i Hongkong efter införandet av en ny säkerhets-
lag och de uppskjutna valen till LegCo. Fokus ligger för närva-
rande på att genomföra de så kallade rådsslutsatser som EU:s 
medlemsstater beslutade om den 24 juli. Mer information om 
detta och EU:s olika uttalanden finner ni på vår hemsida: www.
swedenabroad.se

Vi fortsätter att ha öppet som vanligt och på vår hemsida 
finner du information om vilken dag du kan komma för ditt 
ärende. Vid frågor eller funderingar tveka inte att kontakta oss. 
Lättast når du oss via generalkonsulat.hongkong@gov.se. Det är 

många som nu besöker oss för att få sitt levnadsintyg signerat 
och stämplat, vilket är ett krav för att få sin pension utbetalad. 
Med anledning av covid-19 så har vi förståelse för att det kan 
vara svårt att besöka oss personligen som i vanliga fall är kravet. 
Kontakta Pensionsmyndigheten och berätta om din situation 
och be om ett undantag från personligt besök. 
Vad gäller den generella Covid-19 situationen i Hongkong upp-
daterar vi på generalkonsulatet regelbundet vår hemsida med 
relevant information. Ni finner också samlad information på: 
www.coronavirus.gov.hk

Senaste nytt från oss

Generalkonsulatet genomför 26 oktober – 22 november en kam-
panj – A Taste of Sweden - för att få Hongkongbor att besöka de 
svenska matställen som finns här. Häng med på ett matäventyr 
som kommer att ta er till Mr Meatball, Swish Pizza, Kaffe och 
Frantzén’s Kitchen. Förutom att träffa trevliga människor kan ni 
vinna fina priser. 

För mer information besök vår Facebooksida: Consulate General 
of Sweden in Hong Kong.

Följ med på matäventyr

Under rubriken Will the world ever be the same again? organiserade 
generalkonsulatet den 23 oktober ett webinarie med statsepidemio-
log Anders Tegnell och Gabriel Leung, professor i folkhälsa vid Hong 
Kong University. Diskussionen fokuserade på vad vi har lärt oss hit-
tills om Covid-19 och vad vi kan förvänta oss i framtiden. Webinariet 
modererades av den välkända Hongkong-journalisten Akina Fong 
och var öppet för alla. Skanna in QR-koden och lyssna i efterhand:

Webinar med Anders Tegnell och Gabriel Leung

Vi kommer att genomföra ett 
Swedish Winter även 2020. 

Håll utkik på vår Facebook- 
sida för mer information.

Ny ordförande - Anna Eling

Livet i Hongkong går just nu lite upp och ned och så även för SWEA. För tillfället försöker vi anpassa våra aktiviteter efter 
rådande situation och har kommit igång så smått med hike och fika. Mer och fler aktiviteter hoppas vi att det blir under 
hösten. Swea har dessutom under sommaren fått både en ny ordförande och en ny sekreterare. 

Nyförvärv till styrelsen

Jag var tidigare sekreterare i SWEA och tog över ordföranderollen 
under sommaren. Det känns kul att få arbeta vidare med att utveck-
la Sweas verksamhet så att vi kan anordna aktiviteter och ge det stöd 
som våra medlemmar efterfrågar. Just nu är det förstås tråkigt att vi 
inte kan genomföra många av alla de idéer vi har, men vi i styrelsen 
försöker tänka kreativt och göra det bästa av situationen. När det 
gäller spännande äventyr i Hongkong så gjorde jag just min första 
stream-hike och det var hur kul som helst och om någon vecka ska 
jag glampa med min familj på Cheung Chau.

                  / Anna Eling

Ny sekreterare - Ardianë Humolli 
“Mitt namn är Ardianë, men jag kallas för 
Ardi och är ny i styrelsen. Jag kommer ur-
sprungligen från Kosovo, men flyttade till 
Sverige som barn och har bott i Malmö 
större delen av mitt liv. Jag gick på univer-
sitet i USA (Providence, RI) och jobbade 
där i 4 år efter mina studier, därefter flyt-
tade jag till Melbourne, Australien, som 
har kommit att bli ett av mina favoritstäl-
len i världen. 

Jag flyttade till Hongkong i mars och 
har sedan dess ägnat mig åt att utfors-

ka staden och att träffa så många nya 
vänner som möjligt. Jag gillar att resa, 
hika, läsa, god mat och att utforska nya 
platser och kulturer. Mitt bästa tips för 
ett bra Hongkong äventyr är att träffa 
människor som har bott ett tag i Hong-
kong och som kan visa en runt. Det 
finns så mycket som man inte ser eller 
vet om såvida inte någon visar en.

          / Ardianë Humolli

Swea erbjuder många möjligheter till äventyr i och runt Hong-
kong. Varje tisdag är det hike då vi ger oss ut för att utforska 
Hongkongs vackra natur. Vi försöker variera våra turer så att 
vi får uppleva både äventyr och vackra vyer. Under hösten står 
både toppturer, några av Hongkongs öar men även mer klassiska 
sträckor på programmet. Att uppleva Hongkong är ju även det i 
sig ett äventyr och vi hoppas snart kunna arrangera någon stads-
vandring, tills dess att det är möjligt utforskar vi några av stadens 
olika fik. Vi hoppas även att under de närmaste månaderna kunna 
få lära oss mer om konst och kultur, gå på ormsafari och framför 
allt ha roligt tillsammans.   

Håll utkik på SWEA Hongkongs Facebook sidor och Instagram-
konto för mer information om kommande äventyr! Vill du du bli 
medlem eller bara veta mer - besök vår hemsida eller kontakta 
oss på sweahongkong@gmail.com.

Nya äventyr med SWEA?

A TASTE OF SWEDEN

A TASTE OF SWEDEN
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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  Johan lennefalk, Office Manager, johan.Lennefalk@business-sweden.se  phone: (+852) 2521 1215

Sverige är ett land med vacker natur och en stark kultur 
kopplad till utomhusaktiviteter, vilket vi ibland kanske 
glömmer bort när man är uppvuxen i Norden och tar det 
för givet. 

Som en konsekvens av detta finns ett flertal svenska starka va-
rumärken kopplade till de friluftsaktiviteter vi utövar med unika 
produkter. Kanske är Fjällräven ett av de främsta företagen som 
lyckats sprida detta svenska arv från skogen och kalla vintrar glo-
balt, till så vitt skilda marknader som Japan, Sydkorea, Taiwan, 
Kina och Hongkong i Asien. Dock finns det en hel uppsjö andra 
exempel, såsom Peak Performance, Hestra, Klättermusen, Hag-
löfs och bolag i korsningen av dessa världar. 

T.ex. Polygiene som behandlar textilier för att kunna hålla sig frä-
scha längre med antivirala egenskaper, och Airinum som erbjud-
er fashionabla och funktionella masker för oss som bor i miljöer 
där luften ibland kan vara skadlig. 

Vi tycker även att det är spännande att de svenska hälsovar-
umärkena Barebells och NOCCO finns på plats i Hongkong, och 
hoppas att fler väljer att etablera sig här den kommande tiden. Vi 
ser ett stort intresse för denna typ av företag och expansion till 
Asien efter covid-19, och speciellt för försäljning online. 

Det finns fortfarande många bolag som ännu inte är här, 
så stöter ni på sådana genom era  nätverk hör vi gärna hur de 
tänker, och hoppas att se fler av dessa varumärken ute på Hong-
kongs hikingleder!

Svenska bolag sätter äventyr och friluftsliv på kartan

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.

Om Business Sweden

Johan Lennefalk, Office Manager

Men det är inte bara kroppen som behöver 
friskvård utan även själen. Själen behöver 
motioneras och få näring för att må bra. 
De österländska religionerna har sedan 
länge förstått att kroppen behöver använ-
das som en viktig del när andlighet utövas. 
Kroppslighet och andlighet hör ihop. 
I Hongkong och övriga Kina ser man ofta 

människor som utövar qigong i parkerna  
tidigt på morgonen. Det är meditativt att 
bara stå och titta på de långsamma och 
mjuka rörelserna som utförs ordlöst.

När kyrkor fungerar som bäst är de att 
likna vid andliga gym där vi får träna våra 
andliga muskler och hämta ny näring. 
Platser där vi möts för att tillsammans 
med andra ta till oss tankar om livet och 
Gud och för att sjunga och be. Andra 
gånger är de platser för oss som längtar 
efter tystnad. Ibland kan det vara skönt 
att bara få slinka in i en kyrka - uppleva 
en kort stund av stillhet - tända ett ljus för 
någon eller sig själv. Flödet av textmedde-
landen, sociala medier, datorskärmar och 
blinkande reklampelare gör oss ordtrötta. 
Kanske är idag just den ordlösa bönen 
därför den vanligaste bönen för många 
av oss som hela tiden är omgiven av ord 
och ljud.

Vi som lever utomlands vet att själen ock-
så får näring av att ibland få höra svens-
ka talas. Det ger själslig näring, eftersom 
det svenska språket är hjärtats språk. Det 
är med hjärtats språk som vi bäst kan 
uttrycka det vi känner, tror och hoppas. 
Dofter, smaker och sånger som vi förknip-
par med Sverige och svenska högtider ger 
oss kontakt med vårt inre, vår kultur och 
historia. Därför hoppas jag att vi längre 
fram får möjlighet att stråla samman för 
att känna doften av glögg, njuta av pep-
parkakor och med hjärtats språk sjunga 
med i älskade sånger och psalmer som för 
oss är advent, lucia och jul.

Jan Olov Fors
Präst i Svenska kyrkan, Hongkong

Andliga gym och hälsa för själen

Kyrkorna är andliga gym för själen

Glädjen över att få sjunga på hjärtats språk

Boka månadsbrevet, se kommande program, kontaktuppgifter, se senaste gudtjänsten på
www.svenskakyrkan.se/hongkong

Dagligen möts vi av hälsotips från olika håll om hur vi på bästa sätt tar hand om 
vår kropp, nya metoder för träning och råd om hur vi bör äta. Den som känner 
mig vet att jag inte är den som direkt gillar fysisk aktivitet över allt på denna jord. 
Rent intellektuellt förstår jag att jag behöver vårda min kropp och hålla mig i 
form. I vardagen försöker jag därför så ofta jag kan promenera, gå i trappor och 
cykla.  
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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

Ny General Manager för Handelskammaren
Den 1 oktober började Christian Ber-
genstråhle som General Manager för 
Handelskammaren i Hongkong. Vi 
ställde några frågor till honom i sam-
band med hans tillträde. 

Berätta lite om dig själv:
Jag är ursprungligen från Båstad, plugga-
de i Göteborg och har bott i Stockholm 
rätt många år. Har bott och jobbat i Hong-
kong i 3 år. Är en entreprenör som drivit 
mina egna verksamheter i ca 17 år. Fokus 
har varit på marknadsföring och kommu-
nikation, men jag har faktiskt även drivit 
ett galleri och utvecklat ett eget koncept 
inom konst. Sedan jag kom till Hong-
kong har jag jobbat med allt från att dri-
va svenska design-popups till att skriva 
för svensksajten swedenhk.com. Älskar 
äventyr, resor och mat. Kreativitet är min 
grej och jag gillar att tänka i nya banor 
och att skapa nya koncept. 

Vad vill du åstadkomma som ny General 
Manager för SwedCham Hongkong?
Jag har många idéer men jag vill att vi ska 
öka vår synlighet, säkerställa att vi ger 
maximal medlemsnytta och löpande an-
passa verksamheten så att vi följer med 
i utveckling. Vi lever ju i en minst sagt 
föränderlig värld och det betyder ju att vi 
själva inte kan stanna upp. 

Varför ska man bli medlem i SwedCham 
Hongkong? 
Det finns många anledningar men i 
grunden är det för att vi alla blir starkare 
genom nätverk än om vi är själva. Swed-
Cham har ett imponerande nätverk och 

som medlem blir man ju automatiskt en 
del av detta. Det finns för medlemmar 
många olika möjligheter att engagera sig 
inom ett antal olika områden, och på det-
ta sätt breddar man sitt nätverk och ökar 
sin kompetens. Swecham är ju en ”cham-
ber for members by members” så mycket 
av det som görs initieras ju av medlem-
mar. Detta betyder att om man går med 
så kan man själv vara med och skapa det 
som faktiskt behövs och efterfrågas, och 
som blir en del av vad Swedcham erbjud-
er framåt.

Vad är det mest äventyrliga du gjort?
Jag har varit rätt äventyrlig sedan barns-
ben, och reste t.ex till Spanien själv redan 
som 14-åring. I vuxen ålder skulle jag nog 
säga att det var när jag var på Valsafari i en 
liten ribbåt i Tadoussac i Kanada. En stark 
rekommendation om någon vill göra nå-
got som höjer pulsen!

Rekrytera medlemmar – bli belönad!

Känner du någon som kan ha nytta av SwedCham? 
För varje ny medlem som du rekryterar innan nyår 
får du en biljett till nästa års kräftskiva. Dessutom 
får den nya medlemmen gratis medlemskap för 
resten av 2020. 

Läs mer om kampanjen på vår hemsida.

En viktig del av Handelskammarens arbete är att vara röst åt svens-
ka företag i Hongkong. Vår hållbarhetskommitté har varit väldigt 
aktiva med att driva viktiga frågor och publicerade nyligen ett pap-
per för en grön återhämtning i Hongkong, med rekommendationer 
för prioritetsområden inom olika sektorer som kommer vara 
kritiska för att bygga upp en hållbar ekonomi 
på lång sikt. 

Läs mer på vår hemsida!

Tips till dig i gymnasieåldern
Om du bor länge utomlands bör du 
vara särskilt noga med att skaffa dig 
kunskaper i svenska genom att exem-
pelvis läsa svenska vid en svensk ut-
landsskola, distansstudier eller annan 
kompletterande svensk undervisning. 
Se dessutom till att du får dessa studier i 
svenska dokumenterade. (Skolverket.se)

För att underlätta bedömningen av vilka 
kunskaper du skaffat dig utomlands, bör 
din utbildning från utlandet vara mycket 
väl dokumenterad. Kursplaner, uppgifter 
om kursernas omfattning, betyg, bedöm-
ningar och intyg från undervisande lärare 
är t ex av värde när rektor på den svenska 
gymnasieskolan ska bedöma om du kan 
ges betyget E i motsvarande svenska kur-
ser. (Skolverket.se)

Kompletterande svensk undervisning
Svenska barn och ungdomar som bor i utlandet har möjlighet att få kom-
pletterande undervisning i svenska och om Sverige. Sådan undervisning ges 
ofta av skolföreningar i utlandet. En skolförening kan bildas av till exempel 
föräldrar.

Eleverna får sin huvudsakliga utbildning vid en nationell eller internationell skola. 
Undervisning i svenska språket och om Sverige kompletterar utbildningen. Under-

visningen har en egen fastställd kursplan. Studierna sker på elev-
ernas fritid och omfattar cirka två timmar i veckan. Eleverna 

får inga betyg. (Skolverket.se)

Det är precis så som beskrivs ovan som vi jobbar. Vi jobbar 
med språkets alla delar samt lyfter fram våra svenska hög-
tider och våra svenska traditioner.

Vi söker lärare till vår verksamhet. Har 
du en lärarbakgrund eller har du job-
bat med undervisning i någon form? 
Kanske varit ledare i andra samman-
hang? Eller är du bara allmänt intres-
serad av att undervisa och hjälp andra 
att utvecklas? 

Om ja, hör av dig till oss så berättar 
vi mer. 

Svenska skolan, alltid nära

AKTUELLTAKTUELLT

Skolundervisningen rullar på, dock fortsatt 
online då våra kontraktsskolor utifrån rå-
dande läge ännu inte kan släppa in oss i 
sina lokaler. Undervisningen har hittills fun-
kat bra, våra elever, och vi, är väl inkörda 
på detta nu. Vi har i skrivandets stund fyra 
grupper som varje torsdag kl. 16.15-17.45 
träffar sin lärare och sina gruppkompisar. 
Nu hoppas vi alla att läget stabiliserar sig 
så vi kan träffas i klassrum igen samt att 
vi får möjlighet att ha vår traditionella och 
uppskattade julavslutning med luciatåg.

Det är få av oss som vet exakt hur länge vi kommer att bo och leva 
i utomlands. Några kommer aldrig flytta tillbaka till Sverige, någ-
ra blir endast borta ett par år. Hursomhelst är det viktigt att ge 
medföljande barn en möjlighet att snabbt komma in i det svenska 
samhället vid en hemflytt. Detta görs t ex genom att anmäla sig 
till svenska skolan verksamheten.  Vårt uppdrag är som följer: 

Hållbarhetskommittén levererar
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Bungee Jump från  Macau Tower 

Om du är en riktigt thrillseeker kanske detta skulle 
falla dig i smaken; hoppa ett 233 meter bungee 
jump från Macau Tower – en av världens högsta 
byggnader. Det kostar under 3000 HK dollar, vill du 
ha foton får du betala mer. Man kan också göra 
sky jumps och sky walks här. 

https://www.macautower.com.

Hiking tips: The Hunch Backs
Om du är sugen på en lång hike (17km) 
med vackra vyer och inte är rädd för höjder 
– kan detta vara något för dig! De första 
två kilometrarna är branta med vertikala 
dropp. 

www.hongkonghikes.com/2015/01/the-
hunch-backs-ngau-ngak-shan.html

Spatial Cemetery : A Jour-
ney Beneath the Surface of 
Hidden Hong Kong
This book contains secrets and stories 
about Hong Kong that have never before 
been published. Prepare to have your 
preconceived notions of this bustling 
Asian financial hub butchered as you 
journey through crevices, enter hidden 
portals, clamber over barbed-wire fences, 
evade security guards and infiltrate 
derelict structures to travel back in time. 
Your hosts are an anonymous grassroots 
squad of explorers who will show you 
a side of Hong Kong only a specialist 
minority know about. 

Fiska i reservoarer
Det finns 17 reservoarer i Hongkong – och i alla 
dessa finns fisk inplanterade för att rena vattnet på 
ett naturligt sätt. I de flesta av dessa får man fiska 
med fiskekort mellan september och mars. Fiskelicens 
ansöks från Hong Kong Water Supplies Department.  
Licensen kostar 33 dollar och varar i 3 år. Karp, tilapia 
och ätbar guldfisk är några av de inplanterade sötvat-
tensfiskar som kan hittas. På bilden visas en tilapia – 
som naturligtvis åts till middag och var jättegod. 

Hongkongs kulturarv 
HK Urbex (Hong Kong Urban 
Exploration)  dokumenterar 
Hongkongs snabbt försvinnande 
kulturarv. De är ett anonymt 
gräsrotskollektiv som strävar 
att undersöka och dokumentera 
övergivna och oanvända platser 
och byggnader i och runt om 
Hongkong.

www.hkurbex.com/

Mullvaden
Historien om hur en förtidspensionerad dansk kock 
infiltrerar en av världens mest brutala diktaturer. Under 
tio år var han djupt involverad i hemliga affärer med 
olja, narkotika och högteknologiska vapensystem. Och 
han tog stora risker för att dokumentera allt på film. 
Finns på SVTplay. 

The Dawn Wall
En fantastisk dokumentär om klättraren Tommy Cald-
well. Bland annat om hans mål att friklättra The Dawn 
Wall på El Capitan i Yosemite i USA.  The Dawn Wall är 
en av världens svåraste storväggsleder och har omkring 
30 replängder varav de hårdaste är graderade 9a. 

En gammal goding som fortfarande finns på Netflix.

I  B L I C K F Å N G E T

Text: Sandra Isaksson

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

Cocktailtips: Paloma
Efter en heldag ute på vattnet eller inne 
i grottan är det skönt att komma tillbaka 
hem och sätta sig ner med en god cocktail. 
Paloma är en ny favorit. Lite som en 
Margarita – fast godare!

6 cl tequila

9 cl fresh grapefruit juice

1 cl fresh lime juice

1-2 cl sockervatten eller agave nektar eller 
honungsvatten

S
T

R
E

A
M

IN
G

  
t

ip
s

:

Med blick för äventyrDIN NYA KÄLLA FÖR INSPIRATION

www.swedenhk.com

www.swedenhk.com
discover the treasures of Sweden - no matter if you are in Sweden or in Hong Kong

Follow us on Instagram & Facebook: @swedenculturehk
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DRINKTIPSET

BOKTIPSET

Piffa till det med salt och chili på kanten.




