
Det är is på Strängnäs gator. Na-
turen är tyst och dagen blek. Hus-
en bara står. I ett fönster myllrar 
det av färger och föremål. Swed 
Asia Travels läser jag och går in. 
På ena väggen sitter en världskar-
ta. På den andra en afrikakarta. 
Bakom en låg disk sitter en man 
och en kvinna. De arbetar bakom 
varsin dator.

Kjell Borneland och Tina Höijer 
har drivit resebyrån sen 1996. Hon 
är i femtioårsåldern. Han sjuttio 
plus. Resandet förenar dem och 
intresset har blivit ett arbete. Det 
smattrar i tangentborden. Det 
mesta sker on line. Medan den ene 
arbetar pratar jag med den andre.

- Har du barn? frågar Kjell Borne-
land. 

Han snurrar på en jordglob och 
tipsar om hur mycket man kan 

lära barn genom jordglober och 
världskartor. Han var själv nyfiken 
som barn.

- Någonstans måste det börja, 
säger han. För mig började någon-
ting 1966. Jag var på jordenrun-
tresa och kom till Indien på ett 
kryssningsfartyg från U.S.A. 

Allt var så oerhört annorlunda. 

På resa genom livet och Asien

Tina Höijer och Kjell Borneland driver resebyrån Swed Asia Travels. Foto: Mikael Claesson

Kjell Borneland väcker barnbarnens nyfikenhet 
med sin jordglob. Foto: Mikael Claesson

Det gjorde mig intresserad. Vi 
kom till Calcutta. Det var ett av 
jordens helveten. Men det fanns 
också en intellektuell kultur. 
Någon gång ska jag komma tillba-
ka, tänkte jag.

Sedan dess har han kommit till-
baka omkring 300 gånger. Han 
har sett mycket elände, men också 
värme, glädje och familjesamman-
hållning.

- Ofta har jag tänkt att det kunde 
vara jag som satt där på gatan, 
säger han. För 34 år sedan
adopterade vi en liten flicka från 
Indien. Hon hittades i en banan-
kartong när hon var nyfödd och
hamnade på barnhem. Idag har 
hon egna barn och är sjuksköters-
ka. Hennes man är polis.

Under många år arbetade Kjell 
Borneland för polisen. När han 
reste i Asien fick han kunskap om
heroinets vägar. Han kände till 
vallmo-odlingar och grupper som 
höll på med smuggling. Han
kartlade ett av folkslagen som 
smugglade.

När han kom hem blev han lärare 
på narkotikacentrum på polishög-
skolan i Stockholm. Men han
ville något annat. Han längtade 
tillbaka. Under några år arbetade 
han för ett indiskt reseföretag. Det
var då han träffade Tina Höijer. 
Hon ville starta reseföretag med 
honom.

För Tina Höijer började resandet 
med transsibiriska järnvägen . I 
slutet av 80-talet och reste hon
och en väninna med den. De kom 
till Kina och fortsatte till Malaysia, 
Indonesien och Thailand. 

Tina Höijer påverkades av öppen-
heten och ödmjukheten. 



Hon minns hur hon såg de första 
hotellen byggas i Phuket. Då fanns 
inga charterresor.

- Jag är så glad att jag såg det med-
an det fortfarande var genuint, 
säger hon.

Thailand tyckte hon bäst om.

- Där mötte jag äkta leenden, säger 
hon. Jag har varit mycket i tempel 
och kloster. Intresset för
buddhismen har stannat hos mig. 
Jag har rest mycket i Tibet med 
grupper. Landet är en historia i sig
och det står mig mycket nära.

Tina Höijer talar om naturen och 
om att befinna sig på världens tak 
närmare 5000 meter över havet.

-Människorna där är väldigt ödm-
juka, säger hon. Inför sin tro och 
inför vädrets makter. De är
väldigt utsatta. Där rasar otroliga 
snöstormar och skalv och jord-
bävningar. Det är alltid kallt och
svårt att odla någonting att äta. De 
är omgivna av berg och vidder. De 
är redan högt upp men ändå
fortsätter det och blir bara högre 
och högre. Vägarna kantas av 
ruiner efter den kinesiska
invasionen. 

- Människorna är väderbitna och 
omges av hjordar av jakar och 
getter. Solen står alltid
högt. Jag har utvecklats som 
människa i Tibet, fortsätter Tina 

Höijer. Jag har blivit mer ödmjuk 
och lärt mig att tänka vidare.

När det är dags att fotografera ser 
jag en ishacka på ett bord. Den 
står framför ett fotografi av bergs-
bestigarnas basläger vid Mount 
Everest. 

- Den har varit Göran Kropps, 
säger Kjell Borneland.

Sedan visar han mig upptäckts-
resanden Sten Bergmans gamla 
tropikhjälm. Och ett avtryck av ett
tigerspår.

- Vi är mycket engagerade i tigrar-
na och tjuvjakten på dem, säger 
han. Jag har en dröm. Om du
hittar någon som betalar så ordnar 
jag allt det praktiska. Jag skulle 
vilja att du följer med dem som
spårar tjuvjägare i Indien. Att du 
dokumenterar och tar med dig 
storyn hem.

Mikael Claesson

Tina Höijer är en van världsresenär. 
Foto: Mikael Claesson

Swed Asia Travels ordnar resor till Indien och Ne-
pal, men också till Tibet. Foto: Mikael Claesson


