Sicken Resa!
Molnen hopade sig redan veckan innan nἂr jag lἂste om tảgfὂrarstrejk som eventuellt skulle starta
03.00 torsdagen den 20 juni. Min resa var ju tἂnkt att starta 07.00 samma dag. Fὂr att fὂrbereda vἂgen
ὂver Helsingὂr och fἂrjelἂgets lảnga gảngar, inhandlade jag en liten 4-hjulig resvἂska. Jag har ett tag
avundats dem som gảr omkring med sảdana precis som om de bara var ute pả promenad. MEN, kvἂllen
innan lἂste jag om omfattande signalfel och tảgstopp pả grund av ảsknedslag I Danmark. Ingen aning om
och nἂr tảgtrafiken kunde ảterupptas….. AJ AJ AJ! Tack och lov avblảstes strejken och lἂttad till sinnes
pảbὂrjade jag tảgresan over Bron. Min lilla vἂska stἂllde jag pả anvisad plats mellan tvả bἂnkar. Och
dἂrmed startar raden av riktiga chocker:
1) Jag kastar en blick mot min resvἂska och DEN AR FὂRSVUNNEN! Jag hoppas att den bara har ảkt
lἂngre in, men nej, dἂr finns den inte. Har jag blivit bestulen redan fὂre Rydebeck, tἂnker jag
och kἂnner paniken komma. Sả var det inte, min lilla 4-hjuling hade av tảgets krἂngningar lungt
och stilla rullat ὂver gảngen och stἂllt sig mellan bἂnkarna bakom min rygg! Att vi fick byta tảg I
Malmὂ gjorde inget, sả nimmt var det att bara putta mitt bagage till nἂsta perrong.
2) Vἂl ombord pả Qatar Airways plockar jag fram mitt reselektyr och bereder mig fὂr avfἂrd, dả
helt plὂtsligt en synbarligen ung arabisk kvinna reser sig frản raden snett bakom mig och bὂrjar
skrika, hὂgt och obeharskat: I don’t want to die. I want go out. Hennes resesἂllskap fὂrsὂker
lugna henne, men vἂrre blir det. Flygvἂrdinnor och andra skyndar till, men nu ligger hon ner I
gảngen, slảr och sparkar omkring och lovar att dὂda sig sjἂlv och alla andra. (Jag satt i mittraden,
sả jag kunde rἂdda mig undan henne till gảngen pả andra sidan). Kastrups lἂkarteam trἂder in.
Fὂrsὂker ge henne nảgot lugnande. Hon bara vrảlar och spottar. Till slut, efter en spruta leddes
hon och hennes sἂllskap ut. Det var mycket obehagligt! Alla vi omkring henne hade varit I behov
av lugnande. Men nu startade fas nr tvả. Det kunde ju ha varit en fint och fὂrsὂk till att
“glὂmma” en bomb ombord. Vi fick identifiera all handbagage sak for sak. Och fὂrst nἂr planet
var genomsὂkt kunde vi starta nἂstan tvả timmar fὂrsenade.¨

3) Resan till Doha i Qatar, dἂr jag skulle ὂvernatta, avlὂpte lungt, vi blev ompysslade och
omhἂndertagna. Jag fick flytta ὂver till hennes nu tomma plats och hade sả tvả sἂten helt fὂr

mig sjἂlv. Annars var planet fullsmockat. MEN TRO INTE att det var slut pả spἂnningen! Dả vi
landade mycket senare ἂn tἂnkt och efter diverse irrfἂrder for att kὂpa visa, passkontroll och
tull, hade jag ingen hotelltransport. Med Informationens hjἂlp fὂrsὂkte jag kalla pả en, men fick
reda pả att det tyvἂrr var minst en timmes vἂntan! Tἂnkte ta en taxi sjἂlv, men tack och lov
frảgade jag fὂrst om den kunde betalas med MasterCard. Det gick inte och inte heller med US$
(som I Libanon) och sjἂlvklart inte med SEK. Jag beredde mig fὂr vἂntan, men dả ringde hotellet
tillbaka och lovade komma ut fὂr att betala min taxifἂrd. Sả blev det och allt var frid och frὂjd…,
4) …trodde jag! Sjἂlva resan till Jakarta var mycket bekvἂm. Vi blev serverade lἂckerheter och
kunde njuta av underhallning, musik, filmer och planets framfart pả egen TV-skἂrm. Och sả –fảr
jag syn pa meddelandet: Tid kvar till CGK (Jakartas flygplats) 6h15min, Vἂder i CGK: 0 grader C,
32 grader F!!! Och jag vet faktiskt ἂnnu inte vilket av alla mina fὂrskrἂckelser som var vἂrst! Att
jag hemma inte tἂnkt pả att vi passerar ekvatorn, att det ἂr midvinter hἂr, att jag enbart har
packat sommarklἂder, att jag inte ens har min vἂst, annars trogen fὂljeslagare pả alla resor, att
jag sἂkert inte kommer att hitta min storlek i skor (Madame, your feet are so big, sa de I
Bangkok, nἂr jag letade efter balskor en gảng for lἂnge sedan). Detta tillstảnd varade minst en
halvtimme tills jag ἂntligen fattade att nảgot var lurt med temp-angivelserna. Graderna
ἂndrades ju inte det minsta vartefter tiden gick. Och ja, det AR varmt har! Mer ἂn 30 grader C.
Sommarklἂderna ἂr alldeles perfekta!
Nu ἂr det slut pa klagomảlen! Nu fảr ni lἂsa vilka FὂRDELAR det ἂr att vara en ensamresande
vithảrig madame med kἂpp (EN vandringsstav, den andre gick sὂnder I Spanien fὂrrforra ảret). Man
blir omhἂndertagen! T.ex Qatar Airways I Doha har den egenheten att fὂr att komma in till sin Gate
fảr man fὂrst stả i en lảng lảng kὂ och visa pass och boardingcard. Detta tar mer ἂn en timme! Dἂr
stod jag lἂngst bak och suckade dả en rἂddande ἂngel kom: “Madame, follow me”, tog mig fὂrbi
hela lảnga kὂn, checkade in mig, satte mig pả en stol och sa att jag skulle “relaxa” dἂr tills det var
dags att gả pả bussen som skulle ta oss till planet. Han kom sen tillbaka, frảgade om jag verkligen
klarar rulltrappan, fὂljde mig ner, sảg till att jag fick sittplats och ὂverlἂmnade mig till en annan
ἂngel. Denne bar mitt handbagage, rὂjde vἂg bland folket och fὂljde mig upp fὂr trappan till planet!
Dἂr var det verkligen varmt, nἂra 40 grader och risk for vἂrmeslag, antar jag,
I Jakarta sa en resenἂr i “kὂpa-visa-kὂn” att JAG INTE BEHὂVER kὂa och nἂr jag inte ville gả fὂre,
lἂmnade han sin plats, fὂljde mig lἂngst fram och gick sjἂlv tillbaka. Och absolut ingen opponerade
sig! Senare i passkontrollen bad kontrollὂren om ursἂkt (!) fὂr att jag fick vἂnta sa lἂnge och
frảgade flera gảnger om jag var OK! (Det var fὂrst en ensam man fὂre mig, men sả kom hela hans
jἂttestora familj som hade suttit lἂngre bort och vἂntat).
Flera dagar har jag redan varit hos Alex. Men hela den lyxiga och spἂnnande biten “ἂr en annan
historia”!
KRAM till alla! Ivi-HAPPY!

