
En resa utöver det vanliga.

 
Året var 1991 i november. 

Ingen mobiltelefon. 

Jag skulle resa till Mexico på en konferens/utbildningsresa, dvs företagsinformation i 

kombination med grupparbete för utveckling, förbättringar inom företagets verksamhet. 

Huvudkontoret ligger i Stockholm och vi skulle flyga gemensamt från Arlanda till Cancun i 

Mexico via Chicago och Houston. Nu var det bara det att jag bodde i Karlskrona och skulle ta 

mig till Arlanda och träffa mina arbetskamrater där. Jag fick köpa egen flygbiljett mellan 

Ronneby och Arlanda. Mina resehandlingar till Cancun för flyg och hotell skulle jag få på 

Arlanda. Allt var ordentligt planerat t.o.m skattemyndigheten var informerad om 

konferensresan så att allt skulle gå rätt till.  

Hej och hopp! Klockan 22 på kvällen innan ringde det hem. Det var SAS-service.  Det var 

snökaos på Kallinge så inget plan kunde landa på kvällen. Så det skulle inte finnas något plan 

till mig på morgonen. 

Jag blev då ombedd att ta mig till Kalmar tidigt nästa morgon, som hade en flight till 

Kastrup/Köpenhamn och därifrån skulle jag själv flyga vidare till Chicago. Där skulle jag 

sammanstråla med min grupp från Stockholm och få mina resterande resehandlingar. Okej 

för mig, jag var rätt så resvan vid den tiden. Sagt och gjort, familjen kör mig till Kalmar i 

snöväder. Kl. var ca 05 på morgonen när jag stegar fram till en informationsdisk.  Jag hade ju 

inga resehandlingar mer än mitt pass och skulle flyga till Cancun Mexico via Chicago och 

Houston! SAS tjejen hade fått information från Stockholm hur min resa skulle gå till. Men 

några egentliga biljetter fick jag inte utan bara handskrivna boardingcard till Kastrup och 



Chicago plus 1,5 sida handskrivna papper med information ifall något skulle gå snett. Så bra! 

Det ordnar upp sig tänkte jag!  

Familjekramar och ombordstigning! 

Kastrup flygplats på morgonen har alltid varit stökig och långa köer. Men vilken tur att man 

då slapp säkerhetskontrollen som den är nu! Jag hade också fått business class av den goa 

tjejen i Kalmar så det var gräddfil förbi alla de som skulle åka apklassen. Hihi så bra! Vi hade 

inga mobiltelefoner på den tiden så jag hade ingen information hur det gått för gruppen i 

Stockholm. Hade gruppen kommit iväg? De hade ju mina resehandlingar, hotellvoucher, 

marktransporter, hela hemresan, studiehandlingar etc. 

En skön avkopplande resa över pölen, bra service ombord. I business class ingår nästan allt 

som ex.vis mat och dryck. Så sömnmedel fattades inte mig. Jaja lite drygt var det allt med 11 

timmar i luften. 

Chicago O´Hare international Airport! Tro det eller ej, men den flygplatsen är större än 

Kallinges! Den är större än hela Ronneby! Det går tåg mellan utgångarna! Det var väl okej. 

Det som inte var okej var att det blev startförbud pga kraftigt snöfall! Snön skulle alltså än en 

gång ställa till det för mig.  Flygplatsen fylldes med tusentals passagerare från landande plan, 

inget plan fick ju lyfta. Det blev snabbt väldigt trångt och köigt överallt. Köerna till 

informationsdiskarna var riktigt långa. Jag skulle ju träffa mina arbetskamrater, få nya 

resehandlingar, kunde inte heller checka in mitt bagage. Slit och släp! Planet till Cancun 

skulle gå via Houston senare på dagen. Men vad skulle jag nu göra? Hade ju ingenting att gå 

på.  

Tur! Jag hittade en SAS info i en liten hörna som såg ut som en städskrubb. Men där 

uppenbarade sig en ängel! Jag menar en utan vingar! Jag kunde i lugn och ro förklara min 

situation, visa upp de handskrivna papprena som jag fick översätta. Hon förklarade också att 

planet från Stockholm hade ännu inte fått landningstillstånd så det var ingen idé att vänta in 

dem. Jag kunde inte heller flyga vidare med flighten till Cancun pga snökaoset. Så det vore 

bättre om jag stannade i Chicago en natt och flyga vidare nästa dag med direkt flyg till 

Cancun och slippa mellanlandning i Houston. Yes vilken bra lösning! Ängeln skrev ut 

flygbiljett ordnade övernattning på hotell med ToR -transport till flygplatsen. Hotellet skulle 

även bjuda på buffe´ pga strulet med förseningar. Sanslöst, bra ordnat! Och bättre blev det! 

Det visade sig att en firande tandsköterskegrupp skulle resa med samma plan som jag. När 

de fick veta att jag var från Sverige och även skulle till Cancun började feststämningen redan 

i hotellbussen! Ajaj tro inget men roligt hade vi den kvällen! Dagen efter blev vi hämtade 

efter en god frukost och körda till flygplatsen som nu låg i solsken och med plogade 

startbanor.  Jag hade fortfarande ingen aning hur det gått med min grupp från Stockholm.  

Nu flög jag till Cancun Mexico men jag hade fortfarande inga hotellhandlingar. Hade ingen 

aning hur komma till Cancun. Cancun vad var det för något? Hade endast någon liten aning 

om att hotellet hette något med Sun kanske även Resort. Något jag hört på telefon för någon 

vecka sedan. 



Flyget klaffade (roligt där!) fint. Landade, steg ut från vinterkyla till tropiskt varmt väder! Så 

skööönt! 

Jaha nu var det bara att komma vidare men hur och vart? Då såg jag en serie shuttlebusses 

med namn till resmål och hotell! Jaa där stod en buss med lite Sun och Reservat i alla fall. 

Kan det vara den? Det var det! Ojojoj! Bara asa upp resväskan sätta sig ner och skumpa på 

någon timme så var jag framme! 

Hotellet hade mitt namn så incheckningen gick snabbt! Min grupp hade anlänt bara en 

halvtimme tidigare och var förmodligen redan på stranden! 

In på rummet, på med badbaxen, knata ner till stranden och mötas av ett jubel! De undrade 

vart jag tagit vägen, hur jag kommit fram utan biljetter och annat. De hade haft en 

fruktansvärd resa ner med övernattning ett par timmar i Houston och upp tidigt. Trötta lite 

griniga var de men inte jag, pigg och glad, utvilad, efter en trevlig skön kväll i Chicago med 

lugn och fin morgon. 

Jag hade nog inte bara en utan flera skyddsänglar denna resa! // PA 

 

 

 

  


