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Torsdag 15 december 
Efter en lång resa på med mellanlandingar i London och LA kom vi fram till Honolulu på kvällen. 

Sannolikt den längsta dagen i vårt liv eftersom resan från syster i Sollentuna började fem på 

morgonen samma dygn och nu var klockan ca 22.30 – och då hade vi rest i över 28 timmar. Vi ”vann” 

11 timmar på vägen. 

 

 
 

En glad, brunbränd och fräsch Tobbe mötte upp på flygplatsen med Hawaii-kransar och en helt 

fungerade amerikansk bil, inte ett vrak som vi hade förväntat oss. Vid bilen väntade en riktigt glad 

överraskning - Louise med ett ”utsökt” ananasvin. Innan vi gjorde natt blev det sen middag på The 

Dukes, gissa om undertecknad blev nostalgisk. The Duke himself var huvudperson i en kampanj för 
Wilo som jag och mina kollegor på Trotzgatan gjorde i slutet av 90-talet. 
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Fredag 16 december 
Började dagen käckt med en liten joggingtur som naturligtvis resulterade i att jag sprang vilse. Två 

timmar senare hittade jag till slut tillbaks till hotellet och möttes av en lätt uppbragt man. Han var 

faktiskt riktigt orolig för omväxlings skull. 

 
Dagen fortsatte på Waikiki beach. Kändes lite overkligt att plötsligt vara på denna mytomspunna 

strand. Det var mycket turister och en myriad av surfare som trängdes på vågorna.  

 

 
På väg till North Shore, Obama skakade glatt på instrumentpanelen. 

 

Utflykt till North Shore med Tobbe och Louise där vi möttes av jättevågorna hugo och riktiga 

surfproffs. Sanslöst. På vägen hem stannade vi på en strand som befolkades av havssköldpaddor. De 

kravlade upp i sanden och låg och vilade i solen, helt oberörda av turisterna. Några eldsjälar var där 
varje dag och vaktade sköldpaddorna, riktiga hjältar. 

 

  
 

När vi kom tillbaks till hotellet var jag helt slut så grabbarna fick gå ut på egen hand. Det blev visst 

sushi för hela slanten. 
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Lörd 17 december 
Tobbe och Louise åkte till west coast med sina kompisar. Micke, jag och Johan spenderade dagen på 

Waikiki beach. Johan hyrde long board och lyckades över förväntan.  

 

 
 

  
 
Till middagen på Lulus fick vi träffa hela Tobbes kompisgäng (utom Nils tyvärr). Det var nog en av 

resans största high lights att få träffa hela gänget. De var som en stor familj, härliga vänner från när 

och fjärran. Zoey, Chris, och Emma från Australien, Sören från Danmark, Tobbe och Louise från 

Sverige. Sörens mamma var också med, hon skulle åka hem med Sören (via Vegas). 

 

 
Tobbe, Chris och Nils i en lägenhet på studentboendet. 
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Sönd 18 december 
West coast med Nils och Tobbe. Johan fixade att komma upp på brädan, inte vi gamlingar dock. Jag 

fick hålla till godo med en bräda i huvudet i stället. Hmmm... Micke kämpade på tappert men han 

förlorade vadet mot Johan och kom inte heller upp på brädan. På hemvägen hittade vi en häftig 
grotta. 

 

 
Bilen hade grabbarna köpt första veckan för 800 USD.  

 

 

 
Vi hittade en spännande grotta på vägen hem men något hade hittat dit före oss… 
 

 

Tobbe och Louise hade en sista-natten-med-gänget-kväll eftersom Sören skulle åka hem dagen 

därpå. Johan, Micke och jag hamnade på The Dukes som hade blivit vårt favvohak. 
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Måndag 19 december 
Eftersom Nils skulle ha bilen hyrdes en tjusigt röd Dodge Charger. Den skulle ta oss runt östra Oahu 

tillsammans med Tobbe och Louise. Haik uppför Koko head. Tobbe var så bakis att han bangade efter 

en fjärdedel och somnade i en buske. Vi andra kämpade på. Det var det värt, fantastisk utsikt. Vi 

träffade en tjej på toppen som hör och häpna kom från Kiribati. Ett litet land i söderhavet som jag 
skrev uppsats om på mellanstadiet.  

 

 

 

 

 

Efter den utmanande och svettiga klättringen landade vi i det fantastiska Hanauma Bay, en naturskön 

snorklingsvik. Viken skyddas av ett rev som stänger hajarna ute, därför lever flera arter där som inte 

finns någon annanstans på jorden. Vi spenderade hela eftermiddgen där och Tobbe började till slut 

kvickna till. Den här fantastiska dagen skulle avslutas med en naturskön resa på Route 61 genom 

regnskog och vacker natur, men först skulle vi ladda upp med kaffe på Starbucks. 
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Döm om vår förvåning när inga plånböcker 

fanns kvar i bilen. Någon hade brutit sig in i 

bilen och stulit Mickes, Johans och Tobbes 

plånböcker och Mickes iPhone. Satan i gatan. 

De låste bilen efter sig så att vi inte skulle 

märka något. Det var bara att spärra korten, 

köra tillbaks under tystnad (stämningen var 

inte direkt på topp) göra en långdragen 

polisanmälan och i sista minuten lämna 

tillbaks hyrbilen. Tur nog hade vi i alla fall 
betalat försäkring för skador på bilen. På 

kvällen blev det pizza på rummet och 

slickande av sår.  
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Tisdag 20 december 
Dagen började med regn och lite sur eftersmak efter gårdagens bilinbrott. En lugn dag på Waikiki 

Beach. Middag på Dukes med Louises vän Madde som pluggar i St Barbara och hennes mamma 

Lisbeth. Maddes pappa och Lisbeths man David Gustav hade dött av en plötslig hjärtattack fem år 

tidigare. Plötsligt kändes vårt bilinbrott som en ren bagatell. Kontokorten var orörda, det enda vi 
hade förlorat var en iPhone och ca 2.000 kr i kontanter, men vi hade lärt oss en läxa. Aldrig lämna 

värdesaker i bilen!!! 

 

Onsdag 21 december 
Vi bestämde oss för att hänga på Louise, Emma och Soe på tracking till ett fränt vattenfall.  På vägen 

dit stannade vi på några Scenic Points, Johan tog en snygg slide i den blöta gräsmattan och 
förvandlades vips till en lergubbe. Hyfsat kraftig vind på toppen.

 
I Kailuha plockade vi upp tjejerna vid 

busshållsplatsen och begav oss mot fallen. Sen 

blev det tracking, den lerigaste i mannaminne. 
Tobbe bangade i vanlig ordning, inget vidare 

track reckord. Precis när Lousie konstaterade 

att ingen hade ramlat i leran rutschade Zoey 

på rumpan och fick en tjusig fläck i rumpan. 

Till slut kom vi fram till jordens minsta 

vattenfall, inte mycket i jämförelse med 

Njupeskär. Ungdomarna badade och hoppade 

från höga klippor innan vi trampade hemåt 

igen i leran

 
 
 

 

 

 
 

På kvällen hade Louise fullt sjå att förbereda 

för sin familjs ankomst - tvätta, städa, baka!!? 

Tobbe tog oss till sitt stamhak, Panda Express. 

Nu hade familjemedlemmarna gaddat ihop 
sig, dags för mamma att tänka på dieten. De 

50 åren har satt sina spår... 
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Torsdag 22 december 
Tidig avfärd tll Maui med inrikesflyg. Efter ca trettio minuters flygtid och en kort taxiresa landade vi 

halvtio på Maui Seaside Hotel i Kailuhu. Allt var toppen tills vi insåg att det inte fanns någon poolbar 

eller annanstans på hotellet att inhandla något drickbart. Jag fick traska ganska långt för att köpa 

några alkoholfria drikar. Alkohol är nämligen förbjudet att dricka båda på stranden och vid de flesta 
poolerna i detta överreglerade land. 

 

 
 

När det var lunchdags hamnade vi till slut i ett stort köpcentrum – ett tag undrade vi om vi verkligen 

var på Maui eller möjligtvis kvar i Sollentuna. Vi försökte hyra bil men alla bilar var redan bokade. 

Julen är Mauis största helg så det gick inte att uppbringa en enda bil. En obehaglig känsla av att vara 

”stuck” i en gudsförgäten håla började så smått smyga på. Hittade dock en trevlig italiensk restaurang 

tvärs över gatan så middagen var helt OK. Eftersom ungdomarna var tvungna att visa leg när de 

skulle köpa alkohol blev deras fortsatta semester alkoholfri. De hade ju blivit bestulna på sina 

körkort/idkort och vågade inte riskera att förlora sina pass. 

 

Dan före dan 
Nu fick det vara nog med Kailuhu, här kunde vi inte fira jul och ”sitta fast”. Dessvärre var hotellet 

bokat och förbetalt via hotels.com eftersom Louise och hennes familj skulle ansluta några dagar 

senare. Vi hade helt enkelt bara bokat och inte kollat hotellet närmare. Många telefonsamtal senare 

och efter mycket strul lyckades vi avboka hotellet och hittade ett rum i Kihei. Vi tog taxi dit och 

checkade in vid lunch. Maui Coast Hotel var vi våra ögon ett riktigt lyxhotell, äntligen fick vi vår 
poolbar! Allt kändes plötsligt helt ok även om priset var väl saftigt.  
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Julafton 
I priset ingick tillgång till hotellet cyklar så vi tog en cykeltur till Big Beach utanför Makena. Turen dit 

tog på krafterna med den var nyttig och bitvis njutbar. Lite för många uppförsbackar bara. Big Beach 

var helt fantastisk, inga hotell, vit sand – helt OK att fira julafton på. I vattnet utanför lekte valarna, 

det var mäktigt att se de stora djuren hoppa och slå med stjärtfenan. 
 

 
Ett gäng knölvalar spootades i havet utanför, helt OK julklapp. 

  

 
Dubbelmoralens land – öl in disguise. 

 

 

 

 
Mele Kalikimaka! 
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Juldagen 
Efter idogt sökande hade Tobbe slutligen 

hittat en bil som vi kunde hyra den 26-28 

december. Eftersom familjen Tiderman skulle 

bo i Kailuhu och vi hade hittat en bil kunde vi 
också tänka oss att bo där eftersom det var 

klart billigare. Sagt och gjort, vi tog taxi till 

flygplatsen – taxi förresten... Det visade sig 

vara en vit limousine! Kändes lite som ett 

nerköp att byta den mot den vita Nizzan Verso 

som vi hade hyrt. Men what the fuck.  

 

 
 

Efter att Tobbe hade fått surfa av sig i de 

perfekta vågorna på Honolua Bay blev det 

West Maui runt. Norra delen utgjordes av en 

väldigt kurvig väg – not for faint harted. 

Eftersom jag var den enda som hade körkortet 

kvar fick jag köra. En upplevelse där man fick 

tuta i den snäva kurvorna eftersom vägen till 

stora delar var enkelfilig. Men det gick bra. 

Bara man inte titta ut över stupen utan höll 
ögonen på vägbanan. Att man missade lite 

vackra scenerier fick man ta. 

 
 

Innan vi vände hemåt blev den en snabb tur 
till Hokipa men där var vågorna ”messy”. I 

stort sett alla affärer var stängda men vi 

hittade Hawaiis svar på ÖB, K-mart (hoppas vi 

slipper det i fortsättningen) och hamnade till 

slut på en trevlig Thai-restaurang.  
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Måndag 26 december   
Väntade in Louises familj vid poolen, se’n blev det utflykt till Hana. Sex mil otroligt vacker väg, men 

bara kurvor – absolut inga raksträckor what so ever. Ditresan tog tid med alla stopp vid Scenic Spots. 

Hana var en liten ort, det var vägen dit som var sevärd. Vägen hem gick klart fortare. Försökte hänga 

på locals, men det var ingen lek. Fick peppande kommentarer från sönerna. ”Oj vad trött bilen är i 
uppförsbackarna” tyckte jag. ”Då skulle du se dig själv” kontrade Johan och jag blev pinsamt påmind 

om cykelturen då jag nästan svimmade i en uppförsbacke. Tobbe kontrade med: ”Även om du är en 

kärring behöver du inte köra som en”. What can I say? 
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Familjen Tiderman bangade middagen, men 

Louise följde med till kvällens Thai-restaurang. 
När de tog fram dammsugaren sjönk dricksen 

drastiskt. 
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Tisdag 27 december 
Utflykt till Mauis högsta vulkan, Haleakala. Slingrig men vacker och spännande väg. Mötte många 

cyklister som susade nerför vulkanen och några som kämpade tappert uppför. Tre galna skateboard 

åkare gav sig utför på long boards. Bilvägen gick hela vägen upp och tur var det för det var kallt på 

toppen och vi hade inte rätt kläder. Utsikten var häpnadsväckande. Vi fick förnimmelser av att det 
kanske är så här det ser ut på månen. 
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Väl nere hyrde Tobbe windsurfingbräda. Louise som låg hemma i magsjuka anslöt. Hennes familj 

hade åkt till Big Beach, men Louise ville stanna hemma och kurera sig. Tobbe surfade vid hotellet och 

vi slappade på gräsmattan. Det första Tobbe gjorde var att trampa på en sjöborre, hälen blev 

perforerad av taggar. Hans oroliga mor tillkallade lite lokal expertis som berättade, något generad, 

att locals som trampade på sjöborrar brukade urinera på taggarna för att de skulle förstöras. Louise 

erbjöd sig glatt men Tobbe kontrade med att det nog inte skulle vara så bra för deras förhållande om 

hon kissade på hans fot. 

 

  

 

 

Micke gjorde idoga försök att få fart på brädan, men han var för tung. Den rörde sig inte ur fläcken. 

Bara att inse, Tobbe har passerat pappa med hästlängder vad gäller surfing – både med och utan 

segel. 

 

De stänger tidigt på Maui. När vi skulle äta vid niotiden stängde alla restauranger. Till slut hittade vi 

en sushirestaurang där vi åt med mamma och syster Tiderman. Pappa Dan var tyvärr hemma med 

magproblem.  
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Onsdag 28 december 
Sista dagen i Hawaiis sol. När vi checkade ut från hotellet träffade vi två svenska tjejer i receptionen. 

De var systrar och hette Louise och Linnéa, kändes bekant på något vis (Tobbes flickvän Louises 

syster heter också Linnéa). Linnéa läste industriell ekonomi i Linköping och Louise ekonomlinjen vid 

Stockholms Universitet (som Louise). ”Vi ses i skolan sedan” konstaterade både Tobbe och Louise, 
mycket märkligt. 

 

 
På vårt hotell bodde fler systrar Louise och 

Linnéa. 

 

Vi gjorde utflykt till Fleming Beach, en mysig 

strand med en härlig lunchrestaurang vid 

strandkanten. Efter att förgäves ha försökt att 

hitta ”Jaws” begav vi oss till flygplatsen och 

flög tillbaks till Honolulu. Sista natten sov vi i 
Louises lägenhet. 

 

 
 

 

 
Strax innan vi lämnar Tobbe och Louise – snyft. 
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Torsdag 29 december 
Utvilade och fyllda av upplevelser väntade en lång resa hem. Landade hemma dagen före nyårsafton 

då skridskorna åkte på och vi bytte Hawaiis vågor mot isen på Ösjön. På kvällen var det fest hos 

Zedighs, lite Hawaii-feeling bjöd vi på. 

 

 
Blankis på Ösjön med Janne och Gunnel. 

 

 
Nyårsfest á là Hawaii hemma hos Zedighs. Hau’oli Makahiki Hou! 

 

Tack Tobbe och Louise för två fantastiska veckor i Hawaii!  

 


